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การสร้างสำานึกพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษให้เป็น “พลเมืองแห่งการ
ตืน่รู”้ (Active Citizen) ในการพฒันาถิน่ฐานบา้นเกดิตนเอง เปน็กระบวนการเรยีนรูที้มุ่ง่การ
พัฒนาเด็กเยาวชนเป็นสำาคัญ ผ่านการทำาโครงการเพื่อชุมชน (Community Based Project) 
ท่ีเกิดจากเด็กเยาวชน คิดเอง ทำาเอง โดยสร้างการเรียนรู้ หนุนเสริม เติมความรู้ ทักษะ ให้กับ
แกนนำาเยาวชนท่ีดำาเนินโครงการในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นเยาวชน
พลเมืองในด้านการรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รู้จักตนเอง รู้จักเพื่อน รู้จักชุมชน
ตนเอง เกิดสำานึกรักท้องถิ่น สำานึกความเป็นพลเมือง คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงใช้ข้อมูลความรู้
ภมูปิญัญาท้องถิน่และความรูใ้หม่ในการทำางานทีส่รา้งสรรค ์มจีติสาธารณะ เปน็แกนนำาพลงั
พลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแผ่นดินเกิดของตนเอง 

กระ วนการสรางการเรียนรเพือสรางพลเมืองเยาวชนรน ม อง ง วดศรีสะเกษนี มเพียง 
เ นการสรางการเรียนร ก เดก ละเยาวชนเ านน แต่ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้กับพี่เลี้ยง 
ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชน องค์กรท้องถิ่น ที่เป็น “พลังพลเมืองผู้ใหญ่” ที่อยู่ใกล้ชิด
เด็กเยาวชน ได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองผ่านการทำาโครงการของเด็กเยาวชนในพื้นที่ไปพร้อม
กนัดว้ย ดงนน การสรางสานกพลเมอืงเยาวชนรน ม งเ นการ างานรวมกนระ วางเดกเยาวชน 
ละ อีย กลชดเดก นชมชนดวย งนเีพอื  “เปดิพืน้ที ่เปดิโอกาส” เดกเยาวชน
ดเรียนร ากการลงมือ า รง นพืน ี รง องชมชน ในลักษณะที่เด็กเยาวชนเป็นผู้ทำา ผู้ใหญ่

เป็นผู้หนุนและร่วมสร้างพลเมืองรุ่นใหม่เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกัน 
ดว้ยเหตุนีจ้งึเปน็โจทยท์ีท่า้ทายของคนทำางานวา่ ตนเองจะมสีำานกึความเปน็พลเมอืงที่

สรา้งการเรยีนรู้ และสง่ตอ่สำานกึความเปน็พลเมอืงใหก้บัเดก็เยาวชนและผูใ้หญท่ี่อยูใ่กลช้ดิ
เด็กเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษได้อย่างไร พลเมืองศรีสะเกษจะเป็น “พลังพลเมือง
แห่งการตื่นรู้” ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร   

ศนย ระสานงานการว ยเพือ อง น ง วดศรีสะเกษ ดดาเนน รงการพ นาเยาวชน
พลเมอืงดีศรสีะเกษมาเ น  ี2 กระ วนการเรยีนร ากการ รน ด วน นเอง จากการดำาเนนิ
โครงการในปทีี ่1 ทำาใหท้มีงานตัง้คำาถามกบัตนเองอยูต่ลอดเวลาวา่ สิง่ไหนทีท่ำาไดด้ ีสิง่ไหน
ทีย่งัทำาไมไ่ดด้ ีและสิง่ไหนยงัทำาไมไ่ด ้เพราะอะไร และจะทำาใหไ้ด ้ใหด้ขีึน้กวา่เดมิไดอ้ยา่งไร 
คำาถามเพื่อคิดทบทวนตัวเองนี้ มีความจำาเป็นและมีความสำาคัญต่อการสร้างสำานึกพลเมือง
ให้เกิดขึ้นในตัวเอง และมีความสำาคัญต่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งต่อสำานึก 
ความเป็นพลเมืองให้กับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน
ศรีสะเกษ

รุ่งวิชิต คำ�ง�ม
ผู้ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

คำ�นำ�
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ดวยเ นีกระ วนการ นการสรางการเรียนรเพือสรางสานกพลเมือง น ี 2 นี งมีความ
เข้มข้นตั้งแต่ช่วงต้นน้ำา เชน การ ระชาสมพน รงการ ละร อเสนอ รงการ การสราง
กระ วนการเรยีนรการพ นา อเสนอ รงการ นพนื  ีเว พี าร า รงการ การเสรมสราง นว ด
กระ วนการการ างานพ นาเยาวชน   อง ี รกษา พีเลียง รงการเยาวชน  
ช่วงกลางน้ำา เชน เว ีเสรมศกย าพการ ดออก เ รืองมือเก อมลชมชน มีสวนรวม 
ละการ ร าร ดการ รงการ การเสรมสรางกระ วนการเรียนรการศกษา อมล วามร นชมชน 

เว ีนาเสนอ ลรายงาน วามกาว นา ละการวาง น การสรางการเรียนร นชมชน  
การ กอ รม  ช่วงปลายน้ำา เชน การสน สนนการเรียนร การร รรม น าน 
วามร  เว สีร เรยีน เว นีาเสนอ ลการดาเนน รงการ ละออก การสอืสาร เว นีาเสนอ
ล รงการสสา าร ะ นงานมหกรรมพลงัเยาวชน “พลงัคณุคา่เยาวชนพลเมอืงรุน่ใหมใ่สใ่จ

แผ่นดินเกิด” เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปี 2
ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษในปีที่ 2 ได้ข้อค้นพบ 

ที่สำาคัญในการสร้างการเรียนรู้เด็กเยาวชนให้มีสำานึกพลเมือง 4 ประการ ดังนี้ 
1) การติดตั้งระบบความคิดสำานึกความเป็นพลเมือง ีมี ดเนน ีเดกเยาวชนอยางเ น

ระ านกระ วนการเรยีนร ดเองลงมือ าเอง น านชวี รง พนื ี รง นชมชน อง น นเอง 
เ นการสรางพลงพลเมืองรน ม ีมี าพพรอม ี ะลก นมา า ระ ยชนเพือชมชน อง น 
ง วด ระเ ศ ละสง มสวนรวม ด 

2) การสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างสำานึกพลเมืองท่ีเป็นเด็กเยาวชน รือ อีย กลชด
รือเกียว องก เดกเยาวชนเ น ีมี า สา  องเ า  เ ดพืน ี เ ด อกาส รวมสราง 

รวม นนกระ วนการเรียนรเพือพ นาเดกเยาวชน มีสานก วามเ นพลเมืองรวมกน เ นพลง
สา นการเชือม น นชมชน อง น กชวงวยเ ามามีสวนรวม นการ ด ละ า ระ ยชนเพือ
ชมชน อง น นเองรวมกน ด 

3) การออกแบบกระบวนการและวิธีการสร้างการเรียนรู้ องมี วามร เ น  กษะ 
เ รืองมือชวย นการสรางการเรียนรรวมกน เชน รงการ ีนอง า เกม สือร าพ สือออน ลน 

เพลง าว นงสือพมพ ีวี เ น น
4) การสร้างการเรียนรู้บนฐานสังคมวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และภูมิปัญญา เี น 

รากเ งา วามดงีาม ละเ นระ า ชีวยเกาะเกยีว นเพอืการอยรวมกน นอดี องชมชน
อง น สามาร สรางสานกรก อง น านเกดรวมกน อง น นชมชนสง ม ด 

จากขอ้คน้พบดังกลา่ว การดำาเนนิโครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษ ในปทีี ่2 
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มแกนนำาเยาวชนทั้ง 16 โครงการ ได้สะท้อนให้เห็นคุณค่า
พลังจากเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็น “พลัง” สำาคัญในการ
พฒันาชมุชนสงัคมท้องถิน่ศรสีะเกษ  และก่อใหเ้กดิกลุม่แกนนำาพลงัพลเมืองเยาวชนรุน่ใหม่
ท่ีไม่น่ิงดูดาย รักและหวงแหนถ่ินฐานบ้านเกิด เป็น “พลังพลเมืองแห่งการต่ืนรู้” ในการพฒันา
ชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างสังคมท้องถิ่นศรีสะเกษให ้
น่าอยู่ร่วมกัน  
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ดร.นพ.ไพโรจน์  เส�น่วม
ผู้อำานวยการสำานักสร้างเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำ�นำ�

สานกงานกอง นสน สนนการสรางเสรมส าพ สสส  รเรม รงการ   นมา 
เพือเ นกล กสือสารสา ร เ ลียน สานก ระชาชน เ น สานก ม ละสราง นรน ม ี
มสีานก อสวนรวม  ดย วามรวมมอื องสานกงานกอง นสน สนนการสรางเสรมส าพ สสส  
ละกวา  อง กรพน ม ร ดวย ระ นก งพลว รการเ ลียน ลงอยางรวดเรว อง ลก นศ วรรษ
 ี2  กีาลง า าย ว ลก เกด ลืนอารย รรม องย ีดาเนนเ าส วามเ นสง ม าน วาม ด
ีมีพลเมืองเ นศนยกลาง ละมีส าวะอง รวมเ นเ า มาย ดงนนศกย าพ อง ระชาชน ี

เ นนก ด อง รวม ละนกสรางการเ ลียน ลง งเ น ย ีสา ยง ง า น
ศนยกลางการพ นา ือ น ดยเ พาะกระ วนการ ด ละการ ช า  

“Active Citizen” รือ “พลเมืองสร้างสรรค์” ระกอ ดวย  ลกษ ะ อื ต้องเร่ิมลง
ไปทำางานด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม 
(Creative) และคิดบวก เชื่อมั่นในพลังบวกของตัวเอง (Positive) การทำางานของเพื่อให้เกิด 
Active Citizen สสส.ได้ประสานความร่วมมือและพัฒนางานร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 
โดยรว่มกนัสรา้งพลเมอืงเยาวชนใน 4 พืน้ท่ี ไดแ้ก ่จงัหวดัสงขลา ศรสีะเกษ น่าน และภมูภิาค
ตะวันตก (กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และ สมุทรสงคราม) ดย ชว ีเ ดพืน ี เยาวชน ด
า รงการ มีา าก วาม องการ นชมชน ละ ช รงการเ นเ รอืงมือ นการสราง   
มีี กษะ ละสานก อสวนรวม อีย นเนอื น วเยาวชน เ นกระ วนการ างานเชงลกก อง กร

พ นาเอกชน นพืน ี มีี า สรางการเรียนร ละสน สนน เกด   น ง วด
จากการทำางานในระยะเวลา 2 ป ีสสส. และมลูนธิฯิ จงึตอ้งการถ่ายทอดแนวคดิ วธิกีาร

สร้าง Active Citizen เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยร่วมกัน
เป็นกำาลังและร่วมสร้าง Active Citizen ให้กับประเทศเพื่อเป็นประเทศไทยที่เข้มแข็งและ 
น่าอยู่ต่อไป
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ปิย�ภรณ์  มัณฑะจิตร
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

คำ�นำ�
สร้�งคน...เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ขับเคลื่อน
โครงการ Active Citizen ท่ีมีจุดเร่ิมต้นท่ีจังหวัดสงขลา ด้วยการทดสอบ “แนวคิด” การทำางานว่า ถ้ามูลนิธิฯ 
เข้าไปหนุนกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น Active Citizen ที่มีความห่วงใยบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจในชุมชน 
หรือจังหวัดของตัวเอง มีเครือข่ายการทำางานในจังหวัดให้ทำาหน้าท่ี “สร้างคน” ด้วยการหนุนให้เขาเป็น 
พ่ีเล้ียง (mentor) เพ่ือพัฒนาเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวในจังหวัด โดย “เปิดโอกาส” ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ 
และเข้าใจชุมชนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ มูลนิธิฯ เชื่อว่า หากเขาได้มีโอกาสได้ทำางานเพื่อช่วยคลี่คลาย
ปญัหาใหช้มุชน สิง่นีจ้ะชว่ยทำาใหเ้ดก็เยาวชน และคนหนุ่มคนสาวได้ประสบการณ์ชีวิต เกิดความเข้าใจ
ในชุมชนตนเอง และค่อยๆ เกิดความรู้สึกเช่ือมโยงตัวเองเข้าถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ซึ่งน่าจะ
เป็น “โมเดล” ที่ดีในการพัฒนาคนในจังหวัด

ผลจากการทดลองทีส่งขลา มลูนธิฯิ พบว่า กระบวนการนีไ้ดผ้ลด ี เพราะนอกจากจะทำาใหเ้ดก็เยาวชน
และคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสทำางานเพื่อบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนก็ได้รับการ
เอาใจใส่ และคลี่คลายลงได้ ที่สำาคัญคือ โครงการนี้ยังเป็น “เครื่องมือ” ในการร้อยรัดคนเข้าด้วยกันกับ
พื้นที่ ซึ่ง “สำานึกความเป็นพลเมือง” จะเกิดขึ้นตรงนี้ เพราะคนเราทุกคนล้วนผูกพันกับถิ่นเกิด แต่ด้วย
เหตุและปัจจัยต่างๆ ทำาให้หลงลืมและมองข้ามไป แต่ถ้าเขามีโอกาสได้กลับมามองชุมชนในสายตาที่
ละเอียดขึ้น และมีโอกาสที่จะได้ทำางานด้วยการลงมือแก้ปัญหาเอง วิธีการนี้จะ “ปลุกสำานึก” ที่มีอยู่แล้ว
ให้งอกงามยิ่งขึ้น 

“อธิบายจากการทำางานของสมองก็คือ เด็กๆ เหล่านี้มีประสบการณ์ชีวิต มีความทรงจำา ซึ่งคือจุด 
เริ่มต้นของความผูกพัน แต่หากไม่มีการเข้าไปรดน้ำา พรวนดินให้เติบโต ความผูกพันก็จางหายไปในที่สุด 
แต่โครงการนี้ได้เข้าไปช่วยรดน้ำา พรวนดินให้หน่ออ่อนของสำานึกพลเมืองค่อยๆ เติบโตขึ้น ความรัก  
ความผูกพนัตอ่แผน่ดินเกิดจงึกลบัเขา้มา และงอกงามได้อยา่งรวดเรว็ จากการไปรบัรู ้ไปสัมผสั เพราะการ
ได้ไปสัมผัสกับผู้คน ได้ไปรับรู้เรื่องราวที่มีอารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้ง่าย”

ในขณะเดียวกัน ถ้าส่งเด็กหนุ่มสาวกลุ่มน้ีออกไปนอกบ้าน ออกไปเรียนรู้ในจังหวัดอ่ืน เช่น เด็กกรุงเทพฯ 
ไปทำางานเชียงใหม่ ภูเก็ต สุรินทร์ เขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิต แต่มันเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีไม่เช่ือมโยงกับเร่ืองเดิม 
ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตเดิมของเขา ความงอกงาม ความเติบโต และความรู้สึกผูกพัน แม้จะเกิดขึ้นก็ 
เกิดน้อยกว่าในถิ่นเกิดของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ที่จังหวัดสงขลา ทำาให้มูลนิธิฯ  
มี “ชุดความรู้” 2 ชุด คือ 1.ชุดความรู้เร่ืองการพัฒนาองค์กรและพ่ีเล้ียง และ 2.ชุดความรู้เร่ืองการ
พัฒนาเด็ก  
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สำาหรับชุดความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กร คือ การสนับสนุนองค์กรเอกชน (NGO) ที่จะเป็นโคช
ให้เด็ก ต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปหนุน ทั้งนี้เพราะแต่ละองค์กรมีระบบการทำางานเป็นของตนเอง  
การสนบัสนนุในเชงิองคก์รจงึไมใ่ชก่ารไปปรบัระบบการทำางาน แตเ่ปน็การหาวธิกีารทำางานรว่มกนั 
ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน หรือเข้าไปเสริมการทำางานในจังหวะที่เหมาะสม ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ผสมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับและสามารถขับเคลื่อนงานเดินหน้าไปได้ด้วยดีร่วมกัน

เมื่อ “แนวคิด” ถูกทดสอบจนเห็นผลสำาเร็จ จึงต้องมีการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น เพื่อทดสอบว่า  
ใช้ได้ในบริบทที่ต่างกัน จึงลองนำาตัวอย่างความสำาเร็จไปขยายผลอีก 3 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ น่าน และ
สมทุรสงคราม ซึง่ทัง้ 3 จงัหวดันีม้บีรบิททีแ่ตกต่างกนัมาก หนว่ยทีเ่ราจะเขา้ไปหนุนเสรมิเพือ่พฒันาใหเ้ขา
แข็งแรงขึ้นทั้ง 3 พื้นที่ ไม่มีที่ไหนเหมือนกันเลย ที่น่านมีมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำา) ที่มี
พระครูสุจิณนันทกิจเป็นผู้นำา และมีฆราวาสเป็นทีมทำางาน ท่ีนี่จึงมีความยากในรูปแบบหนึ่งเพราะต้อง
ทำางานกับพระ แต่เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน น่ันคือ “การสร้างคน” จึงคิดว่าน่าจะมีวิธีการทำางาน 
ร่วมกันได้ ในขณะท่ีสมุทรสงครามก็มีกลไกท่ีเข้มแข็งมากอยู่แล้ว ส่วนศรีสะเกษเองก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  
น่ันคือ เป็นกลุ่มคนทำางานท่ีไม่ใช่คนศรีสะเกษ แต่เข้าไปอยู่ในศรีสะเกษระยะหน่ึง เราก็ต้ังคำาถามเหมือนกัน
วา่ “หากคนทำางานเหลา่นีท้ีจ่ะมาเปน็โคช ไมใ่ชค่นในพืน้ที ่เขาจะมสีำานกึความเปน็พลเมืองศรสีะเกษ
มากพอที่จะส่งต่อสำานึกพลเมืองให้รุ่นน้องได้หรือไม่”

กล่าวได้ว่าท้ัง 3 พ้ืนท่ีน้ี มีองค์ประกอบการเป็น Change Agent ท่ีมูลนิธิฯ จะทำางานด้วย มีความต่าง
จากสงขลาซ่ึงแกนนำามี “สำานึกความเป็นพลเมือง” เข้มข้นมาก เพราะทำางานเร่ืองน้ีมาก่อนหน้ามูลนิธิ 
สยามกัมมาจลมายาวนาน นอกจากนีบ้รบิทชองพืน้ทีท่ัง้ 3 จงัหวัดกต็า่งกนั ทัง้ความสมัพนัธ ์ฐานทนุ สภาพ
ปัญหา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ก็มีความแตกต่างหลากหลาย ศรีสะเกษเป็นเด็กตัวเล็ก
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ตัวน้อย มีชุมชนที่โดดเด่นเรื่องวิถีวัฒนธรรม ขณะที่น่านนั้นกลุ่มชาติพันธุ์เห็นชัดมาก ส่วนสมุทรสงคราม
ก็เป็นเด็กโต เด็กแว้น เด็กเฮ้ว ด้วยบริบทแวดล้อมเช่นนี้แล้ว เราจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะ  
“ปลุกสำานึกพลเมือง” ที่มีอยู่ในเนื้อในตัวของเด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง  
เป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งที่จะนำาความสำาเร็จของสงขลาไปปรับใช้ในอีก 3 จังหวัด  

เพราะฉะนัน้ในปแีรก เราไมไ่ดด้วูา่เดก็เกง่แคไ่หน แตเ่ราดวูา่พีเ่ลีย้งพฒันาแคไ่หน เขาจดัการวางระบบ
เพื่อที่จะสนับสนุนการทำางานกับเด็กและเยาวชนทั้งภายในองค์กร และภาคีในพื้นที่ได้ดีแค่ไหน เพราะ 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยทำาให้การทำางานพัฒนาเยาวชนในระดับพื้นที่แข็งแรงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ในปีแรก โครงการ Active Citizen ที่เราบอกว่า เป็น “เครื่องมือ” ช่วยให้เยาวชนได้
เรียนรู้จากชุมชน และเกิดสำานึกความเป็นพลเมือง จึงเป็น “เครื่องมือ” ให้พี่เลี้ยงได้พัฒนาตัวเอง
ในบทบาทของการเป็น “โคช” ด้วยเช่นกัน และสิ่งที่เราพบคือ 1 ปีของการทำาโครงการ พี่เลี้ยง 
เหล่าน้ีเติบโตขึ้นได้จริงๆ ทั้งความคิด ประสบการณ์ ทักษะการทำางานกับเด็ก ทักษะการสร้าง
กระบวนการและออกแบบการเรียนรู้ การตั้งคำาถามกระตุ้นให้เด็กคิดตาม เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ 
ยิ่งใหญ่มากในการทำางานของเขา นั่นคือบทบาทของ “โคช” ที่เราคาดหวังจากพี่เลี้ยงเหล่านี้ และ
เราพบว่า เขาทำาได้ และสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆ เช่น ครู 
หรือคนในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กด้วย 

ส่วนกระบวนการทำางานของแต่ละจังหวัดก็มีความน่าสนใจและไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ท่ีออกมาจึง 
ตอบโจทย์ของแต่ละจังหวัด ทำาให้มูลนิธิฯ ได้คำาตอบว่า การพัฒนาคนน่าจะเดินไปในพิมพ์เขียวนี้  
แม้ระหว่างทางอาจมีข้อกังวลอยู่บ้างว่า บางจังหวัดอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สุดท้ายสิ่งที่เรา 
เห็นปลายทางนั้นคือ ความสำาเร็จของทุกทีม อันนี้คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้ว  
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ในปี 2 ที่เราคาดหวังคือ พี่เลี้ยงเป็นโคชที่เก่งขึ้น จะมีวิธีการ มีกระบวนการคัดเลือกเยาวชนที่ดี
ขึ้น มีกระบวนการช่วยพัฒนาโจทย์โครงการให้แหลมคมมากขึ้น เพ่ือที่จะทำาให้เยาวชนเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น และเม่ือลงไปทำางานจริงก็สามารถสร้างความสำาเร็จ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สรา้งศรทัธาจากชมุชนได ้สิง่ทีเ่ราเริม่เหน็ คอื เดก็และเยาชนไมใ่ชแ่คไ่ดส้ำานึกความเปน็พลเมอืง 
แต่เขาได้ “ถักทอความสัมพันธ์ของคนในชุมชน” ร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มระหว่างคน 3 
Generation ที่สามารถสร้างการยอมรับในการทำางานร่วมกัน ตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นพ่อแม่ 
และรุน่ของเขาเอง และนีค่อืสว่นหนึง่ของการ “สรา้งชมุชนเข้มแข็ง” ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไดอ้ยา่ง
แท้จริง

ความสำาเร็จจาก 1 จังหวัด และเพิ่มมาอีก 3 จังหวัด เป็น 4 จังหวัดนั้นบอกได้ว่า “กระบวนการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง” ของเรามาถูกทางแล้ว น่ันคือ “การพัฒนาคน” เรามีโมเดล มีเคร่ืองมือ มีวิธีการ
ในการพฒันาพลเมอืงรุน่ใหมใ่หม้สีำานกึความเปน็พลเมอืง มกีลุม่คนท่ีมทีกัษะในการทำางานทัง้ 4 จงัหวดั 
คำาถามต่อไปคือ นี่เป็น “โอกาส” ที่ดีหรือไม่ ที่เราจะขยายแนวคิด วิธีการในการสร้างคนที ่
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ “พัฒนาคน” ไปยังจังหวัดอื่น ซึ่งคงเป็นคำาถามให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกลับมาคิดทบทวนว่า ถ้าต้องการจะขยายออกไป จะทำาอย่างไร  

ทั้งนี้มูลนิธิสยามกัมมาจลไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เราเป็นเพียง 
หน่วยที่สร้าง “นวัตกรรม” และพิสูจน์แล้วว่า เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ได้จริง คือ  
เป็นทั้งคนดี ทำางานเป็น มีสำานึกพลเมือง ดังน้ันหากจะมีการขยายผลต่อเราอาจจะต้องมองหา
ภาคีเครือข่ายท่ีจะมาร่วมเรียนรู้และขยายผลต่อ ส่วนบทบาทของมูลนิธิสยามกัมมาจลจะปรับ
เปลี่ยนไปในทิศทางไหน บทบาทของโหนด (Node) หรือพี่เลี้ยงใน 4 จังหวัด ที่เชี่ยวชาญการ
พฒันาเดก็และเยาวชนจะมบีทบาทในการขยายผลตอ่ไปอยา่งไร เราคงตอ้งสร้างนวัตกรรมเรือ่ง
การขยายผลต่อไป เพื่อสร้างพลเมือง สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประเทศไทยต่อไป
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อ.เมืองศรีสะเกษ

อ.กันทร�รมย์ 

อ.โนนคูณ
อ.น้ำ�เกล้ียงอ.พยุห์

อ.ไพรบึง อ.ศรีรัตนะ อ.เบญจลักษ์

อ.กันทรลักษ์

อ.ขุนห�ญ

อ.ภูสิงห์

อ.ขุขันธ์

อ.ปร�งค์กู่

อ.วังหิน

อ.บึงบูรพ์
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แม้ใช้เวล�ไปม�กกับก�รเก็บข้อมูล 
ไม่ว่�จะเป็นก�รสำ�รวจพฤติกรรม
ก�รดื่มเครื่องดื่ม และก�รใช้พืช
สมุนไพรในชีวิตประจำ�วันของ
คนในชุมชน รวมถึงข้อมูลชื่อและ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรชนิด
ต่�ง ๆ แต่เวล�ที่เสียไปไม่สูญเปล่� 
เพร�ะข้อมูลทั้งหมดได้นำ�ม�สรุป
และบันทึกไว้เป็นฐ�นข้อมูล เพื่อเป็น
องค์คว�มรู้สำ�คัญของชุมชน 
ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่แก่ผู้ม�
เรียนรู้จ�กภ�ยนอกได้ เนื่องจ�ก
บ้�นหนองกองมีบุคคลภ�ยนอก
แวะเวียนเข้�ม�ศึกษ�ดูง�นอยู่เสมอ

“เราจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้าง “คุณค่า” ให้ส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วในชุมชนได้อย่างไร?” คำาถามนี้เป็นโจทย์ที่
ท้าทายและน่าคิด

ทุนชุมชน...สร้�งคนเข้มแข็ง

บ้านหนองกอง ตำาบลโดด อำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นหมู่บ้าน 
เศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ผีูใ้หญเ่ปน็แบบอยา่งทีดี่แกเ่ด็กและ
เยาวชน สังเกตเห็นได้จากคนในชุมชนให้ความสำาคัญกับ
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่บ้านหนองกองมีระเบียบที่คนในชุมชนปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดข้อหนึ่งคือ ทุกครั้งที่มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ลูกบ้านทุกบ้านต้องส่งตัวแทนมา
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เข้าร่วม หากผู้ใหญ่มาไม่ได้ ก็สามารถให้เด็กหรือ 
ลูกหลานมาเป็นตัวแทนเข้าประชุมแทนได้ ด้วยเหตุนี้
เดก็และเยาวชนบางสว่นในชมุชน จงึซมึซบัคณุลกัษณะ
เรื่องความเสียสละ และเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนจากการทำางานร่วมกับผู้ใหญ่ 

ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมนี้เองที่เป็นรากฐานให้ 
ทีมงานบ้านหนองกอง ลุกขึ้นมาทำาโครงการพัฒนา
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 

“พวกเราคิดเสมอว่า บ้านของเราคือตัวเรา ดังนั้น
เราต้องดูแลตัวเอง ดูแลชุมชน การเข้ามาช่วยงาน
ชุมชนถือเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่ง หลายครั้งที่
เข้ามาช่วย เราไม่ได้แค่มาลงแรงอย่างเดียว แต่ยังได้
ความรู้จากการอบรมของวิทยากรติดตัวกลับไปด้วย 
เช่น เรื่องการเกษตร หรือการดูแลสุขภาพท่ีนำาไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้” แพน-บุญมี ศรีบูรณ์ บอกถึงทัศนคติและ
ประโยชน์ที่ได้รับต่อการทำางานเพื่อส่วนรวม 

เช่นเดียวกับทีมงานอีก 4 คน ทั้ง พิมพ์-อรปรียา  
สาโรจน์ นีน่า-ทิพวรรณ ขะชี้ฟ้า เพ็ญ-เพ็ญวิภา ศรชัย 
และ วิว-เทพปรียา โคมวย ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่า  
การทำางานเพื่อชุมชนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งประโยชน์ที่ว่านี้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่น 

“บ้�นหนองกองมีระเบียบท่ีคนในชุมชนปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด
ข้อหน่ึงคือ ทุกคร้ังท่ีมีก�รประชุม ประช�คมหมู่บ้�น ลูกบ้�นทุกบ้�นต้อง
ส่งตัวแทนม�เข้�ร่วม ห�กผู้ใหญ่ม�ไม่ได้ ส�ม�รถให้เด็กหรือลูกหล�นม�
เป็นตัวแทนเข้�ประชุมแทนได้ ด้วยเหตุน้ีเด็กและเย�วชนบ�งส่วนในชุมชน
จึงซึมซับคุณลักษณะเร่ืองคว�มเสียสละ และเห็นตัวเองเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้ใหญ่”
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ต๊ิก-ศุภธิดา ศรีชารัตน์ พ่ีเล้ียงชุมชน เล่าว่า เห็นเยาวชนกลุ่มน้ีเข้ามาช่วยเหลืองาน
ของชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานฌาปนกิจ และงานพัฒนาชุมชน
อืน่ๆ เมือ่เหน็ความมีจติอาสาของเยาวชนกลุม่นี ้เธอจงึเอ่ยปากขอแรง (พรอ้มใหค้า่แรง
ตามความเหมาะสม) ให้เข้ามาช่วยงานเกษตรในสวน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ด หรือ 
ยกร่องแปลงปลูก เป็นต้น

ติ๊ก อธิบายต่อไปว่า เหตุผลที่เธอดึงกลุ่มเยาวชนมาช่วยงานในสวน เพราะ
อยากฝึกทักษะชีวิตให้พวกเขารู้จักทำามาหากิน และเกิดสำานึกรักบ้านเกิดจากการ
เห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ส่วนที่ให้ค่าจ้างไม่ได้ต้องการให้
เด็กเห็นแก่เงิน แต่มองว่าผู้ปกครองทำางานส่งเสียเลี้ยงดูลูกนั้นเป็นเรื่องปกติ แตก่ารที่
เด็กและเยาวชน มาทำางานได้ค่าตอบแทนไปให้ผู้ปกครอง จะทำาให้เขาภูมิใจใน 
ตัวเอง และทำาให้ผู้ปกครองยอมรับในตัวเด็กและเยาวชนได้อีกทางหนึ่ง

“ถ้าเราฝึกเด็กให้ได้เรียนรู้ ได้มีประสบการณ์จากการใช้ชีวิต ต่อไปหากเขาไม่ได้
เรยีนตอ่ เขากเ็อาตวัรอดทำามาหากนิไดจ้ากสิง่ทีม่ ี ในฐานะผูใ้หญเ่รากเ็นน้ใหเ้ขาคดิทำา
สิง่ท่ีเปน็ประโยชนต์อ่ตวัเองและคนอืน่ อยา่งน้ำาสมนุไพรทำากนิเอง ตวัเองกไ็ดป้ระโยชน ์
ให้คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วย แถมยังเป็นวัตถุดิบที่หาได้ใกล้ตัว” 

“ชุมชน” หุ้นส่วนทำ�โครงก�ร

กลา่วไดว้า่ กลุม่เด็กและเยาวชนบา้นหนองกองอาศยัอยูท่า่มกลางสภาพแวดลอ้ม
ที่ส่งเสริมให้พวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ทุกบ้านปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้ว ตามแนวคิดปลูกผักริมรั้ว ปลูกสิ่งที่กิน
และนำามาใช้ประโยชน์ได้ ที่นี่จึงมีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่ทั่วไปในชุมชน เช่น ตะไคร้ 
โหระพา ใบเตย อัญชัน ใบย่านาง และแก่นฝาง เป็นต้น ประกอบกับกลุ่มเยาวชนได้
มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน องค์ประกอบดังที่
กล่าวมาทั้งหมดทำาให้เกิดโครงการน้ำาสมุนไพรในชุมชน ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น
ให้คนในชมุชนหนัมาดแูลสขุภาพของตวัเอง โดยใชน้้ำาสมนุไพรเปน็เครือ่งมือจงูใจ 
โดยใช้พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เป็นจุดประสานงานหลัก 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับ รพ.สต. และเป็น
จุดศูนย์กลางที่ง่ายต่อการรวมตัวของทีมงาน

แพน เล่าว่า สิ่งสำาคัญสำาหรับการทำางานกับชุมชน คือ การสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัทศิทางการทำางานรว่มกนั ระหวา่งทมีงานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะ
เหตุนี้นอกจากการจัดประชุมเพื่อวางแผนทำาโครงการแล้ว พวกเขายังได้เข้าชี้แจง

“ส่ิงสำ�คัญสำ�หรับก�รทำ�ง�นกับชุมชน คือ ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ
เก่ียวกับทิศท�งก�รทำ�ง�นร่วมกัน ระหว่�งทีมง�นและหน่วยง�น
ท่ีเก่ียวข้อง”
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แผนการทำางานให้เจา้หนา้ที ่รพ.สต.รบัทราบ และแจง้ใหค้นในชุมชนรบัรูถ้งึวตัถุประสงค์
ของการทำาโครงการผา่นเวทปีระชาคมหมู่บา้น หลงัจากนัน้จงึเริม่ปฏบิตักิาร เกบ็ขอ้มลู
ชุมชน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. สำารวจประเภทเครื่องดื่มที่ขายในร้านค้าชุมชน และ  
2. สำารวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำาวันของคนในชุมชน เพื่อนำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และ
ความนิยมของคนในชุมชนต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค แล้วจึงนำาข้อมูลจากการสำารวจ
มาวางกลยุทธ์ เพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

 ทีมงานใช้ “แผนที่ชุมชน” เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลชุมชน นีน่า บอกว่า 
การทำาแผนที่ชุมชนไม่ยาก มีการลงพิกัดจุดบ้านเรือนแล้วระบุข้อมูลจากการสำารวจลง
ในแผนที่ว่า บ้านไหนใช้ยาสามัญประจำาบ้านรักษาโรค บ้านไหนใช้พืชสมุนไพร หรือใช้
ทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นภาพรวมวิธีการดูแลรักษา 
อาการป่วยไข้ภายในครัวเรือนของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจน

จากการสำารวจประเภทเครื่องดื่มขายดีในร้านค้าชุมชน พบว่า น้ำาอัดลมและ
น้ำาหวาน จำาพวกชาเขียวและน้ำาแต่งรสต่างๆ เป็นสินค้าขายดี ส่วนแผนที่ชุมชน
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำาวันของแต่ละบ้านในการ
รักษาอาการป่วยไข้ภายในครัวเรือน คล้ายเป็นการสำารวจทัศนคติของแต่ละ
ครอบครัวที่มีต่อการใช้พืชสมุนไพร ถ้าบ้านไหนใช้สมุนไพรมาก่อน การเข้าไป
แนะนำาน้ำาสมุนไพรย่อมง่ายกว่าบ้านที่ใช้ยาสามัญประจำาบ้านทั่วไป
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“ถา้รูพ้ฤตกิรรมเดมิของคนในชมุชนกอ่น เมือ่เรานำาน้ำาสมนุไพรไปใหแ้ตล่ะบา้นดืม่ 
เราจะสำารวจความรู้สึก ความพึงพอใจต่อรสชาติ และความเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
แต่ละบ้านได้ เมื่อนำาข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่มาเปรียบเทียบกัน” วิว อธิบายถึงวิธีคิด 
ในการทำางาน

ปรับใจและปรับตัว

แม้จะคิดดี ทำาดี แต่เมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง ทีมงานที่ต่างคนต่างเรียนคนละ
ชัน้ และตา่งโรงเรยีน อปุสรรคในการทำางานจงึหนไีมพ้น้เรือ่งเวลา ดว้ยภาระการเรยีน
ในห้องเรียนที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ ทำาให้
การแบ่งเวลามาทำากิจกรรมตามแผนของโครงการเป็นไปได้ยาก แม้จะนัดกันหลังเลิก
เรยีน แตก่ารทำาโครงการกย็งัไมค่บืหนา้  เพราะงานหลายอยา่งทีถ่าโถมเขา้มา ทำาใหท้ำา
โครงการได้ไม่เต็มที่

“รู้สึกท้ออยู่หลายคร้ัง แต่พอนึกถึงความรู้สึกท่ีพวกเราได้มาทำากิจกรรมด้วยกัน 
มันมีความสุข เลยทำาให้ฮึดสู้ขึ้นอีกครั้ง คราวน้ีไม่ต้องรอให้ทีมงานพร้อมแล้ว  
ใครมาได้ก็ช่วยทำากิจกรรมไปก่อน ไม่งั้นงานจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้” แพน กล่าว

วิว เสริมต่อว่า ตอนเก็บข้อมูลในชุมชน เม่ือบางคนติดธุระ คนท่ีอยู่ก็แบ่งหน้าท่ีกัน
ไปเก็บข้อมูลก่อน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 คุ้ม เฉลี่ยคุ้มละประมาณ 18 หลังคาเรือน 
การแบ่งงานขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่ว่า ใครอยู่คุ้มไหน ไปคุ้มนั้น ใครบ้านอยู่ใกล้กันให้ไป 
ด้วยกัน เพื่อจะได้กลับบ้านพร้อมกัน แต่ด้วยข้อจำากัดของเวลา ทำาให้ทีมงานสามารถ
ลงสำารวจชุมชนได้แค่วันเดียว จึงเก็บข้อมูลได้ไม่ครบทุกบ้าน เนื่องจากบางบ้านไม่ม ี
คนอยู่ในวันดังกล่าว

แปลงสมุนไพรเป็นสุขภ�พ

“สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าต่อทุกชีวิต” คือ “แรงบันดาลใจ” ในการทำาโครงการ
ของเยาวชนบ้านหนองกอง เมื่อการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำาคัญ และเยาวชนต้องการ
รณรงคใ์หค้นในชุมชนนำาสมนุไพรมาใช ้ความถกูตอ้งเรือ่งขอ้มลูทางยาของพชืสมนุไพร
จึงสำาคัญตามไปด้วย ทีมงานจึงพยายามสืบค้นต่อถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละ
ชนิดจากผู้รู้และหมอยาในชุมชน เพราะเคยทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาก่อน ทำาให้

“รู้สึกท้ออยู่หล�ยคร้ัง แต่พอนึกถึงคว�มรู้สึกท่ีพวกเร�ได้ม�
ทำ�กิจกรรมด้วยกัน มันมีคว�มสุข เลยทำ�ให้ฮึดสู้ข้ึนอีกคร้ัง 
คร�วน้ีไม่ต้องรอให้ทีมง�นพร้อมแล้ว ใครม�ได้ก็ช่วยทำ�กิจกรรม
ไปก่อน ไม่ง้ันง�นจะเดินหน้�ต่อไปไม่ได้”
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ทีมงานรู้จักผู้รู้ด้านสมุนไพรในชุมชนอยู่บ้าง ประกอบกับ
นีน่ามีคุณยายเป็นหมอยาอยู่แล้ว การเข้าหาผู้รู้เพื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลจึงไม่ใช่งานยากสำาหรับพวกเขา 

 “ผู้รู้ที่เราเข้าไปพูดคุยด้วยหลักๆ มี 5 คน แต่ละคน
รูจ้กัพชืสมนุไพรแตกตา่งกนั ผูส้งูอายจุะใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
สมุนไพรโบราณได้เยอะ เราก็นำาความรู้ที่ได้เกี่ยวกับพืช
แตล่ะชนดิมาเปรยีบเทยีบแลว้สรปุรวมกนั” นนีา่ ผูบ้นัทกึ
ข้อมูลเอ่ยขึ้น 

แพน บอกว่า แม้ใช้เวลาไปมากกับการเก็บข้อมูล 
ไมว่า่จะเปน็การสำารวจพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่ และ
การใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำาวันของคนในชุมชน รวมถึง
ชื่อและสรรพคุณของพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ แต่เวลา 
ที่เสียไปไม่สูญเปล่า เพราะข้อมูลท้ังหมดท่ีพวกเขาสืบค้น 
ได้นำามาสรุป และบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล และเป็น 
องค์ความรู้สำาคัญของชุมชน ท่ีนอกจากจะใช้ทำาโครงการ
นี้แล้ว ยังสามารถนำาไปเผยแพร่แก่ผู้มาเรียนรู้จาก

ภายนอกได้ เน่ืองจากบ้านหนองกองมีบุคคลภายนอก 
แวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ

เมื่อมีความรู้และข้อมูลพร้อมสรรพก็ได้เวลาลงมือ
ทำาน้ำาสมนุไพรแจกจา่ยกลุม่เปา้หมายในชมุชน เพือ่ให้
แตล่ะครวัเรอืนไดล้องลิม้รสเครือ่งดืม่จากพชืสมนุไพร
แทนการดื่มน้ำาอัดลมและน้ำาหวานที่มีขายอยู่ทั่วไป
ตามร้านค้าในชุมชน  ทีมงานย้ำาว่าเครื่องดื่มที่มีขาย
ตามทอ้งตลาดมปีริมาณน้ำาตาลเยอะมากสงัเกตไดจ้าก
ฉลากข้างขวด ทั้งนี้ทีมงานเลือกผลิตน้ำาสมุนไพรจาก
ใบเตยและดอกอัญชันเป็นหลัก เพราะมีสรรพคุณ
เหมาะเป็น  “น้ำาสมุนไพรเปิดตัว”  กล่าวคือ มีรสชาติดี
ไม่ขมและหาวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ง่าย มีพี่ติ๊กเป็นครู 
ช่วยสอน

“น้ำาสมนุไพรของเราผสมน้ำาตาลเลก็นอ้ย แตไ่มห่วาน 
เราคิดว่าถ้าทำาแบบจืดไปเลย คนในชุมชนคงไม่ชอบ  
ถ้าดื่มแล้วรสชาติไม่ดีคนจะไม่ดื่มต่อ” เพ็ญ อธิบาย
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น้ำาใบเตยที่มีกลิ่นหอมสดชื่น นอกจากจะทำาให้ 
ผอ่นคลายแลว้ ยงัมสีรรพคณุทางยาชว่ยคลายรอ้น บำารุง 
หัวใจ และควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด ส่วนน้ำาอัญชันมี
สรรพคุณชั้นเลิศช่วยบำารุงสายตา และเสริมภูมิต้านทาน 
ให้ร่างกาย

“พืชบางชนิด เช่น ผลฟักข้าว มีสรรพคุณทางยาดีมาก 
แต่หายาก ต้องทำาตามฤดูกาล เราก็ข้ามไปก่อน บางชนิด
ต้องปลูกข้ึนใหม่ถึงจะเพียงพอ เราก็ไม่นำาพืชชนิดน้ันมาทำา 
แต่ดอกอัญชัน ใบเตย และย่านางแดงมีอยู่แล้วแทบทุก
หลังคาเรือน สามารถนำามาปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อมได้ 
เราเลยเลือกทำาก่อนเป็นอันดับแรก ทำาเสร็จก็นำาไปแจกจ่าย
ใหค้นในชมุชนตามบา้นเลย พรอ้มกบัแนะนำาความรูเ้รือ่ง
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรชนิดนั้นไปพร้อมกัน จากนั้นก็
สอบถามความคดิเหน็วา่เขาชอบหรอืไม ่อยากใหป้รบัปรงุ
อยา่งไร ผลตอบรบัสว่นใหญพ่อใจและอยากใหท้ำากจิกรรม
ต่อไป” แพน กล่าว 

ววิ บอกว่า หลงัจากทดลองแจกจา่ยนำาสมนุไพรแลว้ 
ทมีงานไดจ้ดัเวทนีำาเสนอผลการทำาโครงการตอ่ชมุชน
เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จัดเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้มาเรียนรู้ 
รว่มกนัเรือ่งสมนุไพรในชมุชน และการทำาน้ำาสมนุไพร
เพื่อสุขภาพให้เขานำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เสียดายที่
วันน้ันมีฝนตกหนัก ทำาให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมน้อย 
ส่วนใหญ่เป็นผู้นำาชุมชนท่ีให้ความสนใจร่วมรับฟัง และ 
ฝกึทำาน้ำาสมนุไพรกบักลุม่แกนนำาเยาวชนอยา่งสนุกสนาน

นอกจากการทำางานภายในชุมชนแล้ว ทีมยังอาสา
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ จากโครงการสะพานสายบุญ 
อำาเภอห้วยทับทัน ในวันจัดค่ายกิจกรรมทำาความสะอาดวัด 
และโครงการทวนเข็มนาฬิกาย้อนเวลาหาความหลัง 

อำาเภออุทุมพรพิสัย พร้อมทำาน้ำาสมุนไพรไปแจกจ่าย และ
ยังได้แลกเปล่ียนความรู้ด้านสมุนไพรกับเพ่ือนต่างโครงการ
อีกด้วย

สมุนไพรส�นสัมพันธ์

ด้วยจิตอาสาที่มีอยุู่ในเนื้อในตัวของทีมงาน  
จึงไม่แปลกที่ทีมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า  
การทำาโครงการนี้สิ่งที่พวกเขาได้รับมีมากกว่าความรู้
เรือ่งสรรพคณุของพชืสมนุไพร และการนำาสมนุไพรมา
แปรรูปเป็นเครื่องดื่ม คือสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น  
โดยม ี“น้ำาสมนุไพร” เปน็ตวักลางสานสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูค้น ทัง้ตวัทมีงานเอง คนในชมุชน และระหวา่งเพือ่น

“ข้ันตอนและกระบวนก�รคิดเพ่ือทำ�โครงก�รน้ำ�สมุนไพรในชุมชนต้ังแต่ต้นจนจบ 
ช่วยให้มีคว�มคิดท่ีแตกฉ�น จนเกิดคว�มม่ันใจในส่ิงท่ีรู้ ย่ิงเม่ือได้ลงมือทำ�ด้วยตัวเอง 
ทำ�ให้กล้�ส่ือส�รส่ิงท่ีตัวเองรู้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย ตอนน้ีมีใครม�ถ�มเร�ก็ไม่กลัว 
เพร�ะตอบได้ ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนม�อีกคือ เร�กล้�ถ�มคนอ่ืนในส่ิงท่ีสงสัยและไม่รู้ 
เพ่ือท่ีจะได้มีคว�มรู้เพ่ิมข้ึนด้วย ”
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สมาชิกร่วมโครงการจากชุมชนอ่ืน การแสดงออกซ่ึงความห่วงใย ดูแลซ่ึงกันและกัน 
รวมถงึความเสยีสละ สิง่เหลา่นีค้อืคณุคา่ทางใจทีช่ว่ยหลอ่เลีย้งให้พวกเขาเดนิหน้า
ทำาสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของตน

“สมุนไพรมีในชุมชน นี่คือบ้านของเรา เราต้องทำาเพื่อบ้านเรา ถึงแม้สิ่งที่เรา
ทำาจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆ แต่เราก็ได้ทำา ไม่ใช่อยู่เฉยๆ โดยที่ไม่ทำาอะไรเลย 
แล้วปล่อยให้เวลาผา่นเลยไป” แพน กล่าวและบอกต่อว่า ขั้นตอนและกระบวนการ
คิดเพื่อทำาโครงการน้ำาสมุนไพรในชุมชนตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้เขามีความคิดที่
แตกฉานจนเกิดความมั่นใจในสิ่งที่รู้ ยิ่งเมื่อได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง ทำาให้กล้า
สื่อสารสิ่งที่ตัวเองรู้ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย

“ตอนทียั่งไมรู่ว้า่ตอ้งทำาอะไรและทำายงัไง แลว้ตอ้งออกไปพดูตอ่หนา้คนอืน่ มนัมี
อาการส่ัน รู้สึกกลัว เพราะไม่รู้จะพูดอะไร แต่ตอนน้ีเราได้ลงมือทำาแล้ว และรู้ในส่ิงท่ีทำา 
ถ้าให้ออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆ เราก็พูดได้ มีใครมาถาม เราก็ไม่กลัว เพราะ

“โครงก�รน้ีเหมือนเป็นแรงจูงใจ ม�ทำ�กิจกรรมกับเพ่ือนๆ แบบน้ีมันสนุก 
คว�มรับผิดชอบก็เกิดข้ึนเอง เพร�ะต้องรีบทำ�ก�รบ้�นให้เสร็จ แล้วจะได้
นัดรวมตัวกันทำ�ง�น  นอกจ�กน้ียังทำ�ให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ได้แลกเปล่ียน
ประสบก�รณ์ระหว่�งกัน คว�มรู้ของคนอ่ืน ๆ ก็เป็นประโยชน์กับโครงก�ร
ของเร� ภูมิใจท่ีเย�วชนอย่�งเร�มีโอก�สได้ทำ�กิจกรรมเพ่ือชุมชน” 
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ตอบได้ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ เรากล้าถามคนอื่นในสิ่งที่สงสัยและไม่รู้ เพื่อที่จะได้มี
ความรู้เพิ่มขึ้นด้วย” 

นอกจากนี้ แพน ยังกล่าวว่า การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เปน็สิง่สำาคญัสำาหรบัการทำางานเปน็ทมี เพราะหากใครคนใดคนหนึง่ปลอ่ยปละละเลย
งานของตัวเอง ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำางานในภาพรวมของทีม ทำาให้ไม่สามารถ 
ขับเคลื่อนงานตามแผนได้

ด้านเพ็ญท่ีอยู่ต่างโรงเรียน เห็นสอดคล้องกับแพนว่า ความสามัคคีในกลุ่ม  
เป็นส่ิงที่ช่วยผลักดันให้การทำาโครงการลุล่วงไปได้ ความสามัคคีในที่นี้หมายรวมถึง  
การรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

เพ็ญ บอกว่า ความรับผิดชอบที่สำาคัญอย่างแรก คือ การยอมรับและรู้จักตัวเอง  
“จากเปน็คนชอบตืน่สายวนัเสารอ์าทติย ์เพราะไมต่อ้งไปโรงเรยีน พอพี่ๆ  นดัมาทำางาน 
เราก็รู้หน้าที่ว่าต้องตื่นเช้าให้ได้ แล้วไปให้ทันเวลา เพราะต้องไปทำางานร่วมกับคนอื่น 
ส่วนวันไหนไม่มีนัด ตื่นเช้าขึ้นมาที่บ้านก็ชม เพราะมีเวลาทำางานช่วบผู้ปกครอง
มากขึน้...วธิกีารทำางานในโครงการก็นำาไปใชต้อนทำางานกลุม่ทีโ่รงเรยีนไดด้ว้ย เราตอ้ง
รบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นๆ ใหท้กุคนในกลุม่ไดแ้สดงความคดิเหน็ สว่นการแบง่หนา้ที ่
ก็จัดสรรตามความสมัครใจและความถนัดของแต่ละคน” 

นอกจากนี ้เพญ็ ย้ำาวา่ การวางแผนงานและดำาเนนิการตามแผนเปน็ลำาดบัขัน้ตอน 
และพร้อมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมช่วยให้การทำางานเป็นทีมง่ายขึ้น 
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“ถ้าเราวางแผน แล้วค่อยๆ ทำาตามแผน เราจะรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหน แล้วก็ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าของกลุ่ม ทำาให้ไม่สับสนเวลาจะทำากิจกรรม
ขั้นต่อไป” 

สว่น นนีา่ บอกวา่ การวางแผนงานชว่ยใหเ้ธอจดัการตารางชวีติของตวัเองได้
ดีขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองเรียน จากท่ีเป็นคนชอบท้ิงงานค่ังค้างไว้เป็นดินพอกหางหมู ใกล้ถึง
วนัสง่งานแลว้ถงึจะทำา แทนทีโ่ครงการนีจ้ะเขา้มาเพิม่ภาระ แตก่ลบัเพิม่ความรบัผดิชอบ
ให้เธอ

“การทำาโครงการนีเ้หมอืนเปน็แรงจงูใจ มาทำากิจกรรมกบัเพือ่นๆ แบบนีมั้นสนกุ 
ความรับผิดชอบก็เกิดขึ้นเอง เพราะต้องรีบทำาการบ้านให้เสร็จ แล้วจะได้นัดรวมตัว
กันทำางาน นอกจากนี้ยังทำาให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
ความรู้ของคนอื่นๆ ก็เป็นประโยชน์กับโครงการของเรา ภูมิใจที่เยาวชนอย่างเรามี
โอกาสได้ทำากิจกรรมเพื่อชุมชน” 

สังคมโซเชียลเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของเยาวชนออกจากส่ิงแวดล้อม
รอบตัว พิมพ์เป็นคนหน่ึงท่ีใช้เวลาไม่น้อยไปกับโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก แต่โครงการน้ี
ทำาให้เธอละจากหน้าจอโทรศัพท์ หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนในชุมชน และรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่น 

“เพื่อนจากที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ช่วยเหลือกันก็มาทำางานด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ คนท่ีรู้ก็บอกคนท่ีไม่รู้เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัด
คอื เรือ่งการควบคมุอารมณข์องตวัเอง จากเดมิไมฟั่งใคร อารมณร์อ้น การทำางาน
ร่วมกับเพ่ือนๆ ฝึกให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงความรู้สึกคนอ่ืน รับฟังคนอ่ืน
มากขึ้น เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได”้ พิมพ์ กล่าว

พ่ีเล้ียงชุมชน หนุนให้ “คิด” และ “ทำ�”

ขณะที ่วิษณุ โคมวย พี่เลี้ยงชุมชนและผู้ปกครองของวิว เล่าถึงพัฒนาการด้าน
การทำางานของเยาวชนว่า พวกเขามีการวางแผนและแบ่งงานกันทำาได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น เห็นได้จากช่วงต้นที่มีการเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรก่อน แล้วจึงเริ่มเก็บวัตถุดิบ
สำาหรับการทำาน้ำาสมุนไพร เมื่อพบว่ามีสิ่งไหนขาดตกบกพร่องจึงจะขอความช่วยเหลือ
จากผู้ใหญ่ 

“ปกติเข�ก็มีง�นท่ีต้องรับผิดชอบเร่ืองก�รเรียน แต่เข�ก็แบ่งเวล�ม�
ทำ�ง�นตรงน้ี  ทำ�ให้เข�ต้องว�งแผนก�รทำ�ง�นในทีม เช่น คิดคำ�นวณ
บัญชีเองว่�จะใช้จ่�ยอะไร แล้วม�เบิกเงินท่ีเร� เพร�ะเข�ให้เร�ช่วยถือ
เงินให้ ส่วนเร�ก็พ�เข�ไปซ้ือของต�มท่ีต้องก�ร เหมือนกับช่วยอำ�นวย
คว�มสะดวกให้เข�ม�กกว่� แต่หลัก ๆ แล้วเด็กจะเป็นคนคิดแล้วม�
บอกเร�อีกทีว่�เข�ต้องก�รอะไร”
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“หลายครั้งที่เด็กๆ ว่างไม่ตรงกัน เราก็เห็นเขาแบ่งหน้าที่ทำางานตามที่นัดกันไว้ 
ได้เป็นอย่างดี  การทำางานด้วยกันอาจมีไม่เข้าใจกันบ้าง เวลาคนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่มา 
แต่เขาพยายามปรับตัวเข้าหากัน คนท่ีไม่มาคร้ังน้ีคร้ังต่อไปก็มา คนท่ีมาก็ฟังเหตุผลคนอ่ืน 
หรืออย่างตอนหาวัตถุดิบสมุนไพรตัวไหนที่ขาดเหลือหาไม่ได้ เราก็ช่วยหามาเสริมให้ 
แต่สมุนไพรส่วนใหญ่ที่เด็กๆ ทำากันก็สามารถหาได้ทั่วไปในชุมชนอยู่แล้ว” 

วษิณ ุบอกตอ่วา่ ประโยชนข์องโครงการนีท้ีเ่หน็ได้ชดัคอื ทำาใหเ้ดก็และเยาวชนใน
ชมุชนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนโ์ดยการเพิม่พูนความรู ้ดกีวา่ใชเ้วลาไปกบัการเลน่
มือถือ  ทีส่ำาคัญยังช่วยฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำา

“ปกติเขาก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการเรียน แต่เขาก็แบ่งเวลามาทำางานตรงนี้  
ทำาให้เขาต้องวางแผนการทำางานในทีม เช่น คิดคำานวณบัญชีเองว่าจะใช้จ่ายอะไร แล้ว
มาเบิกเงินที่เรา เพราะเขาให้เราช่วยถือเงินให้ ส่วนเราก็พาเขาไปซื้อของตามที่ต้องการ 
เหมอืนกบัชว่ยอำานวยความสะดวกใหเ้ขามากกวา่ แตห่ลกัๆ แล้วเดก็จะเปน็คนคดิแลว้
มาบอกเราอีกทีว่าเขาต้องการอะไร

ใครจะคดิวา่น้ำาสมุนไพรทีแ่สนจะธรรมดาจะให้ “คณุคา่” ไดม้ากกวา่ “มลูคา่”  
เมื่อน้ำาสมุนไพร กลายเป็น “สายใย” สื่อรักและความห่วงใยระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
ทุกเพศทุกวัยที่ได้ดื่ม ไม่เพียงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นของทีมงาน และผู้ใหญ่
ในชุมชนบ้านหนองกองเท่าน้ัน แต่น้ำาสมุนไพรยังช่วยสานสายใยไปสู่เพ่ือนต่างชุมชน
อีกด้วย

“เราจะสรา้งมลูคา่เพิม่ และสรา้งคณุคา่ใหส้ิง่ทีมี่อยูแ่ลว้ในชมุชนไดอ้ยา่งไร?” 
โจทย์นี้ได้รับการไขคำาตอบแล้วว่า สิ่งใกล้ตัวท่ีมีในชุมชนจะมีมูลค่าเพิ่มและมี
คุณค่ามากขึ้น เมื่อเราทำาให้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับผู้คน
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โครงก�รน้ำ�สมุนไพรในชุมชน 
พี่เลี้ยงชุมชน  ศุภชิดา ศรีชารัตน ์
 วิษณุ โคมวย ผู้ปกครอง
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านหนองกอง
 อำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีษะเกษ
อรปรียา สาโรจน์   มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกำาแพง 
บุญมี ศรีบูรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนกำาแพง
ทิพวรรณ ขะชี้ฟ้า  มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนกำาแพง
เพ็ญวิภา ศรชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองหงอก
เทพปรียา โคมวย  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกำาแพง
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พิชิตกลิ่น
พิชิตใจ

โครงก�รพืชสมุนไพรพิชิตกลิ่น
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โครงก�รน้ีทำ�ให้ช่องว่�งระหว่�งวัยของ
เด็กเย�วชนกับคนเฒ่�คนแก่ในชุมชน
ทล�ยลง เม่ือก่อนเด็ก ๆ ไม่เข้�ห�
ผู้อ�วุโสในชุมชน เรียกได้ว่�แทบไม่พูด
คุยกันเลย แม้อยู่บ้�นใกล้กัน แต่ตอนน้ี
คว�มสัมพันธ์ของท้ัง 2 วัยเปล่ียนไป
ม�ก มีคว�มใกล้ชิดสนิทสนมกันม�กข้ึน 
จ�กก�รแลกเปล่ียน พูดคุย และใช้เวล�
ร่วมกัน คนแก่จ�กท่ีอยู่บ้�นเฉย ๆ พอมี
เด็กเข้�ไปคุยด้วยก็รู้สึกคล�ยเหง�
เข�เลยชอบ และให้คว�มร่วมมือเป็น
อย่�งดี ส่วนเด็ก ๆ ก็ได้รับคว�มรู้
กลับม�ในส่ิงท่ีเข�ต้องก�รรู้

“กล่ินเหม็น” จากห้องน้ำา ชวนเวียนหัว...จะต้ังใจเรียน
สกัหนอ่ย... “กลิน่” จากถงุเท้ากต็ลบอบอวล ชวนเปน็ลม  
หากเจอบรรยากาศแบบนีท้กุวนัๆ คงไมไ่หวแน่ๆ    ปญัหา 
“กลิ่นไม่พึงประสงค์” จากห้องน้ำาหรือถุงเท้า มีพบเจอ
ได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
บา้นหนองแปง อำาเภอโพธ์ิศรสีวุรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน จนทำาให้เยาวชนใน
โรงเรียนกลุ่มหนึ่ง “ทนไม่ไหว” ลุกขึ้นมาหาวิธีพิชิต
กลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้

จุดเร่ิมต้น “พิชิตกล่ิน”

ใหม่-ชุติมา แสงอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ เล่าถึงการรวมตัวกันทำา
โครงการว่า ทีมงานทั้งหมดเคยรับบทบาทเป็น อย.น้อย 
ทำากิจกรรมกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
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“โครงก�รที่คิดทำ�นั้นต้องไม่ใช่โครงก�รที่แค่ได้ทำ�แล้วจบไป แต่ทำ�แล้ว
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่ง ที่สำ�คัญ
ควรส่งผลระยะย�วต่อชุมชนที่เร�อ�ศัยอยู่”

มาก่อน เมื่อครูมาชักชวนให้เข้าร่วม โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ  
ปี 2 จึงตัดสินใจเข้าร่วมด้วยเหตุผลที่ว่า “น่าสนุกดี” 

“พวกเราไม่รู้รายละเอียดโครงการว่าต้องทำาอะไรบ้าง แต่ชอบทำากิจกรรม เพ่ือนท่ีมา
ด้วยก็สนิทกันอยู่แล้ว ทำางานร่วมกันได้ง่าย เลยสมัครเข้ามา คิดว่าอย่างมากสุดคงต้อง
ทำาโครงการสัก 2 เดือน ไม่คิดว่าจะต้องทำาโครงการยาวนานแบบนี้” ใหม่ เอ่ยขึ้น 

ทีมงานเล่าว่า พวกเขาไม่เคยทำาโครงการท่ีต้องคิดวางแผนทำากิจกรรมด้วยตัวเอง 
และต้องเข้าร่วมอบรมกับพี่เลี้ยงโครงการอย่างต่อเนื่องมาก่อน เมื่อได้รับโจทย์ให้คิด
โครงการครั้งแรก จึงพุ่งเป้าไปที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีแปลงเกษตรใน
โรงเรียนอยู่แล้ว ตอนนั้นคิดแค่ว่า ทำาเรื่องใกล้ตัวที่มีอยู่แล้วดีกว่า ง่ายดี แต่ความคิด
แบบสนุกและง่ายก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปเมื่อได้คิดและลงมือทำาโครงการอย่างจริงจัง 

อีท-จุรีรัตน์ บึงไกล เสริมต่อว่า เวทีเติมพลังเสริมความคิดจิตสำานึกพลเมือง
เยาวชนในการทำาโครงการเพือ่ชมุชนท้องถิน่ศรสีะเกษ 
ทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่า โครงการที่คิดทำานั้นต้องไม่ใช่
โครงการทีแ่คไ่ดท้ำาแลว้จบไป แตท่ำาแลว้ตอ้งกอ่ใหเ้กดิ
ประโยชนอ์ยา่งเปน็รปูธรรมชดัเจน ไมท่างใดกท็างหนึง่ 
ที่สำาคัญควรส่งผลระยะยาวต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่  
พอพี่เล้ียงโครงการชวนคิด ทำาให้รู้ว่า โครงการเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นหัวข้อที่กว้างเกินไป จึงกลับมามองปัญหา 
ใกล้ตัว พวกเราเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ใช้เวลาส่วนมาก
ในโรงเรียนร่วมกัน เห็นว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทุกคน 
ในโรงเรยีนคอื กลิน่เหมน็จากหอ้งน้ำาและกลิน่เหมน็จาก
รองเท้านักเรียน จึงเป็นท่ีมาของโครงการพืชสมุนไพร
พิชิตกลิ่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
ดังกล่าวโดยใช้สมุนไพร และเพื่อรวบรวมชื่อและ
สรรพคณุของพชืสมนุไพรลดกลิน่ไว้เปน็ฐานขอ้มลูการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย 

“อยู่ในห้องเรียนก็ได้กลิ่นถุงเท้ารองเท้า เข้าห้องน้ำา 
ก็มีกล่ินเหม็น ทำาให้บรรยากาศภายในโรงเรียนไม่น่าอยู่  
ไม่น่าเรียน” 
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ถึงแม้การใช้สารเคมีกำาจัดกลิ่นน่าจะเป็นทางออกท่ีง่ายที่สุด แต่ด้วยคำานึงถึงผล 
กระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ที่อาจเกิดอาการระเคืองจากการแพ้สารเคมี พืชสมุนไพรจึง
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะหาได้ทั่วไปในโรงเรียนและชุมชน

“เราเคยเห็นคนนำาใบเตยมาพับเป็นดอกกุหลาบไปวางในห้องน้ำาให้ส่งกลิ่นหอม 
เลยเกิดความคิดว่า นอกจากใบเตยแล้ว น่าจะมีพืชชนิดอ่ืนที่นำามาใช้ได้เช่นเดียวกัน”  
อุ๊-วิไลวรรณ ลับไผ ่กล่าว

มุ่งหน้�ห�ผู้รู้

หลงัจากประชมุวางแผนการดำาเนนิโครงการแลว้ สิง่ทีท่มีงานทำาเปน็ลำาดบัแรก คอื 
ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำาโครงการให้นักเรียน คณะครูในโรงเรียน และผู้บริหาร 
รับทราบ เพื่อหาแนวร่วม โดยใช้เวลาประกาศ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าหน้าเสาธง และ
ประกาศเสยีงตามสายในชว่งเทีย่ง อุ ๊บอกวา่ ทีต่อ้งทำาเชน่นี ้เพราะมองว่า ปญัหาเรือ่ง
กลิน่เหมน็ในโรงเรยีนเปน็เรือ่งของสว่นรวม ทกุคนจงึควรไดร้บัรู ้และธรรมชาติของ
นักเรียนโรงเรียนนี้  หากรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำากิจกรรมอะไร น้องๆ ก็จะให้
ความสนใจด้วย ทีมงานจึงใช้วิธีสอบถามเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน เพื่อวัดความสนใจ
ในการทำาโครงการก่อน ซึ่งได้รับการตอบรับจากเพื่อนเป็นอย่างดี

“เพื่อนๆ สนใจให้ความร่วมมือดี มาสอบถามข้อมูล และเข้ามาช่วยกิจกรรมบ้าง
บางครั้ง เพราะอยากได้ความรู้เรื่องสมุนไพร และอยากลองทำาอย่างที่พวกเราทำา”   
ใหม่ กล่าว



39Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

“คว�มเช่ือมโยงระหว่�งเด็กนักเรียน โรงเรียน และชุมชนก็เกิดข้ึน 
เม่ือทีมง�นเร่ิมลงพ้ืนท่ี สอบถ�ม ข้อมูลจ�กผู้รู้เร่ืองสมุนไพรใน
ชุมชนด้วยตนเอง จนพบว่�สมุนไพรบ�งชนิดท่ีปลูกท่ัวไปในชุมชน 
ส�ม�รถนำ�ม�สกัดเพ่ือช่วยกำ�จัดกล่ินได้”

เมื่อบอกกล่าวที่มาที่ไปของการทำาโครงการ และขอความร่วมมือจากเพื่อนพ้อง 
น้องพี่ในโรงเรียนได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องเก็บข้อมูลชื่อและสรรพคุณพืชสมุนไพร โดย 
ทมีงานเริม่ตน้สำารวจพชืสมนุไพรจากแปลงเกษตรในศนูยเ์ศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน
ก่อน โดยมีครูประจำาวิชาพฤกษาศาสตร์อย่างครูศิริศักดิ์ อินนอก และหนังสือสรุป 
คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรประจำาศูนย์ฯ เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้น  

เมื่อรู้ข้อมูลพื้นฐานบ้างแล้ว ทีมงานจึงลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากผู้รู้เรื่อง
สมุนไพรในชุมชนด้วยตนเอง จนพบว่า สมุนไพรบางชนิดที่ปลูกทั่วไปในชุมชน
สามารถนำามาสกดัเพือ่ชว่ยกำาจดักลิน่ได ้ไมว่า่จะเปน็ขมิน้ วา่นหอม มะกรดู ตะไคร ้
ใบเตย ต้นอ้ม (พืชพื้นถิ่น) และกำายาน (พืชพื้นถิ่น) เป็นต้น 

ใหม ่บอกวา่ พวกเรารูว้า่ในโรงเรยีนและในชมุชนมพีชืสมนุไพร แตต่อ้งการสำารวจ
ดูว่ามีสมุนไพรจำานวนเท่าไร และเพียงพอต่อการแปรรูปหรือไม่ รวมถึงต้องการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชเฉพาะชนิดที่ช่วยกำาจัดกลิ่น และวิธีแปรรูปสมุนไพร
ด้วย

ในส่วนของผู้รู้เรื่องสมุนไพรในชุมชน เอิญ-วิทยากร ศรศร ี เล่าว่า พวกเขาใช้วิธี
สุ่มเข้าไปสอบถามข้อมูลตามบ้าน เนื่องจากเห็นคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนใช้พืชสมุนไพร
ในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว บ้างก็เอามากิน บ้างก็เอามาทำายา หรือหมกไว้ให้ความหอม 
โดยเฉพาะบ้านป้าบุญเยี่ยม จันทสาร ที่มีความรู้เรื่องการทำาเครื่องหอมโบราณ หรือ
ดอกไม้หมก ภูมิปัญญาที่มาแต่ดั้งเดิม มีวิธีทำาคือ นำาพืชสมุนไพรอันได้แก่ ต้นอ้ม  
ต้นสร้อย ขมิ้น เล็บครุฑ และว่านหอม มาโขลกรวมกันเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมได้นานขึ้น 

อีท บอกว่า วิธีเลือกผู้รู้ ทีมงานจะเลือกจากคนเฒ่าคนแก่ใกล้บ้าน และคนที่
พอรู้จักมักคุ้น 5 คน ทั้งนี้ก่อนไปสัมภาษณ์ทีมงานจะต้องมาประชุมเพื่อเตรียม
ประเด็นคำาถามกันก่อน โดยมีประเด็นคำาถามหลัก ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้ดับกลิ่นใน
ชมุชนมอีะไรบา้ง สมนุไพรทีผู่รู้น้ำามาใชด้บักลิน่มอีะไรบา้ง นำามาแปรรปูเปน็อะไร
ไดบ้า้ง และแหลง่ทีม่าของสมนุไพรหาได้จากทีไ่หนในชมุชน เปน็ตน้ จากนัน้จงึแบง่ 
หน้าที่กัน แต่ช่วงที่ลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นช่วงปิดเทอม ทีมงานเหลืออยู่แค่ 3 คน คือ 
อีท เอิญ และอุ๊ จึงรับหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชนไปก่อน เพื่อให้การ
ทำางานเดินไปตามแผนที่วางไว ้

ผลจากการสมัภาษณป์า้บวัลยั หนองหงอก ชาวบา้นบา้นโชคอดุม ตำาบลผอืใหญ่ 
ทำาให้ทีมงานได้รู้จักพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกำายาน และได้เคล็ดลับการหมกราก
กำายานกับต้นอ้มที่จะทำาให้ได้กลิ่นหอมอบอวลยาวนานขึ้น อีท บอกว่า ความรู้ 
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ดงักลา่วเปน็เรือ่งใหม่ทีเ่บิกทางใหพ้วกเขาได้ออกไปคน้หาตน้กำายานในปา่ตำาบลผอืใหญ ่
จนภายหลังได้รู้ว่าป่าดังกล่าวเป็นป่าช้า จึงมีพืชสมุนไพรแปลกๆ ขึ้นอยู่เยอะ

“สมุนไพรชนิดอื่นๆ เราหาได้ทั่วไปตามบ้าน ส่วนต้นอ้มแทบไม่มีแล้วในชุมชน  
เราต้องไปซื้อพันธุ์มาเพาะเอง ว่านหอมกับกำายานยังมีอยู่บ้าง แต่อยู่ในป่ารก พวกเรา
เป็นพวกชอบลุยอยู่แล้ว เข้าป่าเข้าพงไม่กลัว แต่ตอนเข้าไปที่ป่าบ้านผือใหญ่ เราไม่รู้
เลยว่าตรงนั้นเป็นป่าช้า ถ้ารู้คงไม่เข้าไป”  อีท เล่าติดตลก

ขณะทีเ่อญิ บอกวา่ ความยากของการพดูคยุกบัคนเฒา่คนแก ่คอื ปญัหาเรือ่ง
การได้ยิน และการตอบไม่ตรงคำาถาม ทีมงานจึงได้เรียนรู้ว่า การทำางานกับคนใน
ชุมชนต้องอาศัยความเข้าใจ และต้องใช้ความอดทน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน ก่อนนำาข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบ และสรุปอีกครั้ง เพื่อนำามา 
ทดลองทำาด้วยตัวเอง 

บททดสอบ คือ “คว�มรับผิดชอบ”

ถึงแม้ขั้นตอนการทำางานระหว่างทางจะทำาให้รู้สึกท้อ ด้วยภาระการเรียน และ 
งานบ้านท่ีต้องช่วยผู้ปกครอง ทำาให้การแบ่งเวลามาทำาโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
เป็นไปได้ยาก แต่พวกเขายังเลือกท่ีจะทำาโครงการต่อ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบ 
ด้วยเหตุนี้ การแบ่งหน้าที่กันทำางานของทีมงานจึงค่อนข้างยืดหยุ่น เพื่อให้แต่ละคนรับ
บทบาทแทนกันได้ เมื่อสมาชิกไม่ครบ

ทีมงานบอกว่า หากเป็นวันเปิดเรียน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน
ประชุมร่วมกันที่โรงเรียน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะใช้บ้านอุ๊เป็นศูนย์กลางการนัดหมาย 
เพราะมีพื้นที่กว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

โบว์-ทิพย์อรุณ นุเสน ยอมรับว่า หลายครั้งที่ภาระงานทางบ้าน ทำาให้เธอ 
ไม่สามารถมาทำากิจกรรมตามนัดหมายได้ หรือไม่ก็มาช้า จนทำาให้เพื่อนไม่พอใจ
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“เป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีธุระส่วนตัว เพร�ะฉะนั้นเพื่อให้ง�นเดินหน้�เร�ต้อง
พย�ย�มรับผิดชอบหน�้ที่ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดีที่สุดก่อน จะได้ไม่กระทบคนอื่น”

“ไม่ใช่ไม่อยากมา แต่ยังมีอย่างอื่นต้องทำาและ
ต้องรับผิดชอบ บางทีก็ลำาบากใจ” โบว์ กล่าว

ด้าน ใหม่ เสริมว่า เป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมี 
ธุระส่วนตัว เพราะฉะนั้นเพื่อให้งานเดินหน้า เราต้อง 
พยายามรบัผดิชอบหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ทีีส่ดุ
ก่อน จะได้ไม่กระทบคนอื่น 

ส่วน อุ๊ บอกว่า ความยากของการทำางานอยู่ที่การ
รวบรวมสมุนไพรให้ครบทุกชนิด เนื่องจากการทำา 
ผลิตภัณฑ์ต้องใช้สมุนไพรหลายอย่าง พวกเขาจึงต้อง
วางแผนว่า จะเก็บพืชสมุนไพรแต่ละชนิดจากพื้นที่ไหน       
ในชุมชน เพ่ือให้ได้สมุนไพรครบจำานวน และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ทัง้นี ้เม่ือไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูรู้ใ้นระดับหนึง่
แล้ว เพื่อทดสอบความหอม และความสามารถในการ 
ขจดักลิน่ของสมนุไพรสตูรตา่งๆ ทมีงานจงึไดท้ดลองผลติ
สารขจัดกลิ่นในรูปแบบของน้ำาสกัดสมุนไพร จากข้อมูลที่
สรุปได้จากการสำารวจ

“พวกเราคิดว่าจะผลิตออกมาเป็นน้ำาจะได้สะดวก
เวลาใช้ และขั้นตอนการทำาก็ไม่ยาก แค่นำามาต้มเท่านั้น 
ส่วนปริมาณส่วนผสมของสมุนไพรแต่ละชนิด เราทดลอง
ทำากันเองแล้วบันทึกไว้ เพราะสูตรจากคนเฒ่าคนแก่มี
ความหอมแบบโบราณเหมือนกลิ่นน้ำาอบ เราอยากปรับ
เปลี่ยนให้หอมสดชื่นขึ้นจะได้เข้ากับยุคสมัย ทำาให้ต้อง
ทดลองทำาอยู่หลายครั้ง โดยเลือกนำาใบเตยกับตะไคร้มา
ผสมเพิม่เขา้ไป ตอนนีก้ลิน่นา่จะใชไ้ดแ้ลว้ แตส่ว่นท่ียงัแก้
ไม่ได้คือสีของน้ำาที่เป็นสีเหลืองจากขมิ้น ซึ่งเรากำาลังหา
ข้อมูลกันอยู่ว่าจะกำาจัดสีนี้ได้หรือเปล่า” อุ๊ กล่าว

ทีมงานบอกต่อว่า ขณะนี้การแปรรูปสมุนไพรพิชิต
กล่ินกำาลังอยู่ในขั้นทดลองเพ่ือหาสูตรที่ช่วยให้ขจัดกลิ่น
ไดด้ทีีส่ดุ ปจัจบุนัได้ผลติตน้แบบออกมาในรปูแบบสเปรย์
ขจัดกลิ่น ที่มีส่วนผสมของขมิ้น ว่านหอม มะกรูด ตะไคร้ 
และใบเตยเป็นวัตถุดิบหลัก โดยให้เพื่อนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 29 คนทดลองใช้ 
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“ทีใ่ห้เพ่ือนทดลองใช ้เพราะคดิวา่การสอบถามความคิดเหน็จากเพือ่นช้ันเดยีวกัน
ทำาไดง่้ายกวา่ ตวัเราเองกไ็มเ่ขนิ แลว้ยงัวดัประสทิธผิลของผลติภณัฑไ์ดจ้ากประสบการณ์
ตรงของตัวเอง เนื่องจากเรียนชั้นเดียวกับเพื่อนอยู่แล้ว”  อุ๊ อธิบาย

เมือ่ถามถงึผลทีไ่ด ้ทมีงานบอกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ เมือ่นำาผลติภณัฑพ์ชิติกลิน่ไป
ใชฉ้ดีในหอ้งน้ำา และใหเ้พือ่นในหอ้งเรยีนใชฉ้ดีพน่ในจดุทีเ่ปน็ตน้กำาเนดิกลิน่ เชน่ ถงุเท้า
และรองเท้า พวกเขาใช้วิธีสุ่มสัมภาษณ์เพื่อนนักเรียนในห้องเรียน รวมทั้งนักเรียน
และครูที่ใช้ห้องน้ำา ทุกคนบอกว่าดี คือ กลิ่นเหม็นลดลง ทั้งนี้ในส่วนของสีเหลือง
ซึง่เปน็สขีองขมิน้ซึง่เป็นส่วนผสมของผลติภณัฑน์ัน้ ทมีงานไดใ้ช้สารสม้เขา้มาช่วย
ลดสีเหลืองให้จางลงได้

“เวลาอยู่ในห้องเรียนเรารู้สึกได้ว่ากลิ่นเหม็นลดลง กลิ่นไม่ถึงกับหายไปเลยแต่ก็ 
ไม่คลุ้งเหมือนเมื่อก่อน ส่วนในห้องน้ำากลิ่นยังพอมีอยู่บ้าง แต่ไม่แรงเท่าท่ีเคยรู้สึก”   
ทีมงานบอกเล่าผลการทดลองใช้

พิชิตคว�มเปล่ียนแปลง

จากความตั้งใจแรกที่อยากเข้าร่วมโครงการเพราะความสนุก อุ๊ บอกว่า ยิ่งทำา
โครงการยิง่รูส้กึวา่ “เราจะทำาเลน่ๆ ไมไ่ดแ้ลว้นะ” เพราะโครงการนีช้ว่ยฝกึกระบวนการ
คิดของเธอให้มีเหตุมีผล และรู้จักวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ 

“เม่ือก่อนชอบคิดแล้วทำาเลย ไม่ได้ทบทวนส่ิงท่ีคิด แต่ตอนน้ีก่อนจะทำาอะไรสักอย่าง 
ต้องแน่ใจในความคิดของตัวเองก่อน สังเกตได้ว่า ความคิดซับซ้อนข้ึน คือ จะคิดก่อนว่า
ถ้าทำาแบบนี้แล้วจะทำาอย่างอื่นต่อไปได้หรือเปล่า แล้วจะเกิดผลอย่างไร” อุ๊ อธิบาย
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“ทุกอย่�งท่ีทำ�ต้องเร่ิมท่ีตัวเอง ตอนแรกเข้�ม�ทำ�โครงก�รก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่�ตัวเองชอบหรือถนัดอะไร แต่พอได้ทำ�ก็เร่ิมรู้ว่�ตัวเองเก่งอะไร รู้อะไรบ้�ง 
แล้วจะช่วยอะไรเพ่ือนได้บ้�ง ต่อจ�กน้ันเร�ก็ต้องยอมรับคว�มส�ม�รถและ
คว�มคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย เพร�ะไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่�ง ถ้�ทุกคน
ช่วยกันก็จะทำ�ง�นออกม�เป็นช้ินเป็นอันอย่�งดีท่ีสุดได้”

เช่นเดียวกับ เอิร์น-ณิชาภัทร  กิ่งแก้ว ที่บอกว่า การรู้จักวางแผนงานช่วยให้เธอ
ทำางานง่ายขึ้น และทำาให้งานเสร็จเร็วขึ้น หากดำาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

“การวางแผนช่วยให้รู้ว่าควรทำาอะไรก่อนหลังและสามารถจัดลำาดับความสำาคัญ
ของส่ิงท่ีจะทำาได้ เวลาทำางานก็จะมีความรอบคอบมากข้ึน พอคิดแบบน้ีได้มันส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของเราด้วย แต่ละวันตื่นขึ้นมาจะรู้เลยวันนี้ต้องทำาอะไร 
ที่ไหน อย่างไรบ้าง รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น” 

“การที่เราได้คิดเองทำาเอง ทำาให้กล้าแสดงออกมากขึ้น และรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตัวเองด้วย” เอิญ กล่าวเสริม

ทีมงานบอกว่า เหตุผลอย่างหน่ึงที่ทำาให้พวกเขาไม่ทิ้งโครงการไปกลางคัน 
เพราะโครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษ “เปดิโอกาส” ใหพ้วกเขาไดค้ดิ 
และลงมอืทำาตัง้แตต่น้ ทำาให้รูส้กึถงึความเปน็เจา้ของโครงการ จงึอยากรบัผดิชอบ
ให้ถึงที่สุด

 “เราคิดวางแผนแล้วก็ต้องทำาให้เป็นขั้นตอนจนจบ เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำา  
ถา้คดิแลว้ไมล่งมอืปฏบิตักิค็งไมไ่ด้งานอยา่งทีต่อ้งการ เราตอ้งคดิเสมอว่าจะทำาอยา่งไร
ให้งานออกมาดี”  อุ๊ เน้นย้ำา

สำาหรับการทำางานร่วมกันเป็นทีม อุ๊ บอกว่า ความเข้มแข็งและอดทนเป็นส่ิงสำาคัญ 
เพราะหากคนใดคนหน่ึงท้อแล้วถอยออกไป หน่ึงแรงท่ีหายไปจะดึงกำาลังใจของ 
คนอื่นให้ค่อยๆ หมดไปด้วย

“เราบังคับใครไม่ได้ก็จริง แต่เราบังคับตัวเองให้อดทนได้ ถ้าเราทำาได้ก่อนก็จะ 
ส่งผลดีต่อทุกคนในทีม”

ส่วน อีท กล่าวเสริมว่า การทำางานเป็นทีมที่ดีต้องเข้าใจเป้าหมายการทำางาน
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ กันได้

ส่วน ใหม่ ย้ำาว่า ประสบการณ์จากการทำาโครงการพืชสมุนไพรพิชิตกลิ่นช่วย  
“สร้างความกล้า” ทั้งกล้าคิด กล้าทำา และกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา จากเดิมที่เคย
มีความกลัว ไม่กล้าทำาอะไรเลย เพราะไม่อยากมีปัญหา ตอนน้ีกลับได้เรียนรู้ว่า
ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หนี แต่มีไว้ให้เผชิญหน้า 

“โครงการของพวกเราตัง้ใจไปพฒันาคนอืน่ แตไ่มใ่ชแ่คค่นอืน่ไดอ้ยา่งเดยีว เรากไ็ด้
ด้วย พวกเราเป็นคนทำา สิ่งไหนที่เราไม่รู้ พอได้ลงมือทำาเลยได้รู้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคง 
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“เร�จะคิดแค่ด้�นเดียวว่�คนอ่ืนต้องปรับเข้�ห�เร�ไม่ได้ แต่ต้องคิด
ด้วยว่�เร�ส�ม�รถปรับตัวเข้�ห�คนอ่ืนได้หรือเปล่� หรือท้ังสองฝ่�ย
ควรปรับเข้�ห�กัน ท้ังหมดคือก�รเรียนรู้ท่ีจะเข้�ใจกันและกัน
แล้วจับมือก้�วไปด้วยกัน”

ไม่อยากทำาอะไรเลย ไม่แม้แต่จะคิด เพราะทำาไปก็ต้องมีปัญหาให้แก้อีก แล้วจะทำาไป
ทำาไม ตอนนี้ไม่คิดแบบนั้นแล้ว เราต้องกล้าทำาก่อน อย่าไปกลัวปัญหา”  

ใหม่ ยังบอกอีกว่า โครงการนี้ช่วยพัฒนาให้เธอเกิดทักษะชีวิต กล่าวคือ ทำาให้ 
ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

“เราจะคิดแค่ด้านเดียวว่าคนอื่นต้องปรับเข้าหาเราไม่ได้ แต่ต้องคิดด้วยว่า
เราสามารถปรบัตวัเขา้หาคนอืน่ไดห้รอืเปลา่ หรอืทัง้สองฝา่ยควรปรับตวัเขา้หากนั 
ทัง้หมดคอืการเรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจกนัและกัน แลว้จบัมือกา้วไปดว้ยกนั”  ใหม ่สะทอ้น
ตัวเองอย่างแน่วแน่

แม้การทำาโครงการต้องอาศัยการทำางานร่วมกันเป็นทีม และอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู และคนในชุมชน แต่อีทบอกว่า 
สิ่งสำาคัญที่สุดที่เธอได้รับจากการทำาโครงการ คือ การได้รู้จักตัวเอง และเรียนรู้ที่จะ
รับฟังผู้อื่น

“ทุกอย่างที่ทำาต้องเริ่มที่ตัวเอง ตอนแรกเข้ามาทำาโครงการก็ไม่รู้เหมือนกัน
วา่ตวัเองชอบ หรอื ถนดัอะไร แตพ่อไดท้ำากเ็ริม่จากรูว้า่ตวัเองเกง่อะไร รูอ้ะไรบา้ง
แล้วจะช่วยอะไรเพื่อนได้บ้าง ต่อจากนั้นเราก็ต้องยอมรับความสามารถ และ 
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย เพราะไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่าง ถ้าทุกคนช่วยกันก็
จะทำางานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างดีที่สุดได้”  

ถึงแม้ตอนนี้ทีมงานทุกคนกำาลังจะจบการศึกษาออกไปเรียนต่อนอกชุมชน  
แต่พวกเขาก็ตั้งใจส่งต่อองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรขจัดกลิ่นให้เยาวชน 
รุ่นน้องได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

“สูตรพืชสมุนไพรอาจไม่จบลงแค่นี้ เมื่อเราส่งต่อสูตรให้รุ่นน้อง เขาสามารถนำา
ไปพัฒนาต่อได้ เด็กๆ อาจจะเก่งกว่าเรา เราก็ต้องให้โอกาสเขาคิดค้นต่อยอดไปอีก” 
อีท อธิบาย 

ฟ้ืนสัมพันธ์ชุมชน

อ้อ-จรัญญา ลับไผ่ พี่เลี้ยงชุมชน และอดีตครูฝึกสอนโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
วทิยาคม กลา่วถงึความเปล่ียนแปลงทีเ่หน็กลุม่เยาวชนทำาโครงการมาอยา่งตอ่เนือ่งว่า 
โครงการนีท้ำาใหช้อ่งวา่งระหวา่งวยัของเดก็และเยาวชนกบัคนเฒา่คนแกใ่นชมุชน
ทลายลง เมื่อก่อนเด็กๆ ไม่เข้าหาผู้อาวุโสในชุมชน เรียกว่าแทบไม่พูดคุยกันเลย 
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แม้อยู่บ้านใกล้กัน แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 วัยเปลี่ยนไปมาก ทั้ง 2 ฝ่าย
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยและใช้เวลาร่วมกัน

“คนแกจ่ากทีอ่ยูบ่า้นเฉยๆ พอมเีดก็ๆ เขา้ไปคยุดว้ยกร็ูส้กึคลายเหงา เขาเลย
ชอบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเด็กๆ  ก็ได้รับความรู้กลับมาในสิ่งที่เขา
ต้องการรู้” 

แม้จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่ชอบทำากิจกรรมของโรงเรียนอยู่แล้ว แต่อ้อบอกว่า  
กลุ่มแกนนำาเยาวชนทุกคนมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำามากขึ้น สังเกตเห็นได้จากการใช้
เวลาเล่นมือถือที่ลดน้อยลง

“เห็นความต้ังใจในการทำางานของทีมงานมากข้ึน เพราะปกติเขาจะอยู่แต่กับมือถือ 
ไม่ทำาอย่างอื่น ส่วนตัวเองจากเดิมจะเอาแต่อ่านหนังสือสอบ สนใจแต่เรื่องของตัวเอง 
ตอนนี้ต้องแบ่งเวลามาดูแลน้องๆ ตัวเราก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อมกัน ซึ่งก็
มปีระโยชนก์บัหนา้ทีก่ารงานของเรา ครตูอ้งเขา้ใจเดก็ถงึจะรูว้า่ควรจะสอนและดแูลเด็ก
อย่างไร”

วนันีส้เปรยพ์ชิติกลิน่นอกจากจะช่วยขจดักลิน่ไมพ่งึประสงคใ์นโรงเรยีน ทำาให้
บรรยากาศในโรงเรียนน่าอยู่ขึ้นแล้ว กระบวนการทำางานยังช่วยฟื้นความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุในชุมชนให้กลับมาใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ทั้งยัง
กระตุกกระตุน้ใหท้มีงานเหน็  “คณุคา่” จากการลงมอืทำาทีช่ว่ยเปลีย่นแปลงอารมณ ์
ความรู้สึกนึกคิด ความกล้าแสดงออก วิธีทำางาน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความอดทน อดกลั้น และความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็น “ทักษะชีวิต” สำาคัญที่จะ
เป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
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โครงก�รพืชสมุนไพรพิชิตกลิ่น ชุมชนบ้�นหนองแปง 
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
พี่เลี้ยงชุมชน  จรัญญา ลับไผ ่ อดีตครูฝึกสอนโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
ทีมทำางาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
วิทยากร ศรศรี ณิชาภัทร กิ่งแก้ว 
ชุติมา แสงอ่อน จุรีรัตน์ บึงไกล 
ทิพย์อรุณ นุเสน วิไลวรรณ ลับไผ่ 
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“สืบค้น” ร�กเหง�้ 
“สร้�งสำ�นึก” รักบ้�นเกิด

โครงก�รทวนเข็มน�ฬิก�ย้อนเวล�ห�คว�มหลัง 
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สิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่เกิดขึ้นในตัวตน
ของทีมง�นทุกคนคือ ก�รเกิดสำ�นึก
รักบ้�นเกิดเรือนนอน พอเร�รู้จัก
ประวัติหมู่บ�้นเร�แล้ว เร�ก็รักบ�้น
เร�ม�กขึ้น รู้สึกเลยว่�บ้�นเร�เป็น
ชุมชนที่เก�่แก่ ประเพณีวัฒนธรรม
ในตำ�บลเร�มีครบทุกอย�่ง...

 “หมู่บ้านเฮาเกิดมากะหลายร้อยปี คนบ้านเฮาฮู้ดี
วถิเีฮาเปน็แบบใด ฮกักนัไวเ้ดอ้พอ่แมปู่ย่า่ตายาย สามคัคี
กันไว้ให้บ้านของเฮาอยู่ดี

อยา่สถิิม่เด้อบา้นเฮาให้ซุม้เฮาดแูลใหด้บีา้นเกดิของ
เฮานี้อย่าสิมีน้อแตกกัน อย่าสิหันไปคนละทางอย่าสิม้าง
ทางใจให้มันพัง อย่าสิลืมรากเหง้าความหลังท่ีฝังในใจ  
ใหพ้วกเฮาไดส้บืสานวถิพีืน้บา้นชมุชนเฮาวฒันธรรมเกา่ๆ 
เรื่องราวท่ีเป็นความหลังสร้างไว้เป็นทางให้ลูกหลานสิได้
เดินตามฮอยเก่าของเฮาได้ ให้เขาเป็นต้นข้าวรุ่นใหม่ที่
สร้างจากใจคนบ้านเฮา โอ้โอ๋…..โอ้โอ……โอ้โอ๋

บา้นพงพรตของเฮานีเ้กดิมาหลายรอ้ยปแีลว้ มเีรือ่ง
ราวมากมายที่ผ่านมา สร้างคุณค่าให้ชุมชนทุกคนต่าง
เขา้ใจ เกดิมานอ้ยจนใหญใ่นบา้นนี ้มดีา้นดแีละบด่ใีหเ้ฮา
นี้ได้เฮียนฮู้ ว่าเฮานั้นสิอยู่กันแบบใด๋ บ้านหลังนี้ที่เฮาอยู่
ได้อุ้มชูพวกเรามา อย่าสิปะปล่อยถิ่มเรื่องความหลัง  
กาลเวลาที่ล่วงเลยนั้นบ่เคยสิหวนคืนอย่าสิมัวแต่ยืน 
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บ่เฮ็ดหยัง ให้มาทำาเพื่อบ้านเฮารวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นพลังแน่นเหนียวของ 
บ้านเฮา ถ้าบ้านเฮาบ่ฮักกันบ่ฮักมั่นในบ้านเจ้าของ บ้านเฮาคงบ่เหลือหม่องให้อยู่

มาร่วมกันเด้อ ฮักกันไว้เด้อ ฮักบ้านเฮาเด้อ คนบ้านเฮา มาร่วมกันเด้อ ฮักกันไว้เด้อ 
ฮักบ้านเฮาเด้อ คนบ้านเฮา คนบ้านเฮา”

ประวัติศ�สตร์ท่ีข�ดห�ย

เสียงร้องเพลงฮักกันเด้อบ้านเฮาคลอไปกับการเล่นกีตาร์โปร่ง ในท่วงทำานอง 
แสนไพเราะ คือ ผลผลิตส่วนหน่ึงของโครงการทวนเข็มนาฬิกา ย้อนเวลาหาความหลัง 
ของเยาวชนบ้านพงพรต ตำาบลหนองห้าง อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทีแ่ตง่โดย จกัร-ประจกัษ ์สทุโท เพือ่ใชเ้ปน็สือ่ในการบอกเลา่ความเปน็มาของบ้าน
เกิดเมืองนอน หลังจากท่ีได้ร่วมกับน้องๆ ซ่ึงประกอบด้วย กฐิน-ศรีสุรัตน์ สุทโธ 
แป๋ว-ศศิธร หาโล๊ะ แอะ-สุธิมา ขันทอง ดา-ไอรดา วงค์โสภา เจน-ธิดารัตน์ กุลทา 
และ เปเล่-วีรพล หมุ่ยโท สืบค้นประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านพงพรต 

จกัรซึง่ไดม้โีอกาสรว่มสงัเกตการณก์ารทำางานของ
เครอืขา่ยเยาวชนในโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมอืง
ดศีรสีะเกษในปแีรก จงึเกดิความสนใจ เพราะเรยีนจบ
สาขาพัฒนาสังคม เม่ือได้รับการชักชวนจากพ่ีเล้ียง
โครงการ ทีมงานซ่ึงมีการรวมตัวกันอยู่แล้ว เพราะทำา
วงดนตรหีมอลำาลกูทุง่ชือ่ “แซบ่เวอรแ์ดนซ”์ อาสาแสดง
ตามงานต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่
สมาชิกในชุมชน จึงหารือกันถึงประเด็นที่น่าสนใจใน
การทำาโครงการ เพราะมีพื้นฐานและความสนใจเรื่อง
ดนตรอียูแ่ลว้ ในชว่งแรกทีมงานจึงคิดจะทำาโครงการ
เก่ียวกับดนตรีพ้ืนบ้าน แต่เม่ือได้ทบทวนบริบทของ
ชุมชนร่วมกับพี่เลี้ยงจึงพบว่า ประวัติศาสตร์ที่มา 
ที่ไปของหมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน จนรู้สึกได้ถึง
ความไร้รากของตนเอง ความสงสัยต่อที่มาของ
ชมุชนจึงเป็นประเด็นท่ีสร้างความสนใจให้แก่ทีมงาน 
จึงตกลงกันว่าจะทำาโครงการเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ของหมู่บ้าน เพื่อบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของ
ชมุชนไวเ้ปน็หลกัฐานความภาคภมูใิจของถิน่กำาเนดิ 

“ผมว่าประวัติศาสตร์มันเป็นบ้านของเรา ถ้าเรา
ไม่รู้ จุดกำาเนิดของบ้านตนเองมันจะเป็นอย่างไร?  
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คนบ้านเราเองไม่รู้จักคำาว่าจุดกำาเนิดของตนเอง ไม่รู้จักรากเหง้าของตนเอง ทำาให้ไม่มี
จติสำานกึรกับา้นเกดิ” จักร เลา่ถงึเบือ้งหลงัความคดิผนวกกบัสถานการณ์ท่ีพบเห็นเด็ก
เยาวชนในหมู่บ้านเข้าแต่ร้านเกม จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะใช้การทำาโครงการ
สร้างการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ในชุมชน 

จักร เล่าว่า ช่วงแรกเขาชวนน้องผู้ชายเข้าร่วมทีมก่อน แล้วจึงชวนกลุ่มน้องผู้หญิง
ซึ่งมาซ้อมเต้นแดนซ์เซอร์เข้าร่วมทีม แม้จะยังไม่ทราบรายละเอียด ก็ตกลงใจร่วม
โครงการโดยไม่ลังเล เพราะเห็นว่าการทำางานร่วมกันเป็นเรื่องสนุก 

“วันน้ันเป็นวันซ้อมเต้น พ่ีเขาก็บอกให้มาหาท่ีบ้าน พ่ีเขาบอกว่า พรุ่งน้ีต้องไปนำาเสนอ
ท่ีโรงแรมพรหมพิมาน เขาให้วาดรูป เราก็ทำาถึงเท่ียงคืนเลย เราชอบทำางานเป็นทีม  
มันสนุก หลายความคิด ก็เลยยอมทำา แต่ไม่รู้ว่าต้องทำาอะไร ตอนแรกคนท่ีจะไปคือกฐิน 
แต่แม่ของกฐินบอกว่า ถ้าจะต้องไปก็ให้ไปด้วยกันทั้งหมด” แป๋วเล่า

การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษวันแรก ทีมงานก็ไปสาย 
เพราะจกัรตอ้งไปทำางานทีส่รุนิทรก์วา่จะขบัรถมารบันอ้งๆ ไปถงึสถานทีอ่บรมกเ็ปน็ชว่ง
พักเบรกตอนเช้า แต่ทีมงานยังได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเพื่อนโครงการอื่น โดยใน 
วันน้ันพวกเขาต้องคิด และเขียนข้อเสนอโครงการ ซึ่งเป็นการใช้ความคิดมากที่สุดใน
ชีวิต ทำาให้พวกเขาบางคนเริ่มรู้สึกว่า กำาลังจะเจอของยากเข้าแล้ว

“วันนั้นเป็นวันที่เขียนเยอะที่สุด ใช้ความคิดเยอะที่สุด พี่ๆ เขาให้เขียนออกมาว่า 
ทำาไมถึงอยากทำาโครงการนี้ ได้ชื่อนี้มาอย่างไร ความสามารถของพวกเราจะนำาไปปรับ
ใช้กับการทำาโครงการอย่างไร ก็งงที่ต้องมานั่งถามกันอย่างนั้น เพราะพี่จักรไม่บอกว่า
จะทำาอะไร” แป๋ว เล่าย้ำาถึงความไม่รู้ในสิ่งที่จะทำา เนื่องจากพี่จักรซึ่งเป็นคนชวนไม่เคย
เล่าให้ฟังว่า การทำาโครงการเป็นอย่างไร? 

จกัร เล่าเสรมิวา่ ตัง้ใจทีจ่ะไมบ่อกนอ้ง เพราะคดิวา่ จะพาทำาไปเรือ่ยๆ ใหน้อ้ง
ค่อยๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะมีความเชื่อว่า หากได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิด
ความเขา้ใจและจะรูวิ้ธีการทำาโดยทีไ่มต่อ้งมใีครสอน ซึง่จะดกีวา่ทีพ่ีต่อ้งคอยบอก 
แล้วน้องต้องรอคำาสั่ง  

เปา้หมายของโครงการ คอื อยากให้เดก็และคนในชมุชนไดรู้ป้ระวตัคิวามเปน็
มาของหมูบ่า้นอย่างแทจ้รงิ โดยทีมงานมกีระบวนการสบืคน้ขอ้มลูจากผูรู้ใ้นชมุชน 
และการใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชนตามแนวทางของนักมานุษยวิทยาที่จักร
ร่ำาเรยีนมา ไดแ้ก ่เสน้ประวติัศาสตร ์(Time Line) ปฏทินิการผลติ ปฏทินิวฒันธรรม 
แผนที่เดินดิน แผนที่ตัดขวาง ผังเครือญาติ 

เนื่องจากมีโครงสร้างการทำางานที่ดี และมีความชัดเจนของเป้าหมายการทำางาน 
ทำาให้การพัฒนาโครงการของทีมงานเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถนำาเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการซึ่งเป็นด่านสำาคัญผ่านฉลุย สมความตั้งใจของทีมงานที่บอกว่า ตอนนั้น
คิดเพียงแต่ว่า จะเล่าถึงสิ่งที่อยากทำาตามที่ได้เขียนไว้ให้ดีที่สุด การได้รับงบประมาณ
มาทำาโครงการจึงเป็นความดีใจที่จะได้ทำาอะไรให้แก่ชุมชนถิ่นเกิดของตนเอง 
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สืบค้น ศึกษ� เพ่ือลบคว�มสงสัย

เมือ่กลบัมาหมู่บา้น ทมีงานจดัประชมุทมีเพือ่วางแผนการทำางาน ทบทวนกจิกรรม
ที่จะต้องทำา และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำางาน แม้ว่าทุกครั้งท่ีทำากิจกรรมจะมี
บรรยากาศของการร่วมด้วยช่วยกัน แต่ละคนก็มีหน้าที่ประจำาที่ต้องรับผิดชอบ เช่น  
นวลกับเจนจะเป็นคนพิมพ์ กฐิน แป๋ว ดา แอะ รับหน้าที่วาดภาพในกระดาษ เปเล่เป็น
ประชาสัมพันธ์ จักรดูภาพรวม  การวางแผนการทำางานยังเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จดัการโครงการรว่มกนั เพราะจกัรไดเ้ปดิกจิการสว่นตวัอยูท่ีส่รุนิทร ์ทำาใหท้มีงานตอ้ง
ใชก้ารประสานงานนัดหมายการทำางานผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดียเป็นหลัก และใช้เวลา
ในวันเสาร์อาทิตย์ในการลงพื้นที่ทำางานร่วมกัน

ดา้นนอ้งๆ ทีส่ว่นใหญเ่รยีนอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่มภีาระของการเรยีนท่ีตอ้ง
สอบเรียนต่อ แต่ก็ไม่ได้มองว่า การทำาโครงการเป็นตัวถ่วงที่ทำาให้แผนชีวิตสะดุด 
หากมองว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีทำาให้ได้ผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดในการเรียน เช่นเดียว
กับการนัดกันซ้อมเต้นที่ทำากันเป็นประจำาอยู่แล้วที่บ้านของแป๋ว 

“กิจกรรมก�รสืบค้นข้อมูลคว�มเป็นม�ของหมู่บ้�นกล�ยเป็น
กิจกรรมแห่งคว�มสุขของผู้เฒ่�ผู้แก่ในชุมชน ท่ีมีลูกหล�นไปห� 
ไปคุยด้วย จึงเต็มอกเต็มใจท่ีจะบอกเล่� ห�กไม่รู้ ผู้รู้ก็จะช้ีช่อง
แนะนำ�ให้ไปสอบถ�มเพ่ิมจ�กใครได้บ้�ง”
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การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของหมู่บ้านทำาในช่วงปิดเทอม ซ่ึงทีมงาน
บางคนต้องทำางานพิเศษ บางคนต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ทำางานอยู่ต่างพื้นที่ ถึงจะมีความ
ไม่พร้อมของสมาชิกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะมีคนท่ีอยู่เป็นหลักคือ แป๋ว จักร โดยมีเพ่ือนๆ 
ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย 

ทีมงานคัดสรรผู้รู้โดยอิงเกณฑ์ว่า จะสอบถามคนที่อายุมากที่สุดในชุมชน ซึ่งมี 
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากว่า 80 ปี อยู่ 5-6 คน การสอบถามผู้รู้ไปทีละบ้าน ทำาให้ทราบถึง
ความเป็นมาของชื่อของหมู่บ้าน ที่ตั้งตามชื่อของมันชนิดหนึ่งในภาษากวย ซึ่งสามารถ
พบไดใ้นบรเิวณท่ีตัง้หมูบ่า้น แตร่ายละเอยีดอืน่ๆ ยังคลมุเครือ เพราะยงัมคีวามขดัแยง้ 
เนื่องจากเป็นการเล่าจากความทรงจำาของผู้เฒ่า

กระน้ันกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของหมู่บ้านก็กลายเป็นกิจกรรม 
แห่งความสุขของผู้เฒ่าในชุมชนท่ีมีลูกหลานไปหา ไปคุยด้วย จึงเต็มอกเต็มใจท่ีจะบอกเล่า 
หากไม่รู้ ผู้รู้ก็จะชี้ช่องแนะนำาให้ไปสอบถามเพิ่มจากใครได้บ้าง

คู่ขนานไปกับการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ ทีมงานใช้เครื่องมือเส้นประวัติศาสตร์ 
(Time Line) ปฏิทนิการผลติ ปฏทินิวฒันธรรม แผนทีเ่ดนิดนิ แผนทีต่ดัขวาง เปน็ตวัชว่ย
ในการสืบค้นและบันทึกเรื่องราวของชุมชน  

“Timeline จะบอกเหตุการณ์แต่ละช่วงว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนบ้าง ปฏิทิน
วัฒนธรรมจะบอกว่า ใน 1 ปีเราทำากิจกรรมประเพณีอะไรบ้าง ปฏิทินการผลิตก็จะ 
บอกวา่ ใน 1 ปชีมุชนของเราทำาอาชพีอะไรกันบา้ง ส่วนแผนทีเ่ดนิดนิบอกตำาแหน่ง 
บอกจดุ บอกบริบทชมุชนวา่มอีะไรบา้ง มทีรพัยากรอะไร บอกเสน้ทางดว้ย เพราะ
ผมเองเกิดในหมู่บ้านแท้ๆ ก็ยังไม่รู้เส้นทาง เพราะซอกซอยมันเยอะมาก” จักร 
เล่าถึงจุดเด่นของเครื่องมือแต่ละตัว

ขณะเดียวกัน ทีมงานก็ไม่ละเลยที่จะเติมเต็มการทำางานด้านข้อมูล ด้วยการ
สืบค้นเอกสารจากวัด อินเทอร์เน็ต และสอบถามจากผู้นำาชุมชน ซ่ึงเป็นอีกช่องทาง
เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซ่ึงก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพระสงฆ์
และผู้ปกครอง เช่น แม่ของแป๋วที่ค้นหนังสือเกี่ยวกับ ฮีต 12 คอง 14 มาให้ทีมงาน
ใช้อ้างอิง รวมทั้งแนะนำาแหล่งข้อมูลและผู้รู้ในชุมชน

การนำาข้อมูลที่ได้มาบันทึก ทำาให้ทีมงานได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาว่า 
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร? หากข้อมูลในส่วนท่ีผู้รู้บอกเล่าตรงกันก็จะถูกบันทึก
ไว้ด้านหนึ่ง ส่วนข้อมูลท่ียังมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันจะถูกบันทึกไว้ด้านหนึ่ง โดยทีมงาน 
มีแผนที่จะเชิญผู้รู้ที่เคยให้ข้อมูลมาประชุมรวมกัน เพ่ือสะสางความชัดเจนใน
ประเด็นต่างๆ 

“ตรงไหนที่มันขัดกันเราก็จะนัดคนแก่มาที่วัดแล้วให้เขาพูดคุยถกเถียงกันเอง แล้ว
เขากพ็ดูกนัจนลมืวา่เรากำาลงัสอบถามขอ้มลูอยู”่ แปว๋เลา่ถงึบรรยากาศการจดัโฟกสักรุป๊
ที่ทำาให้ทีมงานได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
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กิจกรรมลานวัฒนธรรม มีเป้าหมายหลักเพื่อ 
เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ทีมงานได้
เรยีบเรยีงไว ้ใหช้าวบา้นไดร้ว่มตรวจสอบ และเตมิเต็ม
ข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลานกว้างในวัดประจำา
หมู่บ้านถูกขอใช้เป็นสถานที่จัดงาน ทีมงานระดมพล
เยาวชนในหมู่บ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมสถานท่ี
และเตรียมงาน ทีมงานส่วนหนึ่งรับหน้าที่จัดทำาหนังสือ
เล่มเล็กที่เรียบเรียงประวัติของหมู่บ้านไว้อย่างเรียบร้อย
พร้อมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานจำานวน 80 กว่าฉบับ อีกส่วน 
ก็เตรียมการแสดงเพื่อต้อนรับและสร้างความเพลิดเพลิน
แก่ผู้ร่วมงาน ทีมงานอีกด้านจัดเตรียมนิทรรศการซึ่ง
ประกอบด้วย ซุ้มบอกเล่าเป้าหมายและกระบวนการ
ทำางานของทมีงาน ชุม้ประวตัศิาสตรช์มุชน และซุม้รปูเกา่
ของชุมชน ซึ่งทีมงานได้ไปขอยืมภาพถ่ายเก่าๆ จากคน 
ในชุมชนมาจัดนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ซึมซับ
บรรยากาศบ้านเมืองในยุคอดีต โดยมีไฮไลท์ของงานคือ 
การเล่าประวัติของหมู่บ้าน โดยจะมีเกมตอบคำาถาม 
สอดแทรกระหวา่งกลาง ซ่ึงเปน็กระบวนการทีที่มงานตัง้ใจ

ออกแบบ เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมงานอ่านหนังสือ 
เล่มเล็กที่ได้แจกไป 

การตอบรับจากชุมชนเข้าร่วมงานเกินความคาดหมาย 
ผลจากแบบประเมินที่ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยให้
คะแนนการจัดงาน เป็นท่ีพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ทีมงาน
เล่าอย่างภูมิใจว่า มีข้อความจากใบประเมินบางแผ่นที่
มผีูส้ะทอ้นความเหน็วา่ กจิกรรมท่ีจัดเป็นส่ิงท่ีดี ทำาให้
เยาวชนไม่ติดส่ิงเสพติด ไม่ติดเกม การตอบรับอย่างดี
จากชุมชนจึงเป็นการเติมเต็มแรงใจให้ทีมงานตั้งใจ
ทำางานต่อไป

จุดท่ียังค้�งค�ใจ

ดูเหมือนว่าการทำากิจกรรมครั้งนี้ของพวกเขาจะ
ประสบผลสำาเร็จ แต่ทีมงานบอกว่า ยังมีจุดน่าเสียดายที่
ไม่สามารถทำาผังเครือญาติของสมาชิกในชุมชนเสร็จทัน
การจัดงานลานวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมการทำาสื่อ 
ที่จะบันทึกและเผยแพร่เร่ืองราวประวัติของหมู่บ้านที่ยัง
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ทำาไมเ่สรจ็ ซึง่ขณะนีม้เีพยีงหนงัสอืเลม่เลก็ และสือ่ภาพ 
Time Line ปฏิทินวัฒนธรรม ปฏิทินการผลิต แผนที่
เดินดิน ฯลฯ ได้นำาไปหุ้มพลาสติกใส่กรอบเก็บไว้ที่วัด 
สว่นส่ืออืน่ๆ นัน้หากทำาเสรจ็แลว้ ทมีงานจะนำาไปมอบ
ให้กับผู้นำาชุมชนและเก็บไว้ที่วัดประจำาหมู่บ้าน เพ่ือ
เป็นเอกสารบอกเล่าที่มาของชุมชน ซึ่งนอกจากส่ือ
เอกสารต่างๆ ที่ตั้งใจทำาแล้ว ทีมงานแต่ละคนยังเป็น 
กระบอกเสียงบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา
ของหมู่บ้านพงพรตด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ และ
ภูมิใจทุกครั้งที่มีคนถามไถ่ รวมทั้งการบอกเล่าแก่ 
นอ้งๆ ในชมุชนซึง่จะเปน็คนรุน่ใหมท่ีท่มีงานตอ้งการ
ให้สืบทอดต่อไปด้วย 

นอกจากสิ่งที่ยังทำาไม่สำาเร็จข้างต้น ทีมงานสะท้อน
ว่า การทำางานในช่วงแรกยังประสบปัญหาขาดผู้ให้ข้อมูล 
เนื่องจากในชุมชนไม่เคยมีใครมานั่งสอบถามเรื่องราว
ความเป็นมาของหมู่บ้านเช่นน้ีมาก่อน เวลาทีมงานไป
สอบถามผู้รู้ก็มักจะไม่กล้าตอบ เกี่ยงให้ไปถามกับคนอื่น 
ซึ่งทีมงานก็ต้องใช้ความใจเย็นในการชวนพูดชวนคุย
ไปเร่ือยๆ และใช้การจัดวงพูดคุย เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบเติมเต็มข้อมูล ทั้งนี้เมื่อทบทวนการทำางาน 
ทีมงานจึงได้ข้อสรุปว่า เป็นเพราะพวกเขาขาดกิจกรรม
การชีแ้จงโครงการตอ่ชมุชน ทำาใหช้าวบา้นไมเ่ข้าใจถงึ
เป้าหมายการทำาโครงการ 

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเวลาว่างที่ไม่ตรง
กันนั้น เป็นธรรมชาติที่ทุกคนรับได้ จึงต้องมีข้อตกลง 
นัดหมายล่วงหน้า 2 วัน แต่ก็มักจะมีสถานการณ์ที่ต้อง
นดักะทนัหนัอยูบ่อ่ยครัง้ ซึง่ทีมงานสรปุวา่ เปน็ธรรมชาติ
ของกลุ่มที่ชินกับการเรียกปุ๊บมาปั๊บ ซึ่งก็ต้องเข้าใจกันว่า 
ถ้าใครไม่ว่าง คนที่มาก่อนก็ทำางานไปก่อน โดยไม่มีใคร
ขุ่นเคืองใจต่อกัน

“ผมต้องปรับเรื่องเวลาเพราะผมเป็นคนที่มาสาย
ตลอด ก็พยายามจะปรับตัวเรื่องตรงเวลา แต่มันก็หลาย
อยา่งบางครัง้ผมกต็อ้งเคลยีรง์าน ทำาใหม้าชา้มาก แตก่จ็ะ
พยายามปรบัปรงุตวัครบั” จกัรรบีสารภาพจดุออ่นตนเอง
เมื่อมีการพูดถึงปัญหาเรื่องการจัดการเวลาของกลุ่ม

“สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในตวัตนของทมีงานทกุคน
คอื การเกดิสำานกึรกับ้านเกดิเรอืนนอน พอเรารูจ้กัประวตัิ
หมู่บ้านเราแล้ว เราก็รักบ้านเรามากข้ึน รู้สึกเลยว่าบ้านเรา
เปน็ชมุชนทีเ่กา่แก ่ประเพณวีฒันธรรมในตำาบลเรามคีรบ
ทุกอย่าง เช่น บุญผะเหวดก็มีบ้านเราทำาอยู่หมู่บ้านเดียว
ในตำาบล กร็ูส้กึภมูใิจทีบ่า้นเราเป็นหนึง่ในตำาบลทีย่งัรกัษา
ประเพณีวัฒนธรรมนี้อยู่”

ประสบก�รณ์ตรง...สร้�งทักษะชีวิต

จักรและเปเล่ ซ่ึงเป็นพี่ที่ผ่านประสบการณ์การทำา
กิจกรรมมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมในโรงเรียน 
และกิจกรรมในมหาวิทยาลัย สะท้อนว่า รู้สึกดีที่เห็น
เยาวชนได้รับโอกาสมาทำางานแบบนี้ เพราะปกติไม่ค่อย
ได้เห็นเยาวชนทำาโครงการในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นงาน
ของผู้ใหญ่ และกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดให้เด็กและเยาวชน
ก็มักจะเป็นกิจกรรมการอบรมท่ีจบเป็นรายครั้ง แต่การ
ทำาโครงการในครั้งนี้เป็นงานที่เยาวชนได้คิด ได้ลงมือ
ทำาเอง จงึรูส้กึสนกุมากกวา่ และชอบทีไ่ดท้ำาอะไรดว้ย
ตนเอง

“เปน็ประสบการณอ์กีดา้นของชวีติ อยูม่หาวทิยาลยั
ก็ได้ลองทำา แต่ยังไม่เคยทำาโครงการกับเยาวชน ก็รู้สึกว่า
น้องๆ น่ารักกันทุกคน ก็มีดื้อบ้าง บางครั้งก็กอดคอกัน
เหมือนเพื่อน เวลาน้องดื้อ ผมเป็นคนไม่โมโห ไม่โกรธ 
ใครง่ายๆ เป็นคนตลก ก็จะอาศัยพูดหยอกกันไป ค่อยๆ 

“ข้อคว�มจ�กใบประเมินบ�งแผ่นที่มีผู้สะท้อนคว�มเห็นว่� กิจกรรมที่จัดเป็นสิ่งที่ดี 
ทำ�ให้เย�วชนไม่ติดส�รเสพติด ไม่ติดเกม ก�รตอบรับอย่�งดีจ�กชุมชน จึงเป็นก�ร
เติมเต็มแรงใจให้ทีมง�นตั้งใจทำ�ง�นต่อไป”
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บอกเขาทีละนิด อีกอย่างผมก็ภูมิใจท่ีมาเจอน้องๆ เพราะไม่เคยเห็นโครงการไหนที่เขา
ใหเ้ดก็มาทำาโครงการ ทีท่ำาอยูม่แีตผู่ใ้หญ ่การทำาโครงการนีช้ว่ยพฒันาความกลา้ของ
น้องๆ ให้รู้จักการพูด รู้จักการเข้าหาคนอื่น ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับ
คนที่ไม่รู้จัก ถือว่าเป็นเรื่องดี เริ่มเห็นพัฒนาการของน้องๆ คือ เขาเริ่มกล้า รู้จัก
การเข้าหาเพื่อนมากขึ้น” เปเล่สะท้อนความเห็น  

สำาหรับน้องๆ แล้วการทำาโครงการที่คิดว่าเป็นของยากในช่วงแรก ก็ยังเป็นเรื่อง
ยากอยูเ่ชน่เดมิ แตเ่พิม่เตมิคอื ความรูส้กึทีต่ระหนกัถงึประโยชนท์ีเ่กิดขึน้กบัตนเอง
และชุมชน โดยเฉพาะการได้เรียนรู้ถึงการทำางานอย่างมีระบบขั้นตอน ซึ่งสามารถนำา
ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิต วางแผนการเรียน 

“โครงการน้ีมีประโยชน์ต่อหนู คือ ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของ
หมูบ่า้น รูค้วามเปน็มาของหมูบ้่าน เราไดรู้จ้กัการวางแผน พัฒนาความรบัผดิชอบ 
รูใ้จเขาใจเรา คอื เขา้ใจ รบัฟงัเหตผุลของเขา รูจ้กัแกไ้ขปญัหา” กฐนิเลา่ถงึประโยชน์
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ส่วน แป๋ว บอกอย่างภูมิใจว่า การรู้ประวัติบ้านตนเอง เวลามีคนถามสามารถ
เล่าให้เขาฟังได้ โดยบทเรียนจากการทำาโครงการนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำาให้ติดเป็นนิสัยที่มีความ
พยายามทำางานของตนเองใหเ้สรจ็ และทำาหนา้ทีข่องตนเองให้เตม็ที ่ทีส่ำาคญักคื็อ 
“บ้านเกิดเจ้าของก็ต้องรัก”
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ด้าน แอะ ซึ่งเป็นน้องที่สุดในกลุ่มบอกสั้นๆ ว่า ได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม 
ทำาให้เกิดความรับผิดชอบ 

สำาหรับ ดา ซึ่งยอมรับว่า เธอไม่ค่อยกล้าพูด ไม่ค่อยกล้าแสดงออก เมื่อได้ร่วม
โครงการทำาให้ได้ฝึกการพูด ฝึกการนำาเสนอ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาความกล้าให้ 
เกิดขึ้น ทำาใหม้ั่นใจในตัวเองมากขึ้น

จักรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมและเป็นพี่ใหญ่ สะท้อนตนเองว่า “จากการทำางานที่ไม่เคย
วางแผนกไ็ดม้กีารวางแผนในการทำางานมากขึน้ เมือ่กอ่นผมเปน็คนทำาอะไรปุบ๊ๆ ปับ๊ๆ 
งานจะสง่พรุง่นีท้ำาวนันี ้แตท่กุวนันีผ้มตอ้งปรบัตวัใหม ่ใหค้วามสำาคญักบัการทำางาน 
เป็นทีม แต่ก่อนผมเป็นคนขี้อาย หลังจากทำาโครงการนี้ ผมรู้สึกว่า ผมกล้ามากขึ้น  
ที่กล้าเพราะมันเหมือนเป็นหน้าที่ของผม ผมต้องรับบทบาทเป็นหัวหน้า ก็ต้องออก 
ไปทำา ออกไปพูด ถึงจะอายก็ต้องออก เลยทำาให้ผมรู้สึกว่ากล้ามากกว่าเดิม”

“ช่ืนชม.....เติมพลัง(ใจ)....ให้ทีมง�น

บุญธรรม จำาปาสุข เจ้าหน้าท่ีวิชาการ สำานักงานพัฒนาชุมชน อำาเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจักรเคยไปฝึกงานเม่ือคร้ังเรียนมหาวิทยาลัย เล่าว่า  
เห็นเยาวชนอยากทำาโครงการ จึงเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ทำาให้ได้สัมผัสบรรยากาศ 
ความสนุกสนานในการทำางานของกลุ่มเยาวชน ที่ตอนเริ่มต้นต่างไม่เป็นงาน จึงจับต้น
ชนปลายไม่ถูก เมื่อผ่านการเรียนรู้ร่วมกับพี่ๆ ในโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดี
ศรีสะเกษ ก็เริ่มทำางานเป็นมากขึ้น ในฐานะพี่เลี้ยงชุมชนจะมีก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นที่ต้อง
ให้คำาแนะนำาในเรื่องการทำาแผน และการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนของ 
นักมานุษยวิทยา 

“ผลการทำากิจกรรมของเยาวชน ชาวบ้านชอบมาก ผู้นำาในชุมชนก็ชอบมาก  
ทัง้ผูใ้หญบ้่านและคณะกรรมการหมูบ่า้นพงพรตหมู ่3 และหมู ่7 จากทีใ่นตอนแรกเดก็ๆ 
บอกวา่ทำาโครงการทวนเขม็นาฬกิา ยอ้นเวลาหาความหลงั ผูใ้หญใ่นชุมชนก็ไมเ่ขา้ใจว่า
ทำาอะไร แตพ่อวนัท่ีเขานำาเสนอในงานลานวฒันธรรม ทำาใหผู้น้ำา กรรมการหมูบ่า้น และ
ชาวบา้นไดเ้ขา้ใจวา่ เขาทำาเรือ่งประวตัศิาสตรข์องหมูบ่า้น ทกุคนตา่งชืน่ชมและชืน่ชอบ
มาก”

“ผลก�รทำ�กิจกรรมของเย�วชน ช�วบ้�นชอบม�ก ผู้นำ�ในชุมชนก็ชอบม�ก  
ท้ังผู้ใหญ่บ้�นและคณะกรรมก�รหมู่บ้�นพงพรตหมู่ 3 และหมู่ 7 จ�กตอนแรก
เด็กๆ บอกว่�ทำ�โครงก�รทวนเข็มน�ฬิก� ย้อนเวล�ห�คว�มหลัง ผู้ใหญ่ใน
ชุมชนก็ไม่เข้�ใจว่�ทำ�อะไร แต่พอวันท่ีเข�นำ�เสนอในง�นล�นวัฒนธรรม ทำ�ให้
ผู้นำ� กรรมก�รหมู่บ้�น และช�วบ้�นได้เข้�ใจว่� เข�ทำ�เร่ืองประวัติศ�สตร์ของ
หมู่บ้�น ทุกคนต่�งช่ืนชมและช่ืนชอบม�ก”
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เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้และการลงมือทำาด้วยตนเองจนโครงการเสร็จตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ บุญธรรมได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน ซึ่งมีการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมในการทำางานเป็นทีมมากข้ึน จากท่ีช่วงแรกๆ ยังเป็นแบบต่างคนต่างทำา 
บางคนท่ีกล้าอยู่แล้วก็ยิ่งกล้าแสดงออกอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้น ส่วนคนที่ไม่กล้า
แสดงออกก็มีพัฒนาการ กล้าพูด กล้าคุยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นที่คาดหวัง 
ได้ว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำาเพื่อนๆ เยาวชนในชุมชนทำา
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านต่อไปในอนาคต เพราะอย่างน้อยในขณะนี้ ก็ได้แนะนำา
ให้เยาวชนกลุม่นีไ้ดเ้ขา้ไปมบีทบาทชว่ยเหลอืหมูบ่า้นในการจดบนัทกึการประชมุ 
หรือนำาเสนอความคิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนด้วย 

“ผมเองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก รู้สึกทึ่งในสิ่งที่พวกเขาทำามาก เพราะไม่คิดว่า
เขาจะทำาได้ขนาดนี้ ถ้าย้อนคิดทบทวนเมื่อตัวเองอายุเท่าเขา ผมยังไม่สามารถทำาอะไร
ได้อย่างเขาเลย ซึ่งในขณะที่เขามีความสามารถ มีความเก่ง แต่เขาก็มีสัมมาคารวะ  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และวางตัวได้ดีอย่างน่าชื่นใจ” 

พื้นที่การเรียนรู้ “บ้านพงพรต” แห่งนี้ทำาให้เห็นว่า เส้นทางประวัติศาสตร์ที่
พวกเขาไดเ้รยีนรูแ้ละคน้หาเปน็เสมอืนเสน้ทางเดนิทีเ่ชือ่ม “คนยคุเกา่-คนยคุใหม”่ 
ได้เดินไปพร้อมๆ กัน ผนวกกับ “การเห็น” คุณค่าของ “อดีต” ที่สามารถสร้าง 
“สำานึก” และ “อนาคต” ของหมู่บ้านได้ และเม่ือสำานึกรักถ่ินฐานบ้านเกิดถูกปลุกฟ้ืน
จากเรื่องราวในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นในจิตใจของเยาวชน เปรียบเสมือน
รากแก้วที่หยั่งลึกให้รู้สึกภาคภูมิใจถึงที่มาของตนเอง และพร้อมที่จะอุทิศตน
สืบสานและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ชุมชน การมีรากย่อมทำาให้ต้นไม้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งเช่นไร การรู้รากเหง้าของตนเองย่อมทำาให้คนเติบโตได้อย่างม่ันคง 
เฉกนั้นเช่นกัน
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โครงก�รทวนเข็มน�ฬิก�ย้อนเวล�ห�คว�มหลัง
พี่เลี้ยงชุมชน ปราณี  อัครชาติ
 บุญธรรม จำาปาสุข เจ้าหน้าที่วิชาการ สำานักงานพัฒนาชุมชน
  อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมทำางาน  กลุม่เยาวชนบา้นพงพรต ตำาบลหนองหา้ง อำาเภออทุมุพรพิสยั  
 จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสุรัตน์ สุทโธ มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกำาแพง
ศศิธร หาโล๊ะ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกำาแพง
สุธิมา ขันทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนกำาแพง
ไอรดา วงค์โสภา  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกำาแพง
ธิดารัตน์ กุลทา  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกำาแพง
วีรพล หมุ่ยโท  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศุภชัย แพร่สำาราญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่าง
ประจักษ์ สุทโท กิจการส่วนตัว



64 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 



65Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

สะพ�นเชื่อมสัมพันธ์
“สร้�งพลัง” ในชุมชน

โครงก�รสะพ�นส�ยบุญ 
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ที่เร�ต้องทำ� เพร�ะอย�กเห็นคนใน
หมู่บ�้นส�มัคคีกันม�กขึ้น ส�ม�รถ
พูดคุยกันเข�้ใจกัน ไม่แตกแยกกัน 
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ช่วยเหลือง�น
กันได้ทุกอย�่ง ไม่ต้องเกี่ยงกันว่�
ง�นนี้ไม่ใช่ง�นของเร� จึงไม่ทำ�
อย�กให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วม
หนูก็เลยคิดว�่ต้องทำ�ให้สำ�เร็จ

อะไร? ที่เป็นแรงผลักดันทำาให้เยาวชนกลุ่มนี้ 
ลุกขึ้นมาสร้างสะพาน ซึ่งเป็น “สะพานสายบุญ”

“หนูคิดว่าต้องทำาให้สำาเร็จให้ได้” หนูอยากเห็น 
“คนในหมู่บ้านสามัคคีกันมากขึ้น และอยากให้ทุกคน
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน” 

แลว้ “สะพานสายบุญ”  สายนี ้มีความหมาย และ
ความสำาคัญอย่างไร เยาวชนกลุ่มนี้จึงมีแรงผลักดันท่ี
จะทำาให้เป็นจริงให้จงได้...

เย�วชนผู้ริเร่ิมสร้�งสะพ�น

การเล่นเกม  ติดโซเชียลมีเดีย  ติดเพื่อน ฯลฯ  เป็น
พฤติกรรมท่ี “คนรุ่นใหม่” เลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
กิจกรรมเหล่านี้ ทำาให้การใส่ใจสังคมรอบข้างลดลง การมี
ส่วนร่วมกับชุมชนลดลง และความสัมพันธ์ในชุมชนที่
ปัจจุบันมักจะต่างคนต่างอยู่ เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่
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ชุมชนกำาลังเผชิญอยู่ จึงทำาให้เยาวชนจากบ้านทุ่งมน ตำาบลห้วยทับทัน อำาเภอห้วยทับทัน 
จงัหวดัศรสีะเกษ เปดิพืน้ทีใ่ห้เยาวชนรุน่ใหมก่บัคนในชมุชนไดส้รา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  รว่มกนั
ในชุมชน

จุดเริ่มต้นที่ทำาให้เยาวชนบ้านทุ่งมนมีได้โอกาส “สร้างสะพาน” เพราะได้รับการ
ชักชวนจาก พี่มวล-ประมวล ดวงนิล พี่เลี้ยงโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดี
ศรีสะเกษปี 2 ให้พวกเขาทำาโครงการเป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีสมาชิกประกอบด้วย ฝน-กนกอร 
ประเสรฐิสงัข ์มวิ-มลาภรณ ์เฟือ่งบญุ นุน่-สรินิรนัต ์พลรกัษ ์ใหม-่เบญจรตัน ์ พนัธ ุ  
ตุ้ยนุ้ย-ถิรพร แหวนวงษ์ และ ฟิว-จิรนุช เฟื่องบุญ ที่แม้ตอนแรกลังเลเพราะมี 
งานหนักที่โรงเรียนรออยู่ และกำาลังจะมีการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ที่
โรงเรยีน  ซึง่เปน็ทีรู่ก้นัวา่ถา้มงีานแบบนี ้นกัเรยีนมกัจะไดร้บัมอบหมายงานเรง่ด่วนและ
สำาคัญมากมาย ทั้งงานในวิชาต่างๆ ที่ครูจะสั่งการบ้าน ทำารายงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มากเป็นพิเศษ และกิจกรรมที่ต้องเติมแต่งสวนพฤกษศาสตร์ให้งดงามสมบูรณ์

“สถ�นก�รณ์ปัญห�ของชุมชนท่ีมีเย�วชนกลุ่มหน่ึงใช้เวล�ว่�งไม่เป็นประโยชน์ 
เช่น ก�รเล่นเกม ติดโซเชียลมีเดีย ติดเพ่ือน...เย�วชนและคนในชุมชนเข้�วัด
น้อยลงทุกวัน ไม่มีคนม�ร่วมพัฒน�ชุมชนและพัฒน�วัด ชุมชนมีคว�มแตกแยก
ไม่ส�มัคคีกัน ข�ดคนเข้�ร่วมกิจกรรมง�นบุญ ง�นประเพณีของชุมชน
สภ�พปัญห�เช่นน้ีจึงเป็นท่ีม�ของโครงก�รสะพ�นส�ยบุญ ท่ีมีเป้�หม�ย
เพ่ือปลูกฝังให้เย�วชนและคนในชุมชนมีจิตสำ�นึกท่ีดี หันม�เข้�วัดทำ�บุญ
และร่วมกันพัฒน�สภ�พคว�มเป็นอยู่ของหมู่บ้�นให้น่�อยู่น่�มองม�กข้ึน”
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การโน้มน้าวโดยยกตัวอย่างความดีงามของโครงการของเยาวชนในปีที่ผ่านมา 
ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งบอกเงื่อนไข
การทำาโครงการที่ไม่ต้องทำาทุกวัน สามารถทำาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ รวมทั้งพระคร ู
ศรีปริยัติวงศ์ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาของเด็กๆ สนับสนุนให้ทำาโครงการ ทำาให้เยาวชน
บ้านทุ่งมน ขอลองดูสักตั้ง แม้ว่าจะมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบมากมายก็ตาม

กลุ่มเยาวชนนั้นมีจิตอาสาอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
หมูบ่า้นอยู่เสมอ ทัง้รว่มปฏิบติัธรรม เปน็ดเีจจดัรายการวทิยุชมุชนของวดัศรหีว้ยทบัทนั 
การช่วยกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งงานบวช งานแต่งงาน และงานศพ ตลอดจนการ
เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จึงมีพื้นฐานการทำางานร่วมกัน 
การรวมทมีระหวา่งพีแ่ละนอ้งจงึไมใ่ชเ่รือ่งยาก แตก่ารหาประเดน็การทำางานท่ีพอเหมาะ
พอสมกบัศักยภาพ เปน็สิง่ทีต่อ้งอาศยัการนำาทางจากพีเ่ลีย้งโครงการพฒันาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษ ที่จะ “กระตุ้น” ให้เยาวชนได้วิเคราะห์ตนเอง และวิเคราะห์
ชุมชน

เร่ิมด้วยการระดมความคิดจากเร่ืองใกล้ตัวท่ีเห็นในชีวิตประจำาวัน คือ สถานการณ์
ปญัหาของชมุชน ทีเ่ยาวชนบา้นทุ่งมนเหน็วา่ยงัคงมเียาวชนกลุม่หนึง่ใชเ้วลาวา่งไมเ่ปน็
ประโยชน์ เช่น การเล่นเกม ติดโซเชียลมีเดีย ติดเพื่อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้วัยรุ่น
ไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับวัดและชุมชน ไม่สามารถแยกแยะสิ่งดี 
ส่ิงไม่ดี ส่ิงท่ีควร ส่ิงท่ีไม่ควรในการประพฤติปฏิบัติ อีกท้ังเยาวชนและคนในชุมชนเข้าวัด
นอ้ยลงทกุวนั ทำาใหไ้มม่คีนมารว่มพฒันาชมุชนและพฒันาวดั ชมุชนมคีวามสามคัคกีนั
นอ้ยลง ขาดคนเขา้รว่มกจิกรรมงานบุญ งานประเพณขีองชมุชน สภาพปญัหาทีส่มัผัส
ได้เช่นนี้จึงเป็นที่มาของ “โครงการสะพานสายบุญ” สะพานที่จะสร้างให้เกิดการ
ทำาดีของคนในชุมชน โดยมี “วัดห้วยศรีทับทัน” เป็นพื้นที่กลางในการทำากิจกรรม
ร่วมกันของเยาวชนรุ่นใหม่และคนในชุมชนเพื่อทำาสิ่งดีๆ ในชุมชนของตัวเอง

ซึ่งโครงการมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนมีจิตสำานึกที่ดี 
หันมาเข้าวัดทำาบุญ และร่วมกันพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านให้น่าอยู่  
น่ามองมากขึ้น

มวิเล่าว่า “ตอนเริม่ทำางานโครงการ พ่ีเขาให้เราเสนอว่าจะทำาอะไร อย่างไร พวกเรา
คิดทำาเรื่องพัฒนาวัด เพาะเห็ด และปลูกผัก แต่การเพาะเห็ดมีข้อเสียคือ ต้องมีคนดูแล

“กิจกรรมก�รพัฒน�วัด เกิดข้ึนเพร�ะทีมง�นมองเห็นว่� วัดศรีห้วยทับทัน
เป็นวัดท่ีมีผู้ม�ประกอบศ�สนกิจจำ�นวนม�ก แต่มีผู้ท่ีช่วยพระสงฆ์ดูแลวัด
ไม่ม�กนัก บ�งคร้ังก็เกินกำ�ลังท่ีจะดูแล ได้ท่ัวถึง ก�รอ�ส�เข้�ไปช่วย
ล้�งห้องน้ำ� กว�ดล�นวัด ทำ�คว�มสะอ�ด และจัดสถ�นท่ี จึงเป็นง�นท่ี
ตอบโจทย์โครงก�ร…ไม่รู้สึกรังเกียจ เพร�ะทำ�แล้วให้คนอ่ืนใช้ด้วย เร�ไม่ได้
ใช้คนเดียว เร�ต้องทำ�ให้สะอ�ดม�กท่ีสุดเพร�ะเป็นของส่วนรวม”
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ตลอดเวลา ไหนจะต้องตืน่แต่เช้าไปดู ไปรดนำา้ ถ้าเราไปโรงเรยีนกจ็ะไม่มใีครไปรดนำา้ให้ 
ส่วนการปลกูผักกต็ดิเรือ่งรดนำา้อกี กว่าพวกเราจะกลบัถงึบ้านกค็ำา่ ไหนจะงานทีโ่รงเรยีน 
ไหนจะต้องติวอีก เลยลงตัวที่โครงการสะพานสายบุญแทน ซึ่งก็ตอบโจทย์ปัญหาของ 
ชุมชนมากที่สุด”

ดว้ยความชว่ยเหลอืจากพีม่วล และพีเ่บญ็-เบญ็จมาภรณ ์แดนอนิทร ์ทีแ่วะเวยีน
มาชวนคยุ ชวนทมีงานวาดแผนทีห่มูบ่า้น สบืคน้ขอ้มลูชมุชนจากสมดุแผนของหมูบ่า้น 
ทำาให้ทีมงานเริ่มเห็นภาพรวมของชุมชน ที่มีสมาชิกเพียง 90 ครัวเรือน หรือประชากร
ประมาณ  400 คน ชาวบา้นสว่นใหญท่ำาอาชพีเกษตรกร โดยปลกูพชืหลกัไวร้บัประทาน
ในครอบครัวคือ ข้าวหอมมะลิ 105  ส่วนนอกฤดูทำานา ชาวบ้านก็จะปลูกผักขาย และ
ทำางานรับจ้างเพื่อหารายได้เสริม ในอดีตคนบ้านทุ่งมนเคยมีการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว 
ในปัจจุบันแม้จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทอผ้าเป็นอยู่ 3-4 คน แต่ก็ไม่ได้ทอผ้าแล้ว ทำาให้
ภูมิปัญญาดังกล่าวสูญหายไปจากชุมชนอย่างน่าเสียดาย

สถานทีส่ำาคญัของชมุชนคอื มหีนองน้ำาขนาดใหญต่ัง้อยูท่างทิศเหนอืของหมูบ่า้น 
แต่เดิมเรียกว่า “หนองมน” อันเป็นท่ีมาของช่ือบ้าน “ทุ่งมน” แต่ปัจจุบันเรียกหนองน้ำา
แห่งนี้ว่า “หนองตัมเปียง” ชุมชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำาโดยนำาปลามาปล่อยแล้ว
ช่วยกันดูแล เมื่อถึงงานประเพณีสำาคัญของชุมชน ชาวบ้านก็จะช่วยกันสูบน้ำาออก 
จากหนอง แล้วนำาปลามาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่มาในงาน บางปีมีการประมูล
ซื้อปลาในหนองน้ำา ราคาประมาณ 3,000-4,000 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกนำาไปบริหาร
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ซื้อน้ำา ขนม ทำาอาหารเพื่อเลี้ยงคนที่มาช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
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นอกจากนี้ยังมีศาลปู่ตาซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อ มีวัดศรีห้วยทับทันซึ่งเป็น 
ศาสนสถานทีม่ผู้ีมาปฏบัิตธิรรมอยูเ่ปน็ประจำา แตก่ม็แีนวโนม้วา่คนรุ่นใหม่และวยัทำางาน
เริ่มไปวัดน้อยลงเรื่อยๆ ทีมงานจึงเลือกประเด็นนี้เป็นโจทย์ในการทำางาน และใช้เป็น
เงื่อนไขในการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

“พี่ๆ  เขากถ็ามไปเรือ่ยวา่ บา้นของเรามอีะไรด ีเรากพ็ดูออกไปเรือ่ยๆ พีเ่ขากบ็อก
ใหเ้ขยีนสิง่ทีเ่ราพดู แลว้เขากถ็ามว่า มอีะไรอกีไหม หนกูเ็ลา่ไป ยิง่เลา่กย็ิง่เขยีนไดเ้รือ่ยๆ 
นอกจากเล่าแล้ว เรายังนำาข้อมูลจากสมุดแผนของชุมชนมาเช็คด้วยว่า ข้อมูลถูกต้อง
ตรงกันไหม” ตุ้ยนุ้ยและมิวช่วยกันเล่าถึงวิธีการที่พี่ๆ มาช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

การท่ีต้องมีพ่ีเล้ียงคอยพาทำาไปทีละข้ันตอนน้ัน เป็นเพราะทีมงานมีความรู้สึก
กล้าๆ กลัวๆ เกิดขึ้นในจิตใจ เนื่องจากทุกคนไม่มีประสบการณ์การทำาโครงการ
มาก่อน ความไม่รู้ทำาให้ต้องแบกความกลัวสารพัดสารพัน “พวกเราไม่เคยทำา
โครงการมาก่อน นี่เป็นโครงการแรกของพวกเราเลย ตอนนั้นเราก็กลัวว่าจะไม่สำาเร็จ 
กลัวจะไปไม่ได้ กลัวมันยาก” ฝนสะท้อนความรู้สึกในช่วงแรกๆ ของการทำางาน

เม่ือมีพ่ีเล้ียงคอยประคับประคองอยู่ข้างๆ หนุนเสริมการทำางานอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ทีมงานจึงค่อยๆ ออกจากร่มเงาของความกลัวท่ีมีอยู่ โดยมีส่ิงท่ีอยากเห็นเป็นแรงผลักดัน

“ที่เราต้องทำา เพราะอยากเห็นคนในหมู่บ้านสามัคคีกันมากขึ้น สามารถพูด
คุยกัน เข้าใจกัน ไม่แตกแยกกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ช่วยเหลืองานกันได้ทุกอย่าง 
ไมต่อ้งเก่ียงกนัวา่งานนีไ้มใ่ชง่านของเรา จงึไม่ทำา อยากใหท้กุคนเขา้มามสีว่นรว่ม  
หนูก็เลยคิดว่าต้องทำาให้สำาเร็จ” มิวเล่า 

พัฒน�วัด พัฒน�หมู่บ้�น พัฒน�คน

หลงัไดร้บัการเตมิแรงใจจากพีเ่ลีย้งโครงการ จนเยาวชนบา้นทุง่มนเกดิความมัน่ใจ
ในสิง่ทีจ่ะทำา กจิกรรมแรกของโครงการกเ็กดิขึน้ นัน่คอื การจดัประชมุทมี เพือ่ทบทวน
แผนงาน แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน ฝนเป็นคน
จดบันทกึ ฟวิทำาหน้าทีป่ระสานงาน ใหมว่าดรปู และชว่ยพี่ๆ  ในทุกเรือ่ง ตุย้นุย้ทำาหนา้ที่
คิดวิเคราะห์โดยช่วยกันกับมิว ซึ่งรับหน้าที่กุมภาพรวมของงาน และคุมงบประมาณ 
เพราะมีความรู้เรื่องการทำาบัญชีรายรับรายจ่ายที่เรียนรู้มาจากแม่ซึ่งเป็นเหรัญญิกของ
หมู่บ้าน  

ทีมงานบอกว่า พวกเขาให้ความสำาคัญกับการชี้แจงโครงการต่อชุมชน เพราะ
ตอ้งการสรา้งความเขา้ใจใหแ้กช่าวบา้นถงึทีม่าทีไ่ปของโครงการ งบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากชุมชนในการให้ข้อมูลและ
กจิกรรมทีจ่ะทำาตอ่ไป ใชโ้อกาสทีม่กีารประชมุประจำาเดอืนของหมูบ่า้น ช้ีแจงโครงการ 
ซึง่กไ็ดร้บัการตอบรบัท่ีดจีากชาวบ้านทีเ่หน็ดเีหน็งาม เพราะอยากให้เยาวชนทำากจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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จากนั้นทีมงานจึงร่วมกันเก็บข้อมูลชุมชน โดย
ข้อมูลหลักที่ต้องการทราบคือ เรื่องเกี่ยวกับประเพณีของ
ชุมชนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำานวนคนที่ไปทำาบุญที่วัด 
และสาเหตุที่คนไปหรือไม่ไปทำาบุญที่วัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
นำาไปเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมของโครงการให้
สอดคล้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

ทีมงานระดมความคิดกันตั้งประเด็นคำาถาม โดยมี
ประเดน็ทีต่อ้งการทราบ เชน่ ในรอบ 1 ปี ชุมชนมีกิจกรรม
อะไรบ้างท่ีทำาร่วมกัน กิจกรรมท่ีทำาในวัดมีอะไรบ้าง ทำาใน
ช่วงเวลาใด แต่ละกิจกรรมทำาอย่างไร มีใครเข้าร่วมบ้าง  
คนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะอะไร และมีกิจกรรมอะไรที่
คนในชมุชนเขา้รว่มมากทีส่ดุ เพราะอะไร พรอ้มทัง้กำาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 
พระสงฆ ์ผูน้ำาชมุชน ตวัแทนชาวบา้น และตวัแทนเยาวชน
ในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 38 คน โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 
กลุ่มย่อยๆ เพื่อแยกย้ายกันไปสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
เป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำาหนดไว้ 

“สาเหตุท่ีต้องไปเก็บข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือนำามาวางแผน
การทำากิจกรรมของเรา เพราะตอนแรกเราวางแผนที่จะไป

พัฒนาวัด พวกพี่เขามาสอนเก็บข้อมูลแบบนี้ ทำาให้เรา
อยากทำารว่มกบัชมุชน  แลว้กม็ข้ีอมลูคนท่ีมาร่วมกจิกรรม 
แบ่งเป็นช่วงอายุว่า ช่วงอายุไหนเข้าวัดมากท่ีสุด ซ่ึงพบว่า 
เป็นคนแก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดคือ  
วัยทำางานที่ให้เหตุผลว่า ติดงาน ไม่มีเวลา บางคนก็บอกว่า
ขี้เกียจ ส่วนคนที่ชอบมาวัดเราก็ถามว่า เพราะอะไร เขาก็
บอกว่า เพราะเป็นวัดของเรา” มิวสรุปข้อมูลที่ได้มาอย่าง
คร่าวๆ

สำาหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเพณใีนรอบป ีทีมงานสรปุ
ใหเ้ปน็ระบบระเบยีบในรปูแบบปฏทินิวฒันธรรม ซึง่ทำาให้
ทีมงานได้ทราบว่า ประเพณีบุญบั้งไฟได้สูญหายไปแล้ว
จากชุมชน จากข้อมูลท่ีได้มาทำาให้ทีมงานตัดสินใจ 
ร่วมกันได้ว่าจะทำากิจกรรมพัฒนาวัดในทุกโอกาสท่ี 
จะมีงานประเพณี หรืองานสำาคัญๆ ของวัด และจะทำา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่หนองน้ำาร่วมกับชุมชน 

สว่นกจิกรรมการพฒันาวดั เกดิขึน้เพราะทมีงาน
มองเห็นว่า วัดศรีห้วยทับทันมีผู้มาประกอบศาสนกิจ
จำานวนมาก แต่มีผู้ที่ช่วยพระสงฆ์ดูแลวัดไม่มากนัก 
บางครั้งก็เกินกำาลังที่จะดูแลได้ทั่วถึง การอาสาเข้าไป 
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ช่วยล้างห้องน้ำา กวาดลานวัด ทำาความสะอาด และ 
จัดสถานที่ จึงเป็นงานที่ตอบโจทย์โครงการ

“ต้องล้างห้องน้ำา ไม่รู้สึกรังเกียจ เพราะทำาแล้ว
ให้คนอื่นใช้ด้วย เราไม่ได้ใช้คนเดียว เราต้องทำาให้ 
สะอาดมากที่สุดเพราะเป็นของส่วนรวม” ฝนสะท้อน
ความรู้สึก 

โดยมีตุ้ยนุ้ยเสริมอย่างแข็งขันถึงความรู้สึกที่นึกถึง 
ใจเขาใจเราว่า “เวลาเราใช้เราก็อยากให้มันสะอาด เวลา
คนอื่นใช้เขาก็อยากให้มันสะอาดเหมือนกัน”

ส่วนการพัฒนาหมู่บ้าน ทีมงานต้ังใจจะปลูกต้นไม้
รอบหนองตัมเปยีงซึง่เปน็พืน้ทีส่าธารณะ เพราะบรเิวณ
ดังกล่าวมีเพียงหญ้าแฝกปลูกไว้กันดินพังทลาย ทำาให้
บริเวณโดยรอบมีความร้อนสูง ทีมงานตั้งใจชวนชาวบ้าน
ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงา โดยเลือกปลูกต้นลำาดวน  
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำาจังหวัดศรีสะเกษ และไม้ยืนต้นที่ 

กินได้ เช่น ต้นผักติ้ว ผักเม็ก มะนาว มะกรูด มะขามป้อม 
โดยหวังว่าอีก 2-3 ปี เมื่อต้นไม้ออกดอก ออกผล จะได้
เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

ทมีงานเลา่ว่า กอ่นวนังานพวกเขาไปหาพันธุไ์ม ้และ
เตรียมพื้นที่โดยการขุดหลุมไว้ให้ชาวบ้าน โดยตั้งใจว่า  
ในวันงานนอกจากจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว ยังมีการ
จัดนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทำางานของกลุ่ม 
และนำาเสนอปฏทินิวฒันธรรมของหมู่บา้น แตน่า่เสยีดาย
ที่ในช่วงเวลาดังกล่าว มีงานบวชพระหลายแห่ง ทำาให้ 
ไมส่ามารถยมืเตน้ทเ์พือ่เตรยีมสถานทีไ่ด ้งานในสว่นของ
การจัดนิทรรศการจึงต้องยกเลิกไปโดยปริยาย 

“ตอนนั้นมีงานบวชติดกัน 3-4 ที่ พวกเราเลยทำาได้
แค่ชวนชาวบ้านปลูกต้นไม้ ติดป้ายให้ความรู้ และถ่ายรูป 
แจกอาหาร น้ำา ให้คนที่มาร่วมกิจกรรมของเรา” ทีมงาน
เล่าภาพวันปลูกต้นไม้

“ทีมง�นมีคว�มคิดเห็นว่� ก�รท่ีสังคมมีคนหล�กหล�ยคว�มคิดเป็นส่ิงดี  และไม่ใช่
เร่ืองย�ก แม้บ�งคร้ังอ�จจะทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งก็ต�ม เพร�ะทำ�ให้เร�จะได้รู้คว�มคิด
ของคนแต่ละคน เพียงแต่ต้องใช้เหตุผลในก�รอธิบ�ยทำ�คว�มเข้�ใจกัน และต้องรับฟัง
เหตุผลของคนอ่ืนด้วย”
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ก้�วข้�มคำ�ปร�ม�ส

การพัฒนาวัดและกิจกรรมการปลูกต้นไม้รอบหนองตัมเปียง หากเป็นการ
ทำางานเฉพาะกลุ่มทีมงาน ซึ่งเข้าใจเป้าหมายอยู่แล้วคงไม่ยาก แต่ทีมงานมีโจทย์
ที่ใหญ่กว่านั้นคือ การเชิญชวนเยาวชนและชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยงาน

“ชวนน้องๆ มาร่วมนั้นไม่ยาก เพราะเด็กๆ ในชุมชนรวมกลุ่มกันทำากิจกรรม 
อยู่แล้ว เราก็ชวนน้องล้างห้องน้ำา  กวาดลานวัด จัดสถานที่ ฯลฯ แต่สำาหรับผู้ใหญ่ต้อง
ใช้การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน แต่ตอนนั้นเขาทำาศาลา
กลางบ้านใหม่ ทำาให้ประกาศเสียงตามสายไม่ได้ จึงต้องเดินเคาะประตูเชิญชวนตาม
บ้านไปทีละหลัง” มิวเล่า

แต่ความตั้งใจดีก็ถูกพิสูจน์ เมื่อมิวกับตุ้ยนุ้ยพากันเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวน 
พี่ ป้า น้า อา ลุง ผู้ใหญ่ในชุมชนให้มาร่วมกันพัฒนาวัด และพัฒนาหมู่บ้าน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่ก็มีบางคนท่ีพูดจาปรามาส ทำาร้ายจิตใจเด็กๆ 
จนต้องเสียน้ำาตา

“เขาบอกว่า เขาไม่ไป ไม่ใช่หน้าที่ของเขา แล้วยังว่า น้ำาหน้าอย่างพวกเรา 
จะทำาอะไรได้ เขาไม่เชื่อว่าเด็กอย่างเราจะทำาได้” มิวเล่า พร้อมกับเสียน้ำาตาด้วย
ความเสียใจอีกครั้ง

“หนูไปด้วย เจอแบบนี้รู้สึกท้อ เสียใจ แต่ไม่เลิกล้ม เพราะอยากให้เขาเปลี่ยนใจ 
มาช่วยกันทำา เพราะทำาแล้วมันดี เจอแบบนี้แต่เราก็ยังต้องทำาไปเรื่อยๆ เราต้องพูด  
ต้องบอกเขาว่า หนูกำาลังช่วยให้หมู่บ้านดีข้ึน บอกให้เขามาช่วยกัน” ตุ้ยนุ้ยเล่าเสริม 
ด้วยน้ำาเสียงเริ่มเครือและน้ำาตาเริ่มคลอ

ความรู้สึกท้อแท้และเสียกำาลังใจทำาให้ทีมงานเกิดอาการเหนื่อยหน่าย แต่ 
ทุกคนก็ยังไม่ล้มเลิกการทำาโครงการ วิธีการกอบกู้ความรู้สึกก็คือ ระบายผ่าน 
โซเชียลมีเดียซึ่งก็เป็นช่องทางที่ทำาให้ได้คุยกับพี่เลี้ยง

“เวลาพ่ีเบ็ญถามว่าเหน่ือยไหม หนูก็บอกว่าเหน่ือย เพราะต้องรับผิดชอบหลายอย่าง 
แลว้มาเจอคำาพดูแบบนีม้นัทำาใหห้นทู้อ แตห่นกูบ็อกพีเ่บญ็ว่า ไมเ่ปน็ไร หนจูะพยายาม 
ทำาใหส้ำาเรจ็ หนอูยากทำาใหเ้ขารูว้า่ แมห้นจูะเปน็เดก็ ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ ยงัไมส่ามารถ
ทำาอะไรได้มากมายเหมอืนผูใ้หญ ่แต่หนกูม็คีวามสามารถในการชว่ยพฒันาหมูบ้่านได”้  
มิวเล่า 

ความพยายามในการทำางานให้สำาเร็จของทีมงาน สะท้อนจากความมุ่งมั่นและ
ความพยายามผ่านการต้องดูแลรดน้ำาต้นไม้ที่พวกเขาลงแรงปลูกไว้รอบหนองตัมเปียง 
งานรดน้ำาทีเ่คยเปน็เงือ่นไขใหไ้มเ่ลอืกทำากจิกรรมเพาะเหด็และปลูกผกัในตอนแรก 
จึงกลายมาเป็นงานที่เต็มใจสละเวลามาทำาในวันนี้

นอกจากน้ี ด้วยวัยท่ีหลากหลายของทีมงาน ทำาให้เวลาจัดประชุมแต่ละคร้ัง ทีมงาน
ต้องผสมผสานความแตกต่างทางความคิด บางครั้งที่ความคิดเห็นขัดแย้งกันก็ต้องใช้
เวลาในการอธิบาย รับฟังกันและกัน การตัดสินใจเลือกจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แต่ละคน
อธิบาย หรือบางครั้งก็ต้องเอาความเห็นของหลายคนมาผสมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม  
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“เวลาทำางานก็มีขัดแย้งกันบ้าง ส่วนมากเป็นเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่
หนูว่า เราไม่จำาเป็นต้องคิดตรงกันทั้งหมดก็ได้ แต่ที่สำาคัญคือ เราต้องรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น แล้วนำาความคิดที่แตกต่างหลากหลายมารวมกัน เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน” มิวเล่าถึงปัญหาที่ประสบและวิธีแก้ปัญหา 

อุปสรรคเล็กๆ อีกเรื่องที่ทีมงานประสบคือ บางคราท่ีเพื่อนอาจมีภาระส่วนตัว
ทำาใหม้าไมต่รงเวลา หรอืไม่สามารถรว่มประชุมไดท้กุครัง้ คนทีอ่ยูก่ต้็องชว่ยกนัเลา่ความ
คืบหน้าของการทำางาน และชี้แจงบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เพื่อนตามทัน 

รู้ง�น รู้ตัว และรู้ตน

การทำางานที่ต้องลงมือลงแรง ทำาให้ทีมงานแต่ละคนได้รับประโยชน์ส่วนตนที ่
แตกต่างกันออกไป เช่น ฟิว บอกว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเธอมาก ทำาให้เธอ 
มปีระสบการณม์คีวามรูร้อบดา้น โดยเฉพาะการวางแผนวา่ตอ้งทำางานอยา่งไร รูจ้กั
แบ่งเวลาในการเรียนกับการทำากิจกรรม เวลาคุณครูสั่งงานก็สามารถทำาได้

“ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทำาให้เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ
มากข้ึน การได้ไปร่วมอบรมในเวทีต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ จากเครือข่ายเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษแต่ละคร้ั้ง นอกจากต้องเตรียมงาน ไปนำาเสนอแล้ว ก็ต้องมา
ช่วยพ่ีเล้ียงโครงการเตรียมงานด้วย ส่ิงเหล่าน้ีฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา” ตุ้ยนุ้ยเล่า  
โดยยกตัวอย่างทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนเองท่ีเกิดจากการทำาโครงการน้ี ท่ีจะต้อง
คิดวัตถุประสงค์การทำางาน และผลที่จะได้รับ ซึ่งจะต้องให้สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ต้องคิด
วัตถุประสงค์ขึ้นมาก่อนว่าจะทำาอะไร และคิดต่อว่าทำาสิ่งนี้แล้วอยากได้ผลอย่างไร  

ด้านฝนบอกว่า  เธอแบ่งเวลาเป็นมากขึ้น เมื่อก่อนอยากทำาอะไรก็ทำา แต่ตอนนี้
กต็อ้งพจิารณาวา่ มหีนา้ท่ีในโครงการท่ีตอ้งทำาดว้ย เชน่ เมือ่กอ่นนัง่ทำางานอยูท่ีโ่รงเรยีน
กวา่จะกลบับา้นกม็ดึค่ำาแลว้ แตเ่ดีย๋วนีห้ากม ีกจิกรรมในโครงการตอ้งรบีกลับบา้น สมมตุิ
ว่าวันนี้มีประชุมทีมตอนเย็นที่ในหมู่บ้าน ก็จะบอกเพื่อนไปว่า วันนี้ขอกลับก่อน มีงาน
ที่บ้าน เพื่อนก็ให้มา นอกจากนี้เธอยังรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นั่นคือ  
การประชาสมัพนัธท์ีต่อ้งคอยบอกเพือ่นใหม้าประชุม หรอืการจดบนัทกึประชมุ เปน็ตน้ 

ฝนยังสารภาพต่อว่า เมื่อก่อนชอบเที่ยวกลางคืน โดยชื่นชอบการชมหมอลำา
เป็นอย่างมาก รองลงมาก็ออกทริป (การรวมกลุ่มของผู้ชื่นชอบรถ) แต่เมื่อทำา
โครงการมีภาระที่ต้องรับผิดชอบทำาให้ลดการเที่ยวลงโดยปริยาย ประจวบกับที่

“เวล�ทำ�ง�นก็มีขัดแย้งกันบ้�ง ส่วนม�กเป็นเร่ืองคว�มคิดเห็นไม่ตรงกัน 
แต่หนูว่� เร�ไม่จำ�เป็นต้องคิดเห็นตรงกันท้ังหมดก็ได้ แต่ท่ีสำ�คัญคือ 
เร�ก็ต้องรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอ่ืน แล้วนำ�คว�มคิดท่ีแตกต่�ง
หล�กหล�ยม�รวมกัน เพ่ือห�ท�งแก้ไขปัญห�ร่วมกัน”



77Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว จึงวางแผนว่า หาก
เสรจ็จากโครงการนีแ้ลว้ตอ้งพยายามสอบใหต้ดิ ใหม้ี
ที่เรียนต่อให้ได้ คงไม่กลับไปเที่ยวเหมือนเดิมอีก

สำาหรับมิวนั้น บอกว่า เธอมีความคิดที่แปลกใหม่
มากขึ้น จากการเรียนรู้ท่ีพี่ๆ โครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษแนะนำา อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากเพื่อน
กลุ่มอื่นๆ ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยนำาไปปรับใช้
ในการเรียนคือ สามารถทำาโครงงานที่คุณครูสั่งได้ และ
สามารถนำาความรู้จากการทำาโครงการไปแนะนำาเพ่ือนๆ 
ในชั้นเรียนเรื่องการเขียนโครงงานได้ 

อย่างไรก็ตาม มิวยอมรับว่า สาเหตุที่โดนผู้ใหญ่
ปรามาส อาจเปน็เพราะเดมิเธอมพีฤตกิรรมส่วนตวัที่
ไม่น่าช่ืนชมนัก เพราะติดเท่ียวกลางคืนเช่นเดียวกับฝน 
แต่มวิชอบรว่มงานทรปิมากกวา่ชมหมอลำา ซึง่ปจัจบุนั
ก็สามารถลดละการเที่ยวลงได้ เพราะต้องรับผิดชอบ
ทำาโครงการ และมีภาระเรื่องเรียนมากขึ้นนั่นเอง 

ด้านนุ่นบอกว่า เร่ืองราวท้ังหมดในการทำาโครงการ
คือความรู้ใหม่ และประสบการณ์ใหม่ของชีวิต ท่ีผ่านมา

เธอติดโซเชียลมีเดียหนักมาก แต่เมื่อเข้ามาทำาโครงการนี้
ทำาให้เธอคิดเป็นและคิดได้ เพราะอย่างน้อยรู้ตัวว่า
การเลน่เฟซบุก๊ ไลน์ เบยีดบงัเวลาทำาการบา้นและอา่น
หนังสืออย่างมาก อีกทั้งยังทำาให้เสียเงิน ปัจจุบันนุ่น
จึงต้องตั้งใจเล่นอย่างมีสต ิโดยสร้างเงื่อนไขว่า ต้องทำา 
การบ้านให้เสร็จก่อน จึงจะเล่นแต่พอประมาณก่อนจะ 
เข้านอน

ทีมงานยืนยันว่า แม้จะทำาโครงการเสร็จไปแล้ว  
แต่กจ็ะยงัไปชว่ยงานทีว่ดั และชว่ยงานของชมุชนตอ่เนือ่ง
ตอ่ไป เพราะการไดเ้หน็คนในชมุชนและเยาวชนเขา้วดั
มากขึ้น ภาพที่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนต่างลงแรง
ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน จากการเชิญชวนของ
โครงการเปน็บรรยากาศทีน่า่ชืน่ใจ ซึง่การได้มาชว่ยกนั
ทำางานยงัทำาใหไ้ดพ้บปะพดูคยุกนัมากข้ึน กลายเปน็การ
สานความสัมพันธ์ของคนในชุมชน แม้ทีผ่่านมาอาจจะ
คลายความเหนียวแน่นไป เพราะต่างคนต่างอยู่ ให้กลับ
มากลมเกลียวกันมากขึ้น อันเป็นเป้าหมายปลายทางที่ 
ทีมงานอยากเห็น และได้เห็นแล้วในวันนี้ 
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เสียงจ�กผู้เฝ้�มอง 

นพ แหวนวงษ์ คุณพ่อของตุ้ยนุ้ย สะท้อนความเห็นว่า ดีใจมากที่เห็นเด็กๆ 
รวมตวักนัทำากิจกรรม นอกจากจะได้ประสบการณช์วีติแลว้ ยงัเปน็การใชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าเลิกเรียนมาแล้วไปเที่ยวเตร่ ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปวันๆ ผลที่
เหน็ไดช้ดัจากโครงการ คอื คนในชมุชนไปวดั ไปรว่มงานของหมูบ่า้นมากขึน้อยา่ง
เห็นได้ชัด 

ส่วนบทบาทการสนับสนุนทีมงานนั้น ในฐานะผู้ปกครองก็จะทำาหน้าที่ไปรับไปส่ง
เวลาที่ลูกและเพื่อนๆ ต้องไปประชุม หรือไปอบรม “ส่วนใหญ่จะไปส่งแล้วกลับ เพราะ
ไวใ้จว่าเขาไปกบัทมีงานของเขา เราก็ไวว้างใจ ไมก่ลวัวา่เขาจะแอบเทีย่ว เพราะเจา้หนา้ที่
เขากด็แูลอยู ่ไมก่ลวัวา่หวัหนา้มวลจะหลอกไปขาย เพราะรูจ้กักนัอยู ่หวัหนา้มวลกอ็าศยั
อยู่หมู่บ้านใกล้ๆ นี้เอง” 

พีแ่จว๋-พทุธ ราชรกัษา ผูใ้หญใ่นชมุชน ซึง่มานัง่ฟงัทมีงานเลา่ประสบการณก์าร
ทำางานตั้งแต่ต้น บอกว่า ท่ีผ่านมาเม่ือเด็กๆ ชวนให้ร่วมกิจกรรมก็จะไปร่วมเสมอ เพราะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อวัด ต่อชุมชน ซึ่งทำาให้ได้สัมผัสการทำางานอย่าง 
ขยันขันแข็งของทีมงาน จึงบอกได้ว่า รู้สึกภูมิใจที่เยาวชนรู้จักทำากิจกรรมเพื่อชุมชน 
จึงคาดหวังว่า เมื่อโตขึ้นพวกเขาจะเป็นเรี่ยวแรงสำาคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

สำาราญ โสดา พ่ีเลี้ยงชุมชน ออกตัวว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่ค่อยได้ทำาอะไรมากนัก 
บทบาทท่ีทำาคือ การคอยกระตุ้นเตือนทีมงานเม่ือใกล้ถึงเวลาท่ีต้องทำากิจกรรมตามแผน 
ที่วางไว้ และร่วมทำากิจกรรมพัฒนาวัด และปลูกต้นไม้ไปพร้อมกับเด็กๆ นอกจากนี้ก็
ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการกับชาวบ้าน และประสานงานกับผู้ใหญ่ 
หรือพระที่วัดบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วทีมงานสามารถทำางานเองได้ค่อนข้างดี

สำาหรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็คอื คนทีช่า่งพดูชา่งทำา สามารถพดูและทำาได้
ดีมากข้ึน โดยมีความกล้าแสดงออก กล้านำาเสนอ กล้าข้ึนเวที ซ่ึงเป็นพัฒนาการท่ีดี  
ส่วนน้องเล็กๆ ก็อาจจะยังไม่กล้าเท่าพี่ๆ แต่เขาก็สามารถทำางานร่วมกับพี่ๆ ได้ดี 
ซึ่งในอนาคตก็อยากให้เด็กเยาวชนสานต่องานที่ได้เริ่มทำาไว้ต่อไป

การกา้วขา้มความกลวัและความทอ้แทจ้ากเสียงปรามาส เปน็บทเรยีนทีท่ำาให้
เยาวชนบ้านทุ่งมนเติบโต พัฒนาความรับผิดชอบและสำานึกจิตอาสาที่เดิมมีอยู่
แล้วในเนื้อในตัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เยาวชนแต่ละคนได้พัฒนาทักษะชีวิตท่ีเป็น 
พื้นฐานของความเป็นพลเมือง ผ่านหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรู้จักตนเอง และ
เท่าทันตนเอง ศักยภาพที่ถูกเติมต่อเป็นแรงหนุนภายในที่ติดตัวพวกเขา

ฉะนัน้ “สะพานสายบญุ” กเ็ปรยีบเสมอืน “กระบอกเสยีง” และจุดเริม่ตน้ของ
เสน้ทางทีน่ำาพาใหเ้ยาวชนบา้นทุง่มนมโีอกาสพฒันาตวัเองเพือ่เปน็ “ตวัอยา่งของ
คนรุ่นใหม่” ที่จะเชื่อมร้อยความสัมพันธ์สร้างพลังให้กับคนในชุมชน จึงเชื่อมั่น 
ได้ว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะไม่ทอดทิ้งหมู่บ้านทุ่งมนให้หม่นหมองเงียบเหงา หากแต่
จะชว่ยกนัสรา้งสรรคแ์ละสานตอ่กจิกรรมดีๆ  เพือ่ทำาใหชุ้มชนของตนมบีรรยากาศ
ของการร่วมแรงร่วมใจกันตลอดไป 
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โครงก�รสะพ�นส�ยบุญ 
พี่เลี้ยงชุมชน สำาราญ โสดา 
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งมน ตำาบลห้วยทับทัน
 อำาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
กนกอร ประเสริฐสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
กรนิภา เฟื่องบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
มลาภรณ์ เฟื่องบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
สิรินรันต์ พลรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
จิรนุช เฟื่องบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ถิรพร แหวนวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
เบญจรัตน์ พันธุ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
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โซนอำ�เภอปร�งค์กู่ 
และอำ�เภอขุขันธ์

อ.ขุขันธ์

อ.ปร�งค์กู่
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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
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“ปลุก” พลังชีวิต 
ฟื้นฟูผืนป่�

โครงก�ร Forest of life สร�้งพลังชีวิต 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่�ชุมชน
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คว�มเปลี่ยนแปลงที่โครงก�รพัฒน�
เย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษสร้�งคือ 
อน�คตที่ดีของชุมชน ทั้งก�รเยียวย�
ป่�ชุมชนให้คืนคว�มสมบูรณ์ เพ่ือเป็น
แหล่งอ�ห�ร ย�รักษ�โรค และแหล่ง
เรียนรู้แก่ผู้สนใจ ที่ช่วยจุดพลังคน
รุ่นต่อไปให้เข้�ม�ช่วยดูแลรักษ�ผืนป�่
และชุมชน...ก�รทำ�โครงก�รนี้ทำ�ให้
เด็ก ๆ บ�้นรงระได้เสริมประสบก�รณ์  
สร�้งคว�มส�ม�รถ รวมทั้งเข้�ม�เป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
ในย�มที่มีง�นประเพณีหรือกิจกรรม
ต่�ง ๆ

“ธรรมชาติอยู่ได้โดยไม่มีมนุษย์ แต่มนุษย์อยู่ไม่ได้
โดยไมม่ธีรรมชาต”ิ วลีทีส่ะทอ้นถงึประโยชนท์ีธ่รรมชาติ
มีต่อมนุษย์นี้  ไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อย เพราะหากนึกดู 
ให้ดี มนุษย์ทุกคนต่างพึ่งพิงธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าที่
เป็นทั้งแหล่งอาหาร ยารักษาโรค แหล่งน้ำาสะอาด แหล่ง
ศกึษาความรู ้และแมก้ระท่ังอากาศทีใ่ชห้ายใจกไ็ดม้าจาก
ต้นไม้ ทว่าปัจจุบันพื้นท่ีป่าเริ่มลดจำานวนลง โดยสาเหตุ
สำาคัญคือ การบุกรุกของมนุษย์ที่ต้องการขยายที่ทำากิน 
และที่อยู่อาศัย 

แต่วันนี้มีเด็กเยาวชนกลุ่มหนึ่งของบ้านรงระ 
ตำาบลตูม อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มองเห็น
ว่าป่าชุมชนในบ้านเกิดของพวกเขากำาลังประสบ
ปัญหาดังกล่าว จนรู้สึกว่า ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์
ดำาเนินไปโดยไม่ทำาอะไร ป่าของพวกเขาคงจะหายไป
ในที่สุด  
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“ป่�ดงก�ป่�ชุมชนที่คุ้นต�พวกเข�ม�แต่เย�ว์วัย ซึ่งเคยเขียวครึ้มด้วย
เหล่�ไม้ และเป็นแหล่งห�อ�ห�รของช�วบ้�น ม�ถึงวันนี้กลับดูโล่งต� 
และห�อ�ห�รลำ�บ�กขึ้น...อย�กอนุรักษ์ป่�ไว้ เพร�ะนี่เป็นป่�ของชุมชน  
เป็นแหล่งอ�ห�รของชุมชน เร�ก็เคยเข้�ม�ห�เห็ด เมื่อก่อนเจอเยอะ 
แต่พอตอนหลังมันน้อยลง”

เพร�ะป่�สำ�คัญต่อชีวิต

เพราะเหน็ความสำาคญัของปา่ และเหน็การเปลีย่นแปลงของป่าแปลกไปจาก
เมื่อวัยเยาว์ เมื่อพี่ๆ ที่ทำาโครงการปีที่แล้วชักชวนให้ทำาโครงการ กลุ่มเยาวชน Wise 
Kiddy ท่ีมีสมาชิกประกอบด้วย แพรว-ศิริพรรณ จันทอง นก-อรณี พันโนฤทธ์ิ อาร์ม-
ศรยุทธ บรรจงปรุ เอ่ียว-ภานุเดช หงษ์ทอง แทน-สราวุธ ทวีชาติ เฟิร์น-ชญาดา  
อินแพง และ แอมป์-ศรัญญา บรรจงปรุ จึงรวมตัวกันทำา โครงการ Forest of life 
สร้างพลังชีวิต อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน 

แพรว เล่าว่า ก่อนจะตกลงใจทำาเร่ืองป่า มีเพ่ือนคนอ่ืนเสนอว่าอยากทำาเร่ือง 
เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ ทว่าหลังจากพูดคุยกันถึงปัญหาในชุมชน สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ  
“ป่าดงกา” ป่าชุมชนที่คุ้นตาพวกเขามาแต่เยาว์วัย ซึ่งเคยเขียวครึ้มด้วยเหล่าไม้ 
และเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน มาถึงวันน้ีกลับดูโล่งตา และหาอาหารลำาบากข้ึน

“อยากอนุรักษ์ป่าไว้ เพราะนี่เป็นพื้นที่ป่าของชุมชน 
เปน็แหลง่อาหารของชมุชน เรากเ็คยเข้ามาหาเหด็ เมือ่กอ่น
เจอเยอะ แตพ่อตอนหลงัมันนอ้ยลง เพราะเหด็ชอบทีท่บึๆ 
มืดๆ ไม่ชอบป่าที่โล่งๆ” นก กล่าวสนับสนุน

อาร์มเสริมว่า อยากช่วยฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ 
เพราะตอนนี้ป่าเสื่อมโทรมมาก มีคนลักลอบเข้ามาตัดไม้ 
เห็นได้จากร่องรอยไม้ที่ถูกตัดเวลาเข้าไปในป่า ส่วนเอี่ยว
และแทน แม้จะอยากทำาเรื่องการเลี้ยงไก่ เพาะเห็ด แต่พอ
ฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วก็ยินดีร่วมด้วยช่วยกันพื้นฟูป่า

เมื่อทีมงานเห็นตรงกันแล้ว จึงช่วยกันกำาหนด
แนวทางในการดแูลปา่คอื  “รกัษาสิง่ทีม่”ี ดว้ยการอนรุกัษ์
ต้นไม้ใหญ่และพันธุ์ไม้หายากที่เหลืออยู่ในป่าไม่ให้ถูกตัด 
โดยใช้การ “บวชป่า” เป็น “กุศโลบาย” ถึงแม้ตอนที่คิด 
พวกเขาจะยังไม่เข้าใจว่าการบวชป่าคืออะไร รู้เพียงแค่ถ้า
ตน้ไมม้ผีา้สเีหลอืง (ผา้จวีร) มาพนัจะไมค่อ่ยถกูคนตดั และ 
“เพิ่มเติมสิ่งที่ขาด” โดยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความเขียวขจี 
เพราะมองว่าการรักษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
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ท้อ...แต่ไม่ถอย

ปา่ดงกามพีืน้ท่ี 200 ไร ่อยูใ่นเขตพืน้ทีบ่า้นรงระและบา้นพลอ็ง  นอกจาก 2 หมูบ่า้น
แล้วยังมีหมู่บ้านข้างเคียงในอำาเภอตูม อาทิ บ้านตระเภา และบ้านขี้นาค และชาวบ้าน
จากตำาบลสวาย ซึ่งมีเขตติดต่อกันเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าดงกาด้วยเช่นกัน

ดว้ยเหตนุีใ้นการประชมุครัง้แรก นอกจากทมีงานแลว้ ยงัมเีดก็และเยาวชนคนอืน่
ในหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย แพรวบอกว่า  ทีมงานแต่ละคนต่างชวนเพื่อนๆ ตัวเองมาร่วม
ประชุม ช่วยกันระดมสมองว่า จะทำาอะไร อย่างไร ซึ่งข้อเสนอที่ได้มาก็มีหลากหลาย 
เช่น สำารวจป่า สืบค้นประวัติของป่า เพื่อรู้จักป่าให้มากขึ้น 

แม้โจทย์ปัญหาในการทำาโครงการจะชัด แต่เม่ือพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษชวนคิดวิเคราะห์ปัญหา และลงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำา
ทั้งหมด ทีมงานถึงกับอึ้ง เพราะยังไม่เข้าใจว่า การวิเคราะห์ทำาอย่างไร แต่ก็พยายาม
ศึกษาจากเพื่อนกลุ่มอื่นจนเข้าใจ 

“พี่ๆ  เขาบอกวา่ ถา้ยงัไมรู่ป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิกไ็มส่ามารถทำาโครงการได ้ตอนวเิคราะห์
ปญัหาเราจงึคยุกนักอ่นวา่สาเหตอุะไรทีท่ำาใหป้า่เสือ่มโทรม ทำาไมมตีน้ไมน้อ้ยลง ทำาไม
ต้นไม้หายากหายไป พอวิเคราะห์ปัญหาเสร็จ แล้วจับประเด็น เพื่อเติมเต็มว่าควรทำา
กิจกรรมอะไรก่อน อะไรหลัง”  แพรว อธิบาย 

เวทีเติมพลังเสริมความคิดจิตสำานึกพลเมืองเยาวชนในการทำาโครงการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นศรีสะเกษคือ บทพิสูจน์ของการร่วมคิดของทีมงาน เมื่อต้องนำาเสนอโครงการ
ตอ่หนา้คณะกรรมการ พีเ่ลีย้ง และเพือ่นๆ พวกเขาเลอืกนำาเสนอผา่นการแสดงละคร 
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“หลังเดินสำ�รวจป่�เสร็จ ทีมง�นและช�วบ้�นน่ังล้อมวงกินข้�วพูดคุย
เก่ียวกับป่� เพ่ือห�ข้อสรุปของสภ�พป่�ในปัจจุบัน ซ่ึงได้คว�มว่�ป่�ตอนน้ี
มีคว�มเส่ือมโทรม และแล้งน้ำ� บรรย�ก�ศก�รพูดคุยเป็นไปด้วยดี  ทีมง�น
เห็นโอก�สจึงรีบบอกเล่�ถึงร�ยละเอียดก�รทำ�โครงก�รว่�จะช่วยอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่�อย่�งไร  ซ่ึงช�วบ้�นท้ัง 20 คนต่�งสนับสนุนและอย�กให้พวกเข�
ลองทำ� เพร�ะห�กป่�ดีข้ึนก็เป็นประโยชน์แก่ชุมชน แต่ถ้�ไม่ดีข้ึนก็ยังได้รู้วิธี
แก้ปัญห�ว่�ควรทำ�อย่�งไร”

ทีม่เีนือ้หาเลา่ถงึสาเหตคุวามเสือ่มโทรมของปา่ เพราะในกลุม่มทีัง้คนพดูเกง่และ
ไมเ่กง่ กบกบัแพรวพูดเกง่จงึรบัหนา้ทีพ่ากยเ์สยีง สว่นคนทีเ่หลอืเปน็ตวัแสดง  กบบอก
เหตผุลของการใหท้กุคนในกลุม่มสีว่นรว่มนำาเสนอ เพราะอยากใหเ้พือ่นฝกึความ
กล้าแสดงออกและเข้าใจการทำาโครงการไปพร้อมกัน

ขณะทีเ่อีย่วและอารม์ ทีไ่ดร้บับทบาทตวัแสดง กลา่วถงึความรูส้กึวนันัน้วา่ ตืน่เตน้
ที่มีคนเยอะจนเกิดความประหม่า ถึงไม่ได้มีจุดผิดพลาด แต่แอบกลัวว่าจะแสดงแล้ว 
ไม่ประทับใจคนดู

แม้ไม่มั่นใจในผลงาน เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำา ทว่าในที่สุดโครงการของ 
พวกเขาก็ผ่านการอนุมัติ ทีมงานบอกว่า รู้สึกดีใจ พร้อมกังวลว่า จะทำาโครงการที่ใหญ่ 
และมกีจิกรรมเยอะขนาดนีไ้มไ่หว แตส่ดุท้ายเมือ่คดิไดว้า่พวกเขาคอืทมีงานเดยีวกนั 
ไม่ได้ทำางานนี้เพียงคนเดียว จึงฮึดสู้ 

หลังการนำาเสนอโครงการผา่นไปดว้ยด ีทมีงานตดัสินใจนำาเสนอโครงการตอ่
ชมุชน เนือ่งจากอยากใหชุ้มชนรูว้า่พวกเขาทำาอะไรอยู ่เพือ่เวลาทำากจิกรรมตอ่ไป 
คนในชมุชนจะไดเ้ขา้มารว่มดว้ย  เพราะปา่มขีนาดใหญ ่ถา้ทำาแคก่ลุม่ของพวกเรา
คงไม่ไหว อีกอย่างป่านี้ก็เป็นป่าของชุมชน ชาวบ้านจึงควรเข้ามามีส่วนร่วม  

แตค่วามหวังกบัความจรงิกลบัเดินสวนทางกนั แมที้มงานจะประสานงานชาวบา้น
ไว้หลายคน กลับมาร่วมประชุมเพียง 20 คน ความรู้สึกท้อกลับมาเยือนอีกครั้ง 

“ป่าตั้ง 200 ไร่ พวกเรา 5 คน กับชาวบ้าน 20 คนจะดูแลไหวหรือ” คือคำาถามที่
ทีมงานวิตกกังวล

แพรวบอกว่า แม้จะท้อกับจำานวนคนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่กิจกรรมต้อง
ดำาเนินต่อ ทีมงานเดินหน้าจัดเวทีนำาเสนอต่อชุมชน เริ่มด้วยการอธิบายที่มาที่ไปของ
โครงการ ซึ่งตอนแรกชาวบ้านไม่ค่อยสนใจนัก อาจเพราะเห็นว่าเป็นเด็ก หลังจาก
พดูคยุทำาความเขา้ใจเรือ่งการทำาโครงการแล้วจงึพาชาวบา้นเข้าปา่ไปดวูา่แหง้แล้ง
เหมือนที่เราพูดไหม เพราะแค่พูดใครจะพูดก็ได้ ต้องให้เขาเห็นเพื่อพิสูจน์ว่า คำาพูด
ของเราเป็นความจริง ขณะเดินสำารวจป่า ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตให้กลุ่มเยาวชนฟัง 
เกี่ยวกับสภาพป่าว่า ต้นไม้บางต้นเหมือนโดนตัด บางต้นเหมือนตายเพราะขาดน้ำา  
สระน้ำาบางแห่งแห้งขอดจนดินแตกร้าว ผิดกับเมื่อก่อนที่มีน้ำามาก
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หลงัเดนิสำารวจป่าเสรจ็ ทมีงานและชาวบา้นนัง่ลอ้มวงกนิขา้วพดูคยุเพือ่หาขอ้สรปุ
ของสภาพป่าในปัจจุบัน ซึ่งได้ความว่า ป่าในตอนนี้มีสภาพเสื่อมโทรมและแล้งน้ำา 
บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี ทีมงานเห็นโอกาสจึงรีบบอกเล่ารายละเอียด 
การทำาโครงการว่าจะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างไร ซึ่งชาวบ้านทั้ง 20 คนต่าง
สนบัสนนุและอยากใหพ้วกเขาลองทำา เพราะหากปา่ดขีึน้กเ็ปน็ประโยชนแ์กช่มุชน  
แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ยังได้รู้วิธีแก้ปัญหาว่าควรทำาอย่างไร

พลิกฟ้ืนผืนป่� 

เมือ่ประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นทราบแลว้ ทีมงานจงึลงมอืเรียนรูเ้รือ่งราวของปา่ให้
มากขึ้น ด้วยการศึกษาความเป็นมาของป่า สภาพป่าจากอดีตถึงปัจจุบัน และการ
ใช้ประโยชน์จากป่า โดยสอบถามจาก พี่เพ็ญ-สมถวิล ทวีชาติ กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 และพี่พิม-สุดา ดาศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลตูม ซึ่งเป็นทั้งผู้รู้
และพี่เลี้ยงชุมชน

“ปา่ดงกา เปน็ปา่ทีเ่กดิตามธรรมชาต ิกอ่นจะถกูชาวบา้นคอ่ยๆ รกุล้ำาเขา้มาเรือ่ยๆ 
จนหนว่ยงานราชการทีด่แูลตอ้งเขา้มาขดุรอบพืน้ที ่เพือ่กัน้เขตไมใ่ห้ชาวบา้นบกุรกุเพิม่ 
ภายในป่ามีเจลาะ1 เล็กใหญ่รวม 8 แห่ง สมัยก่อนมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น ม้า ช้าง 
กระแต กระต่าย กระรอก ส่วนชาวบ้านสามารถเก็บเห็ด หาหน่อไม้ได้มาก ซึ่งแสดงถึง

1 เจลาะ คือ  “โป่ง” ในภาษากูย เป็นแหล่งดินที่มีรสเค็ม ละเอียด มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ และมีน้ำาซึม
อยู่ตลอด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีแร่ธาตุบางชนิดอยู่ เช่น โซเดียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสิ่ง
จำาเปน็ทีส่ตัวป่์าไม่สามารถหาทดแทนไดจ้ากพชื ดงัน้ันโปง่จงึเปน็แหลง่แรธ่าตุสำาคญัสำาหรบัสตัวป์า่ทีก่นิพชื
เป็นอาหาร 
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ความอุดมสมบูรณ์ของป่า แต่ปัจจุบันเจลาะบางแห่งแห้ง
ขอด สัตว์ที่พบเห็นมีเพียงกระรอก เห็ดและหน่อไม้ก็เก็บ
ได้น้อยลง” แพรว เล่าถึงป่าดงกาท่ีเธอและทีมงานศึกษา
มาด้วยแววตาเป็นประกาย

หลงัเรยีนรูเ้รือ่งราวของปา่แลว้ ทมีงานจงึเกบ็ขอ้มลู
สิ่งมีชีวิตในป่าว่ามีชนิดใดบ้าง และจำานวนเท่าไร แต่
เนือ่งจากปา่มพีืน้ทีข่นาดใหญ ่ทมีงานจงึใชว้ธิีตแีปลง คอื 
เลือกบริเวณที่ป่าสมบูรณ์กับเสื่อมโทรม จากนั้นตีแปลง
ขนาด 10 x 10 เมตร แล้วแบ่งกันสำารวจสิ่งมีชีวิตในแต่ละ
แปลงตามความสนใจ ได้แก่ 1.สมุนไพร 2.พรรณพืช/ 
ไมย้นืตน้ 3.สตัวป์า่และแมลง 4.ลกูไม ้คอื ตน้ไมท้ีเ่พิง่เกดิ 
5.ไม้หนุ่ม คือ ต้นไม้ที่สูงไม่เกิน 2 เมตร รอบวงไม่ถึง 15 
เซนติเมตร และ 6.ต้นไม้ใหญ่ ที่สูง 2 เมตรขึ้นไป รอบวง
มากกว่า 15 เซนติเมตร โดยที่มาที่ไปของเครื่องมือ
ตีแปลงนี้มาจากคลิปวิดีโอของศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
เพื่อคนกับป่าประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) ที่
เคยไปอบรมให้กับกลุ่มเยาวชนโครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนต้นน้ำาบ้านหัวนา ในโครงการเสริมศักยภาพ 
เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 

ประมวล ดวงนิล พี่เลี้ยงโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษ   เสริมว่า ก่อนตีแปลงน้องได้ลงมือ
เก็บข้อมูลบ้างแล้ว แต่ข้อมูลที่ได้ค่อนข้างกระจัดกระจาย 
ระบุหมวดหมู่ไม่ได้ จึงชวนน้องคุยว่า เราจะประมาณการ
ป่าของเราได้อย่างไรให้ชัดเจน พอดีกับท่ีพี่รุ่ง-รุ่งวิชิต  
คำางาม แนะนำาวิดีโอเครื่องมือการตีแปลงมาให้ จึงได้ 
เรียนรู้เครื่องมือใหม่พร้อมน้อง เพราะไม่เคยทำาประเด็น
เกีย่วกบัปา่มาก่อนเหมอืนกนั เม่ือดคูลปิวดิโีอกบันอ้งแลว้ 
ก็ช่วยกันถอดว่า เขาเก็บข้อมูลอะไร มีทั้งแบบที่ยาก เช่น 
ชัน้เรอืนยอด ดหูนา้ดนิ และแบบทีง่า่ย เชน่ ชนดิของตน้ไม ้

ซึ่งเป็นแบบที่เราเลือกนำามาใช้ เพราะเข้าใจและทำาได้ 
“ใช้เวลาตีแปลง 1 วัน และเดินสำารวจ 1 วัน ระหว่าง

เดินก็จดจำานวนไปด้วย ถ้าไม่รู้ชื่อต้นไม้ต้นไหนก็ถาม 
พีเ่ลีย้ง เปน็กจิกรรมทีส่นุก และทำาใหรู้ว้า่ปา่มตีน้ไมเ้ทา่ไร” 
แพรวเล่าภาพการทำางานในกิจกรรมตีแปลง ซึ่งผลจาก 
การสำารวจปา่ พบวา่ ตน้ไมท้ีใ่ชช้ี้วดัความอดุมสมบรูณ์ของ
ป่าแห่งนี้คือ “ต้นเขรอง” โดยบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
จะมตีน้เขรอง (ตน้เขรองเปน็ภาษากยู สว่นภาษาไทยเรยีก
ต้นตะขบป่า) แค่ 1-2 ต้น แต่หากเป็นบริเวณที่สมบูรณ์จะ
มี 9-10 ต้น 

ส่วนการสำารวจสัตว์ เอี่ยวที่เป็นคนสำารวจบอกว่า 
สัตว์ป่าที่พบในบริเวณป่าสมบูรณ์มีเพียงแมงและ
แมลงเท่านั้น เช่น ปลวก มด จักจั่น ส่วนบริเวณป่าที่
แห้งแล้งแทบจะไม่พบสัตว์ชนิดใดเลย

เมื่อได้จำานวนต้นไม้และสัตว์ป่าในบริเวณแปลง
แต่ละแปลงแล้ว จึงนำาไปคูณกับพื้นที่รวมของป่า ทำาให้ 
ทีมงานเห็นสภาพป่าทั้งหมดชัดเจนขึ้น 

แพรว เล่าต่อว่า จริงๆ แล้วหลังสำารวจป่า พวกเรา
ต้องจัดกิจกรรมบวชป่าและปลูกต้นไม้ แต่เพราะช่วงนั้น
แลง้มาก จงึยงัไมส่ามารถทำาได ้ทมีงานจงึคดิทำากจิกรรม
สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นมาก่อน ด้วยคิดว่า  
ปา่แหง่นีน้า่จะเปน็แหลง่เรยีนรูแ้กช่มุชนได ้โดยทมีงาน
ไดเ้ขา้ไปสำารวจปา่อกีครัง้ แลว้เลอืกเสน้ทางทีม่ตีน้ไมใ้หญ ่
และต้นไม้หายาก จากนั้นทำาป้ายบอกทางเดิน และป้าย
บอกชือ่ ลกัษณะ พร้อมสรรพคณุของตน้ไมช้นิดนัน้ๆ เชน่ 
จิก พะยูง มะกอกป่า แดง อินทรี ซึ่งนัยยะของการ 
ทำาป้ายก็เพื่อเตือนสติคนที่คิดจะตัดต้นไม้ว่า ต้นไม้
เหลา่นีใ้ชเ้วลานานเทา่ไรกวา่จะเตบิโต และเหลอืนอ้ย
เต็มที

“นัยยะของก�รทำ�ป้�ยก็เพื่อเตือนสติคนที่คิดจะตัดต้นไม้ว�่
ต้นไม้เหล่�นี้ใช้เวล�น�นเท่�ไรกว่�จะเติบโต และเหลือน้อยเต็มที”
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หลังเรียนรู้ป่าได้ระยะหนึ่งก็ถึงเวลาพิสูจน์ผลว่า พวกเขามี “ความรู้” เรื่อง
ป่าดงกามากน้อยเพียงใด โดยในเวทีสรุปและนำาเสนอผลการดำาเนินโครงการ 
เพื่อชุมชนของกลุ่มเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ระยะที่ 1 ครั้งนี้ทีมงานแบ่งหัวข้อ
นำาเสนอคนละ 1-2 หัวข้อ ซึ่งแต่ละคนต่างมีเทคนิคการฝึกซ้อมนำาเสนอตามวิธี 
ที่ตัวเองถนัด อย่างแพรวจะใช้วิธีอ่านจับใจความสำาคัญ นกซึ่งรับผิดชอบอธิบาย
แผนทีป่า่ชมุชน จงึตอ้งหาจดุเดน่ในภาพ เพือ่ใหผู้ฟ้งัดภูาพแลว้เขา้ใจไปพรอ้มกนั  
ดา้นอารม์จะจำาหวัขอ้หลกัๆ ทีต่อ้งพดู สว่นเอีย่วใชท้ัง้การจำา การจด และหมัน่ฝกึ
พูดให้เคยชิน

ทมีงาน ยอมรบัวา่ รูส้กึกดดันกับการนำาเสนอมาก เพราะมเีวลาจำากดัเพยีง 5 นาท ี
กลัวว่าถ้าให้ข้อมูลไม่ครบ ผู้ฟังอาจไม่เข้าใจ และกลัวว่าถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นถามจะตอบได้
ไม่ตรงประเด็น หลังแบ่งหัวข้อเรียบร้อย แต่ละคนจึงแยกย้ายกันไปซ้อม แล้วกลับมา
ซ้อมให้เพื่อนช่วยกันฟังว่า มีข้อมูลตรงไหนตกหล่นบ้าง แต่เมื่อถึงเวลานำาเสนอจริง  
พวกเขาบอกว่า ทำาได้ดีกว่าที่คิด และไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่คาด เนื่องจากเริ่มเคยชินกับ
ไมโครโฟนจากการได้เป็นทีมสันทนาการก่อนขึ้นนำาเสนอ

สู่ปล�ยท�งท่ีต้ังใจ

ผลจากการเรยีนรูผื้นปา่ในหลากหลายแงม่มุ กม็าถงึกจิกรรมสดุทา้ยทีท่มีงานตัง้ใจ
อยากทำาตั้งแต่ริเริ่มโครงการ นั่นคือ การปลูกป่าและบวชป่า โดยครั้งนี้พวกเขาได้วาง
บทบาทให้แต่ละคนรับผิดชอบเหมือนเดิม เช่น พิธีบวชป่า นก รับหน้าที่กล่าวรายงาน
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ในพธิเีปดิ แพรวกบัเฟริน์รบับทพธิกีรดำาเนนิรายการ  สว่นคนอ่ืนแยกยา้ยกนันมินตพ์ระ 
เตรียมสถานที่ และต้อนรับแขก ส่วนระหว่างการบวชป่า ทุกคนจะกระจายตัวช่วยกัน
ดูแลผู้ร่วมงาน

นอกจากเตรียมการเองแล้ว ทีมงานยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลตูม (อบต.ตูม) สนับสนุนพันธุ์ไม้ได้แก่ ยางนา ประดู่ ฉำาฉา แคป่า มะอึก 
พะยูง สะเดา และน้ำาดื่มจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ทำาให้เหล่า
เยาวชนมีกำาลังใจในการดำาเนินกิจกรรมมากขึ้น

พิม พี่เลี้ยงชุมชน เสริมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ของน้องๆ นอกจากจะเชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแล้ว ยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ร่วม
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษอีกด้วย เพราะมีกลุ่มเยาวชนกอนกวย
โซดละเว จากตำาบลโพธิก์ระสงัข ์อำาเภอขนุหาญ และกลุม่เยาวชนบา้นระกา ตำาบลพมิาย 
อำาเภอปรางค์กู่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ส่วนในชุมชนเองก็มีเยาวชนบ้านรงระ 
บ้านพล็อง บ้านขี้นาค และบ้านขี้นาคน้อย รวมทั้งชวนผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านมาเข้า
ร่วมด้วย เพราะอยากให้รู้ว่า น้องๆ กำาลังทำาสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน หากเขาเห็นด้วยจะได้
ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในชุมชนต่อไป 

ถึงวันจริงกลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนประมาณ 100 คน เริ่มทำาพิธีบวชต้นไม้ 
ในตอนเช้า จากนั้นเดินเข้าป่าไปปลูกต้นไม้ตามจุดที่กำาหนดไว้ จากนั้นกลุ่มเยาวชน
ทั้งหมดจึงทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเยาวชนที่แต่ละกลุ่ม 
ทำาอยู่ และปดิทา้ยดว้ยการสรปุบทเรยีน เพือ่สะทอ้นผลของการจดักจิกรรมตลอด
ทั้งวันว่าเดินไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

ทั้งนี้ทีมงานบอกว่า ภาพรวมของกิจกรรมเกินกว่าที่คาดไว้มาก “ตอนวางแผน 
ครัง้แรกไมค่ดิวา่ภาพจะใหญข่นาดนี ้คดิวา่มแีคเ่รากบัคนในชมุชน แตพ่อวนัจรงิเหน็คน
มาเยอะมากกตื็น่เตน้และดใีจ รูส้กึภมูใิจทีเ่ขาสนใจกจิกรรมของเรา และใหค้วามรว่มมอื
ค่อนข้างดี เห็นจากที่เขามาถาม มาช่วยขนของ จัดของ ทำากับข้าว บอกอะไรเขาก็ช่วย 
ดีใจที่เขาเข้าใจ และเป็นเราเองด้วยที่สามารถทำาให้เขาเข้าใจ”

“ก�รจัดกิจกรรมของน้องๆ นอกจ�กจะเช่ือมคว�มสัมพันธ์ของคนในชุมชน
แล้ว ยังเช่ือมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกลุ่มท่ีร่วมโครงก�รพัฒน�เย�วชน
พลเมืองดีศรีสะเกษอีกด้วย เพร�ะมีกลุ่มเย�วชนกอนกวยโซดละเว จ�ก
ตำ�บลโพธ์ิกระสังข์ อำ�เภอขุนห�ญ และกลุ่มเย�วชนบ้�นระก� ตำ�บลพิม�ย 
อำ�เภอปร�งค์กู่ เข้�ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย ส่วนในชุมชนเองก็มีเย�วชน
บ้�นรงระ บ้�นพล็อง บ้�นข้ีน�ค และบ้�นข้ีน�คน้อย รวมท้ังชวนผู้ใหญ่บ้�น
ท้ัง 4 หมู่บ้�นม�เข้�ร่วมด้วย เพร�ะอย�กให้รู้ว่� น้องๆ กำ�ลังทำ�ส่ิงดีๆ ให้กับ
ชุมชน ห�กเข�เห็นด้วยจะได้ช่วยสนับสนุนก�รขับเคล่ือนง�นในชุมชนต่อไป”
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“ก�รทำ�โครงก�รน้ีค่อนข้�งย�ก ตอนแรกเร�กลัวว่�จะทำ�ไม่ได้ แต่สุดท้�ย
ก็ทำ�จนเสร็จ เพร�ะแรงผลักดันท่ีเร�อย�กจะอนุรักษ์ป่�ของเร�ไว้ เวล�ท่ี
เหน่ือยหรือท้อ เพ่ือน ๆ จะคอยบอกว่� เด๋ียวก็ทำ�ได้ ยังมีท�งแก้ไข แล้วก็
พย�ย�มให้กำ�ลังใจตัวเองว่� ทำ�ม�ถึงขน�ดน้ีแล้ว ทำ�ไมจะทำ�อีกไม่ได้”

“อุปสรรค” บทเรียนท่ีต้องก้�วผ่�น

วันน้ีเส้นทางของการดูแลรักษาฝืนป่าดงกาเดินมาสู่หมุดหมายท่ีต้ังไว้ นอกเหนือ
จากความพอใจ ดีใจ และภูมิใจแล้ว ทีมงานแต่ละคนยังค้นพบความเปลี่ยนแปลง
ภายในของตัวเอง และรู้จักการก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน

แพรว บอกถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองวา่ ถา้ตอนนัน้ไมไ่ดเ้ขา้มาทำา
โครงการ ไมไ่ดอ้อกไปพดูนำาเสนอ เธออาจจะเปน็คนเงยีบๆ เหมอืนเดมิ แตท่ีก่ลา้
พูดมากขึ้น เพราะเราทำาจริง จึงรู้จริง จนพูดได้

ดา้นกบพบวา่ ตวัเองกลา้แสดงออก และมีความรบัผดิชอบในฐานะหวัหนา้ทมี 
“เมื่อก่อนจะเกี่ยงเพื่อนให้ทำา เพราะไม่กล้าจับไมค์ แต่พอได้ทำาจนรู้ และรู้จริงด้วย 
จึงคิดว่าจะอายทำาไม ทำาให้กล้าจับไมค์มากขึ้น และมีความรับผิดชอบกว่าเดิม  
จากเคยไปประชมุชา้ เดีย๋วนีม้าถงึกอ่น เนือ่งจากเปน็หวัหนา้กลุม่ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ 
และอยากทำาให้คนอื่นเห็นว่าควรมาตรงเวลา อีกอย่างคือรู้จักแบ่งเวลามากขึ้น เพราะ
ไม่ได้ทำาแค่งานชุมชน ยังมีงานการบ้านที่โรงเรียนอีก จึงแบ่งเวลาโดยการมาทำางาน
ชุมชนก่อน แล้วกลับไปช่วยงานกลุ่มที่โรงเรียน” 

ส่วนอาร์ม บอกว่า เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ทั้งป่า ต้นไม้ และสมุนไพร 
เอี่ยว เล่าว่า การเข้ามาทำาโครงการทำาใหไ้ด้ความรู้เกี่ยวกับป่าของชุมชน และ

กล้าแสดงออกมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกพูด และลงมือทำา และที่สำาคัญคือ
สามารถนำาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ 

เห็นอย่างนี้ใช่ว่าการทำางานจะราบรื่น แพรว บอกว่า ปัญหาที่พวกเขาเจอมีท้ัง
ปัญหาจากกระบวนการทำางานกลุ่ม เช่น เกี่ยงกันทำางาน เวลาว่างไม่ตรงกัน ซึ่งพวกเขา
กก็า้วผา่นมาไดด้ว้ยการตกลงกนัไปทลีะอยา่ง แบ่งงานกนัทำาคนละหนา้ที ่แตท่ีย่ากทีส่ดุ
คือ ความกลัวที่ทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้

“การทำาโครงการนี้ค่อนข้างยาก ตอนแรกเรากลัวว่าจะทำาไม่ได้ แต่สุดท้าย 
ก็ทำาจนเสร็จ เพราะแรงผลักดันที่เราอยากจะอนุรักษ์ป่าของเราไว้ เวลาที่เหนื่อย
หรือท้อ เพื่อนๆ จะคอยบอกว่า เดี๋ยวก็ทำาได้ ยังมีทางแก้ไข ก็พยายามให้กำาลังใจ
ตัวเองว่า ทำามาถึงขนาดน้ีแล้ว ทำาไมจะทำาอีกไม่ได้” แพรวเป็นตัวแทนบอกความรู้สึก
ของกลุ่ม
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ด้านนก เสริมว่า “เมื่อก่อนเราอาจคิดว่ายาก แต่พอได้มาเรียนรู้ ก็พบว่าไม่ได้ยาก
เท่าไร ถึงกระบวนการจะเยอะ แต่เราก็สามารถทำาได้ เพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว  
มีเพื่อน มีน้อง มีรุ่นพี่ มีพี่เลี้ยงที่คอยช่วยและให้กำาลังใจเรา”

ความกลัวที่เกิดขึ้นของพวกเขาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดภายในใจ ทั้งกลัวการทำา
อะไรใหม่ๆ  ท่ีไมเ่คยทำา  กลวัความผดิพลาดจากการลงมอืทำา แตพ่วกเขากส็ามารถ
กา้วผา่นความกลวัเหลา่นัน้ไดด้ว้ยพลงัของทมีงาน และแรงผลกัดนัทีอ่ยากเหน็ปา่
บ้านเกิดกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผลจากการได้ลงมือทำาจริงได้กลายเป็นบท
พิสูจน์ว่า “แม้เป็นเด็กก็สามารถทำาอะไรเพื่อชุมชนได้” จนเกิดกำาลังใจที่ผลักดัน
ให้พวกเขาอยากสานงานเพื่อผืนป่าที่พวกเขารักต่อไป 

ส�นต่อส่ิงดี ๆ จ�กรุ่นสู่รุ่น

กลุ่มเยาวชนจากบ้านรงระเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 
เป็นรุ่นที่ 2 โดยรุ่นพี่ปีแรกทำาเกี่ยวกับดนตรี แต่ปีนี้กลุ่มเยาวชนเลือกทำาเรื่องป่าชุมชน  
ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ได้พิสูจน์ถึงผลลัพธ์อันงดงามจากการลงมือทำา จนผู้ใหญ่
ท่ียืนมองอยู่ข้างนอกอย่าง เพ็ญ-สมถวิล ทวีชาติ กรรมการหมู่ 8 บ้านรงระ เหน็ความ
สำาเร็จ แล้วสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนด้วย

“เด็กป ี1 ทีท่ำาโครงการ เขามพีฒันาการและความเปลีย่นแปลงทีดี่ขึน้ จากหนา้มอื
เป็นหลังมือ คือมีความกล้า มีศักยภาพในการดำาเนินชีวิตในสังคม บางคนที่เม่ือก่อน 
ขี้อายมาก หลบอยู่ข้างหลังตลอด ก็กล้าขึ้นพูด กล้าจับไมค์เผยแพร่ข้อมูลให้ชุมชน  
ซึ่งเหตุที่เขากล้าขึ้น มาจากการลงพื้นที่ไปเห็น และลงมือทำา จนสามารถพูดออกมา 
ได้เองจากใจ”

หลงัเขา้มาเปน็พีเ่ลีย้ง เพญ็บอกวา่ เธอเองกไ็ดเ้รยีนรูเ้ดก็แตล่ะคน พรอ้มสรา้ง
การเรียนรู้ร่วมกับเด็กด้วย เพราะการเป็นพี่เลี้ยงต้องเป็นทั้งพี่ เพื่อน แม่ ที่ควร
ค่อยๆ เรียนรู้กัน ปรับตัวเข้าหากัน จนเหล่าเยาวชนเรียกเธอว่า แม่เล็ก

“เวล�อยู่กับเด็กเร�อย่�คิดว่�เร�เป็นผู้ใหญ่ ไม่ต้องเข้มงวดกับเข�
ตลอด เวล�มีปัญห�เข�จะได้กล�้ม�ปรึกษ� ส่วนเร�แค่คอยให้คำ�ชี้แนะ 
แล้วปล่อยเข�ลองไปคุยกัน หรือเมื่อไรที่เข�ท้อ เร�ใช้ก�รตั้งคำ�ถ�ม
กลับว่�ทำ�ไมเข้�ม�ทำ�โครงก�รนี้ ตัวเองอย�กได้อะไร คำ�ตอบคือ
ทุกคนอย�กฟื้นฟูสิ่งที่กำ�ลังจะสูญห�ยให้กลับคืนม�ไม่ม�กก็น้อย”
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“เวลาอยู่กับเด็กเราอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ ไม่ต้องเข้มงวดกับเขาตลอด เวลามี
ปัญหาเขาจะได้กล้ามาปรึกษา ส่วนเราแค่คอยให้คำาชี้แนะ แล้วปล่อยเขาลองไปคุยกัน 
หรือเมื่อไรที่เขาท้อ เราใช้การตั้งคำาถามกลับว่าทำาไมเข้ามาทำาโครงการนี้ ตัวเอง
อยากได้อะไร คำาตอบคือทุกคนอยากฟื้นฟูสิ่งท่ีกำาลังจะสูญหายให้กลับคืนมา 
ไม่มากก็น้อย” 

นอกจากกระตุ้นน้องให้เห็นเป้าหมาย และมีแรงใจทำาโครงการต่อแล้ว เพ็ญบอกว่า 
เธอเองก็เกิดการเปล่ียนแปลงเช่นกัน จากเม่ือก่อนไม่กล้าพูดก็พูดได้ เพราะมีความรู้ 
จากการลงมือปฏิบัติจริง เห็นผลสำาเร็จจริง จึงไม่อายในสิ่งที่จะพูดเผยแพร่แก่
ชุมชน และทำาให้ได้ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน 

พมิ-สดุา ดาศร ีสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลตมู  ทีป่แีรกเคยเปน็ทีป่รกึษา 
ก็เลือกขยับตัวขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยง

“เราคลุกคลีกับเด็กอยู่แล้ว จึงอยากหนุนมากข้ึน อยากช่วยเด็กในทุกเร่ือง ตอนเป็น
ทีป่รกึษา เดก็อาจอดึอดั ไมก่ลา้คยุ ไมก่ลา้ประสานงาน พอเขา้มาเปน็พีเ่ลีย้งทำาใหส้นทิ
กบัเขามากกวา่เดมิ จนเดก็รูส้กึวา่เราเหมอืนแม ่และเรยีกเราวา่แมใ่หญ ่เพราะคอยดแูล
และเป็นทุกอย่างของเขา เวลาเขามีปัญหา เราก็เข้าไปช่วยแก้ แต่ไม่ได้คนชี้นำา  
คอยดูแลอยู่เบื้องหลังมากกว่า” 
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และเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเยาวชนมาตลอด พิมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของน้องๆ ที่กล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง จากที่
เคยไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้ลูกมาทำากิจกรรม กลับสนับสนุนและยินดีเวลาลูกมาทำา
กิจกรรม

“เมือ่กอ่นผูป้กครองไมเ่ขา้ใจ เขาจะถามเราตลอดวา่ ทำาไมตอ้งพาลกูเขาทำากจิกรรม 
แล้วจะกระทบกับการเรียนไหม แต่พอเด็กเข้ามาทำาแล้วเกรดเฉลี่ยการเรียนไม่ได้ตก  
บวกกบัเหน็ความเปลีย่นแปลงของลกู เขาจงึเปลีย่นความคดิวา่โครงการนีเ้ปน็โครงการ
ที่ดี สามารถสร้างเด็กได้ อย่างพ่อแม่น้องแพรว เคยไม่อยากให้ลูกมา พอได้เห็นลูกกล้า
เป็นตัวแทนโรงเรียนไปนำาเสนองาน ทั้งที่เคยเป็นเด็กพูดน้อย เขาก็ดีใจและเต็มใจให้ 
น้องแพรวมาร่วมโครงการ”

พิม เล่าต่อว่า ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดี
ศรีสะเกษสร้าง คือ อนาคตท่ีดีของชุมชน ท้ังการเยียวยาป่าชุมชนให้คืนสู่ความสมบูรณ์ 
เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ที่ช่วยจุดพลังคน
รุ่นต่อไปให้เข้ามาช่วยดูแลรักษาผืนป่าและชุมชน 

เธอบอกว่า ถ้าไม่มีโครงการนี้ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านคงอยู่กันแบบเดิม ไม่มี
แรงผลักดันเด็ก ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเอง แต่การทำาโครงการนี้ทำาให้เด็กๆ บ้านรงระได้
เสรมิประสบการณ ์ สรา้งความสามารถ รวมทัง้เขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของชมุชน ชว่ยเหลอื
ชุมชนในยามที่มีงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ กระทั่งตั้งใจว่าอยากจะผลักดันด้วย
การสานต่องานกับเด็กรุ่นใหม่สืบไป 

วันนี้โครงการ Forest of life สร้างพลังชีวิต อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน  
แห่งบ้านรงระไม่ได้สร้างประโยชน์เพียงการฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ หรือเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ของชุมชนเท่านั้น แค่โครงการนี้ยังช่วยฝึกฝน ปลูกฝัง และสร้างสายใยให้
เด็กและผู้ใหญ่หันมาร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลและทำาสิ่งดีๆ ให้ชุมชนถิ่นเกิดร่วมกัน
แลว้ โครงการนีย้งัทำาให ้“ผูใ้หญ”่ มองเหน็วา่ “เดก็” ในชมุชนของเขากม็ศีกัยภาพ
ที่จะช่วยดูแลชุมชนได้ ขอเพียงผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้เท่านั้น
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โครงก�ร Forest of life สร้�งพลังชีวิต 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่�ชุมชน
พี่เลี้ยงชุมชน สมถวิล ทวีชาติ กรรมการหมู่ 8 บ้านรงระ ตำาบลตูม
  อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 สุดา ดาศรี  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลตูม 
  อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านรงระ ตำาบลตูม อำาเภอปรางค์กู่ 
 จังหวัดศรีสะเกษ
อรณี พันโนฤทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
ศิริพรรณ จันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านขี้นาค
ชญาดา อินแพง มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านขี้นาค
ภานุเดช หงส์ทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
ศรยุทธ บรรจงปรุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สราวุธ ทวีชาติ  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านขี้นาค
ศรัญญา บรรจงปรุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
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สืบจังหวะ…
ศิลปะกันตรึม

โครงก�รอนุรักษ์สืบส�น
ก�รละเล่นกันตรึมพื้นบ�้น
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ผู้ปกครองเด็กเองต้องเข้�ใจด้วยว่�
ก�รเรียนรู้ไม่ได้เกิดแค่ในห้องเรียน
อย�่งเดียว ไม่ได้เกิดจ�กก�รอ่�น
หรือท่องจำ�ในตำ�ร�เรียนเท่�นั้น
แต่ก�รเรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับ
ผู้อื่นหรือทำ�ง�นเพื่อสังคม จะทำ�ให้
เด็กได้ซึมซับและปลูกฝังเรื่องจิตสำ�นึก
ทำ�ให้เข�เติบโตไปเป็นคนดีของสังคม 
ถ้�ผู้ใหญ่ให้คว�มสนใจและใส่ใจ เข�จะ
ทำ�ง�นทุกอย่�งเต็มที่โดยไม่อิดออด
ผู้ปกครองต้องเข้�ใจและให้พื้นที่เข�
ได้เรียนรู้

กนัตรมึ..การละเลน่พืน้บา้นของชาวไทยเชือ้สาย
เขมรในอีสานใต้ ที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ตาม
ประวัติแต่โบราณใช้สำาหรับขับร้องประกอบการร่ายรำา
บวงสรวง กันตรึมได้รับความนิยมมากในแถบจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ แต่ปัจจุบันกันตรึมพื้นบ้านที่เคย
สบืสานกนัมาอยา่งยาวนานคอ่ยๆ เลอืนหายไป เนือ่งจาก
ขาดผู้สานต่อ เยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ละเลยการละเล่น
ชนิดนี้ และให้ความสนใจกับเกมและสื่อโซเชียลมีเดีย  
ซึง่เปน็ปญัหาในสงัคมยคุใหมท่ีค่อ่ยๆ กลนืกนิการละเลน่
พื้นบ้านชนิดนี้ให้ค่อยๆ จางหายไป 

สืบส�นตำ�น�นกันตรึม

พระครปูรยิตัสิลีาภรณ ์เจ้าอาวาสวดัระกา อำาเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ริเริ่มก่อตั้งวงกันตรึมของ
เด็กและเยาวชนภายใตช่ื้อ กลุ่มเยาวชนบ้านระกา ตัง้แต่
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“เป้�หม�ยหลักของก�รตั้งกลุ่มเย�วชนขึ้นม� เพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ช่วยดึงคว�มสนใจของเด็กและเย�วชนให้ห่�งจ�กสิ่งยั่วยุภ�ยนอก 
โดยมีคว�มเชื่อว่� ก�รแบ่งเวล�ม�ทำ�ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมนอกห้องเรียนจะช่วยพัฒน�ทักษะชีวิต ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยกล่อมเกล�จิตใจให้เกิดสม�ธิ รู้เท่�ทันตัวเอง
และรู้เท่�ทันสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว”

ปี พ.ศ.2552 กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการตั้งกลุ่มเยาวชนข้ึนมา เพื่อใช้ดนตรี 
เป็นเครื่องมือช่วยดึงความสนใจของเด็กและเยาวชนให้ห่างจากสิ่งยั่วยุภายนอก 
โดยมีความเชื่อว่า การแบ่งเวลามาทำาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
นอกห้องเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิต ทำาให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่น   
อกีทัง้ยงัช่วยกลอ่มเกลาจติใจใหเ้กดิสมาธ ิรูเ้ทา่ทนัตวัเองและรูเ้ทา่ทนัสิง่ทีเ่กดิขึน้
รอบตวั สว่นจดุประสงคเ์พือ่สบืสานและอนรุกัษก์ารละเลน่กนัตรมึพืน้บา้นไมใ่หส้ญูหาย
ไปจากชุมชนท้องถิ่นนั้น ถือเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นภายหลัง 
ปจัจบุนักลุม่เยาวชนบ้านระกาสง่ไมต้อ่สบืทอดการละเลน่กันตรมึ
พื้นบ้านเข้าสู่รุ่นที่ 3 แล้ว

“จากประสบการณ์อาตมาพาเด็กนั่งสมาธิเฉลี่ยนั่งได้ไม่เกิน 
10 นาที อาตมาจึงได้โจทย์มาคิดว่าจะทำาอย่างไรให้ลูกหลานมี 
สิ่งยึดเหนี่ยว ทำาให้จิตใจนิ่งได้ ก่อนหน้านี้ทางวัดเคยมีห้องเรียน
วันอาทิตย์ให้ครูมาสอนพิเศษเด็กๆ ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสมาธิ เพราะ
การเรียนที่วัดก็ไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ซ้ำายังเป็นการ 
เพิ่มภาระให้เด็ก เลยมาฉุกคิดได้ว่าชุมชนแถบนี้สมัยก่อนเวลา
มงีานพธิ ีชาวบา้นจะเชญิวงปีพ่าทยจ์ากอำาเภออืน่มาบรรเลง 
แล้วทำาไมชุมชนของเราไม่มีคนเล่นบ้าง จึงมีแนวคิดว่าน่าจะ
ใชด้นตรมีาชว่ยดงึสมาธขิองเด็ก แลว้ยังได้ฟืน้ฟสูิง่ทีเ่คยมแีต่
หายไปให้มีกลับคืนมาอีกครั้ง” เจ้าอาวาสวัดระกา เล่าถึงที่มา 
ที่ไปของการรวมกลุ่มเยาวชน

เย�วชนคือกำ�ลังสำ�คัญ...

ตลอด 7 ปท่ีีผา่นมา กลุม่เยาวชนบา้นระกาทัง้ 3 รุน่ ใช้พืน้ที่
วัดระกาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกซ้อมดนตรี รวมทั้งการ 
ขบัรอ้งและการรำา เริม่ตน้จากการเลน่ดนตรไีทยแลว้คอ่ยๆ พฒันา
มาเปน็การละเลน่กนัตรมึ เพือ่คงไวซ้ึง่เอกลกัษณด์ัง้เดมิของชมุชน 
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“โครงก�รอนุรักษ์สืบส�นก�รละเล่นกันตรึมพ้ืนบ้�น เกิดข้ึนเม่ือ
อดีตผู้ใหญ่บ้�นบ้�นระก�คนแรก ซ่ึงเป็นผู้อ�วุโสท่ีม�ร่วมร้องร่วม
เล่นกันตรึมกับพวกเข�เสียชีวิตลงเม่ือ 2 ปีก่อน ตอนท่ีคุณปู่อยู่ 
ท้ังท่ีแก่ม�กแล้วแกก็ยังม�ทำ�กิจกรรมกับพวกเร� แล้วพวกเร�
ยังมีแรงอยู่ขน�ดน้ี ทำ�ไมถึงไม่ทำ�ต่อ ไม่รักษ�ไว้ให้ได้”

 ชมพู่-สุกัญญา แพงงาม เล่าถึงสถานการณ์ของกลุ่มเยาวชนบ้านระกาใน
ปจัจบุนัวา่ ตอนนีข้าดรุน่นอ้งทีจ่ะมาสานตอ่ เนือ่งจากในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมาไมไ่ดฝ้กึนอ้ง
รุ่นใหม่เข้ามาเสริมทีม จากเดิมมีสมาชิกอยู่กว่า 30 คน ค่อยๆ ลดเหลือเพียง 20 คน 
และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ   

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 ทีมทำางานซึ่ง
ประกอบดว้ย ชมพู ่ แปง้-ธัญญารัตน์ แหวนวงษ์ ส้ม-วาสนา อ่อนสขุ  เปก็-ปรัชญา 
ราศี และ น้ำาชา-กชกร ขบวนรัมย์ จึงสนใจร่วม เพราะมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะช่วย
ผลกัดนัใหเ้กดิเยาวชนรุน่นอ้งขึน้มาสบืสานการละเลน่กนัตรมึพืน้บา้นใหค้งอยูต่าม
เจตนารมณข์องหลวงพอ่เจา้อาวาส และเปน็ความตัง้ใจของกลุม่เยาวชนรุน่พีบ่า้น
ระกาในปจัจบุนั  โดยมกีลุม่เปา้หมายเปน็เดก็และเยาวชนบา้นพมิายและบา้นระกา 
เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ติดกัน สามารถนัดแนะและตามตัวกันได้ง่าย

ชมพู่บอกว่า ตั้งแต่จำาความได้เธอเองก็ชอบรำา ชอบเล่นการแสดงแบบนี้มาตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พอที่วัดมีกลุ่มเยาวชนเลยมาเข้าร่วม เพราะมีรุ่นพี่คอยสอนและ
แนะนำาท่ารำาตา่งๆ ให ้รูส้กึมคีวามสขุเวลาทีไ่ด้รำา ยิง่การแสดงกนัตรมึจะมชีว่งทา้ย
ที่นางรำาต้องออกไปเชิญผู้ร่วมงานมารำาด้วยกัน เวลาเห็นคนออกมารำายิ้มแย้มมี
ความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วย เลยอยากรักษาบรรยากาศและความรู้สึก 
แบบนี้ให้มีอยู่ในชุมชน

ทีมงาน เล่าว่า จุดเปลี่ยนที่ทำาให้มีแรงฮึดอยากผลักดันให้เกิด โครงการอนุรักษ์
สบืสานการละเล่นกนัตรมึพืน้บ้าน เกดิขึน้เมือ่อดตีผูใ้หญบ่า้นบา้นระกาคนแรกซึง่เปน็
ผู้อาวุโสที่มาร่วมร้องร่วมเล่นกันตรึมกับพวกเขาเสียชีวิตลงเมื่อ 2 ปีก่อน “ตอนที่คุณปู่
ยงัอยู ่ทัง้ทีแ่ก่มากแลว้แกกย็งัมาทำากจิกรรมกบัพวกเรา แลว้พวกเรายงัมเีรีย่วแรง
อยู่ขนาดนี้ ทำาไมถึงไม่ทำาต่อ ไม่รักษาไว้ให้ได้” 

รู้ให้ลึกถึงร�กวัฒนธรรม

แป้ง เล่าถึงที่มาที่ไปของการละเล่นกันตรึมว่า กันตรึมเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน 
ภาคอีสานที่เกษตรกรใช้ขับร้องและเล่นร่วมกัน เพ่ือผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจาก 
การทำาไร่ทำานา อีกแง่หนึ่งเชื่อกันว่ากันตรึมเป็นดนตรีบำาบัดที่ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ 
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ซึ่งการละเล่นกันตรึมของพวกเขาแตกต่างจากที่เห็นในรายการโทรทัศน์ลิบลับ กันตรึม
ไม่ใช่เพลงจังหวะโจ๊ะๆ ที่เล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ และแดนเซอร์แต่งตัววิบวับ 
ออกมาเต้นในจังหวะเร้าใจ แต่กันตรึมพื้นบ้านใช้เครื่องดนตรีเหมือนดนตรีไทย 
ประกอบกับการรำาและการขับร้องสำาเนียงเขมร การร้องนี้เองที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มกันตรึมเยาวชนบ้านระกา

“ที่อื่นอาจจะมีแค่เล่นดนตรีกับรำา แต่ของเรามีการร้องเพลงด้วย แล้วก็ร้องเป็น
ภาษาเขมร คนก็ยิ่งชอบเพราะสนุก” แป้ง ขยายความ

เมือ่ตัง้ใจแลว้วา่จะอนรุกัษแ์ละสบืสานกนัตรมึดว้ยการส่งตอ่ความรูสู้รุ่น่นอ้ง 
กลุ่มแกนนำาเยาวชนจึงจัดเวทีชี้แจงเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนได้รับรู้
ถึงการทำาโครงการ โดยส่งจดหมายเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้นำาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
และกรรมการชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลและจังหวัด  
อกีทัง้ยงัประสานงานผูใ้หญบ่า้นชว่ยประกาศเสยีงตามสายใหล้กูบา้น รวมถงึใหเ้ดก็และ
เยาวชนในชุมชนให้รับรู้โดยทั่วกัน โดยมีชมพู่และฝนเป็นผู้ชี้แจง

“กอ่นวนังานพวกเราแบง่กนัไปสง่หนงัสอืเชญิตามชมุชน แลว้กเ็ชญิผูน้ำาชมุชนบา้น
พิมายมาร่วมด้วย เพราะเป็นพ้ืนท่ีใกล้กัน บ้านระกากับบ้านพิมายเมื่อก่อนเคยเป็น
ตำาบลเดียวกัน ในวันจริงมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กมาร่วมเวที แม้จะไม่เยอะอย่างที่คิด 
แต่ถือเป็นเรื่องดี เพราะทำาให้เราได้มีโอกาสสื่อสารกับชุมชน กระตุ้นให้เขารับรู้
ด้วยว่า พวกเราเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” ชมพู่ กล่าว
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ทักษะการร้อง รำา และเล่นดนตรี ทั้งกลอง ซอ ฉิ่ง ฉาบ และกรับ แบบแว่วเสียง
สำาเนยีงอสีาน เปน็สิง่ทีท่มีงานทำาไดอ้ยู่แลว้ จากความอนเุคราะห์ของพระครูเจา้อาวาส
ท่ีเชิญครูธงชัย สามสี ผู้รู้ตัวจริงเสียงจริงด้านกันตรึมจากจังหวัดสุรินทร์ มาสอนและ
ฝึกฝนให้เมื่อหลายปีก่อน แต่สิ่งที่ขาด คือ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของหมู่บ้าน และการละเล่นกันตรึม รวมถึงความรู้เรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
กันตรึมในงานประเพณีต่างๆ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์คนใน
ชุมชน  ปราญช์ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วนำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นฐานข้อมูลชุมชน หลังจากนั้นจึงนำาประวัติศาสตร์ความรู้
มานำาเสนอแกเ่ด็กและเยาวชนในคา่ยเรยีนรูก้ารละเลน่กนัตรมึพืน้บา้นทีจ่ะจดัขึน้
เป็นระยะเวลา 8 วัน โดยไม่ค้างคืนในช่วงเวลาถัดไป

ส้ม เสริมว่า นอกจากทักษะด้านการแสดงแล้ว การศึกษาข้อมูลของชุมชน 
และที่มาของการละเล่นกันตรึมเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็น
หลายครั้งว่า เมื่อออกไปแสดงกันตรึมในต่างพื้นที่ มักมีคนเข้ามาถามถึงชุมชนบ้านเกิด
และที่มาของกันตรึมอยู่เสมอ 

“เวลาที่เราไปแสดงกันตรึมจะมีคนเดินเข้ามาถามว่าเรามาจากไหน พอเรา
ตอบว่ามาจากบ้านระกา เขาก็จะถามต่อว่าอยู่ที่ไหน ทำาไมชื่อบ้านระกา แล้วมา
แสดงกันตรึมได้ยังไง เมื่อก่อนเวลามีคนถามตอบไม่ได้เลย ขนาดถามว่าทำาไมชื่อ
บา้นระกา เราอยูม่าตัง้แตเ่กดิกย็งัไมรู่ ้พอเราไดไ้ปถามผูรู้ก้ไ็ดรู้ว้า่ เพราะสมยักอ่น
แถบนีมี้ตน้ระกาเยอะ เลยคดิวา่บา้นของเราเองแท้ๆ  ทำาไมเราตอบไมไ่ด”้ สม้ กลา่ว
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ทมีงาน ยกตวัอยา่งขอ้มลูทีเ่กบ็ไดจ้ากการพดูคยุกบั
ยายทอง บา้นฆ้องนอ้ย ตำาบลพิมายเหนอืซึง่เปน็ผูรู้ด้้าน
ดนตรีว่า แต่ก่อนโน้ตดนตรีกันตรึมไม่เคยมีการจดบันทึก 
อาศัยเพียงการจำาและการเทียบเสียงเท่านั้น ดังนั้น
ท่วงทำานองการเล่นจึงไม่แน่นอน แต่เม่ือข้ึนช่ือว่าเป็น
ดนตรีกันตรึมแล้วเป็นที่รู้กันว่าผู้ร่วมรับฟังจะได้รับความ
สนุกสนานจากจังหวะและทำานองของดนตรี ซึ่งพวกเขา 
ก็เห็นด้วย เพราะสิ่งนี้คือเสน่ห์ของกันตรึมที่ดึงดูดใจ 
พวกเขา

เปิดพ้ืนท่ีเรียนรู้...กันตรีมพ้ืนบ้�น 

ค่ายเรียนรู้กันตรึมการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นกิจกรรม
ที่ทีมงานต้ังใจจัดขึ้น เพ่ือส่งต่อข้อมูลและทักษะการ
แสดงกันตรึมให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมี
กลุม่เป้าหมายเปน็นอ้งๆ ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 4 ขึ้นไป

โดยเป็ก บอกว่า จุดประสงค์หลักของการจัดค่าย
ครั้งนี้ก็เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีโอกาส
ลองฝึกลองเล่น ซึ่งน่าจะช่วยชักจูงใจได้ดีกว่าแค่การ
เชิญชวนแบบบอกกล่าว 

แต่ปัญหาก็เกิดขึ้น เมื่อทีมงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
รบัสมคัรเด็กและเยาวชนกบัโรงเรียนในเขตเทศบาลตำาบล
ปรางค์กู่ ทั้งโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ โรงเรียนบ้านเหล็ก 
และโรงเรียนบ้านกอกหวานแล้ว ผลปรากฏว่ามีเด็กๆ 
สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำานวนมากเกินจากเป้าที่วางไว้
เกือบครึ่ง แต่กลับไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจ

มากกว่าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทีมงานจึง 
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาว่า พฤติกรรมการใช้ 
สื่อโซเชียลส่งผลต่อความสนใจของน้องๆ เนื่องจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีโอกาสใช้โซเชียล 
มีเดียน้อยกว่า เลยยังสนุกและสนใจเรื่องราวรอบตัว 
ไมเ่หมอืนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายทีห่นัไป
สนใจสิ่งไกลตัวผ่านหน้าจอมือถือมากขึ้น

“ตอนแรกคิดว่าน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เป็นช่วงวัยที่ไม่เด็กเกินไป มีความสนใจใฝ่หาความรู้และ
ยังเชื่อฟังรุ่นพี่ แต่กลับเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่
สนใจมากกว่า เราประเมินจำานวนสมาชิกในทีมประมาณ 
15 คนที่พอจะมาเป็นวิทยากรได้ คิดกันว่ารับสมัครเด็กๆ 
สัก 25 คนกำาลังพอดี เพื่อที่เราจะได้ดูแลน้องได้ทั่วถึง  
แต่เอาเข้าจริงมีน้องๆ มาเข้าร่วมมากถึง 43 คน เราก็ 
รับไว้ เพราะไม่อยากให้น้องเสียความตั้งใจ แต่ก็เป็นงาน
ที่หนักมาก” ชมพู่ กล่าว

ด้าน น้ำาชา มือฉาบประจำาทีม บอกว่า ค่ายครั้งนี ้
พวกเขาใช้เวลาอบรมนานถึง 8 วัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง  
4 โมงเย็น กิจกรรมเริ่มต้นจากการแนะนำาให้น้องๆ รู้จัก
เครือ่งดนตรกัีนตรึม แสดงการละเลน่ให้นอ้งดูเปน็ตวัอย่าง 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ จากนัน้แบง่กลุม่นอ้งออก
เป็น 3 กลุ่มตามชนิดเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจและชอบ 
ไดแ้ก่ กลุม่นางรำา ดแูลโดยชมพูแ่ละแปง้ กลุม่ซอ ดูแลโดย
ส้ม และกลุ่มเครื่องเคาะจังหวะอย่างกลอง ฉิ่ง ฉาบ และ
กรับ ดูแลโดย น้ำาชา แนน และเป๊ก 

ส่วนวิธีการทำางานนั้น ชมพู่ บอกว่า วิทยากรแต่ละ
กลุ่มตอ้งประชมุงานกอ่นสอนทกุครัง้วา่ในแตล่ะวนัจะ
สอนอะไรและต้องทำาอยา่งไรบา้ง ทัง้นี ้ 4 บทเพลงหลกั

“ทักษะก�รร้อง รำ� และเล่นดนตรี แบบแว่วเสียงสำ�เนียงอีส�น เป็นส่ิงท่ีทีมง�น
ทำ�ได้อยู่แล้ว...แต่ส่ิงท่ีข�ดคือคว�มรู้ด้�นประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของหมู่บ้�น

ประวัติก�รละเล่นกันตรึม  รวมถึงคว�มรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงกันตรึมในง�น
ประเพณีต่�งๆ ด้วยเหตุน้ี พวกเข�จึงต้องลงพ้ืนท่ีสัมภ�ษณ์คนในชุมชน เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล แล้วนำ�ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดม�บันทึกเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้เป็นฐ�นข้อมูลชุมชน”



126 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

ที่ทุกกลุ่มสามารถแสดงได้ในวันจบค่าย ได้แก่ มงคลจองใด (มงคลผูกแขน) อันเร (ลาว 
กระทบไม้) โมตาเนีย และเมดเล่  

“หลังจากวันแรกน้องๆ ก็เริ่มหายไป 2-3 คน บางคนก็มาวันเว้นวัน เราก็ต้องปรับ
ใหบ้รรยากาศการเรยีนการสอนสนกุยิง่ขึน้ นำากจิกรรมสนัทนาการมาใชก่้อนเรยีนทกุวนั 
ซึ่งพบว่าน้องๆ ชอบมาก แต่พอเข้าช่วงเรียนน้องก็มีซนบ้าง สมาธิหลุดบ้าง เราต้อง
เตือนแล้วพยายามดึงเขาให้กลับมาฝึกต่อ ก่อนกลับบ้านทุกวันจะให้แต่ละกลุ่มออกมา
โชว์ว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้าง เรียนไปถึงไหนกันแล้ว” ชมพู่ อธิบาย

ชมพู่บอกต่อว่า กลุ่มรำากับซอจะมีนักเรียนเยอะที่สุด วิธีสอนเล่นเครื่องดนตรีของ
ทีมคือ จะให้น้องท่องโน้ตก่อน แล้วสลับกันซ้อม เพราะเครื่องดนตรีบางอย่างมีไม่พอ 
สว่นเครือ่งเคาะจังหวะ พอแยกกนัไปฝกึแลว้กต็อ้งกลบัมารวมกัน เนือ่งจากเครือ่งเคาะ 
ต้องตีตามจังหวะกลอง

ดา้นรุน่พีแ่กนนำารุน่บกุเบกิอยา่ง การต์นู-พนัทวิา แหวนวงษ์ เยาวชนบา้นระกา
รุ่นบุกเบิก ที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช บอกว่า เธอเคยมีความกังวลใจกลัวไม่มีใครมาสานต่องาน  เพราะ
เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในชุมชนสนใจดนตรีสากลมากกว่าการละเล่นพื้นบ้าน 
โชคดีที่มีน้องบางส่วนรักและสนใจศิลปะแขนงนี้ จึงสามารถส่งต่อองค์ความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่นได ้ จากเดิมที่มีสมาชิกกลุ่มเพียง 10 คน ปัจจุบันกลุ่มขยายจำานวนสมาชิกขึ้น
มากว่า 30 คน และเปลี่ยนผ่านไปหลายรุ่น
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“ดีใจท่ีพอเร�ไม่ได้อยู่ตรงน้ีแล้วก็ยังมีน้องๆ ม�ส�นต่อ เร�เห็นพัฒน�ก�ร
ของน้องแต่ละรุ่น เพร�ะกลับม�ไหว้ครูเกือบทุกปี แต่ละคนเร่ิมจ�กไม่รู้จัก
ดนตรีกันตรึมเลย แต่ทุกคนก็สนใจและพย�ย�มฝึกซ้อมจนเก่ง”

“ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจกับความรู้ด้านการรำาที่ติดตัวมาจนถึงตอนนี้ อะไรที่เป็น
สากลใครๆ ก็รู้จักแต่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมีน้อยคนที่จะทำาได้ เข้ามหาวิทยาลัย
ก็ยังมีโอกาสได้ออกไปแสดงตามงานต่างๆ ดีใจที่พอเราไม่ได้อยู่ตรงน้ีแล้วก็ยังมี
น้องๆ มาสานต่อ เราเห็นพัฒนาการของน้องแต่ละรุ่น เพราะกลับมาไหว้ครูเกือบ
ทุกปี แต่ละคนเริ่มจากไม่รู้จักดนตรีกันตรึมเลย แต่ทุกคนก็สนใจและพยายาม 
ฝึกซ้อมจนเก่ง” การ์ตูน กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจ

ด้าน วราภรณ์ แหวนวงษ์ ผู้ปกครองของการ์ตูนและพี่เลี้ยงชุมชน บอกว่า  
เธอสนบัสนนุใหล้กูทำากจิกรรมทีส่นใจมาโดยตลอด ดว้ยเหน็ว่าเปน็การชว่ยเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ชีวิต ทำาให้ลูกไม่เป็นกบในกะลา และได้แสดงศักยภาพของตัวเอง
ออกมา ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระครูเจ้าอาวาสเอ่ยปากชักชวนให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชุมชน  
เธอจึงตบปากรับคำาโดยไม่ขัดข้อง

“แตไ่หนแตไ่รมาเรากม็าชว่ยกจิกรรมทีว่ดัมาโดยตลอด กอ่นหนา้นีท้ีล่กูมาเรยีนมา
ทำากิจกรรมอยู่ที่นี่ เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ติดตัวเขาไปในอนาคต ยิ่งกับ
เด็กๆ กลุ่มนี้สนิทกันอยู่แล้ว พวกเขาก็มาช่วยงานที่วัดเสมอ ขนาดเด็กยังสนใจแล้ว
เราเป็นผู้ใหญ่จะละเลยไปก็กระไรอยู่ ทำาให้ไม่ลำาบากใจที่จะต้องเข้ามาดูแลเด็ก
จำานวนไม่น้อย เพราะเห็นแล้วว่าทุกคนมีความตั้งใจ อาจจะมีความเป็นเด็กที่เล่น
บ้างซนบ้าง แต่เขาพูดง่าย เชื่อฟัง และยอมรับฟังเหตุผล” วราภรณ์กล่าว 

ในสว่นบทบาทของพีเ่ลีย้งนัน้ วราภรณ ์บอกว่า การสรา้งความเขา้ใจใหผู้ป้กครอง
เปน็ความทา้ทายอยา่งหนึง่ในการทำางาน  เนือ่งจากผูป้กครองมกักลวัลกูโกหกเวลาบอก
ว่ามาทำากิจกรรม กลัวลูกออกไปเถลไถล เสียการเรียนและไม่ช่วยงานบ้าน 

“ผูป้กครองเดก็เองตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่การเรียนรูไ้มไ่ดเ้กดิแคใ่นหอ้งเรยีนเพยีง
อย่างเดียว ไม่ได้เกิดจากการอ่านหรือท่องจำาในตำาราเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้
จากการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนหรือทำางานเพ่ือสังคม จะทำาให้เด็กได้ซึมซับและปลูกฝัง
เรื่องจิตสำานึกทำาให้เขาเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมด้วย ถ้าผู้ใหญ่ให้ความสนใจ
และใส่ใจ เขาจะทำางานทุกอย่างเต็มที่โดยไม่อิดออด ผู้ปกครองต้องเข้าใจและให้
พื้นที่เขาได้เรียนรู้” 
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เปล่ียนเพร�ะเรียนรู้

เมื่อโครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นกันตรึม 
พื้นบ้านดำาเนินมาจนถึงปัจจุบัน ชมพู่ บอกว่า ดีใจและ
ภมูใิจท่ีได้สานตอ่การละเลน่กนัตรมึจากรุน่พีอ่ยา่งทีต่ัง้ใจ
ไวแ้ตแ่รก เพราะนอกจากวชิาความรูด้า้นดนตรทีีจ่ะอยู่
ติดตัวไปตลอดชีวิตแล้ว กระบวนการทำางานยังฝึก
ทักษะชีวิตให้รู้จักการทำางานเป็นทีม เสียสละและ 
ไม่หนีปัญหา ทั้งหมดหล่อหลอมให้เธอมีภาวะความ
เปน็ผูน้ำา ซึง่สำาคญัมากสำาหรบับทบาทการเปน็หวัหนา้
ทีมที่ต้องนำาน้องๆ ในกลุ่มกว่า 30 ชีวิต

“ถ้าเราเป็นผู้นำาแต่ไม่กล้าและไม่ฟัง ใครจะเชื่อและ
ทำาตามเรา การทำางานเปน็ทมีตอ้งฟงัความคดิเหน็ของกนั
และกนั แล้วนำามาปรบัใชใ้หง้านเดนิหนา้ไปไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 
อนัทีจ่รงิไมคิ่ดเหมอืนกันวา่จะทำาได ้แตส่ถานการณบ์งัคับ
ใหเ้ราตอ้งทำาใหไ้ด”้ ชมพูย่งักลา่วอกีว่า ประสบการณจ์าก

การทำางานเปลี่ยนแปลงนิสัยของเธอจากหน้ามือเป็น
หลังมือ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ จากเมื่อก่อน
หากใครทำางานไม่ได้ดั่งใจจะโวยวาย แต่ระยะหลัง
สามารถควบคุมตัวเองและอดทนได้มากข้ึน ชมพู่
วิเคราะห์ตัวเองว่าอาจเพราะเธอเปิดใจรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น เลยเข้าใจเหตุผลและเข้าใจเงื่อนไข
ของคนอื่นมากขึ้น

ด้าน แนน บอกว่า ความเสียสละเป็นสิ่งที่ขาด 
ไม่ได้สำาหรับการทำางานเพื่อชุมชน เพราะทุกคนต้อง
สละเวลาส่วนตัวมาทำากิจกรรมส่วนรวมและต้อง
วางแผนจัดการภาระหน้าที่ของตัวเองไม่ให้ขาดตก
บกพร่อง เพื่อไม่ให้คนอื่นว่าได้

“ช่วงจัดอบรมสมาชิกในทีมบางคนมาช้าทำาให้น้อง
ต้องมารอ แต่ในฐานะรุ่นพี่เราควรเป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้น้อง ถึงแม้ไม่อยากตื่นเช้าไม่ว่าใครก็ต้องตื่นมาให้ทัน
เวลา” แนน เอ่ยถึงภาพรวมของการทำางาน
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กล้าคิด กล้าทำา กล้าพูด และกล้าตัดสินใจ เป็น
แพคเกจความกลา้ทีท่มีงานทกุคนไดรั้บเปน็ของขวัญจาก
การทำาโครงการ แป้ง บอกว่า ความกล้าเป็นคุณสมบัติ
สำาคัญของผู้นำา ในฐานะรุ่นน้องที่จะเข้ามารับช่วงต่อจาก
รุ่นพี่จึงต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความกล้าในทุกเรื่อง เพื่อให้
สามารถรับผิดชอบงานและสืบสานการละเล่นกันตรึม 
พื้นบ้านต่อไปให้ได้

“พอรุ่นพี่จบไปก็จะเป็นหน้าที่ของรุ่นเราต่อ เรา
จะไม่ทำาก็ได้ แต่เพราะมีรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง เราเลย
อยากสานต่อกิจกรรมตรงนี้ให้เด็กคนอื่นๆ ในชุมชน
ได้มีโอกาสเหมือนที่พี่ๆ ให้โอกาสเรา เหมือนอย่างที่
เขาดึงเราเขา้มารว่มกจิกรรมตัง้แตต่น้” แปง้ กลา่วอยา่ง
มุ่งมั่น

นอกจากสำานึกความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมที่
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้ว แป้งบอกว่า ความสะเพร่าที่
เคยมอียูใ่นตัวหายไป ตอนนีก้ลบักลายเปน็คนละเอยีด
รอบคอบอย่างเห็นได้ชัด

“ตอนน้ีเวลาทำาอะไรจะตรวจทานส่ิงท่ีทำาก่อนเผยแพร่
ออกไป เช่นเวลาเขียนรายงานส่งทีมพี่เลี้ยงโครงการก็จะ
ทบทวนสิง่ทีเ่ขยีนอยา่งละเอยีดกอ่น ไมไ่ดท้ำาๆ ไปใหเ้สรจ็
เหมือนเมื่อก่อน” 

ส่วน น้ำาชา จากเดิมที่เป็นคนไม่ตรงต่อเวลา เพราะ
ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจคนอ่ืน คล้ายว่าเอาความสะดวกของ 
ตัวเองเป็นหลัก แต่เพราะเนื้องานของโครงการที่เน้น
การทำางานเป็นทีม น้ำาชาจึงปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี
ความรับผิดชอบและมาตรงเวลามากขึ้น เพราะรู้สึก
ละอายใจหากมาชา้ ในขณะทีค่นอืน่ๆ เดนิทางมาถึงแลว้ 
ทำาให้คนอื่นต้องมารอ

“มาเล่นกันตรึม ไม่ใช่แค่ได้ออกงาน ได้เงิน ชุมชน
สังคมรับรู้ แต่เรารู้สึกดีและมีความสุขที่ได้มารวมกลุ่มกัน
ทำากจิกรรม ยิง่พอมเีสยีงตอบรบัทีด่ ีมคีนสนใจ ครอบครวั
สนบัสนนุ เรากย็ิง่มกีำาลงัใจทีจ่ะสบืสานการละเลน่กนัตรมึ
ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป” น้ำาชา กล่าว

เป๊ก บอกว่า ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น
ระหวา่งทมีงานเปน็สิง่ท่ีมคีณุคา่สำาหรบัเขา สิง่ทีเ่กดิข้ึน
เป็นผลลัพธ์จากความสามัคคีของสมาชิกภายในทีมและ
ความมุ่งมั่นที่อยากทำางานออกมาให้สำาเร็จ

กันตรึมสร้�งคน...

17 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันไหว้ครูและครอบครู
ของกลุ่มเยาวชนบ้านระกา ประจวบเหมาะกับเป็นช่วง
ทา้ยของโครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษพอด ี 
ทมีงานจงึจดัเวทใีหน้้องๆ ทีเ่ขา้ร่วมคา่ยอบรมการละเลน่
กันตรึมได้แสดงความสามารถต่อหน้ารุ่นพี่และคณะครู
อาจารย์ที่มาร่วมงาน

“หลังอบรมในค่ายผ่านไป เรานัดน้องๆ มาฝึกซ้อม
ทีว่ดัชว่งวนัเสารอ์าทติย ์9 โมง ถงึ 4 โมงเยน็ เพือ่ทบทวน
ทักษะการแสดงตามที่เรียนมา แต่ช่วงใกล้วันไหว้ครูพวก
เราเพิ่มวันเพ่ือให้น้องๆ มีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นเป็นวัน
จันทร์ พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่ 4 โมงครึ่งถึง 5 โมงครึ่ง
หลังเลิกเรียน แต่ไม่ให้มืดค่ำา เพื่อจะได้มีเวลาทำาการบ้าน
และเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย” ทีมงานเล่า

การแสดงของกลุ่มเด็กและเยาวชนในวันไหว้ครูมี  
3 ชุดด้วยกัน ชุดแรก “โมตาเนีย” เป็นชุดไหว้ครูที่ทุกคน
ต้องรำา ชุดที่ 2 “ตัมรัยซอ” แปลว่า พญาช้างเผือก เป็น 
การแสดงของรุ่นพี่ที่มีความยากและซับซ้อน ปกติใช้รำา
เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และชุดสุดท้าย “เมดเล่” 
เป็นการแสดงที่รุ่นพ่ีรุ่นน้องรำาด้วยกันและแสดงออกซึ่ง
ความสนุกสนาน
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การผันบทบาทจากศิษย์มาเป็นครู ทำาให้ทีมงานรู้ซ้ึงถึงความอดทนและ
บทบาทหน้าที่ของครูที่ต้องคอยเคี่ยวกรำาให้ศิษย์ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าง
เต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

“เราเปน็ลกูศษิยข์องวดั เป็นลกูศษิยข์องหลวงพอ่ ตอ่ใหไ้ปเรยีนตอ่นอกชมุชนกจ็ะ
กลับมาไหว้ครูให้ได้ทุกปี ขนาดตัวเราเองเห็นรุ่นพี่กลับมาเรายังดีใจ ตัวเราออกไปแล้ว
ก็ควรกลับมาเป็นกำาลังใจให้รุ่นน้อง” ชมพู่ กล่าว

พระครปูรยิตัสีิลาภรณ ์กลา่วสรปุวา่ บรรดาดนตรไีทยและดนตรพีืน้เมอืงท้ังหลาย
เป็นดนตรีเยือกเย็นทำาให้จิตใจคนมุ่งสู่ศีลธรรมและเป็นสมาธิได้ง่าย ทั้งนี้ ดนตรีไทยมี
ธรรมะที่เด็กและเยาวชนได้รับไปโดยตรงโดยไม่ต้องสอนอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1.สติ 
เพราะหากไม่มีสติรับรู้คงไม่สามารถเล่นได้ถูกเนื้อถูกทำานอง 2.ขันต ิหรือความอดทน 
จากตอนแรกเด็กๆ เล่นได้ไม่นานก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขึ้นมาอ่าน ตอนนี้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปเยอะ เขาจะรู้ว่าตอนไหนควรเล่นไม่ควรเล่น 3.วิริยะ คือ ความเพียร 
ทุกคนต้องฝึกซ้อมจากที่ทำาไม่ได้เลย เล่นไม่เป็นเลย มาเป็นครูสอนรุ่นน้องให้เก่งขึ้นได้ 
4.สมาธ ิจดจ่อกับสิ่งที่ทำา และท้ายที่สุดคือ 5. ความสามัคค ีเพราะการบรรเลงดนตรี
ต้องเล่นพร้อมกันไปตามจังหวะทำานองเดียวกัน ถ้าไม่สามัคคีกันคงเล่นกันไปไม่เป็นเพลง

ขณะที่พี่เลี้ยงในชุมชนอย่าง วราภรณ์ ย้ำาว่า โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดี
ศรีสะเกษ มคีวามพเิศษตรงทีเ่ขา้มาเสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน
ให้มีความกล้า ทั้งในแง่ของการกล้าคิด กล้าทำา นำามาสู่การกล้าแสดงออก เพราะ
ผู้ใหญ่และทีมงานเปิดกว้างต่อสิ่งที่เด็กคิดและอยากทำา

“ถึงแม้การรวมกลุ่มของเยาวชนท่ีนี่จะมีมานานแล้ว แต่ตัวพี่เลี้ยงเองหรือแม้แต่
เด็กๆ กอ็ยากพฒันาตวัเองขึน้ไปอกี อยากตอ่ยอดส่ิงท่ีทำาและเพิม่พนูองคค์วามรูใ้หก้บั
ชุมชน โครงการน้ีทำาให้เด็กหรือแม้แต่พี่เลี้ยงได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโครงการอื่นๆ เด็กบางคนจากเดิมอยู่ในกลุ่มเป็นผู้ตามตลอด แต่พอได้ออก
ไปเจอเพือ่นใหมต่อ้งแยกกลุม่จากเพือ่นกลุม่เดมิ เขากส็ามารถเปน็ผูน้ำากจิกรรมทัง้หมด 
เหมือนได้เติมพลังและมีแรงส่งให้ทำาในสิ่งที่ทำาอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก” 

โครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นกันตรึมพื้นบ้านแสดงให้เห็นว่าดนตรี 
พืน้บา้นไมเ่พยีงสามารถสรา้งงาน สรา้งเงนิ แต่ยงั “สรา้งคน” ใหรู้ ้รกั และหวงแหน
ความดงีามทีม่อียูใ่นชมุชน ทัง้ความดงีามในประเพณวีฒันธรรม ทีอ่าจเคยหายไป 
แตก่ส็ามารถนำากลบัคนืมาได ้และสามารถสบืสานให้คงอยูต่อ่ไปดว้ยการถา่ยทอด
จากรุ่นสู่รุ่น และความดีงามในตัวตนของแต่ละบุคคลที่มีดนตรีช่วยขัดเกลาจิตใจ
จนเกิดสมาธิและปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต
เพื่อตนเองและผู้อื่นต่อไป จึงไม่แปลกที่วันนี้เสียงสำาเนียงกันตรึมพื้นบ้านยังคง 
ก้องกังวานอยู่ในหัวใจของคนบ้านระกา
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โครงก�รอนุรักษ์สืบส�นก�รละเล่นกันตรึมพื้นบ้�น 
พี่เลี้ยงชุมชน พระครูปริยัติสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดระกา
 วราภรณ์ แหวนวงษ์  ผู้ปกครอง
ทีมทำางาน   กลุ่มเยาวชนโรงเรียนปรางค์กู่  ตำาบลพิมาย 
 อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สุกัญญา แพงงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรางค์กู่
ธัญญารัตน์ แหวนวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนปรางค์กู่
วาสนา อ่อนสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์กู่
อาทิตยา แหวนวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรางค์กู่
ปรัชญา ราศี  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรางค์กู่
กชกร ขบวนรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรางค์กู่



132 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 



133Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

แสนแก้วร่วมใจ
เรียนรู้อ�ชีพ
จ�กทุนชุมชน

โครงก�รเด็กแสนร่วมใจ
สร้�งร�ยได้ เสริมชีวิต
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจ�กโครงก�ร 
ใช่เพียงส่งผลดีต่อเด็ก แต่ยังเอื้อ
ต่อชุมชนด้วย เวล�ชุมชนมีกิจกรรม
ก็จะมีเด็ก ๆ เข�้ม�ช่วยเหลือง�น
อย�่งเต็มใจ จนทำ�ให้มีคว�มหวังว่�
สิ่งดี ๆ จ�กก�รทำ�โครงก�รจะค่อย ๆ 
ขย�ยไปสู่เด็กและเย�วชนคนอื่น 
เพื่อคลี่คล�ยปัญห�ที่พบอยู่
ในปัจจุบัน

บา้นแสนแกว้ ตำาบลสวาย อำาเภอปรางคกู่์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อกลุ่มเยาวชนคิดจะทำาโครงการ  
ทีมงานซ่ึงประกอบด้วย เอ็ม-กิตติศักด์ิ นรดี แป้ง-ณัฐธิดา 
แสงมาศ แพน-นันทกา พันธะมาศ บีม-พรรนิดา โสพันธ์ 
เทม-พสุธร นาคนวล และ ดาว-วิไลวรรณ วิเศษชาต ิ
จงึคดิใชเ้กษตรกรรมและภมูปิญัญาของทอ้งถิน่มาเปน็
โจทย์โครงการ โดยหวังว่าโครงการน้ีจะทำาให้ได้เรียนรู้
การสร้างอาชีพ เกิดแหล่งอาหาร พร้อมสร้างรายได้ 
แก่ตัวเองและชุมชน 

ค้นห�โจทย์จ�กทุนชุมชน

“พี่แลมาชวนว่ามีโครงการพัฒนาเยาวชน พวกเรา
อยากทำาไหม เราเหน็วา่นา่สนใจ กอ็ยากลองด ูเผือ่จะชว่ย
พฒันาหมูบ่า้นของเราใหดี้ขึน้” แปง้ เกริน่นำาถงึการเขา้มา
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“ก�รลงพื้นที่ทำ�ให้เร�รู้ว่�คนในชุมชนประกอบอ�ชีพอะไรบ้�ง...จ�กนั้น
นำ�ข้อมูลทั้งหมดม�ระดมคว�มคิด จนได้คำ�ตอบว่�จะ “เลี้ยงปล�” และ 
“ทำ�ขนม” เพร�ะมีบ่อปล�ดุกของชุมชนที่พวกเข�ส�ม�รถใช้ง�นได้ 
ส่วนก�รทำ�ขนมก็มีกลุ่มแม่บ้�นที่ทำ�อยู่แล้ว น่�จะช่วยสอนพวกเข�ได้”

ทำาโครงการของเธอและเพื่อนๆ จากการชักชวนของ พี่แล-สิดาวรรณ ไชยภา พี่เลี้ยง
ชุมชน โครงการเรียนรู้การทอผ้าไหมกับกลุ่มเยาวชนบ้านขี้นาค ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษตั้งแต่ปี 1 ก่อนเล่าต่อถึงบรรยากาศวันแรกของ 
การตั้งต้นโครงการว่า วันนั้นเด็กๆ ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างก็เข้าประชุม แต่หลายคน
ออกตัวว่า มีธุระบ้าง ติดทำางานบ้าง จึงไม่สะดวกทำาโครงการ กระทั่งเหลือเพียงไม่กี่คน 
จนมารวมทีมกันทำาโครงการในที่สุด

แพนและบมี เอย่เปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ เหน็ตรงกบัแปง้วา่โครงการดนูา่สนใจ เพราะ
เคยเหน็กลุม่เยาวชนของพีแ่ลทำาแลว้เกิดประโยชนก์บัตัวเอง และคาดวา่น่าจะช่วย
พัฒนาหมู่บ้านได้ 

ดา้นเอม็ พ่ีใหญข่องกลุม่ทีค่วบตำาแหนง่หวัหนา้โครงการและประธานเยาวชนของ
หมู่บ้าน กลับมีมุมมองที่ต่างออกไปคือ อยากช่วยเยาวชนในหมู่บ้านที่ไม่มีงานทำา 
และคิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นช่องทางท่ีดีในการสร้าง
อาชีพได้

แปง้ เลา่วา่ ตอนแรกพวกเขาอยากทำาโครงการเกีย่วกบั
เศรษฐกิจพอเพียง แต่พอวิเคราะห์ถึงศักยภาพแล้วน่าจะ 
เกินกำาลังของทีมงาน และเกินเวลาทำาโครงการ  จนมาลงตัว
ที่การปลูกผัก เพราะทุกคนต่างเคยปลูกผักสวนครัว อาทิ  
ผักบุ้ง คะน้า ไว้รับประทานในครัวเรือนอยู่แล้ว 

แต่เมื่อพี่มวล-ประมวล ดวงนิล พี่เลี้ยงโครงการ
พฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษ ชวนคดิใหพ้วกเรามอง
หาทุนในชุมชน ด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งกระบวนการ
นี้นอกจากจะทำาให้พวกเขารู้จักชุมชนมากขึ้นแล้ว ยังได้ 
เริม่ตน้ฝึกฝนการทำางานเป็นทมีจากการแบง่หน้าทีท่ำางาน 
เช่น การคิดคำาถาม การถาม และการจด เป็นต้น

“การลงพื้นที่ทำาให้เรารู้ว่าคนในชุมชนประกอบอาชีพ
อะไรบ้าง อาทิ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงจิ้งหรีด ทำาขนม ปลูกผัก 
แต่พอมาประชุมกันแล้วให้แต่ละคนเสนอความคิดเห็นว่า 
อยากทำาอะไร บางคนอยากปลูกผัก บางคนอยากเลี้ยงปลา 
เล่นกีฬา และทำาขนม” เอ็มกล่าว และบอกต่อว่า พวกเขาจึง
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นำาข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วระดมความคิด ช่วยกันเขียน ช่วยกันเสริม จนตัดสินใจ
ไดว้า่ควรตดัการปลกูผกัออกไป เนือ่งจากสภาพดนิชว่งนัน้คอ่นขา้งแขง็ ไมเ่หมาะสำาหรบั
เพาะปลูก 

เม่ือตัดเรื่องการปลูกผักออกไป ทีมงานช่วยกันรวบรวมความคิดอีกครั้งว่า 
จะทำาอะไร จนได้คำาตอบคือ “การเลี้ยงปลา” และ “ทำาขนม” เพราะมีบ่อปลาดุก
ของชมุชนทีพ่วกเขาสามารถใชง้านได ้สว่นการทำาขนมกม็กีลุม่แมบ่า้นทีท่ำาอยูแ่ลว้ 
นา่จะมาชว่ยสอนพวกเขาได้ นอกจากเพ่ือเรยีนรูก้นัในทีมแลว้ ยงัตอ้งการใหเ้พือ่น
ทีไ่มม่โีอกาสเรียนตอ่ ไมม่งีานทำา มารว่มเรยีนรูเ้พือ่ชว่ยสรา้งงาน สรา้งอาชีพ และ
ฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเองอีกด้วย 

สืบค้นคว�มรู้...ก่อนลงมือทำ�

จากการเริ่มต้นสืบค้นข้อมูลภาพรวมของชุมชน มาสู่การเจาะลึกความรู้กับผู้รู้
ภายในชุมชน โดยทีมงานเลือกลงไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกเป็นอันดับแรกกับ  
ลุงมวล นาคนวล ปราชญ์ชุมชน ตั้งแต่การหาพันธุ์ปลา การเตรียมบ่อปลา การดูแล
และใหอ้าหารปลา เอม็เลา่ถงึบรรยากาศการเรยีนรูเ้รือ่งปลาดกุ วา่ “ลงุมวลเลา่ขัน้ตอน
การเลี้ยงปลาทั้งหมดให้ฟังว่า การเลี้ยงปลาดุกจะมี 2 แบบ ได้แก่ เลี้ยงในบ่อดินกับ 
บ่อซีเมนต์ แต่ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในบ่อดินเพราะต้นทุนต่ำา ส่วนวิธีการเตรียมบ่อดิน 
หลังจากขุดเสร็จต้องกำาจัดกรวดหินออกให้หมด แล้วนำาผ้ายางมารองก้นบ่อ ก่อนจะ
ปล่อยปลาลงไป”

 หลงัจากไปเรยีนรูก้บัลุงมวลแลว้ ทมีงานกลับมาสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 แหล่ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
ซึง่ถือเปน็สิง่ดทีีพ่วกเขารูจ้กัตัง้ขอ้สงสยั ซึง่จะทำาใหก้ารทำาโครงการบรรลุเปา้หมาย
ที่ตั้งไว้ โดยพบว่าข้อมูลที่ได้จากผู้รู้และอินเทอร์เน็ตมีความคล้ายกัน

ส่วนการทำาขนม ทีมงานเห็นว่าน่าจะเป็นงานท่ีผู้หญิงถนัดกว่า จึงให้แป้งเป็น
หัวหน้าทีม โดยมนี้าทอง-ทัศลักษณ์ นาคนวล กรรมการ หมู่ 2 และประธานกลุ่มสตรี
ของหมูบ่า้น รวมทัง้เปน็แมข่องเทมอาสาเขา้มาเปน็ผูรู้ถ้า่ยทอดความรูด้า้นการทำาขนม
ให้กับทีมงาน

โดยขนมที่ทีมงานเลือกเรียนเป็นอย่างแรกคือ ขนมเกสรดอกลำาเจียก ขนมไทย
โบราณ ตัวขนมมีลักษณะคล้ายดอกลำาเจียกที่สุกงอมเต็มที่ กลีบเกสรจะแตกออก  
ละอองเกสรจะส่งกลิ่นหอมตลบอบอวน ไส้ที่ทำาจากมะพร้าวกวนกับน้ำาตาลทราย  
แต่งด้วยสีจากธรรมชาติ และกลิ่นจากน้ำาใบเตย ห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านการร่อน
บนกระทะ รสชาติหอมหวาน สัมผัสนุ่มละมุน

โดยที่มาที่ไปของภูมิปัญญาการทำาขนมในหมู่บ้านแสนแก้วนั้น น้าทองเล่าว่า  
เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 ที่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านรวมตัวไปเรียนทำาขนม เช่น ขนมใส่ไส้ ขนม 
ปัน้สบิ เพราะตอ้งการมอีาชพีเสรมิ สว่นขนมดอกจอกกบัเกสรดอกลำาเจยีกเปน็สตูรของ
คุณยายไสวกับคุณยายกุหลาบ 2 พี่น้อง ซึ่งอาศัยอยู่บ้านสนิท หมู่บ้านข้างเคียง ซึ่งเคย
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“ถ้�ใครไม่เคยทำ�คงบอกว่�ย�ก ตอนแรกเร�ก็ว่�ย�ก แต่ทำ�ไปเร่ือย ๆ จึงรู้ว่�
ต้องไม่ใจร้อน อดทน ค่อย ๆ ทำ� โดยเฉพ�ะตอนพับท่ีจะพับเร็วม�กไม่ได้ 
เด๋ียวไส้แตกไม่สวย แต่ถ้�พับช้�เกินไป ขนมก็จะกรอบจนแตกอีก แล้วพอเร่ิม
ชินมันก็ง่�ยและสนุกดี”

หาบมาขายที่บ้านแสนแก้ว พ่ีสาวของน้าทองไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านสนิท ได้ไปดู
ยายทำา จึงนำากลับมาทำาขายที่บ้าน ตัวน้าทองเองจึงสืบทอดสูตรต่อจากพี่สาว

บทเรียนจ�กก�รปฏิบัติจริง

บีมเล่าถึงบรรยากาศการเรียนกับน้าทองว่า “ถ้าใครไม่เคยทำาคงบอกว่ายาก  
ตอนแรกเรากว็า่ยาก แตท่ำาไปเรือ่ยๆ จงึรูว้า่ตอ้งไมใ่จรอ้น อดทน คอ่ยๆ ทำา โดยเฉพาะ
ตอนพับที่จะพับเร็วมากไม่ได้ เดี๋ยวไส้แตกไม่สวย แต่ถ้าพับช้าเกินไป ขนมก็จะกรอบ 
จนแตกอีก แล้วพอเริ่มชินมันก็ง่ายและสนุกดี”

ด้านแป้ง เล่าถึงความประทับใจและเทคนิคส่วนตัวที่ค้นพบจาการทำาขนมว่า  
เธอชอบขั้นตอนการนวดแป้งที่สุด เหมือนได้นวดไปด้วยเล่นไปด้วย ส่วนข้ันตอนท่ี 
คิดว่ายากคือ การพลิกขนม เนื่องจากกลัวแป้งฉีกขาดแล้วไส้จะแตกออกมา ซึ่งอันแรก
ที่ทำาออกมาก็เละมาก แต่น้าทองก็ใจเย็น ค่อยๆ พาทำา กระทั่งขนมที่ทำาออกมาได้สวย 
แป้งต้องไม่กรอบมาก สุกแบบพอดี ซึ่งการทำาขนมให้ออกมาสวยเช่นนี้ได้ คนทำาต้อง 
ไม่รีบร้อน ใจเย็น และต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลา 
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น้าทอง เสริมถึงความรู้สึกในการสอนกลุ่มเยาวชนว่า “สอนเด็กๆ ไม่ค่อยยาก 
เพราะพวกเขาเป็นเด็กที่สอนได้ บอกได้อยู่แล้ว แต่สอนทีเดียวแล้วจะให้ทำาเป็นเลยคง
ไม่ได้ เพราะการทำาขนมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อยากให้เขามาถาม มาดู มาฝึกเพิ่มเติม
บ่อยๆ”

แมจ้ะเพิง่เรยีนไดไ้มก่ีค่รัง้ แตแ่พนบอกวา่ เธอรูส้กึดใีจทีไ่ดม้าเรยีนรู ้และสบืสาน
การทำาขนมเกสรดอกลำาเจียก เนื่องจากปัจจุบันคนที่ทำาขนมเกสรดอกลำาเจียก 
ในหมู่บ้านมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่มีเด็กรุ่นใหม่สนใจเข้ามาเรียนรู้เลย ถ้าพวกเธอ
ไม่เข้ามาเรียนรู้อีกหน่อยขนมเกสรดอกลำาเจียกอาจหายไปจากชุมชนเราก็ได้  
เมื่อถามถึงความรู้สึกทีมงานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนท่ีทำาขนมได้ช้ินแรกรู้สึก 
ภูมิใจมาก กินแล้วอร่อยทั้งที่ฝีมือและหัวใจ

ในส่วนของการเลี้ยงปลาดุก เมื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากลุงมวลจนมั่นใจแล้ว ก็ถึง
เวลาลงมือปฏิบัติจริง ทีมงานตัดสินใจใช้บ่อของชุมชนเลี้ยงปลาดุกตามความตั้งใจเดิม 
โดยชักชวนเพื่อนๆ ในชุมชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้ามาช่วยด้วย เพื่อสร้างการ 
เรียนรู้และฝึกอาชีพไปพร้อมกัน

เอม็ บอกตอ่วา่ บอ่เลีย้งปลาแหง่นีค้นในชมุชนรว่มกนัลงขันสรา้ง เปน็บอ่ปนูขนาด 
2 x 3 เมตร จำานวน 3 บ่อ และหุ้นกันเลี้ยงปลา ก่อนจะยกเลิกไป สภาพของบ่อ 
ในปัจจุบันมีรอยแตกร้าว เก็บน้ำาไม่ได้ 2 บ่อ เพราะไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ทีมงาน 
แก้ปัญหาโดยนำาผ้ายางมาปิดไว้ ไม่ให้น้ำารั่ว พร้อมกับเตรียมหาซื้อพันธุ์ปลาตัวละ  
1 บาท ขนาดเล็กกว่านิ้วก้อย จำานวน 2,000 ตัวไว้รอ หลังซ่อมแซมบ่อเสร็จแล้วจึง 
สูบน้ำาใส่บ่อ 1 บ่อก่อน เมื่อ 1 สัปดาห์ผ่านไป จึงเปลี่ยนน้ำา และใส่น้ำาลงไปอีก 2 บ่อ 
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พรอ้มแยกปลาไปลงตามขนาดตัวแบง่เปน็เลก็ กลาง และ
ใหญ่ 

แป้ง เล่าต่อว่า เมื่อปลาโตได้ประมาณนิ้วชี้ พวกเรา
ต้องทำาการคัดแยกขนาดปลาเป็น 3 บ่อ แต่ระหว่าง 
สูบน้ำาลงบ่อ พวกเราปิดเครื่องไม่ถูก ทำาให้ลูกปลาถูกดูด
เข้าไปด้วย พอเปิดเครื่องออกมาจึงเห็นว่าปลาตายไป
ประมาณ 10 กว่าตัว 

ข้อผิดพลาดดังกล่าวกลายเป็นบทเรียนแรกที่
สอนให้ทีมงานรู้จักวิธีการเลี้ยงปลาดุกของจริงจาก
การลงมือทำา ก่อนมีบทเรียนอีกหลากหลายตามมา  
ทั้งการแยกปลาลงบ่อ ที่ต้องอาศัยการสังเกตและ 
แบ่งขนาด การฝึกความรับผิดชอบตามเวรให้อาหาร 
และบทเรียนสำาคัญคือ ทักษะชีวิตที่จะเป็นพื้นฐาน
สำาหรับใช้ชีวิตในสังคมข้างหน้า

ผลลัพธ์ และก�รเปล่ียนแปลง

บทเรยีนจากการลงมอืทำา นอกจากจะสรา้งทกัษะ
ชวีติใหที้มงานแลว้ กระบวนการทำาโครงการ ตัง้แตต่น้
จนจบ ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวของ
ทีมงานแต่ละคนอย่างคาดไม่ถึง

แป้งเล่าว่า เดิมเธอเป็นคนขี้อายและขี้เกียจ แต่เมื่อ
เขา้มาทำาโครงการ ทำาใหพ้บความเปลีย่นแปลงขนานใหญ่
ภายในตัวเอง

 “เมื่อก่อนเป็นคนขี้อาย ไม่ชอบออกมานำาเสนอ 
แตพ่อตอ้งทำาแล้วทำาได ้กร็ูส้กึภมิูใจ สิง่ทีท่ำาใหก้ลา้เลา่
กล้านำาเสนอคงมาจากการได้ลงมือทำา และจากที่เคย 
ขี้เกียจก็เปลี่ยนมามีความรับผิดชอบมากขึ้น มาตรง
เวลา รูจ้กัแบง่เวลาทัง้การทำากจิกรรม ทำาการบา้น และ
ทำางานบ้าน”

ดา้นบมีกม็คีวามเปลีย่นแปลงคลา้ยกับแปง้ จากคน
ที่ไม่กล้าแสดงออก โครงการนี้ทำาให้เธอได้โอกาสฝึก
ความกลา้แสดงออก กลา้พดู กลา้นำาเสนอ ซึง่เธอรูส้กึ
ชอบความเปลี่ยนแปลงนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง  

ส่วนแพน นอกจากเกิดความกล้าแสดงออกแล้ว  
ยังเปลี่ยนนิสัยที่เคยใจร้อน ขี้หงุดหงิด ให้กลายเป็น
คนใจเย็นมากขึ้น

ส่วนเอ็มและเทม จากท่ีไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน ตอนนี้กลับอยากเข้าร่วม เนื่องจากมองว่าการ
ทำากิจกรรมจะช่วยพัฒนาตัวเองและชุมชน เอ็มเล่าว่า 
“กิจกรรมช่วยเสริมทักษะให้ตัวเรา เวลาเรามาทำาจะชวน
เพื่อน ชวนน้องมาด้วย เพราะเขาก็สามารถนำาความรู้ไป
เป็นอาชีพเสริมได้ และทำาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา”

“เม่ือก่อนเป็นคนข้ีอ�ย ไม่ชอบออกม�นำ�เสนอ แต่พอต้องทำ�แล้วทำ�ได้ก็รู้สึกภูมิใจ
ส่ิงท่ีทำ�ให้กล้�เล่�กล้�นำ�เสนอคงม�จ�กก�รลงมือทำ� และจ�กท่ีเคยข้ีเกียจ

ก็เปล่ียนม�มีคว�มรับผิดชอบม�กข้ึน ม�ตรงเวล� รู้จักจัดสรรเวล�
ท้ังก�รทำ�กิจกรรม ทำ�ก�รบ้�น และทำ�ง�นบ้�น”
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จากวันเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็นเดือน ปลาดุกที่พวกเขาเลี้ยงไว้ค่อยๆ เติบโต 
ไปพร้อมกับหัวใจของทีมงานที่ค่อยๆ พองฟูกับการเติบโตของปลา ด้วยหวังว่าปลา
เหล่านีจ้ะกลบัมาเปน็อาหารแบ่งปนัใหแ้กค่นในชมุชน และสรา้งรายไดแ้กพ่วกเขา
และเพื่อนๆ 

เอ็มบอกความรู้สึกว่า “เวลาเห็นปลาโตขึ้นก็ดีใจ แต่ต้องแยกขนาดอีกครั้ง เพราะ
ปลาแต่ละตัวกินอาหารได้ไม่เท่ากัน ตัวเลยโตไม่เท่ากัน คิดว่าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆ รอจน
ปลาได้ขนาดค่อยจับขาย ส่วนเงินที่ขายได้ไม่ว่าจากปลาหรือขนม คิดว่าคงนำามา 
เข้ากองทุนเยาวชนประจำาหมู่บ้าน ที่เกิดจากเยาวชนรุ่นก่อนช่วยกันตั้งและสะสม
เงินไว้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่ชุมชนต่อไป”

“เย�วชน” กลไกสำ�คัญของชุมชน

“แรกสดุทีเ่ขา้มาชว่ยดแูลนอ้งๆ ในโครงการนี ้เพราะพีแ่ลมาชวนวา่ อยากชวนเรา
เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแนะนำาน้องเวลามีอะไรติดขัด และช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่ให้”  
ตังค์-สุทธิชัย ทวีชาติ พี่เลี้ยงชุมชน เล่าว่า โครงการนี้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้
แกน่อ้งๆ คอ่นขา้งเยอะ เวลาไปเขา้เวทีเวริค์ชอ็ปตา่งๆ  เขากลา้นำาเสนอ กลา้แสดงออก 
คิดเป็น และรู้จักหน้าที่ของตัวเอง

ตังค์บอกต่อว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ใช่เพียงส่งผลดีต่อเด็ก แต่ยัง
เอือ้ตอ่ชมุชนด้วย เวลาชุมชนมกีจิกรรมจะมเีดก็ๆ เขา้มาชว่ยเหลอืงานอยา่งเตม็ใจ 
จนทำาใหเ้ขามคีวามหวังวา่ สิง่ดีๆ  จากการทำาโครงการจะคอ่ยๆ ขยายไปสูเ่ดก็และ
เยาวชนคนอื่น เพื่อคลี่คลายปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน 

“ปญัหาเดก็และเยาวชนของบา้นแสนแกว้คอื เดก็ไมม่โีอกาสเรยีนตอ่ ทำาใหห้ลาย
คนไม่มีงานทำา เราอยากให้โครงการนี้ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพแก่เด็กๆ เพื่อที่เขาจะ
ได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และทำาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน” 

ทางด้าน ทอง-ทัศลักษณ์ นาคนวล ผู้รู้ด้านการทำาขนม ที่ช่วยถ่ายทอดวิชา 
การทำาขนมแก่ทีมงาน บอกว่า ในฐานะผู้ใหญ่ในชุมชนแค่ได้เห็นลูกหลานมารวมกลุ่ม
กันทำาโครงการที่ดีต่อตัวเองก็รู้สึกภูมิใจมากแล้ว เพราะทราบพื้นฐานของเด็กแต่ละคน
ว่ามีภาระการเรียนและภาระทางบ้านเยอะ แต่พวกเขาก็ยังสามารถแบ่งเวลามาทำา

“ในฐ�นะผู้ใหญ่ในชุมชนแค่ได้เห็นลูกหล�นม�รวมกลุ่มกันทำ�โครงก�ร
ท่ีดีต่อตัวเองก็รู้สึกภูมิใจม�กแล้ว เพร�ะทร�บพ้ืนฐ�นของเด็กแต่ละคนว่�
มีภ�ระก�รเรียนและภ�ระท�งบ้�นเยอะ แต่พวกเข�ก็ยังแบ่งเวล�ม�ทำ�
กิจกรรม และช่วยเหลือชุมชนได้ ส่ิงท่ีพอจะส่งเสริมเด็ก ๆ ได้อีกท�ง
นอกเหนือจ�กคว�มรู้ คงเป็นก�รช่วยสอนส่ิงดี ๆ ให้พวกเข�”
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กจิกรรม และชว่ยเหลอืชมุชนได ้สิง่ทีเ่ธอพอจะสง่เสรมิเดก็ๆ ไดอ้กีทาง นอกเหนอืจาก
ความรู้ คงเป็นการช่วยสอนสิ่งดีๆ ให้พวกเขา  

“เราจะคอยบอกเขาเสมอใหรู้จ้กัเชือ่ฟงัผูป้กครอง ช่วยกนัรกัษาประเพณีของชมุชน
ไม่ให้สูญหาย เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตต่อไปในแนวทางที่ดี”

ประพันธ์ นาคนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำาบลสวาย ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การทำา
โครงการดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิจะสรา้งสถานการณเ์ฉพาะหนา้ตา่งๆ ใหเ้ยาวชนได้
เรียนรู้ว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ทำาให้เกิดประสบการณ์และทักษะที่เกินกว่าใน
ตำาราเรียนบอกไว้ สำาหรับการดึงเด็กมาทำากิจกรรมแบบนี้ช่วยเอื้อให้ผู้ใหญ่ได้
สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็แตล่ะคนได้วา่เปน็อยา่งไร ทำาใหผู้ใ้หญใ่นชมุชนดแูลเดก็
ได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผู้ใหญ่ประพันธ์เล่าต่อว่า นอกจากโครงการและกิจกรรมตามประเพณีแล้ว ชุมชน
กำาลังวางแผนการขั้นต่อไปที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวชนด้วย โดยตอนนี้ผู้ใหญ่ใน 
ชุมชนได้เตรียมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะ 
ทางชุมชนเห็นว่าการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ จะช่วยเสริมทักษะด้าน
ความรับผิดชอบในการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และปูพื้นฐานความสามารถในการ
ประกอบอาชีพให้เด็กๆ ไว้ใช้ต่อไปในอนาคต

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลกว่าที่ใครหลายคนจะคาดถึง ประกอบกับ 
ระบบการศึกษาปัจจุบันที่อาจทำาให้มีเยาวชนบางคนตกขบวนการศึกษาในระบบ
ไปบ้าง แต่เกษตรกรรมและภูมิปัญญาชุมชน ยังเป็น “ฐานทุน” สำาคัญท่ีช่วยให้
เยาวชนท้ังที่เรียนและไม่เรียนในโรงเรียน นำาต้นทุนนี้มาเป็นฐานอาชีพ ที่ทำาให้
เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะอาชีพ มีทักษะชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนได้ 
ดงัเชน่ทีเ่ดก็และเยาวชนบา้นแสนแก้วไดม้องเหน็โอกาสนีจ้ากการรเิริม่ทำาโครงการ 
โดยการทำาโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ต้องอาศัยการประคับประคอง
และสนบัสนนุจากหลายฝ่าย ทัง้พีเ่ลีย้งโครงการ พีเ่ลีย้งชมุชน ครภูมูปิญัญา ผูใ้หญ่
ใจดี หรือแม้แต่จากกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง และกระบวนการทำาโครงการยังสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของทีมงาน จากที่เคยใจร้อนก็เริ่มเย็นลง 
คิดเป็น ทำาเป็น เกิดทักษะชีวิต ที่สำาคัญคือสำานึกรักชุมชนที่เดิมไม่เคยสนใจ 
เขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ของชุมชนเลย แตว่นันีพ้วกเขาอาสาเขา้มาชว่ยเหลอืกจิกรรม
ของชุมชนอยู่เสมอ ด้วยเห็นว่าการทำากิจกรรมนอกจากได้พัฒนาตนเองแล้วยัง
ช่วยพัฒนาชุมชนถิ่นเกิดของพวกเขาได้อีกด้วย
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โครงก�รเด็กแสนร่วมใจ สร้�งร�ยได้ เสริมชีวิต
พี่เลี้ยงชุมชน สุทธิชัย ทวีชาติ
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านแสนแก้ว ตำาบลสวาย
 อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ณัฐธิดา แสงมาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
นันทกา พันธะมาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสวายพิทยาคม
พรรนิดา โสพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสวายพิทยาคม
วิไลวรรณ วิเศษชาติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
จิรภิญญา  นาคนวล มัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน.อำาเภอปรางค์กู่
กิตติศักดิ์ นรดี  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พสุธร นาคนวล  ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
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ปร�ส�ทบ้�นฉัน

โครงก�รปร�ส�ทต�เล็ง
ศูนย์รวมคว�มศรัทธ�ของชุมชน



148 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 



149Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 



150 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

เมื่อต้องม�ทำ�ง�นด้วยกัน 
เด็กๆ เข�ก็ได้คว�มเสียสละ
รับฟังผู้อื่น ยิ่งเมื่อได้ลงมือทำ�
แล้วเกิดข้อผิดพล�ด เด็กจะย้อน
กลับม�พิจ�รณ�ตัวเองก่อน
ไม่โทษผู้อื่น แล้วกลับม�เผชิญหน้�
กับคว�มจริงได้ดีขึ้น หรือห�กจะ
ทำ�อะไรสักอย่�ง ก่อนจะทำ�ต้อง
ผ่�นกระบวนคิดไตร่ตรองม�กขึ้นว�่ 
สิ่งที่ทำ�มีผลดี หรือมีผลกระทบกับ
ชีวิตอย�่งไร วิธีคิดแบบนี้จะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้พวกเข�เวล�ออกไป
ใช้ชีวิตในสังคม

ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำาบล
ปราสาท อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์รวม
จติใจของคนในชมุชนบา้นปราสาท อยู่คูช่มุชนมายาวนาน 
แต่วันนี้กลับหลงเหลือผู้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ปราสาทน้อยลงทุกที ทีมงานซึ่งประกอบด้วย ไวน์- 
สุกัญญา คำาแก้ว แคท-เสาวลักษณ์ นัยสว่าง ป๊อป-
อภิญญา ขวานทอง ไอซ์-วนิดา อุ่นแก้ว และ หญิง- 
ศศวิมิล สยุงาม จึงลกุขึน้มาทำาโครงการปราสาทตาเลง็
ศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน เพื่อสืบทอดและ 
สานต่อคุณค่าของปราสาทตาเล็งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ 
รับรู้
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ก้�วข้�มคว�มกลัว

แต่กว่าจะคิดทำาโครงการได้เช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทีมงานทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า กล้าๆ กลัวๆ ว่าจะทำาโครงการไม่รอด

ไวน์ บอกว่า แม้เธอจะอยู่ตำาบลปราสาท แต่ก็อยู่นอกพื้นที่บ้านปราสาท ซึ่งเป็น
พื้นที่หลักของการทำาโครงการ เมื่อรู้รายละเอียดว่าต้องใช้เวลาทำากิจกรรมกว่า 6 เดือน 
จากความคิดเดิมที่อยากเข้ามาทำาเพราะความสนุก กลับรู้สึกว่าคงไม่สนุกอย่างที่คิด 
เนื่องจากขณะนั้นกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
การเตรียมตัวสอบ เพื่อหาที่เรียนใหม่ 

เช่นเดียวกับ แคท ที่ถึงแม้จะเป็นคนในชุมชนบ้านปราสาท แต่ก็มีความกังวลใจ 
ไม่แพ้กัน

“ค่อนข้างตัดสินใจยาก ใจหน่ึงก็อยากทำา ถึงจะไม่ใช่
คนในชุมชน แต่เราเป็นคนตำาบลนี้เหมือนกัน อีกใจก็คิดว่า
ไม่อยากทำา เพราะกลัวไม่มีเวลา และค่อนข้างกังวลกับการ
หาที่เรียนต่อ” ไวน์ อธิบาย และเล่าถึงจุดเปลี่ยนท่ีทำาให้เธอ
ตัดสินใจทำาโครงการต่อไปว่า “ตอนไปอบรมร่วมกับเพื่อน
โครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษจัดขึ้น ได้เจอเพื่อนจากที่อื่นรู้สึกสนุก 
ได้ความรู้และได้แรงใจให้อยากทำาต่อ เพราะเราได้นั่งคุย 
กับเพื่อนว่าแต่ละคนทำาโครงการอะไร ทำาไมถึงเข้ามาทำา 
เหตุผลส่วนใหญ่คล้ายๆ กันคือ ไม่รู้มาก่อนว่าต้องทำา
โครงการในระยะยาว แต่รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะได้
ทำาประโยชน์ให้ชุมชน” 

แต่เมื่อพี่เลี้ยงโครงการชวนคิดวิเคราะห์ปัญหาและของดีที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึง
การประเมนิศกัยภาพของทมีงาน พวกเขาตดัสนิใจเดินหนา้ทำาโครงการต่อ เพราะคดิวา่ 
“ในเมื่อคนอื่นยังทำาได้ ทำาไมเราถึงไม่ทำา” 

“ชว่งแรกทีเ่ริม่ทำาโครงการ พี่ๆ  เขาถามถงึขอ้มลูชมุชนและปราสาทตาเลง็วา่ 
พวกเรารูเ้รือ่งอะไรบา้ง เรากต็อบไมไ่ด ้ตอนนัน้เขา้ใจเลยวา่ ทีผ่า่นมาเราไมรู่อ้ะไร
เกี่ยวกับชุมชนและปราสาทนี้เลย ทั้งที่เป็นบ้านของเราเอง” ไวน์ สะท้อน

“ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มทำ�โครงก�ร พี่ ๆ เข�ถ�มถึงข้อมูลชุมชนและ
ปร�ส�ทต�เล็งว่� พวกเร�รู้เรื่องอะไรบ้�ง เร�ก็ตอบไม่ได้ 
ตอนนั้นเข้�ใจเลยว่� ที่ผ่�นม�เร�ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชุมชน
และปร�ส�ทนี้เลย ทั้งที่เป็นบ้�นของเร�เอง”
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“ผู้ใหญ่ให้คว�มคว�มร่วมมือดีม�ก เวล�สัมภ�ษณ์เข�จะต้ังใจฟังและเล่�
เร่ืองในชุมชนให้ฟังเยอะม�ก เร่ืองไหนไม่รู้ก็แนะนำ�ให้ไปถ�มคนอ่ืนท่ีน่�จะรู้ 
ไม่เคยคิดเหมือนกันว่�ผู้ใหญ่จะให้คว�มร่วมมือขน�ดน้ี ดีใจท่ีคนในชุมชน
ให้คว�มสนใจโครงก�รของพวกเร�”

ทีมงาน เล่าว่า แต่เดิมเคยมีป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเล็ง
จากหน่วยงานส่วนกลางมาปักไว้บริเวณปราสาท แต่ป้ายดังกล่าวเสื่อมโทรมไปตาม 
กาลเวลา 

ป๊อป เสริมต่อว่า สิ่งที่เคยอ่านผ่านตาบนป้ายเป็นข้อมูลสั้นๆ ไม่กี่บรรทัด เท่าที่
จำาได้เธอรู้เพียงว่า ปราสาทตาเล็งเดิมชื่อปราสาทลุมพุก รอบบริเวณปราสาทที่นั่งอยู่นี้
เคยเปน็หนองน้ำามากอ่น แมใ้นใจตอนนัน้จะอยากรูข้อ้มลูเพิม่เตมิมากกว่านี ้แตก่ไ็ม่ได้
สนใจสอบถามเพิ่มเติมจากใคร 

เข้�ใกล้ชุมชน...เข้�ถึงข้อมูล

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ทีมงานจึงวางเป้าหมายการทำาโครงการไว้ 
3 ส่วนคือ 1.สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนและปราสาทตาเล็ง ซึ่งเป็นสถานที่สำาคัญใน
ชุมชน 2.บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำารวจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นฐานข้อมูล
ของชมุชน และ 3.เผยแพรข่อ้มูลทีส่ำารวจใหเ้ดก็และเยาวชน รวมถงึผูใ้หญใ่นชมุชน
ได้รับรู้ ทั้งนี้ทีมงานคาดหวังว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปจะทำาให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
ชุมชนของตัวเองมากขึ้น และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ท้ังยังช่วยเติม
เต็มความรู้ที่ขาดหายไปให้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

และเพื่อให้การดำาเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ และ
ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทีมงานจึงวางแผนประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้
คนในชุมชนได้รับรู้ โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศเสียงตามสาย
ระดมคนในชมุชนให้มารวมตวักนั นอกจากแนะนำาโครงการแลว้ เวทนีีย้งัเปดิโอกาส
ใหท้มีงานไดแ้นะนำาตวัเองตอ่ชมุชนอยา่งเปน็ทางการ พรอ้มขอความรว่มมอืจาก 
ผู้ใหญ่เรื่องการให้ข้อมูลความรู้ เมื่อทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์

“วันประชุมช้ีแจงเหมือนคนในชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจ บางคนน่ังข้างนอกอาคาร 
กว่าจะเรียกเข้ามารวมกันได้ต้องใช้เวลา ตอนน้ันเร่ิมกังวลแล้วว่าจะไปรอดหรือเปล่า  
แต่มารู้ทีหลังว่าเป็นธรรมชาติของผู้ใหญ่ที่นี่เวลามาประชุมจะทำาตัวสบายๆ ซึ่งก็จริง
เพราะช่วงที่เราลงไปเก็บข้อมูล ผู้ใหญ่ให้ความความร่วมมือดีมาก เวลาสัมภาษณ์
เขาจะตั้งใจฟังและเล่าเรื่องในชุมชนให้ฟังเยอะมาก เรื่องไหนไม่รู้ก็แนะนำาให้ไป
ถามคนอื่นที่น่าจะรู้ ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือขนาดนี้  
ดีใจที่คนในชุมชนให้ความสนใจโครงการของพวกเรา” ไวน์ กล่าว
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หญิง เสริมต่อว่า เม่ือก่อนเด็กๆ อย่างเราไม่เคยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ พอได้เข้าไปคุย 
บรรยากาศการทำางานการใช้ชีวิตในชุมชนทั่วไปก็ดีขึ้น มีอะไรผู้ใหญ่เขาจะช่วยเรา  
พอสนิทกันก็ได้พูดคุยกันเรื่องอื่นๆ ด้วย  รู้สึกว่าเขาดีใจที่เราเข้าไปคุยกับเขา

ทัง้นีท้มีงานตัง้ใจนำาขอ้มลูจากการสำารวจมาสรปุผล เพือ่นำาเสนอผลการศกึษาตอ่
ชุมชน โดยเลือกวันประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณปราสาทตาเล็งเป็นวันเผยแพร่ข้อมูล 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่า เป็นวันท่ีผู้คนทุกเพศทุกวัยจะมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง  
อีกทั้งยังมีเพื่อนบ้านจากชุมชนข้างเคียงมาร่วมงานด้วย

“เท่าที่เห็นแต่ละปีมีคนมาร่วมงานเป็นพันคน” ไวน์ เอ่ยขึ้น
การประกอบพิธีกรรมบวงสรวงบริเวณปราสาทตาเล็งจัดขึ้นช่วงวันสงกรานต์ของ

ทุกปีไปพร้อมๆ กับพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่และการละเล่นสงกรานต์แบบไทย ชาวบ้าน 
ที่นี่มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาทและเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้มีผู้พิทักษ์รักษา
และคอยดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน 

อย่างที่กังวลใจแต่แรก กลุ่มแกนนำาเยาวชนไม่มีเวลาลงพื้นท่ีมากนัก การลงเก็บ
ข้อมูลในช่วงแรกใช้เวลาเพียง 2-3 วัน หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ แล้วนำาเสนอในวันงานบวงสรวงที่
จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2559 แต่ การเตรียมงานต้องสะดุด เพราะสมาชิกในทีม 
ไมส่ามารถจดัสรรเวลามาจดับธูไดต้ามทีว่างแผนไว้ กระทัง่การเตรยีมงานล่าชา้ไปจนถงึ
วันรุ่งขึ้น ทำาให้นำาเสนองานออกมาได้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 
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“ในวันท่ีเร�วิเคร�ะห์ข้อมูลกัน ต�หวน ศรีน�คเข้�ม�ช่ืนชมบอกว่� ส่ิงท่ี
พวกเร�ทำ�อยู่น้ันดีแล้ว ได้ช่วยเก็บคว�มรู้ของชุมชนไว้ให้เด็กรุ่นต่อไป
ได้เรียนรู้ คำ�ชมของผู้ใหญ่เป็นแรงผลักดันอย่�งหน่ึง อย่�งน้อยเร�ก็
รู้ว่�มีคนเห็นคุณค่�ในตัวเร�และส่ิงท่ีพวกเร�ทำ� เร�จะท้ิงง�นไปไม่ได้ 
ต้องทำ�ให้สำ�เร็จ”

 “เราตัง้ใจจดัเตรยีมบธูในตอนเยน็กอ่นวนังาน มภีาพ มขีอ้มลูประกอบ เพือ่ความ
น่าสนใจ แต่มากันไม่ทัน พอใกล้ค่ำาผู้ปกครองโทรตามเลยต้องหยุด แล้วตกลงกันว่าจะ
รีบมาจัดบูธให้เสร็จตอนเช้าวันงาน แต่สุดท้ายผลงานที่ทำาออกมาก็ไม่ได้ตามที่คิดไว้  
เรายังรู้สึกว่าทำาให้สวยและดีกว่านี้ได้ ถ้ามีเวลามากขึ้นกว่านี้” ไวน์ กล่าว

ปฏิบัติก�รขุดห�ร�กเหง้�ของชุมชน

บรรยากาศในงานวนับวงสรวงประจำาปเีตม็ไปดว้ยผูค้นทีม่ารว่มงานประเพณแีละ
รับชมกิจกรรมบนเวที มีผู้คนจำานวนไม่น้อยแวะเข้ามาเย่ียมชมบูธของพวกเขา ซ่ึงทีมงาน
บอกวา่ รูส้กึดใีจทีผู่ใ้หญแ่วะเขา้มาเยีย่มชมบธู สอบถามขอ้มลูและใหค้ำาแนะนำา แตเ่มือ่
ประเมินผลการทำากิจกรรมของตัวเองแล้ว พวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ข้อมูลที่
สืบค้นมานั้นยังไม่เพียงพอ 

“ตอนนั้นเรามีแค่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ยังขาดเรื่องความเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ
ที่ทำาให้ผู้คนมารวมตัวกันในวันงานบวงสรวง แล้วแหล่งข้อมูลก็มีไม่มากพอที่จะนำามา
เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ จนสรุปเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนและที่มาที่ไปของปราสาท
ตาเล็งได้ พวกเราเลยต้ังใจลงพื้นที่สำารวจเพ่ิม เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความเชื่อเพิ่มเติม” 
ไอซ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทีมงานบอกว่า ความยากของการเก็บข้อมูล คือ “การสื่อสาร” 
ให้ผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสเข้าใจคำาถามและตอบให้ตรงคำาถาม จึงจำาเป็น
ตอ้งใช้ภาษาถ่ินในการพดู อกีทัง้ขอ้มลูหลายสว่นทีข่าดหายไปไมส่ามารถเกบ็ได ้เพราะ
ผู้ใหญ่แต่ละคนอายุมากแล้ว อาจมีหลงลืมไปบ้าง ทำาให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ จึงต้อง
สัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบอีกชั้นหนึ่ง

“เราทำากันมาขนาดน้ีแล้ว ลงไปเก็บข้อมูล เอาข้อมูลมานำาเสนอ จะมาถอดใจ
ตอนนี้ไม่ได้ ยังไงเราก็ต้องสู้ ทำาให้เสร็จเพื่อตัวเราเอง และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มาคืนชุมชน” ไวน์ กล่าว

การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง ที่นำามาสู่การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ 
เพิ่มเติมนั้น ทีมงาน บอกว่า เป็นเพราะ “แรงผลักดัน” จากคำาชื่นชมของผู้ใหญ่ใน
ชมุชนบางทา่นทีเ่คยเขา้ไปสมัภาษณเ์กบ็ขอ้มลู โดยเฉพาะตาหวน ศรนีาค ซึง่เปน็
ผู้อาวุโสในที่คนในชุมชนนับถือ
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“วันท่ีเราวิเคราะห์ข้อมูลกัน ตาเขาเข้ามาช่ืนชม
บอกว่า ส่ิงท่ีพวกเราทำาอยู่น้ันดีแล้ว ได้ช่วยเก็บความรู้
ของชมุชนไวใ้หเ้ด็กรุน่ตอ่ไปไดเ้รยีนรู ้คำาชมของผูใ้หญ่
เปน็แรงผลกัดนัอยา่งหนึง่ อยา่งนอ้ยเรากร็ูว้า่มคีนเหน็
คุณค่าในตัวเราและส่ิงที่พวกเราทำา เราจะทิ้งงานไป 
ไม่ได้ ต้องทำาให้สำาเร็จ” ไวน์ กล่าวอย่างมุ่งมั่น

ทีมงานบอกว่า เป้าหมายของการลงพื้นที่สัมภาษณ์
ครั้งที่ 2 ที่พวกเขาคาดหวัง หลังจากได้เห็นความร่วมมือ
ของผู้ใหญ่ในชุมชนที่เชื่อมโยงกันด้วยความศรัทธาและ
ความเช่ือ คือการนำาข้อมูลที่เก็บได้มาจัดทำาเป็นสมุด 
เล่มเล็ก เพื่อเผยแพร่ประวัติชุมชนและปราสาทตาเล็ง 
รวมถึงความเช่ือและความศรัทธาต่อปราสาทให้คนในชุมชน
รับรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของชุมชนตนเอง

“พวกเราคดิทำาสมดุเลม่เลก็ขึน้มา เพือ่นำาไปแจก
แต่ละหมู่บ้านไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลชุมชน และนำาไปไว้
ในห้องสมุดโรงเรียนของชุมชนให้เด็กๆ ได้อ่านและ
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน” ป๊อบ กล่าว

สืบค้นคุณค่�ปร�ส�ทต�เล็ง

ไอซ์และหญิง บอกว่า การลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 จาก
แหล่งข้อมูลใหม่ทำาให้พวกเขารู้จักชุมชนดีขึ้นกว่าเก่า  
ท้ัง 2 คน ช่วยกันสรุปประวัติของชุมชนและปราสาทตาเล็ง
ได้ใจความว่า ตำาบลปราสาท ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
มโีบราณสถานอยู ่1 แหง่ นัน่คอื ปราสาทตาเลง็ ทีต่ัง้อยู่
หมู่ 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สถานที่ 
แหง่นีเ้ปน็สิง่กอ่สรา้งโบราณทีบ่รรพบรุษุชาวเขมรรว่มกนั
สร้างขึ้น

ตัวปราสาทตาเล็งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันหันหน้า 
ไปทางทิศตะวันออก สภาพเหลือเพียงปราสาทปรางค์
เดี่ยวที่ก่อขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแลง ส่วนยอดได้พัง
ทลายลง แตส่นันษิฐานวา่นา่จะสร้างดว้ยอฐิ จากหลกัฐาน
ที่ปรากฏพบ ได้แก่ ภาพสลักบนทับหลัง ลวดลายสลัก
บรเิวณกรอบประตแูละชิน้ส่วนหนา้บนัศกึษาเปรยีบเทยีบ
ได้ว่าปราสาทตาเล็งสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่  16 
จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะแบบปาปวน 
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ดา้นหนา้มซีุม้ประตทูางเขา้กอ่ดว้ยศลิาแลง  ถดัจากประตู
ทางเข้าออกไปประมาณ 200 เมตร  มีบารายขนาดใหญ่
เป็นที่เก็บกักน้ำาประจำาชุมชนที่สร้างร่วมกับตัวปราสาท

ทีมงานบอกต่อว่า ชาวบ้านปราสาทส่วนใหญ่เป็น
คนไทยเชื้อสายเขมร มีความรักความผูกพันกับปราสาท 
ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น จึงร่วมกันดูแลรักษาปราสาทเป็น
อย่างดี มีการจัดแบ่งเวรอาสามาทำาความสะอาด และ 
เก็บกวาดบริเวณโดยรอบ ปัจจุบันปราสาทตาเล็งกลายเป็น
ศาสนสถานประจำาชุมชนที่คนให้ความเคารพนับถือ

ในด้านความเชื่อนั้น ทีมงานเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุด
ที่แสดงถึงความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อ
ปราสาทว่า เมื่อกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะปราสาท และ
ไดอ้ญัเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์อกจากปราสาทไปยงัศาลารมินา
ฝั่งตรงข้าม เหตุการณ์น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อมีคนฝัน
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาท

“คนท่ีฝันว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในปราสาทมาบอกว่า ยังกลับ
เข้าไปในปราสาทไม่ได้ เพราะอัญเชิญกลับเข้าปราสาท 
ไม่ถูกวิธี ปีท่ีผ่านมาชุมชนเลยจัดพิธีอัญเชิญใหม่อีกครั้ง
หลังการบวงสรวงช่วงสงกรานต์ มีการนำาเครื่องใช้ต่างๆ 
ที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตมาถวายเพิ่มด้วย เช่น หม้อ จอบ  
เสยีม และตะกรา้สานดว้ยไมไ้ผ ่ในวนันัน้มีคนในชมุชนมา
ทำาพิธีร่วมกันอีกเป็นจำานวนมาก แสดงให้เห็นถึงความ
สามัคคีและความศรัทธาจริงๆ”  ป๊อป กล่าว

พัฒน�ตัว พัฒน�ใจ 

กล่าวได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการทำางานใน
โครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษกอ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงหลากหลายดา้นในตวัทมีงาน ทัง้การ
สื่อสาร ความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ แต่ที่
สำาคัญคือ ความรู้สึกสำานึกรักชุมชนถิ่นเกิด 

“ถ้�มีเวล�ม�กกว่�น้ี คงทำ�ได้ดีกว่�น้ี หล�ยคร้ังช่วงท่ีทำ�โครงก�รเร�รู้สึกข้ีเกียจ
ไม่อย�กม� เพร�ะเหน่ือย แต่ก็คิดว่�ท่ีน่ีเป็นบ้�นของเร� ถึงแม้จะไม่ใช่คนพ้ืนเพ
บ้�นปร�ส�ทโดยตรง แต่ก็อย�กทำ�ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้ตำ�บลของตัวเอง”

ไวน ์บอกว่า เธอยงัอยากปรบัปรงุตวัเองเรือ่งความ
ตรงต่อเวลา และอยากแบ่งเวลามาทำาโครงการให้ 
ได้ดียิ่งข้ึน คิดว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้คงทำาได้ดีกว่านี้ 
หลายครัง้ชว่งทีท่ำาโครงการเธอรูส้กึขีเ้กยีจไมอ่ยากมา 
เพราะเหนือ่ย แตก่คิ็ดวา่ทีน่ีเ่ปน็บา้นของเรา ถงึแมจ้ะ
ไม่ใช่คนพื้นเพบ้านปราสาทโดยตรง แต่ก็อยากทำา 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตำาบลของตัวเอง

“เม่ือก่อนไม่กล้าเอ่ยปากพูดหรือถาม เพราะเรารู้น้อย
เลยปิดกั้นตัวเอง แต่ตอนนี้รู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น
เลยกลา้พดู และกลา้ถามออกไปในเรือ่งทีส่งสยั เหน็ไดช้ดั
เลยว่ามีความมั่นใจเวลาออกไปพูดหรือนำาเสนองาน
หน้าห้อง ทักษะด้านอ่ืนๆ จากการอบรมร่วมกับพ่ีเล้ียงก็
สามารถนำาไปใช้ทำางานกลุ่มในห้องเรียนได้ แทนที่จะให้
งานไปตกที่คนใดคนหนึ่ง เราก็แบ่งงานตามความถนัดให้
ทุกคนได้ทำา การทำางานกลุ่มเลยง่าย เร็วข้ึน และบรรยากาศ
ในการทำางานดีขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความ
สนกุสนาน ไดรู้จ้กันิสยัใจคอ และความสามารถของเพือ่น
มากขึ้นด้วย” ไวน์ กล่าว

ไอซ์ ป๊อบ และหญิง พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เดิมที
ไม่ต้องถึงขั้นออกไปจับไมค์หรอก แค่ก้าวขาออกไปหน้า
ห้องเรียนเพื่อพูดนำาเสนองานยังไม่กล้า พวกเขาจึงเป็น
แผนกเบื้องหลัง คอยทำางาน และให้กำาลังใจเพื่อนเวลา
ออกไปนำาเสนอ ถึงตอนนี้ความเกร็งและความกลัวยัง
มอียู ่แตเ่มือ่มโีอกาสออกไปพดูนำาเสนอกจิกรรมทีท่ำา
และแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ บ่อยครั้ง ก็เริ่ม
กล้ามากขึ้น

“เราเห็นเพื่อนกลุ่มอื่นๆ นำาเสนอได้ดี ตอบคำาถาม
ดีมาก พูดรู้เรื่อง และมั่นใจในการพูด การตอบ เราอยาก
ทำาใหไ้ดแ้บบเขา อยากทำาใหด้เีท่า หรอืไมก่ด็กีว่า  ยิง่เวลา
เพือ่นๆ กลุม่อืน่นำาเสนอ แลว้เรานำาแนวคดิมาปรบัใหเ้ขา้
กบัโครงการของเราได ้กค็ดิได้ว่า เราควรนำาเสนอกจิกรรม
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ที่ทำาให้เพื่อนรู้ด้วย เผื่อมีประโยชน์กับเขา เพราะถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเราทำาอะไร” 
ไอซ์ กล่าว

หญิง เสริมว่า ความยากของการพูดอยู่ที่การเลือกและเรียบเรียงข้อมูลว่าควรพูด
อะไรก่อนหลัง จนเกิดความกังวล ทำาให้ไม่กล้าพูดออกไป 

เชน่เดยีวกบัปอ๊บทีบ่อกวา่ เมือ่ตอ้งออกไปนำาเสนอผลงานตอ่หนา้คนอืน่ นอกจาก
ความกดดันจากคนจำานวนมากแล้ว บางครั้งยังงงและไม่เข้าใจกับคำาถาม จนทำาให้รู้สึก
สับสน เรียบเรียงข้อมูลออกมาพูดไม่ได้ แต่ตอนนี้สามารถทำาได้ดีขึ้น

“ช่วงแรกไม่รู้จะพูดอะไร เพราะยังไม่เคยทำาโครงการยังไม่ได้ทำาอะไรเลย  
แตเ่วทคีรัง้หลงัๆ ทีเ่ขา้รว่ม พวกเรากลา้พดูมากขึน้ เพราะไดล้งมอืทำา รูว้า่ทำาอะไร
ไปแลว้บา้ง ทำาอะไรกอ่นอะไรหลงั กส็ามารถเรยีบเรยีงคำาพูดไปนำาเสนอได ้จดัการ
กับความคิดของตัวเองเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ เม่ือก่อนจะพูดอะไรไม่เคย
คิดมากขนาดนี้” หญิง กล่าว

เม่ือลงมือทำ� จึงได้ภูมิคุ้มกันชีวิต

ประเสริฐ ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน ย้ำาว่า ปราสาทตาเล็งถือเป็นศูนย์
รวมใจของชาวบา้น คนในชมุชนมคีวามเลือ่มใสและศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธท์ีพ่ทิกัษ์รกัษา
ปราสาทไว้ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ประวัติความเป็นมาของปราสาท รวมถึงความเป็นมา
ของชุมชน อีกทั้งยังไม่เคยมีใครเก็บข้อมูลรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการนี้
จึงเปรียบเสมือนตัวช่วยในการขุดหารากเหง้าของชุมชน โดยมีกลุ่มแกนนำาเด็ก
และเยาวชนเป็นผู้นำาในการขุด 
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“ถา้ชวนคนทีน่ีม่าทำากจิกรรมเกีย่วกบัปราสาททกุคนยนิดมีาเพราะปราสาทเปน็ส่ิง
ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชน ผู้ใหญ่แต่ละคนก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง พอมีเด็กๆ ลุกขึ้นมาทำา
โครงการเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับปราสาทตาเล็ง ผู้ใหญ่เลยให้การตอบรับดีและยินดีให้
ความรว่มมอืกบัเด็กและเยาวชน เพือ่ใหเ้ขารวมรวมขอ้มลูออกมาเปน็ชิน้เปน็อนัใหไ้ด”้ 

ประเสริฐ สะท้อนอีกว่า โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สอนให้
เด็กมีวินัยและรู้จักตนเอง การรู้จักตัวเอง หมายรวมถึงการรู้จักหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบของตวัเอง ทัง้เรือ่งการเรยีน ครอบครวั หรือแมแ้ตสั่งคมทีอ่าศยัอยู ่เชน่ 
การรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย และการช่วยผู้ปกครองทำางานในบ้าน รวมถึง
งานสังคม 

ประเสริฐ ย้ำาว่า ความรู้ คุณลักษณะที่ดี และทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาไป
พร้อมๆ กันจากการทำากิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างที่กลุ่มแกนนำาเยาวชนกำาลังทำาอยู่ 
กิจกรรมเหล่านี้จะทำาให้เป็นคนเปิดกว้าง พร้อมพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ที่จะจัดการกับ
อารมณ์ในสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ  

“เม่ือต้องมาทำางานด้วยกัน เด็กๆ เขาก็ได้ความเสียสละ รับฟังผู้อ่ืน ย่ิงเม่ือได้
ลงมือทำาแล้วเกิดข้อผิดพลาด เด็กจะย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองก่อน ไม่โทษผู้อ่ืน 
แล้วกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงได้ดีข้ึน หรือหากจะทำาอะไรสักอย่าง ก่อนจะทำา
ต้องผ่านกระบวนคิดไตร่ตรองมากขึ้นว่า สิ่งที่ทำามีผลดีหรือมีผลกระทบกับชีวิต
อย่างไร วิธีคิดแบบนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาเวลาออกไปใช้ชีวิตในสังคม”

ดอน-ณัฐฌยาน์ ศรีสุวรรณ พ่ีเล้ียงชุมชน บอกว่า เธอเป็นเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของ อบต.ปราสาท จึงสนใจสนับสนุนการทำากิจกรรมเพื่อชุมชน
ของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ เมื่อได้รับคำาเชิญชวนจากทีมพี่เลี้ยงโครงการพัฒนา
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 ให้เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงชุมชน จึงไม่ลังเลใจที่จะ 
ตกปากรับคำา และเริ่มประชาสัมพันธ์แนะนำาโครงการกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  
โดยประสานงานไปยังโรงเรียนขุขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาอำาเภอ แม้ว่าครั้งน้ันมี
นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 15 คน แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำาให้เธอ
เรียนรู้ว่า กิจกรรมเพื่อชุมชนจะเดินหน้าอย่างราบรื่นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
คนในพื้นที่เป็นหลัก

“โครงก�รพัฒน�เย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สอนให้เด็กมีวินัย
และรู้จักตนเอง ก�รรู้จักตัวเอง หม�ยรวมถึงก�รรู้จักหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบของตัวเอง ทั้งเรื่องก�รเรียน ครอบครัว หรือแม้แต่
สังคมที่อ�ศัยอยู่ เช่น ก�รรับผิดชอบง�นที่ครูมอบหม�ย และก�รช่วย
ผู้ปกครองทำ�ง�นในบ้�น รวมถึงง�นสังคม”
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“พอเราประกาศประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียน นอกจากน้องๆ ในพื้นที่แล้ว
ยงัมนีกัเรยีนทีอ่ืน่มาสมคัรดว้ย เราเชือ่วา่เดก็มคีวามสนใจทำาโครงการจรงิ แตร่ะยะทาง
และการเดินทางเป็นอุปสรรค สุดท้ายเหลือแกนนำาในพื้นที่และชุมชนข้างเคียงอยู่
ประมาณ 5 คน” 

ดอน อธิบายต่อว่า เข้ามารับหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงชุมชนด้วยความเต็มใจ ไม่เคยคิดว่า
หนา้ทีน่ีเ้ปน็ภาระแตอ่ยา่งใด ไมว่่าจะเป็นงานในโครงการหรอืงานในหนา้ที ่เปา้หมาย
ของงาน คือ การพัฒนาเยาวชนเหมือนกัน ถ้าพัฒนาเด็กได้ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมตก
อยู่กับชุมชน 

“ระหว่างที่มาดูแลเด็กๆ ในโครงการ ตัวเราเองก็ได้เรียนรู้และทำาความรู้จักชุมชน
ไปพร้อมๆ กับเด็ก เพราะยังมีเรื่องของชุมชนหลายเรื่องที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ แม้ต้องใช้
เวลาพอสมควร แต่สิ่งท่ีได้คืนมาในระยะยาว และเป็นประโยชน์กับชุมชนมีมากกว่า 
สุดท้ายมีแต่ได้กับได้...บอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้ขนาดตัวเองยังรู้สึกละอายเวลาเห็น
นักท่องเที่ยวเดินทางมาปราสาทตาเล็ง แล้วมาเจอปราสาทที่ยังบูรณะไม่เสร็จ แถมยัง
ไม่มีป้ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทให้ศึกษาเลย” ดอน เล่าด้วยน้ำาเสียงจริงจัง

ในแง่ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแกนนำาเยาวชนนั้น ดอน สะท้อนว่า แม้บางครั้ง
ทีมงานอาจจะขี้เกียจ ไม่อยากมาทำากิจกรรมบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็น
ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น

“ผู้ใหญ่เองก็ต้องเข้าใจและปรับตัวเข้าหาเขาด้วย ไม่ใช่ยึดตัวเองเป็นมาตรฐาน  
โดยสว่นตวัคดิวา่ตวัเองไดเ้รยีนรูจ้ากเดก็ดว้ยซ้ำา ทำาใหเ้ราเขา้ใจวยัรุน่มากขึน้ เขา้ใจสิง่ที่
ลูกคิดมากขึ้น เพราะได้ทำางานกับเยาวชน”

จากจุดเร่ิมต้นด้วยความกล้าๆ กลัวๆ นำาพาให้ทีมงานเดินสู่เส้นทางการเรียนรู้
รากเหงา้ของตนเอง วนันีป้ระวตัศิาสตรช์มุชนและขอ้มลูปราสาทตาเลง็ทีพ่วกเขา
ลงมือสืบค้นและเก็บรวบรวม ได้กลายเป็น “ทุนความรู้” ของชุมชน เมื่อปราสาท
ตาเล็งศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น 
ลูกหลานของคนในชุมชนเอง ผู้ใหญ่ในชุมชนคงวางใจได้ว่า ปราสาทตาเล็งจะยัง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
คนในชุมชนตราบนานเท่านาน
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โครงก�รปร�ส�ทต�เล็งศูนย์รวมคว�มศรัทธ� 
ของชุมชน
พี่เลี้ยงชุมชน  ณัฐฌยาน์ ศรีสุวรรณ  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.ปราสาท 
ทีมทำางาน  กลุ่มเยาวชน ตำาบลปราสาท อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สุกัญญา คำาแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย  
เสาวลักษณ์ นัยสว่าง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1  มหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
อภิญญา ขวานทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุขันธ์ 
วนิดา อุ่นแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุขันธ์
ศศิวิมล สุยงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุขันธ์ 
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โซนอำ�เภอขุนห�ญ

อ.ขุนห�ญ
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สืบส�นล�ยไหม...
มัดใจชุมชน

โครงก�รเส้นส�ยล�ยไหมมัดหมี่มัดใจ
ส�นส�ยใยกอนกวยโซดละเว
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ปีแรกกลุ่มเย�วชนได้เรียนรู้เรื่องร�ว
ประวัติคว�มเป็นม� ตลอดจนคุณค่� 
ของก�รทอผ้�ไหม วิธีก�รทอผ้�ไหม
โซดละเว จนเกิดคว�มตระหนักถึง
คุณค่� เชื่อมโยงสู่คว�มภ�คภูมิใจ
ในช�ติพันธุ์และถิ่นกำ�เนิด คว�มรัก
และลุ่มหลงในวิถีก�รทอและใช้ผ้�ไหม
โซดละเว...ปีนี้จึงต้องก�รต่อยอด
ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับผ้�ไหมโซดละเวให้
ครบองค์ประกอบในก�รใช้ง�นใน
พิธีกรรมต่�ง ๆ ต�มขนบธรรมเนียม
ประเพณีของช�วกวยที่ยึดถือกันม�
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นก�ร
เพิ่มมูลค�่ให้กับผ้�ไหมโซดละเว

จากการทำาโครงการของเยาวชนปทีี ่1 ทำาใหเ้ยาวชน
คนอืน่ๆ ในหมูบ่า้นและคนนอกรูว้า่ชมุชนบา้นแต้พฒันา 
ตำาบลโพธิ์กระสังข์ อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกวย (ส่วย) ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ 
สืบทอดวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมโซดละเว 
หรือที่เรียกว่า “ผ้าไหมลายหางกระรอก” ปีที่ผ่านมา 
กลุ่มเยาวชนเห็นว่า หากไม่เร่งสานต่อวัฒนธรรมการ 
ทอผ้าอาจทำาให้ “ความรู้” ในการทอผ้าไหมสูญหายไป
จากชุมชน จึงรวมตัวกันทำาโครงการดักแด้แตกใหม่ 
ทอรักทอไหมสายใยโซดละเว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
การใช้ผ้าไหมโซดละเว โดยได้ร่วมกันสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของผ้าไหมโซดละเว วิธีการใช้ผ้าไหม 
โซดละเวในชีวิตประจำาวันและในงานประเพณีต่างๆ 
รวมทั้งลงแรงปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อผลิตเส้นไหม
สำาหรับฝึกย้อมสีและทอผ้าไหมโซดละเว 

แตง่านยงัไมจ่บแคน่ัน้...พวกเขายงัมอีกีหลายเรือ่งที่
ต้องดำาเนินงานต่อ
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“โครงก�รเส้นส�ยล�ยไหมมัดหมี่มัดใจส�นส�ยใยกอนกวยโซดละเว 
จึงเป็นก�รต่อยอดก�รทำ�ง�นในปีที่ 2 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อศึกษ�และ
รวบรวมข้อมูลองค์คว�มรู้ เกี่ยวกับผ้�ไหมมัดหมี่ (บูลจ์บูลจ์ฉิปัด) 
ให้เป็นระบบ และห�แนวท�งเพิ่มมูลค่�ให้กับผ้�ไหมโซดละเว ซึ่งจะเป็น
ช่องท�งของก�รสร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียนให้กับเย�วชน”

สืบเร่ืองท่ีต้องส�นต่อ

ปีแรกกลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา ตลอดจนคุณค่า และ 
ความยากลำาบากของการทอผ้าไหม วิธีการทอผ้าไหมโซดละเว จนเกิดความตระหนัก
ถึงคุณค่า เชื่อมโยงสู่ความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์และถิ่นกำาเนิด ความรักและลุ่มหลงใน
วิถีการทอและใช้ผ้าไหมโซดละเว ทำาให้กลุ่มเยาวชนซ่ึงประกอบด้วย เต๋า-อภิชาต วันอุบล  
คิด-สุกฤตยา ทองมนต์ บุ๋ม-ศรีประทุม โพธิสาร ตาล-ดาริตา โพธิสาร แตงโม- 
พาฝัน ไพธิ์กระสังข์ และเพื่อนๆ เยาวชนในชุมชน ต้องการต่อยอดการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผ้าไหมโซดละเว ซึ่งสามารถนำาผ้าไหมลาย 
มดัหมีม่าตอ่กบัผา้ไหมโซดละเว ทำาใหเ้กดิเปน็ลวดลาย
อันงดงาม ซึ่งทำาให้ผ้าไหมโซดละเวครบองค์ประกอบ
ในการใช้งานใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวกวยที่ยึดถือกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าไหมโซดละเว  
อันเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทอ 

โครงการเส้นสายลายไหมมัดหมี่มัดใจสาน
สายใยกอนกวยโซดละเว จึงเป็นการต่อยอดการ
ทำางานในปีที่  2 โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ 
(บูลจ์บูลจ์ฉิปัด) ให้เป็นระบบ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผ้าไหมโซดละเว ซึ่งจะเป็นช่องทางของการสร้าง 
รายได้ระหว่างเรียนให้กับเยาวชน 

ทีมงานซึ่งส่วนใหญ่ทำางานร่วมกันมาในปีแรก  
ยงัคงรวมกลุม่กนัเหนยีวแนน่ เพราะเดก็ๆ ในชมุชนมกั
มารวมตวักนัทำากจิกรรมทีล่านตากขา้ว หรอืทีบ่า้นเตา๋
อยู่แล้ว โดยก่อนเริ่มงานทีมงานได้ประชุมทีมเพื่อ
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“ด้วยคว�มช่�งคิดดังกล่�ว ทำ�ให้ทีมง�นส�ม�รถปรับประยุกต์อุปกรณ์
ในก�รมัดหม่ี และวิธีก�รท่ีจะทำ�ให้ทำ�ง�นได้เร็วข้ึน เช่น อุปกรณ์ในก�รเวียน
เส้นไหมข้ึนลำ�หม่ี ท่ีใช้ก�รหมุนแทนก�รพันรอบหลัก 2 ข้�ง ส่ิงประดิษฐ์จ�ก
คว�มช่�งคิดช่�งสังเกตและกล้�ทดลอง ช่วยลดเวล�ในก�รทำ�ง�นจ�ก 
3 ช่ัวโมงเหลือเพียงไม่ถึงช่ัวโมง”

ทบทวนการทำางานในปีท่ีผ่านมา และทบทวนโครงการท่ีจะทำาในปีน้ี เพ่ือให้ทีมงาน
ได้รบัรูแ้ละเขา้ใจแผนงานทีจ่ะทำาในปนีีร้ว่มกัน  พรอ้มท้ังแบง่บทบาทหนา้ทีห่ลกัๆ 
มีเต๋าเป็นหัวหน้าทีมพาน้องๆ เรียนรู้เรื่องลายผ้าไหมโบราณจากผู้รู้ในหมู่บ้าน และ
หมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อที่จะรวบรวมเป็นความรู้และแกะลายไว้เพื่อใช้ในการฝึกทอ   
ส่วนคิด แม้ปีนี้จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย แต่ยังแวะเวียนมาช่วยน้องๆ เรื่อง 
งานเอกสาร ส่วนน้องคนอื่นจะมอบหมายหน้าท่ีตามงานในแต่ละข้ันตอนของการ 
เตรียมวัสดุและทอผ้า 

“เก็บ–แกะ–เกิด” กระบวนก�รฟ้ืนผ้�ไหมโซดละเว

กระบวนการ “เก็บ-แกะ-เกิด” ทีมงานเริ่มต้นศึกษาด้วยการ “เก็บ” รวบรวม
ข้อมูล “เรื่องราวของผืนผ้า” จากการสอบถามจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านทั้งในและ
นอกชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาเรื่อง
การใช้ผ้าในพิธีกรรมต่างๆ ในรอบปี ไปพร้อมๆ กับการสอบถามเรื่องลายผ้าจาก
ผู้รู้ โดยจัดทำาเป็นปฏิทินการใช้ผ้า และจากข้อมูลที่ค้นพบ แสดงให้เห็นว่า มีการใช ้
ผ้าไหมโซดละเวในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ใช้ประกอบเครื่องบูชาพระแม่โพสพในงานบุญ
ข้าวเปลือก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ใช้ห่อใบลานและพิธีกรรมนางอ้อ ในงาน
บุญผะเหวด หรือพิธีกรรมนางอ้อในเดือนเมษายน ใช้เป็นสิ่งของนำาไปเยี่ยมญาติช่วง
สารทเดือนสิบ รวมทั้งการใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องกฐิน เป็นต้น 

นอกจากนั้น กระบวนการศึกษาขอ้มลูยงัทำาใหรู้ล้กึลงไปอีกวา่ ลายผา้ทอมกัได้รบั
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น ลายที่มาจากงู เป็นต้น 

“แกะ” คือ กระบวนการแกะลายหลังจากทีมงานรวบรวมข้อมูลได้แล้ว 
“เราเข้าไปเก็บข้อมูลลายผ้าโบราณจากผู้รู้ ทั้งที่บ้านซำาและผู้รู้ในหมู่บ้าน 

ของเรา วธิกีารคอื เราให้ชาวบา้นวาดใหด้ ูบางครัง้กเ็อาลายผา้ใหเ้ขาดวูา่เปน็ลาย
อะไรบ้าง แล้วเราก็เอามาถอดแกะลายรวบรวมไว้” เต๋าเล่าถึงการสืบค้นข้อมูลจาก
ผู้รู้ในชุมชน  

ทีมงานพอจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องการแกะลายบ้างเล็กน้อย จึงอาศัยการลองทำา 
แลว้นำาไปถามผูรู้ว้า่ ถกูตอ้งหรอืไม ่การเรยีนรูผ้า่นการทดลองทำา สรา้งสมประสบการณ์
ให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี ทีมงานตั้งใจจะแกะลายรวบรวมไว้เพื่อใช้ฝึกทอ เพราะถ้ารู้ว่า
ลายมัดหมี่แต่ละลายต้องมัดอย่างไร ก็จะทำาให้การทำางานง่ายขึ้น 
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“ผมเป็นตัวหลักแกะลายให้น้องๆ ได้ แล้วน้องเขาก็จะมัดตามแบบท่ีแกะ ซ่ึงการมัด
จะต้องมีกรรมวิธี ขั้นตอน และต้องมัดให้แน่น ไม่เช่นนั้นเมื่อนำาไปย้อมแล้วจะทำาให้ 
ผ้าผืนนั้นไม่สวย ลายมันจะเลอะ ตอนนี้แกะลายได้หลายแบบแล้ว เช่น ลายขอใหญ่ 
ลายขอเล็ก ลายกากะใหญ่ ลายสังข์เคล็ด ลายโคม ฯลฯ รวมๆ ตอนนี้ 14 ลาย ตั้งใจ
จะแกะให้ครบทุกลาย รวบรวมไว้เป็นรูปเล่มเอกสารภูมิปัญญาการทำามัดหมี่” เต๋า เล่า

นอกจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น การทำางานส่วนใหญ่ของทีมงานอยู่บนฐานของ
การปฏิบัติ ทั้งการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ทีมงานสนใจต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว 
และการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เช่น การมัดหมี่ ซึ่งต้องมีกระบวนการทั้งมัด ท้ังการย้อม  
ก่อนที่จะนำาไปทอเป็นผ้าผืน การวางแผนกิจกรรมในโครงการจึงล้อไปกับขั้นตอนใน
การเตรยีมวสัด ุจนถงึการทอ โดยมลีำาดบัของการฝกึฝนของนอ้งๆ ในทมีจากงานทีง่า่ย
ไปสู่งานที่ยาก โดยน้องที่มาใหม่จะเริ่มจากการกวักไหม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้ว 
แต่กระนั้นถ้าคนไหนทำาไม่เป็นหรือใจร้อนก็จะทำาไม่ได้ และถ้าทำาขาดก็ต้องเสียเวลา 
หาจุดที่ขาดเพื่อต่อไหม

“ขั้นต่อไปคือ การฟอก แล้วนำาเส้นไหมมาแกว่ง ยังอยู่ในขั้นพื้นฐาน ซึ่งขั้นตอนที่
ยากขึน้ไปอกีคอื การขึน้ลำา ถา้เราจะมดัหมีก่ารขึน้ลำาจะยาก เพราะตอ้งทำาใหส้ม่ำาเสมอ 
ถา้ทำาไมส่ม่ำาเสมอ ลายจะเลก็ใหญไ่มต่รงกนั แตถ่า้เราจบัแน่นไปเวลาทอจะไมส่ม่ำาเสมอ 
เม่ือขึ้นลำาเสร็จก็จะเป็นการมัด ซึ่งยากขึ้นไปอีก แล้วก็เป็นการโอบ ถ้าคนโอบไม่เป็น 
เวลาย้อมผ้าสีจะเลอะไม่สวย หลังจากนั้นก็เอาไปย้อม แล้วนำามากวักออก แล้วนำาไป
ขึ้นไหมเครือซึ่งจะยากพอสมควร เพราะถ้าใส่ไม่ถูกช่องท่ีต้องการจะใช้ไม่ได้เลย” เต๋า
ลำาดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้สำาหรับการเรียนรู้ของน้อง 
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ผู้รู้เรื่องการมัดหมี่ในชุมชนที่เหลือมีกี่ราย เพราะไม่ค่อยมีคนทำามัดหมี่ แต่โชคดีที่
ผู้รู้ที่ยังคงอยู่ล้วนแต่เป็นคนใกล้ตัวของทีมงาน เช่น แม่น้องกั้ง แม่น้องบุ๋ม ยายของเต๋า 
และพี่แอ๊ดพี่เลี้ยงชุมชน การเรียนรู้การมัดหมี่จึงเป็นการสอบถามไปพร้อมๆ กับ
การปฏิบัติซึ่งทีมงานต้องอาศัยทักษะการสังเกตเพื่อจะทำาตามได้ 

เพราะสงัเกตเหน็ว่า ผา้ไหมทีซ่ือ้จากตลาดสสีนัจะไมส่วยเหมอืนผา้ไหมทีย่อ้มเอง
ทอเอง ท้ังยังสีตกทำาให้ผ้าซีดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจเป็นเพราะกระบวนการย้อมท่ีต่างกัน 
ทำาให้ทีมงานสนใจพัฒนาความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติที่ได้เริ่มศึกษามาบ้างแล้วใน
ช่วงท้ายๆ ของการทำาโครงการในปีก่อน โดยในปีนี้เน้นการย้อมไหมด้วยสีจาก
ธรรมชาติทั้งหมด หลังจากที่ในปีแรกยังเป็นการย้อมด้วยสีเคมี ด้วยมองเห็นว่า 
การย้อมด้วยสีธรรมชาติมีความปลอดภัยต่อการสวมใส่และดีต่อสิ่งแวดล้อม  
อีกทั้งยังเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาที่กำาลังจะสูญหายไป และเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ให้แก่ผ้าไหม วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น แก่นฝาง ครั่ง มะเกลือ หูกวาง จันเข  
เป็นสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติใกล้ตัว 

“ปนีีเ้ราไดส้ธีรรมชาตจิากแกน่ฝาง ซึง่ยอ้มงา่ยกวา่ เพราะเปน็เปลอืกไม ้ทำาไดเ้ลย 
แต่ถ้าเป็นครั่งกว่าจะตำาคั้นเป็นน้ำา ต้องใช้เวลานาน การย้อมแต่ละครั้งสีออกมาไม่
เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเราจะทออะไรก็ต้องคำานวณก่อนว่า จะต้องใช้ไหมเท่าไร แล้วจึง
ย้อมไปเลยครั้งเดียวในเครือเดียวกัน เพราะถ้าย้อมไว้ไม่พอแล้วต้องไปย้อมใหม่อีก 
จะได้เฉดสีไม่เหมือนเดิม” ทีมงาน เล่า

สิ่งที่ทีมงานรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำาต่อในปีนี้คือ การเลี้ยงไหม เพราะปีนี้ยังหา 
พันธุ์ไหมไม่ได้ ทั้งๆ ที่ต้นหม่อนที่นำามาปลูกไว้ในชุมชนแตกใบงามมาก ประกอบกับ
การทำางานทีม่รีายละเอยีดทีต่อ้งเรยีนรูม้ากขึน้ทัง้การยอ้มสธีรรมชาต ิการมดัหมี ่ทำาให้
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ต้องเลือกที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไหมที่ใช้ในการฝึกมัดหมี่ 
และฝึกทอจึงเป็นไหมที่สะสมไว้ตั้งแต่การทำาโครงการใน 
ปีแรก และขอซื้อเพิ่มจากพ่อแม่พี่น้องในชุมชน 

การรือ้ฟืน้ความรูแ้ละวธิกีารยอ้มสธีรรมชาตขิอง
กลุ่มเยาวชน เป็นตัวกระตุ้นความสนใจคนในชุมชน 
ยาย ปา้ นา้ อาบางคนเริม่เสาะแสวงหาวสัดุทีใ่หส้จีาก
ธรรมชาติมาย้อมไหมของตนเองบ้าง โดยเฉพาะการ
ย้อมสีเหลืองจากแก่นไม้ที่ทำาได้ง่าย สามารถหาได้ใน
ทอ้งถิน่ แมว้า่สอีืน่ๆ ทีม่ขีัน้ตอนการยอ้มทีซ่บัซอ้นขึน้
จะยังคงใช้สีเคมีอยู่ก็ตาม 

“เกิด” ความทุ่มเท ใส่ใจเรียนรู้ ทำาให้ทีมงาน 
เห็นช่องทางพัฒนาลวดลายของผ้าไหมให้งดงามยิ่งข้ึน 
ความคิดสร้างสรรค์ที่มักเกิดขึ้นขณะมัดหมี่หรือทอ ทำาให้
เต๋าอดใจไม่ได้ที่จะทดลองสอดใส่ลวดลายใหม่ๆ ลงไป 
ในการทอ หรือการมัดแต่ละครั้ง แม้ว่าลวดลายที่ได้ยังไม่

ลงตัว แต่การได้ฝึกคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็เป็นเสน่ห์ที่ 
น่าค้นหาในการทำางาน 

ด้วยความช่างคิดดังกล่าว ทำาให้ทีมงานสามารถ
ปรบัประยกุตอ์ปุกรณใ์นการมดัหมี ่และวธิกีารทำางาน
ได้เร็วขึ้น เช่น อุปกรณ์ในการเวียนเส้นไหมขึ้นลำาหมี่ 
ที่ใช้การหมุนแทนการพันรอบหลัก 2 ข้าง สิ่งประดิษฐ์
จากความช่างคิดช่างสังเกต และกล้าทดลอง ช่วยลด
เวลาในการทำางานจาก 3 ชัว่โมงเหลอืเพยีงไมถ่งึชัว่โมง 

ทกุวนัยามเยน็ กจิกรรมของเด็กและเยาวชนบา้นแต้
พัฒนา คือ การรวมตัวกันทอผ้า ย้อมไหม แบ่งหน้าที่ 
กันไปตามระดับขั้นที่ต้องฝึกฝน โดยมีงานกลางเช่น  
การบรหิารจดัการโครงการทีต่อ้งชว่ยๆ กัน หากมงีานตอ้ง
ทำาเอกสาร รายงาน คนที่มีคอมพิวเตอร์ก็จะหอบโน้ตบุ๊ก
มาช่วยกันพิมพ์งาน การทำางานจึงไม่เคร่งเครียดเพราะ 
มีกิจกรรมหลากหลาย ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำาเจ
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“เม่ือช่ือเสียงเร่ิมเป็นท่ีรู้จัก เร่ิมมีออเดอร์ส่ังทำ�ตีนซ่ินเข้�ม�จ�กท่ีไกล ๆ 
แต่กลุ่มเย�วชนก็ยังไม่กระโจน เข้�สู่ก�รทอเพ่ือข�ยเป็นอ�ชีพ 
เพร�ะตระหนักในหน้�ท่ีท่ีต้องเรียนหนังสือเป็นหลัก ง�นทอผ้�จึง
เป็นง�นท่ีทำ�ย�มว่�ง และผลิตสินค้�แต่พอเพียงกับแรงท่ีมี
โดยไม่ให้กระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิต”

ก้�วแรกสู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

ผา้ไหมของกลุม่เยาวชนทีท่อเสรจ็แลว้จะถูกรวบรวมไวร้วมกบัผา้ของสมาชกิ
ในชุมชนที่นำามาฝากขาย โดยมีช่องทางการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลุ่มมี
เพจเฟซบุก๊ชือ่ “กอนกวยโซดละเว” เปน็หน้ารา้น ใหค้นนอกชมุชนไดส้ัง่สนิคา้ และ
การออกบธูตามงานตา่งๆ ทีก่ลุม่เยาวชนไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม โดยกลุม่เยาวชน
จะคิดค่าฝากขายสินค้า 50 บาทต่อชิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นเงินกองกลางสำาหรับทำากิจกรรม
ของกลุ่ม สำาหรับสินค้าที่เป็นผลงานของเยาวชนเมื่อหักต้นทุนไว้แล้ว ก็จะเป็นรายได้
ของผู้ทอผ้าแต่ละผืนที่ขายได้ ซึ่งทีมงานสะท้อนว่า หากคิดในแง่ของค่าแรงรายวันคง 
ไม่คุ้ม แต่สิ่งที่เหนือกว่าในความรู้สึกคือ ความภาคภูมิใจที่สามารถทอผ้าไหมได้นั้น
มีคุณค่ามากกว่านัก 

“ผา้ซิน่ผนืหนึง่ใชไ้หม 2 ปอยๆ ละ 200 บาท รวมเปน็ 400 บาท เรายอ้มสธีรรมชาต ิ
ถ้าหาครั่งไม่ได้ต้องไปซื้อเขากิโลกรัมละ 50 บาท แล้วเราใช้หลายสี มันก็เยอะ ถ้าคิด
ค่าแรงอีก จะทำาหลายขั้นตอนก็หลายวัน ผ้าผืนหนึ่งขาย 2,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประมาณ 1,500 บาท ค่าแรงคนทอได้ 500 บาท มันก็ไม่คุ้ม แต่ความภูมิใจที่เราทำาได้ 
นั่นมันสุดยอดแล้ว” เต๋าบอก

รายได้ที่แต่ละคนได้รับจากการทอผ้า แม้จะไม่มากมาย แต่เมื่อรวมกับการรับทำา
บายศรี การจับผ้า ฯลฯ ก็เป็นรายได้ระหว่างเรียนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้าน   
ทุกวันนี้เวลาไปโรงเรียนบางคนไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้ว แต่จะใช้เงินตัวเองในการซื้อ
อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน 

จุดเด่นของการเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และ
เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
ที่มักแวะเวียนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก เมื่อชื่อเสียงเริ่ม
เป็นที่รู้จัก เริ่มมีออเดอร์สั่งทำาตีนซิ่นเข้ามาจากที่ไกลๆ แต่กลุ่มเยาวชนก็ยังไม่
กระโจนเขา้สูก่ารทอเพือ่ขายเปน็อาชพี เพราะตระหนกัในหนา้ทีท่ีต่อ้งเรยีนหนังสอื
เป็นหลัก งานทอผ้าจึงเป็นงานที่ทำายามว่าง และผลิตสินค้าแต่พอเพียงกับแรงที่มี
โดยไม่ให้กระทบต่อการดำาเนินชีวิต
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“ส่ิงสุดท้ายปลายทางคือ เม่ือเราทอผ้าของเราได้แล้ว ก็อยากให้น้องๆ ใส่ผ้าของเรา
เวลาไปไหนไมอ่ยากใหใ้สก่างเกงยนีส ์เพราะถา้เราใสแ่บบนีไ้ป คนเฒา่คนแกเ่ขาจะชอบ 
เราก็ต้องปลูกฝังไปเรื่อยๆ ให้น้องใส่ผ้าซิ่น ตอนนี้ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเวลาไปงานวัดหรือ
งานอะไร เขาก็จะใส่ แต่ถ้าออกไปข้างนอกเขาจะไม่ค่อยใส่” เต๋า บอกย้ำาถึงเป้าหมาย
ที่แท้ของการทำางาน 

ดอกผลจ�กก�รหล่อหลอม ฝึกฝน

การเตบิโตจากการทำางานจนศักยภาพเขา้ตาเพือ่นๆ ในโรงเรยีนรม่โพธิว์ทิยา ทำาให้
ปีนี้เต๋าได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ภาระงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำาให้เหนื่อยหน่าย  
หากแตเ่หน็เปน็โอกาสทีจ่ะเชือ่มโยงงานทีท่ำาเขา้เปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมทีท่ำาใน
โรงเรียน เพราะในโรงเรียนมีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว กิจกรรมที่
ทำาอยูจ่งึสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะเปน็เรือ่งของการ
พึ่งพาตนเองทางด้านปัจจัยสี่บนฐานความรู้ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ทำาให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำางาน และมี
สำานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด จึงได้เกริ่นนำากับคุณครูซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างยินดี  

เตา๋ บอกวา่ งานปนีีเ้หมอืนจะงา่ยกวา่ปแีรก แตม่นักไ็มง่า่ย ปแีรกเรายงัไมไ่ดรู้เ้รือ่ง
การทำาแบบลึกซึ้งเท่าไร พอปีนี้เรานำาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากปีแรกมาใช้เป็นแนวทางในปี
ที่สอง เช่น ขั้นตอนและกรรมวิธี ในการทอผ้าไหม ปีแรกเราอาจจะรู้ยังไม่หมด เราก็ไป
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เรียนรู้จากผู้รู้แล้วมาทดลองปฏิบัติ เรามีประสบการณ์  
เราจะรู้ว่าทำาแบบไหนง่ายกว่าเดิม ส่วนเรื่องที่ยาก เช่น 
เรายงัไมรู่เ้รือ่งการย้อมสธีรรมชาต ิก็ตอ้งไปศกึษาเพิม่เตมิ

ทีมงานยอมรับว่า การจัดงาน “ลานวัฒนธรรม 
แต่งกายแบบกวย ชมพิธีกรรมสะเองพื้นบ้าน ร่วมสืบ 
สานลายไหม” เพื่อนำาเสนอผลการทำางานของเยาวชน
ต่อชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นในปีนี้ ทำาได้ไม่ดีอย่าง
ที่ใจคิด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความฉุกละหุกในการเตรียม
งาน มีเวลาในการเตรียมตัวกันน้อยเกินไป แม้ว่าก่อนจัด
งานจะมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือ 
จากชาวบา้นแลว้กต็าม แตเ่นือ่งดว้ยวนัเวลาในการจดังาน
ทีเ่ลือ่นไปเลือ่นมา กว่าจะลงตวั สง่ผลใหเ้ตรยีมการไมท่นั 
อีกทั้งในวันงานก็เกิดฝนตก ลมแรง จนทำาให้การดำาเนิน
งานสะดุดไปบ้างในบางช่วงบางตอน 

“ก่อนจัดงานเราก็มีประชาคมหมู่บ้านว่า เราจะทำา
กจิกรรมอะไรบา้ง เราจะทำาอาหารอะไรบา้ง คนเทา่นีต้อ้ง
ใชง้บประมาณเทา่ไร เรือ่งยกเตน็ท ์จดัสถานที ่เตรยีมงาน
ทุกอย่าง จะให้เยาวชนทำาทั้งหมด เราขอให้ชาวบ้านช่วย
ปรุงอาหารให้เท่านั้น ถึงวันงานก็ระดมเพื่อนๆ น้องๆ ที่
ชอบมารวมตัวกันที่บ้านผม และทีมสะเนงสะเองเขาก็ 
ระดมเพื่อนๆ จากโรงเรียนมาช่วยกัน เพราะเราตั้งใจจะ
นำาเสนอให้ 2 โครงการสอดคล้องกัน ดนตรีในพิธีกรรม 
กับการใช้ผ้าในพิธีกรรมสะเนงสะเอง”  เต๋าเล่า

การเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งตอ่เน่ืองของน้องๆ ทีมงาน 
ทำาให้บุ๋ม ตาล และแตงโม ได้ความรู้ทักษะการทอผ้า 
การย้อมสีธรรมชาติ เป็นความรู้ติดตัว 

โดยบุ๋มเล่าว่า แม้ว่าแม่จะทอผ้าอยู่แล้ว แต่แม่ยังใช้
สเีคม ีสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นโครงการจึงเปน็ความรูใ้หมท่ีบุ่ม๋
ได้นำาไปถ่ายทอดต่อให้กับแม่ เพื่อที่แม่จะได้เปลี่ยนมา

ย้อมสีธรรมชาติบ้าง ส่วนสิ่งที่ได้กับตัวเองคือ ความรู้ 
เรื่องการมัดหมี่ และเรื่องการทำาโครงการ ที่พี่เต๋าสอน
ทุกอย่างจนสามารถทำาเป็นและช่วยงานพี่เต๋าได้

ด้านเต๋าเล่าว่า สังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของ
ตนเองในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำา ที่รู้สึกว่าพัฒนา
ขึ้นอย่างมากในปีนี้ ซึ่งเป็นผลทั้งจากการที่เป็นผู้นำาพา
น้องๆ ทำากิจกรรม ผนวกกับบทบาทประธานนักเรียนที่
เกือ้หนนุใหก้ล้ามากขึน้ นอกจากนีใ้นปทีีผ่า่นมาก ตนเอง
มีจุดอ่อนเรื่องคอมพิวเตอร์ พอมาปีนี้ได้ลงมือทำางานที่
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์มากขึน้ จนเกดิทกัษะทีน่ำาไปปรบัใช้
กับการเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และเหนือสิ่งอื่นใด  
เต๋า บอกว่า การทำาโครงการต่อเนื่องทั้ง 2 ปี ทำาให้เขา
รู้จักผ้าไหมโซดละเวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวกวย
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และรู้สึกม่ันใจที่จะสวมใส่ผ้าไหม
โซดละเวไปที่ไหนๆ อย่างภาคภูมิ

แรงส่งจ�กชุมชน 

ยายสวัสดิ์ โพธิ์กระสังข์ ยายไว วัจนา ยายเงี่ยม 
ศรีทอง และ ยายสุพิธ โพธิ์กระสังข์ ปราชญ์ท้องถิ่น  
ผู้ถ่ายทอดภูมิรู้การทอผ้าอย่างยินดียิ่ง ด้วยตระหนักว่า 
ถ้าไม่มีคนรุ่นหลานสืบทอด ภูมิปัญญาการย้อม การทอ
ผ้าไหมของชุนชมคงไม่แคล้วสูญสิ้น 

“ยายเรียนรูเ้รือ่งการทอผา้ไหมมาจากแม ่พวกเขามา
ถามยายว่า ผ้านี้ทำาอย่างไร ยายก็ทำาให้ดู แล้วสอนต่อให้
หลาน สอนสกัสปัดาหห์นึง่เขากเ็ริม่ทำาเปน็แลว้ เห็นเด็กๆ 
มาเรียนกับเราก็ดีใจ เขาทอผ้าได้ก็ดีใจ เพราะเขาจะ
สบืทอดสิง่ดีๆ ของชมุชนไว ้ท้ังทอผา้ใชเ้องและขายไดเ้งนิ
มาใช้” ยายสวัสดิ์เป็นตัวแทนสะท้อนความรู้สึก

“เห็นเป็นโอก�สท่ีจะเช่ือมโยงง�นท่ีทำ�ให้เข้�เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีทำ�ในโรงเรียน 
เพร�ะในโรงเรียนมีฐ�นก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว กิจกรรมท่ีทำ�อยู่จึง

สอดคล้องกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เพร�ะเป็นเร่ืองของก�รพ่ึงพ�
ตนเองด้�นปัจจัยส่ี บนฐ�นคว�มรู้ ภูมิปัญญ�ของท้องถ่ิน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีทำ�ให้

เย�วชนได้ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ มีทักษะในก�รทำ�ง�น และมีสำ�นึกรักถ่ินฐ�นบ้�นเกิด”
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ยายๆ ท้ัง 4 พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบให้หลานๆ ในหมู่บ้านทำางานแบบน้ี 
เพราะสิ่งที่ทำาจะกลายเป็นความรู้ติดตัว แต่การสอนของยายนั้นใช่ว่าจะสอนแต่
การย้อม การทอผ้า หากแต่จะสอนเรื่องการใช้ชีวิต โดยมีเกณฑ์ความประพฤติที่
ยายๆ บอกว่า ต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยวกลางคืน ยายจึงจะให้สืบทอด
วิชา แต่ถ้าเป็นเด็กที่เที่ยวเตร่ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยายจะไม่สอนให้โดยเด็ดขาด 
กติกาของยายๆ จึงเหมือนเป็นมาตรการทางสังคมที่ช่วยขัดเกลาเยาวชนให้อยู ่
ในร่องในรอยอันควร 

“ลูกหลานที่ทำาโครงการเขาก็เปลี่ยนแปลง คือ เขามาเรียนรู้เรื่องลายแบบโบราณ 
ยายก็วาดรูปให้ดู เขาก็ทำาจนเป็น ถ้าหลานไม่มาเรียนกับยาย ภูมิปัญญาการทอผ้าก็คง
หายไป เพราะรุ่นแม่ๆ เขาก็ทำาไม่เป็น อย่างแม่ของเต๋าก็ทอไม่เป็น แต่เต๋ามัดหมี่เป็น 
คือ ข้ามจากรุ่นลูกมารุ่นหลานเลย ถ้าเขาไม่มาถาม มาเรียน มันก็จะหายไป ยายอยาก
ให้มันคงอยู่ต่อไป ถ้าภูมิปัญญาการผ้าไหมโซดละเวหายไปคงเสียดายมาก” ยายสวัสดิ์
กล่าวย้ำาถึงความสูญสิ้นหากไม่มีคนสืบทอดภูมิปัญญาอันมีค่าเหล่านี้ 

ครูแอ๊ด-สิบเอกวินัย โพธิสาร พี่เลี้ยงชุมชน และครูโรงเรียนโพธิ์กระสัง  
เลา่วา่ เห็นพัฒนาการของทมีงาน ที่สามารถดำาเนนิงานต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากขึน้  
มีกระบวนการทำางานดีขึ้นกว่าเดิม คิดเองทำาเองได้ จนครูแอ๊ดสามารถปล่อยมือ 
วางใจให้ทำากิจกรรมส่วนใหญ่ด้วยตนเอง โดยมีความคาดหวังที่ตรงกับเยาวชน
เป็นเป้าหมายร่วม

การเติบโตทางความคิดของทีมงาน ทำาให้ครูแอ๊ดบอกว่า คลายความห่วงกังวล
เรื่องอนาคตของเด็กๆ ลงได้ เพราะปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเด็กๆ 
วา่จะตดัสนิใจเรยีนต่อ หรอืจะทำาอะไรตอ่ไป แตเ่มือ่ทมีงานหลายคนเลอืกทีจ่ะเรยีนตอ่ 
จึงรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงน้อยลง การสนับสนุนการทำางานของเยาวชนจึงเฝ้ามองอยู่
ใกล้ๆ และช่วยคลี่คลายปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในการทำางานที่อาจจะเกินศักยภาพ
ของเยาวชน เช่น การร่างจดหมาย งานเอกสาร ซึ่งเป็นจุดที่ต้องค่อยๆ เติมเต็ม
กันต่อไป 

“ชอบให้หล�นๆ ในหมู่บ้�นทำ�ง�นแบบน้ี เพร�ะส่ิงท่ีทำ�จะกล�ยเป็น
คว�มรู้ติดตัว แต่ใช่ว่�ย�ยจะสอนแต่ก�รย้อม ก�รทอผ้� แต่จะสอนเร่ือง
ก�รใช้ชีวิต โดยมีเกณฑ์คว�มประพฤติท่ีย�ยๆ บอกว่� ต้องไม่ด่ืมเหล้�
ไม่สูบบุหร่ี ไม่เท่ียวกล�งคืน ย�ยจึงจะให้สืบทอดวิช� แต่ถ้�เป็นเด็กท่ี
เท่ียวเตร่ ด่ืมเหล้� สูบบุหร่ี ย�ยจะไม่สอนให้โดยเด็ดข�ด กติก�ของย�ยๆ 
จึงเหมือนเป็นม�ตรก�รท�งสังคมท่ีช่วยขัดเกล�เย�วชนให้อยู่ในร่อง
ในรอยอันควร”
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ในปีนี้ครูแอ๊ดยังจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยการพาทีมงานไปเรียนรู้การ
ทำางานของเยาวชนโครงการอื่นๆ ในพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น เพราะต้องการให้ทีมงานได้
มีการแลกเปล่ียน และเกิดประสบการณ์ใหม่ จะได้เห็นความเป็นจริงในการทำางาน
มากกว่าทฤษฎี ทำาให้ได้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ว่าเป็นอย่างไร ทีมอื่น
มีปัญหาอุปสรรคในการทำางานอย่างไรบ้าง และแก้ไขปัญหาอย่างไร  

นพดล โพธิ์กระสังข์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแต้พัฒนา เล่าถึงการทำางานของทีมงาน
อยา่งชืน่อกชืน่ใจวา่ โครงการทีเ่ยาวชนทำามสีว่นชว่ยพฒันาชมุชนได้มาก ทำาใหห้มูบ่า้น
มีชื่อเสียง มีความร่วมไม้ร่วมมือ สามัคคีกัน 

“ถ้าพูดถึงหมู่บ้านเราในตำาบลนี้ เด็กเยาวชนของเราได้รับการยอมรับมาก 
มีชื่อเสียงว่า เป็นตัวอย่างที่ดี” 

ท่ีกล่าวประโยคข้างต้นได้อย่างเต็มปากเต็มคำาน้ัน เป็นเพราะเห็นการเปล่ียนแปลง
ของเยาวชนอย่างมาก ต่างจากตอนที่ไม่มีโครงการนี้ เมื่อมีโครงการพบว่า เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจากเลิกเรียนก็จะไปร่วมกิจกรรมกันที่บ้านเต๋า  
ช่วงที่ทำาโครงการปีแรกมีแต่เด็กในหมู่บ้าน พอปีที่ 2 เริ่มมีเยาวชนจากหมู่บ้าน 
ใกล้เคียงเข้ามาร่วมเยอะขึ้น ทั้งจากหมู่ 2 และหมู่ 12 จึงถือได้ว่าการทำางานของ
เยาวชนประสบความสำาเรจ็ ท่ีสามารถอนรุกัษข์นบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรม
ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ได้ 

“เด็กจะมีกิจกรรมหลังจากเลิกเรียน ที่เห็นเขาไม่ได้เถลไถล เขามารวมกลุ่มกัน
ทำางาน เขามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบมากขึ้นเยอะ ไม่มีประเภทติด
แว้น ติดยาให้เป็นภาระของสังคม”

ส่วนบทบาทการสนับสนุนเยาวชนในฐานะของผู้นำาชุมชน คือ การเห็นชอบ  
และชว่ยดา้นแรงกายแรงใจ ซึง่ไมเ่ฉพาะผู้นำาชมุชนเทา่น้ัน แตช่าวบา้นทุกคนตา่งกเ็หน็ดี
เหน็งาม สนบัสนนุอยา่งเตม็ที ่ดงัจะเหน็ไดจ้ากบรรยากาศการทำางานของเยาวชนในวนั
นำาเสนอผลงานที่กลายเป็นงานของหมู่บ้านที่สมาชิกทุกคนทุกหลังคาเรือนจะออกมา
ช่วยกัน

วันน้ีลวดลายบนผ้าไหมโซดละเวถูกถ่ายทอดและสืบทอดจากผู้รู้ที่เหลือ 
นอ้ยคนสู่เยาวชนหมูม่าก จากรุน่สูรุ่น่อยา่งไมข่าดสาย การสง่ตอ่ความรู ้ภมูปัิญญา 
ทักษะ ถูกนำามาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สร้างทักษะอาชีพติดตัว 
สู่การมองหาช่องทางการเป็นผู้ประกอบการที่เยาวชนจะสามารถพึ่งตนเอง และ
อยู่ในชุมชนได้ การคิดได้คิดเป็นทำาให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่ามากกว่ามูลค่า 
กระบวนการสืบทอดจากมือสู่มือนี้จึงเป็นสิ่งร้อยใจคนในชุมชน เชื่อมโยงให้เกิด
สำานกึทอ้งถิน่ทีห่ยัง่รากลกึ และพรอ้มทีจ่ะเปลง่ประกายบอกกลา่ววา่ พวกเขาเปน็
ชนชาติกวยได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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โครงก�รเส้นส�ยล�ยมัดหมี่มัดใจ ส�นส�ยใยกอนกวยโซดละเว
พี่เลี้ยงชุมชน สิบเอกวินัย โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านแต้พัฒนา ตำาบลโพธิ์กระสังข์
 อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อภิชาต วันอุบล  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
สุกฤตยา ทองมนต์  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ภูริลาภ วัจนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ศรีประทุม โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์
ดาริตา โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์
พาฝัน โพธิ์กระสังข์  ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์
ณัฐลิน ทองละมุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิกระสังข์
ฐิตานันท์ หงษ์นภวิทย ์มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
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ผู้สืบต่อจิตวิญญ�ณ 
“สะเนงสะเองกวย”

โครงก�รสืบส�นสะเนงสะเองกวย
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พ่อแม่ไม่อย�กให้เข้�ร่วมโครงก�ร...
แต่เร�กลับได้เจอประสบก�รณ์อัน
ยิ่งใหญ่ ต้องขอโทษพ่อแม่ด้วยที่
ทำ�ตัวไม่ดี ไม่ยอมเชื่อฟัง แต่ว่�ก�ร
ทำ�ง�นในครั้งนี้ทำ�ให้หนูโต ทำ�ให้หนู
รู้จักคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น และ
ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับคนอื่นได้
อย�่งสบ�ยใจ หนูเข�้ใจแล้วว�่
บทเรียนไม่ได้มีเพียงแค่คำ�สอนของ
คนในครอบครัวเท่�นั้น แต่ข้�งนอก
ก็ยังมีอะไรอีกม�กม�ยที่หนูต้องเจอ
และเก็บเกี่ยว

เสียงดนตรีที่ดังกึกก้องจากลานหมู่บ้านโพธิ์กระสังข์ 
อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กระตุ้นให้ผู้ที่ร่ายรำาใน
ลานปะรำาพิธี ออกลีลาท่ารำาต่อไปอย่างต่อเนื่อง คราใดที่
เสียงดนตรีแผ่วแรง ผู้ที่ร่ายรำาในวงก็จะหันมาส่งเสียงเตือน
ให้คนเล่นดนตรีบรรเลงทำานองให้คึกคักขึ้น การร่ายรำาและ
เสียงดนตรีจะดังต่อเน่ืองกันเช่นนี้ไปอีกค่อนคืนจนรุ่งเช้า 
อกีวนั กวา่คนรำาจะรูส้กึ “อิม่” และวญิญาณทีเ่ขา้มาประทบั
ได้ออกจากร่างไป 

ดนตรี พิธีกรรม คุณค่�ในส�ยต� 
ผู้สืบทอด

ความเชื่อของชาวกวยที่ว่า พิธีสะเนงสะเองเป็นการ
รักษาโรคผ่านเสียงดนตรี ยามใดที่คนในชุมชนเกิดการ 
เจ็บป่วย รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างไรก็ไม่หาย  
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“แม้คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงศรัทธ�ในเรื่องดังกล่�ว แต่วิถีชีวิต
ของคนยุคนี้ต้องทำ�ม�ห�กินไกลถิ่น ทำ�ให้คว�มเชื่อเริ่มถูกสั่นคลอน
ก�รสืบทอดเริ่มเลือนห�ย จนกระทั่งผู้รู้พิธีกรรมสะเนงสะเองในชุมชน
เหลือเพียง 3 คนสุดท้�ย ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สูงอ�ยุที่นับวันเรี่ยวแรง
เสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ สถ�นก�รณ์ดังกล่�วจึงเป็นสิ่งแสดงว�่ ห�กข�ด
คนส�นต่อที่จะเรียนรู้ก�รบรรเลงดนตรี พิธีกรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชุมชนก็อ�จจะเลือนห�ยไปพร้อมกับก�ลเวล�”

คนหมูบ่า้นกจ็ะหนัมาพึง่พาการแพทยท์างเลอืก อนัเปน็
พิธีกรรมความเชื่อของชาติพันธุ์กวย ด้วยการหาสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยผ่านล่ามหรือคนทรงเพ่ือคล่ีคลายปัญหา 
เม่ือไดร้บัคำาแนะนำาจากการเขา้ทรง ผูป้ว่ยและครอบครวั
กจ็ะบนบานตอ่บรรพบรุษุโดยการผกูดา้ยสายสญิจน์ไวท้ี่
คอขวดแก้ว หลายครั้งหลายคราที่ผู้ป่วยหายจากอาการ
เจ็บป่วยเป็นปลิดทิ้งหลังการบนบาน นับเป็นผลจากแรง
ศรัทธาทีส่รา้งขวญัและกำาลงัใจให้หายปว่ย จากนัน้ผูป้ว่ย
และครอบครัวจะจัดพิธีกรรมสะเนงสะเองเพื่อแก้บน 

ความเชือ่ในพธิกีรรมทีฝ่งัรากลกึของชมุชนชาวกวย  
ได้สืบทอดสืบสานผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน แม้คน 
ในชมุชนสว่นใหญจ่ะยงัคงมคีวามศรทัธาในเรือ่งดงักลา่ว  
แต่วิถีชีวิตของคนยุคนี้ที่ต้องทำามาหากินไกลถิ่น ทำาให้
ความเชื่อเริ่มถูกสั่นคลอน การสืบทอดเริ่มเลือนหาย  
จนกระทั่งผู้รู้ด้านพิธีกรรมสะเนงสะเองในชุมชนเหลือ
เพียง 3 คนสุดท้าย ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุท่ีนับวัน
เรีย่วแรงเสือ่มถอยลงเรือ่ยๆ สถานการณด์งักลา่วจงึเปน็
สิ่งแสดงว่า หากขาดคนสานต่อที่จะเรียนรู้การบรรเลง
ดนตร ีพธิกีรรมอนัเปน็ทีย่ดึเหนีย่วจิตใจของชมุชนกอ็าจ
จะเลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา 

หลังจากที่ครูแอ๊ด-สิบเอกวินัย โพธิสาร ครูประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนบา้นโพธิก์ระสังข ์ไดช้กัชวนลกูศษิยซ์ึง่ประกอบดว้ย ทดั-ธนากร แกว้ลอย 
โด่ง-ธิติวุฒิ เรืองดี เบียร์-ชนิกานต์ วันนุบล เก๋-ชนิดา โพธิสาร เหมย-โชติมา  
งอนสวรรค ์หนงิ-ศริริตัน ์โพธิสาร เขา้รว่มโครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษ 
โดยยกตัวอย่างการทำางานของกลุ่มเยาวชนบ้านแต้พัฒนาในปีที่ผ่านมาที่ทำาโครงการ
ดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหมสายใย (โซดละเว) เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
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โซดละเวของชมุชน แกนนำาเยาวชน ทัง้ 6 คน ตา่งสนใจทีจ่ะทำาโครงการดว้ยเหน็วา่เปน็
เรื่องที่น่าสนุก และเป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิต จึงรวมตัวกันพร้อมชักชวนน้องๆ 
ซึ่งได้แก่ เว็น-สมัด เรืองคำา แม็ค-ฐิติวัฒน์ โพธิสาร ฟลุ๊ค-วสิษฐ์พล โพธิ์กระสังข์ 
เฟรม-ณัฐภูมิ วรรณทอง ร่วมกันทำาโครงการสืบสานสะเนง สะเองกวย เพื่อศึกษา
พิธีกรรมสะเนงสะเองของชุมชนที่เคยพบเห็นมาแต่เด็ก พร้อมทั้งรวมตัวกัน 
ขอเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้การบรรเลงดนตรีสะเนงสะเองจากผู้รู้ ด้วยหวังว่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 

“เราชวนน้องๆ ร่วมทีมด้วย เพราะคิดว่า หากเราได้สอนน้องๆ แล้วน้องๆ ก็จะ
ได้ไปสอนรุ่นน้องต่อไปอีก” เบียร์บอกเหตุผลของการชวนน้องร่วมเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทาง 

เนื่องจากเป็นทีมงานใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำางาน ครูแอ๊ดซึ่งเป็น 
พีเ่ลีย้งชมุชนจงึออกแบบการเรยีนรูข้องเยาวชนกลุม่กอนกวยโซดละเว และเยาวชนทมี
สะเนงสะเองกวย ให้ทำางานคู่ขนานกันเพราะทำางานในหมู่บ้านข้างเคียงกัน

จ�กส่ิงท่ีเคยเห็น สู่ก�รรู้จักให้ลึกซ้ึง

การทำางานของทีมงานสะเนงสะเอง เร่ิมจากการประชุมภายในทีมเพ่ือทำาความเข้าใจ
โครงการร่วมกัน ก่อนจะจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงที่มา
และเป้าหมายของโครงการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากคนในชุมชน ชาวบ้านซึ่ง 
พอจะรบัทราบการทำางานของเยาวชนในพืน้ทีบ่า้นแตพ้ฒันาในปทีีผ่า่นมาแลว้ จงึเหน็ดี
เห็นงามสนับสนุนให้เยาวชนในหมู่บ้านทำากิจกรรม
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แม้จะเป็นพิธีกรรมท่ีเห็นมาต้ังแต่เกิด แต่ทีมงานท้ังหมดซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ยังไม่ทราบ
ถึงรายละเอียดของพิธีกรรม จึงวางแผนลงพื้นที่ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรม
สะเนงสะเองจากผู้รู้ในชุมชน โดยกำาหนดประเด็นที่สนใจไว้ 2 ด้านคือ ด้านดนตรี 
และด้านพิธีกรรม ก่อนจะประสานงานนัดหมายผู้รู้เพื่อสอบถามข้อมูล 

ผู้รู้พิธีกรรมสะเนงสะเองทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ตาพรมมา โพธิ์กระสังข์  
 เปน็ผูรู้เ้กีย่วกบัเคร่ืองดนตรแีละการบรรเลงดนตรปีระเภทเปา่ ตาทพิย ์ทองละมลุ เปน็
ผู้รู้ด้านเครื่องดนตรีและการบรรเลงดนตรีประเภทตี เช่น โทน ยายกัณหา จันทะสน 
เป็นผู้รู้ด้านการประกอบพิธีกรรมในฐานะแม่ครู และพี่อดิเรก โพธิสาร ผู้รู้ด้านการ
ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาได้ไม่นานนัก

เพราะเง่ือนไขว่า การสบืทอดบทบาทการเปน็แมค่รสูะเนงสะเองผา่นทางสายเลอืด 
ทำาใหก้ารสบืทอดความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบพธิกีรรมเหลอืเพยีงทางเลือกในการ
เรียนรู้ขั้นตอนพิธีการ เครื่องประกอบพิธี และดนตรีที่ใช้บรรเลง โดยใช้จังหวะที่มี 
การจัดพิธีกรรมสะเนงสะเองในชุมชน ขอเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์ โดยชี้แจงกับ
เจา้ภาพวา่ ทำาโครงการเรือ่งนีอ้ยู ่ขอเข้ารว่มเพือ่เกบ็ขอ้มลู เมือ่ไดร้บัอนญุาตจงึอยู่
ช่วยงานตั้งแต่การเตรียมการ การจัดปะรำาพิธี ทั้งช่วยทำา ทั้งดู และถ่ายวิดีโอ รวมทั้ง
สอบถามจากผู้รู้ไปเรื่อยๆ ในจังหวะที่แม่ครูและผู้ร่วมพิธีหยุดพัก โดยมีหนิงทำาหน้าที่
จดบันทึก โด่งถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพ ทีมงานคนอื่นๆ ช่วยกันสอบถามเรื่องประวัติ 
พิธีกรรม ข้อห้าม แล้วไปรู้จักกับครูภูมิปัญญาด้วย 

เบียร์เล่าว่า พวกเราไปสอบถามกับคนที่เขาเคยรำา เคยเล่นดนตรี คือ ตาพรมมา 
สอนเรื่องปี่และแคน ยายกัณหา จันทะสน สอนเรื่องสะเอง เพราะยายเป็นแม่ครูสะเอง
และแม่ครูรำา เรื่องที่ถาม เช่น ห้ามเล่นสะเนงสะเองวันไหนบ้าง เขาบอกว่า ห้ามเล่นวัน
เข้าพรรษา หรือวันพระ เป็นต้น

“ผู้รู้ที่ตีโทน เราเก็บข้อมูลเรื่องจังหวะการตี มันจะมีจังหวะ พรึ๊บๆ โจ๊ะ แต่จังหวะ
โจะ๊ มนัจะยาก มนัตอ้งใชส้นัมอืต ีถา้ใชม้อืตทีัง้หมดมันจะเปน็เสยีงธรรมดา ไมเ่ปน็เสยีง
โจ๊ะ” ทัดเล่าถึงเทคนิคการตีโทนที่ได้เรียนรู้

ตาพรมมา เล่าให้ทีมงานฟังว่า พิธีกรรมสะเนงสะเองมีต้นกำาเนิดจากประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เขา้สูป่ระเทศไทยทางภาคเหนอื โดยมชีาวกวย
ทีอ่าศัยอยูแ่ถบลุ่มน้ำาโขงรับเอาความเชื่อการเลน่สะเนงสะเองมาดว้ย ดงัจะเห็นได้จาก

“แม้จะเป็นพิธีกรรมท่ีเห็นม�ต้ังแต่เกิด แต่ทีมง�นท้ังหมดซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่
ยังไม่ทร�บถึงร�ยละเอียดของพิธีกรรม จึงว�งแผนลงพ้ืนท่ีไปสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกับพิธีกรรมสะเนงสะเองจ�กผู้รู้ในชุมชน โดยกำ�หนดประเด็นท่ีสนใจไว้ 
2 ด้�นคือ ด้�นดนตรี และด้�นพิธีกรรม”
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ในการประกอบพิธีกรรมจะมีบทขับร้องเป็นภาษาลาว สะเนงสะเองมี 2 ประเภท  
คือ สะเองเลียง และสะเองโรง สะเองเลียงคือ การจัดสะเองครั้งแรกและครั้งที่ 2  
สว่นสะเองโรงคือ การจดัสะเองครัง้ทีส่ามหรอืการเลีย้งสะเอง ซึง่การจดัพธิกีรรมสะเอง
ไม่นิยมจัดในช่วงเข้าพรรษา หรือวันพระ การสืบทอดความรู้ในการประกอบพิธีกรรม
เปน็การสบืทอดทางสายเลอืด ผูท้ีม่เีชือ้สายสะเองเทา่นัน้จึงจะเปน็แมค่รไูด ้เครือ่งดนตรี
ในพิธีกรรมสะเนงสะเองประกอบด้วย โทน 2 ใบ ฆ้อง 1 ใบ ป่ี 1 เลา โดยการรำา 
ตอนจดัพธิกีรรมจะไมม่กีารเปลีย่นทัง้คนรำา คนเล่นดนตร ีแตจ่ะพักกินข้าวตอนเทีย่งคนื 
หรือหากเหนื่อยจะหยุดให้พักนอนสักครู แล้วร่ายรำาต่อจนเช้า 

แตเ่มือ่จะเริม่เรยีนดนตร ีกต็อ้งเสาะหาเครือ่งดนตร ีการหาโทนทำาไดไ้ม่ยาก เพราะ
ยังสามารถซื้อหาได้จากอำาเภอขุขันธ์ที่ยังมีคนผลิตขาย ส่วนปี่นั้นต้องขอให้ผู้รู้ทำาให้ 
เพราะปี่ที่ใช้ในพิธีกรรมเรียกว่า ปี่แม่มด มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น โดยปี่บ้านโพธิ์กระสังข์มี  
6 รู ไม่มีรูข้างล่าง แต่จะใส่ใบไผ่ไว้ให้เกิดเสียง ซึ่งต่างจากปี่แม่มดของเขมรที่มี 6 รู และ
มีรขู้างล่าง ที่บา้นโพธิก์ระสังมตีาพรมมาเป็นผูรู้้คนสุดท้ายที่เปา่ปีไ่ด้ และทำาปี่เป็น 
ภาระการทำาปีใ่หเ้ยาวชนทัง้หมดจงึเปน็ของคณุตาพรมมาทีเ่ตม็อกเตม็ใจอยา่งยิง่
ที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้และทำาปี่แม่มดให้ลูกหลานได้ฝึกเรียน

ทีมงานทั้งหมดพากันไปฝากตัวเป็นศิษย์กับผู้รู้ และเริ่มเรียนตีโทนที่บ้านของผู้รู้  
ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยมีโด่งทำาหน้าที่บันทึกวิดีโอการสอนของผู้รู้ เพื่อเก็บไว้เปิดดู
ตอนฝกึซอ้มกนัเอง ทมีงานกไ็ดส้มัผสักบัความอศัจรรยใ์จในการเรยีนรูว้า่ การเลน่ดนตรี
เป็นพรสวรรค์ประจำาตัว จึงสอดคล้องกับความเชื่อของทีมงานที่ว่า ถ้าไม่มีพรสวรรค์  
ไปฝึกตีอย่างไรก็ตีไม่เป็น ดังเห็นจากแม็คที่เพียงแค่ได้เห็นลีลาการตีของผู้รู้ ก็สามารถ
จับจังหวะและสามารถตีโทนได้อย่างคล่องแคล่วในคร้ังแรกของการฝึก ส่วนทัดต้อง 
ฝึกตีจนโทนแตกไป 1 ใบ 

“อยู่ๆ ก็ตีเป็น ทั้งๆ ที่ไม่เคยเล่นดนตรีอื่นมาก่อน ดูครั้งเดียวก็เป็นเลย” แม็คเล่า
ถึงทักษะที่เป็นพรประจำาตัว ซึ่งเพื่อนๆ ที่รายรอบเสริมว่า เพราะมีความเชื่อว่า ปู่ทวด
ที่เคยเล่นดนตรีเป็นพอเขาตายไปก็มาเกิดเป็นแม็ค และด้วยฝีมือการตีเข้าจังหวะที่สุด
ทำาให้แม็คกลายเป็นมือวางอันดับหนึ่งในหมู่ทีมงาน 

ความสามารถทางดนตรเีปน็สิง่ทีต่อ้งใส่ใจฝกึฝนเปน็ประจำา ทมีงานจงึไดร้วม
ตวักนัฝกึซอ้มการตโีทนเปน็ประจำาทกุวนัยามเยน็ โดยอาศยัวดิโีอทีถ่า่ยทำามาเปน็
แนวทางในการฝึก

“คว�มส�ม�รถท�งดนตรีเป็นส่ิงท่ีต้องใส่ใจฝึกฝนเป็นประจำ�
ทีมง�นจึงได้รวมตัวกันฝึกซ้อมก�รตีโทนเป็นประจำ�ทุกวันย�มเย็น
โดยอ�ศัยวิดีโอท่ีถ่�ยทำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รฝึก”
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การเรียนรู้ทำาให้ทีมงานยังได้สัมผัสกับข้อห้าม
ตามความเชือ่ตา่งๆ ทีผู่รู้เ้พยีรบอกสอน เชน่ หา้มตโีทน
บนรถ เพราะเป็นการลบหลู่ครู เวลาทำาพิธีจริงๆ แถนจะ
ไมเ่ขา้ หา้มตฆีอ้งในบา้น หรอืหา้มตเีลน่เฉยๆ ถา้จะตตีอ้ง
มเีครือ่งดนตรคีรบวง ฯลฯ ความเชือ่ทีห่ากพจิารณาในเชงิ
เหตุผลก็พอจะเข้าใจได้ว่า ห้ามตีโทนบนรถ เพราะอาจ
ทำาใหค้นตแีละคนขบัรถเพลดิเพลนิจนลมืระวงัตวั การหา้ม
ตีฆ้องในบ้าน หรือถ้าตีต้องมีเครื่องดนตรีครบวง เพราะ
ในอดีตการตีฆ้องคือการให้สัญญาณบอกเหตุ เป็นต้น

ส่วนการรำาสะเอง ซึ่งจะเป็นท่ารำาเฉพาะตัวที่ปู่ย่า
ตายายรำาอยา่งไรลกูหลานกร็ำาอยา่งนัน้ เปรยีบเสมอืนเปน็
มูลมรดกที่สืบทอดให้ลูกหลานต่อไป เช่นเดียวกับผ้านุ่ง 
ในการรำาที่จะถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่น สำาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใน
ตระกลูสะเองอาจจะรำาแมม่ดได ้ถา้หากอยูใ่นพธิแีลว้รูส้กึ
อยากร่ายรำาตามเสียงดนตรี ดังเช่นฟลุ๊คและแม็คที่ลุกขึ้น
รำาร่วมกับผู้ใหญ่ในขณะที่มีการจัดพิธีกรรมอย่างไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย หรือขลาดอาย ทั้งๆ ที่ยามปกติค่อนข้าง 
จะขี้อาย 

“พธิกีรรมสะเนงสะเอง เริม่ตัง้แตก่ารไปสบืคน้สาเหต ุ
สว่นมากจะเปน็เรือ่งทีค่นปว่ยไปหาหมอแผนปจัจบุนัแลว้
ไม่หาย ก็จะมีการกลับมาถามคนทรง ถ้าคนทรงบอกว่า  
ผีแถนทำา ให้เราบนด้วยการผูกสายสิญจน์ที่คอขวดแก้ว 
บอกว่า ถ้าหายถึงจะเล่น ถ้าไม่หาย ไม่เล่น ซึ่งส่วนใหญ่
ถ้าเจ็บป่วยเพราะผีแถนทำาจริง อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น  
ส่วนใหญ่ผู้ท่ีป่วยจากกรณีน้ีจะมิีอาการไข้ตัวร้อน เดินไม่ได้ 
ต้องนอนอยู่บนเสื่อ ถ้าผีแถนทำาจริงๆ ภายใน 3-4 วันก็
จะขยับตัวได้ เดินได้ เขาก็จะทำาพิธีแก้บนเลย แต่ก่อนจะ
ทำาพิธีก็ต้องไปถามคนทรงเพื่อสำารวจดูวันท่ีเหมาะสมแก่
การประกอบพิธี โดยต้องไม่ใช่วันพระและไม่ตรงกับช่วง
เข้าพรรษา เม่ือได้วันแล้วจึงไปเชิญแม่ครู หมอโทน หมอป่ี 
จากนั้นเตรียมปะรำาพิธีและอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณบ้าน
ผู้ป่วย” ทัดเล่า 

ความเชื่อในการเตรียมปะรำาพิธียังมีรายละเอียด
ปลีกย่อยอีกมาก เช่น ต้องทำาจากก้านมะพร้าวและไม้ไผ่ 
โดยหันปลายไปทางทิศตะวันตกทุกก้าน ให้มีความสูง
ประมาณ 2.5 หรือ 3.0 เมตร เพื่อไม่ให้โดนศีรษะเวลา 
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“ก�รทำ�ง�นของทีมง�นยังอยู่ในข้ันตอนของก�รฝึกเล่นเคร่ืองดนตรี
ชนิดต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะป่ีท่ีกำ�ลังรอให้ต�พรมม�ทำ�ให้ครบ แต่ถ้�ถ�มว่� 
ถ้�ต้องจัดพิธีกรรมสะเนงสะเอง ทีมง�นทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวว่� 
ส�ม�รถจัดเตรียมเองได้ทุกข้ันตอน และม่ันใจว่�จะส�ม�รถสืบทอด
ภูมิปัญญ�เร่ืองน้ีให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปได้แน่นอน”

รา่ยรำา นอกจากนัน้ยงัมเีครือ่งประกอบในพธีิกรรมคือ ขนัห้าและขนัแปดเปน็เครือ่งเซน่ 
อย่างละ 2 ชุด มีดอกจำาปา แป้ง กระจก หนังสือ กระบุง 4 อัน ภายในมีกล้วย ข้าวต้ม 
ข้าวตอก ในพิธีจะใช้เทียนอย่างเดียวไม่ใช่ธูป 

การเชิญแม่ครูสะเอง จะต้องจัดกรวย 2 อัน ซึ่งภายในจะมีกล้วย ข้าวต้ม น้ำาส้ม 
เหล้า หมากพูล นำาไปเชิญแม่ครู ส่วนการเชิญคนรำาร่วมและหมอปี่ หมอโทนใช้กรวย
คนละ 1 อัน ในการรำาต้องมีครอบครัวและตัวผู้ป่วยร่วมอยู่ในบริเวณพิธีด้วย

ชาวกวยเชื่อถือศรัทธาในพิธีกรรมสะเนงสะเองอย่างหมดจิตหมดใจ เพราะพลัง
ความความเชื่อส่งผลให้กายหายป่วย ทีมงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เชื่อด้วยเช่นเดียวกัน 
เพราะเคยประสบพบเห็นกับตาของตนเองมาแล้ว

“มันมีประโยชน์คือ เป็นกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต” เว็นบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับ
การประกอบพิธีสะเนงสะเอง ยังสามารถเป็นอาชีพเสริมได้เหมือนการแพทย์ทาง

เลือกทั่วไป แม้ว่า โดยส่วนมากแล้วแม่ครู นางรำา และหมอปี่ หมอโทนจะไม่ได้คิดเรื่อง
การหารายไดจ้ากการช่วยเหลอืเพ่ือนมนษุย ์แตท่กุครัง้ทีร่ว่มพธิ ีทางเจา้ภาพกม็กัมกีาร
สมนาคุณเป็นสินน้ำาใจอยู่เสมอ 

“การทำาพธิแีตล่ะครัง้มคีา่ใชจ้า่ยสงู ไมต่่ำากวา่ 10,000 บาท เฉพาะคา่คนเลน่ดนตรี
เปน็คนบ้านเรากไ็มต่่ำากวา่ 5,000 บาท แตถ่า้เปน็คนบา้นอืน่มาเลน่จะสูงถงึ 7,000 บาท
ขึ้นไป ไม่เกี่ยวกับสินน้ำาใจที่จะมอบให้แม่สะเอง ไม่รวมอุปกรณ์ การเลี้ยงข้าว เหมือน
ทำาบุญ บางครั้งเจ้าภาพที่มีฐานะดีจัดแต่ละทีเป็นแสน” ทัดเล่า

คว�มงอกง�มของผู้สืบทอด

การทำางานของทีมงานยังอยู่ในขั้นตอนของการฝึกเล่นเครื่องดนตรี โดยเฉพาะป่ี 
ที่กำาลังรอให้ตาพรมมาทำาให้ครบ แต่ถ้าถามว่าถ้าต้องจัดพิธีกรรมสะเนงสะเอง ทีมงาน
ทกุคนบอกเปน็เสยีงเดยีววา่ สามารถจัดเตรยีมเองไดท้กุขัน้ตอน และมัน่ใจว่าจะสามารถ
สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปได้แน่นอน เพียงแต่ว่าจะเป็นใครที่
อยู่ในสายตระกูลสะเองที่จะถูกเลือกให้สืบทอดตำาแหน่งแม่ครู อันเป็นสิ่งท่ีขึ้นอยู่กับ 
โชคชะตาฟ้ากำาหนด ไม่อาจกะเกณฑ์เอาเองได้
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จากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรื่องราวความเป็นไปใดๆ ของชุมชน ใช้ชีวิตเรียนและเล่น
ไปวนัๆ ยามวา่งกเ็อาแตน่อน หรอืบางคนกเ็ลน่เกมจนตดิงอมแงม แตเ่พราะได้มโีอกาส
ทำาโครงการนี้จึงทำาให้พวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัว 

โดยเฉพาะโด่งที่บอกว่า เม่ือก่อนวันหยุดเขามักจะขลุกตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อย
สนใจคนอ่ืน ดทูวีไีปวนัๆ แตว่นันีเ้ขาลกุขึน้มารวมตวักบัเพือ่นทำางานเพือ่ชมุชน (ตวัเอง
ไม่เคยมีพื้นฐานการบรรเลงดนตรีเลย) เพียงแค่ว่าเราเปิดใจลองทำาดูสักตั้ง จนสามารถ
บรรเลงดนตรีกับเพื่อนๆ ได้ ไม่เคยนึกมาก่อนว่าเราจะมาได้ขนาดนี้ การเปลี่ยนแปลง
ในครัง้นีท้ำาใหเ้ขามทีกัษะการคิดแกไ้ขปญัหา และเปดิใจยอมรบัฟงัความเหน็ของคนอืน่
มากขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา “เพียงแค่ว่าเราเปิดใจ และทำามันลงไปอย่างเต็มที่”

ในขณะทีท่ดับอกวา่ การทำาโครงการเปน็การใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ทำาให้
ไม่มีเวลาไปเลาะเที่ยวเล่น ไร้สาระ ทั้งยังทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อพิธีกรรม
สะเนงสะเองลกึซึง้มากขึน้ วา่เปน็ความเช่ือทีย่ดึโยงจติวิญญาณทีอ่อ่นแอของผูค้นให้
แขง็แกรง่มากขึน้ ซึง่นัน่สง่ผลตอ่รา่งกายทีเ่จบ็ปว่ยไดฟ้ืน้ตวั การมีความเชือ่เปน็พืน้ฐาน
จึงทำาให้รู้สึกมั่นใจมีขวัญและกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต

ส่วนหนิง บอกว่า เธอเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกรอบมากที่สุด พ่อแม่ไม่อยากให้เข้า
ร่วมโครงการ แต่เธอก็ดื้อเข้ามาจนได้ และเมื่อได้เข้ามาทำาโครงการ เธอรู้สึกว่า 
ตวัเองมีความสขุ ไมเ่คยคดิเลยวา่การทำาโครงการในครัง้น้ีจะทำาใหเ้ธอไดบ้ทเรยีน
มากมาย ตอนไปเก็บข้อมูลเราคิดว่าทำาอย่างไรดีจึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด 
“รูส้กึกงัวลใจ” แตเ่พือ่นๆ บอกวา่ใหเ้ขยีนไปกอ่นตามปราชญผ์ูรู้เ้ลา่มา แลว้ค่อยๆ นำา
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพียงความไว้ใจจากเพ่ือนในทีม ก็ทำาให้เราเกิดกำาลังใจ 
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ในการทำาโครงการ และฝ่าฟันอุปสรรคกับเพื่อนในทีมจนทำางานสำาเร็จ ทุกย่างก้าวที่ 
ก้าวร่วมกันกับเพื่อนทำาให้เราเกิดความสามัคคีกับเพื่อนในทีม สามารถแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันได้ 

“ดื้อรั้นเพียงนิดเดียว แต่เรากลับเจอประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ ต้องขอโทษ 
พ่อแม่ด้วยที่ทำาตัวไม่ดีไม่ยอมเชื่อฟัง แต่ว่าการทำางานในครั้งนี้ทำาให้หนูโต ทำาให้
หนรููจ้กัความรบัผดิชอบมากขึน้ และสามารถทำางานรว่มกบัคนอืน่ไดอ้ยา่งสบายใจ 
หนูเข้าใจแล้วว่าบทเรียนไม่ได้มีเพียงแค่คำาสอนของคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ 
ข้างนอกก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่หนูต้องเจอและเก็บเกี่ยว”

คือผู้สืบทอดจิตวิญญ�ณสะเนงสะเอง

พระครูพิพัฒน์โพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิกระสังข์  ในฐานะพ่ีเล้ียงชุมชน เล่าว่า 
การทำาโครงการเป็นประโยชน์ต่อท้ังชุมชนและเยาวชน ชุมชนได้ผู้สืบทอดภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ส่วนเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการแว้น หรือ
มั่วสุมยาเสพติด การรวมกลุ่มทำางานของเยาวชนยังทำาให้เกิดความสามัคคี ซึ่ง 
ไม่เฉพาะกลุ่มเยาวชนเท่านั้น แต่คนในชุมชนที่ช่วยสนับสนุนงานของเยาวชนเอง
ก็ได้เชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย 

“แม้สะเองจะไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนา แต่ก็เป็นความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ผู้คน ทำาให้มีขวัญและกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต และประคับประคองชีวิตให้อยู่ใน 
เส้นทางแห่งความกตัญญู” 

นพดล โพธิ์กระสังข์ ผู้ใหญ่บ้านแต้พัฒนา ผู้ที่ได้สัมผัสการทำางานของทีมงาน
สะท้อนความรู้สึกว่า เป็นเรื่องดีที่เด็กเยาวชนคิดที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนไว้ 
แม้ว่าการเป็นสะเนงสะเองใช่ว่าใครก็เป็นได้ แต่สิ่งที่เยาวชนช่วยรักษาไว้ได้คือ 
เรื่องของดนตรีที่บรรเลงในการประกอบพิธีกรรม 

“ถ้าสะเองหายไปจากหมู่บ้าน พวกเราคงสูญเสียวัฒนธรรมประจำาชนเผ่าที่พ่อแม่
ตาทวดทำามาตั้งแต่โบราณ เพราะผมเกิดมาก็เห็นเลย แล้วผู้รู้ก็แทบไม่เหลือแล้ว โชคดี
ที่เด็กๆ กลุ่มนี้มีความคิดที่จะอนุรักษ์ไว้” 

ด้านครูแอ๊ด พ่ีเล้ียงชุมชน เล่าถึงจุดเร่ิมต้นของการทำาโครงการว่า เขาเป็นครูท่ีปรึกษา
ประจำาห้อง จึงชักชวนให้ลูกศิษย์ทำาโครงการ โดยยกตัวอย่างข้อดีของการทำางานท่ีได้

“ก�รทำ�โครงก�รเป็นประโยชน์ต่อท้ังชุมชนและเย�วชน ชุมชนได้ผู้สืบทอด
ภูมิปัญญ�วัฒนธรรม ส่วนเย�วชนได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์...
ก�รรวมกลุ่มทำ�ง�นของเย�วชนยังทำ�ให้เกิดคว�มส�มัคคี ซ่ึงไม่เฉพ�ะ
กลุ่มเย�วชนเท่�น้ัน แต่คนในชุมชนท่ีช่วยสนับสนุนง�นของเย�วชนเอง
ก็ได้เช่ือมร้อยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันด้วย”
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สมัผสัมาดว้ยตนเองในปทีีผ่า่นมา เม่ือลกูศษิย์สนใจจงึไดเ้ร่ิมกระบวนการพฒันาข้อเสนอ
โครงการ 

“ผมจะถามเขาว่า อยากจะทำาเรื่องอะไรก่อน ให้เขาคิดกัน โดยให้คิดถึงสิ่งใกล้ตัว 
เขาก็บอกว่า เรื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในพิธีกรรม ถ้าไม่มีคนสืบทอดอาจจะหายไปก็เลย
ที่ทำาเรื่องนี้ เพราะเขาอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง”

การหนุนเสริมการทำากิจกรรมของทีมงานนั้น ครูแอ๊ดใช้การเรียนรู้ร่วมไปพร้อมๆ 
กับทีมกอนกวยโซดละเวซึ่งมีประสบการณ์ในการทำาโครงการมาก่อน รู้ขั้นตอนวิธีการ
ทำางาน จึงสามารถช่วยแนะนำาแก่ทีมสะเนงสะเองได้ ซึ่งครูแอ๊ดได้ใช้วิธีการสอบถาม 
เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน รวมทั้งการพาไปเรียนรู้กับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่  
เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับทีมงาน ซึ่งการทำางานของทีมงานยังมีจุดอ่อนเรื่องการ 
ตั้งคำาถามเพื่อเก็บข้อมูล และการประสานงานที่ยังเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็น เขาจึงต้องเป็น
ตัวช่วย 

“ผมว่าน้องๆ มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อก่อนเด็กกลุ่มนี้ติดเกมมาก และ
ชอบเที่ยวเตร่เถลไถล โดยเฉพาะทัดเขาติดเกมมาก พอได้ร่วมทำาโครงการเขาก็
เปลี่ยนไป สนใจงานมากขึ้นกว่าเดิม มีความรับผิดชอบมากขึ้น” ครูแอ๊ดเล่าถึง 
ความเปลี่ยนแปลงของทีมงานที่สัมผัสได้ 

สายตายามเฝ้ามองการร่ายรำาในพิธีกรรมอย่างสนใจ สองมือที่ช่วยตีโทน 
ให้จังหวะบวมแดงเหมือนจะเจ็บปวด แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคทำาให้เยาวชนเลิกรา
การฝกึฝน การเรยีนรูล้งลกึในสิง่ทีเ่คยคุน้ นำามาสูค่วามรกัอยา่งลกึซึง้ตอ่วฒันธรรม
ของชนเผ่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบมา และเกิดสำานึกรักถ่ินกำาเนิด จึงเชื่อได้ว่า 
ความรกัทีม่นีัน้จะยดึโยงให้เสยีงดนตรสีะเนงสะเองยงัคงดงักอ้งสรา้งแรงใจใหผู้ค้น
ในบ้านโพธิ์กระสังข์สืบไป
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รู้จักพิธีกรรมสะเนงสะเอง
คุณค่าของสะเนงสะเอง

การจัดพิธีกรรมสะเองเกิดจากการท่ีมีผู้เจ็บป่วยและบนบานไว้ เมื่อจนหายป่วยจริงจึงจัด
ขึ้นเพื่อความสบายใจและเพื่อให้มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต ซึ่งชาวกวยในตำาบลโพธิ์กระสังข ์
ยังคงยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย

สะเนงสะเองมี 2 ประเภท คือ 
1. สะเองเลียง คือ การจัดสะเองครั้งแรกหรือครั้งที่สอง
2. สะเองโรง คอื การจดัสะเองครัง้ทีส่าม หรอืเลีย้งสะเอง เปน็การจัดพธิไีหวค้รบูอกกลา่ว 

หากละเลย แถนสะเองอาจจะทำาให้เจ็บไข้ได้ป่วย 

ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม
1. ไปพบคนทรงเพื่อหาฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสมในการประกอบพิธี
2. นัดหมายวันทำาพิธี โดยไม่นิยมเล่นสะเองในช่วงเข้าพรรษาและวันพระ
3. โปงขะเหวือน คือ การเลี้ยงพระแม่ธรณี เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนจัดปะรำาพิธี 

ประกอบไปด้วยสำารับข้าว 1 สำารับ หมากพลู เหล้าน้ำาส้ม เซ่นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
4. วอโตบ คือ การทำาปะรำาพิธี นิยมใช้ใบมะพร้าว

มงุเปน็หลงัคาโดยใหป้ลายใบมะพรา้วชีไ้ปทีท่ศิตะวนัตก
ทุกก้าน

5. ตูมซอม คือ การห่อข้าวต้ม มีทั้งใบมะพร้าว 
(ซอมทางตูง) ใบกล้วย (ซอมคลาเปลียด) การห่อข้าวต้ม
มกัจะหอ่เปน็จำานวนมากเพือ่ใชใ้นการประกอบพธิกีรรม
และเลี้ยงแม่สะเองทุกคนที่ได้เชิญมา

6. เตรียมกรวย 2 คู่ เทียน 1 คู่ นำาไปเชิญแม่ครูสะเอง 
7. เชิญลูกศิษย์ลูกหาของแม่ครูมาเล่นในพิธีกรรมที่บ้านคนป่วย
8. เตรียมสิ่งของประกอบพิธีไว้ที่ปะรำาพิธี ประกอบด้วย ขันห้า ขันแปด 2 ถาด เหล้าเบียร์

อย่างละขวด ถาดเล็กถาดใหญ่ ถาดใหญ่ 500 ถาดเล็ก 250 ผ้าไหม ผ้าถุง ผ้าโสร่งอย่างละผืน 
ข้าวสาร กล้วย ข้าวต้ม ขันครูของหมอป่ีหมอโทนอย่างละขัน กรวย 2 คู่ เหล้า 1 ขวด เทียน 1 คู่ 
เงิน 25 บาท ค่าขันครู

การจัดขันดอกไม้เพื่อแห่พิธีกรรม
หิ้ง 1 อัน น้ำาขมิ้น 1 ขัน มัดเชือกฟาง 1 รอบปะรำาพิธี เพื่อใช้มัดกล้วย ข้าวต้ม ดอกจำาปา 

มีดดาบ กระบุง 4 ใบ น้ำาขมิ้น 4 ขวด กระจก แป้ง ตะเกียง หวี น้ำามันมะกอก โดยผู้ที่มาร่วม
พิธีกรรมต้องเตรียมกระปุกน้ำาอบ หูช้างกับอาหารช้าง ข้าวสาร 1 ขัน กรวย  2 คู่
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เมื่อแม่ครูประทับทรง
เจ้าบ้านต้องมานั่ง 1 คน คนที่อยู่รอบๆ ตบมือ เพื่อเรียกแถนให้เข้าทรง แม่ครูก็

เรียกวิงวอนให้แถนเข้าทรง ถ้าเข้าร่างทรงมือจะสั่นและสั่นแรงไปเรื่อยๆ มือจะตบเข่า
ซ้ายกับเข่าขวา เมื่อเข้าเต็มองค์แล้วจะลุกขึ้นเลือกชุดผ้าไหม นุ่งเป็นเครื่องประจำากาย
ของแถนคนนั้น บริวารทุกคนจะมาเล่นเข้าทรงกันแล้วลุกขึ้นร่ายรำา 

พอถึงเที่ยงคืนแล้วก็หยุดเซนปี่เซนโทน (เซ่นปี่ เซ่นโทน) แล้วก็พักกินข้าวต้มเพื่อให้
มีแรงในการเล่น แม่ครูเชิญผีบรรพบุรุษลงให้ลูกหลานถามว่า อยู่สบายไหม ลำาบากไหม 
แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคน แล้วจึงร่ายรำาต่อ พอถึงตี 4 ตี 5 ใกล้จะสว่าง แถนทุกคน
ก็บอกกันว่าจะเล่นวัวเล่นควาย 

เมื่อสว่างแล้วเด็ดเอาข้าวต้ม กล้วย ดอกจำาปา ที่แขวนไว้ใส่ในกระบุงเผื่อมีคนแย่ง 
แล้วแห่ขันดอกไม้ 3 รอบ และร่ายรำาอีกสักพัก แล้วจึงไหว้หมอปี่หมอโทนเพื่ออำาลา  
เอาหูช้างก้มไหว้เทวดาเบื้องบน ผีแถนออกจากร่างทรงกลับไปที่หิ้งเดิม เป็นอันเสร็จพิธี

เพลงในการเล่นสะเองหรือที่เรียกว่าพญา
“ฆ้องๆ น้อยดังมาให้มันหม่วนเคาะบาทหนึ่งให้ดังก้องทั่วนะพา เคาะบาทสองนั้น

ให้ดังก้องทั่วโลกา เคาะบาทสามนั้นให้ดังก้องท่ัวพะยาแถน สาธุเด้อให้อยู่แดนพูค้า  
ข้างใด๋ก็ให้มันเฟื่อง ดังๆ ท้อนซึอพูขาให้ร้อนาม สาธุเด้อให้มีคนเกร่งถามทั่งสามให้มัน
ดังเด้อ แม่ครูบาเอ๋ย”

ดนตรีในการประกอบพิธีกรรมสะเอง
เครื่องดนตรีในการเล่นสะเอง มี 3 ชนิด คือ 
1. ปี่ ทำาจากต้นกู่ มี 6 รู
2. ฆ้อง วิธีการเล่น ใช้ตี 1 จังหวะตามทำานอง
3. โทน วิธีการเล่น ตี 3 จังหวะ จังหวะช้า จังหวะกลาง จังหวะเร็ว หนังที่ใช้ 

หุ้มโทน (ฉะขลอล) ใช้หนังงูใหญ่ หนังตัวเงินตัวทอง

การไหว้ครูดนตรี
ก่อนการประกอบพิธีกรรมสะเองจะมีการเซ่นไหว้ครู เครื่องเซ่นประกอบไปด้วย 

หมากพลู กล้วย ข้าวต้ม สำาหรับข้าว 1 สำารับ
การเซ่นไหว้ครูช่วงที่ 2 ช่วงเที่ยงคืน เครื่องเซ่นไหว้ ประกอบไปด้วย ไก่ต้ม 1 ตัว 

หมากพลู กล้วย ข้าวต้ม เหล้า 1 ขวด น้ำาส้ม 1 ขวด เบียร์ 1 ขวด กับข้าว 1 สำารับ  
ในช่วงนี้จะมีการเสี่ยงทายด้วยคางไก่และไข่ต้ม

ที่มา: www.facebook.com/โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
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โครงก�รสืบส�นสะเนง สะเองกวย
พี่เลี้ยงชุมชน พระครูพิพัฒน์โพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กระสังข์  
 สิบเอกวินัย โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านโพธิ์กระสังข์  อำาเภอขุนหาญ 
 จังหวัดศรีสะเกษ
ธิติวุฒิ เรืองดี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1   
ธนากร แก้วลอย   มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ชนิกานต์ วันนุบล  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ชนิดา โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
โชติมา งอนสวรรค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ศิริรัตน์ โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
สมัต เรืองคำา  มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ฐิติวัฒน์ โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
วสิษฐ์พล โพธิ์กระสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ปวีณา เรืองคำา มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
โชติมา งอนสวรรค์   มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
สุชาดา ธรรมใจ   มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กิตติกร โพธิ์กระสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ณัฐภูมิ วรรณทอง  
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ฟื้น “คุณค่�” ป่�ต�จู
สู่ห้องย�ชุมชน

โครงก�รสมุนไพรไปร่ต�จู
สร้�งคว�มรู้สู่ชุมชนกันทรอมใต้
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ผลจ�กก�รสำ�รวจป�่เพื่อเก็บข้อมูล
พืชสมุนไพร และก�รลงพื้นที่เยี่ยมผู้รู้
ถึงบ�้น ทำ�ให้ทีมง�นได้รู้ ได้เห็นและ
เข�้ใจถึงคุณประโยชน์และคุณค่� 
ของทรัพย�กรธรรมช�ติในชุมชน...  
คว�มช่วยเหลือที่ได้รับจ�กผู้ใหญ ่
ในชุมชนอย�่งเกินร้อย ทำ�ให้กลุ่ม
เย�วชนไม่คิดปล่อยให้ภูมิปัญญ� 
เรื่องพืชสมุนไพรที่พวกเข�ได้เรียนรู้
ผ่�นเลยไป แต่ห�กทำ�ให้คนในชุมชน 
โดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนรู้ถึง
คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรในชุมชน
ได้ม�กเท่�ไร จะนำ�ไปสู่ก�รเห็นคุณค่�
ในทรัพย�กรธรรมช�ติโดยรวม
ที่อ�ศัยอยู่ร่วมกันม�กขึ้นเท�่นั้น

เทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวกว่า 500 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัด
สระแกว้ เทอืกเขาแหง่นีเ้ป็นพรมแดนธรรมชาตกิัน้ระหวา่ง
ภาคอีสานกับภาคตะวันออก และพ้ืนท่ีป่าส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาพนมดงรัก ป่าตาจูและป่าเจ้าแวะในเขตพื้นที่
ตำาบลกันทรอม อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่า
ชุมชนต้นน้ำาที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ แม้จะเป็น
ป่าสงวนซึ่งเป็นป่าทึบ อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที ่
ปา่ไม ้แตช่าวบา้นไดร้บัสทิธอิยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายให้
สามารถเขา้ไปหาของปา่ เชน่ พชื ผกั ผลไม ้เหด็ สมนุไพร 
และหน่อไม้ จากพื้นที่บางส่วนของป่าได้ เรียกได้ว่า 
ปา่แหง่นีค้อืแหลง่ความมัน่คงทางอาหารแหง่หนึง่ของ
ชุมชน และเป็นโอกาสดีที่ป่าจะได้ต้อนรับเด็กบ้าน
กันทรอมใต้ให้มาทำาความรู้จักป่าและสมุนไพรในป่า 
“บ้านเขา”
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สัมผัสชุมชน ค้นโจทย์ปัญห�

เมือ่ศูนยป์ระสานงานวจัิยเพือ่ทอ้งถิน่จงัหวดัศรสีะเกษ ชกัชวนใหท้ำาโครงการ
พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ทีมงานซ่ึงประกอบด้วย ทิพย์-ธารทิพย์ มนตรีวงษ์ 
จีน-สินิษา ศรีสุภาพ เวฟ-นันทวัฒน์ เลิศศรี และ ฝน-สุภัทรา สามศร จึงชวนกัน
ค้นหาปัญหาในชุมชน

“ชุมชนเรามีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องขยะ ประเพณีประจำาปีที่ใกล้สูญหายไป 
แล้วก็พืชสมุนไพรท้องถิ่นที่คนไม่นิยมปลูกกันแล้ว แต่ช่วยรักษาโรคได้” เวฟ เล่าถึง 
โจทย์ปัญหา และบอกต่อว่า เรื่องขยะมีคนทำาเยอะแล้ว ส่วนงานประเพณีก็เป็นงาน
ประจำาปีซึ่งจัดแค่ปีละครั้ง จึงไม่น่าจะสอดคล้องกับแนวคิดโครงการที่ต้องใช้เวลาทำา
โครงการ 4-5 เดอืน แตส่มนุไพรเปน็เรือ่งใกลต้วัทีส่ดุแตถ่กูมองข้าม เลยคดิวา่นา่จะ
ทำาเรื่องนี้

และนีค่อืทีม่าของโครงการสมนุไพรไปรต่าจ ู (ไปรภ่าษาเขมรแปลวา่ปา่) สรา้ง
ความรู้สู่ชุมชนกันทรอมใต้

“แล้วสมุนไพรเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไร” คือคำาถามชวนคิดที่ทีมงานพากันค้นหา 
คำาตอบ

เวฟ บอกว่า สมุนไพรพ้ืนถ่ินส่วนใหญ่มีต้นกำาเนิดมาจากป่า บางชนิดหาได้ยาก
ในชุมชน เช่น ต้นเชื้อเพลิง และต้นอังก๊อตเขมา เป็นต้น ทั้งนีเ้พราะคนส่วนใหญ่หัน
มาใชย้าสามญัประจำาบา้นในการรกัษาโรค พืชสมนุไพร
จึงอยู่นอกเหนือความสนใจของผู้คนในปัจจุบัน

ทัง้นีผ้ลจากการสบืคน้ผลการวจิยัทางการแพทยพ์บวา่
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ 
ได้รับความสนใจและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว 

“เม่ือเห็นว่�สมุนไพรมีประโยชน์ ทีมง�นจึง
ว�งเป้�หม�ยโครงก�รสมุนไพรไปร่ต�จูฯ 
ไว้ 2 ระดับ กล่�วคือ ระดับต้น เพ่ือเรียนรู้
เก่ียวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรและ
ภูมิปัญญ�ในก�รนำ�สมุนไพรม�ทำ�เป็น
ย�รักษ�โรค ระดับท่ีสอง เพ่ือสืบทอด
และอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินด้�นก�ร
ทำ�สมุนไพร ด้วยก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้
แก่เด็กเย�วชนและผู้ใหญ่ในชุมชน”
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เช่นเดียวกันว่ามีสรรพคุณทางยา ทั้งช่วยป้องกัน บรรเทา และช่วยรักษาโรค ที่สำาคัญ
สามารถนำามาใช้รักษาผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้อีกทางหน่ึง 
เมื่อเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์ ประกอบกับไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า ทุกคน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน การรู้จักและรู้ถึงสรรพคุณ
ทางยาของพชืสมนุไพรใกลต้วัจงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ ทมีงานจงึวางเปา้หมายโครงการ
สมุนไพรไปร่ตาจูฯ ไว้ 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับต้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืช
สมุนไพรและภูมิปัญญาในการนำาสมุนไพรมาทำาเป็นยารักษาโรค ระดับที่สอง เพื่อ
สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทำาสมุนไพร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แก่เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน

ว�งแผนเรียนรู้จ�กครูสมุนไพรในชุมชน

จีนเล่าว่า ก่อนเริ่มทำาโครงการ ทีมงานได้ทำาการประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับ
สมุนไพรของตนเอง พบว่า ทุกคนมีความรู้เก่ียวกับสมุนไพรน้อยมาก จึงลงความเห็นว่า
พวกเขาต้องเติมส่ิงท่ีตนเอง “ไม่รู้” ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถ่ิน
และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคแทนการปรุงยาที่มีรายละเอียดปลีกย่อย 
ที่ต้องอาศัยการปรุงอย่างถูกวิธี จึงอยากเรียนรู้ และเก็บข้อมูลเรื่องสมุนไพรจาก 
คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนมากกว่าลุกขึ้นมาปรุงยาด้วยตัวเอง

“พวกเรารู้แค่ว่าพืชสมุนไพรมีสรรพคุณรักษาโรคได้ แต่ไม่รู้จักชนิด และไม่เคยใช้
ประโยชนจ์ากพชืสมนุไพรมากอ่นเลย” ทพิย ์กลา่วถงึความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัพชืสมนุไพร
ของพวกเขา โดยมี รังสรรค์ โพธิสาร นักวิจัยท้องถิ่นตำาบลกันทรอมอาสาเป็นพี่เลี้ยง

รังสรรค์ เล่าว่า พื้นที่ป่าชุมชน ทั้งป่าตาจูและป่าเจ้าแวะเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ 
จึงมีพืชสมุนไพรอยู่เป็นจำานวนมาก ชุมชนนี้เลยมีผู้รู้เรื่องสมุนไพรอยู่พอสมควร 
หลายคร้ังมีชาวบ้านจากชุมชนอ่ืนเข้ามาจ้างผู้รู้เร่ืองสมุนไพรบ้านกันทรอมให้ช่วยหา
สมุนไพรใส่กระสอบเพ่ือนำาไปผสมทำายา แต่น่าเสียดายว่า ภูมิปัญญาเร่ืองสมุนไพร
เป็นความรู้อยู่ที่ตัวบุคคล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงวัย การที่น้องๆ เยาวชนมาทำา
เรื่องนี้ตนเห็นว่า เป็นเรื่องน่ายินดีและน่าสนับสนุน จึงเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ด้วย
พืน้เพเดมิซึง่เปน็คนทีน่ี ่ทำาใหรู้จ้กัมกัคุน้กบัหมอยาและผูรู้เ้รือ่งสมนุไพรในชมุชนอยูบ่า้ง 
จึงช่วยประสานงานนัดหมายผู้รู้ให้กับทีมงานก่อนในช่วงแรก

“สมนุไพรบางชนดิมฤีทธิเ์ยอะตอ้งตม้หลายน้ำาเพือ่ลา้งพษิออกกอ่น ตวัยาบางตวั
ต้องผสมพืชสมุนไพรหลายชนิดจึงจะได้ผล การเก็บข้อมูลทางยาจึงเป็นเรื่องละเอียด
อ่อนที่ต้องสอบถามจากผู้รู้จริงๆ เท่านั้น” รังสรรค์ อธิบาย

แม้เป้าหมายการทำางานจะลงตัว แต่ทีมงานเรียนอยู่ต่างโรงเรียน ทำาให้เวลานัดหมาย
ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นไปได้ยาก เพราะภาระทางการเรียนที่มีต่างกัน ทีมงานพยายาม
หาวธิเีพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและใชเ้วลานอ้ยทีส่ดุ เวฟ อธบิายถงึวธิกีารเกบ็ขอ้มลูของ
พวกเขาว่า แบ่งออกเป็น 2 วิธี วิธีแรก พาผู้รู้เดินสำารวจและแนะนำาพืชสมุนไพรใน
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ป่าชุมชนร่วมกับเยาวชน เพราะอยากทำาความรู้จักและเก็บข้อมูลพืชสมุนไพร 
ให้เห็นกับตา โดยข้อมูลที่ต้องบันทึก ได้แก่ ชื่อ สรรพคุณ และส่วนของพืชที่ใช้ 
ทำายาได้ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้น่าจะทำาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และไม่ต้องใช้เวลาตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลเยอะ เนื่องจากได้ข้อมูลจากผู้รู้ในพื้นที่จริง วิธีที่สอง คือ  
เยี่ยมเยือนผู้รู้ถึงบ้าน เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะขั้นตอนการ
แปรรูปสมุนไพรเป็นยา

เดินท�งเข้� “ป่�” ห้องเรียนสมุนไพร

การสำารวจเพื่อเก็บข้อมูลสมุนไพรครั้งแรกที่ป่าตาจู กลุ่มแกนนำาเยาวชนประกาศ
เชิญชวนกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่สนใจผ่านเฟซบุ๊กกลุ่ม ครั้งนั้นมีเยาวชนจากในชุมชนเข้า
ร่วมสำารวจกว่า 10 คน ทำาการสำารวจตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น แม้จะเหนื่อยล้าจาก
ความร้อนของแสงแดด แต่ก็ทำาให้กลุ่มเยาวชนได้รู้จักชื่อ วิธีการใช้ และสรรพคุณ
ของสมุนไพรกว่า 30 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ผักเสี้ยนผี ต้นขี้เหล็ก ต้นแมงลัก ที่มี
สรรพคุณช่วยแก้โรคไมเกรน และอื่นๆ พวกเขาบอกว่า พืชสมุนไพรบางชนิดขึ้นอยู่

“เม่ือก่อนถ้�จะเข้�ไปในป่� พวกเร�ก็แค่ข้ึนไปเท่ียวเล่นท่ีน้ำ�ตกเท่�น้ัน 
ไม่เคยสนใจศึกษ�ว่�ในป่�มีอะไร แต่คร้ังน้ีเร�ต้ังใจไปทำ�คว�มรู้จัก
พืชสมุนไพรในป่� ไม่ใช่แค่ไปเล่นสนุกเหมือนท่ีผ่�นม�”
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ทั่วไปแต่ไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อ เช่น ต้นสัก และรากไทรท่ีห้อยอยู่ตามต้นไทรภายในวัด 
และอีกหลายชนิดก็ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่น ว่านชักมดลูก

“ตอนเข้าไปสำารวจป่าเราแบ่งหน้าที่กันด้วยว่าใครเป็นคนจดบันทึก ใครถ่ายรูป 
เพราะสดุทา้ยแลว้เราตอ้งนำาขอ้มลูทัง้หมดมานำาเสนอพรอ้มภาพประกอบ” ฝน อธบิาย 
ขัน้ตอนการทำางาน แลว้กลา่วตอ่ไปวา่ เมือ่กอ่นถา้จะเขา้ไปในปา่ พวกเรากแ็คข่ึน้ไป
เที่ยวเล่นที่น้ำาตกเท่านั้น ไม่เคยสนใจศึกษาว่าในป่ามีอะไร แต่ครั้งน้ีเราตั้งใจไป
ทำาความรู้จักพืชสมุนไพรในป่า ไม่ใช่แค่ไปเล่นสนุกเหมือนที่ผ่านมา

ส่วน จีน เสริมว่า การได้รู้จักสมุนไพรรอบตัว รู้ว่ามันมีประโยชน์ จะทำาให้ดูแล 
ตัวเองได้เวลาเป็นแผลหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การรักษาด้วยสมุนไพรแม้จะใช้เวลา 
นานกว่าก็จริง แต่เรามั่นใจได้ว่า หากใช้อย่างถูกวิธีจะไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย  
พวกเราเลยคิดวา่ เราตอ้งศกึษา เกบ็ขอ้มลู และเผยแพรคุ่ณประโยชนข์องสมนุไพร
ให้ได้มากที่สุด

การสำารวจครั้งที่ 2 ที่ป่าเจ้าแวะ นอกจากทีมงานจะได้สำารวจพืชสมุนไพรร่วมกับ
ผู้รู้เหมือนครั้งแรกแล้ว พวกเขายังทดลองนำาพืชสมุนไพรจากป่าลงมาปลูก ทิพย์ บอก
เหตผุลว่า หากสามารถนำาพชืสมนุไพรจากปา่มาขยายพนัธุ ์และสง่เสรมิใหช้าวบา้น
ปลูกตามบ้านเรือนของตัวเองจะช่วยอนุรักษ์สมุนไพรบางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ได้
และช่วยอำานวยความสะดวกให้สามารถนำาพืชสมุนไพรมาใช้รักษาอาการป่วยไข้
ได้อย่างทันท่วงที โดยกลุ่มเยาวชนเลือกใช้พื้นที่บริเวณวัดเป็นแปลงปลูก เพราะ
เห็นว่า วัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน

ซึ่งจีน บอกว่า การทำางานครั้งนี้ลำาบากกว่าครั้งแรกมาก เพราะเส้นทางสูงชันกว่า 
พวกเราต้องหิ้วสมุนไพรลงมาจากป่า แล้วนำามาปลูกเลย จากนั้นก็แบ่งเวรกันมารดน้ำา 
โดยอาศัยเพื่อนในกลุ่มที่เรียนในชุมชนและขอความร่วมมือจากพี่เลี้ยงด้วย โชคดีที่เริ่ม
ปลูกช่วงหน้าฝน เลยไม่มีปัญหาเรื่องการรดน้ำา

รู้ เห็น เข้�ใจ คุณค่�ทรัพย�กรชุมชน

ผลจากการสำารวจป่าเพื่อเก็บข้อมูลพืชสมุนไพร และการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ผู้รู้ถึงบ้าน ทำาให้ทีมงานได้รู้ ได้เห็น และเข้าใจถึงคุณประโยชน์และคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

“เราต้ังใจไปสำารวจพืชสมุนไพร แต่ก็ได้รู้ว่าป่าตาจูเป็นป่าต้นน้ำา ถ้าไม่มีน้ำาก็ไม่มีป่า 
ไม่มีฝนตกลงมาสมุนไพรที่เรานำาลงมาปลูกก็คงไม่รอด” ทิพย์ กล่าวเชื่อมโยงถึงสิ่งที่ได้
เรียนรู้

นอกจากไดร้บัความรูใ้หมแ่ลว้ ความชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัจากผูใ้หญใ่นชมุชนอยา่ง
เกินร้อย ทำาให้กลุ่มเยาวชนไม่คิดปล่อยให้ภูมิปัญญาเรื่องพืชสมุนไพรที่พวกเขา
ได้เรียนรู้ผ่านเลยไป 
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พวกเขา บอกวา่ หากทำาใหค้นในชมุชน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนรู้ถึงคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรใน
ชุมชนได้มากเท่าไร จะนำาไปสู่การเห็นคุณค่าใน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาก
เท่านั้น เหมือนอย่างที่ธรรมชาติในป่าได้สอนพวกเขา
ระหว่างเดินสำารวจพืชสมุนไพรทั้ง 2 ครั้ง

“กอ่นวนัสำารวจปา่ 1 วนั เรานดัผูรู้ไ้วล้ว่งหนา้ พอถงึ
วนัเดนิทางกไ็ปรบัถงึบา้น ทแีรกพวกเราไมค่ดิวา่ผูใ้หญ่ใน
ชุมชนจะให้ความร่วมมือขนาดนี้ ที่ผ่านมาผู้รู้คนไหนว่าง
เขาจะไปกับเราตลอด ถ้าไม่มีผู้รู้ช่วยเหลือ พวกเราคงแย่ 
เพราะยังงงๆ กันอยู่” เวฟ เล่าถึงความประทับใจ

ในฐานะผู้รู้เรื่องสมุนไพร คาร มนตรีวงษ์ และ
สัมฤทธิ์ พานจันทร ์ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจและ
ยินดีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนอย่างเต็มที่ เพราะ
อยากส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับยาสมุนไพรให้เด็ก
และเยาวชน 

สมัฤทธิ ์บอกวา่ เขาศกึษาหาความรูเ้รือ่งพชืสมนุไพร
มาร่วม 12 ปี เพื่อรักษาโรคเนื้องอกในมดลูกให้ภรรยาจน
หายขาดได ้แมช้ว่งแรกยงัไมแ่นใ่จวา่เดก็ๆ จะทำาโครงการ
จริงจังหรือเปล่า แต่ก็ยินดี เพราะคิดว่าหากได้ส่งต่อ
ความรู้ให้เด็กๆ ย่อมดีกว่าเก็บความรู้ไว้อยู่กับตัวเอง

“เมื่อมีความรู้ การส่งต่อความรู้ย่อมดีกว่าเก็บงำาไว้
อยูท่ีใ่ครคนใดคนหนึง่” เมือ่ทีมงานประเมนิแลว้วา่มขีอ้มลู
พชืสมนุไพร และความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัปา่เพยีงพอตอ่การ
เผยแพร่ พวกเขาจึงจัดเวทีนำาเสนอข้อมูลการศึกษา
สมุนไพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูตรยาสมุนไพรกับ
หมอยาและผู้รู้ในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก 
เยาวชน และผู้ใหญ่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเชิญชวนเพื่อน

ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษจาก 
พืน้ทีข่า้งเคียงอยา่งทมีสานฝันและทมีวยัใสวยัเกา๋มาร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 

“พวกเราเลือกวันที่แกนนำาเยาวชนว่างพร้อมกัน  
ใช้วิธีประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก เจอใครก็ชวน แล้ว
ประกาศไว้ในเฟซบุ๊กด้วย ไม่คิดเหมือนกันว่า จะมีคนเข้า
ร่วมเกือบ 40 คน” เวฟ กล่าวต่อว่า เด็กที่มาร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นวัยประถมศึกษา ส่วนเพื่อนวัยมัธยมศึกษา
มักให้เหตุผลว่า ขี้เกียจไม่อยากมา

ฝน เสริมว่า ถ้าใครไม่อยากมา เราก็บังคับเขาไม่ได้ 
แต่การที่เรามาทำาโครงการนี้ทำาให้เรารู้จักพืชสมุนไพร 
มากขึ้น เมื่อรู้แล้วเราก็ไปบอกเขาได้

กล่าวได้ว่า เวทีนำาเสนอข้อมูลสู่ชุมชนครั้งนี้เป็นการ
สือ่สารขอ้มลูสูส่าธารณะครัง้แรกของทีมงาน ทพิย ์เอ่ยถงึ
บทบาทของกลุม่ว่า พวกเขาไมไ่ดต้ัง้ตวัเปน็ผูรู้ ้แตต่ัง้ใจ
มาคืนข้อมูลในสิ่งที่สำารวจและเก็บรวบรวมให้แก่คน 
ในชุมชน และพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ผู้ใหญ่ที่มารับฟัง 

ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่ากลุ่มเป้าหมายอย่างเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพ่ิมขึ้น
มากน้อยเพียงใด ทีมงานจึงจัดกิจกรรมถามตอบความรู้
เร่ืองพืชสมุนไพรให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วม จีน บอกว่า  
ถงึแมน้อ้งๆ จะไมส่ามารถตอบคำาถามไดท้ัง้หมด แตส่ิง่ที่
สมัผสัได ้คอื ความพยายามรว่มกจิกรรม ซึง่สงัเกตไดจ้าก
การชว่ยกนัหาขอ้มลูเพือ่ตอบคำาถามจากแผ่นพบัทีท่มีงาน
เตรียมไว้ให้อย่างตั้งใจ รู้สึกมีความสุขที่เห็นน้องๆ ให้
ความร่วมมือดี

“คว�มกล้�แสดงออก เป็นคว�มเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่�งชัดเจนในตัวทีมง�นทุกคน 
โดยพวกเข�วิเคร�ะห์ว่� ก�รได้รู้ข้อมูลจ�กก�รสืบค้นด้วยตัวเอง ก�รลงมือทำ�จนเจอ
ปัญห� แล้วส�ม�รถแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ จนผ่�นม�ได้ คือแรงส่งท่ีทำ�ให้พวกเข�ม่ันใจ
ในตัวเองม�กข้ึน เม่ือมีคว�มม่ันใจจึงมีคว�มกล้�ท่ีจะทำ�และพัฒน�ตัวเองต่อไป”
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กิจกรรมในเวทีนำาเสนอข้อมูลสู่ชุมชนครั้งนี้ทำาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักกับพืช 
และสรรพคุณของสมุนไพรในชุมชน อีกทั้งทีมงานยังได้ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล
และความรูเ้พิม่เตมิบางสว่นเกีย่วกบัพชืสมนุไพรจากการแลกเปลีย่นกบัผูใ้หญท่ีม่ารว่ม
เวทีด้วย ทีมงานบอกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนั้นได้ผลตอบรับท่ีดีจากเด็กและเยาวชน 
เพราะมีน้องๆ หลายคนเข้ามาย้ำาว่า หากจัดกิจกรรมเดินป่าครั้งต่อไปให้มาชวนด้วย

การทำางานย่อมมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา เวฟ บอกว่า ความยากเกิดขึ้นเพราะ
ยังไม่เคยทำา และยังไม่เข้าใจการทำาโครงการ แต่พอทำาแล้วเริ่มเข้าใจก็ไม่ยากแล้ว

ทมีงานบอกวา่  ชว่งทีห่นกัทีส่ดุของการทำาโครงการ คอื ชว่งเริม่ตน้คดิแผนดำาเนนิ
โครงการ ปัญหาและอุปสรรคส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจ และระบบการคิดที่
ยังไม่มีเหตุมีผลเท่าที่ควร

เวฟ ขยายความเพิ่มว่า กิจกรรมที่พวกเราคิดทำาตอนแรกเป็นแค่การแนะนำา
สถานทีเ่หมอืนแนะนำาชมุชนเฉยๆ พอพีเ่ลีย้งโครงการและพีเ่ลีย้งชมุชนอธบิายให้
เข้าใจถึงองค์ประกอบของการคิดโครงการว่า ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจ และกลุ่ม
เปา้หมายซึง่ก็คอืเดก็และเยาวชนในชมุชนตอ้งสนใจด้วย ไมใ่ชแ่คท่ำาโครงการแลว้
จบ แตท่มีงานทกุคนตอ้งไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีท่ำา หลงัจากพี่ๆ  อธบิาย พวกเรากเ็ขา้ใจ 
จึงปรับแผนโครงการใหม่ ยิ่งทำาโครงการเรื่อยๆ ก็ยิ่งสนุก และรู้สึกว่าได้ทำา
ประโยชน์ให้ชุมชน
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ต้นกล้�ท่ีเติบโต

นอกจากสมุนไพรพ้ืนถ่ินจะนำาทางให้ทีมงานและเยาวชนในชุมชนกันทรอมใต้
ได้รบัความรูเ้รือ่งสรรพคณุของพชืสมนุไพร กระทัง่ทำาให้รูจ้กัชมุชนของตวัเองมาก
ขึ้นแล้ว กระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำางานในทุกขั้นตอนยังสร้างทักษะชีวิตและ
สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของพวกเขา

ความกล้าแสดงออก เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจนในตัวทีมงาน
ทกุคน โดยพวกเขาวเิคราะหว์า่ การไดรู้ข้อ้มลูจากการสบืคน้ดว้ยตวัเอง การลงมอื
ทำาจนเจอปัญหา แล้วสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จนผ่านมาได้ คือแรงส่งที่ทำาให้
พวกเขามัน่ใจในตวัเองมากขึน้ เมือ่มคีวามมัน่ใจจงึมีความกลา้ทีจ่ะทำาและพฒันา
ตัวเองต่อไป 

“เวลาเรียนในชั้นเรียน เห็นได้ชัดเลยว่า กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าออกไปพูด 
หน้าชั้นเรียน กล้าตอบคำาถาม จากเมื่อก่อนแค่เอ่ยปากพูดสักคำายังไม่กล้า แต่ตอนนี้มี
ความมั่นใจ ไม่เขินไม่อายเหมือนแต่ก่อน หากไม่เข้าใจเรื่องอะไรไม่ว่าในห้องเรียนหรือ
เก่ียวกับการทำาโครงการก็จะถาม ดีกว่าน่ิงเงียบเฉยๆ ไม่ได้อะไรเพ่ิมข้ึนเลย” เวฟ เอ่ยข้ึน
ก่อนใคร แล้วกล่าวต่อว่า ถ้าเรามีความม่ันใจในส่ิงดีๆ ท่ีทำาและมีความกล้าแสดงออก
กเ็หมอืนเปดิโอกาสใหต้วัเอง สิง่ทีเ่ราทำา เราไมไ่ดห้วงัใหใ้ครมาชม แตเ่มือ่เรากลา้
แล้วมีคนเห็น มีคนชมหรือมีผลตอบรับด้านดีก็กลับมาเป็นกำาลังใจให้เราอยากทำา
ต่อไปอีก

ด้าน จีน จากเดิมที่เป็นคนพูดมากแต่ไม่มีสาระ และไม่ชอบพูดจาปราศรัยกับคน
แปลกหน้า ปจัจบุนัเธอกลายเปน็คนทีพ่ดูอยา่งมเีหตผุล และมมีนษุยสมัพันธ์ทีด่กีบั
คนรอบมากขึ้น

“เมื่อก่อนครูถามก็ไม่อยากจะตอบ แต่ตอนนี้ขนาดครูไม่ถามก็อยากจะพูด อยาก
แสดงความคดิเหน็ อาจเปน็เพราะประสบการณท์ำางานในโครงการ ทีก่ระตุน้ใหต้อ้ง
คิดและทำาอยู่ตลอด เลยหยุดคิดไม่ได”้ จีน กล่าว

เวฟ สะท้อนว่า สมัยเรียนช้ันประถมศึกษา แกนนำาโครงการทั้งหมดเคยเรียน
โรงเรียนเดียวกันมาก่อน กระทั่งแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปเมื่อเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจึงค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา แต่การ 
จับมือร่วมกันทำาโครงการนี้ ช่วยสานความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปนั้นให้กลับ
แน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้ง

จีน เล่าผ่านประสบการณ์ของเธอได้อย่างชัดเจนว่า เธอย้ายไปเรียนนอกชุมชน 
ขณะท่ีเพือ่นสว่นใหญย่งัเรยีนอยูใ่นชมุชน เธอจงึแทบไมม่เีพือ่นในชมุชนทีส่นทิกนัเหลอื
อยู่เลย ถึงขนาดว่าไปหาเพื่อนในช่วงวันหยุด แทนที่จะไปหาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง 
เธอกลับต้องเดินทางไปหาเพื่อนที่ชุมชนอื่น
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“เมือ่กอ่นเวลาทำางานกลุม่ทกีต็อ้งไปรวมกลุม่กบัเพือ่นท่ีโรงเรยีน เจอแต่คนเดมิๆ 
และสิ่งแวดล้อมเดิม ตอนนี้เรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ไม่ต้องไปหาเพื่อนไกลๆ อีก 
ได้รู้จักผู้คนที่หลากหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่การได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทำาให้เราพัฒนา 
วุฒิภาวะของตัวเอง แล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องท่ีไม่เคยรู้มาก่อน รู้สึกดีใจและภูมิใจใน 
ตัวเองมากขึ้น” จีน กล่าว

ส่วน ฝน บอกว่า ความที่ “กลัวผิด” และ “กลัวพูดไม่ถูก” เป็นกำาแพงปิดกั้น
ความกลา้แสดงออก แตป่จัจบุนักำาแพงดงักลา่วถกูทลายลง เพราะเธอได้รับโอกาส
ท่ีเปิดกว้างให้ได้คิด ปรับปรุง และได้ลงมือทำา จนเกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันส้ินสุด

“โครงการนีน้อกจากจะทำาใหเ้รารูเ้รือ่งในชมุชนของตวัเองเพิม่ขึน้แลว้ เรายงัไดรู้จั้ก
คนอื่นและชุมชนอื่นเพิ่มขึ้นอีก โอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการจากต่างพื้นที่ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็น
จรงิ ไมใ่ชแ่คใ่นตำาราเรยีนพอได้ลงมอืทำารูเ้ลยวา่...เรากท็ำาได ้ทีผ่า่นมากลวัเพราะคดิไป
เองว่า ทำาไม่ได้” ฝน อธิบาย

เปล่ียน...เพร�ะเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม ทีมงานทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้ามาทำาโครงการ
ทำาให้พวกเขามี ความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและต่องานเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้
พฤติกรรมในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

จีน เล่าว่า ช่วงต้นของการทำาโครงการ เธอยังไม่เห็นความสำาคัญของการทำางาน
รว่มกบัเพ่ือนในทมีมากนกั ความสนทิสนมทีจ่างหายไป สง่ผลใหเ้ธอมกัผิดนดักับเพือ่นๆ 
อยู่เป็นประจำา แต่วันนี้พฤติกรรมและความรู้สึกแปลกแยกดังกล่าวหายไปอย่างสิ้นเชิง 
ซ้ำากลับแทนที่ด้วยความอบอุ่นจากการทำางานร่วมกันของเพื่อนในทีม

“ผู้ใหญ่ในชุมชนอ�จรู้จักช่ือสมุนไพรม�กกว่�น้อง ๆ แต่ก็ไม่มีใครเคย
เข้�ไปถ�มหรือสืบค้นข้อมูลโดยตรงจ�กหมอย� แต่น้อง ๆ มีโอก�สได้
เข้�ไปเก็บข้อมูลสมุนไพรโดยตรงจ�กผู้ท่ีรู้จริง เม่ือมีคว�มรู้ม�กพอ
ในระดับหน่ึงแล้วจึงนำ�คว�มรู้ไปคืนสู่ชุมชน เพร�ะสมุนไพรเหล่�น้ีเป็น
สมุนไพรใกล้ตัวท่ีหล�ยชนิดเร�ก็เห็นอยู่ทุกวัน ถ้�คนในชุมชนมีคว�มรู้
ม�กข้ึนเข�ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ บ�งคนรู้ว่�ต้นน้ีเป็นย�แต่ก็ได้รู้เพ่ิมว่�
ต้องอ�ศัยผสมกับต้นอ่ืน ผู้ใหญ่ท่ีพอมีคว�มรู้อยู่แล้วก็นำ�ไปต่อยอด
ใช้ได้เอง”
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“จากคนที่นัดไม่เป็นนัด มาไม่ตรงเวลาทำาให้ 
ทกุคนตอ้งรอ โครงการนีท้ำาใหเ้ราคดิไดว้า่จะใหท้กุคน
มารองานก็เดินหน้าไปได้ช้าไม่คืบหน้า เพราะฉะนั้น
เราควรมาใหต้รงเวลาและรบัผดิชอบงานในหนา้ทีข่อง
เราให้ดีที่สุด” 

เช่นเดียวกับ ทิพย์ ที่ไม่สนใจและไม่ให้ความสำาคัญ
กับการทำาโครงการในช่วงแรก ส่งผลให้ผิดนัดและมาไม่ตรง
เวลานัดหมายบ่อยครั้ง แต่สุดท้ายก็ยอมเปลี่ยนตัวเอง 
เพราะมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่ทำา ทั้งความรู้ด้าน 
พืชสมุนไพรที่ตัวเองได้รับ ที่สำาคัญคือสิ่งที่เธอทำาเป็น
ประโยชน์ต่อคนในชุมชนในวงกว้าง

“โครงการนีไ้มไ่ด้เปน็โครงการทีท่ำาใหช้วีติยุ่งยากหรอื
ทำาให้เครียด เราแค่เปิดตัวเองออกไปพูดคุยกับผู้ใหญ่
ในชุมชน ไดท้ั้งความรู ้และเขา้ใจมมุมองความคดิของ
ผูใ้หญม่ากขึน้ ไดอ้อกไปนำาเดก็ๆ มาเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ราไป
ศกึษามา การทำางานกบัคนในชมุชน ถ้าเราใหค้วามสำาคญั
กบัเขา เขาจะใหค้วามสำาคัญกบัเรา สิง่ท่ีสำาคญัคอืเราตอ้ง
รู้จักแบ่งเวลา เมื่อรู้ว่าวันไหนต้องทำากิจกรรมต้องทำาตัว 
ให้ว่าง”

ทิพย์ ย้ำาว่า ความสามัคคีและความเสียสละ เป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ทีมงานท่ีอยู่ต่างโรงเรียนกันสามารถ
รวมกลุ่มทำาโครงการเพื่อชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

“รู้สึกสนุก ได้เล่นและทำางานไปด้วยพร้อมกัน ถึงจะ
เหนื่อย แต่เราก็ช่วยกัน” ทิพย์ กล่าว

ผู้หนุนเสริมก�รเปล่ียนแปลง

อมัพร สพุงษ ์พีเ่ลีย้งชมุชน บอกวา่ เธอเคยทำาวจิยั
โครงการข้ามแดนไทยกัมพูชาดูแลผู้ใหญ่มาก่อน พอมี
โครงการเด็กและเยาวชนเข้ามาจึงสนใจเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง 
เพราะรู้สึกสนุก และมีความสุขกับการทำางานเพื่อชุมชน

“เคยมีหลายคนมาถามเหมือนกันว่าทำาแล้วได้อะไร 
ทำาไปทำาไม เราก็ไม่คิดมาก ถือว่ามาทำางานตรงนี้ เราได้
สร้างเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นมามีความรู้ความสามารถตามท่ี
เขาถนัด ทำาให้เขารู้ว่าเขามีความสามารถอะไร ชอบอะไร 
และมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำา”

ดว้ยเปน็คนในพืน้ที ่อมัพรจงึใชว้ธิเีขา้ไปเชญิชวนเดก็
และเยาวชนถึงบ้าน เลือกกลุ่มเด็กที่สนิทสนมกันอยู่แล้ว 
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แล้วให้เด็กท่ีสนใจไปชักชวนเพ่ือนๆ แบบปากต่อปาก กระท่ังสามารถรวมกลุ่มกันจนครบ
เพื่อเข้ามาทำาโครงการ เมื่อชักชวนกลุ่มเยาวชนมาทำากิจกรรมเพื่อชุมชน ต้องทำาให้เขา
สนุก และไม่เครียดกับงาน พี่เลี้ยงจึงไม่ควรกดดันเด็กและเยาวชนจนเกินไป

“เราสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าช่วงไหนเล่นก็คือเล่น ช่วงไหนทำางานก็คือทำางาน  
ถ้าเป็นแบบนี้พอเขาเล่นเวลาทำางาน แล้วเราบอกให้หยุด เขาก็จะหยุด”

ขณะที่ ลุงคาร มนตรีวงษ์ ผู้รู้เรื่องสมุนไพรและอดีตผู้ใหญ่บ้านกันทรอมใต้ 
หมู่ 4 บอกว่า การที่มีกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนหันมาสนใจสืบค้นภูมิปัญญา 
เกี่ยวกับการนำาพืชสมุนไพรมาทำายา ตนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานในอนาคต 
อยากให้กลุ่มเยาวชนนำาข้อมูลสมุนไพรไปบอกต่อเพื่อเป็นความรู้ให้คนอื่นเข้าใจว่า
สมุนไพรมีสรรพคุณอย่างไร รักษาโรคอะไรได้บ้าง โรคไหนรักษาด้วยพืชสมุนไพรได้  
โรคไหนรกัษาควบคูก่บัแผนปจัจุบนัถงึจะดี การไดรู้ไ้ด้ศกึษาขอ้มูลแบบนีด้กีวา่ในตำารา
เรียนเพราะเป็นความรู้รอบตัวจริงจากพื้นที่จริง ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติจริง

สว่น รงัสรรค์ เสรมิวา่ ผูใ้หญ่ในชมุชนอาจรูจั้กชือ่สมนุไพรมากกวา่นอ้งๆ แตก่ไ็มม่ี
ใครเคยเข้าไปถามหรือสืบค้นข้อมูลโดยตรงจากหมอยา แต่น้องๆ มีโอกาสได้เข้าไป
เก็บข้อมูลสมุนไพรโดยตรงจากผู้ที่รู้จริง เมื่อมีความรู้มากพอในระดับหนึ่งแล้วจึง
นำาความรู้ไปคืนสู่ชุมชน เพราะสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่หลายชนิด 
เรากเ็หน็อยูท่กุวนั ถ้าคนในชุมชนมคีวามรูม้ากขึน้เขากส็ามารถนำาไปใชไ้ด ้บางคน
รู้ว่าต้นน้ีเป็นยาแต่ก็ได้รู้เพ่ิมว่าต้องอาศัยผสมกับต้นอ่ืน ผู้ใหญ่ท่ีพอมีความรู้อยู่แล้ว
ก็นำาไปต่อยอดใช้ได้เอง

ป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนมาเนิ่นนาน แต่ผู้คนส่วนใหญ่ได้เพียงแค่ผ่านมาแล้ว 
กผ็า่นไป ถงึตอนนีโ้ครงการเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษได ้“สรา้งกระบวนการเรยีนรู”้ 
จากการลงมอืทำา ดว้ยการ “เปดิโอกาส” ใหเ้ยาวชนลงพืน้ทีส่บืคน้ขอ้มลูจากผูรู้ใ้นชมุชน
ด้วยตัวเอง ข้อมูลที่ได้นอกจากจะทำาให้ทีมงาน รู้จักพืชสมุนไพรพื้นถิ่นหลากชนิดแล้ว 
ผลพลอยได้นอกเหนือจากเป้าหมายที่วางไว้ คือ การเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรที่ 
ถกูหลงลมื และใกลสู้ญหาย รวมทัง้ปา่ชมุชนซึง่เป็นทัง้ป่าตน้น้ำา และเปน็ตน้กำาเนดิ
ของสมุนไพรพื้นถิ่นเหล่านี้

แต่ที่ดียิ่งกว่าคือ การได้เข้าไปสัมผัสกับต้นกำาเนิดของพืชพรรณธรรมชาต ิ
ในป่าชุนชน “กระตุก” ให้กลุ่มแกนนำาเยาวชนเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของ
ธรรมชาต ิทัง้ดนิ น้ำา ปา่ และมนษุยท์ีต่อ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัอยา่งหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ถึงแม้แผนงานที่วางไว้ในโครงการจะจบลงแล้ว แต่การทำางานของทีมงาน 
ยงัไมจ่บ พวกเขาวางแผนชักชวนนอ้งๆ ขึน้ไปเดนิสำารวจสมนุไพรในปา่ชมุชน เพือ่
สร้างสำานึกรักและหวงแหนป่าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รู้สึกเหมือนอย่างท่ีพวกเขา
เคยรู้สึก เพื่อให้ป่าแห่งนี้อยู่คู่ชุมชนบ้านกันทรอมใต้ตลอดไป



217Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

โครงก�รสมุนไพรไปร่ต�จู สร้�งคว�มรู ้
สู่ชุมชนกันทรอมใต้
พี่เลี้ยงชุมชน   รังสรรค์	โพธิสาร อัมพร	สุพงษ์
ทีมทำ�ง�น กลุ่มเย�วชนบ้�นกันทรอมใต้  
 อำ�เภอขุนห�ญ จังหวัดศรีสะเกษ
ธารทิพย์ มนตรีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สินิษา ศรีสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
นันทวัฒน์ เลิศศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 
สุภัทรา สามศร มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 
ธิดาวรรณ ปัญญา มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
พรชัย คนดี มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
จิราภรณ์ ศรีธนต ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
คงฤทธิ์ เลิศศรี  เจริญสุข สุพงษ์
จุฑามาศ มนตรีวงษ์ อุมาพร โพธิ์กระสังข์
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“ห้องเรียนชุมชน” 
แหล่งเรียนรู้ของ

พี่กับน้อง

โครงก�รชวนน้องอ่�น
ส�นคว�มรู้สู่มือน้อง
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ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ที่ทีมง�นภูมิใจ
คือ บรรย�ก�ศของก�รรวมกลุ่ม
ของเด็กและเย�วชนในชุมชนที่ 
เปลี่ยนไป น้อง ๆ ลดเวล�เล่นเกม 
เล่นโทรศัพท์ และห่�งจ�กพื้นที่เสี่ยง
ในก�รยุ่งเกี่ยวกับย�เสพติด หรือ
ซิ่งมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ซึ่งก�รที่
ส�ม�รถดึงน้องบ�งส่วนให้ม�ทำ�
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ในตอนนี้ 
ทำ�ให้ทีมง�นค�ดหวังว่� เมื่อสิ้นสุด
โครงก�รไปแล้ว บรรย�ก�ศก�ร
เรียนรู้ร่วมกันอย่�งสร้�งสรรค์
เช่นนี้จะติดตัวน้อง ๆ ให้เลือกใช้
เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ต่อไป

“การอ่าน” จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบาย 
ประกาศทศวรรษการอ่าน มีแนวทางส่งเสริมการอ่านให้
เกิดข้ึนแก่คนในชาติ ทว่าที่ผ่านมาการอ่านกับคนไทย 
ดูจะไม่กระเตื้องขึ้น แม้สถิติใหม่ล่าสุดจะพบว่าเด็กไทยใช้
เวลาในการอา่นเฉลีย่วนัละ 1.51 ช่ัวโมง แตก่ลบัพบปจัจยั
อีกมากมายที่ส่งผลให้วัฒนธรรมการอ่านในไทยเกิดข้ึน
อย่างกะปริดกะปรอย 1 

ค้นห�โจทย์ ค้นห�ทีมทำ�ง�น

โรงเรียนบ้านดู่ ตำาบลขุนหาญ อำาเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ 

1  โครงการจดัทำาแผนแมบ่ทส่งเสรมิวฒันธรรมการเรยีนและการอา่น
ของไทย พ.ศ.2559-2562 (4ป)ี มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ภายใตก้าร
สนับสนุนทุนวิจัยจากกรมการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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“เห็นว่�เด็กๆ ในบ้�นดู่ที่พวกเข�อ�ศัยอยู่ มีพฤติกรรมติดโทรศัพท์ 
ติดเกม และมีคว�มสุ่มเสี่ยงที่จะติดย�เสพติดที่แพร่ระบ�ดอยู่ในชุมชน 
เนื่องจ�กต่�งใช้เวล�ว่�งที่มีอยู่ม�กม�ยเล่นเกมและเที่ยวเตร่อย�่ง
ไร้ประโยชน์...จึงรวมกลุ่มกันทำ�โครงก�รชวนน้องอ่�น ส�นคว�มรู้
สู่มือน้อง โดยหวังว่�กิจกรรมที่ทำ�จะเป็นส่วนหนึ่งในก�รเสริมสร้�ง
ก�รเรียนรู้ให้น้อง ๆ อ่�นออกเขียนได้ และรักก�รอ่�น”

เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 168 คน ก็ประสบ
ปัญหานี้เช่นเดียวกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนยังมีปัญหา เด็กอ่าน 
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้อำานวยการโรงเรียนจึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัด
กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง โดยนักเรียนจะถูกแบ่งเป็น 8 กลุ่มๆ ละประมาณ 
15 คน ทกุเช้าหลงัเข้าแถวเคารพธงชาต ินักเรียนทัง้หมดจะเขา้ห้องประชุมของโรงเรยีน
เพื่อฟังเพื่อนกลุ่มที่ถึงคิวอ่านหนังสือให้ผู้อำานวยการฟัง ส่วนกิจกรรมในชุมชนคือ 
นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานจากคุณครูผู้สอนให้ไปอ่านหนังสือให้ผู้นำาใน
ชุมชนหรือผู้ปกครองของตนฟัง เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ผู้นำาหรือผู้ปกครองจะให้ความเห็น
ต่อการอ่านของนักเรียน เพ่ือนำากลับมาส่งคุณครู กิจกรรมน้ีดำาเนินมาได้ 2 ปีแล้ว  
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจฝึกฝนการอ่านมากขึ้นระดับหนึ่ง

แต่ในมุมมองของเยาวชนด้วยกันเอง เช่น ซัน-อภิชญา เทาศิริ ครีม-สุจิตรา  
สายจันทร์ ปาล์ม-สุกัญญา บุษบา แซน-ณัฐณิชา เทาศิริ และ นัด-อภิภาวดี วัตรจันทร์ 
เห็นว่า เด็กๆ ในบ้านดู่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ มีพฤติกรรมติดโทรศัพท์ ติดเกม และมี 
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“กิจกรรมก�รเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้�งทักษะฟัง พูด อ่�น เขียน ท่ีทีมง�น
ออกแบบคือ ก�รเล่นเกมต่�งๆ เพ่ือคว�มสนุกสน�น แต่จะมีส�ระท่ี
ก�รสะท้อนบทเรียนก�รเรียนรู้  โดยหลังจบเกมแต่ละคร้ัง ทีมง�นจะ
สร้�งเง่ือนไขให้น้อง ๆ พูดแสดงคว�มคิดเห็น ต้องรับฟัง ต้องเขียน
และต้องอ่�น...กิจกรรมเหล่�น้ีเป็นก�รสร้�งทักษะให้เพ่ิมพูนแก่น้อง ๆ 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีทีมง�นบอกว่� ได้เรียนรู้ม�จ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
ของโครงก�รพัฒน�เย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษท่ีพ่ี ๆ ใช้กระบวนก�ร
ดังกล่�วสร้�งก�รเรียนรู้ให้พวกเข�และเพ่ือน ๆ”

ความสุ่มเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน เนื่องจากต่างใช้เวลาว่างที่มี
อยู่มากมายเล่นเกมและเที่ยวเตร่อย่างไร้ประโยชน์ รวมถึงปัญหาการอ่านออกเขียนได ้
ที่ได้รับทราบจากคุณครูและผู้ใหญ่ในชุมชน เมื่อพ่ีๆ จากโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษชักชวนให้ทำากิจกรรม พวกเขาจึงรวมกลุ่มกันทำาโครงการ 
ชวนนอ้งอา่น สานความรูสู้ม่อืน้อง โดยหวงัวา่กจิกรรมทีท่ำาจะเปน็สว่นหนึง่ในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้น้องๆ อ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน

แต่กว่าที่ทีมงานจะได้โจทย์การทำางานลงตัวที่เรื่องดังกล่าวนั้น ในช่วงแรกทีมงาน
ชุดเก่าคือ ครีม ปาล์ม นัด แซน และพี่ๆ ในชุมชนสนใจทำาโครงการจัดตั้งห้องสมุด  
ด้วยมองเห็นว่า ยังไม่มีที่อ่านหนังสือในชุมชน แต่ในช่วงพัฒนาข้อเสนอโครงการ  
พี่ๆ  ทีร่ว่มทมีเริม่ทยอยออก เนือ่งจากมภีาระดา้นการเรยีน สง่ผลใหท้มีระส่ำาระสาย 
ครีม ปาล์ม นัด แซน เกิดภาวะลังเลใจ ไปไม่เป็น ใจหนึ่งอยากทำา แต่ใจหนึ่งไม่อยากทำา 
ด้วยมองว่าการทำาห้องสมุดเป็นเรื่องใหญ่ และน่าจะยากเกินกว่าศักยภาพของทีมงาน 
จนกระทั่งซัน และ ดา-ชฎาภรณ์ เขื่อนหก ถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมทีม ซันที่เคยมี
ประสบการณ์ทำาโครงการ Eng Easy เมื่อปีก่อน สร้างความมั่นใจให้แก่ทีมงานมากขึ้น 

“ความรู้สึกตอนนั้นมีทั้งอยากทำาและไม่อยากทำา เพราะคิดว่าเป็นงานที่ใหญ่เกิน
ตัว ยิ่งพี่ๆ เขาออกจากทีมไปก็ยิ่งไม่มั่นใจ แต่พอพี่ซันกับพี่ดาเข้ามา ก็เริ่มมั่นใจว่า
โครงการนี้ไม่ล่มแน่” แซนเล่า 

ในขณะที่ซันสะท้อนบทเรียนของตนเองว่า ปีก่อนส่วนใหญ่เธอรับผิดชอบเรื่อง
นันทนาการ รู้สึกว่าไม่ถนัดเท่าไร เวลาพาน้องเล่นเธอจะรู้สึกเครียด เหมือนทำาหน้าที่ที่
ไม่ตรงกับบุคลิก ทั้งยังไม่เข้าใจด้วยว่า ทำาไปทำาไม เลยเป็นปัญหา แต่ด้วยการทำางานที่
เป็นระบบทีม ถ้าเธอหยุดงานก็จะล่ม เธอเลยฝืนทำาไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายเห็นรูปธรรม 
การทำางานกเ็ริม่เขา้ใจมากขึน้ พอมาปนีีต้อนแรกไ็มอ่ยากทำา ยอมรบัวา่ขีเ้กยีจนดิๆ  แต่
เมือ่เหน็วา่เปน็การทำากจิกรรมกบันอ้งๆ ซึง่คลา้ยกบัท่ีเคยทำามา และทำากบันอ้งในชมุชน
จึงเข้าร่วมด้วย
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เกมเพ่ือก�รเรียนรู้

เม่ือสมาชิกในทีมเปล่ียน จึงต้องร่วมกันค้นหาโจทย์ในการทำางานใหม่ เพราะการทำา
ห้องสมุดเป็นเรื่องที่ทีมงานมองว่ายากเกินไป

“ตอนนั้นก็คิดว่ายาก เพราะเด็กๆ เขาติดเกม ส่วนมากเขาไม่ค่อยอ่านหนังสือ  
คิดว่าทำาไปเด็กเขาไม่มาอ่านหรอก” นัดเล่า 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในทีม และภาวะผู้นำาของทีมงานท่ีมาใหม่ ทำาให้
ทีมงานม่ันใจและเกิดไอเดียหลากหลาย จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะทำาโครงการ 
ชวนนอ้งอา่น สานความรูสู้ม่อืนอ้ง เพราะตา่งประสบกนัตนเองวา่ นอ้งในโรงเรยีน
บ้านดู่ไม่ค่อยเก่งทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พวกเขาจึงออกแบบกิจกรรมพาน้อง
เล่นเกมเพื่อสอดแทรกความรู้ที่จะพัฒนาทักษะดังกล่าว

ทีมงานประชุมวางแผนการทำางานพร้อมแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความถนัดจน
เป็นที่พอใจของทุกคน ทุกคนต่างมีความมั่นใจว่าจะสอนน้องได้ เพราะเมื่อประเมิน
ความสามารถของทมีงานดา้นการใชภ้าษาไทย ตา่งกมี็ทกัษะพอตวั อีกทัง้กระบวนการ
ออกแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น ก็น่าจะดึงดูดความสนใจของน้องๆ ได้มากกว่า
การสอนโดยตรง

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ทีมงาน
ออกแบบคอื การเลน่เกมตา่งๆ เพือ่ความสนกุสนาน แตจ่ะมสีาระอยูท่ีก่ารสะทอ้น
บทเรยีนการเรยีนรู ้โดยหลงัจบเกมแตล่ะครัง้ ทมีงานจะสรา้งเงือ่นไขใหน้อ้งๆ พดู
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แสดงความคิดเห็น ต้องรับฟัง ต้องเขียน และต้องอ่าน เช่น การสะท้อนความรู้สึก
หลังเล่นเกมว่า รู้สึกอย่างไร โดยรวมกลุ่มเขียนประโยชน์จากการเล่นเกมลงใน
กระดาษปรู๊ฟแล้วนำาเสนอ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างทักษะให้เพิ่มพูนแก่
น้องๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทีมงานบอกว่า ได้เรียนรู้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษที่พี่ๆ ใช้กระบวนการดังกล่าวสร้าง 
การเรียนรู้ให้พวกเขาและเพื่อนๆ  

แตก่อ่นจะจดักจิกรรมทมีงานไดร้ว่มกนักำาหนดกลุม่เปา้หมายในการทำางานซึง่เปน็
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพราะเป็นกลุ่มที่เริ่มอ่านได้ เขียนได้ และไม่เล็ก 
จนเกินไป โดยทีมงานเน้นการทำางานกับน้องๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านดู่ หมู่ 2 และ 
หมู่ 8 เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการรวมตัวทำากิจกรรม 
เม่ือกำาหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้แล้ว ทีมงานได้เข้าพบผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านดู่ 
เพื่อแนะนำาโครงการ และขออนุญาตทำากิจกรรมกับน้องๆ 

“ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ที่เด็ก ป. 4-6 ที่อยู่หมู่ 2 กับหมู่ 8 จำานวน 20 คน แต่ก็มี
น้องชั้นอื่นสนใจ เราก็ให้เข้าร่วม เพราะอยากให้น้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยให้
คล่องมากขึ้น รวมแล้วมีน้องๆ ในชุมชนสนใจร่วมกิจกรรมเกือบ 40 คน” แซนเล่า 

การเข้าพบผู้อำานวยการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ เป็นสิ่งที่ทีมงานทำาได้ไม่ยาก เพราะนัดเป็น
ศษิยเ์กา่ของโรงเรยีนบา้นดู ่ซึง่รูจ้กัและคุน้เคยกบัโรงเรยีนดีอยูแ่ลว้ แตท่มีงานกไ็มล่ะเลย
ที่จะทำาจดหมายชี้แจงโครงการอย่างเป็นทางการ ก่อนขอเข้าพบเพื่อแนะนำาตัวและ 
ขออนุญาตทำากิจกรรมร่วมกับน้องๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
ภาษาไทยซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนจึงได้รับการตอบรับอย่างยินด ี

วันเข้าพบผู้อำานวยการ เป็นวันเดียวกับที่ทีมงานตั้งใจสานสัมพันธ์กับน้องๆ กลุ่ม
เปา้หมาย โดยใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนรวมนอ้งเพือ่ชีแ้จงวา่ พวกเราจะมาจดักจิกรรมอะไร 
อย่างไร พร้อมนัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการทำากิจกรรม ซึ่งทีมงานยอมรับว่า 
การกำาหนดวันเวลาในการทำากิจกรรมของโครงการ จะดูจากความสะดวกของ 
ทีมงานในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องหลบหลีกกับภาระทางการเรียน และกิจกรรม
ของโรงเรียน โดยอาศัยการนัดหมายเป็นรายครั้งผ่านการประกาศเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน ที่ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 8 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ 
ในแต่ละครั้ง 

“วิธีก�รทำ�ง�นท่ีสร้�งระบบระเบียบในก�รเรียนรู้อย่�งเป็นข้ันตอน
ท่ีได้เรียนรู้จ�กพ่ีเล้ียงโครงก�ร ทำ�ให้ก่อนทำ�กิจกรรมทุกคร้ังต้องมี
ก�รประชุมว�งแผนเพ่ือทบทวนบทบ�ทหน้�ท่ี และสรุปบทเรียนร่วมกัน 
ซ่ึงช่วยสร้�งก�รเรียนรู้ให้กับทีมง�นได้เป็นอย่�งดี ทำ�ให้ทีมง�นต้อง
ประชุมกันบ่อย ๆ จนกล�ยเป็นวิถี”
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ทั้งนี้ทีมงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อ 
สร้างความสัมพันธ์กับน้องๆ เป็นกิจกรรมแรก เนื่องจาก
ตอ้งการรูจ้กัและสรา้งความคุน้เคยระหว่างกัน เกม 5 เกม
ถูกเตรียมไว้เล่น แต่เอาเข้าจริงได้เล่นเพียง 3 เกม คือ  
เกมรองเท้า เกมงงกับเงื่อน และเกมใบ้คำา ก็ใช้เวลาร่วม 
2 ชั่วโมงแล้ว 

“เกมรองเท้าก็เอารองเท้าของน้องมากองรวมกัน 
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วให้น้องไปหยิบมา โดยต้องไม่ใช่
รองเท้าของตนเอง แล้วใส่โชว์ให้เพื่อนดู เกมนี้เราอยาก
ให้น้องรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา” แซนเล่า 

“เกมใบ้คำา เพ่ือดูทักษะการสื่อสารของน้องว่า  
จะใช้วิธีอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจโดยไม่ใช้การพูด เกมงงกับ
เงื่อน ที่เอาเชือกที่คล้องกัน 2 เส้น แล้วนำาปลายมามัด
แขน 2 ข้างของคน 2 คน แล้วให้ผู้เล่นพยายามเอาออก 
เกมนี้เพื่อให้น้องใช้ความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา” ซัน
เล่าเสริม

 การเล่นเกมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและ 
เสียงหัวเราะ เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง 
ทีมงานกับกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าบางเกมทีมงานจะลืมให้

น้องๆ สะท้อนการเรียนรู้ แต่ทีมงานก็พึงพอใจกับผลงาน
ที่ทำาสำาเร็จ ซ่ึงวัดได้จากเสียงสอบถามของน้องๆ ว่า 
จะนัดอีกเมื่อไร 

วิธีการทำางานท่ีสร้างระบบระเบียบในการเรียนรู้
อย่างเป็นข้ันตอนท่ีได้เรียนรู้จากพ่ีเล้ียงโครงการ ทำาให้
กอ่นทำากจิกรรมทกุครัง้ต้องมกีารประชมุวางแผนเพือ่
ทบทวนบทบาทหน้าท่ี และสรุปบทเรียนร่วมกัน ซ่ึงช่วย
สร้างการเรียนรู้ให้กับทีมงานได้เป็นอย่างดี ทำาให้ทีมงาน
ต้องประชุมกันบ่อยๆ จนกลายเป็นวิถี

ห้องเรียนชุมชน

หลังจากทำาความรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้ว ทีมงานนัดกัน 
ลงพื้นที่สำารวจภูมิปัญญาในชุมชน เพราะคิดพาน้องมา
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน แต่เมื่อปั่นจักรยานสำารวจ 
จนทัว่ ทีมงานมานัง่สรปุรว่มกนัวา่ ไมน่า่จะจดั เพราะบา้น
ของน้องๆ ส่วนใหญ่ต่างทอผ้า ทอเสื่อกันอยู่แล้ว แต่การ
ได้ซอกแซกสำารวจไปทัว่หมูบ่า้นกไ็มเ่สยีเปล่า เพราะทำาให้
ทีมงานเกิดความตระหนักว่า ชุมชนของตนมีดี ทั้งเสื่อ 
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ที่ถูกทอโชว์ลายอย่างสวยสด ผ้าไหมลายลูกแก้วที่ทอ
อย่างงดงาม แม้กระทั่งการนำาเปลือกมะพร้าวมาแกะ
เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระพิฆเณศ ช้าง ลิง ฯลฯ 

เมื่อแผนการพาน้องไปเรียนรู้ภูมิปัญญาต้องล้มเลิก 
ทีมงานจึงปรับแผนใหม่ พากันไปสำารวจคนเฒ่าคนแก่
ที่สามารถเล่านิทานพื้นบ้านในชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ะพานอ้งไปเรยีนรูฝ้กึฝนการฟงั แหลง่ชมุนมุยามเยม็
ของผู้เฒ่าในหมู่บ้านจึงเป็นเป้าหมายในการสอบถามข้อมูล 
ซ่ึงได้รับคำาแนะนำาว่าคุณยายคนหน่ึงในชุมชนเล่านิทานได้ 
ทีมงานจึงได้ไปโน้มน้าวขอให้คุณยายช่วยเล่านิทานให้
เด็กๆ ฟัง 

การเล่านิทานเรื่องนางสิบสองและพระรถเมรีใน
เวอร์ชั่นคุณยาย ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ใหญ่
ที่มาล้อมวงฟังกัน เสียงโต้แย้งสอดแทรกเป็นระยะๆ 
จากผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ซึง่รว่มรบัฟงั สรา้งสีสนัความสนกุสนาน
ใหแ้กว่งเลา่นทิาน รอยยิม้ของผูเ้ฒา่ เสยีงหวัเราะจาก
ผูเ้ยาวป์ระสานกนั เปน็ความสมัพนัธท่ี์ถกูรือ้ฟืน้ให้เกดิ
ความชิดใกล้อย่างไม่ตั้งใจ 

การสะท้อนความรู้สึกหลังการเรียนรู้ครั้งน้ี น้องๆ 
ส่วนใหญ่ต่างบอกว่า ไม่เคยได้ฟังอะไรอย่างนี้มาก่อน 
แมว้า่จะเคยอา่นนทิานทัง้สองเรือ่งผา่นตา หรอืไดย้นิผา่น
หูมาบ้าง แต่อรรถรสในการฟังครั้งนี้ต่างออกไป อาจจะ
ด้วยเพราะคุณยายเล่าเป็นภาษาลาว ทำาให้เด็กๆ รุ่นใหม่
ได้รู้จักคำาแปลกๆ ใหม่ๆ ในภาษาพื้นถิ่นของตนเอง
มากขึ้น 

“ในหนังสือนิทาน มันไม่ละเอียดเท่าที่คุณยายเล่า 
คุณยายเล่าประมาณ 30 นาที ยายเล่ามันมีอรรถรส
มากกว่า เพราะได้เห็นสีหน้าท่าทาง” นัดเล่า 

การจัดกิจกรรมในระยะหลังๆ จึงเกิดปรากฏการณ์
ที่เมื่อมีประกาศนัดทำากิจกรรม เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย 
น้องๆ ในชุมชนก็จะมาตามทีมงานแต่ละคนถึงที่บ้าน  
ทั้งเพื่อเร่งและช่วยขนอุปกรณ์ ความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมที่น้องๆ แสดงออกจึงเป็นแรงผลักดันชั้นดี
ของทีมงาน 

การพาอ่าน พาเขียน ยังคงถูกสอดแทรกอยู่ใน
กจิกรรมการเลน่เกม เชน่ การใหน้อ้งสะทอ้นโดยเขยีน
ลงกระดาษ หรอืใหน้อ้งมาพดูตอ่หนา้กลุม่คน บางครัง้
ทีมงานต้องยอมให้น้องพูดเป็นภาษาถิ่นบ้าง เพราะ
ต้องการฝึกให้น้องกล้าพูดก่อน 

การดูแลควบคุมน้องที่ยังเล็ก สมาธิสั้น บ่อยครั้งที่
เกิดบรรยากาศสับสนอลหม่าน จนต้องมีการเรียกสมาธิ 
ปาล์มซึ่งรับหน้าที่ควบคุมฝูงซนซึ่งก็คือน้องๆ เล่าว่า  
ต้องใช้โค้ดโดยการปรบมือ ซึ่งเป็นที่รู้กันทั้งน้องทั้งพี่ว่า 
เมือ่พ่ีปรบมอื 1 ครัง้ นอ้งๆ จะตอ้งเงยีบและหยดุฟงั หรอื
บางครั้งที่น้องทะเลาะกันก็ต้องคอยห้าม แต่จะไม่ใช้วิธี 
ตีน้อง ใช้การแยกคู่กรณีออกจากกันแล้วให้แยกกันอยู่
คนละฝั่ง หรือบางคราที่น้องผู้ชายเริ่มเบื่อ และเริ่มวิ่งเล่น
ปว่นเพือ่นทีย่งัทำางานอยู่ กต็อ้งมวีธิกีารจดัการแบบละมนุ
ละม่อม โดยนำากระดาษปรู๊ฟมาปพูืน้ใหว้าดภาพเลน่แทน 

การทำากิจกรรมร่วมกันคือ การฝึกฝนตนเองใน
เรือ่งการควบคมุอารมณ ์บทเรยีนจากครัง้เลน่เกมตวัตอ่
เลโก ้ซึง่มเีพือ่นๆ ตา่งโครงการตา่งพืน้ทีม่ารว่มเรยีนรู้ดว้ย 
เป็นบทเรียนที่ซันซึ่งเป็นผู้ชี้แจงกติกาในการเล่นเกม เล่า
วา่ เปน็การทำางานทีรู่ส้กึเกรง็อยา่งมาก จนแทบจะควบคมุ
อารมณต์นเองไมไ่ด ้เพราะตืน่เตน้อย่างมาก จนทำาหนา้ที่
ได้ไม่ดีอย่างที่ตั้งใจ 
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 “หลังเสร็จก็สรุปบทเรียนกัน สิ่งที่หนูประทับใจคือ น้องเขาไม่โกง แต่คนที่โกงคือ 
คนท่ีมาร่วม น้องเขาชอบเกมแบบน้ี เหมือนกับน้องอยากได้เกมท่ีมีสาระ ส่วนคนท่ีมาร่วม
เขาสะท้อนว่า เรายังแบ่งหน้าที่ได้ไม่ดี การอธิบายเกมยังไม่เคลียร์ ซึ่งพวกเราก็ยอมรับ
ว่าเป็นเร่ืองจริง” ซัน เล่าและบอกต่อว่า การค้นพบตนเองว่าเป็นคนท่ีคาดหวังสูง ต้ังใจ
ทำางานอย่างมากเพ่ือความสำาเร็จ ทำาให้เธอยอมรับว่า บ่อยคร้ังท่ีสร้างบรรยากาศใน
การทำางานทีไ่มน่า่รืน่รมยน์กัสำาหรบัเพือ่นๆ ทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีน่ี ่เมือ่พบวา่ อาการ
ที่แสดงออกส่งผลต่อผู้อื่น เขาจึงต้องปรับปรุงตนเอง 

“เพื่อนในห้องจะบอกว่า เวลาหนูจริงจังหน้าตาหนูจะน่ากลัว คือ หนูไม่รู้ตัวว่าทำา
หน้าตาแบบนี้ เวลาหนูจริงจังกับอะไรสักอย่าง หนูก็อยากทำาให้สำาเร็จ หน้าตาหนูเลยดู
ตดิลบ ดงันัน้เวลาทำางานกลุม่ หนกูต็อ้งบอกเพือ่นวา่ อยา่ดหูนา้ตานะ แตเ่พือ่นกต็อ้งหา
อะไรมาบงั เพราะเพือ่นกลวั แตห่นไูมไ่ดรู้ส้กึอะไร หนเูพยีงแต่อยากทำาใหส้ำาเรจ็เทา่นัน้
เอง” ซันสารภาพ

เปิดใจฟังจึงรู้ตัว

การสรุปบทเรียนการทำางานจึงเป็นเวทีของการเปิดใจคุยกัน ที่พี่เลี้ยงชุมชน
จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง พร้อมรับฟัง
ความเห็นจากกันและกัน ทีมงานทุกคนต่างเข้าใจว่า ถ้าต้องการปรับตัว ต้องไว้ใจกัน 
และยอมรับเสียงสะท้อนจุดอ่อนของตนจากเพื่อนๆ 

“เพราะถา้ไมม่คีนมาบอกเราวา่เราเปน็อยา่งไร เรากไ็มส่ามารถปรบัปรงุตวัเองได”้ 
ทีมงานบอก

ปัญหาการกระทบกระทั่งทางอารมณ์ตามประสาวัยรุ่นเป็นสิ่งสามัญในการ
ทำางานร่วมกัน หากเพียงแต่อัตราการทะเลาะหรือผิดใจกันลดน้อยลงตามเวลา 
เพราะทีมงานต่างรู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ตนเองมากขึ้น ทุกคนรู้ว่า เมื่อเริ่มมี
อารมณเ์สยีใส่กนักจ็ะตอ้งแยกยา้ยกนัไปตา่งคนตา่งอยู ่เมือ่รูส้กึวา่อารมณเ์ยน็ลง
จึงจะกลับมาคุยกันใหม่ หรือกระทั่งบางครั้งมีอาการหงุดหงิดใส่กัน ก็จะแยกกัน
ไปทำางานของตน เอาใจไปใส่กับงานจนอารมณ์สงบ

กจิกรรมในชว่งทา้ยของโครงการคอื การทำาหนงัสอืเลม่เลก็ โดยทมีงานจะใหน้อ้งๆ 
แตล่ะคนเขยีนเรือ่งราว ประกอบภาพวาดเปน็หนงัสอืเลม่เลก็เพ่ือใหน้อ้งได้สือ่ความคดิ
ของตนเองด้วยการเขียน โดยมีหัวข้อให้เลือกทำาอย่างอิสระกว่า 10 เรื่อง เน้นหัวข้อที่

“ทีมง�นต่�งรู้จักวิธีก�รจัดก�รอ�รมณ์ตนเองม�กข้ึน ทุกคนรู้ว่�ห�กเร่ิม
อ�รมณ์เสียใส่กันก็จะต้องแยกย้�ยกันไปต่�งคนต่�งอยู่ เม่ือรู้สึกว่�อ�รมณ์
เย็นลงจึงจะกลับม�คุยกันใหม่ หรือบ�งคร้ังหงุดหงิดใส่กัน ก็จะแยกกันไป
ต่�งคนต่�งทำ�ง�นของตน เอ�ใจไปใส่กับง�นจนอ�รมณ์สงบ”
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เปิดโอกาสให้น้องได้ใช้จินตนาการได้อย่างเต็มท่ี เช่น เร่ืองของฉัน โตข้ึนฉันอยากจะเป็น
บ้านดู่ในอนาคต ฯลฯ โดยไม่ต้องอิงกับความจริงมากนั้น เพราะทีมงานมองว่า ถ้าทำา
เรื่องที่อิงกับความจริงมันจะเครียดเกินไปสำาหรับเด็กน้อย 

การทำาหนังสือเล่มเล็กเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่น้องแต่ละคนจะมาน่ังทำาร่วมกัน  
ซึ่งผลงานท่ีเสร็จจะถูกรวบรวมนำาเสนอพร้อมกับผลการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของ
น้องๆ ที่ทีมงานตั้งใจว่า จะนำาเสนอกับคุณครูและผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านดู่ซึ่งเป็น
กิจกรรมสุดท้ายของโครงการ เพราะระหว่างการทำากิจกรรมหลังได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรยีนแลว้ คณุครแูละผูอ้ำานวยการ กใ็หอ้สิระแกท่มีงานในการทำางานอยา่งเตม็ที ่โดย
ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงใดๆ 

การทำากิจกรรมในโครงการท่ีเร่ิมต้นข้ึนด้วยความลังเลของทีมงาน ผ่านพ้นไป 
พร้อมๆ กับสร้างประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ที่ทำาให้ทีมงานต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตนเอง โดยเฉพาะการจดัการเวลาในชวีติ ปาลม์ซึง่ชอบการนอนในวนัวา่ง สามารถ
ลดเวลาในการนอนพกัผอ่นมาทำากจิกรรมไดอ้ยา่งไมม่ปีญัหา สว่นนดัจดัสรรเวลา
ในวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์โดยกันไว้สำาหรับทำางานบ้าน และงานส่วนตัว 1 วัน  
ส่วนอีกวันที่เหลือกันไว้สำาหรับการทำางานในโครงการ 

เช่นเดียวกับครีมที่ทุกวันเสาร์ต้องช่วยงานที่บ้านในการแกว่งไหม เพราะ 
แม่มีอาชีพทอผ้าขาย ด้านแซนเล่าว่า ต้องทำาการบ้านงานเรียนให้เสร็จเรียบร้อย 
ก่อนจะออกมาทำากิจกรรม แม้ว่าบางครั้งต้องนอนดึกเพื่อทำาการบ้าน แต่ก็ยังอยู่
ในภาวะจัดการได้ สำาหรับซันบอกว่า ภาระงานที่โรงเรียนซึ่งเธอเข้าร่วมโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ก็เป็นกิจกรรมเสริมอีกส่วนหนึ่งที่ทำาให้ตระหนักว่า ต้องจัดสรร
เวลาให้ดี ดังน้ันการต้ังใจเรียนในเวลาเรียนจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้เข้าใจบทเรียน
ตา่งๆ ทำาใหม้เีวลาวา่งทีจ่ะเลน่ใหส้ดุๆ ในวนัเสาร ์สว่นวนัอาทติยก์จ็ะทุม่เทใหก้บั
การทำางานของโครงการ 

แต่ทั้งทีมยอมรับว่า บ่อยครั้งก็ต้องพิจารณาความสำาคัญและเร่งด่วนของงานที่ 
ซ้ำาซอ้นกนัระหวา่งงานทีโ่รงเรยีนชนกบังานของโครงการ โดยอาจจะตอ้งเลอืกทีจ่ะรว่ม 
หรือเลือกที่จะเลื่อนการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งออกไปก่อน ซึ่งเมื่อใครติดภารกิจ 
เร่งด่วนก็จะใช้การประสานงานผ่านไลน์กรุ๊ป หรือปั่นจักรยานไปบอกกล่าวกัน

“เม่ือต้องม�ทำ�ง�นด้วยกัน เด็ก ๆ เข�ก็ได้คว�มเสียสละ รับฟังผู้อ่ืน ย่ิงเม่ือ
ได้ลงมือทำ�แล้วเกิดข้อผิดพล�ด เด็กจะย้อนกลับม�พิจ�รณ�ตัวเองก่อน 
ไม่โทษผู้อ่ืน แล้วกลับม�เผชิญหน้�กับคว�มจริงได้ดีข้ึน หรือห�กจะทำ�อะไร
สักอย่�ง ก่อนจะทำ�ต้องผ่�นกระบวนคิดไตร่ตรองม�กข้ึนว่� ส่ิงท่ีทำ�มีผลดี
หรือมีผลกระทบกับชีวิตอย่�งไร วิธีคิดแบบน้ีจะเป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเข�
เวล�ออกไปใช้ชีวิตในสังคม”
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ทีมงานบอกว่า ที่ต้องพยายามจัดการชีวิตตนเองเพื่อให้มีเวลาในการทำา
กจิกรรมของโครงการ เพราะมองเหน็ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้กบัตนเอง โดยเฉพาะการ
พัฒนาความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำา และการได้รู้จักกับน้องๆ ใน
ชุมชน ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านที่ในอนาคต อาจจะมี
กิจกรรมที่ทำาเพื่อชุมชนร่วมกันต่อไป 

“หนูรู้สึกว่าโครงการเป็นเหมือนฟ้าส่งมา หนูเป็นคนที่ไม่เจ็บก็จะไม่จำา ถ้าไม่ทำาก็
จะไม่รู้ เหมือนปีที่แล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไร แต่ถ้าหนูไม่ทำา ชีวิตต่อไปของหนูเวลาเจออะไร
ใหม่ๆ ก็คงจะงงๆ อยู่อย่างนั้น แต่เมื่อหนูได้ทำาโครงการนี้ มันเหมือนกับการจำาลอง
สังคมในอนาคต ทำาให้หนูคิดว่า ปัญหาเป็นส่ิงที่เราต้องฝ่าไปให้ได้” ซันเล่าพร้อม 
เปรียบเทียบการทำางานของเธอว่า การทำางานปีแรกกับปีที่ 2 แตกต่างที่วิธีคิด แต่ท่ี
เหมือนกันคือ เราทำากับน้อง ปีก่อนยังจะไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง รู้ว่าต้องทำาอะไร  
แต่ไม่เข้าใจว่าทำาทำาไม ได้รับมอบหมายให้ทำานันทนาการน้อง เราก็ทำาแค่นั้น แต่พอ 
พีเ่ขาไมอ่ยูเ่รากท็ำาอยา่งอืน่ไมไ่ด ้เพราะเราไมรู่จ้รงิวา่ มันคอือะไร แตม่าปนีีเ้ราไดรู้แ้ลว้
เราได้ทำาความเข้าใจ งานจึงไม่มีปัญหา

สำาหรับปาล์ม ครีม นัด ซึ่งเป็นมือใหม่หัดทำาโครงการในปีนี้เป็นปีแรกบอกว่า  
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ค่อยๆ เปลี่ยนจากคนไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อ
ทำางานแลว้กท็ำาให้มคีวามกลา้มากขึน้ สามารถนำาเสนองานหน้าหอ้งเรยีนไดอ้ยา่ง
มั่นใจ อีกทั้งการที่ได้ทำางานก็เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

“ความรู้ทักษะที่ได้นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน คือ ในชีวิตจริงมันก็มีปัญหาเข้ามาไม่
หยดุเรากต็อ้งแกป้ญัหา เวลาเจอปญัหากจ็ะตัง้สตก่ิอน แลว้คดิหาวธิแีละตอ้งคดิหลายๆ 
แบบ และมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนดีขึ้น” แซนเล่า 

น้องเรียนรู้...พ่ีเรียนรู้

ทีมงานร่วมกันประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมายว่า 
มคีวามกลา้แสดงออก กล้าพดูกล้าทำา ลดการตดิโทรศพัท ์มคีวามกระตือรอืรน้รน้
ในการเรยีนรู ้แมว้า่ยงัจะหาวิธกีารวดัผลสัมฤทธิไ์มไ่ด ้แตก่ส็มัผัสไดว้า่ นอ้งมทีกัษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนดีข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเร่ืองของสำาเนียงการพูดท่ีติดภาษาถ่ิน 
และการสะกดคำายังไม่ค่อยถูก 

“น้องยังพูดไม่ชัด บางคร้ังน้องไม่ค่อยต้ังใจ เราก็ต้องพยายามสอนน้องให้มากกว่าน้ี 
อาจจะตอ้งปรบัทีว่ธิกีารของเราคอื การคดิของเราทีย่งัคดิไมเ่ปน็ระบบ เงือ่นไขทีน่อ้ง
ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่อยู่ที่เรา เราต้องพัฒนาให้เต็มที่ก่อน” ครีมสะท้อนเงื่อนไข 
ความสำาเร็จ

“รู้สึกประทับใจน้อง 2-3 คน ที่เขาดูโตเกินอายุ มีความคิดไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่ง  
ในช่วงหลังๆ ท่ีทำาหนังสือเล่มเล็ก น้องเขาเอากลับไปทำาท่ีบ้าน น้องเขามีความรับผิดชอบ 
มาก่อนเวลา เมื่อก่อนหนูจะให้ช่วยทำาอะไรก็ต้องหลอกล่อว่าเดี๋ยวมีขนมให้ แต่ตอนนี้
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ถามเขาว่า ใครอยากช่วยไหม เขาก็อาสา ส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไป คือ การฟังกับพูด 
ซึง่สว่นหนึง่อาจจะอยูท่ีห่นูเอง ทีพ่ดูเยอะเกนิไป เพราะกลวันอ้งไมเ่ขา้ใจ พอยิง่พดูเยอะ 
นอ้งกย็ิง่สบัสนไมเ่ขา้ใจวา่พีพ่ดูอะไร” ซนัเสรมิ ซึง่นอกจากประทบัใจในตวันอ้งๆ ทีร่ว่ม
กิจกรรมแล้ว เพื่อนๆ ในโครงการก็เป็นความประทับใจของซันผู้ซึ่งสารภาพว่า ทำาให้
เธอเหน็ตวัเองชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะการดว่นตดัสนิคน ทำาใหเ้ธอไมก่ลา้มอบหมาย
งานให้เพื่อนทำา แต่เมื่อทำางานด้วยกัน จึงเปิดใจรับฟังกันและกันมากขึ้น

ท้ังน้ี  นัด มองว่า หากจะพัฒนาการอ่าน การเขียนของน้องๆ อย่างต่อเน่ือง ต้องมี
การปรับวิธีการสร้างการเรียนรู้ โดยอาจจะต้องเสริมในส่วนของการอ่าน หาหนังสือที่
เปน็ประโยชนแ์ละน่าสนใจ ท่ีตา่งไปจากหนังสอืเรยีนมาใหน้อ้งฝกึอา่นใหม้ากขึน้ ซึง่เมือ่
คิดๆ แล้วนัดก็บอกว่า เป็นข้อเสนอที่ย้อนกลับไปสู่การทำาห้องสมุดอย่างที่เคยตั้งใจไว้
ตั้งแต่แรก ส่วนการปรับจุดอ่อนของตัวเองนั้น นัดมองว่า เธอยังเป็นคนท่ีมีข้อเสียที่ 
ไม่ตรงต่อเวลา การตระหนักรู้ดังกล่าวทำาให้ต้องพยายามปรับปรุงตนเองในเร่ืองน้ี 
แต่ก็สารภาพว่า ยังอยู่ในโหมดของการปรับตัว ที่ยังทำาสำาเร็จบ้าง ไม่สำาเร็จบ้าง 
เพราะแรงดึงดูดของซีรีส์เกาหลีท่ีทำาให้ไม่อาจพลาดตอนสำาคัญ จนทำาให้มาสายอยู่เนืองๆ 

ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ที่ทีมงานภูมิใจคือ บรรยากาศของการรวมกลุ่มของเด็ก
และเยาวชนในชมุชนทีเ่ปลีย่นไป นอ้งๆ ลดเวลาในการเลน่เกม เลน่โทรศพัท ์และ
หา่งจากพืน้ทีเ่สีย่งในการยุง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ หรอืซิง่มอเตอรไ์ซดเ์สยีงดงั ซึง่การ
ที่สามารถดึงน้องบางส่วนให้มาทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ในตอนนี้ ทำาให้ทีม
งานคาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ ไปแล้วบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์เช่นนี้จะติดตัวน้องๆ ให้เลือกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
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ผู้โอบอุ้มและให้โอก�ส

ครูจิราวรรณ เทาศิริ พ่ีเล้ียงชุมชน และครูโรงเรียน
กันทรอมวิทยาคม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกๆ คน
มีศักยภาพในตัวเอง ทำาให้ครูจิราวรรณสนับสนุนลูกสาว
และเพ่ือนๆ ทำาโครงการ หลังจากท่ีปีก่อนสนับสนุนลูกศิษย์
ในโรงเรียนให้ทำาโครงการไปแล้ว เพราะมองว่าเป็นโอกาส 
และเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่จะทำาให้เยาวชนได้รู้จักตนเอง 
และดงึศกัยภาพของตนเองออกมาใช ้ซึง่เปน็แนวทาง
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้ 

“ปีนี้ทีมทำางานค่อนข้างเด็ก อายุประมาณ 13-15 ปี 
อารมณ์ของเด็ก 2 กลุ่มนี้ต่างกันมาก กลุ่มปีที่แล้วพี่เขา
คอ่นขา้งนิง่ เพราะเปน็ผูใ้หญก่วา่ พอเราหลอมรวมทมีได้ 
เขาก็นิ่ง แต่ปีนี้ครูต้องใช้ศักยภาพและใช้พลังเยอะมาก  
พอหลอมรวมได้ ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งวอกแวกอีกแล้ว  
เราก็ต้องกลับมาที่ฐานใจอีก สักพักก็เป็นแบบเดิม ก็ต้อง
หลอมรวมกันใหม่อีก ก็ต้องใช้พลังเยอะ”

บทบาทการหลอมรวมจิตใจของทีมงาน ใช้การ
ประชมุทมี ซึง่ในแผนงานออกแบบไวว้า่ จะประชมุทมี
ไม่เกิน 10 ครั้งแต่ต้องกลายเป็นใช้เวลาเพิ่ม 2 เท่า
เพราะมีสถานการณ์ที่ต้องสร้างการเรียนรู้ ทั้งการ
ประชุมก่อนทำากิจกรรมเพื่อวางแผน และหลังเสร็จ
กิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียน 

“เราจะใหเ้ขาหาจดุเดน่ของตนเองกอ่นวา่ ในวนันีเ้ขา
ทำาอะไรได้ดีในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วสะท้อน 
จดุดอ้ยของตนเองทีค่วรปรบัปรุงตวัเองในครัง้หนา้ พอเรา
ประชุมกันบ่อยๆ เข้า เขาก็เริ่มเกิดความรู้สึกว่าการได้
สะทอ้นตวัเองทำาใหเ้ขาไดห้นักลบัมามองตนเอง เมือ่มอง

ตนเองเขาก็จะได้รู้ว่า เขาเป็นอย่างไร แต่ก็แว้บเดียว 
เฉพาะช่วงที่เราทำากิจกรรมพอออกไปสู่สังคมภายนอก 
เขากก็ลบัมาเปน็เหมอืนเดมิ เราตอ้งกลบัมาปรบัโหมดใหม ่
ทำาซ้ำาๆ อยู่เช่นนี้ เพื่อให้ใจเขานิ่ง” ครูจิราวรรณเล่า 

ครูจิราวรรณเล่าว่า สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของทีมงาน คือ การรู้จักหันกลับมาดูตนเอง ซึ่งเด็กๆ  
ไมเ่คยมปีระสบการณม์ากอ่น ทำาใหถ้า้มอีะไรผดิพลาดจะ
พยายามโทษคนอืน่ แตเ่มือ่ทำากจิกรรมรว่มกนั การสรปุ
บทเรียนในแต่ละครั้งจะทำาให้เด็กๆ ได้หันมาดูตัวเอง
ก่อนว่า วันนี้สามารถทำาอะไรดีที่สุด วันนี้อะไรที่ยัง
ทำาได้ไม่ดีที่สุด ถ้ามีโอกาสแก้ไขจะแก้ไขอะไร ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ที่ทำาให้ได้มีโอกาสหันกลับมารู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเองและจัดการอารมณ์ของตนเอง

“ในฐานะพี่เลี้ยงเราต้องเป็นจุดศูนย์รวม เพราะเด็ก
เขาค่อนข้างมีตัวตนของเขาสูง เราต้องเป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่ 
เปน็ท้ังแม ่บางครัง้กเ็ปน็คณุครโูหดๆ แลว้แตส่ถานการณ ์
แต่ทุกครั้งที่เขาอยู่กับเราเขาต้องมีความรู้สึกปลอดภัย 
สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง แล้วเราก็ต้องเข้าใจเขา ยิ่งเรา
อยู่ใกล้ชิดกัน เขาก็ทำาให้เราเข้าใจชีวิตของวัยรุ่นมากขึ้น 
เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาแต่บุคลิกต่างกัน เลยไม่ค่อยเข้าใจ
วัยรุ่นสมัยนี้เท่าไรนัก แต่ทุกวันนี้ก็พอเข้าใจว่า เด็กวัยรุ่น
มันเป็นแบบนี้นะ ทำาใจ ยอมรับได้ มีพื้นที่กว้างข้ึน”  
ครูจิราวรรณ สะท้อนบทเรียนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่ง 
สิ่งเหล่านี้ได้ย้อนไปเติมเต็มบทบาทความเป็นครูใน
อาชีพท่ีทำาอยู่อย่างมาก เพราะทำาให้เข้าใจลูกศิษย์ท่ี
เป็นวัยรุ่นมากขึ้น 

“ก�รสรุปบทเรียนในแต่ละคร้ังจะทำ�ให้เด็กๆ ได้หันม�ดูตัวเองก่อนว่�
วันน้ีส�ม�รถทำ�อะไรดีท่ีสุด วันน้ีอะไรท่ียังทำ�ได้ไม่ดีท่ีสุด ถ้�มีโอก�สแก้ไข

จะแก้ไขอะไร ซ่ึงเป็นประสบก�รณ์ท่ีทำ�ให้ได้มีโอก�สหันกลับม�
รู้เท่�ทันอ�รมณ์ของตนเองและจัดก�รอ�รมณ์ของตนเอง”
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“รูส้กึวา่ เราเขา้ใจเขามากขึน้ สงัคมปจัจบุนัมนัมอีะไรไมเ่หมอืนเมือ่กอ่น เขาไปเจอ
อะไรมาเยอะแยะมากมาย แล้วสิ่งหนึ่งคือ เด็กของเราขาดภูมิคุ้มกัน เพราะไม่มี
วิจารณญาณในการเลือก มันก็ทำาให้เราเข้าใจเขามากขึ้น ปีหน้าถ้ามีอีกก็ทำาอีก” ครูจิรา
วรรณกล่าวทิ้งท้าย 

ครูพวงแก้ว พากเพียร ครูวิชาการ โรงเรียนบ้านดู่ เล่าว่า ครูจิราวรรณเป็น 
ศษิยเ์กา่ของโรงเรยีน และคอยชว่ยเหลอืงานตา่งๆ ของโรงเรยีนอยูเ่สมอ เมือ่มโีครงการ
ดีๆ ก็ได้เชิญชวนให้โอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ เพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่คือ 
นกัเรยีนจะมปีญัหาเรือ่งการอา่นบา้ง เชน่ การผันวรรณยกุต์ไมถ่กู ซึง่ครผููส้อนกพ็ยายาม
เติมเต็มให้ตลอด แต่สิ่งที่สำาคัญคือ เด็กๆ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ อ่านได้แต่สรุป
เรื่องไม่ได้ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ 

“สงัเกตเหน็ความกระตอืรอืรน้ของลกูศษิยท์ีไ่ด้มาเรยีนรูก้บัพี่ๆ  เพราะประกายตา
ที่สดใส ยิ้มแย้ม และเต็มใจที่จะมาเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกของนักเรียนที่นี่ที่เก่ง
กิจกรรม ชอบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การที่พี่ๆ พาทำา พาเรียนรู้ผ่านเกม ผ่านกิจกรรม
จึงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เติมเต็มอย่างถูกจุด และช่วยลดภาระของครูได้มาก”

อดิศักดิ์ ไสว ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านดู่ มองว่า การทำากิจกรรมของโครงการ
เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำาให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเติมเต็มในส่วนที่
โรงเรียนต้องการพัฒนา อีกทั้งรู้สึกชื่นชมการทำางานของทีมงานที่มีระบบระเบียบที่ดี  
ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่โดยมีการอนุญาตอย่างเป็นทางการ 
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“เรากย็นิด ีอยากใหเ้ดก็ใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์เพราะมเีวลาวา่งเยอะ จงึอยาก
ให้เขาจะได้ฝึกเรื่องการอ่านการเขียนให้ได้มากกว่าเดิม การอยู่กับครูเก่าๆ มันก็ชิน  
นา่เบือ่ พอเขาไดเ้จอสิง่ใหม่ๆ กส็ามารถกระตุน้ไดใ้นระดบัหนึง่ เพราะถา้วา่งเขากเ็ลาะ 
(เที่ยว) ตามทุ่งนา หรือเสี่ยงเรื่องยาเสพติด เพราะในพื้นที่มียาเสพติดเยอะ มีโครงการ
นี้เข้ามาก็จะช่วยเบี่ยงเบนเขาไปจากสิ่งไม่ดีได้บ้าง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก” 

ผู้อำานวยการโรงเรียนบอกต่อว่า ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพราะมองว่า สิ่งที่ทำาเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของ
ครูที่มีอยู่เพียง 9 คน การเขียนการอ่านเป็นสิ่งที่ต้องมีการฝึกฝนทุกวัน อีกท้ังเด็กวัย
ประถมศกึษาเปน็วยัทีจ่ะตอ้งคอ่ยๆ สอนทลีะนอ้ย ยิง่เปน็การเลน่ปนเรยีนย่ิงทำาใหเ้ดก็
สนุกกับการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานในการรักการอ่านและการเรียนรู้ที่ดี 

ชยั ปานทอง ผูใ้หญบ่า้น หมู ่2 บอกวา่ นอกจากกจิกรรมใหน้กัเรยีนอา่นหนงัสอื
ให้ผู้นำาฟัง อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังแล้ว ในหมู่บ้านไม่ค่อยมีกิจกรรมนอกห้องเรียน
สำาหรับเด็ก จะมีก็แต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่อง ทอเส่ือ จักสาน ทอผ้า  
ซึง่แตล่ะบา้นสอนกนัเองอยูแ่ลว้ การทำาโครงการของทมีงานจงึเปน็สิง่ทีช่ว่ยดงึเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

“อยากเห็นลูกหลานในบ้านเราเป็นเด็กดีของสังคม ของหมู่บ้าน อ่านออกเขียนได้ 
ไม่หลงสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การสนับสนุนส่วนมากจะเป็นเรื่อง
การแนะนำาในการประพฤติปฏิบัติตนว่าจะทำาอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้ดี มีความคิด
กว้างขวาง ไม่เห็นแก่ตัว เห็นเด็กที่ทำาดีก็ช่วยประกาศทางหอกระจายข่าว ช่วยกระจาย
ความดีของเขา เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่มีคนเห็นความดีของเขา คือ ถ้าเขาทำาดีแล้ว 
ถ้าเราไม่ช่วยประชาสัมพันธ์เด็กก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจ ขนาดเขาทำาความดีอย่างนี้
แล้วยังไม่มีคนเห็นความสำาคัญ” 

จากความตั้งใจที่จะนำาความรู้ถ่ายทอดสู่น้อง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
พี่กับน้องในชุมชนให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ทำาให้ทีมงานมีโอกาสได้พัฒนาทักษะใน
ด้านออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งลงแรงกายแรงใจพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เหล่านี้ส่งต่อไปยังน้องๆ ได้สมใจ นอกจากนี้ ยังทำาให้ทีมงานได้สัมผัสถึง 
สิ่งดีงามในชุมชน ส่งผลไปถึงการทำางานที่สร้างบทเรียน “การรู้จักตัวตน” ของ
ตนเองอยา่งลกึซึง้ จนนำาไปสูก่ารปรบัปรงุตนเอง พรอ้มกา้วตอ่ไปอยา่งมัน่ใจ และ
เติบโตเป็นพลเมืองที่เชื่อมั่นว่า จะรับผิดชอบต่อทุกการกระทำาของตนเองได้
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โครงก�รชวนน้องอ่�น ส�นคว�มรู้สู่มือน้อง
พี่เลี้ยงชุมชน ครูจิราวรรณ เทาศิริ  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านดู่ ตำาบลขุนหาญ อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อภิชญา เทาศิริ   มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ชฎาภรณ์ เขื่อนหก  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ณัฐณิชา เทาศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สุจิตรา สายจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
สุกัญญา บุษบา   มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
อภิภาวดี วัตรจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
รัตนาภรณ์ บุญฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
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โซนอำ�เภอโนนคูณ

อ.โนนคูณ
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กบเติบใหญ่
ใจเติบโต

โครงก�รกบสร้�งพลังส�มัคคี
ชีวีพอเพียง
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แรก ๆ ไม่คิดว่�จะทำ�ได้ แต่ก็ม�คิดว่�
เร�เป็นแกนนำ� เป็นคนคิดที่จะทำ� 
เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องมีคว�มเชื่อมั่นใน
ตัวเองว่�เร�ทำ�ได้ ต้องเอ�ชนะใจตัว
เอง สู้เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน...
รู้สึกภูมิใจในตัวเองม�ก จ�กเด็กที่
ติดมือถือ เดี๋ยวนี้เล่นน้อยลง
ถึงตอนนี้ต่อให้พี่เลี้ยงไม่ม�ต�มง�น 
ไม่ม�สนใจ ก็ยังทำ�ต่อ เพร�ะเร�
ทำ�เองได้แล้ว ที่ทำ�อยู่ก็มีประโยชน์
ต่อตัวเองและต่อคนอื่นในชุมชน

บา้นหนองมะเกลอื ตำาบลโนนคอ้ อำาเภอโนนคณู 
จงัหวดัศรสีะเกษ เปน็อีกชมุชนหนึง่ทีป่ระสบปญัหาขยะ
ขวดน้ำาเกลื่อนเมือง ถึงขนาดเป็นสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้ 
น้ำาท่วมขังช่วงฝนตกหนัก เนื่องจากขวดน้ำาเข้าไปอุดตัน
ทางน้ำาไหลในท่อระบายน้ำา ทำาให้น้ำาระบายไม่ทัน 

 
ขอแก้มือ...

เพราะผลลัพธ์จากการทำาโครงการเพาะเห็ดเพาะใจ
สานสายใยชุมชนในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ ปีนี้ทีมงานจึง
อยากแก้มือ และท้าทายตัวเองอีกครั้ง...

ทีมงานซึ่งประกอบด้วย จุ๋ม-จารุวรรณ เนตรนิจ 
อิ๋ง-วนิดา เทนโสภา แกนนำาปีท่ีแล้ว จึงอาสารวมทีม 
เพื่อนนักเรียนที่เคยทำากิจกรรมด้วยกันปีก่อนขึ้นมาเป็น
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แกนนำาโครงการในปีที่ 2 โดยมี นิก-ชนิดา เทนสุนา 
นุ่น-บุษกร เสนคำาสอน แพรว-ธิญาดา คงราช และ 
ปรางค์-ธิติมา ป้องกัน เข้ามาเสริมทีม  

“เราคาดหวังไว้เยอะกับการเพาะเห็ดในปีแรก แต่
กล็ม้เหลวไมไ่ดอ้ยา่งหวงั เลยอยากทำาใหมใ่หด้กีวา่เกา่” 
จุ๋มที่แม้จะย้ายออกไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกพื้นที่ แต่ด้วยใจสู้จึงไม่ทิ้งให้น้องดำาเนินโครงการ
ตามลำาพัง บอกเล่าความรู้สึก

ครั้งนี้ทั้ง 6 คนคิดโจทย์ด้วยการนำาปัญหาขยะ 
ในชุมชนเป็นตัวตั้ง “ขวดน้ำาพลาสติกนำาไปทำาอะไร 
ได้บ้าง?” แล้วลงมือค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากอินเทอร์เน็ต จนพบคำาตอบท่ีน่าสนใจว่า 
ขวดน้ำาพลาสตกิทีไ่รค้า่ สามารถนำามาทำาเปน็คอนโด
ให้ “กบ” อาศัยอยู่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการกบ
สร้างพลังสามัคคีชีวีพอเพียง 

จุม๋ เล่าตอ่วา่ เมือ่โจทยโ์ครงการชัด ทมีงานจงึรว่ม
กันวางเป้าหมายหลักไว้ 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.ลดปริมาณ
ขยะขวดพลาสติกในชุมชน 2.ดึงเด็กและเยาวชนใน
โรงเรยีนมาทำาโครงการรว่มกนั เปน็การใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และ 3.รวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบแบบคอนโด เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้คนในชุมชน 

บ่มเพ�ะคว�มรับผิดชอบ

จุม๋ เลา่ตอ่วา่ บทเรยีนจากการทำาโครงการปทีีแ่ลว้ ทำาใหท้มีงานตอ้งวางเปา้หมาย
และแผนการทำาโครงการปีนี้อย่างชัดเจน โดยดูสภาพแวดล้อมและหาข้อมูลประกอบ
ด้วย 

กระบวนการทำางานเริ่มต้นขึ้นด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือรับรู้ผ่านเสียงตามสายเพื่อหาแนวร่วม พร้อมลงพื้นที่
สำารวจปรมิาณขยะขวดน้ำาในชมุชน หลงัจากนัน้จึงเกบ็ขอ้มลูเก่ียวกบัการเลีย้งกบ
จากผู้รูใ้นชมุชน ทัง้วธิกีารเลีย้ง ขนาดของบอ่ทีใ่ชอ้นบุาลกบ การดูแลกบ (การให้อาหาร 
การเปลี่ยนน้ำา) และระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงกบแต่ละช่วงวัย ซึ่งการเก็บข้อมูล แต่ละ
ครั้ง อิ๋ง ปรางค์ และนุ่น รับหน้าที่เป็นผู้ถาม นิกและแพรว ทำาหน้าที่จดบันทึกข้อมูล 
สว่นจุม๋จะช่วยดูภาพรวมของการทำางานทัง้หมด เมือ่ไดข้อ้มลูแลว้จงึเขา้สูข่ัน้ตอนการ
ลงมือเลี้ยงกบ แล้วขยายผลไปยังครอบครัวของทีมงานและคนในชุมชนต่อไป
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ทีมงานบอกว่า พวกเขาต้ังใจลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผู้รู้มากกว่า 2 คน 
แล้วนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสม
กบัศกัยภาพของตวัเองมากทีส่ดุ เมือ่สำารวจจนไดข้้อมลูครบถว้นแลว้ 
จึงนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ และพบว่า ก่อนนำากบไปเลี้ยงในคอนโด 
ขวดพลาสติก ต้องอนุบาลลูกอ๊อดให้ครบ 15 วันก่อน ทีมงานจึงเร่ง
หาพื้นที่เลี้ยงลูกอ๊อด ซึ่งโชคดีได้รับความอนุเคราะห์จาก ลุงแน่น 
เทนโสภา ผู้ใหญ่ใจดี ที่อนุญาตให้ทีมงานเข้ามาใช้ที่ดินสำาหรับ 
ขุดบ่อเลี้ยงกบบ่อแรก 

ลุงแน่น บอกว่า เขาเคยศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงกบ จึงมีความรู้อยู่บ้าง เมื่อกลุ่ม
เยาวชนสนใจเข้ามาเรียนรู้ จึงอยากเผยแพร่ความรู้ให้ขยายออกไป โดยเขายินดีให้ 
ความชว่ยเหลอืหากเปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรูข้องเยาวชน เพราะมพีืน้ทีอ่ยู่แล้ว 
อีกท้ังยังมีน้ำาและไฟพร้อม สามารถเข้ามาขุดบ่อใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

“เด็กขนาดน้ีรับผิดชอบงานแบบนี้ได้ก็ดีแล้ว ไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามา
เป็นแนวหน้านำาทำากิจกรรมตลอด แต่ครั้งนี้เขาได้ลงมือทำาเอง เห็นเขาสนใจเข้า
มาดูแลกันดี ก็รู้สึกดี การได้ทำางานได้สัมผัสจริงเช่นนี้ จะเป็นวิชาติดตัวให้เขาไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้ ต่อไปเขาจะได้ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้” ลุงแน่น กล่าว

ผลงานขุดบ่อของทีมงานครั้งแรกผ่านไปได้ด้วยดี แม้ต้องเหนื่อยท่ามกลางแดด
ร้อนและมีความทุลักทุเลอยู่บ้าง เพราะทีมงานหลักเป็นผู้หญิง แต่ก็มีเพื่อนนักเรียน 
และรุ่นพี่ประธานนักเรียนโรงเรียนมาเป็นกำาลังเสริมให้อีกแรงหนึ่ง อิ๋ง บอกว่า ผลจาก
ความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคน การขุดบ่อจึงใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจึง
นำาลูกอ๊อดมาเลี้ยงลงบ่อ แล้วแบ่งเวรมาให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น (ก่อนไปเรียน
และหลังเลิกเรียน) ตลอดระยะเวลา 15 วัน

อิ๋ง บอกต่อว่า เมื่อปล่อยลูกอ๊อดลงบ่อแล้ว พวกเขานำาขยะขวดน้ำาที่เก็บไว้ตั้งแต่
เมื่อลงไปสำารวจขยะในพื้นที่ครั้งแรกมาทดลองทำาคอนโดไว้รองรับกบในอีก 3 เดือน 
ข้างหน้า ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่ต่างคนต่างช่วยกันเต็มที่ ทั้งตัดขวดทำา
คอนโด ทำาชั้นวางคอนโด และแบ่งเวรกันมาให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เปลี่ยนน้ำา 
ทุก 2 วัน คือ ความรับผิดชอบร่วมที่ทีมงานต่างช่วยกันทำาเต็มกำาลังความสามารถ  
โดยไม่มีใครเกี่ยงงานเลย

 

“เด็กขน�ดน้ีรับผิดชอบง�นแบบน้ีได้ก็ดีแล้ว ไม่อย่�งน้ันผู้ใหญ่ก็ต้อง
เข้�ม�เป็นแนวหน้�นำ�ทำ�กิจกรรมตลอด แต่คร้ังน้ีเข�ได้ลงมือทำ�เอง 
ก�รได้ทำ�ง�นได้สัมผัสจริงเช่นน้ี จะเป็นวิช�ติดตัวให้เข�ไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ ต่อไปเข�จะได้ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้”
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รวมพลัง...ดูแลกบ

เพื่อให้ได้ปริมาณกบมาเลี้ยงในคอนโดเพิ่มขึ้น ทีมงานจึงช่วยกันขุดบ่ออีก 4 บ่อ
ในโรงเรยีนบา้นหนองมะเกลอื โชคดทีีก่ารทำากจิกรรมในชว่งหลงัไดร้บัความรว่มมอืจาก
น้องๆ นักเรียนกว่า 20 คนที่อาสาสับเปลี่ยนกันมาช่วยลงแรงขุดบ่อและอนุบาลกบ 
เนื่องจากบ่อเลี้ยงอยู่ในโรงเรียนจึงเป็นที่สนใจของนักเรียนอยู่แล้ว 

“ครั้งแรกที่นำากบจากบ่ออนุบาลมาเลี้ยงในคอนโดในโรงเรียน กบกระโดดหนีออก
จากขวดทางช่องให้อาหาร เราเลยนำาเศษโฟมมาอุดไว้ตรงช่อง แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะเบา
เกินไป เปลี่ยนมาเป็นฝาขวดน้ำาก็ยังไม่ได้ สุดท้ายเลยใช้ก้อนหินมาอุดแทน” นุ่น เล่าถึง
ประสบการณ์ทำางาน

ด้าน นิก บอกว่า การเปลี่ยนน้ำาให้กบในคอนโดเป็นขั้นตอนที่น่าขยะแขยงที่สุด 
เพราะถ้าลืมเปลี่ยนน้ำา บางครั้งเจอกบตายเป็นหนอนอยู่ในขวด ส่งกลิ่นเหม็นเน่า 
คละคลุ้งไปทั่ว แต่ที่เขายังทำาอยู่ เพราะอยากเห็นกบที่พวกเขาเฝ้าเลี้ยงดูเติบโต 

“คว�มร่วมมือร่วมใจของทีมง�นท่ีต่�งคนต่�งช่วยกันเต็มท่ี ท้ังตัดขวด 
ทำ�คอนโด ทำ�ช้ันว�งคอนโด แล้วยังต้องแบ่งเวรกันม�ให้อ�ห�รกบวันละ
2 คร้ัง เปล่ียนน้ำ�ทุก 2 วัน  คือ คว�มรับผิดชอบร่วมท่ีทีมง�นต่�งช่วยกัน
ทำ�เต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ โดยไม่มีใครเก่ียงง�นเลย”



248 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

เมื่อเอ่ยถึงข้อจำากัดในการเลี้ยงกบ จากประสบการณ์ทีมงาน บอกว่า กบเป็นสัตว์
ตวัเลก็ทีต่อ้งเอาใจใสอ่ยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นการใหอ้าหารทีต่อ้งตรงเวลา เวลาใหอ้าหาร
มือห้ามติดแป้ง เพราะส่วนผสมของแป้งที่เจือปนลงไปจะทำาให้กบไม่กินอาหาร ขนาด
ของบ่อกบไม่ควรขุดกว้างหรือลึกเกินไป ขนาดที่พอเหมาะคือกว้าง 1.25 เมตร ยาว 2 
เมตร ลึก 0.3 เมตร การเฝ้าระวังสัตว์มีพิษจำาพวกงูหากเลี้ยงในบ่อกลางแจ้ง กบไม่ชอบ
เสยีงดัง และตอ้งแยกขนาดกบทกุ 2 อาทติย์ มเิชน่นัน้กบตัวใหญจ่ะกนิกบตวัเลก็ เปน็ตน้

การใหอ้าหารและการเปลีย่นน้ำากบดเูหมือนเปน็งานทีต่อ้งอาศยัความชำานาญและ
ความใสใ่จ ทมีงานบอกวา่ แมจ้ะแบ่งเวรใหน้อ้งระดบัชัน้อืน่ชว่ย เพราะตอ้งการฝกึนอ้ง 
แต่หลายครั้งยังมีข้อผิดพลาด ทีมงานจึงยังเป็นตัวหลักในการให้อาหารและเปลี่ยนน้ำา
ในขวดคอนโด 

สกุลรัตน์ เทนโสภา พี่เลี้ยงชุมชน เสริมว่า การฝึกเด็กรุ่นน้องให้เจริญรอยตาม
รุ่นพี่ก็เป็นสิ่งสำาคัญ ด้วยเหตุนี้เธอจึงสนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องทำางานด้วยกัน เพื่อให้พี่
ได้สอนน้องด้วย 

“ถ้าเราฝึกแค่แกนนำา คนที่ได้ความรู้ได้ฝึกทักษะก็มีแค่ 5-6 คน แต่ถ้าเราให้
เขาชักชวนเพื่อน ชวนน้องๆ เข้ามาร่วม ก็จะได้ฝึกคนอื่นๆ ไปด้วย กลายเป็นว่า
นักเรียนในโรงเรียนทุกชั้นให้ความสนใจบ่อและคอนโดเลี้ยงกบ ช่วยกันสอดส่องดูแล
เพราะกลัวงูกลัวมดจะมากินกบ” 

สว่น เจนณรงค ์เทนโสภา ครปูระจำาโรงเรยีนบา้นหนองมะเกลอื พีเ่ลีย้งชมุชน
อีกคนหนึ่ง เล่าถึงวิธีชวนเด็กๆ คิด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำาโครงการว่า 
อย่าสอนเด็กแบบเป็นมาม่าสำาเร็จรูปที่แค่เติมน้ำาร้อนก็ทานได้

“ตอนมปีญัหากบกระโดดออกจากบอ่ แลว้กบตวัเลก็ๆ ถกูมดกนิตายหมด ผมเรยีก
เด็กๆ มาดู แล้วต้ังคำาถามให้เขาตอบจากส่ิงท่ีเห็นว่าปัญหาคืออะไร กบกระโดดออกจาก
บอ่ไดเ้พราะอะไร ตายเพราะอะไร แลว้ถา้จะแกป้ญัหาควรทำาอยา่งไร ผมจะไมบ่อกวา่
เขาต้องทำาอย่างไรทั้งที่ผมก็รู้ ถ้าเราทำาให้ เขาก็ได้แค่ยืนดู แต่ถ้าเราให้เขาทำาเอง 
เขาจะได้คิด แล้วช่วยกันปรับเปลี่ยนพลิกแพลงจากสิ่งที่ทำาอยู่ก่อนให้ดียิ่งขึ้น  
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการคิดเองทำาเอง” ครูพี่เลี้ยง กล่าว

นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนแล้ว หลังจากเล้ียงกบในคอนโดจนเติบโตได้
ประมาณ 3 เดือน พ่ีเล้ียงชุมชนแนะนำาให้ทีมงานนำากบไปเล้ียงต่อท่ีบ้านๆ ละ 50 ตัว 
ได้แก่ บ้านของนิก นุ่น แพรว และปรางค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงสิ่งที่เยาวชนทำา 
และเป็นการขยายผลสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

“ปีน้ีทีมง�นเก็บข้อมูลและว�งแผนก�รทำ�ง�นชัดเจน ไม่เหมือนปีท่ีแล้ว
ท่ีนึกจะทำ�ก็ทำ�เลย โดยไม่พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจส่ิงท่ีจะทำ�ก่อน คร้ังน้ีเร�
ศึกษ�ข้อมูลจนรู้ว่�จะทำ�อะไร เพ่ืออะไร ทุกคนเข้�ใจโครงก�รไปในทิศท�ง
เดียวกัน ย่ิงเห็นน้อง ๆ ช่วยกันทำ�กิจกรรมอย่�งเต็มท่ี คว�มรู้สึกเหน่ือย
ท่ีมีก็ห�ยไป เห็นรอยย้ิม เห็นน้อง ๆ สู้ เร�ก็ต้องสู้”
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“ตอนแรกที่ขออนุญาตผู้ปกครอง ทางบ้านไม่อยาก
ให้ขุดบ่อเลี้ยง เพราะไม่มีพื้นที่ แต่เราไปขออนุญาตอยู่
หลายครั้งจนเขายอม ตอนนั้นคิดว่าเราเป็นแกนนำา
โครงการด้วย การบอกให้คนอื่นทำาเราต้องทำาเองก่อน” 
นุ่น กล่าว

กบเติบใหญ่...ใจเติบโต

ทมีงานทกุคนบอกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ มคีวามกลา้
แสดงออกมากขึ้นเมื่อมาทำาโครงการ อิ๋ง ขยายความ
จากการวิเคราะห์ตัวเองว่า คงเพราะได้ศึกษาและรู้จริง
จากการไดล้งมอืปฏบิตั ิเธอรูส้กึดใีจทีก่ารทำาโครงการ
ในปีที่ 2 ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทั้งหมด
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนในทีม

“ปีนี้ทีมงานได้เก็บข้อมูลและวางแผนการทำางาน
ชัดเจน ไม่เหมือนปีที่แล้วที่นึกจะทำาก็ทำาเลย โดยไม่
พยายามทำาความเข้าใจสิ่งที่จะทำาก่อน คร้ังนี้เราศึกษา
ข้อมูลจนรู้ว่าจะทำาอะไร เพ่ืออะไร ทุกคนเข้าใจโครงการไป

ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งเห็นน้องๆ มาช่วยทำากิจกรรมกัน
อย่างเต็มท่ี ความรู้สึกเหนื่อยที่มีก็หายไป เห็นรอยยิ้ม  
เห็นน้องๆ สู้ เราก็ต้องสู้”

ปรางค ์บอกวา่ การเขา้มาเปน็แกนนำาโครงการทำาให้
เธอตอ้งมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ และได้รูถ้งึพลงัของ
ความสามคัคภีายในกลุม่ และการสนบัสนนุจากผูใ้หญ่
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพราะทัง้หมดเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหง้าน
สำาเร็จ

“แรกๆ ไม่คิดว่าจะทำาได้ แต่ก็มาคิดว่าเราเป็นแกนนำา
เป็นคนคิดที่จะทำา เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองว่าเราทำาได้ ต้องเอาชนะใจตัวเอง สู้เพื่อครอบครัว 
เพื่อชุมชน...รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก จากเด็กท่ีติดมือถือ
เดี๋ยวนี้เล่นน้อยลง ถึงตอนนี้ต่อให้พี่เลี้ยงไม่มาตามงาน 
ไม่มาสนใจ ก็ยังทำาต่อ เพราะเราทำาเองได้แล้ว ที่ทำาอยู่ก็
มีประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นในชุมชน” ปรางค์ กล่าว
ด้วยรอยยิ้ม 

แพรว เสริมว่า การเลี้ยงดูกบมีตารางการให้อาหาร 
การล้างทำาความสะอาดขวด และงานอื่นๆ อย่างชัดเจน 
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เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
สว่นความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนในตวัเอง 
คือ เรื่องการควบคุมอารมณ์ แยกเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวออกจากกัน

“ถ้ามัวแต่ทะเลาะไม่มองหน้ากันไปมา เวลาทำางาน
จะไม่มีความสุข บางอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่เกี่ยวกับ
โครงการ แต่เราก็เอามาปนกัน คนที่ร่วมงานกับเราก็จะ
อึดอัดตามไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ดีกับคนอื่น” แพรว กล่าว

เช่นเดียวกับนุ่นที่บอกว่า หลายครั้งเธอรู้สึกไม่ได้ 
ดั่งใจเวลาทำางาน แต่คิดได้ว่าเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจาก 
ตัวเอง เพราะฉะนั้นควรระงับจากตัวเอง ดีกว่าไประบาย
ใส่คนอื่น เมื่อเห็นแบบนี้เธอจึงสามารถควบคุมอารมณ์
ของตัวเองได้ดีขึ้น 

ผู้หนุนเสริมก�รเรียนรู้

มงคล แก่นพิทักษ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้าน
หนองมะเกลอื เลา่วา่ สถานการณป์ญัหาเดก็และเยาวชน
ในชุมชนบ้านหนองมะเกลือ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ 
เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น การจับกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์
สง่เสยีงดงั แตไ่มถ่งึขนาดมยีาเสพตดิแพรร่ะบาดในชมุชน 
ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจึงพยายามสนับสนุนให้นักเรียน 
มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานฌาปนกิจ เพื่อให้เด็กมี 
จิตอาสา รู้จักเสียสละ และไม่ใช้เวลาไปกับการเที่ยวเล่น
ที่ไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ผู้อำานวยการโรงเรียน
มองว่า โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
ช่วยให้เด็กสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง  
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำาให้เด็กจดจำาไป

ตลอดชวีติ นอกจากนีย้งัฝกึทกัษะใหเ้ดก็เรยีนรูท้ีจ่ะอยู่
ร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม เพ่ือผลักดัน
ให้โครงการเกิดผลสำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 

“การทำากจิกรรมนอกหอ้งเรยีน ทำาใหเ้ดก็มวีฒุภิาวะ 
รูจ้กัคดิ เขา้ใจตวัเองและคนอืน่มากขึน้ โครงการนีน้อกจาก
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองแล้ว ยังขยายผลไปยังครอบครัว
และชุมชน เพราะเด็กได้ทดลองเลี้ยงกบเอง ดูแลเองทุก
ขั้นตอนร่วมกับคนในชุมชน เม่ือเกิดข้อผิดพลาดก็ต้อง
เรียนรู้ แก้ไข แล้วนำาไปปรับใช้จริง ไม่ใช่เรียนตามทฤษฎีที่
คนอื่นเขียนให้ทำา เมื่อเด็กทำาผู้ใหญ่ก็ควรสนับสนุนและ 
ให้กำาลังใจ”

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือมีนักเรียน 108 คน  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เม่ือถามถึงความเปล่ียนแปลงของทีมเยาวชนท่ีทำาโครงการ 
ผู้อำานวยการมงคล บอกว่า นักเรียนกลุ่มน้ีมีความรับผิดชอบ
อยู่แล้ว ยิ่งมาทำาโครงการยิ่งเห็นความทุ่มเทและมุ่งมั่น
มากขึ้นไปอีก เพราะต้องสนใจทั้งการเรียน การออกไป
อบรม และการดำาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ เห็นว่า

“ก�รทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน ทำ�ให้เด็กมีวุฒิภ�วะ รู้จักคิด เข้�ใจตัวเอง และคนอ่ืน
ม�กข้ึน โครงก�รน้ีนอกจ�กประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองแล้ว ยังขย�ยผลไปถึง
ครอบครัวและชุมชน เพร�ะเด็กได้ทดลองเล้ียงกบเอง ดูแลเองทุกข้ันตอนร่วมกับ
คนในชุมชน เม่ือเกิดข้อผิดพล�ด ก็ต้องเรียนรู้แก้ไข แล้วนำ�ไปปรับใช้จริง ไม่ใช่แค่ก�ร
เรียนต�มทฤษฎีท่ีคนอ่ืนเขียนให้ทำ� เม่ือเด็กทำ�ผู้ใหญ่ก็ควรสนับสนุนและให้กำ�ลังใจ”
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ทมีงานมภีาวะความเปน็ผูน้ำาซึง่เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีหแ้กน่กัเรยีนคนอืน่ๆ ในโรงเรยีน
ได้เป็นอย่างดี

“พอมีรุ่นพ่ีมาทำาโครงการในโรงเรียน น้องคนอ่ืนๆ ก็สนใจด้วย ช่วงหลังมีการแบ่งเวร
ให้นักเรียนระดับชั้นอื่นมาช่วยให้อาหารกบ เท่ากับว่านักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม
ทำาโครงการด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก” ผู้อำานวยการมงคล กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

 ด้าน ประภาส พงษ์พันธ์ ผู้รู้ในชุมชน ที่มีประสบการณ์เลี้ยงกบมาร่วม 5 ปี 
บอกว่า เมื่อทีมงานเข้ามาสอบถามข้อมูลเรื่องการเลี้ยงกบ เขาเต็มใจให้ข้อมูลเต็มที่ 
เพราะเข้าใจดีว่าการเลี้ยงกบต้องเอาใจใส่และต้องใช้เวลาดูแล หากทีมงานศึกษาหา
ข้อมูลวิธีการเลี้ยงดีแล้วจะสามารถประเมินศักยภาพของตนเองได้ว่าสามารถ
จัดการกับข้อจำากัดต่างๆ ได้หรือไม่

ทั้งนี้ ประภาส บอกว่า กบที่เลี้ยงสามารถนำามาขายได้ทุกรุ่น ตั้งแต่ลูกอ๊อดยัน 
พอ่พนัธุแ์มพั่นธุ ์ราคาขึน้อยูกั่บขนาด ส ีและน้ำาหนักของกบ พรอ้มเลา่ถึงขอ้คน้พบใหม่
จากการเลีย้งกบในขวดคอนโดวา่ การเลีย้งกบในขวดเลีย้งงา่ยกวา่ ประหยัดอาหาร และ
จะมีสีสวยกว่าที่เลี้ยงในบ่อ

“ตอ่ใหท้ีบ่า้นไมม่พีืน้ทีก่เ็ลีย้งกบคอนโดไดไ้มย่าก เพราะใชพ้ืน้ทีน่อ้ยมาก และขวด
พลาสติกในชุมชนก็หาง่าย เลี้ยงไป 8-9 เดือนนำามาขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้หลาย
ร้อยบาท ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาทำากิจกรรมกับน้องๆ เพราะเราเองก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ไปด้วย” ประภาส กล่าว

ขณะที่เจนณรงค์ เสริมว่า บทบาทหน้าที่สำาคัญของพี่เลี้ยง คือ การให้คำาแนะนำา 
และแนะแนวทาง ไม่ใช่การพาไปทำา ยกตัวอย่างกรณีที่ทีมงานออกไปสัมภาษณ์ผู้รู้ใน
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ชุมชนเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ ถึงแม้ครูพี่เลี้ยงจะเป็นคนแนะนำาผู้รู้ให้ทีมงาน แต่เมื่อต้อง
ลงพื้นที่จริงจะปล่อยให้ทีมงานคิดตั้งคำาถามและออกไปสัมภาษณ์เอง

“ผมจะไม่ใช้วิธีพาเด็กไปหาผู้รู้ ถามคำาถามให้แล้วเด็กก็แค่จด แต่ให้เขาไป
สอบถามสิง่ทีอ่ยากรู ้แลว้เอามาอธบิายใหเ้ราฟงั ผมพอมคีวามรูอ้ยูบ่า้ง ขาดเหลอื
ขอ้มลูสว่นไหนกจ็ะบอกใหน้อ้งๆ ไปเก็บขอ้มลูเพิม่ เขาจะไดรู้จ้กัลำาดบัเหตกุารณ์
เรื่องราวที่ไปสัมภาษณ์มา รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอง และวางแผนจัดการ
ทำางานเองได้ พี่เลี้ยงต้องฝึกทักษะพวกนี้ให้เด็กทำาจนคล่อง”

 คำานาง ป้องกัน ผู้ปกครองของปรางค ์บอกว่า แทนที่จะเพิกเฉย ผู้ปกครองควร
ให้ความสนใจในสิ่งที่ลูกทำา ด้วยการสอบถามอย่างใส่ใจ ไม่ใช่เพื่อจับผิด เธอเล่าถึง
เหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้กบัตวัเอง เมือ่ปรางคม์าขออนญุาตทำาโครงการนีว้า่ “ลกูบอกวา่กำาลงั
เลี้ยงกบคอนโดที่โรงเรียน ตอนนั้นยอมรับว่างงมาก ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่เราก็สนใจและ
บอกให้เขาอธิบายให้ฟัง ถ้าลูกสนใจทำางานแบบน้ี แม่ก็เต็มใจสนับสนุน เพราะได้ความรู้ 
ดีกว่าอยู่เฉยๆ ช่วงหลังครูแบ่งกบมาให้เลี้ยงที่บ้าน 50 ตัว ครูก็มาแนะนำาว่า ปล่อยให้
เป็นหน้าที่ลูกดูแลจัดการเอง พ่อแม่แค่คอยดูอยู่ห่างๆ ลูกจะได้เรียนรู้ เราก็เห็นด้วย” 

สำาหรับความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้กบัปรางค์ หลงัเขา้มาทำาโครงการพฒันาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษนั้น คำานาง บอกว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การกล้าคิดกล้าทำา

“เขามีประสบการณ์มากข้ึนจากการทำาโครงการ ได้ออกไปแลกเปล่ียนกับเพ่ือน
เวลาไปอบรม เลยทำาให้มีความมั่นใจ แล้วก็รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี 
เพราะเขาแบ่งเวลาได้ ตอนเรียนก็คือเรียน พอว่างก็มาทำากิจกรรม ถ้าจัดสรรเวลาได้ 
แม่ว่าการทำาโครงการไม่ได้กระทบกับการเรียนเลย ได้ประโยชน์มากกว่าอีก  
อยา่งกบทีเ่อามาเลีย้งทีบ่า้นตอ้งใหอ้าหารเชา้เยน็เขากไ็ม่เคยลมื ดเูขากระตอืรอืรน้
ที่จะทำา”

วันนี้กบที่ทีมงานนำาไปเลี้ยงต่อที่บ้านๆ ละ 50 ตัว ยังคงเติบโตดี เหลือเพียงรอให้
กบโตเต็มวัยจึงจะนำามาบริโภคหรือขายเป็นรายได้เสริมต่อไป... 

จากท่ีอยากแก้มือ และขอโอกาสสร้างวงจรการเรียนรู้รอบใหม่ให้ตนเองอีกคร้ัง 
ให้ได้คิด วางแผน ทำา ผิดพลาด เรียนรู้ และปรับปรุง จนเกิดความรู้ ทักษะ นิสัย 
และอาชพีติดตวั เปน็การพสิจูนต์วัเองทีส่งา่งาม ทีน้่องๆ ฝา่ฟนัมาดว้ยความอดทน 
รับผิดชอบ มุ่งม่ัน และ “พลังใจ” ช้ันดีของทีมงานทุกคน รวมถึงความร่วมมือจาก
ครอบครวั โรงเรยีน และชมุชนทีต่า่งใหค้วามชว่ยเหลอื และใชโ้อกาสนี ้“สรา้งคน” 
ซึง่เปน็ลกูหลานของเขา...วนันีเ้ราเหน็แลว้วา่ “โรงสรา้งคน” นัน้อยูใ่นชมุชนนัน่เอง 
เพียงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้คิดและลงมือทำา ผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือเป็น 
พี่เลี้ยงชวนคิด ประคับประคอง ให้กำาลังใจ ไม่ช้าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น  
ทำาเป็น ขึ้นมาดูแลชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ได้
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โครงก�รกบสร้�งพลังส�มัคคีชีวีพอเพียง 
พี่เลี้ยงชุมชน  เจนณรงค์ เทนโสภา ครูประจำาโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
 สกุลรัตน์ เทนโสภา  
ทีมทำางาน  กลุ่มเยาวชนบ้านหนองมะเกลือ ตำาบลโนนค้อ
 อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
จารุวรรณ เนตรนิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
วนิดา เทนโสภา  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนหนองมะเกลือ
ชนิดา เทนสุนา  มัธยมศึกาาปีที่ 2  โรงเรียนหนองมะเกลือ
บุษกร เสนคำาสอน  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหนองมะเกลือ
ธิญาดา คงราช  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหนองมะเกลือ
ธิติมา ป้องกัน  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหนองมะเกลือ
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ปลูกผักเชื่อมใจ
ส�นส�ยใยชุมชน

โครงก�รสวนผักปลอดภัย
เชื่อมส�ยใยคว�มผูกพัน
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ก�รที่ทีมง�นทำ�กิจกรรมที่
สร�้งสรรค์ ยังเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ในแง่ของก�รเป็นตัวอย�่ง
ที่ดีแก่เด็กและเย�วชนคนอื่น ๆ  
ในขณะเดียวกันก็สร้�งคว�มมี
ชีวิตชีว�ให้กับช�วบ้�นในชุมชน
ที่มีเด็ก ๆ ไปห� ไปสอบถ�ม ไปชวน
ปลูกผัก ทำ�ให้มีแหล่งอ�ห�รที่
ปลอดภัยไว้สำ�หรับก�รบริโภค
ในครัวเรือน

สมาชิกบ้านโนนคูณ–โนนคำา ตำาบลโนนค้อ อำาเภอ
โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีพฤติกรรมการบริโภคในยุค
สมยัใหมเ่ชน่เดยีวกบัชมุชนอืน่ๆ ในประเทศไทย ทีเ่คยชนิ
กับการซ้ืออาหารจากรถพุ่มพวง และจากตลาดนัดคลองถม
ที่จัดทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และวันอาทิตย์ พืชผักท่ีขาย 
ไมท่ราบทีม่า ไมท่ราบวา่มสีารเคมปีนเปือ้นมากนอ้ยเพยีง
ใด ทำาใหช้วีติตกอยูใ่นภาวะเสีย่งจากอาหารทีไ่มป่ลอดภยั 
ในขณะท่ีในชุมชนมีพ้ืนท่ีว่างสาธารณะท่ีเป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุ
อยู่ประมาณ 2 ไร่ ปี 2558 ชมรม SOI (Sister Of Isaan 
and Nonkhun Junior ซึ่งเป็นชมรมที่มีการรวมกลุ่ม
ของเดก็และเยาวชนในหมูบ่า้น เพือ่ทำากจิกรรมต่างๆ 
ไดจ้ดัทำาโครงการสวนผักปลอดภยั เพ่ือลมหายใจของ
ชมุชน โดยหวงัวา่จะสามารถผลติพืชผกัทีป่ลอดภยัแก่
การบริโภค ทดแทนการซื้อจากตลาดหรือรถพุ่มพ่วง 
โดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ 



259Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

แต่ด้วยการประสานงานที่ผิดพลาดของทีมงาน แปลงผักที่พวกเขาปลูกถูกไถกลบจนสิ้น 
เนื่องจากการปรับพื้นที่ของหน่วยงานในท้องถิ่น ทำาให้ทีมงานบางคนถึงกับเสียน้ำาตา ในปีนี้
พวกเขาถูกท้ายทายด้วยคำาถามจากพี่ๆ ว่า อยากแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองหรือไม่ 
ทีมงานซึ่งประกอบด้วย หวา-สุมาลี สุขวงค์ อ๋อมแอ๋ม-พิมพฤดา นามบิดา อ้อน-เวณิกา 
ทองนาค ออ๋ม-อรประภา กิง่บรรเทา เปยี-รุง่ฤด ีศรชีมไชย เกน้-กิตพิงษ ์ปรสัพันธ ์บอล-
อมิลตรา สายเสน สาว-อรวรรณ พันธ์ก่ิงทิพย์ และ อาร์ม-ธีระพล พรมมา เห็นตรงกันว่า 
อยากแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

“ถา้ประเมนิงานปกีอ่น เราคดิวา่ งานของเราไมส่ำาเรจ็ แตก่เ็ปน็การพิสจูนก์ารทำางานของ
เราทีไ่ดผ้า่นจดุทีผ่ดิพลาดเยอะ แลว้เรากฝ็า่ฟนัมาดว้ยกัน โดยการใหก้ำาลงัใจกนั ในเชิงผลงาน 
การปลูกผักปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำาเร็จ
สกัเทา่ไร เพราะอปุสรรคเยอะมาก แตส่ิง่ทีเ่รา
คดิวา่ประสบความสำาเรจ็คอื ความเปน็ทีมของ
พวกเราที่สามารถฟันฝ่าร่วมกันมาได้” อ้อน
เล่าบทเรียนการทำาโครงการ 

บทเรียนของจุดเร่ิมต้น

เมื่อต้องเร่ิมต้นการทำางานอีกคร้ัง ทีมงาน
จึงชวนกันทบทวนวิธีการทำางานท่ีผ่านมา 
ทำาให้พบจุดอ่อนคือ การแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน 
ทมีงานแบง่เวลาไมเ่ปน็ และคนในชมุชนไมใ่ห้
ความร่วมมือ ข้อค้นพบจึงกลายเป็นโจทย์ 
ในการทำางานที่อยากแก้ไขในปีนี้ โดยยังคง 
ยึดประเด็นการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้
สมาชิกของกลุ่มมีอาชีพเสริมและมีรายได้
ระหว่างเรียน คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย 

“ทีมง�นชวนกันทบทวนวิธีก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม� ทำ�ให้พบจุดอ่อน คือ 
แบ่งหน้�ที่ไม่ชัดเจน แบ่งเวล�ไม่เป็น และคนในชุมชนไม่ให้คว�มร่วมมือ
ข้อค้นพบจึงกล�ยเป็นโจทย์ในก�รทำ�ง�นที่อย�กแก้ไขในปีนี้ โดยยังคง
ยึดประเด็นก�รปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้สม�ชิกของกลุ่มมีอ�ชีพเสริม
และมีร�ยได้ระหว�่งเรียน คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดส�รพิษที่ปลูกเอง
ซึ่งก�รจะบรรลุเป้�หม�ยได้นั้น ก�รทำ�ง�นต้องเน้นสร้�งก�รมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้ม�กขึ้น”
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ได้นั้น การทำางานต้องเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น 
ทีมงานประชุมวางแผนการทำางานให้รัดกุม โดยร่วมกันออกแบบการทำางาน  

พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ตามความถนัด โดยอ้อนและอ๋อมแอ๋มทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
หวาดูแลเรื่องการเงิน เปียเป็นหัวหน้าทีม อ๋อมทำาหน้าที่จดบันทึก ส่วนคนอื่นๆ เป็น
ฝ่ายสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 40 ราย โดยให้คนที่อยู่
ใกล้บ้านเป็นผู้ดูแลเป็นโซนๆ ไป 

“ปีนี้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น เพราะเรามีความคิดเห็นตรงกันว่า เราจะทำาอะไรบ้าง และมี
การแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัชดัเจน ถงึแมมี้การแบง่หนา้ทีก่นัแลว้ แตพ่อถงึเวลาทำากจิกรรม
แต่ละคร้ังก็จะมีการมอบหมายงานกันเป็นคร้ังๆ ด้วย ย่ิงทำาให้บทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน
ชัดเจนขึ้น” เปียเล่าถึงวิธีการทำางานของทีม

เมื่อแบ่งหน้าที่และพ้ืนที่ในการดูแลลงตัว ทีมงานตกลงกันว่า จะใช้เวลาช่วงเย็น
หลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์อาทิตย์มาทำากิจกรรมร่วมกัน แต่เนื่องจากทีมงานมีสมาชิก
จำานวนมาก จึงมอบหมายให้หวาและอ๋อมแอ๋มเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเครือข่ายในโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ โดยมีข้อแม้ว่า
ต้องกลับมาถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เพื่อนสมาชิกรับรู้ด้วย 

“เวลาไปทำากิจกรรมเราจะลงรูปในเฟซบุ๊กของชมรมตลอด ทำาให้เพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้ไป
ได้รู้ว่าพวกเราไปทำาอะไรกันบ้าง สมมุติว่า ช่วงนี้เราทำากิจกรรมเสร็จแล้วเราจะถ่ายรูป
แล้วโพสต์ลงกลุ่มเป็นระยะๆ มีแชตกลุ่มด้วย เพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยก็จะให้กำาลังใจกัน”  
อ๋อมแอ๋มเล่าถึงเทคนิคการสื่อสารภายในกลุ่ม 
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“ปีน้ีเร�เข้�ไปสัมภ�ษณ์ช�วบ้�นถึงบ้�น เข�ให้คว�มร่วมมือดีม�ก
ปีก่อนเร�ทำ�อยู่ในกลุ่มของเร�เอง ช�วบ้�นเข�ก็ไม่รู้ว่�พวกเร�ทำ�อะไร 
รู้สึกดีใจม�กท่ีได้ไปคุยกับเข� รู้เลยว่�ปีก่อนเร�พล�ดตรงน้ีแหละท่ีเร�
ข�ดก�รประช�สัมพันธ์ เร�ไม่ได้เข้�ไปคุยกับเข� เข�ก็ไม่เข้�ม�ห�เร�
ไม่เห็นคว�มสำ�คัญและประโยชน์ท่ีเร�ทำ� ปีน้ีเลยเข้�ไปห�เข�ก่อน
ทำ�ให้ได้รับคว�มร่วมมือดีข้ึนกว่�เดิม”

ปฏิบัติก�ร...เช่ือมใจ

ทีมงานเร่ิมต้นทำางานด้วยการหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักเพิ่มเติม โดยมี
แหล่งข้อมูลสำาคัญคือ ครูยาย-สุดสาคร อุตส่าห์ พี่เลี้ยงชุมชน และสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เน้นคือการปลูกผักตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน การทำา
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การปรับปรุงบำารุงดิน ซึ่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาไปใน
แนวทางเดียวกัน จากนั้นจึงได้ลงสำารวจชุมชนเพ่ือสอบถามชาวบ้านว่าต้องการ
ปลูกผักประเภทใด พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการไปพร้อมกัน

การลงพ้ืนที่ในชุมชนได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้าน ทำาให้ทีมงานค้นพบ
จุดผิดพลาดของการทำางานปีก่อน 

“ปนีีเ้ราเขา้ไปสมัภาษณช์าวบา้นถงึบา้น เขาใหค้วามรว่มมือดมีาก ปกีอ่นเราทำาอยู่
ในกลุ่มของเราเอง ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราทำาอะไร รู้สึกดีใจมากท่ีได้ไปคุยกับเขา  
รู้เลยว่าปีก่อนเราพลาดตรงนี้แหละที่เราขาดการประชาสัมพันธ์ เราไม่เข้าไปคุยกับเขา 
เขากไ็มเ่ขา้มาหาเรา ไม่เห็นความสำาคญัและประโยชนท์ีเ่ราทำา ปนีีเ้ลยเขา้ไปหาเขากอ่น 
ทำาให้ได้รับความร่วมมือดีขึ้นกว่าเดิม” อ๋อมแอ๋มเล่า

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามชาวบา้น ทำาใหท้มีงานทราบวา่ คนในชมุชนตอ้งการ
บรโิภคผกัทีใ่ชท้ำาอาหารในชวีติประจำาวนั เชน่ ผกัช ีผกับุง้ ตน้หอม ผักชฝีรัง่ ตะไคร ้
ชะอม ข่า มะนาว มะม่วง มะละกอ แค กะเพรา แมงลัก ฯลฯ ทีมงานจึงตัดสินใจ
เลือกชนิดผักที่ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมายในการปลูก
พืชผักสวนครัว 40 ราย ถูกเลือกโดยใช้เกณฑ์บ้านใกล้เรือนเคียงเป็นหลัก เพราะเป็น 
คนคุน้เคยทีส่ะดวกตอ่การติดตามผล ถอืเปน็การทดลองนำารอ่งไปพรอ้มๆ กบัการปลกู
ผักในแปลงรวมของกลุ่ม ก่อนที่จะขยายผลสู่ชุมชนทั้งหมดต่อไป 

หวา เล่าว่า พวกเขาหาซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเพาะปลูกเตรียมไว้  
ในขณะที่ต้องระดมพลเตรียมแปลงรวม แบ่งสัดส่วนพื้นท่ีแปลงเพื่อปลูกผักชนิดต่างๆ 
น้องๆ ท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งมักป้วนเปี้ยนเล่นอยู่กับพี่ๆ ถูกขอให้มาช่วยงาน  
ซึ่งเหล่าเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็ยินดีมาช่วยทำางานอย่างเต็มใจ แปลงรวมถูกแบ่งพื้นที่เพื่อ
ปลูกตะไคร้ ผักชี มะกรูด ชะอม ข่า ต้นหอม ผักบุ้ง ฯลฯ อย่างเป็นสัดส่วน
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“ก�รทำ�ง�นท่ีร�บร่ืนส่วนหน่ึงเป็นผลจ�กก�รท่ีแต่ละคนจัดก�ร
ชีวิตส่วนตัวได้ดีข้ึน แม้ว่�ปีน้ีทีมง�นส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษ�
ปีท่ี 6... กิจกรรมท่ีดูม�กม�ยในชีวิตแต่ทุกคนก็ส�ม�รถจัดก�รได้ 
เพร�ะมีระบบก�รทำ�ง�นท่ีดีข้ึน มีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นก่อน
ทำ�ให้เกิดคว�มผิดพล�ดน้อยลง”

เมื่อเห็นน้องๆ สนใจ ทีมงานจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเผยแพร่แนวคิดการปลูกและ
ดแูลผกัสวนครวัใหก้บันอ้ง ทัง้สอนการทำาปุย๋หมกั น้ำาหมกัชวีภาพ โดยมแีปลงรวมของ
ทุกคนเป็นห้องเรียนที่พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันฟูมฟักดูแล รดน้ำาพรวนดินร่วมกัน 

ส่วนชาวบ้านในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ก็ได้รับการสนับสนุนกระถาง และ 
เมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการ เพื่อปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวในบ้าน ครั้งนี้ทีมงานตั้งใจว่า 
จะติดตามผลการปลูกผักอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงท้ายถ้าบ้านหลังใดปลูกผักได้
สม่ำาเสมอก็จะติดดาว เพื่อเชิดชูเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกในชุมชน 

“กระถางทีเ่ราเตรยีมใหช้าวบา้นไม่เพยีงพอ  ชาวบา้นกแ็นะนำาวา่ สำาหรบับา้นอืน่ๆ 
ที่ขยายผลต่อ ให้เขาเอาดินใส่กระสอบหรือว่าปี๊บแทนก็ได้”  อ้อนเล่า

การทำางานดูราบรื่นลงตัว แต่ฝนฟ้าอากาศกลับไม่เป็นใจ เพราะปีนี้ทีมงาน
เริม่ปลกูผกัในชว่งต้นฤดฝูน ปรมิาณฝนทีต่กจำานวนมาก สง่ผลใหผ้กัในแปลงหลาย
ชนิดถูกน้ำาท่วม พืชที่รอดมีเพียงตะไคร้และผักบุ้งที่แตกกอ แตกยอดงามเต็มที่  
ความรู้สึกที่ได้เห็นพืชผักที่ลงมือปลูกงอกงาม เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจ ผลผลิต
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จากผกับุง้ส่วนหนึง่นำาไปวางจำาหนา่ย และเปน็วตัถดุบิ
ใหร้า้นกว๋ยเตีย๋วของชมรมทีช่ือ่ SOI shop  สว่นตะไคร้
ยังไม่ได้ตัดขาย เพียงแต่แบ่งปันให้ชาวบ้านที่แวะมา
ขอไปปรุงอาหาร 

ส่วนการติดตามผลการปลูกผักในกระถางตาม
บ้านน้ัน ทีมงานเล่าว่า ผักงอกงามดี แต่ชาวบ้านไม่กล้า
นำามากิน เพราะเกรงใจว่าเป็นผักของโครงการ  ซึ่งผิด
ไปจากเจตนารมณ์ของทีมงาน จึงต้องอธิบายกันใหม่ว่า 
ทมีงานไดต้ดิตามผลโดยการถา่ยภาพเกบ็ไวแ้ลว้ สามารถ
เก็บไปรับประทานได้เลย ความกังวลใจของชาวบ้านจึง
คลายลง และนำาผักไปบริโภคอย่างสบายใจ 

คือกำ�ไรของชีวิต

การทำางานท่ีราบร่ืนส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ีแต่ละคน
จัดการชีวิตส่วนตัวได้ดีข้ึน แม้ว่าปีน้ีทีมงานส่วนใหญ่จะเรียน
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งต้องเตรียมตัวเรื่องเรียนต่อ 
และมีงานสภานักเรียนที่ต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกับงาน

สภาเด็กและเยาวชนของตำาบล อีกทั้งงานของชมรม และ
งานของโครงการ กจิกรรมทีด่มูากมายในชวีติแตท่กุคน
กส็ามารถจดัการได ้เพราะมรีะบบการทำางานทีด่ขีึน้ มี
การวางแผนการทำางานก่อนทำาให้เกิดความผิดพลาด
น้อยลง 

“ตอนจะเริม่โครงการตอนแรกเรากท็ำามัว่เหมอืนเดมิ  
จนพ่ีมวล-ประมวล ดวงนิล พ่ีเล้ียงโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษเข้ามาบอกว่า เราวางแผนโครงการไว้
อย่างไร เราก็ควรทำาแบบนั้น ไม่ควรสลับไปสลับมา ทำาให้
พวกเรามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นว่า ต้องทำา
อะไรก่อน อะไรหลัง ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนก็มีแผนเหมือนกัน 
แต่นกึอยากทำาอะไรกท็ำา ไมเ่คยกลบัมาดแูผนเลยสกัครัง้” 
เปียเล่า 

นอกจากมีพ้ืนฐานท่ีอยู่ในชมรม SOI (Sister Of Isaan 
and Nonkhun junior) ซึ่งเน้นสอนเยาวชนให้มีจิตอาสา 
ทำางานเพื่อชุมชน แรงดึงดูดสำาคัญในการทำากิจกรรม
หลากหลายเกิดขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
กับตนเอง อ๋อมแอ๋มเล่าว่า แม้เหนื่อยแสนเหนื่อยจาก
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การเรียน การบ้าน งานบ้าน งานชมรม แต่ก็เป็นความเหน่ือยท่ีเจือด้วยความสนุก 
“ต้องเสียสละทำางานเพื่อส่วนรวม ถึงจะเหนื่อย แต่ก็สนุก และรู้สึกภูมิใจท่ีได้ทำา 

คนอื่นเขาไม่ได้ประสบการณ์เหมือนเรา เราได้ไปเข้าค่ายที่นั่นที่นี่ คนอื่นหมู่บ้านอื่นเขา
ไม่ได้ไป เขาก็อยู่บ้านเฉยๆ  เวลาเล่าให้เพื่อนฟัง เขาก็บอกว่า อยากให้หมู่บ้านของเขา
มีชมรมแบบนี้บ้าง” อ๋อมแอ๋มเล่า

โดยเปียสนับสนุนว่า “เราเป็นเด็ก แต่ก็มีโอกาสได้ทำางานเยอะ ซึ่งมีประโยชน์มาก 
ทำาให้เรามีทักษะชีวิตมากกว่าคนอื่น การทำากิจกรรมแบบนี้ ทำาให้เราได้รู้จักผู้ใหญ่  
ได้รู้ว่าเวลาผู้ใหญ่เขาทำางาน เขาทำากันอย่างไร เราก็ได้นำาไปประยุกต์ใช้ เช่น เป็นสภา
นักเรียน เวลาทำางานเราก็ไม่ควรจะงี่เง่าแบบเด็กๆ ได้นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆ มาปรับ
ใช้กับตนเอง” 

เช่นเดียวกับอ้อนท่ีบอกว่า เม่ือก่อนอยู่แต่บ้าน กินๆ นอนๆ แต่ตอนน้ีมาทำากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ ทำาให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถดูแลชีวิตตนเองได้ดีขึ้น 
“โครงการนี้ช่วยทำาให้เราคิดเป็นระบบ คือ เวลาเราจะไปทำาอะไรใหญ่ๆ เราต้อง
เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน ทำาความเข้าใจตนเองก่อนว่า เรามีความคิดอย่างไร ต้อง
วางแผนตนเองก่อนจะไปวางแผนกับเพ่ือน ถ้าไม่ได้ทำาโครงการแบบนี้ บางคร้ัง
พวกเราอาจไม่ได้เป็นเด็กดี อาจจะไม่ได้เรียน หรือบางทีหนูอาจจะท้องก็ได้” 

ในขณะที่เพื่อนๆ ในทีมต่างช่วยเสริมว่า สิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองคือ  
การรูจ้กัแบง่เวลา ดงันัน้เวลาเรยีนของทมีงานกค็อื เรยีนอยา่งตัง้ใจ เวลาเลน่กเ็ลน่
อยา่งเตม็ที ่ทำาใหส้ามารถจดัการภาระตา่งๆ ในชวีติไดล้งตวั นอกจากนีค้วามกลา้
ในการแสดงออกของหลายๆ คนในทีมก็มีเพิ่มมากขึ้น ทุกคนเชื่อมั่นในวิถีการ
แสดงออก กล้าพูด กล้าทำา กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แม้ว่าความคิดเห็นของ
ตนเองจะต่างจากเพื่อนก็ตาม  ซึ่งต่างจากอดีตที่ได้แต่เก็บงำาความคิดที่แตกต่าง
ไว้ในใจ

บุคลิกของคนที่คุ้นเคยกับการทำางานเป็นทีมที่เปิดกว้าง ทำาให้ทีมงานสามารถ 
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนทุกกลุ่มในโรงเรียน ทั้งยังเห็นถึงจุดที่เหมาะสมในการวางตัวยาม
เข้าหาผู้ใหญ่ รวมทั้งตระหนักถึงการวางตัวในฐานะตัวแทนเยาวชนบ้านโนนคูณ- 

“โครงก�รน้ีช่วยทำ�ให้เร�คิดเป็นระบบ คือ เวล�เร�จะไปทำ�อะไรใหญ่ ๆ
เร�ต้องเร่ิมจ�กส่ิงเล็ก ๆ ก่อน ทำ�คว�มเข้�ใจตนเองก่อนว่� เร�คิดอย่�งไร 
ต้องว�งแผนตนเองก่อนจะไปว�งแผนกับเพ่ือน ถ้�ไม่ได้ทำ�โครงก�ร
แบบน้ี บ�งคร้ังพวกเร�อ�จไม่ได้เป็นเด็กดี อ�จจะไม่ได้เรียน
หรือบ�งทีหนูอ�จจะท้องก็ได้”
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โนนคำา ที่ต้องกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำา และมีมารยาทที่ดี โดยสำานึกอยู่
ตลอดเวลาว่า ถ้าทำาอะไรไม่ดีจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของหมู่บ้านและอำาเภอ

“จะทำาผิดอะไรสักอย่าง จะมีหน้าของผู้ใหญ่ลอยมา เหมือนผู้ใหญ่เขาให้ความสำาคัญ
กับเรา ถ้าทำาอะไรผิดก็จะเสียไปถึงผู้ใหญ่ด้วย เหมือนไม่ได้ผิดที่เราคนเดียว ก็เลยทำาให้
เรารู้สึกไม่อยากทำาผิด” เปียเล่าถึงแรงฉุดท่ีร้ังสติ ซ่ึงทีมงานบอกว่า ท่ีพวกเขาเกิด 
ความคดิเชน่นีไ้ด ้เพราะไดร้บัโอกาสในการรวมกลุม่เรยีนรู ้ในขณะทีเ่ดก็ในชุมชน
อื่นๆ ไม่ได้รับโอกาสเช่นนี้ ทำาให้ทีมงานมองว่า การเข้ามาหนุนเสริมของพี่ๆ ใน
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเป็นการเติมเต็มกระบวนการคิดและ
ทักษะชีวิตให้พวกเขาได้เป็นอย่างดี

“เวลาพี่ๆ  เขามา เขากจ็ะถามวา่ทำาอะไร จะทำาไปทำาไม ทำาแลว้จะไดอ้ะไร มนัทำาให้
เราแตกหัวข้อออกไปได้ว่า วันไหนเราต้องทำาอะไร มันดีกว่าการทำาแบบอิสระ เราได้ฝึก
คิดเป็นระบบ รู้จักการวางแผน ยิ่งเห็นผู้ใหญ่ให้ความสำาคัญกับเรา ยิ่งทำาให้รู้สึกดี 
ทำาให้เรารู้สึกฮึดขึ้นมากที่จะทำาโครงการนี้” 

ผลของการทำางานในปีนี้ แม้ในแปลงรวมจะเหลือแค่ผักบุ้งและตะไคร้ให้เก็บเกี่ยว
ผลผลิต แต่ทีมงานก็ไม่ได้เสียกำาลังใจ เพราะผักที่ปลูกไว้ตามบ้าน งอกงามให้ได้เก็บกิน 
อกีทัง้การไดเ้หน็ชาวบา้นแลกเปลีย่นแบง่ปนัผกัใหแ้กก่นั สรา้งบรรยากาศแหง่มติรไมตรี
ที่เป็นผลจากกิจกรรมที่ได้เริ่มต้นไว้ในโครงการ แต่ก็ยอมรับว่า การทำางานยังมีจุดอ่อน
ที่ความหลากหลายของผลผลิตยังมีน้อย และควรขยายขอบเขตของการทำางานให้ 
กว้างมากขึ้น 
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“ก�รท่ีทีมง�นทำ�กิจกรรมท่ีสร้�งสรรค์ ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในแง่ของก�รเป็นตัวอย่�งท่ีดีแก่เด็กและเย�วชนคนอ่ืน ๆ  ในขณะเดียวกัน
ก็สร้�งคว�มมีชีวิตชีว�ให้กับช�วบ้�นในชุมชน ท่ีมีเด็ก ๆ ไปห� ไปสอบถ�ม 
ไปชวนปลูกผัก ทำ�ให้มีแหล่งอ�ห�รท่ีปลอดภัยไว้สำ�หรับบริโภคในครัวเรือน” 

วนันีพ้ชืผกัของชาวบา้น 40 ครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มโครงการ ตา่งไดร้บัการตดิดาว  และ
ผักที่ปลูกก็ยังงอกงามดีรอให้เด็กๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ผักปลอดภัย รับประทานได้
ไหม ซึ่งบางครัวเรือนก็มีการบอกต่อให้เพื่อนบ้านทดลองปลูกด้วย

ด้วยแรงกระตุ้นแรงเสริมจ�กพ่ีเล้ียง

ครูยาย-สุดสาคร อุตส่าห์ พี่เลี้ยงชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ที่ทุ่มเทเวลาและ
แรงกายใหก้บัการดแูลเดก็เยาวชนในชมุชน ดว้ยการใหค้วามรูด้า้นการปลกูผกั และอาสา
เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชุมชน เพราะเห็นว่า กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเช่นนี้หาไม่ได้จาก
ระบบในโรงเรียน 

“เขาได้มองกว้างออกไปกว้างกว่าโลกแคบๆ ที่เขาอยู่ เขาได้เรียนรู้หลายอย่าง  
จากที่ไม่เคยทำา ไม่เคยรู้ ไม่เคยนอนโรงแรม ไม่เคยอาบน้ำาอุ่น ไม่เคยเปิดก๊อกน้ำาอุ่น 
บางคนได้ขึ้นเครื่องบินไปเสนอผลงานเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก”

นอกจากประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแล้ว ครูยายยังมองว่า  
การทีท่มีงานทำากจิกรรมทีส่รา้งสรรคย์งัเปน็ประโยชน์ตอ่ชมุชน ในแงข่องการเปน็
ตวัอยา่งทีด่แีกเ่ด็กและเยาวชนคนอืน่ๆ ในขณะเดยีวกนัก็สรา้งความมชีวีติชวีาให้
กับชาวบ้านในชุมชน ที่มีเด็กๆ ไปหา ไปสอบถาม ไปชวนปลูกผัก ทำาให้มีแหล่ง
อาหารที่ปลอดภัยไว้สำาหรับการบริโภคในครัวเรือน 

โดยบทบาทของพี่เลี้ยง ครูยายใช้ประสบการณ์ที่เคยเป็นครูมาก่อน ศึกษาเด็ก 
รายคนใหเ้ขา้ใจถงึบุคลกิ นิสยัใจคอ เพือ่ทีจ่ะไดส้นบัสนนุไดถ้กูจดุ โดยจะรว่มการประชมุ
ทุกครั้งที่มีโอกาส และให้ข้อคิดชี้แนะแนวทางเวลาที่ทีมงานมีปัญหา 

“สิ่งสำาคัญคือให้กำาลังใจ ให้เขาต่อสู้ บางทีเด็กก็คิดแบบเด็ก ความอดทนไม่มี  
ก็ต้องให้แรงกระตุ้นแรงเสริมว่า รุ่นยายกว่าจะมาถึงจุดนี้เราไม่มีอะไรเลย ยิ่งร้ายกว่า
พวกเธอ ตอนนั้นไม่มีใครมาสนับสนุน แต่เขามีคนเข้ามาสนับสนุนมากมาย ถ้าพวกหนู
ไม่ทำาตรงนี้ถือว่า หนูขาดทุนนะ หนูจะไม่ได้กำาไรชีวิต”

สำาหรับความเปลี่ยนแปลงของทีมงานที่สังเกตเห็นนั้น ครูยายบอกว่า เยาวชน
กลุ่มนี้เป็นคนที่มีจิตสำานึกที่ดี รู้จักวิธีคิดในเชิงบวก คิดที่จะทำาประโยชน์ให้กับ
ตนเองโดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อน ไม่เห็นแก่ตัว มีความยับยั้งชั่งใจ คิดถึงใจคนอื่น 
และมีจิตใจเสียสละ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและได้รับความชื่นชมจากชาวบ้าน 
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“รู้สึกภูมิใจ ไปทางไหนก็มีแต่คนช่ืนชมเขา แม้กระท่ังนายอำาเภอเวลาไปประชุม 
เขาก็ชมเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเยาวชนที่ดี” ครูยายเล่าอย่างภูมิใจ 

พี่ฮัท-สมบัติ จันทง พี่เลี้ยงชุมชน เล่าว่า จริงๆ น้องกลุ่มนี้เขาก็มีความสามารถ
เฉพาะตัว เขาทำางานเก่งกันอยู่แล้ว เราแค่คอยเสริมบางจุดท่ีเขาอาจจะมองข้ามไปเท่าน้ัน 
โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนที่มักจะรีบเกินไป เช่น หากต้องนำาเสนองาน เมื่อก่อนเขา
จะเตรยีมตวัแลว้กข็ึน้นำาเสนอเลย เรากแ็นะนำาเขาว่า ซอ้มดกูอ่นไหม เพราะเราไมอ่ยาก
ให้ไปยืนอ่าน อยากให้เขาเล่าอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนว่าเขาทำาจริง ไม่ได้เล่าตาม
สคริปต์  

ในฐานะคนทีท่ำางานใกลช้ดิกบักลุ่มเยาวชน จงึเหน็ความเปลีย่นแปลงของทมีงาน 
ที่มีความสามัคคีกันมากขึ้น มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ทำาให้การทำางานเป็น
ระบบมากขึ้น 

ดอกผลที่เกิดจากความปรารถนาดีของเยาวชนที่มีต่อสมาชิกในชุมชน  
การทำางานทีถ่กูปรบัปรงุ กลบจดุออ่นจากบทเรยีนของปทีีผ่า่นมา สรา้งจดุแขง็ใหม่
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นฝ่ายเริ่มสานความสัมพันธ์ดีๆ กับ
ชาวบ้านก่อน จนได้รับความสัมพันธ์ท่ีดีกลับคืนแล้ว การทำางานยังสร้างประสบการณ์
ทีป่ลกูฝงัลกัษณะนสิยัทีด่ขีองชวีติ ทัง้การรูจ้กัแบง่เวลา รบัผดิชอบ กลา้แสดงออก 
ที่เต็มเปี่ยมด้วยสำานึกดี สำานึกชอบ จนกลายเป็นเยาวชนตัวอย่างของอำาเภอ  
แม้ถึงยามสิ้นสุดโครงการในปีนี้ ทีมงานจะเสียน้ำาตา หากแต่น้ำาตาที่รินไหลนั้น 
เป็นน้ำาตาแห่งความปีติ และความภาคภูมิใจที่ได้ทำาประโยชน์เพื่อชุนชน 

“ปีนี้ก็เสียน้ำาตาด้วยความภาคภูมิใจ คือ พ่อแม่ภูมิใจ เราภูมิใจ เพื่อนภูมิใจ” 
อ้อนบอกทิ้งท้าย
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โครงก�รสวนผักปลอดภัยเชื่อมส�ยใยคว�มผูกพัน
พี่เลี้ยงชุมชน สุดสาคร อุตส่าห์   ปราชญ์ชาวบ้าน
 สมบัติ จันทง  
ทีมทำางานงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโน้นค้อวิทยา
 อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
สุมาลี สุขวงค ์ เวณิกา ทองนาค  
อรประภา กิ่งบรรเทา รุ่งฤดี ศรีชมไชย  
กิติพงษ์ ปรัสพันธ์ อมิลตรา สายเสน 
อรวรรณ พันธ์กิ่งทิพย์ พิมพฤดา นามบิดา  
ธีระพล พรมมา  
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วัยใสใส่ใจเรียนรู้
ร่วมดูแลวัยเก�๋

โครงก�รวัยใสวัยเก๋�
ร่วมเล่�สืบส�นวิถีชีวิต
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ผลลัพธ์ของก�รเรียนรู้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองอย่�งชัดเจน ทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอ�ยุอย่�งชัดแจ้ง 
สะท้อนผ�่นสุขภ�วะท�งก�ยและใจ
ของผู้สูงอ�ยุ ที่ไม่มีสถิติก�รเป็น
โรคเบ�หว�น คว�มดันเพิ่ม 
ยกเว้นคนที่เคยเป็นม�ก่อนแล้ว 
ผู้สูงอ�ยุมีกิจกรรมที่ทำ�ให้รู้สึก
เพลิดเพลินไปกับลูก ๆ หล�น ๆ 
คว�มสุขใจจึงส่งประก�ยให้เห็น...
ผู้สูงอ�ยุมีคว�มสุขม�กขึ้น จ�กที่
เข�อยู่คนเดียว เข�ไม่เข้�สังคม
ก็เห็นเข�ยิ้มได้

บ้านโนนรัง หมู่ท่ี 4 ตำาบลหนองกุง อำาเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร 63 หลังคาเรือน รวม 279 
คน มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงอายุ
จำานวน 27 คน เพิ่มขึ้นอีก 4 คนจากปี 2558 กลุ่มดาว
กระจาย ซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันทำา
โครงการเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋า เพื่อดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ท้ังด้านสุขภาพ การออกกำาลังกาย และความเป็นอยู่ 
การทีเ่ยาวชนไดไ้ปคลกุคลกีบัผู้สงูอายสุรา้งความรูส้กึ
อบอุ่นและมีชีวิตชีวาให้แก่พ่อเฒ่า แม่แก่ จนเมื่อมี
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปีที่ 2 
ชมุชนมมีตใิห้เยาวชนตอ่ยอดการทำางานตอ่ไป เพราะ
เห็นประโยชน์ว่า การทำาโครงการทำาให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แม้ว่ากิจกรรมดูแลสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนจะกลายเป็น
วิถีชีวิตของกลุ่มเยาวชนไปแล้วก็ตาม 
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“ต่อไปห�กผู้สูงอ�ยุเหล่�นี้จ�กไป ง�นสร้�งสรรค์จ�กภูมิปัญญ� เช่น 
ก�รทอ ก�รจักส�น คงไม่แคล้วสูญห�ยไปจ�กบ้�นโนนรัง...ทีมง�นท้ังหมด
จึงตกลงใจว่� ก�รทำ�ง�นในปีนี้นอกจ�กก�รดูแสุขภ�พ และคว�มเป็นอยู่
ของผู้สูงอ�ยุ จะเพิ่มเรื่องของก�รเรียนรู้และสืบส�นวิถีชีวิต และอนุรักษ์
วัฒนธรรมจ�กผู้สูงอ�ยุ โดยตั้งใจว�่ก�รไปฝ�กตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้
จ�กผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รสร้�งพ้ืนท่ีให้ผู้สูงอ�ยุและเย�วชนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน”

ผู้สูงอ�ยุ ต้นทุนในชุมชน

เพราะเปา้หมายหลกัยงัคงเปน็เรือ่งการดแูลสขุภาพกายใจของผูส้งูอาย ุแตป่ระเดน็
ที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมการดูแลที่ไม่ซ้ำารอยเดิมควรเป็นเรื่องใด คือโจทย์ที่ทีมงานซึ่ง
ประกอบด้วย ฝน-น้ำาฝน ทองคำาผุย ฟ้า-สุนันทา ทองคำาผุย เฟี๊ยส-ปรียาลักษณ์  
พุฒเคน เอิร์น-จุฑาทิพย์ พรมจันทร์ โบ๊ต-วาสิฏฐี ตุนา และ บิ๋ว-ณัฐริกา โททอง 
รว่มกนัทบทวนการทำางานในปทีีผ่า่นมาและศกึษาขอ้มลูชมุชน จนพบว่า ชมุชนบา้น
โนนรังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เคยได้รับรางวัลระดับจังหวัด ที่มีฐานเรียนรู้อยู่
ในชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อ สานกระติ๊บข้าว 
การทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำาพรมเช็ดเท้า การทอผ้าไหม  
ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็คือ ผู้สูงอายุที่แต่ละคนมีภูมิรู้ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เปน็ทกัษะตดิตวั ซึง่หากตอ่ไปถ้าผูสู้งอายุ
เหล่านี้จากไป งานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา เช่น การทอ 
การจักสาน คงไม่แคล้วสูญหายไปจากบ้านโนนรัง 

ทีมงานทั้งหมดจึงตกลงใจว่า การทำางานในปีน้ี
นอกจากการดูแลสุขภาพกายและความเป็นอยู่ของผู้ 
สงูอายแุลว้ ส่ิงทีเ่พ่ิมเติมคอื จะเนน้ทีก่ารมสีขุภาพใจของ
ผู้สูงอายุ โดยให้ท่านเหล่านี้เป็นครูสอนเด็กๆ ในชุมชน  
ใหไ้ดเ้รยีนรู ้สบืสานภมูปิญัญา โดยตัง้ใจวา่การไปฝากตวั
เปน็ศษิยเ์พือ่เรยีนรูจ้ากผูส้งูอาย ุจะเปน็การสรา้งพืน้ทีใ่ห้
ผูส้งูอายแุละเยาวชนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์นั ไดม้กีจิกรรมทีท่ำา
ร่วมกัน ทำาให้ผู้สูงอายุไม่เหงา และน่าจะมีความสุขมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกับเด็กๆ ในชุมชนก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
คนในชมุชน และภมูปิญัญาของชมุชนไปดว้ยอกีทางหนึง่

ฝนเลา่วา่ ประสบการณก์ารทำางานจากปกีอ่น ทำาใหก้าร
ทำางานในปีนี้ง่ายขึ้น เช่น การเขียนโครงการ การทำาเว็บไซต์ 
แต่ส่วนที่ยากคือ การออกแบบกิจกรรมที่ต้องแตกต่างไป 
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จากเดิม สำาหรับช่ือโครงการได้ให้ทุกคนคิดช่ือโครงการแล้วเอามารวมกัน จนได้ช่ือว่า 
โครงการวัยใสวัยเก๋าร่วมเล่าสืบสานวิถีชีวิต เพราะบ้านเรามีของดีที่เราต้องการ
สบืสาน เชน่ การสานกระติบ๊ขา้ว สานตระกรา้จากไมไ้ผ ่หรอืพลาสตกิ และทอเสือ่ 
ปีก่อนรู้ว่ามีเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ได้ทำา ได้แต่พาผู้สูงอายุออกกำาลัง วัดความดัน ดูแลบ้าน
และความเป็นอยู่

ทีมงานจัดประชุมทีม เพื่อวางแผนกิจกรรมและแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการทำางาน 
ฝนเป็นคนดูแลภาพรวมของโครงการ และทำาหน้าที่นำาเสนอ โดยมีเฟี๊ยสเป็นผู้ช่วย  
ฟ้ารับหน้าที่บันทึกและถ่ายรูป น้องคนอื่นๆ ในทีมช่วยงานต่างๆ ตามวาระโอกาส  
โดยทีมงานตกลงกันว่า จะใช้เวลาว่างในวันหยุดทำากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอาย ุซึ่งการ
นัดหมายจะใช้วิธีฝากให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านเสียงตามสายเป็นรายครั้ง 

ใช้ “ข้อมูล” นำ�ท�ง

กิจกรรมแรกที่ทำาร่วมกับชุมชนคือ การประชุมชี้แจงโครงการต่อชาวบ้าน ทีมงาน
จดัประชมุทีศ่าลากลางบา้น โดยเชญิชาวบา้นทกุครวัเรอืนมารว่มประชมุ ซึง่กไ็ด้รบัการ
ตอบรับอย่างดีจากสมาชิกในชุมชนแทบทุกหลังคาเรือน ทีมงานเขียนข้อมูลโครงการ 
ลงบนกระดาษชาร์ตเพ่ือใช้ประกอบการนำาเสนอ โดยมีฝนและเฟี๊ยสเป็นคนชี้แจง 
รายละเอยีดของโครงการ เมือ่นำาเสนอโครงการทัง้หมดเสรจ็แล้ว ไดข้อความคดิเหน็
และคำาแนะนำาจากชาวบ้าน ซึ่งต่างเห็นดีเห็นงามที่เยาวชนจะทำาโครงการ เพราะ
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“ก�รได้รับรู้ถึงเร่ืองร�วคว�มเป็นม�ของชุมชน ท่ีมีพัฒน�ก�ร
ผ่�นช่วงเวล�ต่�ง ๆ ทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกว่� ประเพณีวัฒนธรรมท่ี
บรรพบุรุษได้ทำ�ไว้เป็นส่ิงท่ีน่�สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป น่ันทำ�ให้เกิด
คว�มกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้กับผู้สูงอ�ยุ”

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลอย่างใส่ใจ ทั้งยัง
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน เป็นงานสำาคัญท่ีต้องทำา เพราะปีน้ีมีผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอีก 4 คน ทำาให้มีผู้สูงอายุรวมกันทั้งหมด 27 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 16 คน 
ซึ่งในจำานวนทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ลำาพัง 2 คน เพิ่มขึ้น 1 คนจากปีท่ีแล้ว  
ผู้สูงอายุมีโรคประจำาตัวคือ เบาหวาน 3 คน ความดัน 9 คน และทุกคนมีอาการ 
ปวดเมื่อยตามร่างกายบ้าง นอกจากข้อมูลด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ ทีมงานยังได้
สอบถามถงึความถนดัของผู้สงูอาย ุซึง่ผูส้งูอายเุพศชายมกัจะถนดังานจกัสาน สว่นผูส้งู
อายุเพศหญิงจะถนัดงานทอผ้า ทอเสื่อ ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
จกัสานมาสานกระเป๋าจากเสน้พลาสตกิ โดยส่วนใหญผู่ส้งูอายจุะมกีจิกรรมในครวัเรอืน
เชน่ การปลกูผกั เลีย้งปลา เลีย้งกบ เลีย้งไก ่ทำาการเกษตร ซ่ึงเปน็ทัง้ความถนดัและเปน็
อาชีพ การสอบถามข้อมูลความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านต่างๆ ทำาให้ทีมงาน
สามารถระบผุูส้งูอายทุีจ่ะชว่ยถา่ยทอดความรูไ้ดไ้มย่าก นอกจากนีท้มีงานไดศ้กึษา
ข้อมูลวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยชวนผู้สูงอายุ 
มาประชุมพร้อมกันที่ศาลากลางบ้าน แล้วสอบถามเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชน 
และวิถีชีวิตในอดีต 

ความสนใจของเยาวชนท่ีชวนพดูชวนคยุสอบถาม เปน็สิง่ทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ
จำาเริญใจแก่ผู้เฒ่าท่ีได้มานั่งเล่าความหลังที่เต็มเป่ียมด้วยความทรงจำาแสนสุข แม้ชีวิต
จะไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบัน ท่ีน้ำาพร้อม ไฟพร้อม และมีสิ่งอำานวยความสะดวก
มากมาย  

การไดร้บัรูถ้งึเรือ่งราวความเปน็มาของชุมชน ท่ีพฒันาการผา่นชว่งเวลาตา่งๆ 
ทำาให้ทีมงานรู้สึกว่า ประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ทำาไว้เป็นสิ่งที่น่าสืบทอด
ให้คงอยู่ต่อไป นั่นทำาให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กับผู้สูงอายุ แม้บางคน 
ในทมีจะทอเสือ่พอเปน็บา้ง หรอืนอ้งโบต๊ทีท่ำางานจกัสานเปน็ทกุอยา่ง เพราะยาย
ที่บ้านพาทำาตั้งแต่ยังเล็ก แต่ก็ยังอยากเรียนรู้เรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

“วิถีชีวิตที่พวกเราเห็นว่าน่าจะสืบทอด เช่น เรื่องการบูชาแถน การทำาบุญ จักสาน  
ทอเสือ่ ซึง่เราจะเนน้ท่ีการจกัสานและการทอเสือ่ โดยเราจะเชญิผูส้งูอายมุาสอนทีศ่าลา
กลางบา้น กจ็ะประชาสัมพนัธร์ายครัง้ สว่นมากจะเปน็วนัเสารป์ระมาณครึง่วนั ใหเ้ดก็ๆ 
เลือกเรียนตามความสนใจ” ฝนเล่า 
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เรียนรู้อย่�งลึกซ้ึงถึงภูมิปัญญ�บรรพบุรุษ

วิชาภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุถูกเชิญมาสอน ประกอบด้วย การสานกระต๊ิบข้าว  
การทอเสื่อ การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก และการทำาบายศรี การสอนของผู้เฒ่า 
คือ การพาทำาไปทีละขั้น ลงมือปฏิบัติตั้งแต่การหาวัสด ุเช่น ไหล เตย ใบตอง ฯลฯ 
การเตรยีมวสัดทุีต่อ้งเลาะหนามจากเตย การใชม้ดีจกัไหลและนำาเตยไปตากแดดใหแ้ห้ง 
หรือการฉีกใบตองให้ได้ขนาดที่เหมาะสม การย้อมสี จนถึงการสานและการเย็บ 

เยาวชนส่วนใหญ่เลือกเรียนการทำาบายศรี เพราะเป็นงานฝีมือที่สวยงาม และมี
คุณค่า เป็นองค์ประกอบสำาคัญของเครื่องประกอบพิธีกรรม ส่วนการสานกระติ๊บข้าว 
ทอเส่ือ หรอืสานกระเปา๋ เปน็สิง่ทีแ่ตล่ะคนเลอืกเรยีนตามความชอบ และความตอ้งการ
ใชป้ระโยชน ์ ซึง่นอกจากเรยีนรว่มกนัทีศ่าลากลางบ้านแลว้ เยาวชนบางคนยงัตาม
ไปเรยีนกบัผูสู้งอายทุีบ่า้น บางคนตัง้ใจเปน็พเิศษทีจ่ะสานกระติบ๊ขา้ว ทอเสือ่ และ
สานตะกร้าจากเส้นพลาสติกไปอวดเพ่ือนๆ ในเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

“การเรียนจักสาน เราได้ทำาไว้ใช้ และขายด้วย ในระหว่างการสานเป็นการฝึกฝน
เราในเรื่องการมีสมาธิ”  ฝนเล่า 

โดยเฟี๊ยสเสริมว่า บางครั้งทำาผิด ยายเขาบอกให้ทำาใหม่ ก็ทำา ไม่รู้สึกหงุดหงิด 
อาจจะมีอารมณ์ท้อบ้าง ก็ทิ้งมันไว้ก่อน แล้วไปทำาอย่างอื่น พออารมณ์ดีก็กลับมา
ทำาอันเดิม ส่วนมากจะเป็นคร้ังแรกๆ ท่ีทำา หมดด้ายไปเยอะมาก แต่พอทำาไปเร่ือยๆ 
มันก็ง่ายขึ้น เวลาเห็นผลงานของตนเอง รู้สึกภูมิใจที่เราก็ทำาได้

สำาหรับฟ้า เธอเลือกสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกเพราะมีสีสันสวยงาม น่าใช้   
ซึ่งเธอบอกว่า การฝึกสานในตอนแรกๆ ทำาให้รู้สึกปวดแขน เพราะต้องใช้แรงกด สอด 
จึงยังสานไม่เสร็จ แต่กำาลังจะกลับมาสานต่อ 
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“ประโยชน์ของก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ�เรื่องก�รจักส�น ก�รทอ ก�รทำ�บ�ยศรี 
นอกจ�กเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้สูงอ�ยุและฝึกสม�ธิแล้ว

คว�มรู้และทักษะที่ติดตัวเหล่�นี้ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพเลี้ยงตัวได้”

สว่นโบต๊ ซึง่แมจ้ะทอเสือ่เปน็และจกัสานได ้ยงัเลอืก
เรยีนการสานตะกรา้และการทำาบายศรเีพิม่เตมิ ดว้ยอยาก
มาเรยีนรูร้ว่มกบัพ่ีๆ เพราะเปน็การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์และเสริมความรู้ให้แก่ตนเอง 

ดา้นบิว๋ เลอืกเรยีนสานกระติบ๊ขา้ว และกระเปา๋จาก
เส้นพลาสติก เพื่อเก็บไว้ใช้เอง เช่นเดียวกับเอิร์นที่เริ่ม
เรียนรู้การทอเสื่อ 

การเรียนรู้ทำาให้ทีมงานได้สัมผัสภูมิรู้ท่ีอยู่ในตัวตน
ของผูส้งูอาย ุและซาบซึง้ตอ่ภมูปิญัญาของบรรพบรุษุ 
เพราะถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติที่สร้างประสบการณ์ตรง
แบบนี ้คงไมไ่ดรู้เ้รือ่งราวบางอยา่งทีเ่ปน็เคลด็ลบัของ
ภูมิปัญญา เช่น ใครเล่าจะรู้ว่า การทอเสื่อที่ต้องทอ
ดว้ยไหล สลบัดว้ยเตย เพือ่กนัไมใ่ห้เสือ่ลืน่เกนิไป แต่
เฟี๊ยสเจอกับตัวเองเมื่อทอเสื่อด้วยไหลทั้งผืน เมื่อนำา
ไปใชง้านเส่ือลืน่จนคนน่ังลม้ เมือ่สอบถามผูรู้จ้งึคน้พบ

เคล็ดลับดังกล่าว ประสบการณ์ตรงที่ทำาให้จดจำาไม่รู้
ลืมเช่นนี้ คือเสน่ห์ของการเรียนรู้จากการลงมือทำา

ประโยชน์ของการเรียนรู้ภูมิปัญญาการจักสาน 
การทอ การทำาบายศรี นอกจากจะเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ และฝึกสมาธิแล้ว ความรู้
และทกัษะทีต่ดิตวัเหล่านีส้ามารถนำาไปประกอบอาชพี
เลี้ยงตัวได้ 

โบ๊ตซึ่งทำางานจักสานเป็นและสอนเพื่อนๆ ได้ด้วย 
บอกว่า เห็นยายสานไว้ใช้เองด้วย ขายด้วย เป็นงานท่ี
ลงทุนน้อย เพราะซื้อแค่ด้ายกับเข็ม ส่วนไหล เตย หรือ
ใบตอง เป็นพืชที่ปลูกที่บ้านอยู่แล้ว กระติ๊บข้าวใบย่อมๆ 
ราคา 60 บาท ส่วนเสื่อแบบเย็บขอบผ้าย้อมสีขาย 300 
ถึง 500 บาท ถ้าเป็นเสื่อสีธรรมดาตอนเดียวขายผืนละ 
80 ถึง 100 บาท



280 Srisaket Young Active Citizen 2
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 2 

ดังน้ันงานสร้างรายได้จึงไม่ใช่เรื่องยากในความคิด
ของเดก็บา้นโนนรงั เพราะหากรูจั้กขยันใชเ้วลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน์ ก็สามารถทำาได้ 

ในขณะทีเ่รยีนรูเ้รือ่งภมูปิญัญาตา่งๆ ตามวาระทีไ่ด้
นัดหมายกัน ทีมงานยังคงติดตามเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งวัดความดัน เจาะเลือด
ตรวจเบาหวาน ชั่งน้ำาหนัก พาออกกำาลังกาย  ดูแลความ
สะอาดของที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม กระทั่งเอาธุระ
พาพ่อเฒ่าแม่แก่ท้ังท่ีอยู่กับลูกหลานหรือท่ีไม่มีคนดูแล
ไปโรงพยาบาลตามการนัดของแพทย์ หรือยามเจ็บป่วย

เม่ือรู้ตัว...จึงเปล่ียนแปลง

การดูแลสขุภาพของผูส้งูอาย ุทำาให้ทมีงานคน้พบวา่ 
ผู้สูงอายุในชุมชนมีคนเป็นเบาหวานเพียง 3 คน ในขณะท่ี
ผู้ใหญ่วัยต่ำากว่า 60 ปี มีคนที่เป็นเบาหวานจำานวนมาก 
การตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมการบริโภคของคน 
รุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการตระหนักรู้ถึงนิสัย
บรโิภคของเยาวชนทีส่ว่นใหญช่อบดืม่น้ำาอดัลม ทำาให้

ทีมงานรู้สึกว่า ต้องปรับพฤติกรรมการกินดื่มของ
ตนเองเพื่อที่จะไม่เป็นโรคเบาหวานในอนาคต

นอกจากงานดูแลผู้สูงอายุแล้ว กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน งานเอกสารและคอมพิวเตอร์  
การส่งเอกสารต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ หรือไปรษณีย์ 
ยังเป็นภาระที่ทีมงานรับผิดชอบช่วยเหลืองานชุมชน
อยา่งสม่ำาเสมอมาตัง้แตป่ทีีผ่า่นมา ซ่ึงกจิกรรมเหลา่นี้
นอกจากจะทำากันเองแล้ว ทีมงานยังได้สอนน้องๆ ใน
ชุมชนให้รู้วิธีทำางานด้วยการพาทำา ท้ังการพิมพ์เอกสาร
ที่พี่ๆ จะบอกว่าพิมพ์อะไร ตรงไหน อย่างไร แล้วให้
น้องเป็นผู้ปฏิบัติ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็จะพา
นอ้งไปดว้ย เพือ่ใหไ้ดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนวิธกีาร ทัง้นีเ้พราะ
ทีมงานตระหนักว่า ในอนาคตเมื่อต้องไปเรียนต่อ 
ต่างถิ่น จะได้มีคนคอยช่วยเหลืองานชุมชนต่อไป 

“เวลามีคนมาศึกษาดูงาน เราก็จะช่วยกันเก็บกวาด 
เตรียมงาน แต่ปีนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามา แล้วช่วยโครงการ
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ปีที่แล้วเขาทำาเกี่ยวกับผักปลอดสาร ส่วนปีนี้เขา
ตอ่ยอดเปน็ปลกูขา้วไรซเ์บอรีป่ลอดสาร ผูใ้หญบ่า้นใหห้นู
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“นอกจ�กง�นดูแลผู้สูงอ�ยุแล้ว กิจกรรมท่ีเก่ียวกับก�รพัฒน�ชุมชน
ต่�ง ๆ ทีมง�นยังรับผิดชอบช่วยเหลือง�นชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอม�ต้ังแต่
ปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงกิจกรรมเหล่�น้ี นอกจ�กจะทำ�กันเองแล้ว ยังเป็นกิจกรรมท่ี
ทีมง�นจะสอนน้อง ๆ ในชุมชนให้รู้วิธีก�รทำ�ง�น ด้วยก�รพ�ทำ�...เพ่ือให้ได้
เรียนรู้ข้ันตอนวิธีก�ร ท้ังน้ีเพร�ะทีมง�นตระหนักว่� ในอน�คตเม่ือต้องไป
เรียนต่อต่�งถ่ิน จะได้มีคนคอยช่วยเหลือง�นชุมชนต่อไป”

เป็นคณะกรรมการในโครงการของเขาด้วย” ฝนเล่าถึงบทบาทท่ีได้รับมอบหมายจาก
ชุมชน 

เม่ือคร้ังทำาโครงการในปีแรกท่ีฟ้าเป็นคนไม่กล้าแม้จะทำางาน เม่ือถึงคราวต้องนำาเสนอ
ก็ได้แต่แอบอยู่ข้างหลังพ่ีสาว แต่มาปีน้ีฟ้าเปล่ียนแปลงตัวเอง เธอสามารถตอบคำาถาม
ได้อย่างฉะฉาน ความกล้าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความตั้งใจของตนเองที่บอกว่า “ปีนี้
ทีก่ลา้เปลีย่นแปลงเพราะเหน็คนอ่ืนเขาเปลีย่นแปลงแลว้เรากอ็ยากเปลีย่นแปลงตนเอง
บ้าง พอเปลี่ยนตัวเองได้ก็รู้สึกดีใจที่ตนเองเปลี่ยนได้”  

ความกลา้แสดงออกเปน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในตวัทมีงาน
ทุกคน เอิร์น บิ๋ว โบ๊ต เฟี๊ยส ฟ้า แม้จะเป็นรุ่นน้องแต่ก็กล้าที่จะโต้แย้งเมื่อเห็น 
พี่ฝนทำาผิดพลาดฝนเองก็กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่ตนเองทำา และยามถูก
น้องๆ เตือน ความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นภายในทีมเป็นเพราะการได้ร่วมหัวจมท้าย 
เรียนรู้ร่วมกันมา ฝนได้รับความเคารพจากน้องๆ จึงมีบทบาทเป็นทุกอย่าง รวมท้ัง 
“ที่พึ่งทางใจ” ของน้องๆ ในทีม 

“เป็นที่ปรึกษา คอยเตือน คอยบอกน้อง ถ้าเขาเชื่อที่เราบอกก็ดีใจที่เขาฟังเรา  
สนใจเรา เวลาทำากิจกรรมถ้าเขาเล่นกันเราก็จะคอยบอก คอยเตือนว่า อย่าเพิ่งเล่นกัน
ทำางานก่อน เขาก็จะหยุดเล่นมาทำางาน เราก็ดีใจที่น้องๆ ยังเชื่อฟังเรา เคารพเรา”  
ฝนสะท้อนถึงความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับจากน้องๆ 

การทำางานเปลีย่นแปลงผูค้น กระท่ังคนตัวเลก็ วยัเยาว์กร็ูส้กึถงึความเปลีย่นแปลง
ในตนเอง บิ๋วสารภาพว่า เมื่อก่อนสนใจแต่การเล่นโทรศัพท์ จนเกิดอาการติดโซเชียล 
มีเดีย ไม่กิน ไม่นอน แต่เมื่อพี่ๆ ชักชวนให้มาทำากิจกรรม ก็ต้องลดการเล่นโทรศัพท์ลง 
เพราะมกีตกิารว่มกนัวา่ เวลาทำางานไมใ่ห้เลน่โทรศพัท ์เมือ่ลด ละไดใ้นชว่งแรกๆ กเ็ลกิ
ติดได้อย่างสิ้นเชิงในที่สุด 

กติกาห้ามเล่นโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ทำากิจกรรมร่วมกัน เกิดขึ้นเพราะพี่ๆ เห็น
ปญัหาทีเ่กดิขึน้เวลาทำางาน ทีน่อ้งตา่งคนตา่งเลน่โทรศพัท ์จนตอ้งมขีอ้ตกลงรว่มกนัวา่ 
ถ้าเป็นช่วงเวลาทำากิจกรรมไม่ให้เล่นโทรศัพท์ ซึ่งระยะแรกๆ ของการบังคับใช้กติกา
ของกลุ่ม ปรากฏว่า มีน้องบางคนยังคงหยิบโทรศัพท์มาเล่น แต่พี่ๆ จะข่มใจ 
ไม่ต่อว่าต่อขานหรือบังคับให้เลิกเล่น แต่ให้เวลาน้องปรับตัว
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“ตอนแรกก็จะมีน้องบางคนเล่น เราก็ปล่อยให้เขา
เล่นไปก่อน แต่พอเพื่อนไม่เล่น เขาจะรู้สึกอาย เพราะ
เพื่อนไม่มีใครเล่น เราก็ค่อยๆ พูดกับเขาว่า ขนาดเพื่อน
ยงัไมเ่ลน่ เขากเ็ลยคอ่ยๆ เลกิ” ฝนเลา่ถงึการจัดการปัญหา 
ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผ่านทุกคนต่างเคารพกติกาที่เป็นอันรู้ 
กนัวา่ ถงึเวลาทำางานจะปดิโทรศพัทแ์ลว้เอามาวางกอง
รวมกนั โดยไมม่ใีครสนใจทีจ่ะแอบหยบิไปเลน่จนกวา่
จะถึงเวลาพักหรือเลิกกิจกรรม

นอกจากปญัหาเรือ่งนอ้งเลน่โทรศัพทใ์นเวลาทำางาน
แลว้ ปญัหาเรือ่งเวลาไมต่รงกนักเ็ปน็ปญัหาสามญัประจำา
กลุ่มเยาวชนทุกกลุ่ม การประสานงานผ่านเฟซบุ๊กจึงเป็น
ทางเลือกในการนัดหมายวันเวลาในการทำางานให้ลงตัว 
แตก่ระนัน้นอ้งๆ กม็กัจะมปีญัหาไมว่า่ง เพราะมกีารบา้น
จำานวนมากตอ้งทำา ซึง่ทมีงานไดห้าทางออกโดยใหน้อ้ง
หอบการบ้านมาทำาด้วยกัน ห้องเรียนภูมิปัญญาจึง
เจือปนกิจกรรมสอนการบ้านแก่น้องๆ ไปพร้อมกัน

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
อย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่าง 
ชัดแจ้ง สะท้อนผ่านสุขภาวะทางกายทางใจของผู้สูง
อาย ุทีไ่มม่สีถิตกิารเปน็เบาหวาน ความดนัเพิม่ ยกเว้น
คนที่เคยเป็นมาก่อนแล้ว ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ทำาให้
รู้สึกเพลิดเพลินไปกับลูกๆ หลานๆ ความสุขใจจึง 
ส่งประกายให้เห็น อย่างที่เฟี๊ยสเล่าว่า ผู้สูงอายุเขามี
ความสขุมากขึน้ จากทีเ่ขาอยูค่นเดยีวเขาไมเ่ขา้สงัคม 
กเ็หน็เขายิม้ได ้เวลามาทำากจิกรรมกบัพวกเรากร็ูส้กึด ี

“ทั้งนี้ทีมงานมีแผนจะจัดเวทีนำาเสนอผลการทำางาน
ต่อชุมชน โดยตั้งใจว่าจะนำาผลงานที่ทำาเสร็จมาโชว์ด้วย 
เพราะมนัเปน็สิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูก้บัผูส้งูอาย ุจงึอยากใหค้น
ที่สอนเราได้มีความภาคภูมิใจว่า สิ่งที่ท่านสอนมาเราก็

ทำาได้” ฝนเล่าทิ้งท้ายถึงกิจกรรมที่จะทำา ซึ่งไม่วายที่จะ
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
สำาคัญของโครงการ 

เกร�ะคุ้มกันเย�วชน 

ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ พ่ีเล้ียงชุมชน เล่าว่า นอกจาก
ทำาโครงการแลว้ ทมีงานเยาวชนยงัเปน็หวัเรีย่วหวัแรงหลกั
ในการช่วยเหลืองานของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการดูแล 
ผู้สูงอายุที่ปีนี้สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้มากกว่าเดิม  
ความสัมพันธ์ของคนสองวัยท่ีเริ่มต้นขึ้นยังเป็นการ 
เชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนให้ใกล้ชิดกัน
มากขึน้ การทำางานของทมีงานยงัเปน็ตวัอยา่งแกเ่พือ่นๆ 
ในชุมชน ที่ในอดีตจะมีกลุ่มเด็กแว้นชอบขี่มอเตอร์ไซค์
เสียงดังจำานวนหนึ่ง แต่เมื่อได้เห็นว่า เกิดกลุ่มเยาวชนที่
ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ส่วนหนึ่งจึงเกิด 
ความรู้สึกอาย ในขณะเดียวกันทีมงานก็ได้ให้โอกาส 
ชวนเพ่ือนขาแว้นให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำาให้ปัญหา
เด็กแว้นในชุมชนลดลงไปมาก

“การทำางานของเยาวชนได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึน้ในชมุชน คอื เขาไมไ่ดไ้ปมัว่สมุ เขาอยูแ่ตใ่นกลุม่
เขากับผู้สูงอายุ อย่างเรื่องผู้สูงอายุทั้ง 27 คนนี้เขาเอาอยู่ 
ผู้สูงอายุไปหาหมอไม่ได้ พวกเขาก็รับผิดชอบพาไป  
นับได้ว่าเด็กกลุ่มนี้ดีได้ดั่งใจ เรียกมาช่วยอะไร เขาก็มา  
มีความรับผิดชอบสูง”  

พี่ป๊อก-ชุริวัฒน์ คำาพน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อำาเภอโนนคูณ และพี่เลี้ยงชุมชน เล่าว่า ในอดีตได้เข้า
มาเป็นที่ปรึกษากลุ่ม SOI ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำาเภอโนนคูณ 
เมื่อมีโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษก็ได้ 
ร่วมกิจกรรมด้วย โดยทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่ม

“ในอดีตจะมีกลุ่มเด็กแว้นชอบข่ีมอเตอร์ไซค์เสียงดังจำ�นวนหน่ึง แต่เม่ือได้เห็นว่�
เกิดกลุ่มเย�วชนท่ีทำ�กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ส่วนหน่ึงจึงเกิดคว�มรู้สึกอ�ย 

ในขณะเดียวกันทีมง�นก็ได้ให้โอก�ส ชวนเพ่ือนข�แว้นให้ม�ร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ทำ�ให้ปัญห�เด็กแว้นในชุมชนลดลงไปม�ก”
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เยาวชนในพืน้ทีก่บัเจา้หนา้ทีข่องโครงการ เพราะมองเหน็วา่ การทำาโครงการเปน็สิง่ชว่ย
พฒันาศกัยภาพของเยาวชน ทัง้ดา้นทกัษะสว่นตวั ทกัษะการทำางานเปน็ทมี ทกัษะการ
สื่อสาร 

“ในปีแรกเด็กบางกลุ่มเร่ืองการนำาเสนอ คิดโครงการยังคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหน 
แต่มาปีที่ 2 ก็พัฒนาขึ้น ผมกับพี่เลี้ยงแต่ละทีมก็ช่วยน้อยลง ให้เด็กคิดกันเอง เมื่อก่อน
ต้องคอยกระตุ้น อย่างนี้ได้ไหม คิดอย่างนี้ดีไหม มีอะไรเพิ่มเติมไหม ตอนนี้เด็กเขาจะ
คิดมาแล้วถามพี่เลี้ยงว่าคิดอย่างไร เขาจะคิด วางแผน บริหารจัดการกันเอง พี่เลี้ยงก็
สบาย คอยจับประเด็นแล้วก็วัดประเมินผลให้ชัด ประเมินการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน” 
พี่ป๊อกเล่าถึงพัฒนาการในการทำางานของทีมเยาวชน

พี่ป๊อกมองว่า เด็กและเยาวชนวัย 15-25 ปีอยู่ในช่วงรอยต่อของชีวิต การเสริม
สร้างประสบการณ์การทำางานและทักษะชีวิตจึงเป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำาให้
เยาวชนมีเกราะคุ้มภัย เพราะเมื่อเปรียบเทียบเด็กที่ทำากิจกรรมกับเด็กที่ไม่ทำากิจกรรม 
จะพบว่า เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในช่วงรอยต่อในชีวิตเขา เขาจะดูแลตนเองได้ ดูแล
กลุ่มของตนเองได้ เอาตัวรอดได้

“การทำางานตรงนี้กับภาระงานในบทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผมว่ามัน 
เป็นเกราะป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  ไม่ต้องเปลี่ยนหลายอย่าง  
แต่ให้เริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำาได้ แล้วอย่างอื่นก็จะตามมา ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่
ทำาให้เด็กมีภูมิคุ้มกันตนเอง และพัฒนาทักษะด้านอื่นไปด้วย เช่น การทำางาน 
เป็นทมี และภายในกจิกรรมการทำางานเปน็ทมีเขากจ็ะพัฒนาทักษะเรื่องการดูแล
ตนเอง การส่ือสารกับเพื่อน การป้องกันตนเองให้เอาตัวรอดในสภาพแวดล้อม 
ตรงน้ีเด็กเขามีพ้ืนท่ีคิด ได้พัฒนาความคิดของตัวเขาเอง และได้แลกเปล่ียนกับ 
กลุ่มอื่น และยังได้เพื่อนใหม่ด้วย” 

เพราะวยัทีห่า่งกนั ใชจ่ะทำาใหค้วามสมัพันธเ์หินหา่ง เยาวชนกลุม่ดาวกระจาย
สร้างสรรค์กิจกรรมที่ถมช่องว่างระหว่างวัย ใช้ความรู้ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีมา 
สรา้งพืน้ทีเ่รยีนรูร้ว่มกนัของคนสองวัย ชว่ยสานความสมัพนัธ ์พฒันาสขุภาพกาย
ใจผู้สูงอายุ เด็กๆ เอาใจใส่ดูแลผู้เฒ่าไม่ให้ชีวิตว่างเปล่า ว้าเหว่ ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมที่ออกแบบยังได้ย้อนคืนประโยชน์ในการเติมเต็มความรู้ ทักษะในชีวิต 
ให้แก่ตนเอง ในขณะที่ผู้ใหญ่วัยทำางานที่ต้องทำามาหากินก็หมดห่วง ทั้งลูกหลาน  
พ่อแม่ที่แก่เฒ่า ต่างอยู่ดูแลกันและกันในพื้นที่ปลอดภัย บรรยากาศความสุขของ
คนสามวัยจึงอบอวลให้รู้สึกได้ในทุกอณูของบ้านโนนรัง
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โครงก�รวัยใสวัยเก๋�ร่วมเล่�สืบส�นวิถีชีวิต
พี่เลี้ยงชุมชน ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ
 ชุริวัฒน์ คำาพน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำาเภอโนนคูณ
ทีมทำางาน  กลุ่มเยาวชนบ้านโนนรัง ตำาบลหนองกุง อำาเภอโนนคูณ
 จังหวัดศรีสะเกษ
น้ำาฝน ทองคำาผุย   มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนโน้นค้อวิทยาคม
สุนันทา ทองคำาผุย  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโน้นค้อวิทยาคม
ปรียาลักษณ์ พุฒเคน  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
จุฑาทิพย์ พรมจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านหนองแวง
ณัฐริกา โททอง  มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านหนองแวง
วาสิฎฐี ตุนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดม่วงประสิทธิวิทยา
ตะวัน นามวงค์
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คือผู้อยู่เบื้องหลัง
ก�รเปลี่ยนแปลง
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ผลจากการทำางานโครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษในปแีรกทีล่ิม้รสทัง้ความสำาเรจ็ 
และความไม่สำาเร็จ ได้สร้างบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นฐานการทำางานในปีที่ 2 ให้กับ 
ทีมงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย รุ่ง-รุ่งวิชิต คำางาม  
เบ็ญ-เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์ ต๊ิก-ปราณี ระงับภัย มวล-ประมวล ดวงนิล และ จ๋ิว-เพ็ญศรี 
ชิตบุตร (ซึ่งขณะนั้นเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานสันทนาการ ก่อนจะเข้าร่วมทีมอย่างเต็มตัว 
ในปีที่ 2) โดยทีมงานยังคงมีเป้าหมายคือ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็น 
คนเก่งและคนดี สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงบทบาท พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น รู้จักตนเอง มีสำานึก 
ความเป็นพลเมือง มีจิตอาสา มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รู้เท่าทันสื่อ เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนสังคม เข้าใจความแตกต่างของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิตและภูมิคุ้มกันในการดำาเนินชีวิต และนี่คือบทเรียนของพวกเขาในฐานะโคช หรือครูฝึก ผู้อยู่
เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงในการสร้างพลเมืองเยาวชน
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หล�กกลยุทธ์สรรห� เพ�ะบ่มก�รเรียนรู้ 

เมื่อถึงเวลาต้องเริ่มต้นการทำาโครงการในปีที่ 2 ทีมงานจึงนำา “บทเรียน” จากปีที่แล้ว
มาทบทวน เพือ่ออกแบบการบรหิารจดัการ และกระบวนการทำางานใหมต่ัง้แตต่น้น้ำาไปจนถงึ
ปลายน้ำา 

เริม่ตน้จากการคน้หากลุม่เยาวชนทีส่นใจจะพัฒนาตนเองจากทำาโครงการ โดยลงพืน้ทีไ่ปพบ
กลุ่มเยาวชน เพื่อทำาความรู้จัก สร้างความเข้าใจ และพัฒนาโจทย์การทำาโครงการ ทั้งในรูปแบบ 
รายกลุ่มและโซนพื้นที่ การจัดเวทีสร้างการเรียนรู้ระดับโซน การจัดเวทีพบกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ้เสนอโครงการ และการจดัเวทกีระจายทนุ ซึง่เปน็กระบวนการทีส่รา้งการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง ส่งต่อความเชื่อมโยงต่างๆ ในการพัฒนาความคิด พัฒนาทักษะ และพัฒนา
โครงการ (Community project) ที่สร้างความชัดเจนในเป้าหมายและแผนการทำางาน  
ปลูกสำานึกพลเมืองรักชุมชนท้องถ่ินให้เพ่ิมข้ึนท้ังฝ่ังของเยาวชน พ่ีเล้ียงชุมชน และทีมงาน 
ไปพร้อมกัน

กลุ่มเยาวชนจำานวน 24 โครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกๆ ประกอบด้วย  
กลุ่มเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วในปีที่ 1 ซึ่งแสดงความจำานงที่จะต่อยอดการทำางานใน
ปท่ีี 2 และเยาวชนกลุม่ใหมท่ี่ไดร้บัการชกัชวนจากภาคใีนทอ้งถิน่ เชน่ หนว่ยงานสาธารณสขุ พฒันา
ชมุชน องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล (อบต.) ผู้นำาชมุชน และเครอืขา่ยงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ทีเ่คยสมัพนัธ ์
ร่วมงานกันมาก่อน ด้วยทีมงานมี “ฐานคิด” ว่า การจะทำางานกับเยาวชนในชุมชนได้ ต้องทำางาน
กับผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใหม่ๆ เช่น อำาเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ อำาเภออุทุมพรพิสัย 
และอำาเภอห้วยทับทัน การเข้าพบพูดคุยเพื่อทำาความรู้จักและชี้แจงแนวคิด เป้าหมายของ
การทำางานพฒันาทีต่อ้งการเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนไดค้ดิเอง ทำาเอง โดยมผีูใ้หญค่อยหนนุหลงั 
ถือเป็นการเบิกทางให้การทำางานของเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนต่อไป

แต่ภายใต้การทำาความเข้าใจกับชุมชนนั้น ยังมีรูปแบบย่อยคือ รูปแบบแรก ลงพื้นที่พบปะ
ผู้นำาชุมชน แล้วผู้นำาชุมชนเป็นผู้ประสานแกนนำาเยาวชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโจทย์
การทำาโครงการ รูปแบบที่ 2 ประสานงานผ่านแกนนำาเยาวชนในชุมชน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เยาวชนที่เคยทำาโครงการมาแล้ว ให้เป็นแกนประสานงานกับเพื่อนๆ ในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ 
และสิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์การทำาโครงการร่วมกับกลุ่มเยาวชน 

“ก�รพัฒน�โจทย์ในก�รทำ�โครงก�รของเย�วชน มีค�ถ�กำ�กับคือ 
ต้องเป็นคว�มอย�กของเย�วชน ซ่ึงทีมง�นจะมีวิธีก�รสังเกต

อ�ก�ร “อย�ก” และ “มีใจ” ท่ีแสดงผ่�นก�รมีส่วนร่วมของเย�วชน
ท้ังก�รแสดงคว�มคิดเห็น ก�รร่วมคิด ร่วมทำ� แสดงคว�มสนใจ

อยู่ร่วมกระบวนก�รอย่�งกระตือรือร้น มีก�รรวมกลุ่มของทีมเย�วชน 
หรือกระท่ังเย�วชนท่ีไม่ได้สนใจอย�กทำ�ด้วยตนเองต้ังแต่ต้น

แต่มีพัฒน�ก�รของคว�มสนใจท่ีเพ่ิมพูนม�กข้ึนในระยะต่อม�”
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รูปแบบที่ 3 การทำางานกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มใหม ่
ทีมงานต้องเริ่มตั้งแต่การทำาความรู้จักเยาวชน ทำาความ
เข้าใจแนวคิด เป้าหมายของโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษ สอบถามความสนใจของเยาวชน  
เมื่อเยาวชนตกลงปลงใจที่จะทำาโครงการ จึงเริ่มที่จะ
พัฒนาโจทย์ในการทำางานร่วมกัน โดยมีคาถากำากับคือ 
ตอ้งเปน็ความอยากของเยาวชน ซึง่ทมีงานจะมวิีธกีาร
สังเกตอาการ “อยาก” และ “มีใจ” ที่แสดงผ่านการ 
มีส่วนร่วมของเยาวชน ทั้งการแสดงความคิดเห็น  
การร่วมคิด ร่วมทำา การแสดงความสนใจอยู่ร่วม
กระบวนการอยา่งกระตอืรอืรน้ มกีารรวมกลุม่ของทมี
เยาวชน หรอืกระทัง่เยาวชนทีไ่มไ่ดส้นใจอยากทำาดว้ย
ตนเองตั้งแต่ต้น แต่มีพัฒนาการของความสนใจที่
เพิ่มพูนมากขึ้นในระยะต่อมา

ซึง่กวา่กลุม่เยาวชนจะลงตวัเรือ่งโจทยใ์นการทำางาน
นัน้ทมีงานต้องเทยีวเขา้เทยีวออกแตล่ะชมุชนไมน่อ้ยกว่า 
3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้อง “สร้างการเรียนรู้” ผ่าน

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโจทย์ เช่น การทำา
แผนที่ชุมชน เพื่อศึกษาชุมชนมิติพื้นที่ให้รู้จักแผนท่ี
ทางกายภาพของชุมชน และพ้ืนที่ทางสังคมที่ชุมชน
รวมกลุ่มกันใช้ประโยชน์ ทำาความเข้าใจความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนทั้งฐานทรัพยากร อาชีพ เศรษฐกิจ 
รวมทั้งวิเคราะห์ทุกข์และทุนที่มีในชุมชน ท่ีแสดงถึง
ปัญหาที่รอการแก้ไข ที่กลุ่มเยาวชนสามารถเลือกมา 
เป็นโจทย์ในการทำางาน จากนั้นจึงเคลื่อนสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และศักยภาพของ 
กลุ่มเยาวชนที่จะร่วมกันคลี่คลายปัญหา 

“การใช้แผนผังชุมชนมาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ ทำาให้
น้องเห็นภาพรวมของชุมชน และทำาความเข้าใจปัญหา 
เช่น น้องอยากรู้ว่าชุมชนใช้สมุนไพรจากป่าชุมชนมาก
นอ้ยแคไ่หน กเ็กบ็ขอ้มลูมาทำาสญัลกัษณ์ในแผนผงัชมุชน 
กำาหนดสีแดง คือ คนในชุมชนไม่ใช้สมุนไพร สีเหลือง คือ 
คนในชุมชนใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง สีเขียว คือ คนในชุมชนใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร แต่พอมาดูภาพรวมในแผนท่ี 
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ไมค่อ่ยเหน็สเีขยีวเลย กเ็ทา่กบัวา่ชุมชนของเขาไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสมนุไพรทีม่ใีนปา่ชมุชนเลย” 
มวล ยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือศึกษาสถานการณ์ของชุมชน 

ขอ้คน้พบจากการทำางาน เพือ่คน้หากลุม่เยาวชนทีจ่ะทำาโครงการในรปูแบบแรก แมจ้ะ
ใช้เวลาค่อนข้างมากและนานกว่า แต่ทำาให้ทีมงานสามารถลงลึกในรายละเอียด สามารถ
สรา้งความเขา้ใจแกผู่น้ำา ผู้ปกครอง และชาวบา้นในพืน้ทีซ่ึง่จะมบีทบาทหนนุเสรมิการทำางาน
ของเยาวชนได้ดีกว่า อีกทั้งการที่ทีมงานแต่ละคนได้ประกบกับกลุ่มเยาวชน ทำาให้สามารถ
ตั้งคำาถามชวนคิดวิเคราะห์ เค่ียวประเด็น และวางแผนการทำาโครงการเพื่อชุมชนได้อย่าง 
เข้มข้นจนข้อเสนอโครงการเกือบเสร็จ  

ส่วนการทำางานในรูปแบบที่สอง เยาวชนส่วนใหญ่จะสนใจมากกว่า เพราะได้รับ 
แรงกระตุ้น และเห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมระหว่างทำาโครงการ จากเพื่อนกลุ่มเยาวชนรุ่น
กอ่นทีเ่อาจรงิเอาจงั และสรา้งความรว่มมอืจากคนในชมุชนไดม้าก ทำาใหเ้ยาวชนทีเ่ฉือ่ยชา
กระตอืรอืรน้มากขึน้ แมว้า่ทมีงานตอ้งใชพ้ลงัในการทำางานรว่มกบักลุม่เยาวชนทีห่ลากหลาย
ก็ตาม แต่ด้วยปริมาณโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำานวนมาก ทำาให้ทีมงานไม่อาจลงลึก 
ในการเข้าไปหนุนเสริมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
จึงต้องอาศัยเวทีพัฒนาศักยภาพและการเติมเต็มความคิดเห็นจากคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ ให้เป้าหมายและแผนงานชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

สำาหรับกลุ่มเยาวชนท่ีผ่านการทำาโครงการในปีแรกมาแล้ว ทีมงานจัดกระบวนการถอดบทเรียน
จากการทำางานโครงการปีที่ผ่านมา ทบทวนข้อดี ข้อจำากัดของการทำางานท่ีผ่านมา ผลที่เกิดขึ้น 
ต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อชุมชน รวมทั้งประเด็นที่อยากจะต่อยอด หรือปัญหาที่พบเห็นแล้ว 
อยากแก้ไข   
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“เมื่อพูดคุยทำาความเข้าใจแล้ว จากนั้นเว้นไปสองสัปดาห์ให้เด็กเขียนโครงการเข้ามา  เพื่อให้
เด็กฝึกทักษะการเขียน ซึ่งเมื่อเราอ่านแล้วจะรู้ว่าเด็กเขียนหรือผู้ใหญ่เขียน ซึ่งเราเองต้องทำา 
ความเข้าใจกับตัวพี่เลี้ยงด้วย ในช่วงลงพื้นที่ว่าให้เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองทำาเอง เน้นย้ำาให้พี่เลี้ยง
เห็นว่าเราทำากระบวนการอะไรกับเด็กบ้าง จนกว่าจะเกิดการเรียนรู้” ติ๊กเล่า

หลังจากลงพื้นที่ทำางานร่วมกับกลุ่มเยาวชนครบทุกแห่งแล้ว ทีมงานได้เว้นระยะ โดยทิ้ง
การบ้านไว้ให้กลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มจัดทำาข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์และส่งมายังทีมงาน  
ซึ่งจะร่วมกันอ่านข้อเสนอโครงการและระดมความคิดร่วมกันให้คำาแนะนำาจากพี่ๆ ทีมงานอีกครั้ง 
เพือ่ปรบัปรงุขอ้เสนอโครงการใหม้คีวามสมบรูณย์ิง่ขึน้ โดยกอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการพจิารณา
ข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมงานได้วางระบบการทำางานเข้าไปพบน้องอีกครั้ง  
โดยจัดเวทีระดับโซนพื้นที่ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสาร เตรียมการนำาเสนอของกลุ่มเยาวชน 
และเติมเต็มความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการตามความคิดเห็นของทีมงานท่ีได้ช่วยกันทำาไว้ 
รวมถึง ตั้งโจทย์คำาถามกระตุ้นคิด ถึงโครงการที่น้องทำาเชื่อมโยงกับ “สำานึกพลเมือง” ด้วย  

 “แบ่งเป็น 4 โซนพื้นที่ คือ 1.โซนแถบอำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน  
2.โซนอำาเภอขุขันธ์และปรางค์กู่ 3.โซนอำาเภอขุนหาญซึ่งมีโครงการอยู่ 4.โซนอำาเภอโนนคูณและ
กันทรลักษณ์ จัดให้จุดที่อยู่ใกล้กันได้มาเจอกัน การแบ่งโซนพื้นที่เช่นนี้ทำาให้ทีมงานสามารถชวน
คุยลงลึกได้เป็นรายกลุ่มมากขึ้น” มวล เล่า

คิดให้ชัด ก่อนลองมือทำ� 
“คำ�ถ�มชวนคิดต่อท่ีส�ม�รถสร้�งก�รเรียนรู้ให้กลุ่มเย�วชน เช่น 

แผนง�นทำ�แบบน้ีเพร�ะอะไร จะทำ�อย่�งไร คิดว่�คุณค่�ของ
โครงก�รของตนเองคืออะไร ทำ�แล้วเย�วชนได้อะไร ชุมชนได้อะไร 

คือ “หัวใจ” สำ�คัญท่ีทีมง�นต้องถือให้ม่ันเวล�ลงพ้ืนท่ี”

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ทีมงานให้ความสำาคัญยังคงเน้นเรื่องความสนใจของ
เยาวชนเปน็ประเดน็หลกั โดยโจทยข์องการทำาโครงการ ตอ้งเปน็การทำาเพือ่ชมุชน และมพีืน้ที่
ปฏิบัติการในชุมชน ทำาให้ การคัดกรองกลุ่มเยาวชนตั้งแต่แรก เน้นไปที่กลุ่มเยาวชนที่ทำางานใน
ชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อค้นพบในปีแรกว่า หากเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชน 
ที่อยู่ในโรงเรียน ทำาโครงการในโรงเรียน เมื่อจบโครงการมักจะสลายตัวต่างคนต่างไปตาม
เส้นทางของชีวิต ที่อาจต้องแยกย้ายกันไปเรียนต่อ แต่หากเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำาโครงการ 
ในชุมชน ส่วนใหญ่แล้วยังจะ “สานต่อ” การทำางานในชุมชน และบางกลุ่มยังมีการขยายตัว
ต่อไป แต่กระนั้นทีมงานพี่เลี้ยงก็ต้องพยายามกระตุกกระตุ้นให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์  
คดิเชือ่มโยง คำาถามบางคำาถามจึงถกูนำามาใช้ เพือ่ชว่ยกระตกุใหเ้ยาวชนไดท้ัง้การปลกุสำานกึ 
และคิดอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะลงมือทำาจริง เช่น หากทำาแล้วจะเกิดผลอย่างไรกับชุมชน  
ถ้าไม่ทำาจะเกิดอะไรกับชุมชน 
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เวทีพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ ที่เป็นทั้ง
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของมลูนธิสิยามกมัมาจล สำานกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคี 
เครือข่าย Active Citizen จังหวัดน่าน สงขลา และ
สมุทรสงคราม นักวิชาการ นักพัฒนา และผู้นำาในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน  
เปา้หมายของเวทนีีค้อื การเตมิเตม็ความคดิเหน็ทีเ่ปน็
ประโยชน ์และเตมิพลงัใหแ้กเ่ยาวชนทีจ่ะทำาโครงการ
ต่อไป ดังนั้นการจัดเวทีจึงต้องสร้างบรรยากาศไม่ให้
เด็กเครียดจนเกินไป ซึ่งสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจแก่กลุ่ม
เยาวชนได้ดีที่สุดคือ การเตรียมความพร้อม ที่ทีมงานให้
เวลา 1 วันเตม็สำาหรบัการซอ้มนำาเสนอของเยาวชนแตล่ะ
กลุ่ม 

นอกจากนี้ยังมีการลดความเคร่งเครียดของเวที 
ด้วยการทำาความเข้าใจกับผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าใจถึง 
เป้าหมายของเวท ี โดยการแบ่งเวทีพิจารณาออกเป็น 3 
กลุ่ม ตามประเด็นงาน คือ วัฒนธรรม, สัมมาชีพ, สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ระหว่างการนำาเสนอ มวล ซึ่งเป็นคนนำา

กระบวนการจะต้องคอยจับอาการของน้องว่า เริ่มเบื่อ  
เริ่มง่วงหรือยัง ถ้าพบเห็นอาการหาว ตาปรือ หรือเด็กๆ 
เริ่มหันมาคุยกับเพื่อน หรือเล่นโทรศัพท์ ก็จะคั่นด้วยการ
เล่นเกมบ้าง ชวนเหยียดตัว ยืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อให้ได้
ความสนุกควบคู่กับการเรียนรู้

สำาหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่เยาวชน
แตล่ะกลุม่ จะถูกบนัทึกไวโ้ดยทมีงาน และแกนนำาเยาวชน 
เพื่อนำาไปปรับปรุงโครงการ ท้ังนี้ทีมงานมีความเห็นว่า 
คำาถามชวนคดิตอ่ทีส่ามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บักลุม่
เยาวชน เช่น แผนงานทำาแบบนี้เพราะอะไร จะทำา
อย่างไร คิดว่าคุณค่าของโครงการของตนเองคืออะไร 
ทำาแล้วเยาวชนได้อะไร ชุมชนได้อะไร คือ “หัวใจ” 
สำาคัญที่ทีมงานต้องถือให้มั่นเวลาลงพื้นที่

คู่ขนานไปกับเวทีพิจารณาโครงการของเยาวชน 
คอื การประชมุทำาความเขา้ใจกบัพีเ่ลีย้งชมุชน ทมีงาน
จัดเวทีชวนพี่เลี้ยงแยกจากกลุ่มเยาวชน เพื่อพูดคุย
ทำาความเข้าใจถึงแนวคิด และเป้าหมายของโครงการ 
พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ที่ต้องการให้
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เยาวชนไดม้สีำานกึความเปน็พลเมอืง และมทัีกษะความสามารถในการเรยีนรู ้ซึง่เกดิจากการ 
“คิดเอง ทำาเอง แก้ปัญหาเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง” ให้มากที่สุด โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนเสริม 
เติมเต็มในส่วนที่เยาวชนยังทำาไม่ได้ อันเป็นความเชื่อพ้ืนฐานของการทำางานที่สวนทางกับ 
ความคุ้นชินเดิม ที่ผู้ใหญ่คิด ผู้ใหญ่ทำาให้ โดยมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 

ระหว่างทางของการเข้าร่วมโครงการจนถึงขั้นตอนนี้จึงพบว่า เริ่มมีเยาวชนบางกลุ่มที่ค่อยๆ 
ถอนตวัออกไป ดว้ยเงือ่นไขทัง้ระยะเวลา ขัน้ตอนของการเรยีนรูใ้นการพฒันาโครงการทีน่าน และ
มกีารคดิกอ่นทำาเยอะเพือ่ใหไ้ดแ้ผนการทำางานทีร่ดักมุ รอบดา้น ทำาใหเ้ยาวชนบางกลุม่ รูส้กึกังวล
กับภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบ จุดอ่อนที่ค้นพบทำาให้ทีมงานรู้ว่า ต้องปรับกระบวนการทำางาน
ใหม่ โดยต้องสร้างความรู้สึก “มีใจ” ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ทำาให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ของโครงการว่า จะเป็นประโยชน์ต่อเขาและชุมชนอย่างไร และแนวทางหนึ่งที่คิดว่า น่าจะ
ทดลองในปีถัดไป คือ “ในช่วงพัฒนาโครงการน่าจะมีทุนเล็กๆ ที่สนับสนุนให้เยาวชนเก็บข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทำาไปเลย แลว้คอ่ยอนมุตัใินสว่นของแผนงานปฏบัิตกิารเพือ่ใหเ้ยาวชนได้ใจ
จากชมุชน ได้สมัผสัชุมชนจรงิ มปีระสบการณก์ารทำางานรว่มกนั มขีอ้มลูชมุชนทีช่ดัเจนเปน็แนวทาง
ทำาโครงการต่อ” รุ่งวิชิตเสนอการปรับวิธีทำางาน

หลังจากเวทีนำาเสนอโครงการพบว่า เหลอืกลุ่มเยาวชนเพยีง 18 โครงการทีย่ังคงยนืยนั
ทีจ่ะไปตอ่ โดยระหวา่งการรอใหก้ลุม่เยาวชนปรบัขอ้เสนอโครงการตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั
มาจากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ทีมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล
อีกครั้งที่ช่วย “เจียระไน” ความคิดของทีมงาน ให้เกิดความชัดเจนเรื่อง “คุณค่า” ที่จะ 
เกิดขึ้นจากการทำาโครงการของเยาวชนแต่ละโครงการมากขึ้น ซ่ึงสามารถนำาไปหนุนเสริม  
เติมความคิด และทักษะเยาวชนได้ตลอดโครงการ

เพราะต้องการสร้างความรู้สึกว่า งานที่ทำาเป็นสิ่งที่มี “คุณค่า” การสนับสนุนที่ได้รับคือ 
“โอกาส” จากผู้ใหญ่ที่อยากเห็นเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงานจัดเวทีอนุมัติทุน 
เพื่อกระจายทุนแก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนที่ได้รับทุนทั้ง 18 โครงการ  
แตม่ ี2 กลุม่ทีข่อถอนตวั เนือ่งจากไมส่ามารถรวบรวมทมีงาน จงึเหลอืเพยีง 16 โครงการทีเ่ขา้รว่ม

“ปีก่อนการทำาสัญญาวุ่นวายมาก ทำาให้เด็กไม่รู้สึกว่า นี่เป็นเรื่องศักด์ิสิทธิ์” เบ็ญ เล่าถึง
บรรยากาศการทำางานในปีก่อน ที่เป็นสาเหตุให้ต้องปรับกระบวนการทำางานในปีนี้ ซึ่งเป็นการ 
ทำาสัญญาร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ ประหนึ่งพันธะสัญญาที่ผูกพันร่วมกันระหว่างทีมงานกับกลุ่ม
เยาวชน พร้อมๆ ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การบัญชี
ท่ีต้องเน้นความโปร่งใส สมาชิกในกลุ่มเยาวชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณในการ
ดำาเนนิกจิกรรมของโครงการ การทบทวนแผนงาน และกจิกรรมในโครงการของเยาวชน ซึง่ทมีงาน
จะได้วางแผนการทำางานหนุนเสริมให้สอดรับกัน ขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสสอดแทรกหลักการ
ทำางานเปน็ทมี ใหท้กุคนไดว้เิคราะหต์นเองวา่ ถนดัอะไร เพือ่จะไดแ้บง่บทบาทหนา้ทีใ่นการทำางาน 
การบันทึกการทำางาน ซึ่งทีมงานตั้งใจจะให้เยาวชนทุกกลุ่มได้ฝึกการเขียน จึงอำานวยความสะดวก
โดยมีแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกกิจกรรมไว้เป็นคู่มือการทำางาน 
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หนุนเสริมพ่ีเล้ียงชุมชน ร่วมประคับประคองก�รเรียนรู้
และเพื่อให้การดูแลเยาวชนเข้มข้นยิ่งขึ้น ปีนี้ทีมงาน 4 คนหลักคือ ติ๊ก เบ็ญ มวล จิ๋ว แบ่งกัน

ดูแลกลุ่มเยาวชน โดยยึดกลุ่มเยาวชนที่ได้ดูแลมาก่อนในช่วงพัฒนาโครงการ 1 เดือนแรกหลังการ 
กระจายทนุทีเ่ยาวชนแตล่ะกลุม่เริม่ทำางานในชมุชน ทีมงานแตล่ะคนเริม่ลงพืน้ทีเ่พือ่หนนุเสรมิการ
ทำางานของเยาวชน การไดไ้ปเหน็การทำางานของเยาวชน และสมัผสักบัการทำางานของพีเ่ลีย้งชมุชน
แต่ละโครงการ ทำาให้ทีมงานต้องกลับมาปรึกษาหารือกันถึงวิธีการทำางานร่วมกับพี่เลี้ยงชุมชน  
ทีส่ว่นใหญย่งัมอีาการเกรง็ทีจ่ะหนนุเสรมิการทำางานของเยาวชน เนือ่งจากถกูกำาชบัจากทมีงานวา่ 
อยากให้เยาวชนได้คิดเอง ทำาเอง ทำาให้ไม่กล้าท่ีจะเข้ามามีบทบาทมากนัก จนบางคร้ังก็กลายเป็น 
การปล่อยให้เยาวชนทำางานกันเอง 

กอปรกับปีน้ีทีมงานมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น เพราะตั้งแต่การวางบทบาทพี่เลี้ยงชุมชน ที่กำาหนดให้มีพี่เลี้ยง 2 คน คือ พี่เลี้ยงที่
เปน็คนในชมุชน และพีเ่ล้ียงทีเ่ปน็เจา้หน้าท่ีของหนว่ยงานในทอ้งถิน่ การนดัหมายพีเ่ลีย้งท้ัง 
16 โครงการมาร่วมประชุม เพ่ือทำาความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของพ่ีเล้ียงจึงเกิดข้ึน 

“พีเ่ลีย้งในปนีีม้ทีัง้เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อบต. สมาชกิอบต./เทศบาล) 7 คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบล 2 คน คนในชุมชน ผู้นำา
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 7  คน ครู 5 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  1 คน และพระสงฆ์ 1 รูป 
กลุ่มที่เยอะที่สุดคือผู้นำาชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน” เบ็ญเล่า 
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“ทแีรกเราวางไวว้า่พีเ่ลีย้งโครงการละ 1 คน แตเ่มือ่เหน็บทเรยีนจากบา้นรงระทีมี่พีเ่ลีย้งทีเ่ปน็
คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต. ทำาให้งานของเยาวชนเป็นที่รับทราบของท้องที่ ในปีนี้จึงปรับให้
มีพี่เลี้ยง 2 คน อาจจะเป็นคนในชุมชน 1 คนและหน่วยงาน 1 คน เพราะเราหวังผลไว้ว่า ถ้ามี
เจ้าหน้าที่ อบต.มาร่วมเรียนรู้ด้วย ก็จะมีการต่อยอดการทำางานร่วมกันได้” รุ่งวิชิตเล่าถึง 
การปรับวิธีการทำางาน 

ทีมงานเลือกใช้กิจกรรมผู้นำา 4 ทิศ ซ่ึงเป็นกิจกรรมให้ทำาความเข้าใจตนเอง เพ่ือท่ีพ่ีเล้ียง
จะได้เข้าใจเยาวชนที่มีบุคลิกแตกต่างกัน รู้จักสังเกตความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ
เยาวชน พรอ้มทัง้เสรมิทกัษะในการหนนุเสรมิทกัษะการทำางานเปน็ทมีของเยาวชนไดอ้ยา่ง
ตรงจุด โดยแนะนำาวิธีการ “ตั้งคำาถามเพื่อสร้างการเรียนรู้” การผสมผสานของพี่เลี้ยงเก่าที่
เคยผ่านการทำางานในปีแรกมาแล้ว กับพี่เลี้ยงใหม่ที่เริ่มเข้าสู่วงการในปีนี้ เป็นจุดดีที่ทำาให้
เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นตัวช่วยที่เสริมให้การเรียนรู้ของพี่เลี้ยง
ชัดเจนมากขึ้น ในบทบาทหน้าที่และเทคนิคการหนุนเสริมเยาวชน 

“เห็นได้ชัดเลยว่า ปีนี้พี่เลี้ยงชุมชนฟังน้องมากขึ้น เขาให้น้องคิดเอง อาจเป็นเพราะปีที่แล้ว
เขาก็ยังไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เลยไปจัดการน้องเยอะ ผลจากการสะท้อนบทเรียน
ในปีที่ 1 และจากการอบรมแบบนี้ที่มีการแนะนำาวิธีการโคชน้องว่า ควรเป็นอย่างไร เขาก็จับทาง
ได้ถูก สามารถปรับวิธีการทำางานได้” ติ๊ก เล่าถึงการทำางานของพี่เลี้ยงที่เปลี่ยนไป

นอกจากการรู้จักตนเองเพื่อรู้จักเยาวชนอย่างลึกซึ้งผ่านกิจกรรมแล้ว การเติมเต็มครั้งนี้ 
ยงัทำาใหพ้ีเ่ลีย้งเขา้ใจวธิกีารหนนุเสรมิเยาวชนมากขึน้ สว่นทมีงานเองกม็กีารปรบัตวัในเรือ่งการใช้
สือ่ประกอบการนำาเสนอเพือ่ใหท้ำาความเขา้ใจ เชน่ ใชรู้ปภาพเพือ่กระตุน้การวเิคราะหค์ณุลกัษณะ
ของผูน้ำากลุม่ทีด่ ีและไมด่ ีการใชต้วัอยา่งการบนิของฝงูนกทีม่กีารสลบับทบาทการนำา ทำาใหพ้ีเ่ลีย้ง
ชัดแจ้งเรื่องกระบวนการทำางานเป็นทีมที่ดี 
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“ตอนนั้นให้เขาฝึกตั้งคำาถามด้วย เช่น ถามเพื่อให้ได้ข้อมูล ถามเพื่อประเมินการทำางาน ถาม
ทบทวนการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลง ถามเรือ่งคณุคา่ ถามความคดิเหน็ ถามเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิ
ปริมาณ เราก็ให้ไปฝึกตั้งคำาถามกันเอง ให้เขาจับคู่ลองถามกันเอง”

ทีมงานค้นพบคาถาสร้างการเรียนรู้ท่ีออกแบบเป็นลูกเล่นในการทำาความเข้าใจกับพ่ีเล้ียงคือ 
คาถา 6 x 6 เป็นคาถาเพื่อการเรียนรู้ โดยแปลงจากหัวใจนักปราชญ์ สุ (สุตตา คือ การฟัง) 
จิ (จิตตะ คือ การจินตนาการ) ปุ (ปุจฉา คือ การถาม) ลิ  (ลิขิต คือ การเขียน การบันทึก) 
และเพิ่มคาถา (ใส่) ใจ และ สัง (เกต) รวมเป็น 6 ด้าน ซึ่งในการเรียนรู้ต้องใช้องค์ประกอบ
ของการรับรู้ผ่านอายตนะทั้ง 6 คือ คือ ตา หู ลิ้น จมูก ใจ สัมผัส ซึ่ง “สัมผัส” นั้นได้ 
หมายรวมถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่รายรอบการเรียนรู้ด้วย 
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หนุน เสริม ซ่อม ถ�ม...กระบวนก�รสร้�งพลเมืองต่ืนรู้
“กิจกรรมหลัก ๆ ท่ีทีมง�นใช้เป็น “เคร่ืองมือ” สร้�งก�รเรียนรู้แก่

กลุ่มเย�วชน คือ ก�รสรุปบทเรียนหลังทำ�กิจกรรม โดยมีคำ�ถ�มหลัก
เก่ียวกับคว�มค�ดหวังท่ีต้ังไว้ คว�มรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รทำ�กิจกรรม
แต่ละคร้ัง ผลท่ีได้ จุดดี จุดด้อยในก�รทำ�กิจกรรม ซ่ึงทีมง�นจะต้อง
รับฟังอย่�งต้ังใจ เพ่ือ “ช้อน” เก็บประเด็นจ�กคำ�ตอบของเย�วชน
เพ่ือถ�มต่อให้ลงลึก สร้�งก�รเรียนรู้ รวมท้ัง “เข่ีย” ให้เห็นประเด็น

ท่ีสะท้อนคว�มเป็นพลเมือง”

แผนการทำางานของเยาวชนทีไ่ดแ้จกแจงในเวทอีนมุตัทินุ คอื ตน้ทางการวางแผนของทมีงาน
ที่ใช้ติดตามการทำางานของกลุ่มเยาวชน โดยทุกคนจะยึดแผนงานที่กลุ่มเยาวชนกำาหนดไว้เป็น
หลักในการติดตาม สอบถามความคืบหน้าของงาน และใช้เป็นโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยือนถึง
ในชุมชน แต่ด้วยจังหวะของโครงการเยาวชนที่ช่วงเริ่มต้นตรงกับช่วงปิดเทอม เยาวชนบางคน 
ไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ท่ี บางสว่นไปทำางานหารายได ้บางสว่นไปเยีย่มพอ่แมท่ีท่ำางานอยูใ่นกรงุเทพฯ หรือ
ต่างจังหวัด ทำาให้ทีมงานไม่ครบ ไม่สามารถทำากิจกรรมได้ตามแผน ในกรณีที่ประสบปัญหาเช่นนี้ 
ทีมงานก็ต้องกระตุ้นเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้เริ่มงานบางส่วนที่สามารถทำาเองได้ไปก่อน เช่น  
การเก็บข้อมูล บทบาทส่วนใหญ่ของทีมงานจึงเป็นเรื่องของการหนุนเสริมการชวนคิด ให้เยาวชน
สามารถคดิวเิคราะห ์แตกประเดน็ขอ้มลูดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หางานของโครงการ เพือ่นำา
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลในช่วงแรกๆ 

“ปญัหาหลกัๆ ของเดก็ๆ คอื รวมทมีกนัไมค่อ่ยจะได ้อาจจะเป็นเพราะเปน็ชว่งปดิเทอมดว้ย 
การที่เราลงไปคุยกับน้องที่ไม่อยู่ครบทีม ทำาให้การเรียนรู้ของน้องไม่เท่ากัน ก็แก้ปัญหาด้วยการ
บอกว่า คนท่ีเร่ิมเก็บข้อมูลได้แล้วให้แจกกันอ่าน ให้เขารู้ว่าท่ีผ่านมาเพ่ือนเขาทำาอะไรกันไปแล้วบ้าง” 
ติก๊ เลา่ถงึการแกป้ญัหาในการทำางานของกลุม่เยาวชน ซึง่ จิว๋ เลา่เสรมิวา่ โชคดทีีย่คุนีม้เีทคโนโลยี
ที่สามารถช่วยได้ คือ เยาวชนส่วนใหญ่จะสื่อสารกันทางเฟซบุ๊ก เมื่อทำากิจกรรมไปแล้วก็มักจะนำา
ไปโพสต์ ทำาให้เพ่ือนๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้มาร่วมกิจกรรมสามารถติดตามความคืบหน้า 
ในการทำางานของกลุ่มตนได้สะดวกขึ้น 

นอกจากนี้ทีมงานยังต้องทำาความเข้าใจและหนุนเสริมการแก้ปัญหาอื่นๆ ในการทำางานของ
กลุ่มเยาวชน เช่น การถอนตัวของแกนนำาหลักที่มีภาระด้านการเรียน ที่ทำาให้การทำางานของกลุ่ม
ชะงัก จึงต้องมีการปรับบทบาทการทำางาน ให้น้องๆ ชักชวนให้สมาชิกคนอื่นๆ ขึ้นมาเป็นแกนนำา
แทน ในฐานะคนหนุนเสริมจึงต้องจับจังหวะของการเข้าไปซ่อม โดยช่วยไกล่เกลี่ยบทบาท
ในทีมให้ในบางครั้ง 

 แม้ว่าการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำางานจะเป็นเรื่องที่ทีมงานให้ความสำาคัญ 
เพราะมีฐานคิดว่า อยากให้การทำางานของเยาวชนอยู่บนฐานข้อมูลความรู้ มากกว่าการตัดสินใจ
โดยความต้องการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือศักยภาพของกลุ่ม ศักยภาพของชุมชน  
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แต่บ่อยครั้งที่ทีมงานพบว่า แม้จะเก็บข้อมูลไปแล้ว แต่
ข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่ยังเป็นข้อมูลบริบทชุมชนแบบ 
กว้างๆ หรือเป็นเรื่องเฉพาะที่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกัน 
เนือ่งจากเยาวชนไมเ่ขา้ใจการคดิเชงิระบบ และจะสามารถ
นำามาใช้ประโยชน์อย่างไร การชวนคิดชวนคุยให้น้องๆ 
“คดิเชือ่มโยง” จะทำาใหน้อ้งสามารถสรปุขอ้มลูไดช้ดัเจน 
เห็นช่องทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งในรูปแบบ 
ของการนำาไปเผยแพร่ หรือสร้างการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม 
เปา้หมาย หรอืใช้ในการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัแผนการทำางาน 

“ฐานคิดเราคือ เด็กต้องปฏิบัติการบนฐานข้อมูล  
แต่ส่วนมากช่วงแรกจะได้เรื่องบริบทของหมู่บ้าน ส่วน 
เรื่องเฉพาะจะได้มาเป็นคำาๆ เช่น สมุนไพรนี้ชื่ออะไร  
มีสรรพคุณอย่างไร จะได้เป็นประโยคสั้นๆ เราก็ต้อง
กระตุ้นให้เขาเก็บซ่อม สัมภาษณ์คนในชุมชนเพิ่มเติม  
ซึ่งบางทีมก็เก็บไปพร้อมๆ กับการปฎิบัติการ” เบ็ญเล่า 

“ทุกคร้ังที่ลงพื้นที่ติดตามเราจะชวนน้องเช็คว่า  
ตอนนีเ้ขาเกบ็ขอ้มลูอะไรไดบ้า้ง ยงัเหลอือะไร ไดค้รบไหม 
กไ็ดต้ามศกัยภาพของเขา สว่นใหญท่ีเ่ราจะเนน้คอื ใหเ้ขา
เขียนรายงานกิจกรรมทุกครั้งว่า เขาทำาอะไร ได้อะไร  
ชวนคยุใหเ้ขาเขา้ใจวา่ ตอ้งเกบ็อะไรเพิม่ตามวตัถปุระสงค ์ 
เป้าหมายของงานที่เขาตั้งไว้ อาจจะใช้เทคนิคกระตุ้น 
นิดหน่อยว่า ถึงเวลาต้องทำารายงานแล้วนะ ถ้าเราไม่เก็บ
ขอ้มลู เราจะเอาอะไรไปเขยีนในรายงาน แลว้กระตุน้ต่อวา่ 
ถา้เราบนัทกึวา่วนันัน้เราได้ทำาอะไรไปบา้ง เชน่ เกบ็ขอ้มลู 
อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง” ติ๊ก เล่าถึงเทคนิค
ส่วนตัว 

ปัญหาสำาคัญอีกด้านที่ทีมงานต้องเป็นผู้คลี่คลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างแท้จริง คือ 
บทบาทของพี่เลี้ยงชุมชนท่ีอาจจะเข้าไปผลักดันหรือ
ชี้นำามากเกินไป ซึ่งสังเกตได้จากอาการของเยาวชน
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เจา้ของโครงการทีม่กัไมส่ามารถตอบคำาถามเกีย่วกบัการทำางานได ้กจ็ะมพีีเ่ลีย้งเปน็ผูต้อบคำาถาม
แทน เมือ่ประสบอาการเชน่นี ้ทมีงานกต็อ้งหาโอกาสพดูคยุเปน็การสว่นตวั เพือ่ทำาความเขา้ใจ
พี่เลี้ยงให้ลดบทบาทการชี้นำาลง 

กิจกรรมหลักๆ ที่ทีมงานใช้เป็น “เคร่ืองมือ” สร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเยาวชนคือ  
การสรุปบทเรียนหลังทำากิจกรรม โดยมีคำาถามหลักเกี่ยวกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นจากการทำากิจกรรมแต่ละครั้ง ผลที่ได้ จุดดี จุดด้อยในการทำากิจกรรม ซึ่งทีมงานจะต้อง 
รับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อ “ช้อน” เก็บประเด็นจากคำาตอบของเยาวชนเพื่อถามต่อให้ลงลึก สร้างการ
เรียนรู้ รวมทั้ง “เขี่ย” ให้เห็นประเด็นที่สะท้อนความเป็นพลเมือง

เติมคว�มรู้ระหว่�งท�ง
เวทีสรุปและนำาเสนอผลการดำาเนินโครงการเพื่อชุมชนของกลุ่มเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 

เปน็เวททีีจ่ดัขึน้เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของการทำางาน และเตมิเตม็ทกัษะใหม่ๆ  ทีเ่ปน็ประโยชน์
กับการทำางานไปพร้อมๆ กับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนในช่วงที่ 2 บทเรียนจากการจัดเวที
เรียนรู้ของเครือข่ายเยาวชนที่พบว่า พี่เลี้ยงชุมชนมักจะร่วมสังเกตการณ์อยู่ข้างๆ โดยยังไม่มี
ส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากนัก ดังนั้น ในการจัดเวทีนำาเสนอความก้าวหน้า
ครั้งนี้ ทีมงานตั้งใจเพิ่มบทบาทของพี่เลี้ยงให้มีส่วนร่วมมากขึ้น จึงได้เชิญพี่เลี้ยงมาร่วม
ออกแบบเวทีร่วมกัน 

แต่ก่อนจะประชุมกับพี่เลี้ยง ทีมงานต้องประชุมกันเองเพ่ือออกแบบกระบวนการ 
พดูคยุกบัพีเ่ลีย้ง ซึง่ทมีงานต้องวเิคราะหส์ถานการณจ์ากปรากฎการณท์ีไ่ดส้มัพนัธก์บัพีเ่ลีย้ง
แต่ละพื้นที่ ก่อนจะเลือกเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้พี่เลี้ยงได้เข้าใจบทบาท และ 
ได้แสดงบทบาทโคชอย่างเหมาะสม 

“เกมตัวต่อเลโก้” คือ เครื่องมือสร้างการเรียนรู้แก่พี่เลี้ยง ด้วยทีมงานตั้งใจที่จะใช้เกมนี้
ตอกย้ำาบทเรยีนการทำางานเปน็ทมีใหแ้กเ่ยาวชน โดยในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมกีารสรปุบทเรยีน
หลังการเล่นเกม ซึ่งต้องอาศัยพ่ีเลี้ยงในการทำาหน้าที่เป็นวิทยากรกลุ่มย่อย (facilitator) ในแต่ละ
กลุ่ม แต่การจะเป็นวิทยากรกลุ่มย่อยได้ต้องเข้าใจเนื้อหาสาระของเกม พี่เลี้ยงที่ร่วมเตรียมเวที
ทัง้หมดจงึไดส้มัผสัประสบการณต์รงจากการเลน่เกมดงักลา่ว เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารมณ ์ความรูส้กึ และ
เกิดบทเรียนจากการเล่นเกม 

“วันเตรียมเราก็ชวนพี่เลี้ยงเล่นเกม จำาลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้า ให้พี่เลี้ยง
สัมผัสความรู้สึกการเล่นจริงก่อน เราก็จะถามกับพี่เลี้ยงเลยว่า รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร เพราะ
สถานการณ์จะเป็นแบบนี้แหละที่พี่เลี้ยงต้องชวนน้องถอดบทเรียน” จิ๋วเล่า 

นอกจากการเตรียมพี่เลี้ยงในบทบาทวิทยากรกลุ่มย่อยแล้ว การร่วมกันออกแบบเวทียัง
เป็นการส่งสัญญาณให้พี่เลี้ยงต้องกลับไปทำาหน้าที่โคชกลุ่มเยาวชน โดยการเช็คความพร้อม
ของข้อมูลที่ได้จากการทำางานของกลุ่มเยาวชน ทั้งแง่เนื้อหาสาระตามประเด็น และกระบวนการ
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ทำางาน รวมทั้งชวนเยาวชนสรุปบทเรียนการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อนำามาแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย และ
ปัจจัยสำาคัญของการจัดเวทีคร้ังน้ียังเป็นเร่ืองของการสนับสนุนงบประมาณส่วนท่ีเหลือ โดยมี
เง่ือนไขของการที่กลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มต้องนำารายงานกิจกรรมและสรุปรายงานการเงิน
ของตนเองมาส่งเป็นการแลกเปลี่ยนด้วย 

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ผลที่ได้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว ้“เวทีครั้งนี้ ในส่วน
ของพี่เลี้ยงชุมชนยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะวันที่เราเตรียมงานไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์  
พี่เลี้ยงมาแค่ 4 กลุ่มที่ได้ทำาความเข้าใจและคิดกระบวนการร่วมกัน พอเราให้พี่เลี้ยงชวนคุย  
คนที่มาเตรียมจะเข้าใจเพราะเขาได้ร่วมออกแบบ ได้เห็นภาพตอนเล่นเกม เวลาชวนคุยเขาก็จะ
ชวนคุยได้ แต่พี่เลี้ยงที่ไม่ได้มาเตรียมด้วย ทำาหน้าที่ได้แค่ช่วยดูเท่านั้น” มวล สะท้อนผลลัพธ์ของ
การทำางานร่วมกับพี่เลี้ยง 

สว่นการนำาเสนอของกลุม่เยาวชนกเ็ปน็ไปดว้ยด ีแตน่า่เสยีดายทีม่เีวลาจำากดั จงึตอ้งลดเวลา
นำาเสนอของกลุ่มท้ายๆ ลง และช่วงเล่นเกมตัวต่อเลโก้ที่ยังมีจุดติดขัดที่ปล่อยโจทย์ในการสรุป 
บทเรียนไม่ชัดเจน ทำาให้การสรุปเนื้อหายังไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าบรรยากาศของการ 
เล่นเกมจะสามารถดึงความสนใจ สร้างความสนุกสนานได้ก็ตาม
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เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน กระตุ้นก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้
“เง่ือนไขของก�รทำ�ง�นท่ีระยะเวล�เป็นกรอบกำ�หนดให้กลุ่มเย�วชน

ต้องกระตือรือร้นเร่งทำ�ง�น ประกอบกับกิจกรรมท่ีได้ทำ�ยังคง
สดใหม่ในคว�มรู้สึก ย่ิงหล�ย ๆ โครงก�รมีก�รจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่ 

ผลก�รทำ�ง�นต่อชุมชน โดยมีเพ่ือนต่�งโครงก�รม�ร่วมเรียนรู้ 
ก�รท่ีได้เล่� ได้บอก ได้โชว์ จึงเป็นพ้ืนท่ีคว�มภ�คภูมิใจของ

กลุ่มเย�วชน”

การติดตามการทำางานในช่วงปฏิบัติการของโครงการเยาวชน มีความแตกต่างไปจากการ
ติดตามช่วงแรกที่เน้นเรื่องการเก็บข้อมูล แต่ในช่วงปฏิบัติการทีมงานจะหนุนเสริมให้เยาวชนนำา
ข้อมูลที่เก็บได้มา “ทบทวน” เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่เคยวางแผนไว้ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่นนี้จะทำาให้เยาวชนเห็นว่า สิ่งที่คิดเกี่ยวกับชุมชนทั้งสภาพปัญหา ทุนและศักยภาพของชุมชน
ในตอนแรกนั้น สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สะท้อนจากข้อมูลที่เก็บมาได้หรือไม่ หากสอดคล้อง
กันก็จะนำาข้อมูลมาใช้วางแผนการทำากิจกรรม และลงมือปฏิบัติการตามแผนเดิม แต่ก็มีบางกลุ่มที่
พบว่า ข้อมูลกับแผนงานที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกัน 

ติ๊ก เล่าต่อว่า บทบาทการติดตามโครงการของเยาวชนในช่วงนี้ ส่วนใหญ่ทีมงานจะไปร่วม
กิจกรรมของน้อง โดยให้กลุ่มเยาวชนดำาเนินการเอง เมื่อพบปัญหาอะไรในการทำากิจกรรมทีมงาน
จึงจะค่อยๆ ชวนคิดและชวนปรับวิธีการทำางาน
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โดยเบ็ญ เสริมว่า การตามน้องช่วงแรก เราเป็นคนจัดกระบวนให้เขาได้คุย กระตุ้นเรื่องการ
บันทึกวิธีการทำางาน บันทึกข้อมูลการทำางานของตนเอง แต่พอถึงช่วงปฏิบัติการจึงปล่อยให้น้อง
ได้ลงมือทำาเองตามแผนที่วางไว้ เช่น เขายืนยันว่าจะทำาตามแผนท่ีออกแบบในเวที เขาก็จะทำา 
แบบนั้นเป๊ะเลย เด็กๆ สามารถประสานงาน วางแผน และลงมือทำาได้เอง เขาถามว่า พี่จะมาไหม 
บทบาทในช่วงหลังของเราคือไปร่วมกิจกรรม สังเกตการณ์ และชวนสรุปบทเรียนเท่านั้น

เงื่อนไขของการทำางานที่ระยะเวลาเป็นกรอบกำาหนดให้กลุ่มเยาวชนต้องกระตือรือร้น
เร่งทำางาน ประกอบกับกิจกรรมที่ได้ทำายังคงสดใหม่ในความรู้สึก ยิ่งหลายๆ โครงการมีการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลการทำางานต่อชุมชน โดยมีเพื่อนต่างโครงการมาร่วมเรียนรู้ การที ่
ได้เล่า ได้บอก ได้โชว์ จึงเป็นพื้นที่ความภาคภูมิใจของกลุ่มเยาวชน

“พ่ีรุ่งออกแบบเร่ืองการเรียนรู้ข้ามโซน เพราะต้องการให้น้องไปเห็นกัน ไปให้กำาลังใจ บางกลุ่ม
กไ็ปชว่ยกนั เชน่ กลุม่สมนุไพรนำาน้ำาสมนุไพรไปชว่ยในงานลานวฒันธรรมของกลุม่ทวนเขม็นาฬกิา 
ซึ่งการไปช่วยงานกันเช่นนี้ ก็เหมือนได้บทเรียนจากกลุ่มอื่นด้วย” มวลเล่า 

การเรียนรู้ข้ามโซนเป็นแผนการที่ถูกออกแบบไว้ในช่วงท้ายของเวทีสรุปและนำาเสนอ
ผลการดำาเนนิโครงการเพือ่ชมุชนของกลุม่เยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษ เปน็เวททีีก่ลุม่เยาวชน
แตล่ะทมีตอ้งเลา่รายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะทำาในช่วงปฏบิตักิารใหเ้พือ่นๆ ในโซนเดยีวกนัได้
รับรู้ เมื่อเห็นเพื่อนต่างหมู่บ้านทำาโครงการในประเด็นใกล้เคียงกัน ก็อยากเรียนรู้ ประกอบ
กับสนิทสนมกันมากขึ้นจึงอยากไปมาหาสู่ ช่วยเหลืองานของเพื่อนๆ อีกทั้งการติดต่อ
ประสานงานกันเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะมีเฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่มทั้งของโครงการพัฒนา
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ และของส่วนตัวเป็นสื่อกลาง

พัฒน�ก�รท่ีสัมผัสได้
“เข�มีทักษะในก�รทำ�ง�นร่วมกับเพ่ือน ก�รเป็นห่วงเพ่ือนในทีม 
ก�รทำ�ง�นในทีมในกลุ่มของเข� ถึงแม้ว่�เพ่ือนบ�งคนจะท้ิงง�น 

บ�งคนจะต้องทำ�ง�นม�กกว่�คนอ่ืน แต่น้อง ๆ ก็มีวิธีก�รจัดก�รกับ
ปัญห� แม้แต่เพ่ือนท่ีห�ยไปช่วงปิดเทอม ก�รท่ีตัวเองทำ�ง�นแทนเพ่ือน

แล้วเพ่ือนกลับม� เห็นได้ชัดว่� พวกเข�พย�ย�มประคับประคอง
คว�มเป็นทีมและคว�มสัมพันธ์ของเข�ไว้ แบ่งรับแบ่งสู้ อดทนบ้�ง 

อธิบ�ยกันบ้�ง ก�รจัดก�รก�รทำ�ง�นในทีมของเข�ถือว่� เข�ทำ�ได้”

ณ จุดที่กลุ่มเยาวชนปฏิบัติการในช่วงสุดท้าย ทีมงานประเมินได้ว่า คุณลักษณะของเยาวชน
ที่อยากเห็นในเรื่อง “สำานึกรักถิ่นเกิด” และ “ทักษการทำางานเป็นทีม” นั้นบรรลุเป้าหมายทุก
โครงการ สิ่งที่ขาดคือ “ความกล้าแสดงออก” ที่บางกลุ่มยังขัดๆ เขินๆ ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสม
ประสบการณ์ต่อไป 
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“เขามทีกัษะในการทำางานรว่มกบัเพือ่น การเปน็ห่วง
เพ่ือนในทีม การทำางานในทีมในกลุ่มของเขาถึงแม้ว่า 
เพ่ือนบางคนจะทิ้งงาน บางคนจะต้องทำางานมากกว่า 
คนอื่น แต่น้องๆ ก็มีวิธีการจัดการกับปัญหา แม้แต่เพื่อน
ที่หายไปช่วงปิดเทอม การที่ตัวเองทำางานแทนเพื่อนแล้ว
เพ่ือนกลับมา เห็นได้ชัดว่า พวกเขาพยายามประคับประคอง
ความเป็นทีมและความสัมพันธ์ของเขาไว้ แบ่งรับแบ่งสู้ 
อดทนบ้าง อธิบายกันบ้าง การจัดการการทำางานในทีม
ของเขาถือว่า เขาทำาได้ แต่ทักษะการนำาเสนอ การเล่า 
อาจจะไดบ้างคน บางคนเลา่ไมเ่กง่ แตคิ่ดและทำาทกุอยา่ง 
รวมทัง้เขยีน ในทมีของเขาก็จะมคีนทีค่อยเลา่แทน เหมอืน
กับว่า เขาจัดวางบทบาทของทีมว่า ถ้าใครยังไม่พร้อม 
จะพูด เพ่ือนก็จะพูดแทน ถ้าจะห่วงก็ห่วงแต่เรื่องการ 
นำาเสนอ” เบ็ญประเมินพัฒนาการของกลุ่มเยาวชน  

“เราเห็นว่าน้องเปล่ียนจริงๆ จากคร้ังแรกท่ีเอารายงาน
มาส่ง พิมพ์บนกระดาษสีเขียวแบบปกรายงานทั้งเล่ม  
เราก็คิดว่า มันใช่ไหมนี่ แล้วเปิดข้อมูลในรายงานดูก็รู้ว่า
เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วพริ้นมาส่ง เราก็บอกว่า
พี่รบกวนให้น้องไปทบทวนนะ ข้อมูลที่หนูจดตอนลง
ชมุชนสมัภาษณ ์หนูจดอะไรกพ็มิพอ์ยา่งนัน้มา ปรากฏวา่
วันอบรมเว็บไซต์ เขาก็ทำามาใหม่อย่างดี ใช้กระดาษขาว 
บอกว่า ให้เราช่วยอ่านให้หน่อยว่าต้องปรับอย่างไร เราก็
เห็นความตั้งใจของเขา” ติ๊กเล่า

ในปีนี้ทีมงานตั้งใจที่จะใช้โอกาสในช่วงท้ายๆ 
ของโครงการ ชวนเยาวชนแตล่ะกลุม่ตัง้วงคยุเพือ่สรปุ
บทเรยีนการเรยีนรู ้ซึง่เปน็กจิกรรมทีปี่กอ่นตัง้ใจวา่จะทำา
แต่ไม่ได้ทำา การสรุปบทเรียนในปีที่ผ่านมาทำาได้เพียงให้
เยาวชนแตล่ะคนเขยีนถงึสิง่ท่ีไดเ้รยีนรู้จากการทำาโครงการ 
นอกจากนี้ยังมีการสรุปบทเรียนภายในทีมที่ควรต้องสรุป
การทำางานในปีนี้ร่วมกัน
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“คำาถามที่จะชวนน้องคุย ส่วนมากเป็นเรื่องการเรียนรู้จากกระบวนการทำางานของน้อง 
เพราะแตล่ะครัง้ทีเ่ราไปตาม เราตอ้งเชค็กบัตวัเองวา่ ผลทีเ่ราอยากเหน็การเปลีย่นแปลงของ
น้องท่ีมาจากชุมชน เพราะเราคาดหวังว่า เยาวชนในพ้ืนท่ีจะมีบทบาท หรือเกิดการเปล่ียนแปลง
ในชุมชนอย่างไร” รุ่งวิชิตเล่าถึงหลักคิดในการตั้งคำาถามที่จะใช้ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน 

จุดประก�ยคว�มคิด แสดง “พลังเย�วชนพลเมืองดี
ศรีสะเกษ”

ก่อนที่จะสรุปปิดโครงการในปีที่ 2 นี้ ทีมพี่เลี้ยงเห็นว่าเยาวชนทั้ง 16 กลุ่ม ได้ทั้งการเรียนรู้ 
และประสบการณ์สุข ทุกข์จากการลงมือทำาโครงการเพื่อชุมชนที่งดงามเป็นอย่างมาก เป็นโอกาส
ดีที่เยาวชนและพี่เลี้ยงชุมชนจะได้ร่วมกัน นำาเสนอ “พลังการเรียนรู้” และ “พลังคุณค่า” ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการทำาโครงการ มานำาเสนอตอ่สาธารณะชนจังหวัดศรีสะเกษ ทมีงานจงึจดัเวทพีฒันา
ทักษะการสื่อสาร ที่ชวนน้องๆ ได้เรียนรู้เรื่อง Infographic ฝึกคิดประมวลข้อมูลสื่อสารผ่านภาพ 
เพราะการทำา Infographic เปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป ์ท่ีนอ้งๆ จะไดพ้ฒันาทักษะการจบัประเดน็สำาคญั
ของข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นท่ีชุมชน ถอดบทเรียนการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ดึงข้อมูลสำาคัญ 
และการคิดออกแบบการนำาเสนอเป็นภาพให้ชัดเจน สวยงาม 

น้องๆ กลุ่มเยาวชน ได้สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการทำาโครงการ ทั้ง “ปัญหา” บริบทในชุมชนที่
ตนเห็น “วิธีการแก้ปัญหา” และ “ผลการเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นต่อตัวเอง และความเปลี่ยนแปลง 
ต่อคนในชุมชน มือใหม่หัดทำา Infographic จึงเริ่มจากงานทำามือ ระดมความคิดในกลุ่มเพื่อน  
สรุปความคิดรวบยอด คัดสรรคำานำาเสนอ แปลงเป็นภาพ วาดภาพระบายสี  ซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้ 
นอกจากน้องๆจะสามารถวาดภาพจับประเด็น ส่ือสารเป็นภาพได้งดงามข้ึนแล้ว น้องๆ ยังสามารถ 
“เล่าเร่ือง” การทำางานและการเรียนรู้ของตน ได้ชัดเจนน่าฟัง สั้นกระชับชัดเจนภายใน 3 นาที 
สะทอ้นให้เหน็ถงึกระบวนการคดิ ความกลา้แสดงออก และทักษะการสือ่สารทีเ่พ่ิมมากขึน้กวา่ตอน
เริ่มโครงการ เพราะสิ่งที่น้องๆ นำาเสนอ ล้วนมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองทั้งสิ้น

ความตื่นเต้นและตื่นตัวที่สุดของเหล่าเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ทั้ง 16 กลุ่ม คือ การจัด
งานมหกรรมพลังเยาวชน “พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด” เยาวชน
พลเมอืงดศีรสีะเกษ ปทีี ่2 ทีจ่ะเกดิขึน้ในเดอืนกนัยายนนี ้เพราะมแีนวคดิวา่เปน็การ “เปดิพืน้ที”่ 
และ “เปิดโอกาส” ให้กลุ่มเยาวชนทั้ง 16 กลุ่มได้แสดงพลังศักยภาพการเป็น “พลเมืองดี
ศรีสะเกษ” ให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่นและจังหวัด 
ภาคภูมิใจในตัวเยาวชน ได้เรียนรู้กระบวนการทำางานของเยาวชน เข้าใจในตัวเยาวชนมากขึ้นว่า 
เยาวชนก็มีพลัง มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับผู้ใหญ่ 
ทัง้ในการสบืสานงานวฒันธรรม การรว่มดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม หรอืแมแ้ต่
ช่วยผู้ใหญ่จัดการดูแลชุมชนบ้านเกิดของตน ตลอดจนอยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาร่วมสนับสนุน
การทำางานของเยาวชนต่อไป และมกีารขยายเครอืขา่ยเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนอ่ืนๆ ด้วย ท่ีสำาคัญ
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คือ อยากให้คนศรีสะเกษเกิดสำานึกร่วม “รักแผ่นดินเกิด” เพราะมองเหน็สถานการณค์วามเปน็มา
และเป็นไปของเมืองศรีสะเกษ ผ่านโครงการของเยาวชนทั้งด้านวัฒนธรรม ทรัพยากร สัมมาชีพ 
จนเกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในจังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น

ในระหว่างการเตรียมงานอย่างแข็งขันของทุกคนทั้งพี่เลี้ยงชุมชน และเยาวชน น้องๆ มีการ
รวมตัวกันแบ่งเป็น 4 โซนพื้นที่ ได้แก่ 1.อำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย 2.อำาเภอ
ปรางค์กู่-ขุขันธ์ 3.อำาเภอขุนหาญ 4.อำาเภอโนนคูณ ได้รวมตัวกันค้นหาทุกข์-ทุน คุณค่าในพื้นที่ 
ของตนเอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของโซนพื้นที่ จุดร่วมของการทำาโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิด  
คดิสรา้งสรรคก์ารนำาเสนอทัง้รปูแบบขบวนแห่นำาเสนอพลงัเยาวชนทัง้ 4 กลุ่มชาตพินัธุ ์4 โซนพืน้ที ่
ณ ใจกลางเมืองศรีสะเกษ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสะท้อนพลังการเรียนรู้ ณ ลานวัฒนธรรม  
เวทีเสวนาบทบาทของพีเ่ลีย้งและโคชในการสนบัสนนุเยาวชน การนำาเสนอผลงานอย่างสรา้งสรรค์ 
และนิทรรศการการเรียนรู้ท่ีมีชีวิต เป็นต้น ระยะเวลา 2 เดือนนับจากน้ีจนถึงวันงาน จึงเป็นแบบฝึกหัด
การเรียนรู้ช่วงสุดท้ายของโครงการ ที่น้องๆ จะได้ทั้งการฝึกทักษะการคิด การจัดการ การทำางาน
ร่วมกัน ในการจัดงานซึ่งเป็นเวทีที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเอง ที่พร้อมจะเสนอต่อ 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปในเมืองศรีสะเกษ

น้องเรียนรู้...พ่ีเรียนรู้
สำาหรับทีมงานแต่ละคนนั้น กรอบคิดที่ว่า ให้เยาวชนคิดเอง ทำาเอง ก็ถูกใช้กับทีมงาน 

เพราะการทำางานในปนีีเ้ปน็กา้วแรกทีไ่ดกุ้มสภาพการทำางานบรหิารจดัการของตนเอง ทำาให้
ได้เรียนรู้การทำางานที่แตกต่างออกไป

ติ๊กบอกว่า ได้เรียนรู้ไปกับน้อง ยอมรับว่า เป็นปีแรกที่หัวหน้าปล่อยให้ลงไปโคชน้องเอง 
เพราะปทีีผ่่านมาลงไปกบัหวัหน้า เวลาไปก็จะทบทวนตวัเองวา่ ตอนไปกบัหวัหนา้ หวัหนา้ทำาอะไร 
อย่างไรบ้าง หัวหน้าพูดอะไรบ้าง ก็เลยได้ฝึกตนเองไปพร้อมกับน้อง ลองผิดลองถูกไปกับน้อง
เหมือนกัน เห็นน้องเปลี่ยนก็ภูมิใจ

“ในส่วนของตัวเองที่เปลี่ยนคือ อดทนมากขึ้น ถือว่านิ่งขึ้นเยอะ บางทีน้องอาจจะทำาไม่
ถูกใจเรา บางทีน้องอาจจะเล่น เราก็นิ่งแล้วก็พยายามหาเทคนิคดึงให้น้องกลับมา แต่การ
ทำางานทุกครั้งต้องเตรียมตัวเอง เช่น เมื่อรู้ว่าจะไปพบเยาวชนกลุ่มไหน จะต้องศึกษาข้อมูล
โครงการของเยาวชนกลุ่มนั้นๆ ว่าทำางานถึงจุดใด น้องต้องทำาอะไรบ้าง น้องต้องทำาอะไรก่อน  
น้องต้องเก็บข้อมูลอะไรอย่างไร เราต้องเตรียมตัวเองก่อนพอไปถึงเราก็จะพร้อมที่จะหนุนเสริม” 

เบ็ญเสริมว่า บางครั้งเธอก็ติดวิธีการทำางานเดิมๆ คือ ติดการนั่งดู หรือคุยในวงเล็กๆ 
เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของวง แต่ตอนนี้เราต้องจัดกระบวนการ ให้คนนั้นคนนี้ได้คุย คนนี้
ว่างอยู่ก็ให้เขียน หรือชวนให้แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร ก็ได้คิด รู้จักมองเชิงกระบวนการ
มากขึ้น ถ้าเป็นงานแบบเดิม เวลาไปเราก็จะทำาแต่หน้าที่ที่เราเคยทำาคืองานเอกสาร เพราะพี่รุ่ง
เป็นคนนำากระบวน เราเป็นคนบันทึกอยู่รอบข้าง ไม่เคยคิดว่า เวลาต้องมาจัดวงแบบนี้มันปวดหัว
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อย่างไร ต้องจัดการคนอย่างไร ในขณะจัดเวทีอยู่ต้อง
วางแผนลว่งหนา้ไปพรอ้มกนัอยา่งไร นอกจากนีย้งัมเีรือ่ง
เน้ือหาเชิงประเด็นที่บางเรื่องเราไม่รู้ เราก็ต้องศึกษา
มาก่อน จะได้ทันน้อง 

จิ๋วซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้สัมผัสเยาวชนทุกกลุ่มตั้งแต่
เริ่มต้น จึงเห็นพัฒนาการของน้องๆ ที่กลายเป็นความ
ประทับใจในการทำางาน ซึ่งย้อนกลับมาทำาให้เห็นตัวเอง

“มชีว่งหนึง่ทีรู่ส้กึวุน่วายมาก ทัง้งาน ท้ังเร่ืองสว่นตวั 
ก็จะคิดว่าเอาอย่างไรดีนะ น้องก็จะใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว  
ใกลจ้ะจบโครงการแลว้ เรากต็อ้งไปตาม เปน็ชว่งทีเ่ครยีด
มาก แตก่ท็ำาใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่เราตอ้งจัดการตวัเองอยา่งไร 
สามารถลำาดับความสำาคัญของเรื่องต่างๆ ให้ตัวเองได้”

สำาหรับมวล ซึ่งปีนี้เริ่มบทบาทใหม่ในการเป็นคนนำา
กระบวนการในเวทีต่างๆ รวมทั้งได้ลงมือหนุนเสริม
เยาวชนเอง โดยท่ีหัวหน้าไม่ได้ไปด้วยเหมือนเช่นเคย 

บุคลิกขี้เล่น ที่พูดไปหัวเราะไป บางครั้งหลุดประเด็น
ไหลไปกับเรื่องราวที่น้องๆ จุดประเด็นขึ้นมา ถูกปรับ
เปลีย่นสูค่วามนิง่ สยบความตืน่เตน้ สามารถกมุสภาพ
และจบัชพีจรบรรยากาศของเวทีไดแ้มน่ขึน้ เปน็ความ
เปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได ้ 

“เมื่อก่อนจะเป็นหัวหน้าในการชวนคุย วิเคราะห์
สถานการณ์อะไรก็จะเป็นพี่รุ่ง ปีนี้เราได้ทำาเองหลายกลุ่ม 
ก็เป็นปีแรกท่ีได้ลองทำาเองโดยที่หัวหน้าไม่ได้ไปด้วย 
พอไดท้ำาเองกป็ระทบัใจวา่เราทำาได ้เชน่ ประเดน็เกีย่วกบั
ป่า คือ เราไม่เคยทำาเรื่องป่ามาก่อน จะสำารวจป่าอย่างไร 
กต็อ้งไปศกึษาเคร่ืองมือในอนิเทอรเ์นต็ แลว้เอาคลปิทีเ่รา
ได้ดูไปให้น้องดูด้วย เอาแบบฟอร์มท่ีเราเห็นในอินเทอร์เน็ต
มาลองให้น้องทำา น้องๆ ก็ทำาได้ เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกัน 
ขอแค่เราต้องมีแนวทางที่จะพาน้องไปให้ชัด ถ้าเรา
ไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม”
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ว�งระบบ ปรับก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือไปต่อ
“ทีมง�นมองว่� ก�รทำ�ง�นในอน�คตยังคงใช้ก�รทำ�ง�นแบบ
โซนพ้ืนท่ีเป็นตัว “เช่ือมร้อยก�รเรียนรู้” ของเย�วชน และค้นห�

ประเด็นร่วมในแต่ละโซน เพ่ือท่ีจะได้หยิบยกข้ึนม�เป็นว�ระขับเคล่ือน
ในระดับจังหวัดต่อไป”

แม้การทำางานจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในปีที่ 2 แต่ทีมงานยังสะท้อนว่า ยังมีเร่ืองหนักใจอยู่
เป็นพักๆ เช่น ติ๊กหนักใจเรื่องการจัดการเวลาของตนเอง เกรงว่าจะทำาบัญชีซึ่งเป็นงานกลาง
ไม่ทัน จนคลี่คลายได้เมื่อเบ็ญมาช่วย 

จิว๋หนกัใจวา่ จะพานอ้งไปถกูทางหรอืไม ่ก็ตอ้งทบทวนวธิีการทำางานของตนเองเปน็พักๆ 
ผสมกับการปรึกษาขอคำาแนะนำาจากพี่ๆ 

ส่วนเบ็ญหนักใจว่าพาน้องไปให้ถึงสำานึกพลเมืองได้หรือไม ่ รวมทั้งความรู้สึกที่อยากจะ
มีเวลาทำางานกับกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่เป็นอยู่ 

ขณะท่ีเร่ืองหนักใจของมวลคือ เร่ืองข้างหน้าท่ียังมาไม่ถึง น่ันคือ งานมหกรรมพลังเยาวชน 
ที่รู้สึกกังวลกับจำานวนโครงการของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น 
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สำาหรับรุ่งวิชิตมีเรื่องหนักใจในฐานะ
หัวหน้าทีม ที่ต้องออกแบบระบบการทำางาน  
การบรหิารจดัการงานใหส้มัพนัธกั์บเวลาทีมี่ 
อีกทั้งการมองไปข้างหน้าถึงการรับไม้ต่อ
ระหว่างงานชุมชนกับงานเยาวชน ที่มองว่า 
ทีมยังไม่รู้จักชุมชนมากพอที่จะเชื่อมโยงงาน
พัฒนาของผู้ใหญ่กับงานเยาวชนให้เป็นเนื้อ
เดยีวกนั เชน่เดยีวกบัการขบัเคลือ่นงานภาพรวม
ของจังหวัดที่ยังขาดประเด็นร่วมท่ีจะเชื่อมร้อย
งานต่างๆ 

“ปีน้ีเราจัดรูปแบบการทำางานใหม่ ทั้งรูปแบบการรับผิดชอบของแต่ละคน และรูปแบบเป็นโซน 
ศรสีะเกษอาจจะยังไมม่ปีระเดน็รว่มเหมอืนจงัหวดันา่นท่ีเขามปีระเดน็รว่มของจงัหวัด เราเลยจดัเปน็โซน 
แล้วให้เขาวิเคราะห์ปัญหาของตัวโซนแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาเป็นปัญหาของจังหวัด” รุ่งวิชิตเล่า

ทีมงานจึงมองว่า การทำางานในอนาคตยังคงใช้การทำางานแบบโซนพื้นท่ีเป็นตัว “เช่ือมร้อยการ
เรียนรู้” ของเยาวชน และค้นหาประเด็นร่วมในแต่ละโซนเพื่อที่จะได้หยิบยกขึ้นมาเป็นวาระขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัดต่อไป 

หวัใจหลกัของการทำางานคอื การบรหิารจดัการองค์กรทีด่ ีมรีะบบงานท่ีชดัเจน ท้ังระบบการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ที่มีการกำาหนดเป้าหมายและวางแผนการทำางาน และการประเมินตนเองที่
ชดัเจน การเชือ่มรอ้ยเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอกจงัหวดัศรสีะเกษเขา้มาสนบัสนนุ การจดัการ
ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากโครงการ การทำาฐานขอ้มลูตา่งๆ รวมทัง้ศกัยภาพของโคชในการสนบัสนนุให้
เยาวชนได้มีโอกาสคิดเอง ทำาเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นพลเมืองดีศรีสะเกษ 
ได้ถูกหยิบมาใช้เป็นหลักการพัฒนาศักยภาพในการทำางานของทีมงาน ดังนั้นการทำางานที่พยายาม
พัฒนาปรับปรุงและวางระบบบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นการเรียนรู้ที่ก้าวไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ของเยาวชน พฒันาการของเยาวชนท่ีสมัผสัไดจ้งึเปน็ “แรงใจ” ทีส่ง่พลงัใหท้มีงานพรอ้มทีจ่ะเปน็
ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมืองที่ได้มาอาศัยและถิ่นเกิดตลอดไป
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