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ฮีโร่ตายแล้ว...

การรอคอยไม่ใช่คำาตอบ ความเช่ือที่ว่าคนบางคนสามารถจัดการทุกปัญหา สร้างทางออกได้

ทั้งหมด เป็นความเชื่อที่ต้องทบทวน เพราะภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เรากำาลังเจอปัญหา

ที่เปลี่ยนผ่านเกินคาดเดา 

คนสตลูคยุเรือ่งนีม้าสักระยะแลว้ เรามเีรือ่งทีค่กุคามเขา้มารวดเรว็ เชน่ นโยบายเรือ่ง Satun Global 

Geopark หรือ การพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำาลึกปากบารา (แม้ว่าตอนนี้จะประกาศชะลอโครงการ 

หลงัการคดัคา้นของคนในพ้ืนท่ี) นโยบายท่ีจะนำาพาคนสตลูสูโ่ลกแหง่การเปลีย่นแปลงในอตัราเรง่สงูสดุ

เท่าที่เคยเป็นมา เราจึงต้องรวมตัวเพ่ือวางแนวทางการพัฒนาที่เรียกว่า การจัดการตนเอง ท้ังในนาม

สมัชชาคนสตูล รักจังสตูล เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ หรืออื่นๆ อีก 

หลายนาม 

จรงิอยูว่่าคนสตลูคุน้ชนิตอ่คนแปลกหนา้มานาน เพราะเปน็เมอืงทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัโลก เชน่ 

หลีเป๊ะ ตะรุเตา บูโหลน เกาะกลางทะเลที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลก ที่นี่จึงมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามา แต่บน

ความคุ้นชิน เราก็มีความกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ปทีีผ่า่นมา เรามโีอกาสเสรมิใยการจดัการตนเองในนาม “โครงการกลไกชุมชนสูก่ารพฒันาเยาวชน

จังหวัดสตูล” โดยพ่ีๆ จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล  

ภายใต้สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น บนฐานธงที่ว่า “เยาวชนต้อง

พัฒนาเป็นพลเมือง และพลโลกในอนาคต”

เรายอมรับว่าโอกาสนี้มาพร้อมความไม่พร้อม เพราะที่ผ่านมาเรามีงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 

น้อยมาก ในความน้อยนั้น เป็นงานที่เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายรองแทบทั้งสิ้น หากเมื่อทบทวน 

เป้าหมาย ธงความตอ้งการแล้ว เราจงึรบัโอกาสนั้น เพื่อสง่ตอ่โอกาสแกเ่ยาวชน และคนในพืน้ที่จงัหวัด

สตูล โดยเอาบทเรียนจากงานชุมชนบริหารจัดการตนเอง งานที่เคยทำาร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล  

ที่ต้องการสร้างชุมชนบริหารจัดการตนเอง มาเป็นฐานคิดสำาคัญ 

ฐานคิดคือ เราต้องไม่ทำางานกับเยาวชนโดยตรง พี่เลี้ยง หรือคนเล่นกับเด็ก คือคนที่เราจะ

ทำางานดว้ย โดยวางเป้าวา่ ใน 3 ปี เราจะมกีลไกพ่ีเลีย้ง กลไกเยาวชน เปน็เครอืขา่ยมชีวีติในพืน้ที ่ 

และตอ้งสร้างกระบวนการเรยีนรูท้ีล่ดอำานาจการสัง่การในทุกระดับ เพือ่เปิดโอกาสในการเรยีนรู้

อย่างเท่าเทียม 
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ปีที่ผ่านมา เป็นปีแรก เราเริ่มต้นกับเยาวชนในอำาเภอเมืองสตูล ละงู ท่าแพ ควนโดน ควนกาหลง 

สรา้งกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่รยีกวา่ โครงงานฐานวจิยั แบบ R D M ทีเ่ป็นกระบวนการศกึษา ปฏิบัติการ 

ขยายผล มีระยะเวลาดำาเนินงาน 6 เดือน ให้เยาวชนเขียนโครงการ เสนอโครงการ ทำาบัญชี สื่อสาร  

นำาเสนอ สรุป ประสานงาน โดยเยาวชนทำาเอง มีพี่เลี้ยงชุมชนเป็นโค้ช คอยกระตุ้น สนับสนุน

เยาวชนทีร่ว่มงานกบัเรา มีทัง้เรยีนในระบบโรงเรียนมธัยม ระบบโรงเรียนปอเนาะ นอกระบบ เชน่ 

กศน. นอกจากนี ้เปน็เยาวชนทีท่ำางานเลีย้งตนเองแลว้ บ้างเปน็คนตัดยาง ครูสอนตาดกีา ชา่งส ีพนกังาน

ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น มากกว่านี้ บ้างเป็นเด็กแว้น เด็กติดโซเชี่ยล เด็กหัวรั้น 

เรามีเยาวชนหลายแบบในโครงการ เราจึงต้องออกแบบการพบปะ พูดคุย สื่อสาร หลายแบบ  

เช่นเดียวกับพี่เลี้ยงที่มีหลายแบบ เช่น แกนนำาชาวบ้าน แม่ค้า ครูสอนศาสนา ไกด์นำาเที่ยว นักธุรกิจ 

แกนนำาเยาวชนรุ่นใหญ่ 

ในโอกาสที่มากับความไม่พร้อมนี้ เราเตรียมพร้อมอย่างไร เยาวชน พี่เลี้ยง ทำาอะไรบ้าง ขอให้

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าแก่ทุกท่านเอง เราไม่บอกว่าเราทำาสำาเร็จแล้ว แต่นี่เป็นก้าวแรกที่เราได้ลงมือทำา

ร่วมกัน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างบทเรียนสำาคัญที่จารึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

หวงัใจว่า บางความคดิ บางบทเรยีนจะเปน็อณูในการสร้างสรรคเ์ยาวชน สูก่ารเป็นพลเมอืง พลโลก 

ในอนาคต

 

โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล
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Active citizen 
กลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วท่ีมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ขับเคล่ือน

โครงการ Active Citizen ท่ีมีจุดเร่ิมต้นท่ีจังหวัดสงขลา เม่ือปี พ.ศ. 2555 ด้วย “แนวคิด” การทำางานว่า 

ถ้ามูลนิธิฯ เข้าไปหนุนกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น Active Citizen ท่ีมีความห่วงใยบ้านเมือง มีความรู้  

ความเข้าใจในชุมชน หรือจังหวัดของตัวเอง มีเครือข่ายการทำางานในจังหวัด ให้ทำาหน้าที่ “สร้างคน” 

ดว้ยการหนนุให้เขาเปน็พีเ่ลีย้ง (Mentor) เพือ่พฒันาเดก็เยาวชนคนหนุม่สาวในจังหวัด ที ่“เปิดโอกาส” 

ใหค้นรุน่ใหมไ่ดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจชุมชน เหมอืนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ เพราะมลูนธิิฯ เชือ่ว่า หากเขาได้มีโอกาส

ได้ทำางานเพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาให้ชุมชน ส่ิงนี้จะช่วยทำาให้เด็กเยาวชน และคนหนุ่มคนสาวได้

ประสบการณ์ชีวิต เกิดความเข้าใจในชุมชนตนเอง และค่อยๆ เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงตัวเอง 

เข้าถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ซึ่งน่าจะเป็น “โมเดล” ที่ดีในการพัฒนาคนในจังหวัด

มูลนิธิฯ พบว่า กระบวนการนี้ได้ผลดี เพราะนอกจากจะทำาให้เด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวได้มี

โอกาสทำางานเพื่อบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนก็ได้รับการแก้ไข และคลี่คลาย

ลงได้ ที่สำาคัญคือ โครงการนี้ยังเป็น “เครื่องมือ” ในการร้อยรัดคนเข้าด้วยกันกับพื้นที่ 

ผลของการขับเคล่ือนโครงการ Active Citizen ท่ีจังหวัดสงขลา ทำาให้มูลนิธิฯ มี “ชุดความรู้” 

2 ชดุ คอื 1. ชดุความรูเ้รือ่งการพฒันาองคก์รและพีเ่ลีย้ง และ 2. ชดุความรูเ้รือ่งการพฒันาเยาวชน 

สำาหรับชุดความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรคือ การสนับสนุนองค์กรเอกชน (NGO) ในการเป็นโคช ที่ไม่ใช่

การไปปรับระบบการทำางาน แต่เป็นการหาวิธีการทำางานร่วมกัน ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน หรือเข้าไป

เสริมการทำางานในจังหวะท่ีเหมาะสม ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกัน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ

สามารถขับเคลื่อนงานเดินหน้าไปได้ด้วยดีร่วมกัน

 เมือ่ “แนวคดิ” ถกูทดสอบจนเหน็ผลสำาเรจ็ จึงต้องมกีารขยายผลไปสูจ่งัหวดัอ่ืน เพือ่ทดสอบ

ว่า ใช้ได้ในบริบทที่ต่างกัน ปี พ.ศ. 2557 จึงนำาตัวอย่างความสำาเร็จไปขยายผลอีก 3 จังหวัด คือ 

ศรีสะเกษ น่าน และสมุทรสงคราม และพบว่าโครงการ Active Citizen นอกจากจะเป็น “เครื่องมือ” 

ที่ทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้จากชุมชน และเกิดสำานึกความเป็นพลเมือง ยังเป็น “เครื่องมือ” ให้พี่เลี้ยงได้

พัฒนาตัวเองในบทบาทของการเป็น “โคช” ด้วยเช่นกัน และสิ่งที่เราพบ คือ 1 ปีของการทำาโครงการ 

คนเหล่านี้เติบโตขึ้นทั้งความคิด ประสบการณ์ ทักษะการทำางานกับเด็ก ทักษะในการสร้างกระบวนและ

ออกแบบการเรียนรู้ และการต้ังคำาถามกระตุ้นให้เด็กคิดตาม เกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีย่ิงใหญ่มากในการทำางาน
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ของเขา นั่นคือบทบาทของ “โคช” ที่เราคาดหวังจากพี่เลี้ยงเหล่านี้ และเราพบว่า เขาทำาได้ และเขา

สามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆ 

และในป ีพ.ศ. 2560 เปน็ความทา้ทายใหมว่า่มลูนธิฯิ จะ Transfer Knowledge จาก 4 จงัหวดั

ไปสู่จังหวดัอืน่ๆ ไดอ้ยา่งไร จงึมกีารขยายผลไปทีจ่งัหวดัลำาพนู และสตูล โดยในปีนีใ้ห้ความสำาคญั

กับพี่เลี้ยงเยาวชน ที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด เช่น ครู ผู้นำาชุมชน หรือ อสม. ที่อยู่ใกล้ชิด

กับชมุชน เพราะคดิวา่บคุคลเหลา่นีเ้ปน็ “กลไก” สำาคญัในการพฒันาเยาวชนตอ่เนือ่งในระยะยาว

สิ่งที่เราเริ่มเห็น คือ เด็กและเยาวชนไม่ใช่แค่ได้สำานึกความเป็นพลเมือง แต่เขาได้ “ถักทอ 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน” ร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มระหว่างคน 3 Generation ที่สามารถสร้าง

การยอมรับในการทำางานร่วมกัน ตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นของเขาเอง และนี่คือ 

ส่วนหนึ่งของการ “สร้างชุมชนเข้มแข็ง” ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

ความสำาเร็จจาก 1 จังหวัด เพิ่มเป็น 3 จังหวัด และล่าสุดเพิ่มอีก 2 จังหวัด รวมเป็น 6 จังหวัดนั้น

บอกได้ว่า “กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ของเรามาถูกทางแล้ว นั่นคือ “การพัฒนาคน” เรามี

โมเดล มเีครือ่งมอื มวีธิกีารในการพฒันาพลเมอืงรุ่นใหมใ่หม้สีำานกึความเปน็พลเมอืง มกีลุม่คนทีม่ทีกัษะ

ในการทำางานทั้ง 6 จังหวัด คำาถามต่อไป คือ นี่เป็น “โอกาส” ที่ดีหรือไม่ ที่เราจะขยายแนวคิด  

วิธีการในการสร้างคนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ “พัฒนาคน” ไปในจังหวัดอื่น ซึ่งคงเป็น

คำาถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาคิดทบทวนว่า ถ้าต้องการจะขยายออกไปจะทำาอย่างไร 

ทัง้นีเ้พราะมูลนธิิสยามกัมมาจลไม่ไดเ้ป็นหนว่ยงานทีรั่บผดิชอบเร่ืองนีโ้ดยตรง เราเปน็เพยีงหนว่ย

ที่สร้าง “นวัตกรรม” และพิสูจน์แล้วว่า เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ได้จริง คือ เป็นทั้งคนดี ทำางาน

เป็น มีสำานึกพลเมือง ดังนั้นหากจะมีการขยายผลต่อเราอาจจะต้องมองหาภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วม

เรียนรู้และขยายผลต่อ ส่วนบทบาทของมูลนิธิสยามกัมมาจลจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหน บทบาท

ของโหนด (Node) หรือพี่เลี้ยงใน 6 จังหวัด ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะมีบทบาทในการ

ขยายผลต่อไปอย่างไร เราคงต้องสร้างนวัตกรรมเรื่องการขยายผลต่อไป เพื่อสร้างพลเมือง สร้างชุมชน

เข้มแข็งให้ประเทศไทยต่อไป

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

5

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



ค�ำน�ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงสู่ยุค “เกิดน้อย อายุยืน” ส่งผลให้ไทยเป็น

สังคมสูงวัย ด้วยว่าเรามีประชากรสูงอายุจำานวนมากขึ้น สวนทางกับจำานวนประชากรวัยเด็กและเยาวชนที่ 

นบัวนัยิง่ลดนอ้ยลง เปน็เงือ่นไขทีท่ำาใหส้งัคมไทยจำาเป็นต้องเอาใจใสใ่นการพัฒนาคณุภาพชวิีตและศกัยภาพ

ของเดก็ทกุคนเพือ่ใหเ้ตบิโตเป็นเยาวชนทีมี่คณุภาพ เปีย่มด้วยศกัยภาพ และชว่ยนำาพาสงัคมสงูวยัฟนัฝา่กระแส

คลื่นลมของยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง “คนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยศักยภาพ” คือทางรอดของสังคมสูงวัย

ทว่า ดัชนีการพัฒนาเยาวชนของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนนับว่าอยู่ในอาการ 

น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการมีส่วนร่วมทางสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่าเยาวชนไทยป่วย เจ็บ 

และตาย โดยไม่จำาเป็นด้วยสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ อาทิเช่น อุบัติเหตุทางถนน การเสพติดแอลกอฮอล์ 

เอชไอวี/เอดส์ โรคซึมเศร้า/จิตเภท และความรุนแรง สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

จงึใหค้วามสำาคัญและสนบัสนนุโครงการทีมุ่ง่คน้หานวัตกรรมทางสงัคมหลากหลายรูปแบบเพือ่พฒันาศกัยภาพ

เยาวชนคนรุน่ใหม่และการนำานวตักรรมไปใชใ้นวงกวา้ง เพือ่สร้างผลกระทบทีด่ต่ีอสขุภาวะองคร์วมของเยาวชน 

ตลอดจนเปิดพื้นที่ของการมีส่วนร่วมให้เยาวชนนำาศักยภาพมาร่วมพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

ท้ังน้ี การสนับสนุนโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาพลเมืองเยาวชน (Active Citizen) ในปี 

พ.ศ. 2561 สสส. ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจลสนับสนุนโครงการใน 2 จังหวัดคือ 1) จังหวัดลำาพูน ภายใต้

โครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน และ 2) จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการกลไก

ชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อขยายผลนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่าน

การเสรมิศักยภาพใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนในแตล่ะจังหวดัเปน็กลไกพฒันาเยาวชนในพืน้ที ่เปน็กลไกทีม่ทีกัษะ

ในการออกแบบการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้ทัีกษะในศตวรรษที ่21 และมสีำานกึความเปน็พลเมือง 

ผ่านการเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้นอกห้องเรียนจากโจทย์หรือสถานการณ์จริงในชุมชน รวมถึงเป็นกลไก 

ท่ีมีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนในแต่ละพื้นที่มาร่วมสนับสนุน 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนของตนเอง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และ

ระดับจังหวัดให้มีความสามารถในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

สสส. เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของจังหวัดลำาพูนและจังหวัดสตูลในการเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้  

จะชว่ยเสรมิพลงัของการขยายผลนวัตกรรมทางสงัคมเพือ่การพฒันาพลเมอืงเยาวชนและการรว่มสรา้งชมุชน 

เข้มแข็งให้ขยายวงกว้างอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

ณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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ทำฐานขอมูล
การพัฒนาเยาวชน

สื่อสาร
สรางการเรียนรูกับสังคม

เสริมศักยภาพเยาวชน  เก็บขอมูล
ศึกษาวิเคราะหชุมชน บริหารจัดการโครงการ
ทำงานเปนทีม  ทักษะการสื่อสาร  การผลิตสื่อ

เติมเรื่องสำนึกพลเมืองและสนับสนุนใหเยาวชน
ทำโครงการเพื่อชุมชน เวลา 4-5 เดือน โดยพี่เลี้ยง

ติดตามความกาวหนาใหคำปรึกษาระหวางทำโครงการ

ถอดบทเรียนการเรียนรูของเยาวชน
และแลกเปลี่ยนระหวางกลุม

จัดเทศกาลการเรียนรู
เปนเวทีใหเยาวชนนำเสนอผลงาน

และการเรียนรูใหชุมชนเห็นพลังเยาวชน

พัฒนาเยาวชน01

03

04

05

06

บทบาทเจาหนาที่โครงการกลไกชุมชน
สูการพัฒนาเยาวชนสตูล

4-5

ทุนในชุมชนทุนในชุมชน ทุนนอกชุมชนทุนนอกชุมชน

มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย
(จำกัดมหาชน)

เจาหนาที่ ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดตางๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

ผูทรงคุณวุฒิ

สื่อมวลชน

สรางสำนึกและยกระดับ
คุณภาพเยาวชนสตูล

สูความเปน 
“พลเมือง” (Active Citizen)

ประชาสัมพันธ 
แสวงหาเยาวชนที่สนใจทำโครงการเพื่อชุมชน
และพัฒนาทักษะและสำนึกความเปนพลเมือง

02

เครือขายภาคประชาสังคม
ในจัังหวัด

ผูบริหาร และเจาหนาที่
หนวยงานรัฐในทองถิ่น

(อบจ. อบต. ทต. สาธารณสุข พมจ.)

ครู  อาจารย

ปราชญชุุมชน

โคชเยาวชนเพื่อคนหาโจทย
และพัฒนาโครงการ ฝกคิดวิเคราะห

ทุกข / ทุนชุมชน และทบทวนศักยภาพตนเอง

ผูนำทางศาสนา

เชื่อมโยงพลัง
พลเมืองผูใหญ

รวมพัฒนาเยาวชน
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แกนนำเยาวชน 5  คน ที่ปรึกษา 1 คน

ลงมือทำโครงการเพื่อชุมชนดานตางๆ

รวมกลุมเสนอไอเดีย

สุขภาพ

ประวัติศาสตร สังคม
วัฒนธรรม

อาชีพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดลอม

การศึกษา

คุณลักษณะพลเมืองเยาวชนจังหวัดสตูล
ที่เรียนรูผานการทำโครงการ

เรียนรูความแตกตางหลากหลาย
- รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
- อยูรวมกับผูอื่นได

สามารถสื่อสาร
สิ่งที่คิด/ทำ ได

ใชความรูตอยอด
พัฒนาชุมชน

ใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค

ระบบคิด 
- หลักคิด
- การตัดสินใจ

มีความรู
- วิถีชีวิตคนในชุมชน
- ประวัติศาสตรชุมชนตนเอง
- ชุดความรูอาชีพชุมชน

จิตสาธารณะ
- รับผิดชอบตัวเอง
- รับผิดชอบครอบครัว
- รับผิดชอบชุมชน

การบริหารจัดการ

เทาทันการเปลี่ยนแปลง

สตูล
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แกนนำเยาวชน 5  คน ที่ปรึกษา 1 คน

ลงมือทำโครงการเพื่อชุมชนดานตางๆ

รวมกลุมเสนอไอเดีย

สุขภาพ

ประวัติศาสตร สังคม
วัฒนธรรม

อาชีพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดลอม

การศึกษา

คุณลักษณะพลเมืองเยาวชนจังหวัดสตูล
ที่เรียนรูผานการทำโครงการ

เรียนรูความแตกตางหลากหลาย
- รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
- อยูรวมกับผูอื่นได

สามารถสื่อสาร
สิ่งที่คิด/ทำ ได

ใชความรูตอยอด
พัฒนาชุมชน

ใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค

ระบบคิด 
- หลักคิด
- การตัดสินใจ

มีความรู
- วิถีชีวิตคนในชุมชน
- ประวัติศาสตรชุมชนตนเอง
- ชุดความรูอาชีพชุมชน

จิตสาธารณะ
- รับผิดชอบตัวเอง
- รับผิดชอบครอบครัว
- รับผิดชอบชุมชน

การบริหารจัดการ

เทาทันการเปลี่ยนแปลง

สตูล

3
โครงการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน 

4
โครงการ

สุขภาพ

1
โครงการ

วัฒนธรรม

แกนนำเยาวชน คนในชุมชน กรรมการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ
เยาวชน

เยาวชน 190 คน

5  คน 24 คน

ผูใหญ 185 คนชาย 36 คน
หญิง 39 คน

75 คน 375 คน

สรุปผลการดำเนินโครงการปที่ 1
พ.ศ. 2560-2561

เกิดโครงการชุมชน (Community project) ที่มีทีมเยาวชนเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ทั้งหมด ประเด็นที่เยาวชนทำโครงการ 5 ประเด็น

จำนวนแกนนำเยาวชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ

กอนทำโครงการ
1. การเรียนรูชุมชน

2. จิตสำนึกพลเมือง

3. ทักษะการคิด

4. ลักษณะนิสัย

5. การลงมือปฏิบัติ

6. การทำงานเปนทีม

หลังทำโครงการทักษะ 

ผลประเมินการเรียนรูเยาวชนกอนและหลังเขารวมโครงการ

3.19

3.51

3.19

4.08

3.63

3.61 3.93

3.34 3.89

3.87 4.15

3.68

อ.ท�าแพ

อ.เมือง

อ.ควนโดน

อ.ละงู

อ.ทุ�งหว�า
อ.มะนัง

อ.ควนกาหลง

2
โครงการ

ประวัติศาสตร 

5
โครงการ

สิ่งแวดลอม

ประวัติศาสตร�ที่ในตำบล
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เส้นทำงกำรพัฒนำ
เยำวชนพลเมืองสตูล
สู่กลไกสตูลยั่งยืน 
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หาเด็ก หาพี่เลี้ยง: กิจกรรมคนหาแกนนํา 1

สรุปภาพรวมและแนวทางไปตอ: ประชุมที่ปรึกษาโครงการ3

รูจักเพื่อน รูจักชุมชน: 
คายพัฒนาโครงการและจิตวิทยาเด็ก

4

ทําความเขาใจกันและกัน: 
กิจกรรมทําความเขาใจพื้นที่
และเรียนรูทิศทางโครงการ

2

฿

กระบวนการพัฒนาเยาวชน: 
16 ขั้นตอนสรางความรู ทักษะ และสํานึกพลเมือง

ทําความเขาใจพื้นที่กับผูใหญในชุมชนกอน ทั้งกลุมเกา กลุมใหม 
โดยใชเทคนิค “แบหมด” ทั้งแนวคิดโครงการ วิธีการทํางาน
ภาคี ภาพฝน และงบประมาณ เพื่อทําใหชุมชนไวใจ 
และเห็นเปาหมายการทําโครงการรวมกัน 

Learning Journey: เวทีสรุปเสนทางการเรียนรู15
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูผานเครื่องมือ “Learning Journey” 
ในพื้นที่ของแตละทีม โดยมีขั้นตอน RDM เปนธงในแตละระยะ 
เพื่อสะทอนใหเยาวชนเห็นวา พวกเขาทําอะไรไปบาง 
และในระยะนั้นเกิดอะไรขึ้น ไดบทเรียนอะไร 
เหลืออะไรที่ตองทําตอ และวางแผนงานมหกรรม

มหกรรมเยาวชนสตูล: เยาวชนทนแลมายดาย16
นําเสนอผลงานในงาน “มหกรรมเยาวชนสตูลครั้งที่ 1 
เยาวชนทนแลมายดาย” ระหวางวันที่ 26-27 มกราคม 2562 
ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งเปนแมขายพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาจังหวัดสตูล นอกจากสื่อสารโครงการของเยาวชนแลว 
นี่ยังเปนโอกาสสรางการรับรูแกหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 
ในจังหวัดซึ่งอาจนําไปสูการขยายผลโครงการฯ ตอไป

ที่ปรึกษาโครงการชวยวิเคราะหหาแนวทางการดําเนินงานตอ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ 
ออกแบบโครงการ จากกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน เปนเครื่องมือ “3RDM” 

เติมเต็ม 3R: นําเสนอโครงการครั้งที่ 28
ผูทรงคุณวุฒิชวยเติมเต็มแผนการทํางานแกเยาวชน 
คือ D และ M  โดยใชเครื่องมือ session design 
และสรางความเขาใจการสรางการเรียนรู 
ใหเยาวชนแกพี่เลี้ยงชุมชน ในการหนุนเยาวชน 
ทํากิจกรรมในชุมชน เปนพื้นที่ฝกทักษะ 
การนําเสนอแกเยาวชน

ฝกทักษะการสื่อสารผานภาพถายและการเขียนเนื้อหาการเรียนรูหลักมีดังนี้ 
• การรูเทาทันสื่อ ทั้งขอดีและขอเสีย
• การถายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อยางสรางสรรค 
• เลาเรื่องผานการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ 
 และออกแบบเปนนิตยสารทํามือ โดยเลือกโจทยชุมชนที่เยาวชน
 อยากรูจักมากที่สุด 
• ฝกทักษะการจับประเด็น เพื่อเตรียมพรอมกอนไปสัมภาษณคนในชุมชน 
 ผานกิจกรรมสถานการณสมมติ เลาเรื่องโครงการที่ตนเองทําใหเพื่อนฟง

เยาวชนไดทําความรูจักกับเพื่อนรวมโครงการฯ ทีมโคช 
และแผนการทําโครงการสําหรับกลับไปดําเนินการตอในชุมชน 

จะทําอะไร ใชเงินเทาไหร: 
เวทีบริหารจัดการโครงการ

5

ติดตามและเติมเต็มโครงการ:
เวทีนําเสนอโครงการครั้งที่ 1

6

ฝกฝนทักษะการสื่อสารและรูเทาทันสื่อ: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ    ครั้งที่ 1

7

ฝกทักษะ “การทํางานเปนทีม” ดวยการรูจักตนเอง 
และเพื่อนผานกิจกรรมสัตวสี่ทิศ และ เกมตาราง 6 ชอง, 
เกาอี้ดนตรี, ลูกเปดขี้เหร และเกมเทาชิด ทําใหเยาวชน 
ไดบทเรียนเรื่องการวางแผนและความสามัคคี 

รูจักเพื่อน รูจักตัวเอง เพื่อทํางานรวมกัน: 
คายพลังกลุมและความสุข

9

พัฒนาโปรเจ็กตการทําสื่อที่ลงลึกมากขึ้นตามความสนใจ 
และความถนัดของเยาวชน 5 ประเภท ไดแก 1. วิดีโอ 
2. การแสดงละคร 3. คลิปขนาดสั้น 4.เพลง, ดนตรี 
และการละเลน 5. นิตยสารและหนังสือทํามือ 

พัฒนาทักษะสื่อสารและความคิดสรางสรรค: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ ครั้งที่ 2

11

เยาวชนลงมือซอม ลงมือทํา และรับคอมเมนต
เพื่อปรับแกผลงานของตัวเองใหเสร็จสมบูรณ 

พัฒนาสื่อจนเปนรูปธรรม: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ ครั้งที่ 3

12

ขยายมุมมองจากชุมชนสูระดับโซน:
เวทีประชุมโซน

14

เปนเสนทางการเรียนรูสําคัญ (Learning journey) ที่จะเจอปญหาและ 
ความทาทายมากมาย ซึ่งโครงการฯ เชื่อวา “ปญหาคือโอกาสในการเรียนรู” 
การไดเผชิญปญหา คิดแกปญหาดวยตนเองกอน โดยมีพี่เลี้ยงและโคช 
คอยสังเกตการณ และหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเขาไปชวยเหลือ ตรงนี้เปน 
กระบวนการบมเพาะ สรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) 
ใหกับเยาวชน 

เยาวชนลงมือทําโครงการในชุมชน : 
หัวใจสําคัญของการสรางทักษะ
และลักษณะนิสัย (Character building) 

10 

การบริหารจัดการโครงการเปนอีกหนึ่งทักษะสําคัญ 
ในศตวรรษที่ 21 ทีมจึงจัดเวทีบริหารจัดการ 
โครงการขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการเรียนรู 
เรื่องการบริหารการเงิน ดวยชวนเยาวชน 
คลี่รายละเอียดของกิจกรรมที่จะทํา เพื่อกําหนด 
ความเหมาะสมของงบประมาณ และวางแผน 
เก็บขอมูลขั้น 3R

การนําเสนอโครงการตอผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งจะชวยเชปโครงการเด็กใหคมชัดยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันเวทีนี้ก็มีวัตถุประสงคแฝงคือ 
เปนการฝกทักษะการนําเสนอ ความกลาแสดงออก 
และทักษะการสื่อสารแกเยาวชน

เนื่องจากเปนการทํางานในรูปแบบใหมกับคนกลุมใหม และพื้นที่ใหม 
(บางโครงการ) ซึ่งการจะทํางานใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไวได ทีมโคชจําเปนตอง 
“รูจักเด็ก รูจักพื้นที่” รายโครงการ โดยใชเครื่องมือ “ปฏิทิน/นาฬกาชีวิต” 

แบบฟอรมตารางการปฏิบัติงาน

กิจกรรม
(จะทําอะไร)

1. ………………

2. ………………

3. ………………

วิธีการ
(ทําอยางไร)

กลุมเปาหมาย
(ทํากับใคร)

ระยะเวลา
(ทําเมื่อไหร

ใชเวลาเทาใด)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
(ทําแลว
ไดอะไร)

ผูรับผิดชอบ
(ใครรับผิดชอบ

กิจกรรมนี้)

งบประมาณ
(ใชงบ

ประมาณ
เทาไหร

มีรายละเอียด
อะไรบาง)

วัตถุประสงค
(ทําไป

เพื่ออะไร)

D
M

จากการมองเห็นปญหาในระดับชุมชน โคชไดชวนเยาวชนเติมมุมมอง 
ความเปนพลเมืองในระดับโซน เพื่อใหเยาวชนมองเห็นความเชื่อมโยง 
ของตัวเองกับสังคมในระดับใหญขึ้น และปลุกสํานึกอยากมีสวนรวม 
รับผิดชอบตอความเปนไปของโซน โดยใชจุดรวมทางภูมิศาสตร 
แบงโซนเปน 3 โซน ไดแก
 1. โซนอําเภอควนกาหลง และอําเภอเมือง มีลักษณะวิถีชีวิต
  แบบคนเมือง
 2. โซนอําเภอละงู และอําเภอทุงหวา เปนชุมชนชายฝง 
  มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล
 3. โซนอําเภอทาแพ อยูในโซนที่มีนิเวศนเปนภูเขาและคลอง 

เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนเยาวชนใหมหลายทีม 
ทีมโคชจึงจัดกิจกรรมนี้ใหมอีกครั้งในพื้นที่กลุมละ 1 วัน 
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการทํางานเปนทีม  
ขณะเดียวกันโคชกับเยาวชนที่เพิ่งเขามาใหมรวมทีม 
ก็ไดรูจักและ สนิทสนมกันมากขึ้น ทําใหเยาวชน 
กลาคุยกัน และสื่อสารการทํางานไดเร็วขึ้น 

กระชับความสัมพันธโคชกับเยาวชน: 
คายพลังกลุมและความสุข รอบที่ 2
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• แจกกระดาษชารต ปากกา สี
• วาดนาฬกา และเขียนกิจกรรมชีวิต ในแตละชั่วโมง  
 ลงในชองบนกระดาษโพสตอิท
• เขียนรายละเอียดชีวิตลงใน A4
• นําชารตมาติดขางฝา

กระบวนการ

ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ศาสนา สถานภาพ พี่นอง จุดดี จุดดอย ความ
สามารถ

ที่อยู
ปจจุบัน

สัญชาติ หมูเลือดวันเดือน
ปเกิด

บิดา
มารดา

เลขบัตร
ประชาชน

ขอมูลที่มีอยูแลว เชน เอกสาร สื่ออินเทอรเน็ต
รวบรวมขอมูล ทําความเขาใจ

ดําเนินงาน
ตามแผน
ที่อยากทํา

สราง
การเรียนรู

กับสาธารณะ
ขอมูลที่อยากรูเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูแลว
ศึกษาลงรายละเอียด (สํารวจ สอบถาม)

การวิเคราะหทิศทางการทํางาน ออกแบบไปสู 
การปฏิบัติการ การจัดประชุม ออกแบบ ทําแผน

R1

R2

R3

D M

MovementDevelopment

Reconceptualize

Research

Review

 กิจกรรมสัตวสี่ทิศคืออะไร
สัตวสี่ทิศ เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงพฤติกรรมของคนกับสัตว 4 ชนิด ไดแก เหยี่ยว 
หมี กระทิง และหนู จึงแบงคนออกเปน 4 ลักษณะที่มีจุดแข็งและจุดออนแตกตางกันไป 
เพื่อใหเขาใจและยอมรับความแตกตางในการทํางานรวมกัน และพัฒนาตนเอง 
ในการทํางานใหดีขึ้น 

ลักษณะคือ กลาไดกลาเสีย กลาลงมือทํา พรอมพุงชนเพื่อใหงานสําเร็จ 
มีความเด็ดขาด รักพวกพอง รักความยุติธรรม ชอบเปนผูนํา นิสัยเปดเผย 
พูดตรงไปตรงมา ไมกลัวเสียความสัมพันธ แตขอเสียคือ ใจรอน 
ขาดความรอบคอบ หงุดหงิดงาย 

กระทิง: ทิศเหนือ

ลักษณะคือ รอบคอบ ทํางานเปนขั้น 
เปนตอน ใฝรู มีหลักการ มีเหตุผล 
เอาจริงเอาจัง มีความรับผิดชอบสูง 
แตหลายครั้งก็เชื่อมั่นในความคิดตนเอง
มากเกินไป ไมยืดหยุน ตัดสินใจชา 
กลัวขอผิดพลาด และยึดติดกรอบ

หมี: ทิศตะวันตก
ลักษณะคือ เปนคนสรางสรรค คิดเร็ว 
มีจินตนาการ มองการณไกล มีไหวพริบ 
รูจักยืดหยุน รักการเรียนรูและ
ชอบทดลอง แตก็เบื่องาย ชอบคิด 
แตไมชอบลงมือทํา ขาดความรอบคอบ 
ใหความสําคัญกับความคิดมากกวา 
ขอมูล และขาดความมุงมั่นในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง

 เหยี่ยว: ทิศตะวันออก

ลักษณะคือ ใสใจความรูสึกของคน ชวยเหลือผูอื่น ออนโยน 
มองโลกในแงดี เปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการทํางาน 
เปนผูประสาน รักสันติ แตบางครั้งก็ขี้เกรงใจจนมากไป 
ไมมั่นใจในตนเองทําใหไมคอยกลาตัดสินใจ หรือปฏิเสธ 
สิ่งที่ไมเห็นดวย เก็บกด ออนไหว ไวใจคนงาย ไมชอบเปนผูนํา

หนู: ทิศใต 

สัตวสี่ทิศ

N

W E

S

How to: วิเคราะหทุกข-ทุนชุมชน

1
วาดแผนที่ชุมชนของตนเอง

ลงในกระดาษขาวเทา (รายพื้นที่) 

2
แจกโจทย “ของดีบานเรา” แลวใหแตละกลุม 

เขียนของดีในพื้นที่ลงบนกระดาษโนต ภายใตทุนชุมชน 
5 ประเด็นคือ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม 

ทุนความรูภูมิปญญา ทุนมนุษย และทุนเงินตรา 
ลงในกระดาษ A4 โดยมีชองตารางคือ 

ทุน  สถานการณ   ผล

3
หลังเขียนเสร็จใหนํากระดาษโนตแปะ
ลงบนแผนที่ตามจุดที่ปฏิบัติการเกิดขึ้น

9
นําคําสําคัญมาตั้งเปนวัตถุประสงค 
2 ขอคือ เพื่อศึกษา... เพื่อพัฒนา...

10
นําคําสําคัญจากวัตถุประสงคมาเรียบเรียง 
เปนชื่อโครงการ ใหเห็นองคประกอบวา 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร

11
นําวัตถุประสงคมาตั้งคําถาม 

ใหมากที่สุดผานรูปแบบตาราง

4
เลือกพื้นที่ตัวอยาง

เพื่อนําเสนอประเด็น

6
ใหแตละกลุมทบทวนสถานการณ
ที่นาสนใจ ออกมาใหมากที่สุด

8
เลือกเรื่องที่สนใจ 

เพิ่มความตองการที่จะทําคืออะไร 
แลววงคําสําคัญที่ไดจากเรื่อง

75
สรางขอตกลงในการเลือกเรื่อง ผานการนําเสนอของทีมกลาง 

และแชรในเวทีเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาสิ่งที่จะทํา  
(ในสวนทีมกลางมีประเด็นการพิจารณาโครงการคือ สนุก 
มีประโยชน เปนไปได และชวยพัฒนาศักยภาพเยาวชน)

เครื่องมือ :
แผนที่ทางสังคม 

(Social Mapping)

ผลลัพธ  
เยาวชนไดแผนที่ทางสังคม
เพื่อวิเคราะหเรื่องที่จะทํา
สูการพัฒนาชื่อโครงการ

และวัตถุประสงค

วิเคราะหเรื่องตามกรอบการพิจารณา 
โดยใชรูปแบบตาราง

เกณฑ  
ผลการวิเคราะห  

12

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



หาเด็ก หาพี่เลี้ยง: กิจกรรมคนหาแกนนํา 1

สรุปภาพรวมและแนวทางไปตอ: ประชุมที่ปรึกษาโครงการ3

รูจักเพื่อน รูจักชุมชน: 
คายพัฒนาโครงการและจิตวิทยาเด็ก

4

ทําความเขาใจกันและกัน: 
กิจกรรมทําความเขาใจพื้นที่
และเรียนรูทิศทางโครงการ

2

฿

กระบวนการพัฒนาเยาวชน: 
16 ขั้นตอนสรางความรู ทักษะ และสํานึกพลเมือง

ทําความเขาใจพื้นที่กับผูใหญในชุมชนกอน ทั้งกลุมเกา กลุมใหม 
โดยใชเทคนิค “แบหมด” ทั้งแนวคิดโครงการ วิธีการทํางาน
ภาคี ภาพฝน และงบประมาณ เพื่อทําใหชุมชนไวใจ 
และเห็นเปาหมายการทําโครงการรวมกัน 

Learning Journey: เวทีสรุปเสนทางการเรียนรู15
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูผานเครื่องมือ “Learning Journey” 
ในพื้นที่ของแตละทีม โดยมีขั้นตอน RDM เปนธงในแตละระยะ 
เพื่อสะทอนใหเยาวชนเห็นวา พวกเขาทําอะไรไปบาง 
และในระยะนั้นเกิดอะไรขึ้น ไดบทเรียนอะไร 
เหลืออะไรที่ตองทําตอ และวางแผนงานมหกรรม

มหกรรมเยาวชนสตูล: เยาวชนทนแลมายดาย16
นําเสนอผลงานในงาน “มหกรรมเยาวชนสตูลครั้งที่ 1 
เยาวชนทนแลมายดาย” ระหวางวันที่ 26-27 มกราคม 2562 
ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งเปนแมขายพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาจังหวัดสตูล นอกจากสื่อสารโครงการของเยาวชนแลว 
นี่ยังเปนโอกาสสรางการรับรูแกหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 
ในจังหวัดซึ่งอาจนําไปสูการขยายผลโครงการฯ ตอไป

ที่ปรึกษาโครงการชวยวิเคราะหหาแนวทางการดําเนินงานตอ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ 
ออกแบบโครงการ จากกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน เปนเครื่องมือ “3RDM” 

เติมเต็ม 3R: นําเสนอโครงการครั้งที่ 28
ผูทรงคุณวุฒิชวยเติมเต็มแผนการทํางานแกเยาวชน 
คือ D และ M  โดยใชเครื่องมือ session design 
และสรางความเขาใจการสรางการเรียนรู 
ใหเยาวชนแกพี่เลี้ยงชุมชน ในการหนุนเยาวชน 
ทํากิจกรรมในชุมชน เปนพื้นที่ฝกทักษะ 
การนําเสนอแกเยาวชน

ฝกทักษะการสื่อสารผานภาพถายและการเขียนเนื้อหาการเรียนรูหลักมีดังนี้ 
• การรูเทาทันสื่อ ทั้งขอดีและขอเสีย
• การถายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อยางสรางสรรค 
• เลาเรื่องผานการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ 
 และออกแบบเปนนิตยสารทํามือ โดยเลือกโจทยชุมชนที่เยาวชน
 อยากรูจักมากที่สุด 
• ฝกทักษะการจับประเด็น เพื่อเตรียมพรอมกอนไปสัมภาษณคนในชุมชน 
 ผานกิจกรรมสถานการณสมมติ เลาเรื่องโครงการที่ตนเองทําใหเพื่อนฟง

เยาวชนไดทําความรูจักกับเพื่อนรวมโครงการฯ ทีมโคช 
และแผนการทําโครงการสําหรับกลับไปดําเนินการตอในชุมชน 

จะทําอะไร ใชเงินเทาไหร: 
เวทีบริหารจัดการโครงการ

5

ติดตามและเติมเต็มโครงการ:
เวทีนําเสนอโครงการครั้งที่ 1

6

ฝกฝนทักษะการสื่อสารและรูเทาทันสื่อ: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ    ครั้งที่ 1

7

ฝกทักษะ “การทํางานเปนทีม” ดวยการรูจักตนเอง 
และเพื่อนผานกิจกรรมสัตวสี่ทิศ และ เกมตาราง 6 ชอง, 
เกาอี้ดนตรี, ลูกเปดขี้เหร และเกมเทาชิด ทําใหเยาวชน 
ไดบทเรียนเรื่องการวางแผนและความสามัคคี 

รูจักเพื่อน รูจักตัวเอง เพื่อทํางานรวมกัน: 
คายพลังกลุมและความสุข

9

พัฒนาโปรเจ็กตการทําสื่อที่ลงลึกมากขึ้นตามความสนใจ 
และความถนัดของเยาวชน 5 ประเภท ไดแก 1. วิดีโอ 
2. การแสดงละคร 3. คลิปขนาดสั้น 4.เพลง, ดนตรี 
และการละเลน 5. นิตยสารและหนังสือทํามือ 

พัฒนาทักษะสื่อสารและความคิดสรางสรรค: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ ครั้งที่ 2

11

เยาวชนลงมือซอม ลงมือทํา และรับคอมเมนต
เพื่อปรับแกผลงานของตัวเองใหเสร็จสมบูรณ 

พัฒนาสื่อจนเปนรูปธรรม: 
อบรมโปรเจ็กตสื่อโดนใจ ครั้งที่ 3

12

ขยายมุมมองจากชุมชนสูระดับโซน:
เวทีประชุมโซน

14

เปนเสนทางการเรียนรูสําคัญ (Learning journey) ที่จะเจอปญหาและ 
ความทาทายมากมาย ซึ่งโครงการฯ เชื่อวา “ปญหาคือโอกาสในการเรียนรู” 
การไดเผชิญปญหา คิดแกปญหาดวยตนเองกอน โดยมีพี่เลี้ยงและโคช 
คอยสังเกตการณ และหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเขาไปชวยเหลือ ตรงนี้เปน 
กระบวนการบมเพาะ สรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) 
ใหกับเยาวชน 

เยาวชนลงมือทําโครงการในชุมชน : 
หัวใจสําคัญของการสรางทักษะ
และลักษณะนิสัย (Character building) 

10 

การบริหารจัดการโครงการเปนอีกหนึ่งทักษะสําคัญ 
ในศตวรรษที่ 21 ทีมจึงจัดเวทีบริหารจัดการ 
โครงการขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการเรียนรู 
เรื่องการบริหารการเงิน ดวยชวนเยาวชน 
คลี่รายละเอียดของกิจกรรมที่จะทํา เพื่อกําหนด 
ความเหมาะสมของงบประมาณ และวางแผน 
เก็บขอมูลขั้น 3R

การนําเสนอโครงการตอผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งจะชวยเชปโครงการเด็กใหคมชัดยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันเวทีนี้ก็มีวัตถุประสงคแฝงคือ 
เปนการฝกทักษะการนําเสนอ ความกลาแสดงออก 
และทักษะการสื่อสารแกเยาวชน

เนื่องจากเปนการทํางานในรูปแบบใหมกับคนกลุมใหม และพื้นที่ใหม 
(บางโครงการ) ซึ่งการจะทํางานใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไวได ทีมโคชจําเปนตอง 
“รูจักเด็ก รูจักพื้นที่” รายโครงการ โดยใชเครื่องมือ “ปฏิทิน/นาฬกาชีวิต” 

แบบฟอรมตารางการปฏิบัติงาน

กิจกรรม
(จะทําอะไร)

1. ………………

2. ………………

3. ………………

วิธีการ
(ทําอยางไร)

กลุมเปาหมาย
(ทํากับใคร)

ระยะเวลา
(ทําเมื่อไหร

ใชเวลาเทาใด)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
(ทําแลว
ไดอะไร)

ผูรับผิดชอบ
(ใครรับผิดชอบ

กิจกรรมนี้)

งบประมาณ
(ใชงบ

ประมาณ
เทาไหร

มีรายละเอียด
อะไรบาง)

วัตถุประสงค
(ทําไป

เพื่ออะไร)

D
M

จากการมองเห็นปญหาในระดับชุมชน โคชไดชวนเยาวชนเติมมุมมอง 
ความเปนพลเมืองในระดับโซน เพื่อใหเยาวชนมองเห็นความเชื่อมโยง 
ของตัวเองกับสังคมในระดับใหญขึ้น และปลุกสํานึกอยากมีสวนรวม 
รับผิดชอบตอความเปนไปของโซน โดยใชจุดรวมทางภูมิศาสตร 
แบงโซนเปน 3 โซน ไดแก
 1. โซนอําเภอควนกาหลง และอําเภอเมือง มีลักษณะวิถีชีวิต
  แบบคนเมือง
 2. โซนอําเภอละงู และอําเภอทุงหวา เปนชุมชนชายฝง 
  มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล
 3. โซนอําเภอทาแพ อยูในโซนที่มีนิเวศนเปนภูเขาและคลอง 

เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนเยาวชนใหมหลายทีม 
ทีมโคชจึงจัดกิจกรรมนี้ใหมอีกครั้งในพื้นที่กลุมละ 1 วัน 
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการทํางานเปนทีม  
ขณะเดียวกันโคชกับเยาวชนที่เพิ่งเขามาใหมรวมทีม 
ก็ไดรูจักและ สนิทสนมกันมากขึ้น ทําใหเยาวชน 
กลาคุยกัน และสื่อสารการทํางานไดเร็วขึ้น 

กระชับความสัมพันธโคชกับเยาวชน: 
คายพลังกลุมและความสุข รอบที่ 2
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• แจกกระดาษชารต ปากกา สี
• วาดนาฬกา และเขียนกิจกรรมชีวิต ในแตละชั่วโมง  
 ลงในชองบนกระดาษโพสตอิท
• เขียนรายละเอียดชีวิตลงใน A4
• นําชารตมาติดขางฝา

กระบวนการ

ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ศาสนา สถานภาพ พี่นอง จุดดี จุดดอย ความ
สามารถ

ที่อยู
ปจจุบัน

สัญชาติ หมูเลือดวันเดือน
ปเกิด

บิดา
มารดา

เลขบัตร
ประชาชน

ขอมูลที่มีอยูแลว เชน เอกสาร สื่ออินเทอรเน็ต
รวบรวมขอมูล ทําความเขาใจ

ดําเนินงาน
ตามแผน
ที่อยากทํา

สราง
การเรียนรู

กับสาธารณะ
ขอมูลที่อยากรูเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูแลว
ศึกษาลงรายละเอียด (สํารวจ สอบถาม)

การวิเคราะหทิศทางการทํางาน ออกแบบไปสู 
การปฏิบัติการ การจัดประชุม ออกแบบ ทําแผน

R1

R2

R3

D M

MovementDevelopment

Reconceptualize

Research

Review

 กิจกรรมสัตวสี่ทิศคืออะไร
สัตวสี่ทิศ เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงพฤติกรรมของคนกับสัตว 4 ชนิด ไดแก เหยี่ยว 
หมี กระทิง และหนู จึงแบงคนออกเปน 4 ลักษณะที่มีจุดแข็งและจุดออนแตกตางกันไป 
เพื่อใหเขาใจและยอมรับความแตกตางในการทํางานรวมกัน และพัฒนาตนเอง 
ในการทํางานใหดีขึ้น 

ลักษณะคือ กลาไดกลาเสีย กลาลงมือทํา พรอมพุงชนเพื่อใหงานสําเร็จ 
มีความเด็ดขาด รักพวกพอง รักความยุติธรรม ชอบเปนผูนํา นิสัยเปดเผย 
พูดตรงไปตรงมา ไมกลัวเสียความสัมพันธ แตขอเสียคือ ใจรอน 
ขาดความรอบคอบ หงุดหงิดงาย 

กระทิง: ทิศเหนือ

ลักษณะคือ รอบคอบ ทํางานเปนขั้น 
เปนตอน ใฝรู มีหลักการ มีเหตุผล 
เอาจริงเอาจัง มีความรับผิดชอบสูง 
แตหลายครั้งก็เชื่อมั่นในความคิดตนเอง
มากเกินไป ไมยืดหยุน ตัดสินใจชา 
กลัวขอผิดพลาด และยึดติดกรอบ

หมี: ทิศตะวันตก
ลักษณะคือ เปนคนสรางสรรค คิดเร็ว 
มีจินตนาการ มองการณไกล มีไหวพริบ 
รูจักยืดหยุน รักการเรียนรูและ
ชอบทดลอง แตก็เบื่องาย ชอบคิด 
แตไมชอบลงมือทํา ขาดความรอบคอบ 
ใหความสําคัญกับความคิดมากกวา 
ขอมูล และขาดความมุงมั่นในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง

 เหยี่ยว: ทิศตะวันออก

ลักษณะคือ ใสใจความรูสึกของคน ชวยเหลือผูอื่น ออนโยน 
มองโลกในแงดี เปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการทํางาน 
เปนผูประสาน รักสันติ แตบางครั้งก็ขี้เกรงใจจนมากไป 
ไมมั่นใจในตนเองทําใหไมคอยกลาตัดสินใจ หรือปฏิเสธ 
สิ่งที่ไมเห็นดวย เก็บกด ออนไหว ไวใจคนงาย ไมชอบเปนผูนํา

หนู: ทิศใต 

สัตวสี่ทิศ

N

W E

S

How to: วิเคราะหทุกข-ทุนชุมชน

1
วาดแผนที่ชุมชนของตนเอง

ลงในกระดาษขาวเทา (รายพื้นที่) 

2
แจกโจทย “ของดีบานเรา” แลวใหแตละกลุม 

เขียนของดีในพื้นที่ลงบนกระดาษโนต ภายใตทุนชุมชน 
5 ประเด็นคือ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม 

ทุนความรูภูมิปญญา ทุนมนุษย และทุนเงินตรา 
ลงในกระดาษ A4 โดยมีชองตารางคือ 

ทุน  สถานการณ   ผล

3
หลังเขียนเสร็จใหนํากระดาษโนตแปะ
ลงบนแผนที่ตามจุดที่ปฏิบัติการเกิดขึ้น

9
นําคําสําคัญมาตั้งเปนวัตถุประสงค 
2 ขอคือ เพื่อศึกษา... เพื่อพัฒนา...

10
นําคําสําคัญจากวัตถุประสงคมาเรียบเรียง 
เปนชื่อโครงการ ใหเห็นองคประกอบวา 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร

11
นําวัตถุประสงคมาตั้งคําถาม 

ใหมากที่สุดผานรูปแบบตาราง

4
เลือกพื้นที่ตัวอยาง

เพื่อนําเสนอประเด็น

6
ใหแตละกลุมทบทวนสถานการณ
ที่นาสนใจ ออกมาใหมากที่สุด

8
เลือกเรื่องที่สนใจ 

เพิ่มความตองการที่จะทําคืออะไร 
แลววงคําสําคัญที่ไดจากเรื่อง

75
สรางขอตกลงในการเลือกเรื่อง ผานการนําเสนอของทีมกลาง 

และแชรในเวทีเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาสิ่งที่จะทํา  
(ในสวนทีมกลางมีประเด็นการพิจารณาโครงการคือ สนุก 
มีประโยชน เปนไปได และชวยพัฒนาศักยภาพเยาวชน)

เครื่องมือ :
แผนที่ทางสังคม 

(Social Mapping)

ผลลัพธ  
เยาวชนไดแผนที่ทางสังคม
เพื่อวิเคราะหเรื่องที่จะทํา
สูการพัฒนาชื่อโครงการ

และวัตถุประสงค

วิเคราะหเรื่องตามกรอบการพิจารณา 
โดยใชรูปแบบตาราง

เกณฑ  
ผลการวิเคราะห  
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สถานการณ์ ‘อวนลากอวนรุน’ รุกล้ำาน่านน้ำาและชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ราวปี พ.ศ. 2530  

ที่ทำาให้ ‘เครือข่ายประมงพื้นบ้าน’ ต้องรวมตัวกันและลุกข้ึนมาหาแนวทางในการจัดการตนเอง  

เพื่อรับมือกับผู้บุกรุกที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรเหนือทะเลหน้าบ้าน การต่อสู้ครั้งนั้น ยืดเยื้อ

ยาวนานกระทั่งนำาไปสู่การจัดตั้ง ‘กลุ่มประมงพื้นบ้าน’ ในปี พ.ศ. 2540 ในที่สุด

การเคลือ่นไหวในนามของกลุม่ไดเ้กีย่วรอ้ยเอาภาคประชาสงัคมในจังหวัดสตูล ใหม้าต่อสูร่้วมกนั

ซึ่งหนึ่งในคณะทำางานขับเคลื่อนคือ สมพงษ์ หลีเคราะห์ 

กระทั่งปี พ.ศ. 2541 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

เป้าหมายคือการสนับสนุนให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย กล่าวคือ  

ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ และนำาองค์ความรู้น้ันไปแก้ไขปัญหา ซ่ึงชาวบ้าน

ที่เป็นเจ้าของปัญหาต้องเป็นผู้ดำาเนินงานด้วยตนเอง โดยในระยะแรกเริ่มของงานวิจัยท้องถิ่นคือการ 

‘มองหา’ คนทำางานท่ีมีประสบการณ์กับชุมชน ซ่ึง วีระ ทองพงษ์ นักพัฒนาเอกชนแถวหน้าของภาคใต้  

ไดเ้ข้ามาหารอืและพดูคยุเกีย่วกบัแนวคดิ ใชง้านวจิยัยกระดับและคลีค่ลายปญัหาของชมุชนทอ้งถิน่ 

นำาไปสู่ความคิดความเชื่อที่ว่า งานพัฒนาท่ีย่ังยืน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรชุมชนเข้มแข็ง  

พึง่ตนเอง และสามารถจดัการปญัหาของชมุชนเองไดห้ากมยีทุธวธิทีีเ่หมาะสม เครอืขา่ยนกัพฒันา

จังหวัดสตูลจึงเห็นร่วมกันว่างานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเป็นโอกาสหนึ่งที่ให้ชุมชนท้องถิ่น สร้างความรู้  

สร้างปัญญา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน หนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสตูล 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2544 การก่อร่างสร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่สตูลจึงมีความชัดเจนมากขึ้น 

และเกิดการจัดต้ัง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวัดสตูล (NODE) โดยมีฐานท่ีม่ันสำาคัญอยู่ท่ี

ชมรมชาวประมงพืน้บ้าน จ.สตลู (องคก์รภาคประชาชน) ม ีสมพงษ ์หลเีคราะห ์เปน็ผูป้ระสานงานจนถงึ

ปัจจุบัน

กระบวนการทำางานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้งทาง Node 

ทางโครงการวิจัย และเพื่อนพ้องพันธมิตรในแวดวงนักพัฒนาและประชาสังคมต่างๆ จนสามารถ 

หยัง่ราก ผลใิบ และใหผ้ลผลติทีต่อกย้ำาใหเ้หน็วา่ งานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่เปน็อกียทุธวิธหีนึง่ท่ีสามารถทำาให้

ความคิดความเชื่อของผู้เก่ียวข้อง ที่อยากเห็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น  

เป็นความจริงได้ จนเกิดเป็นโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดสตูล จำานวน 24 โครงการ แยกเป็นโครงการที่
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ดำาเนินแล้วเสร็จ 10 โครงการ กำาลังดำาเนินการ 14  โครงการ แบ่งเป็นประเด็นหลักๆ คือการจัดการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ในส่วนของประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านบ่อ

เจ็ดลูก” ค้นพบแนวทางการจัดการท่องเที่ยวกระทั่งเป็นต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ให้กับชุมชนอื่นๆ จนปัจจุบัน

และชุดประเด็นการศึกษา โดยเฉพาะชุดประเด็นการศึกษาในโรงเรียนตะโละใส ที่มีอาจารย์ 

สุทธิ สายสุนีย์ เป็นนักวิจัย (ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล) สามารถสร้างองค์ความรู้ที่

เปลี่ยนหน้าตาการศึกษาของจังหวัดสตูล คือ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 10 ขั้นตอน ที่มีการนำา 

รูปแบบการทำางานวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสตูล  

จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาโดยใช้โครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning)  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ทำาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

มีประสบการณ์การทำางานด้านเด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการทำางานด้านท่องเที่ยว และด้านการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ หรือ 

ทีมโหนด (Node) ยงัรว่มกบัชาวบ้านขึน้โจทยวิ์จัยในอกีหลายประเดน็ เชน่ เกษตรอนิทรยี ์ประวติัศาสตร์

ชุมชน และได้มีการนำากระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินไปจัดอบรมให้กับ 

หนว่ยงานและเจา้หน้าท่ีขององค์กรท่ีทำางานกับชุมชน เชน่ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล ฯลฯ

ปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จัดทำา โครงการสร้าง

ชมุชนบริหารจดัการตวัเองในพืน้ท่ีประสบภยัสนึาม ิซึง่ทางศูนยป์ระสานงานวจัิยเพือ่ท้องถิน่จังหวดั

สตูลเห็นว่า กระบวนการและแนวทางที่มูลนิธิสยามกัมมาจลออกแบบไว้จะสามารถ ‘ยกระดับ’ การ

ทำางานของทั้งเครือข่ายนักวิจัย และคณะทำางานของศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งการเข้าร่วมในโครงการดัง

กล่าวเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ก่อให้เกิดข้อค้นพบ และประสบการณ์ทำางานที่หลากหลาย อาทิ หลาย

พื้นที่เกิดกลไกการจัดการตนเอง เช่น สภากาแฟ (บ้านบ่อเจ็ดลูก) สภาองค์กรชุมชน (บ้านขอนคลาน) 

ขณะที่คณะทำางานเกิดข้อค้นพบสำาคัญคือ การยกระดับชุมชนวิจัยไปสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้

ต้องมีองค์ประกอบสามประการคือ หลายคน หลายเรื่อง ต้องมีกลไก ซึ่งหมายถึง ในชุมชนเกิดกลุ่ม

คนหลายคนท่ีสนใจเรื่องราวและประเด็นการพัฒนาชุมชนตนเองแตกต่างหลากหลาย ขณะเดียวกันก็

ต้องมีโครงสร้างคณะทำางานมีข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมทำางานเป็นกลไกกำากับ

การทำางานให้แต่ละเรื่องแต่ละประเด็นมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน 

ซึ่งนอกจากแนวคิดดังกล่าว เงื่อนไขสำาคัญของโครงการ “การสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเอง

ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ” คือการสร้างแกนนำาแถว 2 แถว 3 รวมท้ังการสร้าง “คนรุ่นใหม่” หรือ 

เยาวชนในพื้นที่ให้เข้ามาทำางานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ีจะร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนต่อจาก

กลุ่มผู้ใหญ่ในอนาคต 
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จากการทำางานที่ผ่านมาการประกอบร่างกันระหว่าง วิธีวิทยางานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น และ 

กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จากชุดโครงการสึนามิ ทำาให้ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จังหวัดสตูล เห็นเป้าหมายในการยกระดับไปสู่ จังหวัดจัดการตนเอง ชัดขึ้น เมื่อเห็นความสำาคัญของ

การสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านชุดโครงการ Active Citizen จึงได้กำาหนดเป้าหมายของโครงการ Active Citizen 

คือ การเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจปัญหาของบ้านเมือง  

ตลอดจนเอาธุระ และไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ดังแนวคิดของโครงการ คือ ‘Rise up the chance: 

เยาวชนทนแลม้ายด้าย’ อันหมายถึง เยาวชนที่มีการต่ืนตัว ต่ืนรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และจัดการอย่าง 

ชาญฉลาด

ดังนั้น เม่ือสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มีแนวคิดจะขยายพื้นที่การทำาโครงการ Active Citizen เพิ่มขึ้น 2 

จังหวัด มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงชักชวนศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล เพราะเล็งเห็น

ศักยภาพในการทำางานกับชาวบ้านในพ้ืนที่ ความมีใจที่มุ่งมั่นกับการทำางานพัฒนาท้องถ่ิน และ

ประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมา ทางทีมโหนดจึงตอบตกลง ภายใต้ฐานคิดการทำางานของทีม 3 เรื่อง 

คือ

1. การทำางาน Active Citizen จะช่วยต่อยอดงานของภาคประชาสังคม

2. การทำาโครงการต้องทำางานร่วมกับพี่เลี้ยงพื้นที่

3. การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนที่กว้างขึ้น

ในที่สุดจึงเกิดเป็น “โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล” ที่มีเป้าหมายเพื่อ

พฒันาเดก็เยาวชนสูก่ารสรา้งกลไกเยาวชนระดบัจังหวดั และกลไกพีเ่ลีย้งชมุชนทีท่ำางานคูข่นานกนั เพือ่

เข้ามา “สืบต่อประเด็นการทำางานต่างๆ ของภาคประชาสังคม” ที่กลุ่มผู้ใหญ่ร่วมกันขับเคลื่อนอยู่  

7 ประเด็น ได้แก่ เครือข่ายประมง การจัดการทรัพยากร แหล่งท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาวะ 

และเกษตรกรรม โดยระยะเวลา 3 ปีของโครงการหลังจากนี้ ทีมงานหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล

คือ เพื่อพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ “การจัดการสตูลย่ังยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs: 

Sustainable Development Goals) ซึง่เปน็กรอบทศิทางการพฒันาของโลกทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ(UN: 

United Nations) กำาหนดขึ้น
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กรอบคิดในกำรด�ำเนินงำน 

โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล มีเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1. การพัฒนาเด็ก

เยาวชนสู่การสร้างกลไกเยาวชนระดับจังหวัด เพื่อเข้ามา ‘สืบต่อประเด็นการทำางานต่างๆ ของภาค

ประชาสังคม’ และ 2. สร้างกลไกชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยมี

กระบวนการทำางานที่คู่ขนานกัน คือ 

เดนิตามเดก็ เปา้หมายคอืการคน้หาเดก็และเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยพ่ีเลีย้งหรือทมีโคช

เข้าไปในพื้นที่เพื่อค้นหาเด็กกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน ‘ผู้ใหญ่’ ในชุมชน ซึ่งการทำางานลักษณะนี้นอกจาก 

จะเป็นการชักชวนและกระตุ้นให้เด็กอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำาโครงการ ยังเป็นการช่วยอธิบาย

และทำาความเข้าใจกับชุมชน ผู้ปกครอง และ/หรือพี่เลี้ยงเกี่ยวกับโครงการ 

เดินพร้อมเด็ก เป็นกระบวนการที่โคชและพี่เลี้ยงพื้นที่ที่ต้องทำางานควบคู่กับเด็ก กรณีนี้พี่เลี้ยง 

อาจต้องเป็น ‘คนชวนเด็กหาความสนใจ’ เพื่อทำากิจกรรมเป็นประจำาในชุมชน เช่น งานจิตอาสา กีฬา 

งานช่วยเหลือชุมชน หรือพัฒนาทักษะอื่นๆ ตามที่สนใจ ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นเสมือนการขยาย 

เครือข่ายที่ทำาให้เยาวชนรวมตัวกันได้ ขยายเครื่องมือหรือกิจกรรมใหม่ๆ เป็นการทำางานที่หนุนเสริม

ระหว่างกันให้กำาลังใจขณะเด็กเกิดปัญหาระหว่างการทำางาน เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง (โดยทำาได้

ทั้ง 2 แบบคือ ผ่านพี่เลี้ยงพื้นที่ และทีมโคชจากศูนย์ประสานงาน) 

กล่าวคือ กิจกรรมเดินพร้อมเด็ก สามารถเกี่ยวร้อยผู้เกี่ยวข้องเข้ามาทำางานร่วมกับเด็ก หากมี

กิจกรรมตอ่เนือ่งกจ็ะมีการยกระดบัไปสู ่‘กลไกพฒันาเดก็และเยาวชนบา้น...’ ในอนาคต โดยใหเ้ยาวชน

แกนนำาเป็นผู้ชักชวนเพื่อนมาเข้าร่วม เพื่อขยายกลุ่มเด็ก โดยเน้นกิจกรรมของกลุ่มที่เป็นกิจกรรมที่ทำา

เป็นประจำาทุกๆ สัปดาห์ ทุกเดือน จนเกิดเป็นเครือข่าย เช่น เด็กปั่นจักยานเก็บขยะทุกอาทิตย์ เป็นต้น 

(Routine) เพื่อให้งานของกลุ่มมีความต่อเนื่อง และเกิดสายสัมพันธ์ยึดโยงกลุ่มผ่านกิจกรรม 

หนุนเด็กเดิน คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคิดและทำากิจกรรมด้วยตนเอง โดยออกแบบ

ให้เยาวชนดำาเนินงานภายใต้กระบวนการ RDM ดังนี้

R1 - Review ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรืออินเทอร์เน็ต 

R2 - Research ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

R3 - Reconceptualize นำาข้อมูลจาก R1 และ R2 มาวิเคราะห์ทิศทางการทำางาน และออกแบบ 

  การปฏิบัติการ

D - Development ดำาเนินงานตามแผน 

M - Movement ต้องนำาไปสู่กิจกรรมสาธารณะในอนาคต ภายใต้การทำางานร่วมกันของเด็ก  

พีเ่ลีย้ง และชุมชน โดยมตีวัชีว้ดัทีส่ำาคญัคอื มกีลุ่มเดก็และพ่ีเลีย้งชมุชนเข้ามาร่วมทมีเมือ่สิน้สดุกิจกรรม

ในแต่ละครั้ง 
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 ทั้งนี้ กระบวนการทั้ง 3 ลักษณะจะนำาไปสู่การสร้าง “กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่นำาไปสู่

การพฒันาท้องถ่ินนัน้ๆ อยา่งยัง่ยนื อกีทัง้จะกอ่ใหเ้กดิการพฒันาคน เกดิกลไกในชมุชน และปญัหา

ที่เยาวชนและพี่เลี้ยงร่วมกันทำาได้รับการแก้ไข หรือคลี่คลาย 

นอกจากการเกิดกลไกการทำางานแล้ว แนวทางการทำางานทั้ง 3 ลักษณะจะนำาไปสู่การสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน คือเกิดการพัฒนาทั้ง K: Khowledge A: Attitude และ S: Skill 

เช่นเดียวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในระบบ

เดินตาม
เด็ก

1
เดินพรอม
เด็ก

2
หนุน
เด็กเดิน

3

เยาวชนแกนนํา กิจกรรมสาธารณะ

เยาวชนในพื้นที่

ชุมชน

โครงการ

คุณสมบัติ
พี่เลี้ยง*

คนเลนกับเด็ก

ทีมสนับสนุนดูแล แกนนําเด็ก
ทีมสมาชิก

• มีความรู 
• เครื่องมือทํางานกับเด็ก
• อื่นๆ

ผลสําเร็จ
ของโครงการ
• คนไดรับการพัฒนา
• ปญหาคลี่คลาย
• เกิดกลไกชุมชน

กรอบคิดการทํางานพัฒนาเยาวชนจังหวัด

กลไกชุมชน สูการ
พัฒนาเยาวชน

K : Knowledge
A : Attitude
S : Skill

Movement
สรางการเรียนรูกับสาธารณะ

Development
ดําเนินงานตามแผนที่อยากทํา

Reconceptualize
การวิเคราะหทิศทางการทํางาน
ออกแบบไปสูการปฏิบัติการ

Research
ศึกษาขอมูลที่อยากรูเพิ่มเติม

Review
ศึกษาขอมูลที่มีอยูแลว

*

R1

R2

R3

D

M
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กลไกกำรท�ำงำน 

ทีมงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล หรือทีมโหนด ได้ร่วมกันวางแผนกลไกการ

ทำางานเป็น 3 ระดับ คือ

1. กลไกบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด

สตูล ซึ่งได้แบ่งบทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชน ดังนี้

• พิเชษฐ์ เบญจมาศ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้

• ประวิทย์ ลัดเลีย ติดตามการดำาเนินงานของเยาวชนในพื้นที่และเชื่อมความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

• อับดุลอาสีด หยีเหม ฝ่ายเทคโนโลยี และติดตามการดำาเนินงานของเยาวชน โคชเยาวชน

ในพื้นที่

• ยุพาพร ปะดุลัง การเงิน/บันทึกรายรับ-รายจ่ายโครงการเยาวชน

แต่ทั้งหมดยังคง ‘ทำางานร่วมกัน’ เพื่อไปสู่เป้าหมายสำาคัญของโครงการ

2. กลไกท่ีปรึกษาโครงการ เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ใหญ่ในจังหวัดสตูลเข้ามาช่วยเติมมุมมอง 

การทำางาน พัฒนาเยาวชนของทีมโหนด และให้ความเห็นต่อโครงการท่ีเยาวชนดำาเนินการ ประกอบด้วย

• สมพงษ์ หลีเคราะห์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

• อาจารยส์ทุธิ สายสนุยี ์ผูอ้ำานวยการโรงเรียนอนบุาลสตูล ทีป่รึกษาศนูย์ประสานงานฯ และ

ผู้ดูแลเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

• หรน หัสมา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ และอดีตศึกษานิเทศก์ 

• หุดดีน อุสมา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ และครูสอนภาษาอังกฤษที่ทำางานขับเคลื่อน

ภาคประชาสังคม 

• ศักรินทร์ สีหมะ ประธานมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี ต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดย

องค์กรชุมชน

คุณสมบัติของที่ปรึกษาโครงการ

• เคยทำางานรว่มกันมากอ่น ทำาใหเ้ข้าใจอปุนิสัยในการทำางาน และมองเหน็เปา้หมายเดยีวกัน

• มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับการศึกษาและภาคประชาสังคม 

• สามารถเช่ือมประสานงานโครงการ Active Citizen ไปสู่แวดวงภายนอกท่ีกว้างข้ึนได้ อันจะ

ทำาให้โครงการได้รับการต่อยอด หรือขยายผล เพื่อสร้างผลกระทบที่มากขึ้น
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3. กลไกชุมชน เพื่อให้การทำางานพัฒนาเยาวชนเกิดความต่อเนื่องในระยะยาว และเพื่อพัฒนา 

จังหวัดสตูลสู่ ‘การจัดการสตูลยั่งยืน’ จำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีกลไกในชุมชนเข้ามาทำางานร่วมกัน  

ซึ่งทีมศูนย์ประสานงานฯ มองว่า กลุ่มคนที่น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกนี้คือ 

• ผู้นำาชุมชน ทำาหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ

• พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นคนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก คอยช่วยเหลือ ดูแล

• พี่เลี้ยงพื้นที่ที่เป็นคนเล่นกับเด็ก หรือทำางานร่วมกับเด็ก

กลไกที่ปรึกษาโครงการ 
เพื่อใหมีคนภายนอกเขามาชวยเติม
มุมมองการทํางานของทีมโหนด
และโครงการของเยาวชน 

การออกแบบโครงการ 
สําหรับกลไกการทํางานของทีมแบงออกเปน 2 ระดับ คือ

• เคยทํางานรวมกันมากอน ทําใหเขาใจอุปนิสัย
 ในการทํางาน และมองเห็นเปาหมายเดียวกัน
• มีประสบการณการทํางาน เกี่ยวกับการศึกษา
 และภาคประชาสังคม 
• สามารถเชื่อมประสานงานโครงการ Active 
Citizen ไปสูแวดวงภายนอกที่กวางขึ้นได 
อันจะทําใหโครงการไดรับการตอยอดหรือขยายผล 
เพื่อสรางผลกระทบที่มากขึ้น

• สมพงษ หลีเคราะห หัวหนาศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
 จังหวัดสตูล 
• อาจารยสุทธิ สายสุนีย ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล 
 ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และผูดูแลเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
• หรน หัสมา ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และอดีตศึกษานิเทศก 
• หุดดีน อุสมา ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และครูสอนภาษาอังกฤษ
 ที่ทํางานขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 
• ศักรินทร สีหมะ ประธานมูลนิธิคลองโตะเหล็มอะคาเดมี
 ตนแบบการจัดการเรียนรูโดยองคกรชุมชน

• พิเชษฐ เบญจมาศ ออกแบบกระบวนการ
• ประวิทย ลัดเลีย ดูกระบวนการภายในพื้นที่และ
 เชื่อมความสัมพันธกับชุมชน 
• อับดุลอาสีด หยีเหม ฝายเทคโนโลยี/ติดตามงานของเด็ก
 ผานชองทางออนไลน 
• ยุพาพร ปะดุลัง การเงิน/บันทึกรายรับ-รายจายโครงการเด็ก

คุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาโครงการ

แตทั้งหมดยังคง “ทํางานรวมกัน”เพื่อไปสูเปาหมายสําคัญของโครงการ

เพื่อใหการทํางานพัฒนาเยาวชนเกิดความยั่งยืน 
และเพื่อพัฒนาจังหวัดสตูลสู “การจัดการสตูลยั่งยืน” 
จําเปนตองมีกลไกในชุมชนเขามาทํางานรวมกัน 
โดยกลุมคนที่นาจะเขามามีสวนรวมในกลไกนี้คือ

• ผูนําชุมชน ทําหนาที่สนับสนุนชวยเหลือ
• พอแมผูปกครอง สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
  คอยชวยเหลือ ดูแล
• พี่เลี้ยงพื้นที่ ที่เปนคนเลนกับเด็ก

กลไกชุมชน
กลไกการทํางาน
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ฐานคิดความเชื่อ�และกระบวนการดำาเนินงาน

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูลมีฐานคิดและความเชื่อเร่ือง “การเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติจริง” จึงใช้เครื่องมือการทำาโครงการเพื่อชุมชน (Community project) เป็นเครื่องมือให้เยาวชน

รวมกลุ่มกันทำางานเป็นทีม ร่วมคิดและร่วมลงมือทำาโครงการ จากโจทย์สถานการณ์จริงในชุมชน ผ่านการ

คิดวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการวิจัยด้วยเครื่องมือ RDM (รายละเอียดอยู่ในกระบวนการพัฒนา

เยาวชน: 16 ขั้นตอนสร้างความรู้ ทักษะ และสำานึกพลเมือง)

ซึง่ภายหลงัจากท่ีไดก้ลไกการทำางานของโครงการ ทมีศนูย์ประสานงานฯ จึงจัดเวทปีระชมุทีป่รึกษา

โครงการ เพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดของโครงการ แนวทางการหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และ

ให้ที่ปรึกษาช่วย ‘ชี้เป้า’ คนและพื้นที่ จนได้ข้อสรุป 3 เรื่อง ในการได้มาซึ่งกลุ่มเยาวชน ได้แก่

1. เชื่อมร้อยหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) โรงเรียน และกลุ่มที่เคย

ทำางานวิจัยร่วมกันมาก่อนเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

2. ควรเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามสนใจในการทำางานเยาวชน ไมจ่ำาเปน็วา่ตอ้งมกีารรวมกลุม่มากอ่น แต่

พี่เลี้ยงและเด็กต้องอยากทำาทั้งสองฝ่าย 

3. พื้นที่เป้าหมายควรครอบคลุมทุกอำาเภอ แม้ไม่รู้จักใครเลยในอำาเภอนั้นก็ต้องหาให้เจอ เพ่ือ

เป็นตัวอย่างโครงการในการขยายผลการดำาเนินงานปีที่ 2 

นอกจากนี ้เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการพฒันาเยาวชน โครงการฯ ไดอ้อกแบบระบบการทำางานเพือ่

หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชน 5 ด้าน คือ

 

กลไกที่ปรึกษาโครงการ 
เพื่อใหมีคนภายนอกเขามาชวยเติม
มุมมองการทํางานของทีมโหนด
และโครงการของเยาวชน 

การออกแบบโครงการ 
สําหรับกลไกการทํางานของทีมแบงออกเปน 2 ระดับ คือ

• เคยทํางานรวมกันมากอน ทําใหเขาใจอุปนิสัย
 ในการทํางาน และมองเห็นเปาหมายเดียวกัน
• มีประสบการณการทํางาน เกี่ยวกับการศึกษา
 และภาคประชาสังคม 
• สามารถเชื่อมประสานงานโครงการ Active 
Citizen ไปสูแวดวงภายนอกที่กวางขึ้นได 
อันจะทําใหโครงการไดรับการตอยอดหรือขยายผล 
เพื่อสรางผลกระทบที่มากขึ้น

• สมพงษ หลีเคราะห หัวหนาศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
 จังหวัดสตูล 
• อาจารยสุทธิ สายสุนีย ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล 
 ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และผูดูแลเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
• หรน หัสมา ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และอดีตศึกษานิเทศก 
• หุดดีน อุสมา ที่ปรึกษาศูนยประสานงานฯ และครูสอนภาษาอังกฤษ
 ที่ทํางานขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 
• ศักรินทร สีหมะ ประธานมูลนิธิคลองโตะเหล็มอะคาเดมี
 ตนแบบการจัดการเรียนรูโดยองคกรชุมชน

• พิเชษฐ เบญจมาศ ออกแบบกระบวนการ
• ประวิทย ลัดเลีย ดูกระบวนการภายในพื้นที่และ
 เชื่อมความสัมพันธกับชุมชน 
• อับดุลอาสีด หยีเหม ฝายเทคโนโลยี/ติดตามงานของเด็ก
 ผานชองทางออนไลน 
• ยุพาพร ปะดุลัง การเงิน/บันทึกรายรับ-รายจายโครงการเด็ก

คุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาโครงการ

แตทั้งหมดยังคง “ทํางานรวมกัน”เพื่อไปสูเปาหมายสําคัญของโครงการ

เพื่อใหการทํางานพัฒนาเยาวชนเกิดความยั่งยืน 
และเพื่อพัฒนาจังหวัดสตูลสู “การจัดการสตูลยั่งยืน” 
จําเปนตองมีกลไกในชุมชนเขามาทํางานรวมกัน 
โดยกลุมคนที่นาจะเขามามีสวนรวมในกลไกนี้คือ

• ผูนําชุมชน ทําหนาที่สนับสนุนชวยเหลือ
• พอแมผูปกครอง สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
  คอยชวยเหลือ ดูแล
• พี่เลี้ยงพื้นที่ ที่เปนคนเลนกับเด็ก

กลไกชุมชน
กลไกการทํางาน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. สร้างสำานึกและยกระดับคุณภาพเยาวชนสู่ความเป็น “พลเมือง” (Active Citizen) คือ

เยาวชนท่ีมจีติสำานกึรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม มคีวามสามารถในการพฒันาตัวเอง และเข้ามาร่วมขับเคลือ่น

การทำางานกับผู้ใหญ่ในประเด็นต่างๆ ของจังหวัด เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมาย “สตูลยั่งยืน”

2. พฒันาศกัยภาพแกนนำาชมุชนและผูป้กครองสูก่ารเป็นพีเ่ลีย้งเยาวชนระดับพืน้ท่ี ทำาหนา้ที่

เป็นโคชหนุนเสริมงานเยาวชนที่กำาลังขับเคลื่อน

3. ขับเคลื่อนกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่ ผ่านการหนุนเสริมกลุ่ม/เครือข่าย

เยาวชน และกลุ่ม/เครือข่ายแกนนำาชุมชนกับผู้ปกครอง

4. พัฒนาชุดความรู้ในการสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน แกนนำาชุมชน และผู้ปกครอง

5. ยกระดับการทำางานของพี่เลี้ยงโครงการสู่การพัฒนาเยาวชนอย่างมีความรู้และเป็นระบบ

คุณลักษณะแกนน�ำเยำวชนสตูล 
ท่ีเป็นเป้ำหมำยของโครงกำร 

โครงการกำาหนดเปา้หมายการพฒันาเยาวชนให้เกดิคณุลกัษณะสำาคญั 3 ดา้น คอื 1) ดา้นแนวคิด

และความเชือ่ คาดหวงัวา่เยาวชนจะมจีติสาธารณะ บนพ้ืนฐานการรู้จักรับผดิชอบในหนา้ทีข่องตนเอง 

ครอบครัว และหน้าท่ีต่อชุมชน 2) ด้านความรู้และทักษะ คาดหวังว่าเยาวชนจะมีความรู้ มีทักษะการคิด 

มีระบบคิด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารความคิดของตนเองได้ เรียนรู้ความแตกต่าง 

หลากหลาย และ 3) ด้านปฏิบัติการ มีการใช้ความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชน ใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ และมีทักษะการบริหารจัดการ สามารถประสานงานภายในทีมและชุมชน 

รู้จักวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่การทำางาน ดังภาพ

คุณลักษณะ
แกนนําเยาวชนสตูล

ที่เปนเปาหมาย
ของโครงการ

• ใชความรูตอยอด เพื่อพัฒนาชุมชน
• ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 และเกิดประโยชน
• มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถ
 ประสานงานภายในทีม และชุมชน 
 รูจักวางแผน แบงบทบาทหนาที่การทํางาน

รับรูและเขาใจขอมูลประวัติศาสตร 
วิถีชีวิต ภูมิปญญา อาชีพของชุมชน

ความรูและทักษะ

แนวคิดและความเชื่อ ปฏิบัติการ

มีความรู 

บนพื้นฐานการรูจักรับผิดชอบหนาที่ของ
ตนเอง รับผิดชอบหนาที่ของครอบครัว 
และรับผิดชอบหนาที่ของชุมชน

มีจิตสาธารณะ 

ของชุมชน สังคม และโลก

เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง

รูจักวางแผนในการทํางาน และการคิด 
อยางเปนระบบ (System Thinking) 
และใชฐานขอมูลในการตัดสินใจ 

มีระบบคิด
มีทักษะการบันทึก การนําเสนอ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู 

สื่อสารสิ่งที่คิด
และทําได 

รับฟงความคิดเห็นผูอื่น 
และอยูรวมกับผูอื่นได

เรียนรูความแตกตาง
หลากหลาย 

Heart

Head

Hand
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คุณลักษณะ
แกนนําเยาวชนสตูล

ที่เปนเปาหมาย
ของโครงการ

• ใชความรูตอยอด เพื่อพัฒนาชุมชน
• ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 และเกิดประโยชน
• มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถ
 ประสานงานภายในทีม และชุมชน 
 รูจักวางแผน แบงบทบาทหนาที่การทํางาน

รับรูและเขาใจขอมูลประวัติศาสตร 
วิถีชีวิต ภูมิปญญา อาชีพของชุมชน

ความรูและทักษะ

แนวคิดและความเชื่อ ปฏิบัติการ

มีความรู 

บนพื้นฐานการรูจักรับผิดชอบหนาที่ของ
ตนเอง รับผิดชอบหนาที่ของครอบครัว 
และรับผิดชอบหนาที่ของชุมชน

มีจิตสาธารณะ 

ของชุมชน สังคม และโลก

เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง

รูจักวางแผนในการทํางาน และการคิด 
อยางเปนระบบ (System Thinking) 
และใชฐานขอมูลในการตัดสินใจ 

มีระบบคิด
มีทักษะการบันทึก การนําเสนอ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู 

สื่อสารสิ่งที่คิด
และทําได 

รับฟงความคิดเห็นผูอื่น 
และอยูรวมกับผูอื่นได

เรียนรูความแตกตาง
หลากหลาย 

Heart

Head

Hand
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กระบวนกำรพัฒนำเยำวชน 16 ขั้นตอน: 
สร้ำงควำมรู้ ทักษะ และส�ำนึกพลเมือง 

1.� หาเด็ก�หาพี่เลี้ยง:�กิจกรรมค้นหาแกนนำา

หลงัจากออกแบบกลไกการดำาเนินงานทัง้ระบบ ทมีโคชจึงติดต่อประสานงานกับ “แกนนำาชมุชน” 

ในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ และจัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจ” กับผู้ใหญ่ในชุมชนก่อน ทั้งกลุ่มที่เคยร่วม

งานกันมาก่อน และกลุ่มที่ไม่เคยทำางานร่วมกัน เพื่อหาพี่เลี้ยงที่สนใจเรื่องกระบวนการพัฒนาเยาวชน 

โดยใช้เทคนิค “แบหมด” ทั้งแนวคิดโครงการ วิธีการทำางาน ภาคี ภาพฝัน และงบประมาณ เพื่อทำาให้

ชุมชนไว้ใจ และเห็นเป้าหมายการทำาโครงการร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการต้ังเป้าหมายว่าจะดำาเนินการ

สนับสนุนเยาวชนให้ครอบคลุมทุกอำาเภอ โดยเริ่มลงพื้นที่ศึกษาบริบทและทำาความเข้าใจในพื้นที่วิจัย

เดิมก่อน ส่วนพื้นที่ใหม่จะให้ที่ปรึกษาช่วยชี้เป้าให้ว่าควรติดต่อใคร หรือหน่วยงานใด

จากการลงพืน้ทีพ่บวา่ บางพืน้ทีย่งัไมเ่จอพีเ่ลีย้งตวัจรงิ เปน็เพยีงคนชีเ้ปา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาตอ่วา่ควร

ไปหาใคร บางพื้นที่มีพี่เลี้ยงสนใจแต่ยังไม่มีเยาวชน และบางพื้นที่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ทีมจึงต้องลง

ไปพูดคุยกับเด็กๆ ในพื้นที่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พี่เลี้ยงเข้าใจโครงการมากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้นที่ศูนย์ประสาน

งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวัดสตูลเป็นเวลา 1 วัน โดยมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปล่ียน

แนวคิดของโครงการ และการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน

2.� ทำาความเข้าใจกันและกัน:�กิจกรรมทำาความเข้าใจพื้นที่และเรียนรู้ทิศทาง
โครงการ

เนือ่งจากเป็นการทำางานในรปูแบบใหม่กับคนกลุม่ใหม ่และพืน้ทีใ่หมใ่นบางโครงการ การจะทำางาน

ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทีมโคชจำาเป็นต้อง “รู้จักเด็ก รู้จักพื้นที่” รายโครงการ จึงออกแบบเครื่อง

มือ “ปฏิทิน/นาฬิกาชีวิต” เพื่อให้เยาวชนทบทวนกิจกรรมของตนเองในแต่ละวัน และที่ทำาให้ทีมโคช

ได้รู้ตารางชีวิตของเยาวชนแต่ละคน และเก็บเป็นฐานข้อมูลที่จะเข้าใจวิถีชีวิตเยาวชนมากขึ้น ซึ่งต้องใช้

เวลาในการไปพบปะกับเยาวชนหลายครั้ง และส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลากลางคืน เพราะเยาวชนส่วนใหญ่

ต้องเรียนหนังสือและมีธุระส่วนตัว เช่น ช่วยพ่อแม่กรีดยาง ทำาสวน เล่นเกม ดูบอล เป็นต้น รวมถึงเป็น

โอกาสที่จะได้สร้างความเข้าใจเรื่อง พลเมืองตื่นรู้หรือ Active Citizen ที่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ

อีกครั้ง

ปฏิทิน/นาฬกาชีวิต 24 ชั่วโมง
ของแกนนําเยาวชน

24 13

112
211

310

49
58

67

23 14

22 15

21 16

20 17
19 18

เยาวชนรุนใหมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชน 
การดูฟุตบอลในคืนวันเสาร-อาทิตย เลนเกม 
เลนโซเชียลมีเดียแทนการดูโทรทัศน

ไมภูมิใจในอาชีพของตนเองและผูปกครอง  
สังเกตไดจากคําพูดวา “ไมไดทําอะไร” 
ทั้งที่ชวยครอบครัวทํางานอยู 

บางชุมชนไมมีการสรางการเรียนรูเรื่อง 
ภูมิปญญาอาชีพแกเยาวชน

• แจกกระดาษชารต ปากกา สี
• วาดนาฬกา และเขียนกิจกรรมชีวิต ในแตละชั่วโมง  
 ลงในชองบนกระดาษโพสตอิท
• เขียนรายละเอียดชีวิตลงใน A4
• นําชารตมาติดขางฝา

ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ศาสนา สถานภาพ พี่นอง จุดดี จุดดอย ความ
สามารถ

ที่อยู
ปจจุบัน

สัญชาติ หมูเลือดวันเดือน
ปเกิด

บิดา
มารดา

เลขบัตร
ประชาชน

กระบวนการ

ขอคนพบของการใชเครื่องมือดังกลาวทําใหทีมรูจักเด็กเปนรายบุคคล
ทั้งสภาพครอบครัว เพื่อน วิถีชีวิต โดยมีขอมูลที่นาสนใจ 3 เรื่องคือ
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ปฏิทิน/นาฬกาชีวิต 24 ชั่วโมง
ของแกนนําเยาวชน

24 13

112
211

310

49
58

67

23 14

22 15

21 16

20 17
19 18

เยาวชนรุนใหมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชน 
การดูฟุตบอลในคืนวันเสาร-อาทิตย เลนเกม 
เลนโซเชียลมีเดียแทนการดูโทรทัศน

ไมภูมิใจในอาชีพของตนเองและผูปกครอง  
สังเกตไดจากคําพูดวา “ไมไดทําอะไร” 
ทั้งที่ชวยครอบครัวทํางานอยู 

บางชุมชนไมมีการสรางการเรียนรูเรื่อง 
ภูมิปญญาอาชีพแกเยาวชน

• แจกกระดาษชารต ปากกา สี
• วาดนาฬกา และเขียนกิจกรรมชีวิต ในแตละชั่วโมง  
 ลงในชองบนกระดาษโพสตอิท
• เขียนรายละเอียดชีวิตลงใน A4
• นําชารตมาติดขางฝา

ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ศาสนา สถานภาพ พี่นอง จุดดี จุดดอย ความ
สามารถ

ที่อยู
ปจจุบัน

สัญชาติ หมูเลือดวันเดือน
ปเกิด

บิดา
มารดา

เลขบัตร
ประชาชน

กระบวนการ

ขอคนพบของการใชเครื่องมือดังกลาวทําใหทีมรูจักเด็กเปนรายบุคคล
ทั้งสภาพครอบครัว เพื่อน วิถีชีวิต โดยมีขอมูลที่นาสนใจ 3 เรื่องคือ
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การทำากิจกรรมในขั้นตอนนี้ เป็นเหมือนกระบวนการกลั่นกรองที่คัดเลือกเยาวชนจาก 20 ทีมที่

สนใจ ให้เหลือทีมท่ีเข้าร่วมโครงการจริง 15 ทีม เพราะได้เกิดความเข้าใจกันชัดเจนมากข้ึน ทั้งความ

พร้อมของเยาวชนในการจัดการเวลาทำากิจกรรม ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และได้

เห็นว่าทีมใดมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำาหนดไว้คือ “มีเด็ก มีพี่เลี้ยง และทั้งเด็กและพี่เลี้ยงมีใจอยาก

ทำา” โดยจากการทำากิจกรรมสามารถแบ่งกลุ่มเยาวชนในโครงการออกเป็นกลุ่มตามภาพข้างล่าง

ลักษณะกลุมเยาวชน

ศาสนา สภา
เยาวชน

เกษตร
อินทรีย

• มีพี่เลี้ยง
• มีเด็กจุดแข็ง

• ความอยาก
• ไมมีพี่เลี้ยง
• ไมมีชุมชน

จุดแข็ง

สภา
การเมือง
ชุมชน

อนุรักษ
ทรัพยากร

การศึกษา
เพื่อสังคม

กลุม
เดินตามแบบ
อุดมการณ
พี่เลี้ยง/รัฐ/
ศาสนา

แวนเปด
พื้นที่

นํ้าทอมความ
สัมพันธ

โซเชียล
มีเดีย

วาง

กลุม
ตองการพัฒนา

แกปญหา

นอก
โรงเรียน

3.� สรุปภาพรวมและแนวทางไปต่อ:�ประชุมที่ปรึกษาโครงการ

เมื่อเริ่มเห็นเด็ก เห็นพ่ีเลี้ยง และเห็นพ้ืนที่ทำางานที่สนใจเข้าร่วม เพื่อให้การทำาโครงการประสบ 

ผลสำาเรจ็ ทีมโคชไดน้ำาขอ้มลูทัง้หมดนำาเสนอตอ่ทีป่รึกษาโครงการฯ อีกคร้ัง เพือ่ชว่ยวิเคราะห์หาแนวทาง

การดำาเนินงานต่อ อันนำาไปสู่การปรับประยุกต์เครื่องมือการเรียนรู้ในพัฒนาโครงการเพื่อชุมชน 

(Community project) จากเดิมท่ีจะใช้กระบวนการวิจัย 10 ข้ันตอน มาเป็นเคร่ืองมือ ‘3R D M’ 

ที่ประยุกต์จากโครงการสร้างชุมชนบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ โดยมีเหตุผลคือ 

กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนใช้เวลาทำานานเกินไป ขณะที่โครงการนี้เยาวชนมีเวลาทำางานเพียง 

6 เดอืน ซ่ึงขอ้ดขีองเครือ่งมอื 3R D M คอื ใชเ้วลาในการทำาไมม่ากและไมเ่ขม้ขน้เทา่กระบวนการ

วิจัย 10 ข้ันตอน ซ่ึงเยาวชนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การทำาวิจัยมาก่อนน่าจะสามารถเรียนรู้และทำาได้ 

พร้อมกับปรับเปล่ียนการสนับสนุนงบประมาณในการทำาโครงการใหม่เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกใช้

สำาหรบั ‘การวางแผนและศกึษาขอ้มลูชมุชนในประเดน็ทีส่นใจ’ (3R) ระยะที ่2 ใชใ้นระยะจดักจิกรรม

พัฒนาคน/ชุมชน ตามโจทย์หรือเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะก่อนหน้านี้ หรือ D คือ 

Development และ M คือ Movement สื่อสารสร้างความรับรู้/สร้างการเรียนรู้กับสาธารณะ ให้มีการ 

ขยับขยายเครือข่ายแนวร่วมในการดำาเนินงานตามโจทย์หรือประเด็นที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ขอมูลที่มีอยูแลว เชน เอกสาร สื่ออินเทอรเน็ต
รวบรวมขอมูล ทําความเขาใจ

ดําเนินงาน
ตามแผน
ที่อยากทํา

สราง
การเรียนรู

กับสาธารณะ
ขอมูลที่อยากรูเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูแลว
ศึกษาลงรายละเอียด (สํารวจ สอบถาม)

การวิเคราะหทิศทางการทํางาน ออกแบบไปสู 
การปฏิบัติการ การจัดประชุม ออกแบบ ทําแผน

R1

R2

R3

D M

MovementDevelopment

Reconceptualize

Research

Review

4.� รู้จักเพื่อน�รู้จักชุมชน:�ค่ายพัฒนาโครงการและจิตวิทยาเด็ก

เมือ่ไดรู้จ้กัเยาวชนมากขึน้และไดเ้คร่ืองมอืในการทำางานแลว้ จึงไดก้ำาหนดจดักจิกรรมคา่ยพฒันา

โครงการและจติวทิยาเดก็ ซึง่กจิกรรมนีม้เีปา้หมายเพือ่ใหเ้ยาวชนไดท้ำาความรูจ้กักบัเพือ่นรว่มโครงการ 

รู้จักทีมโคช รู้จักทีมงานร่วมทางทุกคนท่ีจะเป็นผู้สนับสนุนตลอดการเดินทางครั้งนี้ และมีเป้าหมาย 

เพื่อให้ได้แผนการทำาโครงการ สำาหรับกลับไปดำาเนินการต่อในชุมชน โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  

ทีศ่นูยป์ระสานงานวจิยัทอ้งถิน่จงัหวดัสตลู ซึง่เยาวชนบางทมีทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มครบทัง้ 3 วนักส็ามารถ

เลือกเข้าร่วมในวันที่สะดวกได้ เพราะทีมมีแนวคิดว่าจะไม่ตัดโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชน 

กจิกรรมเริม่ตน้ดว้ยการให้เยาวชนจบักลุม่กนัเพือ่เขา้ฐานการเรยีนรู ้7 ฐาน เพือ่ละลายพฤตกิรรม

และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ภายใต้เงื่อนไขคือ “เคารพในร่างกายและจิตใจผู้อื่น” ต่อด้วยการ

เสวนาเล่าเร่ืองเมืองสตูล เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์จังหวัดสตูลในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา 

เกษตร ท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ และสมัชชาคนสตูล ทำา Social Mapping และพัฒนารายละเอียด

โครงการ โดยได้คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสตูลมาเป็นโคชเสริม ช่วยชวนคิดชวนคุย และพาเยาวชน

ไปดกูารทำางานของกลุ่มสองล้อรกับา้นเกดิ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนเหน็ตวัอยา่งการทำาโครงการ

ที่ไม่จำาเป็นต้องใหญ่ แต่ควรจะ ‘สนุก ทำาได้จริง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง’ ได้อย่างต่อเนื่อง
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การทำากิจกรรมในขั้นตอนนี้ เป็นเหมือนกระบวนการกลั่นกรองที่คัดเลือกเยาวชนจาก 20 ทีมที่

สนใจ ให้เหลือทีมท่ีเข้าร่วมโครงการจริง 15 ทีม เพราะได้เกิดความเข้าใจกันชัดเจนมากขึ้น ทั้งความ

พร้อมของเยาวชนในการจัดการเวลาทำากิจกรรม ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และได้

เห็นว่าทีมใดมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำาหนดไว้คือ “มีเด็ก มีพี่เลี้ยง และทั้งเด็กและพี่เลี้ยงมีใจอยาก

ทำา” โดยจากการทำากิจกรรมสามารถแบ่งกลุ่มเยาวชนในโครงการออกเป็นกลุ่มตามภาพข้างล่าง

ลักษณะกลุมเยาวชน

ศาสนา สภา
เยาวชน

เกษตร
อินทรีย

• มีพี่เลี้ยง
• มีเด็กจุดแข็ง

• ความอยาก
• ไมมีพี่เลี้ยง
• ไมมีชุมชน

จุดแข็ง

สภา
การเมือง
ชุมชน

อนุรักษ
ทรัพยากร

การศึกษา
เพื่อสังคม

กลุม
เดินตามแบบ
อุดมการณ
พี่เลี้ยง/รัฐ/
ศาสนา

แวนเปด
พื้นที่

นํ้าทอมความ
สัมพันธ

โซเชียล
มีเดีย

วาง

กลุม
ตองการพัฒนา

แกปญหา

นอก
โรงเรียน

3.� สรุปภาพรวมและแนวทางไปต่อ:�ประชุมที่ปรึกษาโครงการ

เมื่อเริ่มเห็นเด็ก เห็นพี่เลี้ยง และเห็นพื้นที่ทำางานที่สนใจเข้าร่วม เพ่ือให้การทำาโครงการประสบ 

ผลสำาเร็จ ทมีโคชไดน้ำาข้อมลูทัง้หมดนำาเสนอต่อทีป่รึกษาโครงการฯ อีกครัง้ เพือ่ชว่ยวเิคราะห์หาแนวทาง

การดำาเนินงานต่อ อันนำาไปสู่การปรับประยุกต์เครื่องมือการเรียนรู้ในพัฒนาโครงการเพื่อชุมชน 

(Community project) จากเดิมที่จะใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน มาเป็นเครื่องมือ ‘3R D M’ 

ที่ประยุกต์จากโครงการสร้างชุมชนบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ โดยมีเหตุผลคือ 

กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนใช้เวลาทำานานเกินไป ขณะที่โครงการนี้เยาวชนมีเวลาทำางานเพียง 

6 เดือน ซึง่ขอ้ดีของเครือ่งมอื 3R D M คอื ใชเ้วลาในการทำาไมม่ากและไมเ่ขม้ขน้เท่ากระบวนการ

วิจัย 10 ข้ันตอน ซ่ึงเยาวชนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การทำาวิจัยมาก่อนน่าจะสามารถเรียนรู้และทำาได้ 

พร้อมกับปรับเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณในการทำาโครงการใหม่เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกใช้

สำาหรบั ‘การวางแผนและศกึษาขอ้มลูชมุชนในประเดน็ทีส่นใจ’ (3R) ระยะที ่2 ใชใ้นระยะจดักจิกรรม

พัฒนาคน/ชุมชน ตามโจทย์หรือเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะก่อนหน้านี้ หรือ D คือ 

Development และ M คือ Movement สื่อสารสร้างความรับรู้/สร้างการเรียนรู้กับสาธารณะ ให้มีการ 

ขยับขยายเครือข่ายแนวร่วมในการดำาเนินงานตามโจทย์หรือประเด็นที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ขอมูลที่มีอยูแลว เชน เอกสาร สื่ออินเทอรเน็ต
รวบรวมขอมูล ทําความเขาใจ

ดําเนินงาน
ตามแผน
ที่อยากทํา

สราง
การเรียนรู

กับสาธารณะ
ขอมูลที่อยากรูเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูแลว
ศึกษาลงรายละเอียด (สํารวจ สอบถาม)

การวิเคราะหทิศทางการทํางาน ออกแบบไปสู 
การปฏิบัติการ การจัดประชุม ออกแบบ ทําแผน

R1

R2

R3

D M

MovementDevelopment

Reconceptualize

Research

Review

4.� รู้จักเพื่อน�รู้จักชุมชน:�ค่ายพัฒนาโครงการและจิตวิทยาเด็ก

เมือ่ไดรู้จ้กัเยาวชนมากขึน้และไดเ้คร่ืองมอืในการทำางานแลว้ จึงไดก้ำาหนดจัดกิจกรรมคา่ยพฒันา

โครงการและจติวทิยาเดก็ ซึง่กจิกรรมนีม้เีปา้หมายเพือ่ใหเ้ยาวชนไดท้ำาความรู้จักกบัเพือ่นร่วมโครงการ 

รู้จักทีมโคช รู้จักทีมงานร่วมทางทุกคนท่ีจะเป็นผู้สนับสนุนตลอดการเดินทางครั้งนี้ และมีเป้าหมาย 

เพื่อให้ได้แผนการทำาโครงการ สำาหรับกลับไปดำาเนินการต่อในชุมชน โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  

ทีศ่นูยป์ระสานงานวจิยัทอ้งถิน่จงัหวดัสตลู ซึง่เยาวชนบางทมีทีไ่มส่ะดวกเข้าร่วมครบทัง้ 3 วันก็สามารถ

เลือกเข้าร่วมในวันที่สะดวกได้ เพราะทีมมีแนวคิดว่าจะไม่ตัดโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชน 

กิจกรรมเริม่ตน้ดว้ยการให้เยาวชนจบักลุม่กนัเพือ่เขา้ฐานการเรยีนรู ้7 ฐาน เพือ่ละลายพฤติกรรม

และสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน ภายใต้เงื่อนไขคือ “เคารพในร่างกายและจิตใจผู้อื่น” ต่อด้วยการ

เสวนาเล่าเรื่องเมืองสตูล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์จังหวัดสตูลในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา 

เกษตร ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และสมัชชาคนสตูล ทำา Social Mapping และพัฒนารายละเอียด

โครงการ โดยได้คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสตูลมาเป็นโคชเสริม ช่วยชวนคิดชวนคุย และพาเยาวชน

ไปดกูารทำางานของกลุม่สองล้อรกับ้านเกดิ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนเหน็ตวัอยา่งการทำาโครงการ

ที่ไม่จำาเป็นต้องใหญ่ แต่ควรจะ ‘สนุก ทำาได้จริง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง’ ได้อย่างต่อเนื่อง
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 ผลลพัธข์องกจิกรรมนี ้ทำาใหเ้ยาวชนได้รู้จักเพ่ือน โคช ทีป่รึกษาโครงการ และเจ้าหนา้ทีม่ลูนธิิ

สยามกมัมาจล ไดป้ระเดน็ท่ีสนใจทำาโครงการ มีหวัขอ้โครงการและวตัถปุระสงคโ์ครงการชดัเจนขึน้ และ

มองเหน็วา่คา่ยเปน็ตวัเชือ่มคนใหเ้ขา้มาทำางานรว่มกนัได ้ขณะเดยีวกนัขอ้ตดิขดัทีท่มีพบคอื เนือ้หาอดั

แนน่เกนิไป ทำาให้เยาวชนรบัเน้ือหาไม่ได้ท้ังหมด แตท่ีส่ำาคญัคอืเวทนีีท้ำาให้ทมีโคชไดเ้ปล่ียนความคดิ

ตนเอง จากท่ีเคยคิดว่า ต้องทำางานเองทั้งหมด กลายเป็นการชวนคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับ

โครงการ เพราะรู้แล้วว่าทั้งหมดทำาคนเดียวไม่ได้

How to: วิเคราะหทุกข-ทุนชุมชน

1
วาดแผนที่ชุมชนของตนเอง

ลงในกระดาษขาวเทา (รายพื้นที่) 

2
แจกโจทย 'ของดีบานเรา' แลวใหแตละกลุม 

เขียนของดีในพื้นที่ลงบนกระดาษโนต 
ภายใตทุนชุมชน 5 ประเด็นคือ ทุนทรัพยากร 
ทุนวัฒนธรรม ทุนความรูภูมิปญญา ทุนมนุษย 

และทุนเงินตรา ลงในกระดาษ A4 
โดยมีชองตารางคือ
ทุน สถานการณ ผล

3
หลังเขียนเสร็จใหนํากระดาษโนตแปะ
ลงบนแผนที่ตามจุดที่ปฏิบัติการเกิดขึ้น 9

นําคําสําคัญมาตั้งเปนวัตถุประสงค 
2 ขอคือ เพื่อศึกษา... เพื่อพัฒนา...

10
นําคําสําคัญจากวัตถุประสงคมาเรียบเรียง 
เปนชื่อโครงการ ใหเห็นองคประกอบวา

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร

11
นําวัตถุประสงคมาตั้งคําถาม 

ใหมากที่สุดผานรูปแบบตาราง

4
เลือกพื้นที่ตัวอยาง

เพื่อนําเสนอประเด็น

6
ใหแตละกลุมทบทวนสถานการณ
ที่นาสนใจ ออกมาใหมากที่สุด

8
เลือกเรื่องที่สนใจ 

เพิ่มความตองการที่จะทําคืออะไร 
แลววงคําสําคัญที่ไดจากเรื่อง

75
สรางขอตกลงในการเลือกเรื่อง ผานการนําเสนอของทีมกลาง 

และแชรในเวทีเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาสิ่งที่จะทํา  
(ในสวนทีมกลางมีประเด็นการพิจารณาโครงการคือ

สนุก มีประโยชน เปนไปได และชวยพัฒนาศักยภาพเยาวชน)

เครื่องมือ :
แผนที่ทางสังคม 

(Social Mapping)

 เยาวชนไดแผนที่ทางสังคม
เพื่อวิเคราะหเรื่องที่จะทํา
สูการพัฒนาชื่อโครงการ

และวัตถุประสงค

วิเคราะหเรื่องตามกรอบการพิจารณา 
โดยใชรูปแบบตาราง

เกณฑ  
ผลการวิเคราะห  

ผลลัพธ 
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How�to:�พัฒนารายละเอียดโครงการ
เครื่องมือ: ตารางสี่ช่อง
1. แบ่งกลุ่มรายพื้นที่
2. แต่ละกลุ่มนำาวัตถุประสงค์โครงการมาตั้งคำาถามให้มากที่สุด
3. ขมวดคำาถาม
4. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลผ่านตาราง 4 ช่อง

ผลลัพธ์: เยาวชนมีรายละเอียดการทำาโครงการซึ่งจะเป็นแผนกิจกรรมใน
ชุมชน

5.� จะทำาอะไร�ใช้เงินเท่าไหร่:�เวทีบริหารจัดการโครงการ

การบริหารจัดการโครงการเป็นอีกหนึ่งทักษะสำาคัญในศตวรรษที่ 21 ทีมจึงจัดเวทีบริหารจัดการ

โครงการขึน้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งการเรยีนรูเ้ร่ืองการบริหารการเงนิ ดว้ยชวนเยาวชนคลีร่ายละเอยีด

ของกิจกรรมที่จะทำา เพื่อกำาหนดความเหมาะสมของงบประมาณ และวางแผนเก็บข้อมูลตลอดขั้นตอน

ของ 3R ประกอบด้วย R1 Review ชุดข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้ว ในรูปแบบเอกสาร, R2 Research 

ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม โดยวิเคราะห์จากเอกสาร และตั้งประเด็นคำาถามที่สนใจอยากรู้เพิ่ม ผ่านการ

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รู้ ทั้งมิติสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เยาวชนรู้ข้อมูลรอบด้าน 

ทัง้ขอ้มลูในระดบัชมุชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก, R3 Reconceptualize สรุป วเิคราะห ์หาแนวทาง

การปฏิบัติการ จากข้อมูล และความเป็นไปได้

กิจกรรม
(จะทำ�อะไร)

วัตถุประสงค์
(ทำ�เพื่ออะไร)

วิธีการ
(ทำ�อย่�งไร)

กลุ่มเป้าหมาย
(ทำ�กับใคร)

ระยะเวลา
(ทำ�เมื่อไหร่
ใช้เวล�เท่�ใด)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

(ทำ�แล้วได้อะไร)

งบประมาณ
(ใช้งบประม�ณ

เท่�ไหร่
มีร�ยละเอียด
อะไรบ้�ง)

ผู้รับผิดชอบ
(ใครรับผิดชอบ
กิจกรรมนี้)

1. …………

2. …………

3. …………

แบบฟอร์มตารางการปฏิบัติงาน
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6.� ติดตามและเติมเต็มโครงการ:�เวทีนำาเสนอโครงการครั้งที่�1

หลังจากท่ีเด็กเยาวชนได้รู้ทุกข์รู้ทุนของตนเองและชุมชนจนเกิดความชัดเจนในสิ่งที่จะทำาแล้ว  

ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกเขียนข้อเสนอโครงการ และการนำาเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วย 

ปรบัจนูโครงการเดก็ใหค้มชดัยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัเวทนีีก้ม็วัีตถปุระสงคแ์ฝงคอื เป็นการฝกึทกัษะการพูด 

การนำาเสนอความคิด ความกล้าแสดงออก และทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนด้วย 

โดยทีมโคชจะให้เยาวชนจะมานอนค้างคืนที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล เพื่อ

เตรยีมการนำาเสนอ โดยมทีีมโคชชว่ยดแูลแนะนำาลำาดบัการนำาเสนอให้เป็นระบบ แต่จะไมไ่ปแตะเนือ้หา

โครงการของเยาวชน เพือ่ใหเ้ยาวชนนำาเสนอตามความเข้าใจของตัวเองจริงๆ ซึง่จะทำาใหเ้ข้าใจคำาแนะนำา

ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อโครงการตัวเองได้ดีกว่า ส่วนเทคนิคการนำาเสนอจะเป็นรูปแบบใดก็ได้แล้วแต่

ความถนัด เช่น คลิปวิดีโอ ละคร หรือ พาวเวอร์พอยต์ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

แสดงศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่

ผลลัพธ์ของการนำาเสนอ พบว่า เยาวชนเห็นปัญหาจากชุมชนของตัวเอง รู้จักชุมชนของตัวเอง 

จนนำาไปสู่เรื่องที่ตัวเองอยากจะทำาชัดขึ้น มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และเรียนรู้การจัดการอารมณ์

ของตัวเอง โดยเฉพาะการก้าวข้ามความกลัวไมค์ และความเขินอาย เป็นต้น ขณะที่โคชก็ได้มองเห็นว่า

ทีมไหนควรเข้าไปเติมเรื่องใดระหว่างการสื่อสาร ทักษะการคิด หรือเนื้อหาโครงการ
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Tips:�การจัดเวทีนำาเสนอ
• ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถต่างกัน 
• ไม่ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิเกิน 3 คน เพื่อไม่ให้มีคำาแนะนำามาเกินไปจนเด็กรับไม่ไหว
• คอมเมนต์ควรเป็นไปในทางบวก เพ่ือให้เยาวชนมีกำาลังใจพัฒนาโครงการของตัวเองให้ดีขึ้น 
• เลือกกลุ่มเยาวชนที่มีความกล้าและมั่นใจขึ้นนำาเสนอก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างกำาลังใจให้กลุ่มอื่น
• โคชต้องช่วยเยาวชนเก็บประเด็นสำาคัญที่น้องอาจตกหล่นจากความตื่นเต้นในการนำาเสนอ 
• โคชต้องคอยจับสังเกตความรู้สึกและอารมณ์ของน้องหลังการนำาเสนอ เพ่ือเข้าไปช่วยปรับอารมณ์ให้น้องมี

กำาลังใจ ไม่ท้อถอยที่จะทำาโครงการ ด้วยการอธิบายว่าพื้นที่นี้เป็นเพียงการเรียนรู้หนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่การแข่งขัน
ที่ต้องได้ชัยชนะ  

7.� ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ:�โปรเจ็กต์สื่อโดนใจ�ครั้งที่�1

การอบรมสื่อเป็นหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาเยาวชน Active Citizen เนื่องจากโครงการฯ เชื่อว่า

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและมีวิธีคิดในการทำาสื่อที่สร้างสรรค์จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

หากเยาวชนสามารถออกแบบและใช้สื่อเป็นเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์และมีพลังให้

สังคมรับรู้ จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยในครั้งแรกเยาวชนได้ฝึกทักษะการ

สื่อสารผ่านภาพถ่ายและการเขียน เนื้อหาการเรียนรู้หลักมีดังนี้ 

• การรู้เท่าทันสื่อ ทั้งข้อดีและข้อเสีย

• การถ่ายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อย่างสร้างสรรค์ 

• เล่าเร่ืองผ่านการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ และออกแบบเป็น

นิตยสารทำามือ โดยเลือกโจทย์ชุมชนที่เยาวชนอยากรู้จักมากที่สุด 

• ฝึกทักษะการจับประเด็น เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์คนในชุมชน ผ่านกิจกรรม

สถานการณ์สมมติ เล่าเรื่องโครงการที่ตนเองทำาให้เพื่อนฟัง

สิ่งที่โคชค้นพบคือ เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะด้านเทคโนโลยี แต่ยังขาดแนวคิดในการโพสต์ที่

สร้างสรรค์ และสิทธิ จรรยาบรรณของสื่อ การจัดกิจกรรมนี้จึงช่วยเติมเต็มความรู้ความคิดดังกล่าวแก่

เยาวชน และทำาให้เยาวชนเขียนรายงานส่งโครงการฯ ได้ง่ายขึ้นด้วย

Tips:�ส่งต่อความรู้สื่อโดนใจ
เนื่องจากแต่ละโครงการส่งตัวแทนที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อเข้าอบรมเพียง 2 คน และเพื่อให้ทุกคนในทีมรู้เท่าทันกัน 
โคชจึงให้การบ้านกลับไปว่าทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ทุกทีมต้องส่งนิตยสารทำามือ เงื่อนไขนี้มีเพื่อให้เยาวชนที่มา
อบรมกลับไปสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเพื่อนต่อ และทีมเยาวชนจะได้ช่วยกันทำาสื่อ โดยโคชจะมี Facebook Group 
ให้เยาวชนลงผลงาน แล้วให้เพื่อน ๆ ในโครงการฯ พี่เลี้ยง และโคชช่วยกันคอมเมนต์
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8.� เติมเต็ม�3R:�นำาเสนอโครงการครั้งที่�2

หลงัจากทีเ่ยาวชนเกบ็ขอ้มลู 3R ครบตามแผนท่ีวางไว้ เวทนีีจึ้งจัดข้ึนเพ่ือเชญิผูท้รงคณุวุฒิมาชว่ย

เติมเต็มแผนการทำางานแก่เยาวชน คือ D และ M โดยให้เยาวชนได้สรุปผลการศึกษาข้อมูลในประเด็น

ที่สนใจทำาโครงการมานำาเสนอ เพ่ือให้เห็นแนวทางการพัฒนาโครงการต่อ รวมทั้งเป็นพื้นที่ฝึกทักษะ

การนำาเสนอแก่เยาวชน นอกจากนีย้งัเป็นการสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิการสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชน

แกพ่ีเ่ลีย้งชมุชน เพ่ือให้รูวิ้ธีหนนุเสรมิเยาวชนในการทำากจิกรรมในชมุชนแบบไมช่ีน้ำา แต่เฝา้สงัเกตการณ ์

ติดตามพัฒนาการเรียนรู้ ช่วยตั้งคำาถามทำากระบวนการทางความคิดในระหว่างลงมือทำากิจกรรม 

ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า เยาวชนนำาเสนอเป็นระบบขึ้นมากกว่าเวทีแรก มองเห็นแนวทางการ

ทำางานโครงการของตัวเองต่อ ขณะที่โคชและพี่เลี้ยงก็มองเห็นสิ่งท่ีต้องไปหนุนเสริมแก่เยาวชนแต่ละ

พื้นที่ในขั้นตอน 3R 

9.� รู้จักเพื่อน�รู้จักตัวเอง�เพื่อทำางานร่วมกัน:�ค่ายพลังกลุ่มและความสุข

ทักษะ “การทำางานเปน็ทมี” คอืทกัษะสำาคญัหนึง่ทีเ่ยาวชนจะตอ้งนำาไปใชใ้นการทำาโครงการรว่ม

กับเพือ่น โคชจงึจดัคา่ยพลงักลุม่และความสขุขึน้ เพ่ือเติมแนวคดิการทำางานเป็นทมีแกเ่ยาวชน โดยเร่ิม

จากกิจกรรมรู้จักตัวเอง และเพื่อนผ่านกิจกรรมสัตว์สี่ทิศ ท่ีทำาให้รู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไร และจะ

ทำางานร่วมกับคนที่แตกต่างจากตัวเองอย่างไร จากนั้นจึงเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมตาราง 6 ช่อง, เก้าอี้

ดนตรี, ลูกเป็ดขี้เหร่ และเกมเท้าชิด ซึ่งทั้งหมดจะทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการทำางาน 

ความสามัคคี การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และการทำางานเป็นทีม

10.�เยาวชนลงมือทำาโครงการในชุมชน�:�หัวใจสำาคัญของการสร้างทักษะและ
ลักษณะนิสัย�(Character�building)�

เมื่อเยาวชน “คิด วิเคราะห์” เพื่อพัฒนาโครงการได้แล้ว จึงเป็นช่วงของการ “ลงมือทำาโครงการ” 

ท่ีเป็นเส้นทางการเรียนรู้สำาคัญ (Learning journey) ท่ีจะเจอปัญหาและความท้าทายมากมาย ซ่ึงโครงการฯ 

เชื่อว่า “ปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้” การที่เด็กได้เผชิญปัญหา และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน  

โดยมพีีเ่ลีย้งและโคชคอยสงัเกตการณ์ หาจังหวะท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าไปชว่ยเหลอื ตรงนีเ้ป็นกระบวนการ

บ่มเพาะ สร้างทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) ให้กับเยาวชน ซ่ึงจากการดำาเนินโครงการพบ

สถานการณ์ปัญหาท่ีเยาวชนต้องเผชิญ และบทบาทของพ่ีเล้ียงและโคชท่ีจะเข้าไปช่วยสร้างการเรียนรู้  

ดังนี้
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 กิจกรรมสัตวสี่ทิศคืออะไร

สัตวสี่ทิศ เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงพฤติกรรมของคนกับสัตว 4 ชนิด ไดแก เหยี่ยว 
หมี กระทิง และหนู จึงแบงคนออกเปน 4 ลักษณะที่มีจุดแข็งและจุดออนแตกตางกันไป 
เพื่อใหเขาใจและยอมรับความแตกตางในการทํางานรวมกัน และพัฒนาตนเอง 
ในการทํางานใหดีขึ้น 

ลักษณะคือ กลาไดกลาเสีย กลาลงมือทํา พรอมพุงชนเพื่อใหงานสําเร็จ 
มีความเด็ดขาด รักพวกพอง รักความยุติธรรม ชอบเปนผูนํา นิสัยเปดเผย 
พูดตรงไปตรงมา ไมกลัวเสียความสัมพันธ แตขอเสียคือ ใจรอน 
ขาดความรอบคอบ หงุดหงิดงาย 

กระทิง: ทิศเหนือ

ลักษณะคือ รอบคอบ ทํางานเปนขั้นเปนตอน 
ใฝรู มีหลักการ มีเหตุผล เอาจริงเอาจัง 
มีความรับผิดชอบสูง แตหลายครั้งก็เชื่อมั่น
ในความคิดตนเองมากเกินไป ไมยืดหยุน 
ตัดสินใจชา กลัวขอผิดพลาด และยึดติดกรอบ

หมี: ทิศตะวันตก
ลักษณะคือ เปนคนสรางสรรค คิดเร็ว 
มีจินตนาการ มองการณไกล มีไหวพริบ 
รูจักยืดหยุน รักการเรียนรูและ
ชอบทดลอง แตก็เบื่องาย ชอบคิด 
แตไมชอบลงมือทํา ขาดความรอบคอบ 
ใหความสําคัญกับความคิดมากกวาขอมูล 
และขาดความมุงมั่นในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง

 เหยี่ยว: ทิศตะวันออก

ลักษณะคือ ใสใจความรูสึกของคน ชวยเหลือผูอื่น ออนโยน มองโลกในแงดี 
เปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการทํางาน เปนผูประสาน รักสันติ 
แตบางครั้งก็ขี้เกรงใจจนมากไป ไมมั่นใจในตนเองทําใหไมคอยกลาตัดสินใจ 
หรือปฏิเสธสิ่งที่ไมเห็นดวย เก็บกด ออนไหว ไวใจคนงาย ไมชอบเปนผูนํา

หนู: ทิศใต 

สัตวสี่ทิศ

N
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1. เมื่อเริ่มต้นทำาโครงการที่ต้องนำาเสนอโครงการต่อชุมชน เยาวชนจะเผชิญสถานการณ์การพูด

ในที่ชุมชนครั้งแรก โคชและพี่เลี้ยงควรเข้าไปสร้างกำาลังใจ เชื่อมโยงคนในชุมชนให้มารับฟัง

ข้อมูล ช่วยตั้งคำาถามเพื่อให้เยาวชนวางแผนลำาดับในการนำาเสนอ

2. ช่วงที่จะเริ่มทำาโครงการ เยาวชนอาจรวมกลุ่มกันได้ยากเนื่องจากสมาชิกติดเรียน ติดทำา

กิจกรรม ในระยะแรกเพ่ือให้เยาวชนเห็นความสำาคัญของการรวมกลุ่ม โคชต้องเข้าไปช่วย

กระตุน้ใหแ้กนนำาหาวธิใีนการสือ่สารและตกลงวิธีการทำางานร่วมกัน เชน่ สือ่สารผา่นไลนก์ลุม่ 

นัดประชุมทุกเย็น เป็นต้น

3. ในการเกบ็ขอ้มลู เยาวชนมกัเจอปญัหาการวางแผนเกบ็ขอ้มลู การแตกประเดน็ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู 

การหาผูรู้ ้การตัง้คำาถาม การบันทึกขอ้มลู การแบง่บทบาทของสมาชกิกลุม่ เนือ่งจากเยาวชน

ไม่เคยทำากิจกรรมลกัษณะนีม้าก่อน โคชควรเขา้ไปชว่ยเยาวชนวางแผนก่อนลงมอืทำา (Before 

action review) การทำาลักษณะนี้จะทำาให้เยาวชนเห็นทั้งงาน คน การจัดการการเงิน และเห็น

ชุมชน ในขั้นนี้เยาวชนอาจจะมีอารมณ์ หงุดหงิด ไม่ได้ดังใจ ไม่ฟังกัน ยึดความคิดของตนเอง

เปน็หลกั บางคนแกป้ญัหาโดยการทำางานคนเดยีว ดงันัน้ โคชหรอืพ่ีเลีย้งตอ้งวเิคราะหใ์หอ้อก 

ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับปัญหา พี่เลี้ยงต้องมั่นคง ไม่เข้าไปช่วยแก้ปัญหา เพราะปัญหาคือ

โอกาสใหเ้ยาวชนไดป้รบัตวั พีเ่ลีย้งควรคอยสงัเกตวา่เยาวชนมภีมูหิลงัอยา่งไร แลว้รอจงัหวะ

ที่เยาวชนเข้ามาปรึกษาซึ่งพี่เลี้ยงต้องทำาหน้าที่รับฟัง 

4. ในระหวา่งทีเ่ยาวชนเผชญิปญัหาจากการทำางานรว่มกนั หรอืการเผชญิอปุสรรคตา่งๆ จนอาจ

นำาไปสู่ความ “ท้อ” หรือต้องการ “ล้มเลิก” เช่น เพื่อนในทีมไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น  

โคชหรือพี่เลี้ยงควรตั้งคำาถามกระตุ้นคิดให้เยาวชนสะท้อนคิด (Reflection) ในเรื่องต่อไปนี้  

1) การวางแผนการจัดการงาน ไม่เป็นผู้นำาเดี่ยว ทำางานแบบร่วมมือ 2) การจัดการอารมณ์  

พี่เลี้ยงต้องมั่นคง และเป็นคนตั้งหลักให้ 3) การเข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตั้งคำาถามให้

เด็กเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาและการไปต่อ

5. ปญัหาในเชงิเทคนคิการทำางาน เชน่ ไมม่คีวามรูใ้นการยอ้มผา้ อปุกรณไ์มพ่อในการเลน่ดนตร ี

หาผู้รู้ในชุมชนไม่ได้ บันทึกข้อมูลไม่เป็น ทำาสื่อไม่เป็น พี่เลี้ยงต้องช่วยสนับสนุนให้เยาวชนมี

ทักษะการทำาในเบื้องต้น เช่น สอนเอง เชื่อมผู้รู้ หรือพาไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

6. ชว่งคนืขอ้มูล ปัญหาทีมั่กเกดิขึน้คอื ขาดการกำาหนดเปา้หมายของการคนืขอ้มลูวา่ต้องการให้

ชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมอะไร การนำาเสนอข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนต้องการมี

ส่วนร่วม การประสานงานเชิญชวนคนในชุมชนมาเข้าร่วม รวมถึงทักษะในการสื่อสารและ

การนำาเสนอเพือ่กระตุน้ให้ชมุชนสนใจ เนือ่งจากเป็นงานทีต้่องอาศยัการวางแผนและฝกึซ้อม 

ดงันัน้ โคชและพีเ่ลีย้งควรชวนเยาวชนกำาหนดเปา้หมาย วางแผนการจัดกจิกรรม และฝกึซอ้ม

การนำาเสนอ
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11.�พัฒนาทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์:�โปรเจ็กต์สื่อโดนใจ�ครั้งที่�2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรเจ็กต์สื่อโดนใจ ครั้งที่ 2 เยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องผ่านการทำา

วิดีโอ โดยการนำาประสบการณ์จากการทำาโครงการ และสิ่งที่พบเจอระหว่างที่ลงพื้นที่นำามาผลิตสื่อใน

รูปแบบที่ตนเองสนใจ โดยนำาเทคนิคเรื่องการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การตั้งคำาถามและสัมภาษณ์ผู้

ใหข้้อมลูมาใชป้ระกอบในการเลา่เรือ่ง ซึง่จะเปน็ประโยชน์กบัเยาวชนนกัสือ่สารทีจ่ะนำาทกัษะและเทคนคิ

ตา่งๆ ไปใชใ้นการถา่ยทำาวดิโีอเพือ่นำาเสนอโครงการของตนเองในพ้ืนท่ี และเพ่ือสร้างการรบัรู้กบัสงัคม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

12.�พัฒนาสื่อให้เป็นรูปธรรม:�โปรเจ็กต์สื่อโดนใจ�ครั้งท่ี�3

การอบรมโปรเจ็กต์สื่อโดนใจครั้งที่ 3 เป็นการพัฒนาโปรเจ็กต์การทำาสื่อท่ีลงลึกมากขึ้นตาม 

ความสนใจและความถนดัของเยาวชน เพือ่นำาไปใชส้ือ่สารโครงการของตวัเองในชมุชนและงานมหกรรม

พลงัเยาวชนทีจ่ะมขีึน้ชว่งท้ายของโครงการฯ โดยโคชจะเชก็ความสนใจของแต่ละกลุม่ก่อน เพ่ือวางแผน

ประสานวทิยากรและจัดกจิกรรม ซึง่ไดข้อ้สรปุความสนใจของเยาวชนออกมา 5 ประเภท ไดแ้ก ่1. วิดโีอ 

2. การแสดงละคร 3. คลิปขนาดสั้น 4. เพลง ดนตรี และการละเล่น 5. นิตยสารและหนังสือทำามือ  

แล้วให้แต่ละทีมส่งตัวแทนฝ่ายสื่อสารทีมละ 2 คนมาเรียนรู้ ก่อนนำากลับไปขยายผลให้เพื่อนในทีม 
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Tips:�บทบาทผู้ใหญ่เมื่อเยาวชนลงมือทำางาน
1. พี่เลี้ยงต้องมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสการเรียนรู้จะไม่เข้าไปจัดการแก้ปัญหาให้

2. พี่เลี้ยงต้องคอยสังเกต วิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุของปัญหา และรับฟังปัญหา โดยเปิดโอกาสให้
เยาวชนลงมือแก้ไขด้วยตัวเองก่อน เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นจากการก้าวข้าม
ปัญหา

3. การที่โคชหรือพี่เลี้ยงจะช่วยให้เยาวชนก้าวข้ามปัญหา นอกจากการรับฟัง คือการตั้งคำาถามชวนคิด ให้เขา
ทบทวนเป้าหมายที่เข้ามาทำาโครงการ เพื่อปลุกพลังให้เขาเห็นเส้นทางไปสู่เป้าหมาย 

4. สิ่งที่ได้ทำาเป็นคร้ังแรก เช่น การประสานงานครั้งแรก การพูดหน้าที่ประชุมชนครั้งแรก การบันทึกครั้งแรก  
จะช่วยให้เด็กมีทักษะการทำางานที่จำาเป็นมากในศตวรรษที่ 21 คือ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Critical 
thinking and problem solving skill) พี่เลี้ยงควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำาเองอย่างเต็มที่

5. “ความแตกต่าง” เป็นสิ่งที่เยาวชนต้องเจอในการทำางาน ทั้งความชอบ ความถนัด นิสัยใจคอ ความคิด 
เยาวชนมักเลือกแก้ปัญหาด้วยการทำางานคนเดียว หรือใช้ความเป็นผู้นำาในการครอบงำาเพื่อน ซึ่งอาจทำาให้
เพื่อนอึดอัด พี่เลี้ยงต้องหลอมรวมความแตกต่างมาเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน เช่น การทำางานใน
ช่วงการระดมความคิด ความแตกต่างของเด็กที่มีหลายมุมมองจะทำาให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการแก้
ปัญหา ในช่วงลงมือทำาความถนัดที่หลากหลายจะช่วยให้คนทำางานหลายบทบาท ตามความถนัด 

6. คำาพูดติดปากของเด็กคือ “ทำาไม่ได้หรอก” “เป็นไปไม่ได้” พี่เลี้ยงต้องรับฟังว่าอะไรคือความรู้สึกและ
อุปสรรคที่ทำาให้เขา “ไม่กล้า” เมื่อรับฟังจนสะท้อนให้เยาวชนได้เห็นตัวเองแล้ว พี่เลี้ยงจะช่วยตั้งคำาถามว่า
ก้าวแรก (First step) ที่เขาจะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของความไม่กล้าเขาจะทำาอย่างไร และชวนคุยให้
เห็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ (Big step) คือการลงมือทำาครั้งแรกของเขา หลังจากนั้นจึงท้าทายให้เขามีก้าวที่ยิ่งใหญ่
ต่อ ๆ ไปจนเขาภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem)

7. คำาถามในการทำากระบวนการทางความคิดช่วงวางแผนก่อนลงมือทำา (BAR: Before Action Review)  
1) เป้าหมายของกิจกรรมคืออะไร 2) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องทำากิจกรรมอะไรบ้าง 3) เตรียมอุปกรณ์และ
การจัดการอะไรบ้าง 4) จะแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างไร 5) คาดว่าจะเจอปัญหาอะไร และมีวิธีแก้ยังไง 6) ต้องใช้
งบประมาณอย่างไรให้ประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างไร 7) ทำาแล้วตัวเองจะได้อะไร 8) ต้องการ
ความช่วยเหลือจากใคร ซึ่งพี่เลี้ยงหรือโคชอาจให้เยาวชนแต่ละคนวาดภาพ หรือเขียน แล้วแลกเปลี่ยน 
ร่วมกัน เพื่อให้เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น

8. หลังจากเยาวชนทำากิจกรรม ควรมีการสรุปบทเรียนเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำา 
และวิธีการพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไป (AAR: After Action Review) คำาถามอาจประกอบไปด้วย  
1) เป้าหมายที่เราอยากเห็นร่วมกันก่อนจัดงานคืออะไร 2) ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร อะไรที่ได้ตามเป้าหมาย 
อะไรที่ได้เกินเป้าหมาย 3) พวกเราทำาอะไรได้ดี 4) ยังทำาอะไรได้ไม่ดี แล้วถ้าทำาอีกครั้งจะทำาอย่างไรให้ดีขึ้น  
5) ตัวเราได้ทักษะอะไรใหม่ๆ 6) อะไรที่เราประทับใจที่สุด เพราะอะไร 7) อยากชื่นชมเพื่อนหรือขอบคุณใคร 
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ผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้ทำาให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารตามความถนัดและความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อตามสไตล์ของตัวเอง

หลงัจากเลอืกสไตลก์ารทำาสือ่ของทีมตวัเองและเรยีนรูไ้ปเบ้ืองตน้แลว้ ครัง้นีเ้ยาวชนจะมาลงปฏบิติั

การภายในค่าย จะเป็นการลงมือซอ้ม ลงมือทำา และรบัคอมเมนต์ เพือ่ปรับแกผ้ลงานของตัวเองใหเ้สรจ็

สมบูรณ์ แต่ครั้งนี้โคชออกแบบกิจกรรมให้เยาวชนทุกคนและทุกทีมต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่โคช

ก็ช่วยแนะนำาเรื่องการออกแบบชุดความคิดที่น่านำาเสนอผ่านสื่อ

การทำาเวทีโปรเจ็กต์สื่อโดนใจถึง 3 ครั้ง ทำาให้โคชค้นพบว่า การทำาสื่อมีประโยชน์ในการช่วยให้

เยาวชนตกตะกอนทางความคิดเรื่องการทำาโครงการ และจัดข้อมูลให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังเป็น 

เครื่องมือสื่อสารการทำาโครงการแก่คนในพื้นที่ได้ดี เช่น คลิปวิดีโอของทีมเกตรี ที่ทำาให้คนในพื้นที่รับรู้

ว่าเยาวชนกลุ่มนี้ทำาอะไร โดยไม่ต้องไปเดินบอกหรืออธิบายให้มาก และเมื่อคนทั้งตำาบลรับรู้แล้วก็เข้า

มามีส่วนร่วมกับโครงการของเยาวชน

13.�กระชับความสัมพันธ์โคชกับเยาวชน:�ค่ายพลังกลุ่มและความสุข�รอบที่�2

สาเหตุท่ีค่ายพลังกลุ่มและความสุข จัดขึ้นเป็นรอบที่ 2 เน่ืองจากเยาวชนหลายทีมมีคนใหม่ 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา เยาวชนรุ่นพ่ีบางคนต้องออกไปเรียนต่อนอกพื้นที่ รุ่นน้องจึงต้องข้ึนมา

เป็นแกนนำาแทน ทมีโคชจงึจดักจิกรรมนีใ้หท้กุกลุ่มในพ้ืนทีใ่หมอ่กีคร้ัง กลุม่ละ 1 วัน โดยใชก้จิกรรมเดมิ

คือ การเรียนรู้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมผ่านกิจกรรมสัตว์สี่ทิศ เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการทำางานเป็น

ทีม ขณะเดียวกันโคชกับเยาวชนที่มาใหม่ก็ได้รู้จักกัน สนิทสนมกันมากข้ึน ทำาให้กล้าพูดคุยกัน และ

สื่อสารการทำางานได้เร็วขึ้น 
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14.�ขยายมุมมองจากชุมชนสู่ระดับโซน:�เวทีประชุมโซน

จากการมองเหน็ปญัหาในระดบัชมุชน โคชไดช้วนเยาวชนเติมมมุมองความเป็นพลเมอืงในระดบั

โซน (ไมไ่ดก้ำาหนดเปน็ทางการ แตม่กีารประสานงานโดยยดึพืน้ทีเ่ปน็ฐานทำางานรว่มกนั) เพือ่ใหเ้ยาวชน

มองเห็นความเชื่อมโยงของตัวเองกับสังคมในระดับใหญ่ขึ้น และปลุกสำานึกอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อความเป็นไปของโซน โดยใช้จุดร่วมทางภูมิศาสตร์แบ่งโซนเป็น 3 โซน ได้แก่

1. โซนอำาเภอควนกาหลง และอำาเภอเมือง มีลักษณะวิถีชีวิตแบบคนเมือง

2. โซนอำาเภอละงู และอำาเภอทุ่งหว้า เป็นชุมชนชายฝั่ง มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล

3. โซนอำาเภอท่าแพ อยู่ในโซนที่มีนิเวศน์เป็นภูเขาและคลอง 

โดยกระบวนการขยายมุมมองพลเมืองแก่เยาวชน จะใช้พื้นที่โซนมาเป็นเครื่องมือให้เยาวชนร่วม

กนัแลกเปลีย่นวา่ภายในแตล่ะโซนเกิดสถานการณอ์ะไรข้ึนบา้ง แลว้พีเ่ลีย้งกบัโคชจะช่วยกนัขมวดใหเ้หน็

ความเชื่อมโยง

นอกจากนัน้เวทีประชมุโซนยงัเป็นเวทีในการตดิตามงานชว่งปลายโครงการของโคชด้วยวา่ แตล่ะ

ทีมกำาลังทำาอะไร ติดอยู่ตรงไหน พื้นที่ไหนที่ทำางานของตัวเองลุล่วงแล้วก็สามารถลงไปช่วยเพื่อนกลุ่ม

ที่ยังไม่เสร็จได้ จุดน้ีทำาให้โครงการฯ ได้ทั้งการตามความคืบหน้าการทำางานของเยาวชนให้ทันก่อนสิ้น

สุดระยะเวลาโครงการ และทำาให้พี่เลี้ยงกับเยาวชนข้ามพ้นจากการทำางานในพื้นที่ของตัวเองได้ด้วย ซึ่ง

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำาไปสู่การเกิดเครือข่ายของเยาวชนจังหวัดสตูล
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15.�Learning�Journey:�เวทีสรุปเส้นทางการเรียนรู้

ก่อนงานมหกรรมพลังเยาวชนจะเกิดขึ้น ทีมโคชได้ชวนเยาวชนมาประชุมทบทวนสรุปสิ่งที่ได้ 

เรยีนรูผ่้านเครือ่งมือ “Learning Journey” โดยจดัขึน้ในพืน้ทีข่องแตล่ะทมี ซึง่โคชจะเลอืกลงจัดกจิกรรม

ให้กลุ่มที่งานมีความคืบหน้าช้าที่สุดก่อน เพื่อให้น้องเหลือเวลาทบทวนตัวเองมากพอก่อนสิ้นสุดระยะ

การทำาโครงการ 

เครื่องมือ Learning Journey จะมีลักษณะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอน RDM เป็นธง 

ในแต่ละระยะ เพ่ือสะท้อนให้เยาวชนเห็นว่า พวกเขาทำาอะไรไปบ้าง และในระยะนั้นเกิดอะไรขึ้น  

ได้บทเรียนอะไร และเหลืออะไรที่ต้องทำาต่อหลังจากนี้ พร้อมกันนั้น โคชได้ถือโอกาสชวนคิดชวนคุย

วางแผนงานมหกรรมของแต่ละทีมด้วย

16.�มหกรรมเยาวชนสตูล:�เยาวชนทนแลม้ายด้าย

เส้นทางการเดินทางอันยาวนานเกือบ 1 ปีของเยาวชนสตูลได้มาถึงจุดสิ้นสุดและจุดที่น่ายินดี 

ไปพร้อมกัน เมื่อพวกเขาได้มีพื้นที่ที่จะแสดงพลังมหกรรมสื่อสารความคิด ความเชื่อ และกระบวนการ

ทำางานให้ผู้ใหญ่และสังคมภายนอกได้รับรู้ในงาน มหกรรมเยาวชนสตูลครั้งที่ 1 เยาวชนทนแล 

ม้ายด้าย: Rise up the chance ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งเป็น

แม่ข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นอกจากสื่อสารโครงการของเยาวชนแล้ว นี่ยังเป็นโอกาส

สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดซึ่งอาจนำาไปสู่การขยายผลโครงการฯ ต่อไปด้วย

กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นสะท้อนบทบาทของเยาวชนที่ไม่เพิกเฉยต่อความเป็นไปของชุมชน 

ตัวเอง พื้นที่ของตัวเองผ่านกิจกรรมที่เขาทำาสอดคล้องกับแนวคิด Active Citizen ซึ่งมีทั้งห้องเวิร์กชอป

สร้างการเรียนรู้ของเยาวชนประเด็น เด็กอวดดี สีลัต ผ้ามัดย้อม สุขภาพ และประวัติศาสตร์  

ห้องเวิร์กชอปของพี่เลี้ยง ครู และคนทำางานเยาวชนในประเด็น คนเล่นกับเด็ก เทคนิคการโคชและการ

สรา้งเรยีนรูจ้ากการลงมอืทำาโครงการเพือ่ชมุชน เวทกีารแสดงดนตรี ละคร วิดโีอสัน้ผลงานของเยาวชน 

การเสวนา “พลเมืองเยาวชน 4.0 สร้างได้อย่างไร” นิทรรศการแสดงผลงานการดำาเนินงานโครงการ

เยาวชน 6 ประเด็น ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ผักปลอดสารพิษ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขภาวะ 

และ สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่อง นิทรรศการจากภาคีเครือข่าย และเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางกลไกจัดการเยาวชนในอนาคต ชุดการนำาเสนอเพื่อขยายผลกับหน่วยงาน 

ภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ที่มีเป้าหมาย คือ สื่อสารการเรียนรู้จากการทำาโครงการของเยาวชน บทบาท

ของการเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการเรียนรู้ และหาแนวร่วมสำาหรับการเข้าร่วมโครงการในปีที่ 2
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กระบวนกำรพัฒนำพี่เลี้ยงชุมชน:
4 ขั้นตอนสู่กำรเป็น “โคช” 

เพราะโครงการฯ เชือ่วา่ การพฒันาเยาวชนจำาเปน็ต้องม ี“กลไกระดับพืน้ที”่ สนบัสนนุการทำางาน

ของโคช เพือ่ทำาความเขา้ใจกับพ่อแม่ของเยาวชนและชมุชน รวมถึงเปน็พีเ่ลีย้งใหเ้ยาวชนระหว่างดำาเนนิ

กิจกรรมในพื้นที่ รับบทบาทเป็น “โคชในบ้าน” โดยคุณลักษณะพี่เลี้ยงชุมชนที่คาดหวังแบ่งเป็น 3 ด้าน 

คือ แนวคิดและความเชื่อ ความรู้และทักษะ และปฏิบัติการ รวม 7 คุณลักษณะ ดังภาพ

คุณลักษณะ
พี่เลี้ยงชุมชนสตูล

ที่อยากเห็น

ความรูและทักษะ

แนวคิดและความเชื่อ

ปฏิบัติการ

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของเยาวชน 
ในแตละชวงวัย

เขาใจเด็ก

ประเด็นที่เยาวชนสนใจสามารถ 
ตอยอดกับสถานการณชุมชน 
เพื่อการพัฒนาหรือแกปญหา 
บางประการ

มีทักษะการชวนเด็กคิด 
ชวนเด็กทํางาน 

ประสานงานความรวมมือกับบุคคล 
และกลุมองคกรที่เกี่ยวของ 
และมีการสื่อสารประเด็นงาน 
ที่ทําตอชุมชน และพื้นที่ที่เกี่ยวของ

มีทักษะการทํางาน
รวมกับภาคีเครือขาย

รวมสนับสนุนกิจกรรม
กลุมเยาวชนทั้งในและ
นอกโครงการ

มีทักษะหนุน
ใหเด็กทํา

เขาถึงเด็ก มีทักษะการสังเกต 
การฟงอยางลึกซึ้ง การพูดคุย 
และสรางความไวใจใหเด็กเชื่อใจ

เรียนรูเด็ก
มีทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยน 
แนะนํา บทเรียนการใชชีวิต 
การทํางานกับกลุมเยาวชน

สรางแรงบันดาลใจ 

เขาใจการทํางาน
เปนระบบ
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กระบวนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน

 โครงการฯ ออกแบบให้มีกระบวนการพัฒนาพ่ีเลี้ยงชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชนเป็น

ระยะผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

1.� ความเข้าใจเยาวชนเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเป็นพี่เลี้ยง:�ค่ายอบรมจิตวิทยาพี่เลี้ยง

คา่ยอบรมจติวิทยาพ่ีเลีย้ง จดัขึน้เป็นเวลา 2 วนั 1 คนื โดยมเีป้าหมายเพ่ือเติมเต็มและแลกเปลีย่น

เรียนรู้แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based 

Research: CBR) จิตวิทยาการเรียนรู้ ทักษะการเป็นโคช หรือนักจัดกระบวนการ (Facilitator) แนวทาง

การจดัการโครงการ และกำาหนดทิศทางการทำางานร่วมกนัในรูปแบบกลไก ซึง่ทมีโคชไดป้ระสานงานภาคี

ความร่วมมือ เช่น อบจ.สตูล องค์กรอาสาสมัครนานาชาติดาหลา มาร่วมทำากิจกรรม และออกแบบ

ทิศทางการทำางานร่วมกัน 

ผลลพัธข์องกจิกรรมทำาใหท้มีโคชไดเ้รยีนรูศ้กัยภาพพีเ่ล้ียงแตล่ะคนว่ามจีดุเดน่และจุดทีค่วรพฒันา

อย่างไร ที่จะนำาไปสู่การออกแบบการทำางานร่วมกัน และการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

2.� เรียนรู้เครื่องมือ�3R�และการบริหารงบประมาณโครงการ:�เวทีปฐมนิเทศพี่เลี้ยง

นอกจากเยาวชนที่ต้องเรียนรู้เครื่องมือ 3R แล้ว พี่เลี้ยงชุมชนก็ต้องทำาความเข้าใจเครื่องมือ 3R 

เช่นกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชนระหว่างทำากิจกรรมได้ โครงการฯ จึง

จัดให้พี่เลี้ยงเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างข้อตกลงการเบิกจ่ายเงิน และวิธีการทำาจัดการเอกสาร

การเงินแก่พี่เลี้ยง เพื่อนำาไปถ่ายทอดต่อให้เยาวชนฝึกการบริหารจัดการงบประมาณ

3.� สร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการเป็นพี่เลี้ยง:�อบรมเชิงปฏิบัติการ�การออกแบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจะเปน็พีเ่ลีย้งของโครงการฯ จำาเปน็ตอ้งมชีดุความความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการทำางาน

พัฒนาเยาวชน มีทักษะ และเครื่องมือที่จะหนุนเสริมเยาวชนได้ถูกจังหวะ โครงการฯ จึงร่วมกับมูลนิธิ

สยามกัมมาจลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชนเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีเนื้อหาในการเรียนรู้ คือ

• บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

• ฝึกทักษะพื้นฐานกระบวนกร (Facilitator) ได้แก่ การฟัง การจับประเด็น การตั้งคำาถาม  

การสรุปบทเรียน

• แนวคดิการเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิจรงิ และเทคนคิออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมสำาหรับเยาวชน

จากการจัดกิจกรรมทำาให้พ่ีเลี้ยงมีแรงบันดาลใจในการทำางานพัฒนาเยาวชนมากขึ้น มีวิธีคิด 

ในการตั้งคำาถาม และมีเป้าหมายสิ่งที่จะกลับไปโคชเยาวชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ พบว่า 

การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในเรื่องดัวกล่าว ควรจัดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เยาวชนจะลงมือทำาโครงการ 

เพื่อให้พี่เลี้ยงมีทักษะเครื่องมือที่จะโคชน้องในตอนการลงมือทำากิจกรรม
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4.� พัฒนาทักษะการเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้�(Facilitator)�:�อบรมเชิงปฏิบัติการ�การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้�(Learning�Design)�

เนื่องจากโครงการให้ความสำาคัญกับการโคช ที่พี่เลี้ยงหรือโคชใช้การออกแบบกระบวนการเพื่อ

สร้างการเรียนรู้หรือปรับพฤติกรรม มิใช่การใช้อำานาจของโคช จึงนำามาสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 

2 ทีม่เีปา้หมายในการพฒันาศกัยภาพพีเ่ลีย้งและโคชใหม้ทีกัษะในการออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้และ

การถอดบทเรยีน โดยฝกึทกัษะการตัง้คำาถามเพือ่ให้เยาวชนเรียนรู้ก่อน 

และหลงัการทำากจิกรรม เป็นการชว่ยเยาวชนกา้วขา้มปญัหาระหวา่งทำา

โครงการ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงสู่การเป็น ผู้อำานวยการ

เรียนรู้ (Facilitator) โดยฝึกคิด ออกแบบกระบวนการ และทดลองใช้ 

ผลลัพธ์จากเวทีนี้ นอกจากทำาให้พี่เลี้ยงเข้าใจบทบาทของตัวเอง

มากขึ้นแล้ว ยังทำาให้รู้ว่าการเป็นโคชให้เยาวชนไม่สามารถทำาด้วย 

ตัวคนเดียวได้ จำาเป็นต้องมีทีมภายในชุมชนที่จะมาช่วยกันทำางาน  

ดังเช่นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมที่พวกเขาช่วยกันทำาภายใน 

เวทีนี้นี่เอง

กล่าวได้ว่า 5 ขั้นตอนสู่การเป็นพี่เลี้ยงพื้นที่ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพี่เลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ 

เป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในนั้นคือ ครูสอและ หลงสมัน พี่เลี้ยงโครงการ โครงการศึกษาและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ที่นำาความรู้เรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การเช็กอิน 

เช็กเอาท์ การสรุปบทเรียนไปใช้ในการทำากิจกรรมกับเด็กเยาวชนแล้ว ยังนำาไปใช้กับการเรียนการสอน

ในโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิอีกด้วย 

คุณลักษณะของโคช

บทบาทของโคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล คือการดำาเนินงานกับบุคคล  

3 กลุม่ ไดแ้ก ่เยาวชน พีเ่ลีย้งชมุชน และเครอืขา่ยบุคคล องคก์รหรือหนว่ยงานต่างๆ ในจังหวัด สำาหรับ

การพัฒนาเยาวชน โคชจะมีบทบาท 3 ประการ ได้แก่ 

1. หนุนเสรมิการพฒันาเยาวชนระดบัเหนอืพืน้ที:่ ออกแบบกระบวนการเรยีนรู้และจดักจิกรรม

การเรียนรู้ส่วนกลางที่เยาวชนทุกโครงการมาเรียนรู้ร่วมกัน

2. หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับพื้นที่: ติดตาม หนุนเสริมการดำาเนินงานของเยาวชนใน

พื้นที่ และติดตามพัฒนาการของเยาวชน

3. เชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัดสตูลมาร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เพื่อทำาบทบาท 

ดังกล่าวได้ บทเรียนจากการดำาเนินงานพบว่าโคชควรมีคุณลักษณะนี้

• มีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับเยาวชนที่ 

หลากหลาย เพ่ือนำามาทำาความเข้าใจ ‘ธรรมชาติของวัยรุ่น’ และนำามาปรับการสร้าง 

เครื่องมือ และกระบวนการในการออกแบบและการทำางานกับเยาวชน

 

ดูคลิปการอบรมการเป็น

พี่เลี้ยงจังหวัดสตูล
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• รู้สถานการณ์ รวบรวมข้อมูลความรู้สถานการณ์ของเยาวชนในระดับทีม และภาพรวม 

วิเคราะห์และติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน และรู้ข้อมูลบริบทชุมชน สังคมจังหวัด 

เพื่อเติมเต็มการทำาโครงการของเยาวชน มีความสามารถจัดระบบกลไกบริหารจัดการ

โครงการ ผ่านบทบาท ทีมจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีมประสานงาน ทีมสื่อสารเครือข่าย  

ทีมบริหารจัดการการเงิน และทีมข้อมูลระบบสารสนเทศ

• มีสุนทรียะ การทำางานกับเยาวชนไม่ใช่งานที่ง่าย จึงต้องมีใจมุ่งมั่นอยากทำางานเยาวชน

มากพอ และรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขและผลลัพธ์ระหว่างการทำางานเพื่อเป็นพลังให้ทำางาน

ไปต่อได้เรื่อยๆ 

ข้อค้นพบจำกกำรด�ำเนินงำน

 เยาวชนไม่ใชค่นก่อปัญหา แตเ่ป็นเพราะไม่มพีืน้ทีห่รือคนทีใ่หโ้อกาสเขาได้แสดงออก หรอืทำา

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม โคชจึงต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าควรเปิดพื้นที่ที่ไหน กับใคร และแบบใด

 ควรมกีารใหค้วามรู้ สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัเคร่ืองมอื 3R D M แกพ่ี่เลีย้งชมุชนเพ่ิมเติม เพ่ือ

ให้พี่เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมและแนะนำาเยาวชนในระหว่างการทำาโครงการ 

 ปัจจัยที่น่าจะทำาให้เครื่องมือ 3R D M สำาเร็จ ประกอบด้วย 

1. พี่เลี้ยงชุมชนต้องเข้าใจเพื่อร่วมกับโคชช่วยสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชน

2. พี่เลี้ยงชุมชน จะต้องเป็นคณะพ่ีเลี้ยง ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน  

 เป็นเสมือน “ครูในบ้าน” 

3. ตอ้งพัฒนาทักษะเยาวชนเพ่ิมเตมิในเรือ่ง การรวบรวมและเรยีบเรยีง รวมถงึการวเิคราะห ์

 ข้อมูล

 การสร้างคุณลักษณะและลักษณะนิสัย (Character building) ของคนรุ่นใหม่ต้องไม่ไปลดทอน

วิถีวัฒนธรรมเดิม โดยเฉพาะไม่ไปล้อเลียนความเป็นชาติพันธุ์ ความเชื่อ หรือความเป็นท้องถิ่นของ 

กันและกัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องทำาบนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

 กลุ่มท่ีมีกจิกรรมประจำา (Routine) จะทำาใหเ้ด็กมกีจิกรรมท่ีจะรวมตัวกนัเป็นประจำา และสามารถ

ดึงเยาวชนหน้าใหม่เข้ามาร่วมโครงการได้ผ่านการทำากิจกรรม กระทั่งสามารถดึงผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใน

ชุมชนเข้ามาร่วมทำากิจกรรม และสามารถผลักดันไปสู่กลไกพัฒนาเยาวชนของชุมชนได้

 การทำางานกับเยาวชนต้องให้เวลาค่อนข้างมาก เพราะเยาวชนมีความแตกต่างหลากหลาย  

มีตัวตนและวิธีคิดเป็นของตัวเอง บางคนยึดติดกับตัวตนมาก จนยอมรับความคิดใหม่ๆ ได้ยาก 
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 พีเ่ลีย้งชุมชนเปน็ตวัเช่ือมสำาคญัระหว่างเยาวชนกับชมุชน ทีจ่ะทำาใหเ้ยาวชนเข้าถึงผู้รู้ ปราชญ์

ที่จะช่วยให้ข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมงานเยาวชนให้ถูกขยายผลในชุมชนหรือกับหน่วยงานต่างๆ 

 พี่เลี้ยงควรมีทีมอย่างน้อย 3 คนเพื่อทำางานประสานกัน คือ คนท่ี 1 คือคนท่ีเข้าถึงเด็ก  

เป็นคนที่เด็กไว้ใจ ทำาบทบาทเป็นพี่เลี้ยงระหว่างเด็กทำากิจกรรม (เล่นกับเด็ก) เข้ามวยกับเด็กได้ เมื่อมี

ปัญหาเด็กกล้าเข้ามาปรึกษา คนที่ 2 คือนักยุทธศาสตร์ เป็นนักคิด ให้คำาปรึกษา ทำาบทบาทเชื่อมโยง 

ประสานงานกับคนภายนอกได ้ซึง่ไม่จำาเป็นตอ้งอยูใ่นชมุชนกไ็ด ้แตเ่ปน็เครอืขา่ยพีเ่ลีย้ง เช่น เจา้หน้าที ่ 

อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือผู้นำาชุมชนที่สามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลในเชิงกว้างได้ และ คนที่ 3 คือ 

คนสนับสนุนและจัดการช่วยเด็ก มีเครื่องมือช่วยเหลือเด็ก เช่น เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิค

การนำาเสนอ เป็นต้น

ก้ำวต่อไปของ Active Citizen จังหวัดสตูล

หลังผ่านการทำางานมาเป็นเวลา 1 ปี ทีมโคชได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำางาน 3 

ปี เพื่อสร้างกลไกเยาวชน และกลไกพี่เลี้ยงชุมชน มาเป็นการเริ่มทดลองขับเคลื่อนทั้ง 2 กลไกในการ

ทำาโครงการปทีี ่2 ท่ีกำาลังจะเริม่ตน้ขึน้ เพราะจากการทำางานในปแีรกทำาใหไ้ดแ้กนนำาเยาวชนบางสว่น 

การเริม่ตน้ขบัเคลือ่นงานจะทำาให้มีเวลาปรบัรปูแบบการทำางานของกลไกมากขึน้ โดยทัง้กลไกเยาวชน

และกลไกพี่เล้ียงจะมีการดำาเนินการคู่ขนานกันไป แต่จะให้ความสำาคัญกับกลไกพี่เลี้ยงมากเป็น

พิเศษ ด้วยเชื่อว่าความยั่งยืนของการทำางานพัฒนาเยาวชนอยู่ที่พี่เลี้ยง ที่ส่วนมากคือคนที่เลือก

แล้ววา่จะใชช้วีติอยูบ่า้นเกดิ และตายในบา้นเกดิ กลไกพีเ่ลีย้งจึงเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะไปสรา้งการ

พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
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พิเชษฐ์ เบญจมาศ

ยุพาพร ปะดุลัง

อับดุลอาสีด หยีเหม

สมพงษ์ หลีเคราะห์

ประวิทย์ ลัดเลีย
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“เราอยากถ่ายทอดให้น้องๆ รู้ว่า เมื่อก่อนป่าเลนบ้านเราที่ไม่อุดมสมบูรณ์
เป็นอย่างไร แล้วพี่ ๆ ผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยกันดูแลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
จนมีชื่อเสียงได้อย่างไร ไม่อยากให้สิ่งที่พี่ ๆ ทำามาดีกว่า 10 ปีมาล่มที่เรา

อยากให้คนมาสานต่อจากพวกเราไปอีกเรื่อย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น”
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สิ่งแวดล้อม
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โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ ไม้พันธุ์พืชริมคลองมำาบังบริเวณบ้านควน
สู่การเรียนรู้ของเยาวชน

พี่เลี้ยงโครงการ วิไลวรรณ ฮะอุรา สมาน ฮะอุรา ธัญญา ตอหิรัญ
ทีมงาน พิยดา ฮะอุรา เกศรา กาลีโลน   อัสมา สุมาตรา  
 สราวุฒิ ปิอาตู อทิตญา หมื่นศรีรา อาตีกะห์ เสรีรักษ์
 อัสลีน่า โส๊ะประจิน บุคคอรี อาริหมาน ธิดารัตน์ อาจหาญ 
 สุนิสา หมัดเดน นูรอัยนี นารอยี  อานิดา กาลีโลน

เด็กบ้ำนควน
ชวนฟื้ น

‘คลองม�ำบัง’
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ทําไมถึงทํา?

 คลองมําบัง  สายนํ้าสําคัญของชุมชนบานควน ในอดีตเคยเปนที่รูจักของบรรดา 
นักทองเที่ยว แตในปจจุบันสถานการณของคลองเริ่มเปลี่ยนไป พันธุไมเริ่มลดนอยลง 
สัตวลดจํานวนลง เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกลาว กลุมเยาวชนจึงตัดสินใจทําโครงการ 
การศึกษาและอนุรักษพันธุพืชริมคลองมําบังบริเวณบานควนสูการเรียนรูของเยาวชน 
เพื่อทําการสํารวจพันธุไมที่อยูริมคลอง และหาแนวทางในการอนุรักษใหกับชุมชน 

เด็กบานควนชวนฟน ‘คลองมําบัง’ กลุมเยาวชนบานควน คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• รูจักวิธีสืบคนขอมูล 
• ทักษะการสื่อสาร คิด ฟง พูด ถาม เขียน 
• ชางสังเกต
• รูจักวางแผน แบงบทบาทหนาที่การทํางาน 
• ฝกการทํางานเปนทีม
• รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
• มีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอชุมชน 
• มีฐานขอมูลสําคัญที่นําไปสู
 การอนุรักษฟนฟูคลองมําบัง
• พบตนไมโบราณหายาก เชน  
 ตนมะเดื่อ ตะแบก เตารางแดง 
 มะตาด ประดู หวาหิน

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

1 วิเคราะหโจทยโครงการ
ภายใตเงื่อนไขระยะเวลา
และศักยภาพของทีมงาน

2 วางแผนกําหนดกรอบศึกษา
ระบบนิเวศริมคลองมําบัง 
และกําหนดเขตพื้นที่ที่จะเก็บขอมูล 3 ลงพื้นที่สํารวจและเก็บบันทึกขอมูล 

พันธุไมริมคลองมําบัง 
จากเขตฉลุงถึงบานควน

5 จัดคายอนุรักษพันธุไม เพื่อสราง 
การมีสวนรวมของชุมชน และปลูกฝง
ใหเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากร 
ริมคลองมําบังใหกับเด็กในชุมชน

6 วางแผนศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดลอมกอนหลังการสราง 
ตลิ่งคอนกรีต เพื่อหาขอดี-ขอเสีย 
ของการสรางตลิ่ง เพื่อหาวิธีดูแล 
สภาพแวดลอมริมคลองมําบังที่ถูกตอง

4 นําบันทึกขอมูลพันธุไมริมคลองมําบังมาจําแนก 
ประเภทพันธุและสืบคนสรรพคุณทางยา 
จากหนังสือสารานุกรม อินเทอรเน็ต และผูรูในชุมชน

พันธุปลา
ในคลอง 

สัตว
ริมคลอง

พันธุไม
ริมคลอง

ดูแลพันธุไม
บริเวณ

คลองมัมบัง
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ใชแ่ตเ่พยีงผู้ใหญท่ีม่กัโหยหาบรรยากาศเกา่ๆ ของวถิชีวีติรมิคลอง เดก็ๆ บา้นควนกร็กัและผกูพนั

กับสายน้ำาใน ‘คลองมำาบัง’ เช่นกัน ยิ่งเมื่อเวลาเปลี่ยน คลองแปรสภาพ ก็ถึงเวลาที่เหล่าเยาวชนต้อง

อาสาลุกขึ้นมาเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์ไม้และสายน้ำาแห่งนี้ให้กลับมาสมบูรณ์เช่นวันวานอีกครั้ง

ย้อนอดีต�เมื่อไรกันที่�‘คลองมำาบัง’�เริ่มเสื่อมโทรม?
คลองมำาบงั เปน็ทางน้ำาสายหลกัของเมอืงสตลู ซึง่ตวัแทนเยาวชนบ้านควนทัง้ กุง้-พยิดา ฮะอรุา 

เกศ-เกศรา กาลีโลน, อัสมา สุมาตรา, ฮาน่า-อทิตญา หมื่นศรีรา, มีดา-อานิดา กาลีโลน, นาน่า- 

อสัลน่ีา โส๊ะประจิน, อาตกีะห ์เสรรีกัษ ์และ สนุสิา หมดัเดน บอกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ พวกเขาเตบิโต

และผูกพันกับสายน้ำาแห่งนี้มาแต่วัยเยาว์ 

“เราลงเล่นน้ำาในคลองมาตั้งแต่เด็กๆ กระโดดน้ำาเล่นกันสนุกสนาน” กุ้งเล่าให้ฟัง ขณะที่เกศ 

ชว่ยเสรมิวา่ “คนสมยัโบราณกมั็กลอ่งเรอืลอ่งแพไปสง่ของในเมอืงกนั แต่ตอนนีน้้ำาในคลองสกปรก และ

คลองก็แคบลงจนจะกลายเป็นคู ช่วงฝนตกหนักน้ำาจะท่วม พอฤดูแล้งน้ำาในคลองก็แห้งขอดจนล่องเรือ

ไมไ่ด้ ตา่งจากสมยักอ่นทีผู่เ้ฒ่าผูแ้กเ่ลา่ว่าลอ่งเรอืได้ท้ังป ีอีกอย่าง… เด๋ียวนีน้้ำาทะเลหนนุสงู นำาเคม็ไหล

เข้ามาในคลองทำาให้น้ำาจืดกลายเป็นน้ำากร่อย ส่งผลให้ระบบนิเวศในคลองเสียอีก” 

ไม่เพียงสภาพความเสื่อมโทรมของน้ำาในคลอง ต้นไม้ริมคลองก็ลดน้อยลงไปทุกที 

“เมื่อก่อนมีต้นไม้อยู่ริมคลองตลอดเส้นทาง แต่ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลมาทำาตลิ่ง 

เขือ่นกัน้น้ำา จงึรือ้ถอนตน้ไม้รมิคลองท้ิง ตน้ไม้นอ้ยลง ความรม่รืน่กห็ายไป สตัว ์เชน่ ลงิ ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศัย 

เริ่มเข้ามาก่อกวนตามบ้าน มาหาของกิน ชาวบ้านก็เดือดร้อน” กุ้งเล่าถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

เริ่มต้นที่�‘พันธุ์ ไม้’�เฟ้นโจทย์ให้ตรงศักยภาพ
หลายคนอาจถอดใจและยอมรับสภาพคูคลองและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ใช่กับเยาวชน 

กลุ่มนี้ เพราะเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นโอกาส พวกเขาก็พร้อมเดินหน้าพลิกฟ้ืนคืนคลอง ทำาโครงการ

ศึกษาและอนุรักษ์พันธ์ุไม้พันธ์ุพืชริมคลองมำาบังบริเวณบ้านควนสู่การเรียนรู้ของเยาวชน โดยทีมงาน

บอกเหตุผลว่า เพราะต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธ์ุพืชท่ีเกิดข้ึนเฉพาะถ่ินในบริเวณริมคลองบ้านควน

ให้อยู่กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังมองว่าการทำาโครงการนีจ้ะชว่ยสร้างการเรียนรู้และปลกูจิตสำานกึ

ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เห็นถึงความสำาคัญของป่าไม้พันธ์ุไม้ริมคลองมำาบังของชุมชนบ้านควนด้วย 

“ต้นไม้ริมคลองเร่ิมหายไปเยอะเน่ืองจากมีการทำาตล่ิงป้องกันการกัดเซาะริมน้ำา เหตุผลท่ีเขาทำาตล่ิง

ก็เพราะเวลาน้ำาท่วม ต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่หักลงคลองจะไหลไปกีดขวางทางน้ำา แต่พวกเรามองว่าต้นไม้มี

ความคงทนอยู่ได้นานและยั่งยืนกว่าคอนกรีต ทั้งยังให้ความร่มรื่น ป้องกันการกัดเซาะได้ เราจึงสนใจ

เรื่องพันธุ์ไม้” ทีมงานบอกเหตุผล
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นอกจากต้องการแก้ปัญหาสูญเสียต้นไม้จาก

การก่อสร้างตลิ่งแล้ว การเลือกทำาโครงการของ

เยาวชนบา้นควน ยังมาจากการประเมินศกัยภาพการ

ทำางานของกลุม่และประโยชนใ์นการตอ่ยอดขยายผล

ของโครงการในอนาคตด้วย

“เดิมทีพวกเราสนใจการฟื้นฟูคลอง แต่ด้วย

ความสามารถของเราคงทำาทั้งหมดไม่ได้ บังเชษฐ์  

(พเิชษฐ์ เบญจมาศ โคชของโครงการฯ) แนะนำาวา่เรา

ควรเริ่มศึกษาที่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งมีให้เลือก 3 ทาง คือ 

1. พนัธุป์ลาในคลอง 2. พันธ์ุไม้รมิคลอง และ 3. สตัว์

ที่บินได้ริมคลอง ซึ่งพอมาวิเคราะห์ศักยภาพของทีม 

เราจึงตัดสินใจเลือกศึกษาพันธุ์ไม้ริมคลอง เนื่องจาก

มคีวามเปน็ไปได้มากทีส่ดุ เพราะการสำารวจพนัธุป์ลา

ในคลอง คิดว่ายากเกินไป ส่วนสัตว์ที่บินได้ก็คงไม่มี

ความสามารถพอทีจ่ะสำารวจไดห้มด” กุ้งเลา่ท่ีมาของ

การตัดสินใจทำาโครงการ

สำาหรบัความเหน็ของผูใ้หญห่ลายฝา่ย พวกเขา

ให้ความสนใจในแนวคิดการอนุรักษ์ต้นไม้ เนื่องจาก

เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุไม้ 

รมิคลองไดใ้นอนาคต หรอือาจเปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บั

นักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวได้

ลงพื้นที่สำารวจ�แกะรอยพันธุ์ ไม้�
เน่ืองจากคลองมำาบังเป็นคลองท่ียาว ทีมเยาวชน

จงึตอ้งประชมุวางแผนการทำางาน เริม่จากการกำาหนด

ขอบเขตระยะทางในการสำารวจและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ 

โดยเลือกศึกษาเก็บข้อมูลจากเขตฉลุงถึงบ้านควน  

ลงไปถึงหมู่ 5 รวมระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ก่อนจะ

แบ่งงานหาข้อมูลและลงพื้นที่สำารวจ 

“ปัญหาแรกของการเดินสำารวจคลองคือ  

ทุกคนไม่รู้จักต้นไม้เลย เราพยายามหาข้อมูล 

พันธุ์ไม้จากอินเทอร์เน็ตหรือจากหน่วยงานอื่นๆ 

แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มหายังไงดี” อัสมากล่าว

เมื่อเด็กๆ แทบไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ บังเชษฐ์

จึงได้ช้ีแนะแนวทางว่า “ให้เริ่มต้นเรียนรู้จากการ

สังเกต ต้องรู้ว่าใบไม้ ดอก ผล รูปร่างเป็นเช่นไร แล้ว

ลองไปค้นคว้าหาชื่อ เวลาลงพื้นที่ให้เอาสารานุกรม

พันธุ์ไม้ไปด้วยเพื่อจะใช้เปรียบเทียบได้”
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สมุด ปากกา กล้องถ่ายรูป และสารานุกรม จึงกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำาคัญ ท่ีพวกเขาต้อง 

พกพาลงไปในการสำารวจแทบทุกครั้ง 

“เวลาลงพื้นที่เราบันทึกจำานวนต้นไม้ที่เจอ แล้วก็ถ่ายรูปลักษณะใบ ดอก ผล ถ้าลงพื้นที่บนบกก็

ตอ้งพกหนงัสอืไปดว้ย เมือ่เจอตน้ไมจ้ะเปิดหนงัสอืแลว้เทยีบดกูบัต้นไมจ้ริงเลย กอ่นลงไปสำารวจทีมจะ

ประชุมกันก่อนว่า วันนี้จะเก็บข้อมูลระยะทางเท่าไหร่ ใครทำาหน้าที่อะไร เช่น อัสมาเขียนชื่อต้นไม้  

คนนี้นับจำานวนต้นไม้ เทอร์โบกับซุนช่วยกันวาดแผนที่คลอง นอกจากนี้จะนับจำานวนตลิ่งในระยะทาง

ที่สำารวจด้วย ใช้เวลาสำารวจอยู่หลายวัน เนื่องจากมีต้นไม้บางต้นที่เรามองจากบนฝั่งไม่เห็น ก็ต้องลงไป

สำารวจในน้ำาด้วย” อัสมาเล่าบรรยากาศช่วงลงสำารวจพื้นที่ให้ฟังด้วยแววตาเป็นประกาย

ขอ้มลูทีบ่นัทกึไดจ้ากการสำารวจจะถกูนำามาใช้เปน็ฐานในการคน้ควา้หาชือ่พนัธ์ุไม ้สรรพคณุ

ทางยา และจำาแนกพนัธุไ์มโ้บราณ ผา่นการสบืคน้จากอนิเทอรเ์นต็ และขอ้มลูจากหนว่ยงานต่างๆ 

เช่น องค์การบริหารส่วนตำาบล กรมป่าไม้ เป็นต้น แต่แหล่งข้อมูลชั้นดีที่ขาดไม่ได้คือ ผู้เฒ่าผู้แก่

ของชุมชน

“เนื่องจากคนที่อาศัยริมคลองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงมักบอกชื่อต้นไม้เป็นภาษามลายูเพราะ 

ไมรู่ว้า่ตน้ไมม้ชีือ่เรยีกในภาษาไทยว่าอะไร เราจึงไปหากำานนักอ่นเลย เพ่ือถามว่าเมือ่กอ่นต้นไมบ้ริเวณ

ริมคลองมีต้นอะไรบ้าง” ทีมงานบอกวิธีเก็บข้อมูล

ผลจากการมุ่งมั่นสำารวจพันธุ์ไม้ริมคลอง ทำาให้วันนี้เยาวชนบ้านควนได้เริ่มต้นสร้างองค์ความรู้

เรื่องพันธ์ุไม้ให้แก่ชุมชนของตนเอง และที่พิเศษคือการค้นพบต้นไม้โบราณคือ “ต้นมะตาด” ต้นไม้ 

หายากในปัจจุบัน เฉพาะที่บ้านควนก็มีเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเท่านั้น จึงนำาไปสู่การอนุรักษ์ต้นมะตาด 

ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
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“พันธุ์ไม้ริมคลองที่พบตอนนี้มี มะเดื่อ ตะแบก 

เตา่รา้งแดง มะตาด ประดู ่หว้าหิน แลว้กมี็ตน้ไม้อืน่ๆ 

ที่ยังต้องค้นข้อมูลเพิ่มเติมประมาณ 20 ชนิด ซึ่งหาก

ได้ข้อมูลครบก็คิดว่าจะทำาเป็นสารานุกรมชื่อพันธุ์ไม้

รมิคลองมำาบงัทีเ่ปน็แบบฉบับของตวัเอง” ทีมงานเลา่

เป้าหมายปลายทางของงานที่ทำา

จัดกิจกรรมค่าย�ปลูกจิตสำานึกรักษ์�
เมื่อโครงการเริ่มเป็นรูปธรรม ทีมงานก็เริ่มเห็น

แนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เช่น การปลูกต้นไม้ 

เพิม่เตมิในบางจุด ตน้ไหนท่ีขึน้เองไดต้ามธรรมชาตก็ิ

ปล่อยให้ฟื้นฟูตัวเอง ต้นที่ใกล้สูญพันธุ์ก็ช่วยกันหา 

วิธีดูแลและขยายพันธุ์เพิ่มเติม 

ระหว่างที่ทีมงานขะมักเขม้นกับการอนุรักษ์ 

และฟืน้ฟตูน้ไมริ้มคลองมำาบงัให้กลบัมามคีวามสำาคัญ

อีกคร้ัง ทีมงานยังจัดกิจกรรมส่งต่อความรู้เร่ืองพันธ์ุไม้

ที่พวกเขาสืบค้นมาให้เด็กเยาวชนในชุมชนรับรู้ 

“เหตุผลท่ีพวกเราจัดค่ายอนุรักษ์พันธุ์ไม้ขึ้น 

เพราะต้องการให้เด็กๆ ในชุมชนเห็นถึงความสำาคัญ

ของต้นไม้ เกิดจิตสำานึกในการดูแลรักษาชุมชน และ

ทำาโครงการต่อยอดจากพวกเรา เราวางแผนให้มีการ

เรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน แต่ละฐานเน้นให้ทำาความรู้จัก

ต้นไม้ เช่น เดินสำารวจ ลงเรือ ใช้สะพานลิง ชิมน้ำา

สมุนไพรท่ีทำาจากต้นไม้ริมคลอง ซึ่งบังเชษฐ์มักเน้น 

เสมอวา่ ควรจะคดิกจิกรรมทีส่นกุ ไมน่า่เบือ่” ทมีงาน

เล่าแนวคิดการจัดค่าย

แม้จะมีข้อกังวลเรื่องงบประมาณการจัดค่าย 

แต่พวกเขาก็พยายามช่วยกันระดมเงินทุน โดยยื่น

จดหมายขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ  

ซึ่งเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดี โดยสิ่งที่คาดหวังจาก

กิจกรรมในครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ

ชุมชนในการดูแลรักษาต้นไม้ริมคลองมำาบังให้มี 

มากขึ้น 

สว่นปญัหาเรือ่งการรือ้ถอนตน้ไมเ้พือ่สรา้งตลิง่

รมิคลองในอกี 2-3 ปขีา้งหนา้นัน้ ทมียงัไดม้กีารหารอื

ร่วมกับทาง อบต. เรื่องการปลูกต้นไม้ทดแทนการ

สรา้งตลิง่ และการจดัทำาโมเดลจากดนิน้ำามนั และวาด

ภาพบนผนืผา้ เพือ่สือ่สารรณรงคใ์หท้กุคนเหน็ถงึการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อนและหลังการ

ก่อสร้างตลิ่ง โดยในอนาคตอาจจะมีการศึกษาข้อดี

ข้อเสียของการสร้างตลิ่งเพิ่มเติม 
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มากกว่าอนุรักษ์�คือ�‘เรียนรู้�พัฒนา’
ผลสำาเร็จที่ก่อเกิดจากโครงการสำารวจพันธุ์ไม้ริมคลองมำาบัง ไม่เพียงชุมชนจะมีฐานข้อมูลสำาคัญ

ท่ีนำาไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เพ่ือคืนระบบนิเวศอันสมดุลให้กับทุกชีวิตริมคลอง ผลพลอยได้ท่ีสำาคัญ 

มากไปกว่านั้น คือการที่เยาวชนได้พัฒนาก้าวข้ามขีดจำากัดของตนเอง 

มีดาเล่าว่า การทำาโครงการนี้ได้มอบประสบการณ์กับเธอหลายอย่าง โดยเฉพาะทักษะการพูด 

จากที่เมื่อก่อนไม่กล้าพูดเท่าไร ตอนนี้กล้าพูด กล้าถาม กล้าสงสัย และสามารถนำามาปรับใช้ใน

การเรียน เช่น สงสัยเวลาครูสอน 

เช่นเดียวกับเกศที่บอกว่า โครงการทำาให้เธอ 

กล้าแสดงความเห็น และช่างสังเกตมากขึ้น  

“ช่วงแรกๆ เรามานั่งฟัง ไม่พูด ไม่อะไร แต่ปัจจุบัน

กล้าพูด กล้าออกไปหน้าชั้นเรียน จนคุณครูทักว่า

กลา้พดูมากขึน้ นอกจากนีย้งัมคีวามรูเ้ก่ียวกับต้นไม้

มากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าต้นไม้ริมคลองมี

ต้นไม้อะไรบ้าง ไม่เคยสงสัยเลยว่าต้นไม้นี้ช่ืออะไร 

ตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนจะสังเกตมากขึ้น” 

จากความรว่มแรงรว่มใจทำางาน รว่มเผชญิปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ยงัสอนใหพ้วกเขารูจ้กัการทำางาน

เป็นทีม มีการวางแผน และมีความเป็นผู้นำามากขึ้น 

อัสมาบอกว่า เมื่อก่อนเธอคิดว่าคนที่จะทำาโครงการได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ ไม่คิดเลยว่าเด็กๆ ก็ทำาได้ 

โครงการนี้ทำาให้กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา กล้าคิด ได้ฝึกลงมือทำาเอง บริหารกันเอง  

ได้ฝึกทำางานอย่างเป็นระบบ เมื่อก่อนทำางานแบบไม่มีการวางแผน เดี๋ยวนี้ทำาอะไรจะต้องวางแผนก่อน 

ต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่แบ่งหน้าที่มันก็จะสะเปะสะปะ บางครั้งความคิดไม่ตรงกัน  

พวกเธอกจ็ะใชก้ารลงมตวิา่สิง่ใดทีด่ทีีส่ดุ นอกจากนียั้งไดป้ระสบการณน์ำาไปใชเ้วลาเรยีนในมหาวทิยาลยั 

ทีส่ำาคัญคือการทำาโครงการทำาให้เธอไดฝึ้กวินยัในตัวเองมากย่ิงขึน้ และรูจั้กปรบัตัวใหเ้ขา้กบัเพือ่นๆ  

เพราะแต่ละคนมีบุคลิก มีนิสัยแตกต่างกัน อยู่ที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ยังไง 

โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธ์ุไม้พันธ์ุพืชริมคลองมำาบังบริเวณบ้านควนสู่การเรียนรู้ของ

เยาวชน อาจเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ท่ีจุดประกายให้เยาวชนและคนในชมุชนได้เขา้มามีสว่นรว่ม

ในการฟื้นฟูสายน้ำาแห่งนี้ให้หวนคืนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็นับเป็นโอกาสให้

เมล็ดพันธุ์เล็กๆ แห่งบ้านควนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่

จะผลิดอกออกผลสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

เมื่อก่อนคิดว่าคนที่จะทำาโครงการได้
ต้องเป็นผู้ใหญ่ ไม่คิดเลยว่าเด็กๆ 
ก็ทำาได้ โครงการนี้ทำาให้กล้าแสดง
ความคิดเห็นของตัวเองออกมา
กล้าคิด ได้ฝึกลงมือทำาเอง บริหาร
กันเอง ได้ฝึกทำางานอย่างเป็นระบบ
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ
ของกลุ่มเยาวชนวังนาใน จังหวัดสตูล

พี่เลี้ยงโครงการ ฐิติชญาฮ์ ช่วยแก้ว  คำาแก้ว ทองฉีด
 ปราณี เอียดฉิม ประคอง เรืองหนู
ทีมงาน ปริญญา เอียดฉิม ชลดา เศียรอุ่น  
 วริสรา พรมนุ่ม พิมพ์ชนก สุขะปุณพันธ์
 กานต์ณิชา เศียรอุ่น จิรกานต์ คำาคง
 พีรพัฒน์ นวลละออ ณัฐธิชา กาแก้ว

บทเรยีนยิ่งใหญ่
ของคนตัวเล็ก
ที่บ้ำนวังนำใน
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ทําไมถึงทํา?

ผามัดยอม และผาบาติก สินคาขึ้นชื่อทองถิ่นภาคใต ที่นักทองเที่ยวมักซื้อกลับไปเปนของฝากหรือ
ของที่ระลึก เพราะอยากพัฒนาสินคาผามัดยอมใหเปนเอกลักษณตามแบบฉบับชุมชนบานวังนาใน   
กลุมเยาวชนบานวังนาในจึงทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมดวยวัตถุดิบธรรมชาติของกลุม
เยาวชนวังนาใน จังหวัดสตูล ใหสามารถเปนสินคาจําหนายนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนชุมชนได 

พัฒนาสินคาผลิตภัณฑผามัดยอม เอกลักษณชุมชนบานวังนาใน
กลุมเยาวชนบานวังนาใน

คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• ฝกความอดทนผานการลองผิดลองถูก
 ในการทําผามัดยอม
• ขวนขวายหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาตอยอดกิจกรรม
• เกิดองคความรูใหมจากการทําผามัดยอม
• มีความเปนผูนํา กลาทําและมีความรับผิดชอบ 

ตอชุมชน 
• มีสินคาเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว
• เกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชน
 สําหรับทําผามัดยอม
• ผูใหญเห็นความสําคัญของกลุมเยาวชน
 ในชุมชน

1 เลือกโจทยโครงการจากฐานทุนเดิมใน
ชุมชน และเยาวชนสามารถทําไดจริง

2 ศึกษาดูงานวิธีการทําผามัดยอมและ
ทําผาบาติกที่ปนหยาบาติก เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจทําโครงการ

3 ทดลองทําผามัดยอมที่ไดเรียนรูจาก
ปนหยาบาติก

4 หาความรูวิธีการมัดอยางละเอียด
เพิ่มเติมจากยูทูปและเว็บไซตตาง ๆ 
เพื่อนํามาปรับปรุงผลงาน จนไดวิธีทํา 
ผามัดยอมลายดาว และลายกอนเมฆ

5 วิทยากรจากนอกพื้นที่สอนการทํา 
ผามัดยอมอีกครั้ง ถึงเทคนิคและ 
ชวนคิดตนทุนทรัพยากรที่มีอยู 
ในชุมชนเพื่อนํามายอมสี 

6 ทีมงานนําความรูที่ไดอบรมมาทดลอง
อีกครั้งและไดสีพรอมลายของ 
ผามัดยอมเปนของตัวเอง

7 พัฒนาผลิตภัณฑมัดยอมสไตล
บานวังนาใน เชน เสื้อยืดลาย
มัดยอมจากใบมังคุด

เราทําแค 
ผามัดยอมกันดีกวา 
นาจะงายสําหรับ 

พวกเราทําไมทําแลว
ไมเหมือนตอน

ที่ไปเรียน

ทําผาบาติก
ตองใชเวลาฝก
อีกนานเลย   เราทําแค

ผามัดยอม
กอนดีกวา

ไมเปนไรเด็ก ๆ  
เราลองทํา

ใหมได

บานเรา
มีตนไมทรัพยากร
อะไรบางที่นาจะ

ทําสีไดใบมังคุด
ขมิ้น ดาวเรือง

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

! !?
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ทําไมถึงทํา?

ผามัดยอม และผาบาติก สินคาขึ้นชื่อทองถิ่นภาคใต ที่นักทองเที่ยวมักซื้อกลับไปเปนของฝากหรือ
ของที่ระลึก เพราะอยากพัฒนาสินคาผามัดยอมใหเปนเอกลักษณตามแบบฉบับชุมชนบานวังนาใน   
กลุมเยาวชนบานวังนาในจึงทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมดวยวัตถุดิบธรรมชาติของกลุม
เยาวชนวังนาใน จังหวัดสตูล ใหสามารถเปนสินคาจําหนายนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนชุมชนได 

พัฒนาสินคาผลิตภัณฑผามัดยอม เอกลักษณชุมชนบานวังนาใน
กลุมเยาวชนบานวังนาใน

คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• ฝกความอดทนผานการลองผิดลองถูก
 ในการทําผามัดยอม
• ขวนขวายหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาตอยอดกิจกรรม
• เกิดองคความรูใหมจากการทําผามัดยอม
• มีความเปนผูนํา กลาทําและมีความรับผิดชอบ 

ตอชุมชน 
• มีสินคาเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว
• เกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชน
 สําหรับทําผามัดยอม
• ผูใหญเห็นความสําคัญของกลุมเยาวชน
 ในชุมชน

1 เลือกโจทยโครงการจากฐานทุนเดิมใน
ชุมชน และเยาวชนสามารถทําไดจริง

2 ศึกษาดูงานวิธีการทําผามัดยอมและ
ทําผาบาติกที่ปนหยาบาติก เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจทําโครงการ

3 ทดลองทําผามัดยอมที่ไดเรียนรูจาก
ปนหยาบาติก

4 หาความรูวิธีการมัดอยางละเอียด
เพิ่มเติมจากยูทูปและเว็บไซตตาง ๆ 
เพื่อนํามาปรับปรุงผลงาน จนไดวิธีทํา 
ผามัดยอมลายดาว และลายกอนเมฆ

5 วิทยากรจากนอกพื้นที่สอนการทํา 
ผามัดยอมอีกครั้ง ถึงเทคนิคและ 
ชวนคิดตนทุนทรัพยากรที่มีอยู 
ในชุมชนเพื่อนํามายอมสี 

6 ทีมงานนําความรูที่ไดอบรมมาทดลอง
อีกครั้งและไดสีพรอมลายของ 
ผามัดยอมเปนของตัวเอง

7 พัฒนาผลิตภัณฑมัดยอมสไตล
บานวังนาใน เชน เสื้อยืดลาย
มัดยอมจากใบมังคุด

เราทําแค 
ผามัดยอมกันดีกวา 
นาจะงายสําหรับ 

พวกเราทําไมทําแลว
ไมเหมือนตอน

ที่ไปเรียน

ทําผาบาติก
ตองใชเวลาฝก
อีกนานเลย   เราทําแค

ผามัดยอม
กอนดีกวา

ไมเปนไรเด็ก ๆ  
เราลองทํา

ใหมได

บานเรา
มีตนไมทรัพยากร
อะไรบางที่นาจะ

ทําสีไดใบมังคุด
ขมิ้น ดาวเรือง

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา
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“ตอนนั้นในกลุ่มมีกันประมาณ 7 คน แต่ไปๆ มาๆ เหลือหนูอยู่คนเดียวค่ะ” 

กนัต-์ปรญิญา เอียดฉิม สาวนอ้ยช้ันมธัยมต้นจากบา้นวงันาใน ตำาบลน้ำาผดุ อำาเภอ

ละงู จงัหวดัสตลู เดก็หญิงตวัเล็กทีพ่ยายามทอ่งโครงการของตนเองต้ังแต่ช่วงเชา้จนถึงบ่าย 

เพือ่จดจำาเนือ้หาใหไ้ดม้ากทกุตวัอกัษร เลา่ยอ้นถงึวนัทีพ่ี่ๆ  ทัง้ทมีจำาเปน็ตอ้ง “เท” โครงการ

ใหน้้องเลก็อยา่งเธอ เพราะทกุคนย้ายออกไปเรยีนนอกพืน้ที ่แตน่ัน่กลบัไม่ใชเ่รือ่งทีบ่ัน่ทอน

กำาลังใจ กันต์ยังคงเดินหน้าทำาโครงการต่อ โดยมีความช่วยเหลือจากพ่ีเล้ียงโครงการและโคช

โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ทำาให้เธอได้สมาชิกชุดใหม่มา 

ร่วมทีม และค่อยๆ จับมือพาโครงการก้าวไปด้วยกัน จากคนเกือบแพ้ที่ใกล้จะมอดเป็น 

เถ้าถ่าน แตเ่มือ่ผา่นจดุทีย่ากทีส่ดุ เธอจงึกลายเปน็เพชรทีเ่ริม่สอ่งประกายการเปลีย่นแปลง

รวมทีม�ร่วมทำา�
“รูส้กึอยากทำาโครงการนีต้ัง้แตต่อนพ่ีๆ มาชวนอยูแ่ลว้คะ่ เพราะดนูา่สนกุและไมเ่คย

ทำามาก่อน พี่เขามาชวนทำาถ่านไม้ฟืน แต่ปรากฏว่าติดปัญหาที่ขั้นตอนการทำายากกว่าที่ 

คิดไว้พี่เขาเลยไม่ได้ทำา แล้วก็ต้องไปเรียนต่อจังหวัดอื่นด้วย” 

กันต ์เลา่ตอ่วา่ ตอนแรกเธอก็คิดจะเลกิทำา แต่เพราะพีไ่ก่-ฐติิชญาฮ ์ชว่ยแกว้ พีเ่ลีย้ง

โครงการ มาชวนคยุใหเ้ธอไดท้บทวนตวัเองจนพบว่ายังอยากทำาอยู่ และแนะนำาใหเ้ธอลอง

มองหาน้องๆ ในหมู่บ้านที่อยากทำามาเสริมทีม กันต์จึงชวน ลูกอม-กานต์ณิชา เศียรอุ่น, 

เจแปน-วริสรา พรมนุ่ม, วีนัส-จิรกานต์ คำาคง และฝ้าย-ชลดา เศียรอุ่น น้องๆ ช้ัน

ประถมศึกษาตัวจิ๋วเข้าร่วมทีม

“ตอนแรกเลา่ใหน้อ้งฟงักอ่นคะ่วา่ เวทเีวิร์กชอปของโครงการกลไกฯ ทีห่นไูปนัน้สนกุ

แค่ไหน ไดเ้ลน่เกม ไดท้ำากจิกรรมกบัเพือ่นๆ พี่ๆ  จากหลายพืน้ที ่และไดฝ้กึพดูนำาเสนอดว้ย 

น้องก็สนใจและบอกว่าถ้ามีครั้งต่อไปจะขอไปด้วย”

ในทีส่ดุกนัตก์ไ็ดพ้ลิกบทบาทจากนอ้งเลก็ทีค่อยตามพ่ี มาเป็นพ่ีใหญข่องทมีท่ีต้องมา

นำานอ้งๆ อีก 4 ชีวิต แม้จะเป็นการเริม่ตน้นบัหนึง่ใหมข่องทมี แตโ่ชคดท่ีีพวกเขายงัมผีูใ้หญ่

คอยหนุน บังปิง-อับดุลอาสีด หยีเหม โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด

สตูล มาชวนคิดชวนคุยว่า นอกจากการเผาถ่านแล้ว ยังมีเรื่องอะไรที่ทีมสนใจบ้าง

ทีมงานมองไปที่การทำาผ้ามัดย้อมกับการทำาผ้าบาติก เพราะเป็นเอกลักษณ์ของ 

ทอ้งถิน่ และนา่จะมีศักยภาพพอทำาได ้โคชจงึชว่ยตดิตอ่ประสานงานใหพ้วกเธอไดไ้ปดงูาน

ทีป่นัหยาบาตกิ ทีบ้่านปากละง ูเม่ือเหน็ขัน้ตอนการทำาอยา่งลกึซ้ึง พวกเธอจึงตัดสนิใจเลอืก

ทำาผ้ามัดย้อม
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ปริญญา เอียดฉิม กานต์ณิชา เศียรอุ่น
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“ตอนที่ไปดูงาน หนูอยากทำาทั้งผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก แต่พอเห็นว่าผ้าบาติกต้อง

วาดด้วย น่าจะใช้เวลาฝึกนานกว่าจะทำาได้ กลัวไม่ทันเวลาโครงการ อีกอย่างน้องในทีมมี

แต่น้องเล็กๆ กลัวว่าจะยากไปสำาหรับน้องด้วย เราทำางานกันเป็นทีม หนูจะเลือกอันท่ีตัวเอง

อยากทำาคนเดียวไม่ได้ เลยคุยกับน้องว่าทำาผ้ามัดย้อมดีกว่า เพราะไม่ยากเกินไปค่ะ”

นอกจากความอยากเรียนรู้แล้ว ทีมงานวาดภาพฝันเล็กๆ ว่าหากพวกเธอได้ทำาและ

พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆ วันหนึ่งงานมัดย้อมของพวกเธออาจถูกยกระดับเป็นของฝากจาก

ชุมชน

“ถ้าพวกหนูทำาได้ เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจะได้ซื้อเป็นของฝากกลับไป สมมติ

มาจากหาดใหญ่ คนที่หาดใหญ่ก็จะได้ใช้ผ้าของพวกหนู และรู้ว่าเด็กๆ บ้านเราก็มีความ

สามารถ”

ลงมือทำา�ลงมือเรียนรู้
สิง่ทีท่มีงานไดเ้รยีนรูจ้ากปันหยาบาตกิคอืการยอ้มผา้ดว้ยโคลน ซึง่เปน็สจีากธรรมชาติ

ทีม่คีวามสวยงามเฉพาะตวั และการมดัผา้เพ่ือนำาไปย้อมเป็นลายก้นหอยกับจันทร์ทรงกลด 

แต่เพราะการไปดูงานใช้เวลาเพียงสั้นๆ ทำาให้ทีมงานพอ “ทำาได้ ไม่ใช่ทำาเป็น” เมื่อกลับมา

ทำาเองครั้งแรกจึงเฟล! 

“เราทดลองมดัแบบกน้หอยก่อนคะ่ แลว้นำาไปย้อมโคลนตามแบบท่ีดงูานมา เขาบอก

ว่าต้องต้ม 2-3 วัน แต่พวกหนูไม่มีเวลาดูตลอด เพราะไปโรงเรียน เลยต้มวันเดียว สีที่ได้

ออกมาจึงอ่อน แล้วก็มัดไม่แน่น มันเลยไม่เป็นลายค่ะ” 

กันต์เล่าด้วยเสียงอ่อนเศร้าเม่ือนึกถึงความล้มเหลวคร้ังนั้น ก่อนเล่าความรู้สึกว่า  

“หนูกับน้องๆ บอกป้าไก่ว่าไม่อยากทำาแล้ว เราคงทำาไม่ได้ แต่ป้าไก่กลับบอกว่าไม่เป็นไร 

ครั้งนี้ยังไม่ได้ก็ลองใหม่ครั้งหน้า สักพักเดี๋ยวก็ได้”

คำาปลอบโยนทำาให้ทีมงานฮึดสู้ใหม่อีกครั้ง เพราะคิดได้ว่านี่เป็นเพียงการทำาครั้งแรก 

และไม่มีใครกดดันว่าจะต้องทำาสำาเร็จ นอกจากพวกเธอที่กดดันตัวเอง ทีมงานวางแผน 

แก้ปัญหาความผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำา 

“เราพยายามกันอีกครั้งค่ะ เวลาจับผ้ามัดก็ช่วยกันถือ เพราะมัดคนเดียวมันยาก  

กลัวจะหลุดอีก ทำาไปเถียงกันไป อย่างหนูเป็นคนมัดจะบอกน้องว่าถือให้ดีๆ น้องก็ตอบว่า 

ถือดีแล้ว แต่ก็สนุกค่ะ ไม่ได้โกรธกันจริงจัง” กันต์เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

นอกจากนั้นพวกเธอยังขวนขวายความรู้เพ่ิมเติม โดยศึกษาวิธีการมัดอย่างละเอียด

จากยูทูบและเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำามาปรับปรุงผลงาน จนได้ลายดาว และลายก้อนเมฆ 

มาเพิ่ม ขณะเดียวกันก็ได้ประสานงานไปยังทีมโคชโครงการกลไกฯ ขอวิทยากรมาสอน 

การมัดย้อมอีกครั้ง ทำาให้ทีมงานได้ความรู้ใหม่ๆ มากขึ้น
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“วิทยากรที่พี่ออม-ปุณิกา พุณพาณิชย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล เลือกมาให้

น้องก็มี พี่หนุ่ย-เกรียงศักดิ์ กล่อมสกุล ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างการเรียนรู้และทำางานเยาวชน 

ตอ่เนือ่งมาหลายสบิปี ผูก่้อตัง้กลุม่ยายกับตา เชีย่วชาญเรือ่งผา้ และสามารถเชือ่มโยงเรือ่ง

ผ้ากับมิติทางสังคมได้ รวมทั้งมีความสามารถในการทำากิจกรรมกับเยาวชนได้ดี มีวิธีการ

สอนที่สนุกถูกใจเด็ก และพี่นะโม-ธรวรรธ์ อินทร์สุวรรณ เจ้าของแบรนด์ นะโม สาธุ  

ที่เชี่ยวชาญเรื่องผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ มีความรู้เร่ืองการใช้สีธรรมชาติโดยไม่ทำาลาย 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่านจะพาคิดเรื่องต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงทุนทรัพยากร

ในชมุชนมาสกัดสยีอ้มผา้ไปด้วยพรอ้มกัน แตท่ี่สำาคญัคือวทิยากรทัง้คูเ่ชีย่วชาญและคุน้ชนิ

กับการทำางานกับเด็ก” พี่ออมบอกเทคนิคการเลือกวิทยากร

“ตอนแรกไม่รู้ค่ะว่านอกจากโคลนแล้ว วัสดุแถวบ้านเรายังนำามาเป็นสีมัดย้อมได้  

ทั้งใบมังคุด อัญชัน ขมิ้น ดาวเรือง แล้วก็สามารถใช้สารกระตุ้นพวกด่าง เช่น ขี้เถ้า ปูนขาว  

น้ำาส้มสายชู สารส้ม เพื่อให้ได้สีออกมาหลายสี เช่น ใบมังคุด ถ้ากระตุ้นด้วยปูนขาวจะได้ 

สีเข้ม แต่ถ้าเป็นด่างขี้เถ้าจะได้สีอ่อนลง ถ้าเป็นน้ำาส้มสายชูจะออกสีชมพูนิดๆ พอรู้ว่าต้อง

ใช้สารกระตุ้นได้เลยให้ป้าไก่ช่วยไปซื้อ แล้วก็มาทดลองทำาที่บ้านหนูอยู่สองรอบก็ได้ผ้าที่ 

สีสวยๆ เห็นลายชัดๆ แบบที่เคยเห็นจากของคนอื่นค่ะ (ยิ้ม)” กันต์เล่า

ในท่ีสุดความพยายามก็ทำาให้พวกเธอทำาสำาเร็จตามตั้งใจ นอกจากได้ความรู้ใหม่ 

ในการทำาผ้ามัดย้อมแล้ว ทีมงานยังได้เห็นถึงศักยภาพของตัวเอง จากตอนแรกที่มองว่า 

การทำาผ้ามัดย้อมเป็นเรื่องยาก ไม่น่าทำาได้ หรือถึงทำาได้ก็คงไม่สวย แต่พอเรียนรู้จนเข้าใจ

และผ่านการปฏิบัติแล้ว กลับพบว่าตัวเองทำาได้ ทำาให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง และกล้า
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ลงมอืลองทำาผา้มดัยอ้มเพิม่อกี ขณะเดยีวกนัผา้มดัย้อมกยั็งเป็น “เคร่ืองมอื” ทีพ่าพวกเธอ

ไปเรียนรู้หลายบทเรียน ทั้งการก้าวข้ามความล้มเหลว การทำางานเป็นทีม ความอดทนและ

การวางแผน ซึ่งล้วนสำาคัญต่อชีวิตในอนาคต

“ขัน้ตอนท่ียากท่ีสดุเวลาทำาคือการกอ่ไฟกบัการมดัผา้ค่ะ เวลากอ่ไฟมนัรอ้นมากและ

ต้องรอนานกว่าจะติด พวกหนูจึงต้องอดทนมากๆ ส่วนการมัดก็ต้องคิดก่อนว่า ถ้าเราทำา

แบบนี้ ลายจะออกมาเป็นแบบไหน จึงต้องวางแผนและคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือ” 

ทีม่ากกว่านัน้คอืแม้วนันีท้มีงานจะมคีวามรู้การทำาผา้มดัยอ้มระดบัหน่ึงแลว้ พวกเธอ

ก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ

“เวลามาทำาด้วยกันแต่ละครั้ง ก็จะทำาไปด้วย เปิดยูทูบดูไปด้วยตลอดค่ะ เพราะยังมี

อีกหลายลายที่เรายังทำาไม่เป็น อยากทำางานออกมาให้ดีมากขึ้นๆ ค่ะ”

ปัจจุบันทีมงานสามารถทำาผ้ามัดย้อมออกมาได้ถึง 5 ลาย ได้แก่ ลายก้นหอย 

พระจนัทรท์รงกลด ลายดาว ลายดอกไม ้และลายสก็อต สำาหรับจุดเดน่ของผา้มัดย้อมสไตล์

บ้านวังนาใน คือการนำาพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบสกัดสีมัดย้อม ใช้สารกระตุ้นมา

ช่วยให้สีมีความหลากหลายเพิ่มอีก โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่สำาเร็จเป็นรูปธรรมแล้วคือ  

เสื้อยืดลายมัดย้อม 

ฝันที่เรามีร่วมกัน
นอกจากบทเรียนที่มีร่วมกันของทีมแล้ว กันต์ที่รับทำาโครงการน้ีตั้งแต่ต้นจนเปลี่ยน

สมาชกิชดุใหม ่ยงัพบวา่ เธอไดเ้รยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงตัวเองหลายสิง่ทีท่ำาใหเ้ธอเติบโตข้ึน

อย่างชัดเจน จากน้องเล็กที่คอยเดินตามพี่ ก็ลุกขึ้นมาเป็นคนนำาน้องๆ ทำางาน จากที่เคย

ก้มหน้าก้มตาท่องจำาข้อมูลเพื่อนำาเสนอโครงการ ก็กลายเป็นคนที่พูดจาฉะฉาน กล้าสบตา

คนอื่น 
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เป็นความฝันของเราที่อยากให้เด็ก
ในชุมชนออกไปเรียนรู้โลกภายนอก 
เพื่อให้เขามองเห็นโอกาสในชีวิต
ที่มากขึ้น และเป็นภูมิคุ้มกันเวลา
ออกไปใช้ชีวิตเองเมื่อโตขึ้น

“เมื่อก่อนหนูใจร้อนมากค่ะ โกรธง่าย และเหวี่ยงคนอื่นบ่อยๆ ตอนแรกๆ ที่ทำาผ้า 

มัดย้อมก็ยังใจร้อนอยู่ บางทีไม่ได้ดั่งใจ เขว้ียงผ้าทิ้งก็มี ป้าไก่จะปลอบเสมอว่าใจเย็นๆ 

ค่อยๆ ทำา แต่พอทำาไปเรื่อยๆ ก็ดีขึ้น เพราะถ้าไม่อดทนรอก็ไม่เสร็จ ถึงเสร็จก็ไม่สวย  

หนูเลยต้องพยายามสงบจิตสงบใจ อีกอย่างที่หนูว่าตัวเองทำาได้ดีขึ้นคือการแบ่งเวลา 

เพราะหนูต้องไปซ้อมรำามโนราห์ และเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของเครือข่ายภูผาวารีด้วย 

สว่นใหญเ่ลยจะนดักนัทำาโครงการหลงักลบัจากโรงเรียนสลบักบัซอ้มรำา ซอ้มกฬีาในบางวัน 

ส่วนการบ้านเก็บไว้ทำาช่วงกลางคืน”

พี่ไก่ที่เห็นกันต์มาตลอดยืนยันว่า เธอเห็นพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้ดีข้ึนเร่ือยๆ 

“เมื่อก่อนเขาเอาแต่ใจมาก พูดจาก็ไม่เพราะ และไม่รู้จักรับผิดชอบ แต่พอต้องขึ้นมาเป็นพี่ 

และทำางานร่วมกับน้องๆ ก็เริ่มใจเย็นขึ้นค่ะ”

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงกับความตั้งใจของพี่ไก่ที่ตกลงตอบรับโครงการนี้มาให้เด็กๆ ทำา 

เพราะมองว่านีเ่ป็น “โอกาสการเรยีนรู”้ ท่ีสำาคญัของเดก็ๆ ทีจ่ะได้คดิเองทำาเอง ขณะเดยีวกนั

สิ่งที่เด็กๆ อยากทำาก็สอดคล้องกับสิ่งท่ีชุมชนยังไม่มีคือผลิตภัณฑ์ของฝากที่เป็นของใช้ 

เพราะชมุชนมแีตเ่ครือ่งแกงทีเ่กบ็ไดไ้มน่าน ไมเ่หมาะทีจ่ะมาวางขาย แตผ่า้มดัยอ้มสามารถ

นำาไปฝากขายตามรีสอร์ต เกิดเป็นรายได้เสริม และที่สำาคัญคือเด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์นอกเหนือจากการเล่นมือถือ ซึ่งโครงการนี้

ก็ช่วยตอบเป้าหมายที่พี่ไก่ตั้งใจไว้ได้

“เป็นความฝันของเราที่อยากให้เด็กในชุมชน

ออกไปเรยีนรูโ้ลกภายนอก เพือ่ใหเ้ขามองเหน็โอกาส

ในชีวิตที่มากขึ้น และเป็นภูมิคุ้มกันเวลาออกไปใช้ 

ชีวิตเองเมื่อโตขึ้น เพราะตอนเด็กๆ เราไม่มีโอกาส

แบบนี้ เลยทำาให้รู้ว่าจำาเป็นมากแค่ไหนสำาหรับเด็ก”

ตอนนีที้มงานตอบไดอ้ยา่งเตม็ปากแลว้วา่พวกเขามัน่ใจในฝมีอืการทำาผา้มดัย้อมของ

ตวัเองวา่สามารถทำาไดเ้ปน็ชิน้เปน็อนั แต่ก็ยงัคดิวา่จะยังฝกึทำาไปเรือ่ยๆ โดยหวงัว่าวนัหนึง่

จะสร้างแบรนด์ของกลุ่มเยาวชนขึ้นมาได้ ขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาฝีมือ เพื่อเตรียม

ถ่ายทอดให้น้องรุ่นต่อไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เช่นเดียวกับที่พวกเธอเคยได้รับโอกาสมา

ดูเหมือนว่าพี่ไก่และทีมงานต่างกำาลังช่วยกันสานฝันไปในทิศทางเดียวกัน และ

เป็นฝันที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่ออนาคตของชุมชนเช่นเดียวกัน

67

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



68

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจำามัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะฮ 

ที่ปรึกษาโครงการ ศักรินทร์ สีหมะ
พี่เลี้ยงโครงการ ซานีย๊ะห์ สีหมะ วันดี นิระ อาสัน สาหมีด
ทีมงาน นรินยา สาหมีด พงษ์ศักดิ์ เจะหลัง แอนนิตา นิล๊ะ 
 กิ๊ฟรอน หลงหัน  นาตยา สาหมีด ธนากร สาหมดี
 วราภรณ์ ขุนรายา ชญานนท์ ขุนรายา

วัยใสร่วมใจจัดกำร 
‘ขยะ’ ในชุมชน
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• มีความกลาแสดงออก กลาพูดในที่สาธารณะ 
• มีความอดทน อดกลั้นตอการเผชิญปญหา
 ระหวางการทํางาน
• เกิดจิตสํานึกในการทิ้งขยะมากขึ้น รูจักแยก
 ประเภทขยะกอนทิ้ง
• ฝกวางแผนและแกปญหาเรื่องจัดการขยะ 
 ใหเหมาะกับชุมชน

ตอชุมชน 
• คนในชุมชนเกิดองคความรูในการคัดแยกขยะ
 แตละประเภท 
• ขยะในชุมชนลดนอยลง 
• เกิดการมีสวนรวมของเยาวชนและผูใหญ
 ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

เยาวชนศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขยะ 
เชน ประเภทขยะ การคัดแยกขยะ 
วิธีการจัดการกับขยะประเภทตางๆ 
เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการศึกษา 
สถานการณขยะในชุมชน

1

ลงพื้นที่สํารวจสถานการณ 
ขยะในชุมชน โดยนําขยะในชุมชน 
มาแยกประเภทดูวามีขยะชนิดใด 
มากที่สุด เพื่อออกแบบวิธีการ 
จัดการขยะใหเหมาะสม

2
ออกแบบและวางแผนหาวิธีจัดการ 
กับขยะในชุมชน3

รณรงคการลดใชถุงพลาสติก 
กับเด็กในชุมชน ขอความรวมมือ 
กับรานคาในการชวยกันลดใชถุง 
และแกวนํ้าพลาสติก

4
จัดกิจกรรมทําถังขยะรีไซเคิล 
เพื่อดึงผูใหญในชุมชนใหมา 
มีสวนรวมและรับรูการจัดการขยะ 
ที่เยาวชนขับเคลื่อน

5

ติดตั้งถังขยะรีไซเคิลตามจุดตางๆ 
ในศูนยตาดีกา และชุมชนโคกพยอม6

ทําไมถึงทํา?

 ทุกวันนี้ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทุกชุมชน หนีไมพนเรื่อง ‘ขยะ’ เพราะจํานวนประชากร 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น แมบานโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
จะไมไดมีปญหาขยะลนถึงขั้นวิกฤต แตพฤติกรรมการทิ้งขยะที่เกิดขึ้น ทําใหกลุมเยาวชนคลองโตะเหล็ม 
เกิดแนวคิดที่จะหาแนวทางจัดการขยะแบบมีสวนรวมเพื่อชุมชนและสังคม ดวยการทําโครงการ
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะห

วัยใสรวมใจจัดการ “ขยะ” ในชุมชนบานโคกพยอม กลุมเยาวชนคลองโตะเหล็ม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

มา ๆ
อันนี้มันยาก
เดี๋ยวลุงชวย 
ทําใหแลวกัน

ทํายังไง
ที่จะลดขยะ

ถุงพลาสติกได

ขอบคุณ
ครับ

ใชถุงผา
ขอบคุณ

คะทําปาย
รณรงค
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• มีความกลาแสดงออก กลาพูดในที่สาธารณะ 
• มีความอดทน อดกลั้นตอการเผชิญปญหา
 ระหวางการทํางาน
• เกิดจิตสํานึกในการทิ้งขยะมากขึ้น รูจักแยก
 ประเภทขยะกอนทิ้ง
• ฝกวางแผนและแกปญหาเรื่องจัดการขยะ 
 ใหเหมาะกับชุมชน

ตอชุมชน 
• คนในชุมชนเกิดองคความรูในการคัดแยกขยะ
 แตละประเภท 
• ขยะในชุมชนลดนอยลง 
• เกิดการมีสวนรวมของเยาวชนและผูใหญ
 ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

เยาวชนศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขยะ 
เชน ประเภทขยะ การคัดแยกขยะ 
วิธีการจัดการกับขยะประเภทตางๆ 
เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการศึกษา 
สถานการณขยะในชุมชน

1

ลงพื้นที่สํารวจสถานการณ 
ขยะในชุมชน โดยนําขยะในชุมชน 
มาแยกประเภทดูวามีขยะชนิดใด 
มากที่สุด เพื่อออกแบบวิธีการ 
จัดการขยะใหเหมาะสม

2
ออกแบบและวางแผนหาวิธีจัดการ 
กับขยะในชุมชน3

รณรงคการลดใชถุงพลาสติก 
กับเด็กในชุมชน ขอความรวมมือ 
กับรานคาในการชวยกันลดใชถุง 
และแกวนํ้าพลาสติก

4
จัดกิจกรรมทําถังขยะรีไซเคิล 
เพื่อดึงผูใหญในชุมชนใหมา 
มีสวนรวมและรับรูการจัดการขยะ 
ที่เยาวชนขับเคลื่อน

5

ติดตั้งถังขยะรีไซเคิลตามจุดตางๆ 
ในศูนยตาดีกา และชุมชนโคกพยอม6

ทําไมถึงทํา?

 ทุกวันนี้ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทุกชุมชน หนีไมพนเรื่อง ‘ขยะ’ เพราะจํานวนประชากร 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น แมบานโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
จะไมไดมีปญหาขยะลนถึงขั้นวิกฤต แตพฤติกรรมการทิ้งขยะที่เกิดขึ้น ทําใหกลุมเยาวชนคลองโตะเหล็ม 
เกิดแนวคิดที่จะหาแนวทางจัดการขยะแบบมีสวนรวมเพื่อชุมชนและสังคม ดวยการทําโครงการ
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะห

วัยใสรวมใจจัดการ “ขยะ” ในชุมชนบานโคกพยอม กลุมเยาวชนคลองโตะเหล็ม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

มา ๆ
อันนี้มันยาก
เดี๋ยวลุงชวย 
ทําใหแลวกัน

ทํายังไง
ที่จะลดขยะ

ถุงพลาสติกได

ขอบคุณ
ครับ

ใชถุงผา
ขอบคุณ
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ถงัขยะดไีซนแ์ปลกตาท่ีประดษิฐ์จากขวดพลาสตกิเหลอืใช้วางกระจายอยูต่ามจดุตา่งๆ 

ในชุมชนบ้านโคกพยอม ไม่ใช่ผลงานศิลปะของศิลปินท่านไหน แต่เป็นการรังสรรค์อย่างมี

ส่วนร่วมของ ‘กลุ่มเยาวชนคลองโต๊ะเหล็ม’ และคนในชุมชนบ้านโคกพยอม ตำาบลละงู 

อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกชุมชน หนีไม่พ้นเรื่อง ‘ขยะ’ เพราะจำานวน

ประชากรเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ ทำาใหป้รมิาณขยะเพ่ิมข้ึน แมบ้้านโคกพยอมจะไมไ่ดม้ปัีญหา

ขยะล้นถึงขั้นวิกฤต แต่พฤติกรรมการทิ้งขยะที่เกิดขึ้น ทำาให้ ฮัสนา-นรินยา สาหมีด เกิด

แนวคิดที่จะหาแนวทางจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนและสังคม

“หนเูปน็ครสูอนอยูท่ีศ่นูยต์าดีกา (ศูนย์การศกึษาอสิลามประจำามสัยิด) เวลาเดนิกลบั

บ้านจะกลับพร้อมเด็กๆ ระหว่างทางมีร้านค้า เด็กมักจะแวะซื้อขนม แต่พอกินเสร็จแล้วก็

ทิ้งห่อขนมตรงนั้นเลย พอเราเห็นบ่อยๆ ก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะแก้ปัญหานี้ เราอยากจะ 

ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำานึกในตัวเด็ก และอยากให้จำานวนขยะลดลง” ฮัสนาเล่าเหตุการณ์ที่ 

จุดประกายความคิดให้เธออยากทำาโครงการ

โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด

(ตาดีกา) ราวฎอตุลยันนะฮ จึงถูกริเริ่มข้ึนภายใต้การดำาเนินงานของฮัสนาและทีม คือ  

เขาทราย-พงษ์ศักด์ิ เจะหลัง, นลน่ี-แอนนิตา นิล๊ะ, ก๊ิฟรอน หลงหัน และ ไลลา-นาตยา 

สาหมีด ซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชนแกนนำาของมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี ที่ทำาหน้าที่ 

สง่เสรมิและจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติให้แก่คนในชมุชนโคกพยอม พวกเขาจงึมปีระสบการณ์

ในการทำากิจกรรมมาบ้าง 

“พอบังเชษฐ์มาชวนทำาโครงการ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ คิดกันเองว่าเขาสนใจทำา 

เรื่องอะไร จนได้เป็นเรื่องขยะซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสังคมปัจจุบันที่กำาลังคืบคลานเข้ามาใน

ชุมชนของเราด้วย ความจริงขยะไม่ใช่ปัญหาหลักของชุมชนที่นี่ แต่เด็กๆ เคยศึกษาข้อมูล 

เจอวิดีโอปลาตายท่ีในท้องมีถุงพลาสติก ซึ่งต้นเหตุจริงๆ มาจากฝีมือมนุษย์ ก็เห็นว่า 

บ้านเราเป็นชายฝั่ง ฉะนั้นเราควรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ตอนแรกเด็กๆ ก็ตั้งเป้าว่า 

จะแกป้ญัหาขยะทัง้ชมุชนเลย เรากช็วนเด็กๆ คดิต่อว่า สิง่ทีเ่ขาคดิจะทำามนัใหญเ่กินไปไหม 

เลยลดพืน้ทีล่งเหลอืแคใ่นศนูยก์ารศกึษาอิสลามกอ่น ซึง่ฮสันาเป็นครูสอนอยู่ทีน่ัน่อยู่แลว้” 

กุ้ง-ซานียะห์ สีหมะ พี่เลี้ยงโครงการเล่าที่มาของโครงการ
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สำารวจขยะ�รณรงค์ลดการทิ้ง
แม้จะเหน็ขยะอยูจ่นชนิตา แตท่มีงานกย็อมรับวา่พวกเธอไมเ่คยรูว้า่สถานการณข์ยะ

รอบศูนยต์าดกีาเป็นอย่างไร และเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายทีต้ั่งไว้ ฮสันาและทมีงานจึงร่วมกนั

ออกแบบกิจกรรมที่จะนำาไปสู่การจัดการขยะรอบศูนย์ตาดีกา โดยเริ่มต้นจากการศึกษา

สถานการณ์ขยะในด้านต่างๆ ทั้งประเภทของขยะ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากขยะ การแยก

ประเภทขยะ รวมถงึวธิกีารจดัการขยะทีเ่หมาะสมกบัชมุชน และสอดคลอ้งกบัหลกัการของ

ศาสนาอิสลาม พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่สำารวจขยะในศูนย์ตาดีกาและชุมชนบ้านโคกพยอม

ฮัสนา เล่าว่า เธอและสมาชิกในทีมช่วยกันคิดช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับขยะ รวมถึง

ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาขยะ บางคนหาจากอินเทอร์เน็ต บางคนหาจากหนังสือ 

“พยายามหาเนื้อหาและสรุปว่าอันไหนคือเนื้อหาสำาคัญจริงๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ 

ของเรา แล้วก็ลงพ้ืนที่สำารวจขยะในชุมชน ให้เด็กๆ เก็บขยะรอบหมู่บ้าน ในศูนย์ตาดีกา 

แล้วนำามาแยกประเภท ศึกษาปริมาณโดยการชั่ง เพื่อที่จะทราบว่าขยะแต่ละประเภท 

มีจำานวนเท่าไหร่” 

จากการสำารวจของทีมงานพบว่ามีขยะจำาพวกพลาสตกิ ขวดแกว้ ถงุพลาสตกิ แกว้น้ำา 

ขวดน้ำา โดยถุงพลาสติกมีจำานวนมากที่สุด ส่วนขยะที่เป็นเศษอาหารพบน้อยมาก เพราะ

ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะแยกไว้เพื่อนำาไปทำาปุ๋ย 

“เมื่อรู้ว่าขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก เลยคิดวิธีการจัดการพลาสติกโดยเริ่มรณรงค์

จากจุดเล็กๆ ก่อน เช่น ให้เด็กๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกตอนไปซื้อของ ถ้าเด็กซื้อน้ำาก็ให้เด็ก

นำาแก้วไปเอง หรืออย่างที่บ้านเป็นร้านค้าก็จะบอกแม่ให้ช่วยบอกต่อกับเด็กๆ ว่าเวลามา

ซือ้น้ำา ใหน้ำาแกว้ของตวัเองมาซือ้ แลว้จะลดราคาให ้ซึง่ไดป้ระโยชน์สองต่อคอื ลดขยะ และ

ลดต้นทุนการซื้อแก้วของร้านด้วย นอกจากนี้ก็จะบอกเด็กตลอดว่าเวลาไปไหนพยายาม 

ให้ใช้ถุงผ้า ซึ่งในโครงการก็คิดว่าอยากจะทำากระเป๋าผ้ากับเด็กๆ ด้วย”  ฮัสนากล่าว 

นอกจากจะรณรงคใ์หก้บันอ้งๆ ในศนูยต์าดกีาทีฮ่สันาสอนอยูเ่ปน็ประจำาแลว้ เธอยงั

มองวา่แค่เดก็ในศนูยต์าดกีาอาจจะยงัไม่พอ ฮสันาจงึมองไปทีก่ลุม่เด็กทมีฟตุบอลใหม้ารว่ม

ทำากิจกรรมกบัเธอดว้ย ฮสันามองวา่หากจะรณรรงคแ์คป่ากเปลา่อาจจะเหน็ผลช้า คนทีรั่บ

รู้ก็เป็นกลุ่มคนเดิมๆ นั่นคือเยาวชนที่เธอทำางานด้วย ฮัสนาจึงคิดที่จะทำาป้ายติดประกาศ

รณรงค์การทิ้งขยะเพื่อนำาไปติดตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็น

และสะดุดตา เธอจึงเริ่มดำาเนินการกิจกรรมด้วยการชักชวนน้องๆ ทั้งทีมฟุตบอลและเด็ก

ในศูนยต์าดกีากว่า 25 คน มาชว่ยกนัทำาปา้ยกระดาษแขง็ตดิกบัฟวิเจอรบ์อรด์เขยีนขอ้ความ 

เช่น อย่าทิ้งขยะ หรือคำาคมติดตรงร้านค้า หรือจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน 
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“ตอนทำาป้ายรณรงค์เราให้น้องๆ คิดคำากันเองว่าจะเขียนข้อความอะไรดี บางคนก็

วาดภาพแทนคำาพูดก็มี เราคาดหวังว่าการทำาป้ายรณรงค์นี้น่าจะสะดุดตาคนในชมุชนบ้าง 

อย่างน้อยเขาเห็นป้ายที่เราติดก็ไม่กล้าทิ้ง หรือท้ิงน้อยลง ซึ่งจากการสังเกตด้วยตาเปล่า 

พอเห็นอยู่ว่าขยะมีจำานวนบางตาลงค่ะ” ฮัสนาเล่าความหวังและที่มาของการทำากิจกรรม

ในครั้งนั้นให้ฟัง

เก็บขวดพลาสติก�มาสร้าง�‘ถังขยะ’
แค่ป้ายรณรงค์อาจยังไม่เพียงพอ ฮัสนาเริ่มคิดหาไอเดียในการจัดการขยะร่วมกัน  

นั่นคือการสร้าง ‘ถังขยะรีไซเคิล’ 

“ตอนแรกคิดว่าจะทำาอะไรที่เกี่ยวกับขยะเฉยๆ พอดีตอนนั้นมีขยะอยู่กองหนึ่งที่เก็บ

ไว้ในร้านค้าก็คิดว่าจะจัดการอย่างไรดี หนูเลยไปหาข้อมูลในยูทูบ เจอไอเดียการทำาถังขยะ

รีไซเคิลจากไม้ไผ่ ก็ป๊ิงไอเดียว่าขยะพลาสติกน่าจะทำาเป็นถังขยะได้ ประกอบกับที่ศูนย์ 

ตาดีกามีถังขยะน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ งบประมาณก็มีไม่มาก เลยคิดว่าในเมื่อ

มาทำาโครงการตรงนีแ้ลว้ ทำาถงัขยะเพ่ิมจะดไีหม เลยชวนเดก็ๆ มาร่วมกิจกรรม ถอืเปน็การ

ให้ความรู้และปลูกฝังเร่ืองการจัดการขยะไปในตัว ก็เลยเร่ิมคุยเร่ืองนี้ในแชทกลุ่ม เช่น  

กลุ่มแกนนำาเยาวชน กลุ่มทีมนักฟุตบอล”

‘การทำางาน’ กับ ‘อุปสรรคปัญหา’ ย่อมเป็นของคู่กัน เวลาที่ไม่ตรงกันของเพื่อนๆ 

ในทีมกลายเป็นชนวนความขัดแย้งให้โครงการเกือบไปไม่ถึงฝั่งที่ฝันไว้ 

“ช่วงหลังๆ เพ่ือนไม่ค่อยมีเวลา งานจึงหนักอยู่ท่ีหนูคนเดียว เพราะบางคนต้องไปเรียน

มหาวิทยาลัย บางคนไปเรียนที่อื่น เขาจะให้เราตัดสินใจเองเพราะคิดว่าหนูทำาได้ แต่จริงๆ 

มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น หนูเจอปัญหาเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องการจัดงาน ยิ่งวันที่ต้องไป

นำาเสนอโครงการ เพ่ือนกลุม่อ่ืนมากนัเป็น 10 คน แตก่ลุ่มเรามหีนูคนเดยีว รูส้กึกดดันมากว่า

ทำาไมเราต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียว เดินร้องไห้ไปหาบังปิง1บอกว่า หนูไม่อยากทำาแล้ว 

ไม่เอาแล้ว เหนื่อยแล้ว” ฮัสนาเล่าความรู้สึกคับข้องใจในขณะนั้น

“ไม่อยากทำา ก็ไม่ต้องทำา” คือคำาพูดที่บังปิงบอกกับฮัสนาในตอนนั้น เนื่องจากรู้นิสัย

กันดีว่า ถ้าเขาถูกท้าทายเช่นนี้ เขาจะกลับมาทำางานและต้องทำาให้ดี ซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่ 

บังปิงคิดไว้ ในที่สุดฮัสนาก็มีพลังใจกลับมาทำางานเหมือนเดิม

นอกจากความรูสึ้กโดดเดีย่วแลว้ การต้องเผชญิกบัปญัหากิจกรรมสร้างถงัขยะรีไซเคลิ

ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และยากรุมเร้าถาโถมเข้ามา ยิ่งทำาให้ฮัสนาอยากถอดใจ แต่ด้วยแรงหนุน

จากพีเ่ลีย้งทีค่อยชีแ้นะและชว่ยเหลอือยูเ่บือ้งหลงั คอืพลงัสำาคญัทีท่ำาให้เขาผา่นบททดสอบ

ที่ยากนี้มาได้ 

1 อับดุลอาสีด หยีเหม โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
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“หลังจากท่ีแชทบอกเพ่ือนให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ผลตอบรับคือ เพ่ือนอ่านแต่ไม่ตอบ

อะไรเลย แต่หนูคิดแผนไว้ให้หมดแล้ว เพราะรู้นิสัยเพื่อนดีว่าเขาไม่ค่อยชอบมานั่งคิดอะไร

เยอะๆ แต่ไม่ใช่หนูจะเอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะ ในที่ประชุมถ้าเพื่อนไม่เห็นด้วยหรือ

อยากเสนอให้แก้ไขอะไรหนูก็ยอมรับได้ แต่ปัญหาที่หนูหนักใจมากกว่าคือ ไม่มั่นใจว่าจะมี

ชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยหรือไม่ คิดกังวลจนเครียดไปหมด ไม่มั่นใจเลย” ฮัสนาเล่า

ความรู้สึก 

ศักรินทร์ สีหมะ ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า ตลอดการทำาโครงการ เราพยายามเปิด

กว้างท่ีสุด เพ่ือให้เขารู้สึกว่า เราไม่ได้อยู่ข้างหลังเขา เขาต้องกล้าชนกับทุกปัญหาท่ีพบเจอ 

เพือ่ใหเ้ดก็หลดุพน้จากการถกูครอบงำาของความกลัว ให้เด็กกลา้เผชิญกบัปัญหาด้วย

ตัวเอง เราจะช่วยเมื่อถึงที่สุด บางกิจกรรมที่เด็กๆ เอาชาวบ้านไม่อยู่ เราจะคุยกันว่า 

ลองให้น้องสู้ดูก่อนสักตั้งหนึ่ง

 “ตอนท่ีทำาถังขยะ เป็นงานยากมาก เขาทำาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าต้องเอาลวดมา 

ขึงขวด ทำาเป็นถังขยะ เราก็แกล้งทำาเฉยๆ ดูว่าเขาจะทำายังไง ซ่ึงเขาต้องพยายามดึง 

ผู้ปกครอง ดึงรุ่นพี่ ดึงเด็กๆ ทีมฟุตบอลมาช่วย เขาจะใช้วิธีไหน เขานั่งรอเด็กๆ รอคนใน

ชุมชนไม่ได้ แค่ทำาโปสเตอร์ หรือโพสต์เชิญชวนในเฟซบุ๊กไม่พอ ต้องไปเคาะประตูบ้าน  

ไปดึงคนมา ซึ่งจริงๆ สำาหรับพวกเราง่ายมากที่จะนัดชาวบ้านมารวมกัน เพราะว่านัดเจอ

กันทุกวันเสาร์อยู่แล้ว เราก็ปล่อยให้เขาคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จนเหลือหนึ่งวันก่อน 

เริม่งานเขากม็าหาเราทีบ่า้น คยุกบัเขาตรงๆ เลยว่า ‘มนัตันแลว้จริงๆ ใชม่ัย้’ แลว้กส็อนเขา
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ตรงนัน้เลย ชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาเรือ่งการทำางานท่ีตอ้งใหเ้ขาพยายามแกไ้ข พออกีวนัเรากแ็อบ

ประสานงานทุกอยา่งในพ้ืนท่ีให้เขา นีคื่อสิง่ทีเ่ราพยายามชว่ย แต่ไมช่ว่ยโดยตรง ซึง่กว่าจะ

มาถึงวันนี้ วันที่เราช่วยเขา เราปล่อยให้เขาผ่านความผิดพลาด ความล้มเหลวมาบ้างแล้ว 

แม้ข้างนอกเราจะแสดงออกว่าไม่ช่วยเขาง่ายๆ หรอก แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ต้องช่วย พอเห็น

ว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ต้องช่วย” ศักรินทร์อธิบายแนวทางสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน

ผลจากการชีแ้นะแนวทางการทำางาน และการช่วยประสานงานของทมีพีเ่ลีย้งโครงการ

ทำาให้กิจกรรมสร้างถังขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะในศูนย์ตาดีกาและในชุมชนสำาเร็จด้วยดี 

มีถังขยะท่ีเป็นผลผลิตจากความร่วมแรงร่วมใจของเยาวชนและชาวบ้านให้ได้ใช้งานจริง

หลายใบ ผลงานทีเ่กดิขึน้ไม่เพยีงสรา้งความภาคภมูใิจกบัผูใ้หญใ่นชมุชนอยา่งมาก อปุสรรค

ที่ฝ่าฟันมายังเป็นบทเรียนสำาคัญในการพัฒนาตนเองให้กับพวกเขาด้วย 

“อุปสรรคที่เข้ามา สุดท้ายก็ผ่านพ้นมาได้ ทำาให้เวลามีปัญหาใหม่ๆ หนูก็จะคิดได้ว่า

ขนาดครั้งแรกยังผ่านมาได้ ทำาไมครั้งนี้จะผ่านไปไม่ได้ โครงการนี้ช่วยพัฒนามากท้ัง 

ตัวเราและเด็กๆ เยอะมาก ทั้งกระบวนการคิด ได้คิดวิเคราะห์ ได้ทำางาน จากที่เรียน

อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม พอมีโครงการนี้เหมือนมาเปิดโลกกว้างให้กับเด็ก ที่สำาคัญคือ

ความกล้าแสดงออก ปกติเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าที่จะพูด เป็นคนกลัวไมค์ 

แต่การทำาโครงการนี้ ผลักให้เราต้องยืนพูดคนเดียว แรกๆ ก็สั่น แต่พอพูดไปเยอะๆ ก็

คิดว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัว เราพูดให้คนอื่นฟัง รู้สึกดีมากกว่า ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวหรือรู้สึกอาย
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อยากให้มีถังขยะในหลายๆ ที่
หลักๆ จะไปวางไว้ที่ร้านค้าและ
ร้านที่เด็กๆ ชอบไป เพราะอยากให้
คนอื่นเห็นว่านี่คือฝีมือของเด็ก
ในหมู่บ้านเรา

อะไรเลย จนตอนนี้กลายเป็นว่าพอมีงานอะไรที่ต้องนำาเสนอหน้าห้อง หนูจะต้องออกไป

พูดเอง อีกอย่างโครงการทำาให้ได้เจอคนหลายๆ แบบ อันไหนเป็นสิ่งดีก็เอามาปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่าง”

ขณะเดียวกันพี่เลี้ยงที่คอยชี้นำาต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า มาถึงวันนี้เด็กๆ มี

พัฒนาการที่ดีขึ้นมาก รู้สึกภูมิใจ และคิดว่านี่คือ ‘ความสำาเร็จ’ 

“เราเหน็การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เช่น การพดูคยุต่อหนา้คนเยอะๆ นำาเสนอสิง่ทีเ่ขา

อยากทำาหรือสิ่งที่กำาลังทำาอยู่ นี่คือความสำาเร็จแล้ว เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของคนแสดง

ให้เห็นชัดเจนคือ 1. การนำาเสนอ ถ้าเราทำาเป็นแต่นำาเสนอไม่เป็นก็จบ ซึ่งเขาก็ทำาได้ดีทั้ง

สองอย่าง 2. การก้าวข้ามปัญหา จากตอนแรกที่เขาคิดว่าทำาไม่ได้ เขาท้อ เขาเดินเข้ามาหา

นอ้งกุ้ง มาหาก๊ะวันดี นริะ บอกไมไ่หวแลว้ เหนื่อย ทำาไม่ถกูแล้ว แต่สดุทา้ยเขาก็ทำาได้ และ 

3. มีกลุม่เด็กเยาวชนผดุขึน้มาหลงัจากการทำาโครงการมากมาย เพือ่ทีจ่ะมาเติมรุ่นนีต่้อหรือ

รับไม้ต่อจากทีมนี้ต่อไป” ศักรินทร์เล่าถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำาโครงการ

สำาหรับการดำาเนินงานต่อจากนี้ เยาวชนคลองโต๊ะเหล็ม บอกว่า พวกเขายังอยากทำา

ถังขยะเพิ่ม รวมถึงพาเด็กๆ ไปศึกษาดูงาน

“อยากให้มีถังขยะในหลายๆ ที่ หลักๆ จะไปวางไว้

ที่ร้านค้าและร้านที่เด็กๆ ชอบไป เพราะอยากให้คนอื่น

เหน็วา่นีค่อืฝมีอืของเดก็ในหมูบ่า้นเรา สว่นขยะทีถู่กทิง้ไว้

จะนำามาช่วยกันแยกประเภท เช่น อันไหนสามารถใช้ 

ซ้ำาได้ หรือสามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งเราก็มีทฤษฎีที่กำาจัดขยะ

คือ 7R2 และขยะบางส่วนสามารถนำาไปขายเป็นเงินได้ 

นอกจากนีก้ต็ัง้ใจพาเดก็ๆ ไปดงูานทีบ้่านนางพญาเพราะ

มีที่เก็บขยะอยู่ เสร็จแล้วจะทำาแบบสอบถามว่าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ความรู้อะไร 

และอยากทำาอะไรต่อบ้าง” ฮัสนาเล่าแผนการทำางานในอนาคต

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในศูนย์ตาดีกา นับเป็นจุดเริ่มต้นของพลังการ 

ขบัเคล่ือนท่ีนำาไปสู่การแกปั้ญหาขยะในระดบัชมุชน ไมเ่พียงเทา่นี ้การเตบิโตทีเ่ดก็ๆ 

ไดรั้บจากการลงมอืทำา การฝกึวางแผนและแกป้ญัหา รวมถงึการทำางานรว่มกบัพีเ่ลีย้ง

และที่ปรึกษาในชุมชนจะเป็นแรงผลักให้เขาอยากจะพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชน

บ้านเกิดต่อไป

2 7R คือ Refuse Refill Return Repair Reuse Recycle Reduce 
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โครงการสำารวจสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนในชุมชน

ที่ปรึกษาโครงการ ฮาบีบ๊ะ เส็นสมมาตร อนันต์ มารมาศ 
 ตายุดดีน สืบเหม    ฝาตอน๊ะ ลิงาลาห์
ทีมงาน สากีรีน เส็นสมมาตร  นัซรอ เหมซ๊ะ 
 ซารอ ทิ้งน้ำารอบ  ซอฮาบีย๊ะ เย็นจิต 
 อับดุลฮาดี มานีอาเหล็ม

‘ป่ำเลน’ เคยเห็น 
แต่เพิ่งเข้ำใจ
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน  
• รูจักปาชายเลนมากขึ้น
• รูจักการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน
• กลาแสดงออก
• มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
• รูจักรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
• ยอมรับความผิดพลาดได

ตอชุมชน 
• เกิดกลุมเยาวชนเขามา
 สานตองานจากผูใหญ
 เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากร
 ของชุมชน

ทําไมถึงทํา?

 ปาชายเลน ระบบนิเวศที่ประกอบไปดวยพันธุพืช พันธุสัตวหลายชนิดดํารงชีวิตอยูรวมกัน ปจจุบันปาชายเลน 
เริ่มเสื่อมสภาพลง ไมเวนแมแตที่บานทานนํ้าเค็มใต ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เครือขายเยาวชน 
คนรักษทาแพจึงไดจัดทําโครงการสํารวจสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของเยาวชนและคนในชุมชน
ขึ้น เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหคนรุนใหมหันมาใสใจรักษาสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
และถูกวิธี

“ปาเลน” เคยเห็น แตเพิ่งเขาใจ กลุมเยาวชนบานทานํ้าเค็มใต

เราเปนคนที่นี่ 
แตไมรูอะไร

เกี่ยวกับปาชายเลน
บานเราเลย

มาศึกษา 
เรื่องปาชายเลน 

กันไหม จะไดเอาไป 
บอกตอเพื่อนๆ

ไดดวย

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

1 คนหาโจทย
ที่เยาวชนสนใจ

2 ประชุมทีมรวมกับพี่เลี้ยง 
หาขอบเขตในการ 
ลงสํารวจปาชายเลน 

6ถอดบทเรียนความรูเรื่อง
ปาชายเลน ออกมา 
ในรูปแบบนิทาน

3 ลงพื้นที่สํารวจขอมูล พันธุไม 
พันธุสัตวเพื่อดูความอุดมสมบูรณ
ของปาชายเลน 

5จัดคายใหเยาวชนในชุมชนเรียนรูปาชายเลนผาน 
3 ฐานกิจกรรมคือ ฐานเรียนรูพันธุไม  
ฐานเรียนรูพันธุสัตว ฐานสรางความสัมพันธ  
เพื่อละลายพฤติกรรม และสรางเครือขาย 
เยาวชนรักปาชายเลนบานนํ้าเค็มใต

4 นําขอมูลที่ไดมารวบรวมศึกษาประโยชน 
พันธุสัตวและพืช เพื่อนํามาออกแบบ 
จัดคายเรียนรูปาชายเลนใหกับเยาวชนในชุมชน

สิ่งมีชีวิต
ในปาชายเลน

นิทาน
ปาชายเลน
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน  
• รูจักปาชายเลนมากขึ้น
• รูจักการแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน
• กลาแสดงออก
• มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ
• รูจักรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
• ยอมรับความผิดพลาดได

ตอชุมชน 
• เกิดกลุมเยาวชนเขามา
 สานตองานจากผูใหญ
 เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากร
 ของชุมชน

ทําไมถึงทํา?

 ปาชายเลน ระบบนิเวศที่ประกอบไปดวยพันธุพืช พันธุสัตวหลายชนิดดํารงชีวิตอยูรวมกัน ปจจุบันปาชายเลน 
เริ่มเสื่อมสภาพลง ไมเวนแมแตที่บานทานนํ้าเค็มใต ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เครือขายเยาวชน 
คนรักษทาแพจึงไดจัดทําโครงการสํารวจสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของเยาวชนและคนในชุมชน
ขึ้น เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหคนรุนใหมหันมาใสใจรักษาสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
และถูกวิธี

“ปาเลน” เคยเห็น แตเพิ่งเขาใจ กลุมเยาวชนบานทานํ้าเค็มใต

เราเปนคนที่นี่ 
แตไมรูอะไร

เกี่ยวกับปาชายเลน
บานเราเลย

มาศึกษา 
เรื่องปาชายเลน 

กันไหม จะไดเอาไป 
บอกตอเพื่อนๆ

ไดดวย

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

1 คนหาโจทย
ที่เยาวชนสนใจ

2 ประชุมทีมรวมกับพี่เลี้ยง 
หาขอบเขตในการ 
ลงสํารวจปาชายเลน 

6ถอดบทเรียนความรูเรื่อง
ปาชายเลน ออกมา 
ในรูปแบบนิทาน

3 ลงพื้นที่สํารวจขอมูล พันธุไม 
พันธุสัตวเพื่อดูความอุดมสมบูรณ
ของปาชายเลน 

5จัดคายใหเยาวชนในชุมชนเรียนรูปาชายเลนผาน 
3 ฐานกิจกรรมคือ ฐานเรียนรูพันธุไม  
ฐานเรียนรูพันธุสัตว ฐานสรางความสัมพันธ  
เพื่อละลายพฤติกรรม และสรางเครือขาย 
เยาวชนรักปาชายเลนบานนํ้าเค็มใต

4 นําขอมูลที่ไดมารวบรวมศึกษาประโยชน 
พันธุสัตวและพืช เพื่อนํามาออกแบบ 
จัดคายเรียนรูปาชายเลนใหกับเยาวชนในชุมชน

สิ่งมีชีวิต
ในปาชายเลน

นิทาน
ปาชายเลน
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แม้จะเติบโตมากับชายเลและป่าเลน แต่กลุ่มเยาวชนจากบ้านท่าน้ำาเค็มใต้ ตำาบลท่าแพ  

อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กลับบอกว่า พวกเขาแทบไม่รู้รายละเอียดเก่ียวกับผืนป่าชายเลนของบ้านเกิด 

แม้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด เมื่อได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการกลไกชุมชนสู่การ

พัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล พวกเขาจึงเห็นว่าครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ และ

ส่งต่อความรู้เหล่านี้แก่น้องๆ รุ่นต่อไป

ลุยป่า�(เลน)�ล่าความรู้
การรวมตัวของทีมงานเกิดขึ้นจากการชักชวนของ กีรีน-สากีรีน เส็นสมมาตร ประธานเยาวชน

รักท่าแพ เพ่ือทำาโครงการท้าทำาดี ท่ีจะสัญจรพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำาทุกวันเสาร์แรกของเดือน เม่ือกีรีน

ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการกลไกชุมชนฯ เขาจึงชวนกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่สนิทสนมคือ ฮาดี- 

อับดุลฮาดี มานีอาเหล็ม และคนอ่ืนอีก 3 คนมาเข้าร่วม แต่โคชแนะนำาว่า กลุ่มของเขาควรมีผู้หญิงด้วย 

เพือ่ความสะดวกในการทำากจิกรรม กรีนีจงึชวน รอ-นซัรอ เหมซะ๊, ซารอ ท้ิงน้ำารอบ, เล็ก-ซอฮาบีย๊ะ 

เย็นจิต 3 สาวรุ่นน้อง เพราะเห็นว่าน้องๆ ขยัน น่าจะช่วยเป็นเร่ียวแรงในการทำาโครงการให้ไปตลอด 

รอดฝ่ังได้

โจทย์แรกที่ทีมงานเลือกคือเรื่องกระชังปลา แต่โคชได้ชวนคุยจนเห็นว่าเคยมีคนทำามาแล้ว  

และชวนพวกเขาให้ลองมองหาเรื่องอื่นๆ ซึ่งกว่าจะคิดออก พวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ยาก!

“พวกเราไม่เคยทำางานในลักษณะที่ต้องมานั่งคิดเป็นข้ันตอนอย่างจริงจังมาก่อน จึงไม่ง่ายเลยที่

ตอ้งมาคดิมาเขยีนลงแบบฟอรม์ พอเขยีนเสรจ็ โคชก็ให้มาคุยกนัวา่จะทำาโจทย์โครงการอะไร ขอ้หนึง่ใน

แบบฟอร์มเป็นเรื่องจุดเด่นของหมู่บ้าน เรานึกถึงป่าเลนแล้วสนใจขึ้นมา

“ป่าเลนที่บ้านเรามีพ้ืนท่ีค่อนข้างเยอะและอุดมสมบูรณ์มากครับ เกิดจากผู้ใหญ่ในชุมชนเขา 

รวมกลุ่มกันดูแล ทำาให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน มีภาคีจากหลายที่เข้ามาจัดกิจกรรม

ปลกูปา่ แตพ่วกเรากลบัไม่ทราบขอ้มูลทีช่ดัเจนว่าป่าเลนบา้นเรามพีืน้ทีก่ีไ่ร่ มพีนัธุไ์ม ้มสัีตวน์้ำาอะไรบา้ง 

เลยคิดกันว่าเราน่าจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้ในฐานะที่เป็นคนที่นี่” กีรีนเล่า

หลงัไดโ้จทยท่ี์แนช่ดั ทมีงานไดป้ระชมุรว่มกบัพีเ่ลีย้งกลุม่ เพ่ือกำาหนดขอบเขตในการจะลงสำารวจ

ป่าชายเลน โดยป่าชายเลนของชุมชนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เขตใช้สอย ท่ีให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

และ เขตอภัยทาน ที่ห้ามเข้าไปกระทำาการใดๆ ทีมงานเลือกสำารวจเขตอภัยทาน เพราะเขตป่าใช้สอย

เปน็ท่ีท่ีมคีนเข้าไปเยอะ ไดร้บัการดแูลอย่างทัว่ถึงอยูแ่ลว้ ขณะท่ีเขตอภยัทานยงัไมค่อ่ยมกีารสำารวจและ

เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ พวกเขาจึงอยากรู้ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในเขตอภัยทาน

สิ่งที่พบจากการสำารวจทำาให้พวกเขาได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ จนรู้สึกทึ่งกับทรัพยากรของป่าชายเลน 

ในบ้านเกิด
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สากีรีน เส็นสมมาตร

นัซรอ เหมซ๊ะ

อับดุลฮาดี มานีอาเหล็ม

ซารอ ทิ้งน้ำารอบ

ซอฮาบีย๊ะ เย็นจิต
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“เราเคยรู้แค่ว่าป่าเลนมีหอย ปู ปลาตัวเล็กๆ 

ในน้ำากไ็ดเ้จอกบัปลาตีนท่ีมีความสำาคัญตอ่การรกัษา

สมดุลของระบบนิเวศป่าเลน ได้เจอโกงกางที่มีอายุ

กว่า 80 ปีด้วย” กีรีนเล่า

ภายหลงัการสำารวจ ทีมงานไดน้ำาขอ้มลูทัง้หมด

มารวบรวม และศึกษาประโยชน์ของพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์

เพ่ิมเติม เพื่อเตรียมนำาไปใช้จัดค่ายส่งต่อความรู้แก่

เด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่อไป

 

ร่วมเรียน�ร่วมรู้�ร่วมรักป่าเลน
“เราไม่เคยจัดค่ายมาก่อนเพราะปกติผู้ใหญ่ 

จะเป็นคนจัดแล้วให้พวกเรากับน้องๆ เข้าร่วม ครั้งนี้

เป็นครั้งแรกที่เราคิดเอง ทำาด้วยตัวเองทั้งหมด”

ทีมงานเล่าย้อนถึงความกังวลท่ีพวกเขามีต่อ

การจัดค่ายในช่วงเร่ิมต้น แม้ใจเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ  

ในสิ่งที่ไม่เคยทำา แต่ก็เลือกเดินหน้าต่อด้วยการ

ประชาสมัพันธช์วนนอ้งๆ มาเขา้รว่มกิจกรรม ชกัชวน

รุ่นน้องในโรงเรียน ประกาศเชิญชวนในกิจกรรมของ

กลุม่เยาวชน และโพสตผ์า่นเฟซบุก๊ นอกจากขอ้ความ

เชิญชวนแล้ว ทีมงานยังใส่กำาหนดการกิจกรรมต่างๆ 

ที่จะจัดข้ึนในค่ายแนบไปด้วย เผื่อน้องๆ เห็นแล้ว

สนใจอยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกัน พวกเขาบอกว่า 

นำาเทคนิคนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่สนใจเข้า

ร่วมเวทีเวิร์กชอปของโครงการกลไกชุมชนฯ จากการ

ได้อ่านกำาหนดการก่อน

เปา้หมายของการจดัคา่ยคร้ังนี ้ทมีงานตอ้งการ

ใหน้อ้งๆ ไดรู้จ้กัปา่ชายเลนมากขึน้ เพือ่จะไดร้ว่มกนั

ถ่ายทอดและอนรัุกษป่์าชายเลนตอ่ไป และแบ่งหนา้ที่

ก่อนวันจัดกิจกรรมจะมาถึง ทีมงานฝั่งผู้ชายจะเป็น

ฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี ส่วนผู้หญิงซ้ือของ เตรียมอาหาร 

เตรียมเอกสาร และมีฝ่ายรับลงทะเบียน โดยมะ (แม่) 

ของกีรีนกับมะของก๊ะบ๊ะ-ฮาบีบ๊ะ เส็นสมมาตร  

หนึง่ในทมีพีเ่ลีย้ง และกลุม่แมบ่า้น มาชว่ยทำาอาหาร

แตแ่ลว้ กอ่นวนังานเพียงไม่กีว่นักเ็กดิเหตกุารณ ์

ที่ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อเด็กหลายคนแจ้งว่ามาร่วมค่าย 

ไม่ได้ เพราะต้องไปช่วยงานของชุมชนที่จัดพร้อมกัน

หลายงานอย่างกะทันหัน ทีมงานกังวลว่าจะมีคนมา

เข้าร่วมน้อยเกินไป จนเกือบจะตัดสินใจเลื่อนการ 

จัดงาน แต่เมื่อได้ปรึกษากับทีมโคชแล้ว จึงตัดสินใจ

เดินหน้าต่อ เพราะทุกอย่างรวมถึงวัตถุดิบทำาอาหาร

ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้ว หากเลื่อนออกไปอาจสร้าง

ความเสียหายได้ 

พวกเขาเลือกใช้การโทรศัพท์หาน้องๆ อีกครั้ง

ว่าจะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหน และ

ประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มว่าใครรบัผดิชอบหนา้ที่

ส่วนไหน และงานจะเดินต่อไปอย่างไร

ความกลุ้มใจก่อนวันจัดค่ายของทีมงานลด

ระดบัลง เมือ่พบว่าวันจริงมนีอ้งๆ มาเข้าร่วมกจิกรรม

กว่า 30 คน ทีมงานเริ่มดำาเนินกิจกรรมช่วงเช้าด้วย

สนัทนาการเพ่ือละลายพฤติกรรมใหน้อ้งๆ สนทิสนม

และตื่นตัวพร้อมทำากิจกรรม โดยมีเยาวชนจากบ้าน

โคกทรายมาร่วมนำากิจกรรม ทมีงานเลา่เหตุผลทีช่วน

เพื่อนต่างพื้นที่มาว่า

“เราชวนเพื่อนๆ จากบ้านโคกทรายเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา ถ้าเขาจัดกิจกรรม 

เราก็ไปช่วย ถือเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ

กันในการจัดกิจกรรม”

หลังพักเที่ยง ทีมงานชวนน้องๆ ทำาป้ายชื่อ

ต้นไม ้ซึง่จะใหน้อ้งเขียนเองกบัมอื เพือ่ใหรู้้จักชือ่ของ

ต้นไม้ในป่าชายเลน เวลามีคนมาทำากิจกรรมน้องๆ 

จะไดช้ว่ยอธบิายถกู จากนัน้จงึแบง่กลุม่น้องออกเปน็ 

3 กลุ่ม เวียนกันเข้าฐาน 3 ฐาน ได้แก่ 
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ฐานพันธุ์ไม้ มีผู้รู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้

กอ่นเริม่กิจกรรม แลว้จงึเลน่เกมนำาชือ่ต้นไมไ้ปวางให้

ตรงกบัตน้ไม ้ซ่ึงสว่นมากนอ้งจะวางไมค่อ่ยถกู เพราะ

ยังไม่แม่นเรื่องข้อมูล 

ฐานสัตว์ มีพี่ๆ จากกู้ภัย และ อสม. อาสามา

ให้ความรูเ้กีย่วกบัสตัว์ตา่งๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ชายเลน

ฐานฝกึความสัมพนัธ ์ทีมงานดแูลกันเอง โดย

มีกิจกรรมให้น้องๆ เดินบนเชือกแล้วบุกตะลุยโคลน 

เพื่อฝึกความสามัคคีและละลายพฤติกรรม 

ทีมงานบอกว่า สาเหตุท่ีแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน 

เพราะต้องการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับป่าชายเลนแก่นอ้งๆ 

ให้ครบทุกด้าน ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสร้างความ

สมัพนัธใ์นหมูน่อ้งๆ ภายใตเ้วลาทีจ่ำากดั จงึใช้รปูแบบ

ฐานการเรียนรู้

“น้องๆ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมค่อนข้างดี

และสนุกสนานกันมากค่ะ เราเลยคิดจะจัดกิจกรรม

ภาคกลางคนืนอกเหนือจากแผนท่ีวางไว ้เพราะอยาก

ให้ความรู้สึกของน้องๆ ต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มให้ 

เขาแสดงละคร มีพี่เลี้ยง 1 กลุ่ม กลุ่มกู้ภัย 1 กลุ่ม  

กลุ่มเยาวชน 3 กลุ่ม” ซารอเล่า

กิจกรรมวันที่ 2 ทีมงานเร่ิมต้นด้วยกิจกรรม 

เช็กอิน ให้น้องๆ พูดความรู้สึกจากการทำากิจกรรม 

วนัแรก โดยนำาแนวคดิกจิกรรมนีม้าจากการไปเขา้รว่ม

เวทีเวิร์กชอปจากโครงการกลไกฯ 

นัซรออธิบายว่า ก่อนเร่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการ

เชก็อนิกันกอ่น เพราะจะทำาใหเ้รารูว้า่นอ้งมคีวามรูส้กึ

อย่างไรกับกิจกรรมที่พวกเราจัด เขาได้เรียนรู้อะไร 

และฝึกการพูดและกล้าแสดงออกให้น้องๆ ด้วย ซึ่ง

สิ่งที่น้องๆ สะท้อนส่วนมากคือ กิจกรรมสนุกและ

อยากมีกิจกรรมแบบนี้อีก

เช็กอินเสร็จแล้ว ทีมงานแบ่งน้องเป็น 5 กลุ่ม 

กลุม่ละ 6 คน ใหแ้ตล่ะกลุม่ระดมความคดิและวาดรปู

ตามโจทย์ว่าอยากพัฒนาอะไรเกี่ยวกับป่าชายเลน 

แล้วจึงให้แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอพร้อมอธิบาย

เหตุผล สิ่งที่พอจะเป็นไปได้คือ การทำาหอคอยชมวิว 

และป้ายเช็กอินไว้ถ่ายรูป ส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือ  

ใหน้อ้งนำาปา้ยชือ่พนัธุไ์มท้ีท่ำาไว้ไปตดิตามตน้ไมน้ั้นๆ 
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“ทำาเสร็จแล้วรู้สึกโล่ง (ลากเสียง) มากค่ะ ไม่คิดมาก่อนว่าทำาได้ขนาดนี้ (ยิ้ม) ตอนแรกเครียดมาก 

วา่จะออกมาเป็นยงัไง กลวัไม่มีคนมา ถา้คนมารว่มนอ้ยจะไมส่นกุหรอืเปลา่ แต่พอผา่นกจิกรรมชว่งเชา้

ทีม่สีนัทนาการ แลว้นอ้งมคีวามสขุ นอ้งให้ความร่วมมือ เห็นความสามคัคทีีม่ากข้ึน เรารู้สกึดมีากๆ ค่ะ” 

ซารอเล่าความรู้สึกเมื่อค่ายเสร็จสิ้น

แม้จะร่าเริงกับผลสำาเร็จของค่าย แต่ทีมงานก็ไม่ลืมประเมินว่าควรทำาสิ่งใดให้ดีขึ้นในกิจกรรมนี้  

นั่นคือ “การรักษาเวลา” ทั้งเวลาการทำากิจกรรม และการตามน้องๆ ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา 

ป่าเลนยั่งยืน�คนเปลี่ยนแปลง
จากการเดินหน้าหาความรู้ใส่ตัวเองจนเกิดความรู้สึกดีๆ ต่อป่าชายเลน กระทั่งกลายเป็นคน 

ส่งต่อการเรียนรู้และความรู้สึกดีๆ แก่คนอื่น เปรียบดั่งเส้นทางการเรียนรู้ที่มีจุดเช็กพอยต์ให้ทีมงานได้

พัฒนาตัวเองไปทีละขั้นและค่อยๆ ค้นพบความเปลี่ยนแปลง

“กลา้แสดงออกมากขึน้” เปน็ทกัษะแรกทีพ่วกเขาพูดเป็นเสยีงเดยีวว่าไดเ้รียนรู้เต็มๆ จากการที่

ต้องไปซักถามความรู้จากผู้รู้ และนำาฐานกิจกรรมภายในค่าย เล็กเล่าว่า

“เดิมหนูขี้อายมากและไม่ค่อยมั่นใจ เวลาออกไปนำาเสนอทีไร ไปไม่เป็นทุกที แต่พอมาทำา

โครงการ เราได้ฝึกการนำาเสนอหลายครั้ง เริ่มชิน พูดได้ไม่เขินอาย และนำาทักษะการวางแผนไป

ใช้กับการเรียนด้วย เช่น วางแผนนำาเสนองานกลุ่ม แบ่งบทบาทหน้าที่กัน และมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น”

ส่วนซารอเล่าว่า เธอมีจิตอาสามากข้ึน จากเม่ือก่อน

เวลาทำางานกลุม่จะทำาแคต่ามหนา้ทีข่องตัวเองเสร็จกจ็บ 

แตต่อนน้ีเม่ืองานตวัเองเสรจ็ก็จะไปชว่ยเพ่ือนต่อ เพราะ

มองวา่เปน็งานของกลุม่ หากงานเสรจ็กเ็ป็นความสำาเร็จ

ร่วมกัน

สำาหรับนัซรอ ความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

กับเธอมากท่ีสุดคือ “การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน” 

“เมื่อก่อนเรายึดความคิดของตัวเองเป็นหลัก 

ไม่เหน็ดว้ยกพ็ดูออกมาเลยวา่ ‘ทำาไมไมท่ำาแบบท่ีเรา

คิด’ งานกลุ่มก็คืองานเดี่ยว ถ้าคิดจะทำาแบบไหนก็ 

ทำาเองคนเดียว แต่พอปรับวิธีคิด รับฟังความคิดเห็น

ของเพือ่นมากขึน้ หนูพบวา่งานดีขึน้ เพราะพอเราฟงั

ก็นำาความคิดของเขามาปรับกับของเราได้ ลองนำาวิธีการทำางานแบบนี้ไปใช้ในโรงเรียน ด้วยการ

แบ่งหน้าที่กับเพื่อนเวลาทำางานกลุ่ม ไม่ยึดความคิดของตัวเองค่ะ”

เมื่อก่อนเรายึดความคิดของตัวเอง
เป็นหลัก ไม่เห็นด้วยก็พูดออกมาว่า 
‘ทำาไมไม่ทำาแบบที่เราคิด’ งานกลุ่ม
ก็คืองานเดี่ยว คิดจะทำาแบบไหนก็
ทำาเองคนเดียว แต่พอปรับวิธีคิด
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ้น 
หนูพบว่างานดีขึ้น เพราะพอเราฟัง
ก็นำาความคิดของเขามาปรับกับ
ของเราได้
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แมจ้ะเปน็ประธานกลุม่เยาวชนของชุมชน และ

รับหน้าท่ีประธานโครงการน้ีด้วย แต่กีรีนกลับบอกว่า 

ทีผ่า่นมาเขายงัไมส่ามารถเปน็ผูน้ำาของคนอืน่ไดด้พีอ 

เพราะไม่กล้าพูด แต่พอมาทำาโครงการนี้เหมือนกับ

สถานการณ์ทั้งหมดบังคับให้เขาต้องพูด จนก้าวข้าม

ความกลัวไปได้

“เคยเป็นคนไม่กล้าพูดเลย ไม่กล้าถือไมค์ ถ้ามี

คาบเรียนที่ครูให้นำาเสนอก็จะโดดเรียนหรือไม่ก็ให้

เพือ่นนำาเสนอแทน แตต่อนไปเสนอโครงการครัง้แรก 

โดนน้องๆ และพ่ีเล้ียงให้ออกไปนำาเสนอ เลยรวบรวม

ความกล้าบอกตัวเองว่า เราเป็นประธาน ต้องพูด 

อยา่ยอม ตอ้งทำาใหไ้ด ้เพราะถา้เราทำาไมไ่ด ้นอ้งๆ 

คนอ่ืนก็คงไม่ม่ันใจเหมือนกัน ตอนแรกยาก เสียงส่ัน 

พูดตดิขัดเพราะเราท่องจำามา พีโ่จ ้(กติตรัิตน ์ปลืม้จติร 

เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสยามกัมมาจล) แนะนำาว่า

เวลาพดูตอ้งสบตาคนฟังและคณะกรรมการ หลงัจาก

นำาเสนอ การพดูของผมกเ็ริม่ดขีึน้ กลา้พดูมากขึน้ 

เพราะเมือ่ผ่านคร้ังแรกไปได ้ทำาใหค้รัง้ตอ่ไปม่ันใจขึน้

ครับ” กีรีนเล่า

อีก 2 ทักษะที่กีรีนได้เรียนรู้ คือ “การจัดการ” 

ที่เขาสามารถจัดสรรกำาลังคนในการทำางานได้ด้วย 

ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้พี่เลี้ยงบอก และอีกเร่ืองคือ 

“ความรับผิดชอบ” 

“ความรับผิดชอบเรื่องเวลาสำาคัญมากครับ  

เราเปน็ผูน้ำาต้องไมใ่หค้นอืน่รอ เมือ่กอ่นถา้เขานดัเรา 

9 โมง เราตื่น 9 โมงเลย ไปสายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 

เดี๋ยวนี้ต้องไปก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมครับ”

กว่าจะทำามาจนเห็นความเปลี่ยนแปลงของ 

ตัวเอง ทีมงานสารภาพว่าพวกเขาต่างคนก็ต่างท้อ  

จนอยากเลิกหลายครั้ง แต่สิ่งที่รั้งพวกเขาไว้คือ 

“เพือ่นรว่มทีม” และ “พีเ่ลีย้ง” กรีนีเป็นตัวแทนเลา่

เรื่องราวว่า

“ช่วงที่เฟลมากคือ ตอนแรกที่ชวนเพื่อนมาทำา

โครงการ หลายคนรบัปากแลว้แตส่ดุทา้ยไมม่า เสยีใจ 

แต่เพือ่นในทมีกช็ว่ยใหก้ำาลงัใจกนั บอกกนัวา่พวกเรา

โตแล้ว รับงานมาก็ต้องทำาให้ดีท่ีสุด สู้ให้ถึงที่สุด  

พอผ่านมาได้ก็มานั่งคิดว่าถ้าตอนนั้นเราเลิกไปก่อน

อาจเสียใจไปตลอดว่าทำาไมไม่ทำาต่อ เพราะสุดท้าย

เราทำาได ้แมจ้ะไมไ่ดเ้หมอืนกลุม่อืน่ แต่กด็ทีีส่ดุเทา่ที่

กำาลังของพวกเรามีครับ” 
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“อีกอย่างคือมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนด้วย พี่เลี้ยงคอยให้คำาปรึกษาตลอด ผู้ใหญ่ในชุมชนหลายคน

ก็มาช่วยงาน เราคงทำาได้ไม่ถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มีพวกเขาคอยให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึกษา และให้กำาลังใจ” 

นัซรอเสริม

ก๊ะบ๊ะ เลา่เทคนคิการดแูลทีมงานเยาวชนของทมีพีเ่ลีย้งวา่ ชว่งแรกจะทำาใหก้ลุม่เยาวชนดู เพราะ

พวกเขายังไม่รู้งาน ยังไม่มั่นใจ เมื่อรู้งานแล้ว พี่เลี้ยงจะปล่อยให้เยาวชนลองทำา เวลาติดขัดอะไรค่อย

มาปรึกษา เพื่อฝึกการคิด การทำา และความรับผิดชอบ

ด้าน บังดีน-ตายุดดีน สืบเหม พี่เลี้ยงอีกคน เล่าว่า “เวลาจะช่วยน้องๆ หาทางออก พวกเรา 

จะเน้นตั้งคำาถามเป็นหลักเพื่อให้เขามองเห็นทางออกด้วยตัวเอง ถ้าจำาเป็นต้องช่วยจริงๆ มักต้องเป็น

เรื่องยาก เช่น การประสานงานกับวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโส” 

ทีมพ่ีเลี้ยงกล่าวถึงความตั้งใจท่ีพวกเขาทุ่มเททำางานให้กับเด็กๆ เพราะอยากเห็นคนรุ่นต่อไป 

ข้ึนมาชว่ยรบัผดิชอบชมุชนเรือ่งทรพัยากร และถา่ยทอดสูรุ่น่ต่อไปเหมอืนดัง่รุน่พวกเขา และคนรุน่กอ่น

ที่พยายามทำาเรื่อยมา 

ก๊ะบ๊ะบอกว่า อยากให้เยาวชนพัฒนาตัวเองไป

เร่ือยๆ และกลับมาพัฒนาชุมชน เสียสละความสุข 

ส่วนตัวคนละนิดละหน่อย เพื่อความสุขของชุมชน 

เหมือนคนรุ่นก่อนท่ีช่วยกันทำาให้ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์

ดังเช่นวันนี้

ดูเหมือนกิจกรรมสุดท้ายของทีมงานก็กำาลังค่อยๆ 

เริ่มสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาจะ

ถอดบทเรียนความรู้ตลอดการทำาโครงการออกมาเป็น

หนังสือนิทานเกี่ยวกับป่าชายเลน ซึ่งตอนนี้ทำาเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่ง เนื้อเรื่องเกี่ยวกับปู่ที่ชวนหลาน 

ลงสำารวจป่าชายเลน โดยมีหลานเป็นคนซักถาม และมีคุณปู่เป็นคนอธิบาย 

 “แนวคิดการทำานิทานมาจากตัวพวกเราที่อยากรู้ว่าในป่าเลนมีอะไรบ้าง จึงไปถามจากผู้ใหญ่  

โดยจะนำาไปเผยแพร่ให้น้องๆ ในโรงเรียนประถมได้เรียนรู้เรื่องป่าเลนมากขึ้นครับ” กีรีนเล่า

นอกจากนั้นทีมงานยังอยากทำาแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปด้วย ความรู้ทั้งหมดที่ได้

จากการทำาโครงการนี้จึงกำาลังกลายเป็น “ความรู้ที่ถูกส่งต่ออย่างไม่มีวันสิ้นสุด”

“เราอยากถา่ยทอดใหน้อ้งๆ รูว้า่ เมือ่ก่อนป่าเลนบ้านเราท่ีไม่อดุมสมบูรณ์เป็นอย่างไร แล้ว

พ่ีๆ ผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยกันดูแลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนมีช่ือเสียงได้อย่างไร ไม่อยากให้ส่ิงท่ีพ่ีๆ 

ทำามาดีกว่า 10 ปีมาล่มที่เรา อยากให้คนมาสานต่อจากพวกเราไปอีกเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่น”

อยากให้เยาวชนพัฒนาตัวเอง
ไปเรื่อยๆ และกลับมาพัฒนาชุมชน
เสียสละความสุขส่วนตัวคนละนิด
ละหน่อย เพื่อความสุขของชุมชน 
เหมือนคนรุ่นก่อนที่ช่วยกันทำาให้
ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ดังเช่นวันนี้
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“อยากให้น้อง ๆ ได้รู้ประวัติศาสตร์บ้านเราว่ามีความเป็นมายังไง
เพราะตอนที่พวกผมเป็นเด็กเหมือนน้องเขา พวกผมก็ไม่รู้เลยว่า

เกตรีมีประวัติศาสตร์เป็นมายังไง เลยเห็นว่าถ้าน้อง ๆ ได้รู้ว่า
บ้านเกิดของตัวเองมีความเป็นมายังไง เขาน่าจะรู้สึกรัก ภูมิใจ

และหวงแหนในบ้านเกิดของตัวเอง”  
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ประวัติศำสตร์
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โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำาบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับ
เยาวชนและคนในตำาบลเกตรี

พี่เลี้ยงโครงการ ราฎา กรมเมือง 
ทีมงาน อาดิ้ล อาดำา อัพดอล พงค์สวัสดิ์ เฝาซีย๊ะ ขุนรักษ์
 ซานียา เหล็มมะ วรัญญา สุนทรนนท์ จุณีย์ อิดสนี
 อับดุมุคนี ขุนรัก์ ภราดร พงค์สวัสดิ์ รสมยีา กรมเมอืง
 ภาวี อาดำา มูฮิมหมัด แก้วสลำา ฟุรกอน สาดีน 
 อะหม้ด แก้วสลำา

ประวัติศำสตร์
ชุมชนเกตร ี

ฉบับสภำเยำวชน
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ทําไมถึงทํา?

ตําบลเกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีประวัติศาสตรมายาวนาน ทั้งอาหารการกิน การคาขาย สถานที่ 
และผูคน อีกทั้งยังมีตํานานที่เกาแกและเปนที่เลื่องลือมากมาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปและไมมีการจดบันทึก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทําใหขอมูลทางประวัติศาสตรนั้นเกือบสูญหายไป สภาเด็กและเยาวชนตําบลเกตรีจึงทํา 
โครงการศึกษาประวัติศาสตรตําบลเกตรีเพื่อการดํารงอยูรวมกันของผูคนในตําบล เพื่อรวบรวมขอมูลทาง 
ประวัติศาสตรที่มีในตําบลเกตรีใหลูกหลาน เด็กและเยาวชน รวมทั้งชาวบาน เกิดความภาคภูมิในถิ่นฐาน 
บานเกิดของตนเอง 

คุณคาที่เกิดขึ้น
ตอเยาวชน 
• รูจักรากเหงาตนเอง
• พัฒนากระบวนการคิดใหเปนขั้นเปนตอน
• กลาแสดงออก
• ลดการเลมเกมลง มีความสัมพันธกับ
 เพื่อนวัยเดียวกันมากขึ้น 

ตอชุมชน 
• หนังสือรวบรวมประวัติศาสตรตําบลเกตรี
• ผลักดันไปสูหลักสูตรในโรงเรียนบานเกตรี  
 และโรงเรียนบานวังเพนียด

1 คนหาโจทยโครงการที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของทีมงาน

3 จัดเวทีชําระประวัติศาสตรชุมชน 
เชิญคนในชุมชนรวมรับฟงขอมูล 
ที่รวบรวมเพื่อแกไขใหถูกตอง

4 เรียบเรียงขอมูลสรุปทําเปนหนังสือ 
ประวัติศาสตรของชุมชนเพื่อเปน 
ฐานขอมูลชุมชนใหนองๆ รุนตอไปไดเรียนรู

2 เก็บขอมูลตามหลัก 3R ในชุมชน เชน ที่ตั้ง จํานวนประชากร
ลักษณะพื้นที่ ฯลฯ 
• R1- Review  ศึกษาขอมูลที่มีอยูแลวจากฐานขอมูลของ อบต.เกตรี
• R2 - Research ศึกษาขอมูลที่อยากรูเพิ่มเติมจากการสอบถาม
 ผูเฒาผูแกที่อายุ60 ปขึ้นไป
• R3 - Reconceptualize นําขอมูลมาจําแนก วิเคราะห
 เพื่อออกแบบการทํางาน

มัสยิดดารุอิสลานียะฮ ภูเขาบูเก็ตตรี

ขนมบุหงาปูดะ
มัสยิดนูรุสสลาม

สํานักสงฆพลับพลาชัย
วังพะเนียด

ประวัติศาสตร
ชุมชน

ประวัติศาสตรชุมชนเกตรีฉบับสภาเยาวชน สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลเกตรี

ขอมูล
ที่เราสืบคนมา
ถูกตองไหมคะ

มีใคร
จะชวยเติมขอมูล

ไหมคะ

ทําผา
มัดยอม  

R1 R2 R3

แตเรา
ไมมีขอมูล 

ชุมชนเลยนะ

ทําแผนที่
ชุมชน

งั้นเรามาศึกษา 
ประวัติศาสตร 
ตําบลเกตรี 

กันกอนดีไหม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

5 จัดคายเรียนรูประวัติศาสตรตําบลเกตรี 
ผานกิจกรรม Walk Rally ไปตามบานผูรู 
3 ฐานคือ ฐานความเปนมา ตํานาน 
และสถานที่

6 วางแผนผลักดันประวัติศาสตร ตําบลเกตรี 
ใหอยูในหลักสูตรเรียนรูชุมชนของโรงเรียน 
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ทําไมถึงทํา?

ตําบลเกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีประวัติศาสตรมายาวนาน ทั้งอาหารการกิน การคาขาย สถานที่ 
และผูคน อีกทั้งยังมีตํานานที่เกาแกและเปนที่เลื่องลือมากมาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปและไมมีการจดบันทึก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทําใหขอมูลทางประวัติศาสตรนั้นเกือบสูญหายไป สภาเด็กและเยาวชนตําบลเกตรีจึงทํา 
โครงการศึกษาประวัติศาสตรตําบลเกตรีเพื่อการดํารงอยูรวมกันของผูคนในตําบล เพื่อรวบรวมขอมูลทาง 
ประวัติศาสตรที่มีในตําบลเกตรีใหลูกหลาน เด็กและเยาวชน รวมทั้งชาวบาน เกิดความภาคภูมิในถิ่นฐาน 
บานเกิดของตนเอง 

คุณคาที่เกิดขึ้น
ตอเยาวชน 
• รูจักรากเหงาตนเอง
• พัฒนากระบวนการคิดใหเปนขั้นเปนตอน
• กลาแสดงออก
• ลดการเลมเกมลง มีความสัมพันธกับ
 เพื่อนวัยเดียวกันมากขึ้น 

ตอชุมชน 
• หนังสือรวบรวมประวัติศาสตรตําบลเกตรี
• ผลักดันไปสูหลักสูตรในโรงเรียนบานเกตรี  
 และโรงเรียนบานวังเพนียด

1 คนหาโจทยโครงการที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของทีมงาน

3 จัดเวทีชําระประวัติศาสตรชุมชน 
เชิญคนในชุมชนรวมรับฟงขอมูล 
ที่รวบรวมเพื่อแกไขใหถูกตอง

4 เรียบเรียงขอมูลสรุปทําเปนหนังสือ 
ประวัติศาสตรของชุมชนเพื่อเปน 
ฐานขอมูลชุมชนใหนองๆ รุนตอไปไดเรียนรู

2 เก็บขอมูลตามหลัก 3R ในชุมชน เชน ที่ตั้ง จํานวนประชากร
ลักษณะพื้นที่ ฯลฯ 
• R1- Review  ศึกษาขอมูลที่มีอยูแลวจากฐานขอมูลของ อบต.เกตรี
• R2 - Research ศึกษาขอมูลที่อยากรูเพิ่มเติมจากการสอบถาม
 ผูเฒาผูแกที่อายุ60 ปขึ้นไป
• R3 - Reconceptualize นําขอมูลมาจําแนก วิเคราะห
 เพื่อออกแบบการทํางาน

มัสยิดดารุอิสลานียะฮ ภูเขาบูเก็ตตรี

ขนมบุหงาปูดะ
มัสยิดนูรุสสลาม

สํานักสงฆพลับพลาชัย
วังพะเนียด

ประวัติศาสตร
ชุมชน

ประวัติศาสตรชุมชนเกตรีฉบับสภาเยาวชน สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลเกตรี

ขอมูล
ที่เราสืบคนมา
ถูกตองไหมคะ

มีใคร
จะชวยเติมขอมูล

ไหมคะ

ทําผา
มัดยอม  

R1 R2 R3

แตเรา
ไมมีขอมูล 

ชุมชนเลยนะ

ทําแผนที่
ชุมชน

งั้นเรามาศึกษา 
ประวัติศาสตร 
ตําบลเกตรี 

กันกอนดีไหม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

5 จัดคายเรียนรูประวัติศาสตรตําบลเกตรี 
ผานกิจกรรม Walk Rally ไปตามบานผูรู 
3 ฐานคือ ฐานความเปนมา ตํานาน 
และสถานที่

6 วางแผนผลักดันประวัติศาสตร ตําบลเกตรี 
ใหอยูในหลักสูตรเรียนรูชุมชนของโรงเรียน 
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“บูเกตตรี หรือบูเก็ตบุตรี เป็นภาษามลายู บูเกต แปลว่าภูเขา ส่วนตรีหรือว่าตารี  

แปลวา่ผูห้ญงิ รวมแลว้จงึแปลวา่ภเูขาผูห้ญงิ หรือ เขาพระนางทีน่อนตะแคงหนัหนา้ไปทาง

ทิศตะวันออก นานวันเข้า จากบูเกตตรีก็ค่อยเพี้ยนเหลือแค่เกตรี 

ส่วนประวัติหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ช่ือว่าบ้านไร่ เพราะเม่ือก่อนคนจากฝ่ังเหนือลงมาปักหลัก

ทำาไร่พลู จึงได้ชื่อว่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ชื่อว่าบ้านกานิ กานิเป็นภาษามลายูแปลว่าต้นชะมวง 

ซึ่งในบ้านกานิจะมีบ้านย่อยอีก 3 บ้าน คือบ้านโคกยัก บ้านหัวหย๋อ บ้านเกตรีเหนือ 

บ้านโคกยักเรียกตามลักษณะพื้นที่กับลักษณะคนในชุมชนที่มีคนตัวใหญ่มากคล้าย

กับยักษ์ รวมกับภูมิประเทศที่เป็นโคกหรือเนินสูง จึงได้ชื่อว่าบ้านโคกยัก ต่อมาคือบ้าน 

หัวหย๋อ หัวหย๋อในภาษามลายูแปลว่ามะพร้าว สมัยก่อนที่ตรงนี้มีมะพร้าวเยอะมากจึงตั้ง

ช่ือบ้านตามต้นไม้ในพ้ืนท่ี ส่วนบ้านเกตรีเหนือ ต้ังอยู่ใกล้กับเขาเกตรี และต้ังอยู่ทางทิศเหนือ 

จึงได้ชื่อว่าบ้านตรีเหนือ แต่คนปัจจุบันก็จะเรียกว่าบ้านเกตรีเฉยๆ” 

อัพดอล พงค์สวัสดิ์ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำาบลเกตรี ผู้ที่สนใจการต่อยมวย

มากกวา่สิง่อืน่ใด แตก่ลบัอธบิายประวตัศิาสตรช์มุชนไดอ้ยา่งแมน่ยำา แมช้ายหนุม่จะไมถ่นดั

กับงานลักษณะนี้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องมารับผิดชอบ โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ของตำาบลเกตรเีพือ่เผยแพรใ่หก้บัเยาวชนและคนในตำาบลเกตร ีเตม็ตวั อพัดอลกท็ำาได้

อย่างดีด้วยความตั้งใจ 

“ผมน่าจะอยู่รุ่น 1.5 เพราะเข้ามาในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างรุ่นแรกกับรุ่นสอง ระหว่าง

ที่พี่ๆ มานั่งประชุมกันทุกคืน ผมก็จะมานั่งอยู่ในวงนั้นด้วย นั่งฟังเฉยๆ นั่นแหละ ต่อมา

พี่ๆ ก็มาชวนผมให้ช่วยทำางาน พอพี่ๆ ต้องออกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัด ผมจึง

ต้องรับช่วงต่อเพราะมันก็เหมือนกับเป็นความรับผิดชอบของผม 

ก่อนที่พี่ๆ จะไป เขายังมาบอกว่า ‘อัพดอล ฝากด้วยนะ’ ฝากอยู่นั่นแหละ คือแม้ว่า

พี่ๆ เขาจะออกไปเรียนต่อก็ยังไม่ทิ้งโครงการ ไม่ปล่อยไปเลย ยังมากระตุ้นให้เราเข้าไปทำา

โครงการด้วย คอยโทรมาถามว่าถึงไหนแล้ว ในเมื่อโครงการนี้กลายเป็นความรับผิดชอบ

ของผมแล้วก็ต้องทำาต่อ เอาให้สุดเลย โครงการจะไปหยุดท่ีตรงไหนก็ไม่รู้แหละ” อัพดอลเล่า 

ราดา้-ราฎา กรมเมอืง พีเ่ลีย้งโครงการเยาวชน ในฐานะผูถ้กูอา้งองิอธบิายว่า เหตุผล

ที่ต้องคอยกระตุ้นและชวนเด็กๆ เข้าร่วมในโครงการ ก็เพราะอยากสร้างความภาคภูมิใจ 

ให้กับเด็กในชุมชน ให้เขามีส่วนในการทำางานเพื่อส่วนรวม และยกระดับการทำางานของ 

สภาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น

“สิ่งที่คิดว่าประสบความสำาเร็จอย่างหนึ่งในวันนี้คือ เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

แกนนำาชุดแรก ถ้าเขาไม่เห็นความสำาคัญของงานที่เริ่มต้นไว้ เขาคงทิ้งไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่

เห็นได้ชดัเจนคอื เขาไปเรยีนแลว้เขายงัไม่ทิง้ ยงัหว่ง รูส้กึวา่ต้องทำาตอ่ เขาบอกเองวา่อยาก

ให้คนมาสานต่อสิ่งที่เขาได้ทำาไว้” ราด้าอธิบาย
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อัพดอล พงค์สวัสดิ์

มูฮิมหมัด แก้วสลำา

อับดุมุคนี ขุนรัก์

ภารดร พงค์สวัสดิ์

ฟุรกอน สาดีน

อะหมัด แก้วสลำา
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อย่างไรก็ตาม ลำาพังอัพดอลทำาคนเดียวคงทำาให้งานเดินหน้าไม่ได้ เขาจำาเป็นต้องหา

เพื่อนร่วมทีม จึงไปชวน ซี-ภารดร พงค์สวัสดิ์, ยิบ-มูฮิมหมัด แก้วสลำา, กอน-ฟุรกอน 

สาดีน, อาหมัด-อะหมัด แก้วสลำา และ มุค-อับดุมุคนี ขุนรัก์ เข้ามาร่วมด้วย

แท้แล้วรากเหง้าเราคือใคร?
สำาหรับ โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำาบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับ

เยาวชนและคนในตำาบลเกตรี เกิดขึ้นจากความสงสัยในชื่อตำาบลที่ตนอาศัยอยู่ของกลุ่ม

เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำาบลเกตร ีซึง่เปน็หนึง่ในหลายๆ เรือ่งทีพ่วกเขาอยากทำา 

อาทิ การทำาผ้ามัดย้อม การทำาแผนที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่หลังจากที่สมาชิก

ทีมโหวตเลือกว่าจะทำาหัวข้อแผนที่ชุมชน แผนก็มีอันสะดุด เมื่อทุกคนพบว่าตนเองไม่มี 

ความรู้เพียงพอที่จะทำาแผนที่ได้

“เราเลือกทำาแผนที่ แต่ก็พบว่าเราขาดความรู้เกี่ยวกับตำาบลของตัวเอง เราไม่รู้

ว่าบ้านเกิดเราเป็นมายังไง รากเหง้าของเราเป็นยังไง ความรู้มันมีอยู่ในชุมชน แต่เรา

ก็ไม่มีกระบวนการที่จะไปหามัน”

“จากจุดเริ่มต้นตรงนั้น เรากลับมายังสิ่งที่ทุกคนสงสัยมานานตั้งแต่ก่อนที่จะทำา

โครงการคือ ทำาไมบ้านเกตรีถึงชื่อบ้านเกตรี? อย่างนั้นเราทำาเรื่องสืบค้นประวัติศาสตร์ของ

ตำาบลเกตรีดีไหม ทุกคนก็เห็นด้วยว่าอยากจะทำาเรื่องนี้” อัพดอลอธิบายที่มาของโครงการ 

ช่วงแรกพวกเขาตั้งใจเก็บข้อมูลทุกอย่าง ทั้งความเป็นมาของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิความรู้ต่างๆ แต่จากคำาแนะนำาของ บังหยาด-ประวิทย์ ลัดเลีย และ บังเชษฐ์-พิเชษฐ์ 

เบญจมาศ สองพ่ีเล้ียงจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวัดสตูล ก็ทำาให้ทีมตัดสินใจ

เลือกโฟกัสแค่ประเด็นเดียวคือ ที่มาของชุมชน เพื่อให้การเก็บข้อมูลกระชับและชัดเจนขึ้น 

โดยมวัีตถุประสงค์หลกัอยู่ท่ีการเรยีบเรยีงข้อมลูเหลา่นัน้เพือ่สง่ตอ่ให้รุน่นอ้งๆ ในชมุชนได้

รับรู้รากเหง้าของตัวเอง

“อยากให้น้องๆ ได้รู้ประวัติศาสตร์บ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงครับ เพราะว่าตอน

ที่พวกผมเป็นเด็กเหมือนน้องเขา พวกผมก็ไม่รู้เลยว่าเกตรีมีประวัติศาสตร์เป็นมายังไง  

เลยเห็นว่าถ้าน้องๆ ได้รู้ว่าบ้านเกิดของตัวเองมีความเป็นมายังไง เขาน่าจะรู้สึกรัก ภูมิใจ 

และหวงแหนในบ้านเกิดของตัวเองครับ”  ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่เพียงแค่น้องๆ เท่านั้นที่จะ

ไดรู้เ้รือ่งราวประวตัศิาสตรข์องชมุชน  ในระหว่างการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพ่ือสง่ต่อใหน้อ้งๆ 

สมาชิกในทีมทุกคน รวมทั้งพี่ๆ ที่ออกไปเรียนหนังสือก็ได้รู้เรื่องราวและประวัติศาสตร์ของ

ชุมชนไปด้วยเช่นเดียวกัน
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วางขอบเขต�ตะลุยเก็บข้อมูล
ทีมเริ่มเก็บข้อมูลโดยใช้หลัก 3R1 ที่ได้รับการอบรมจากพี่ๆ โครงการกลไกชุมชนสู่ 

การพฒันาเยาวชนจงัหวัดสตลู เริม่ตัง้แตก่ารคน้ควา้ขอ้มลูท่ัวไปของชมุชน เชน่ ทีต่ัง้หมูบ่า้น 

จำานวนประชากร ลักษณะพื้นท่ี ฯลฯ โดยใช้ฐานข้อมูลจาก อบต.เกตรี (R1) ข้อมูล 

ความเป็นมาชุมชน ซึ่งทีมเน้นไปที่ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ลงพื้นที่ไปสอบถามจาก 

ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ข้อมูลตำานานชุมชน และ ข้อมูลสถานท่ี ซึ่งเน้นมัสยิด 

เปน็สำาคญั เพราะเปน็ศนูยร์วมของชมุชน โดยเก็บข้อมลูเร่ืองวันก่อต้ัง ประวัติ และรายนาม

อิหม่าม (R2)

“เราแยกกลุม่ขอ้มลูไวค้รบั คอื ความเป็นมา ตำานาน และสถานที ่เพราะถา้ไมแ่ยกกนั

มันจะยุ่งเหยิง แต่ถ้าแยก เราจะเห็นเป้าชัดว่าเราต้องทำาอะไร ส่วนความเป็นมากับตำานาน 

เราเลอืกไปสมัภาษณค์นเฒา่คนแก ่ให้เขาเลา่ความเป็นมาของตำาบลทัง้หมดให้ฟัง ซึง่ข้อมลู

อาจเพีย้นๆ บา้ง เพราะแตล่ะคนจะเลา่ไม่เหมอืนกนั เรากใ็ช้หลกัสถติิ ยึดตามคนสว่นใหญ่

พูดเป็นหลัก ส่วนข้อมูลสถานที่ที่เป็นมัสยิด พวกผมหาจากเอกสารครับ” อัพดอลเล่า

กระบวนการทำางานของทีม  

เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ และเรียบเรียงเสร็จแล้ว ทีมจึงจัดเวทีชำาระประวัติศาสตร์ 

ชุมชนขึ้น

1	 R1	ค้นคว้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั่วไป	เช่น	จากอินเทอร์เน็ต	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรวบรวม	ทำาความเข้าใจ

	 R2	ศึกษาข้อมูลเชิงลึก	ที่ต้องการรู้เพิ่ม	ลงรายละเอียด	จากการสัมภาษณ์

	 R3	นำาข้อมูลจาก	R1	และ	R2	มาวิเคราะห์	ทิศทางที่จะไป	และออกแบบปฏิบัติการของโครงการ
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“เปิดเวทีเชิญคนเฒ่าคนแก่ที่พวกผมไปสัมภาษณ์ ทั้งโต๊ะอิหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รู้เรื่อง

ประวัติศาสตร์ตำาบลเกตรีมานั่งรวมกัน จากนั้นจึงนำาเสนอข้อมูลว่าที่ทำามานั้นถูกต้องไหม 

ต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่า ซึ่งก็มีทั้งส่วนที่ตรงและที่เราต้องไปหาเพิ่ม”

หลังชำาระและเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ทีมก็รวมพลังกันเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดออกมา 

ในรูปของหนังสือประวัติศาสตร์ประจำาโรงเรียน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลชุมชนและให้น้องๆ 

ได้ใช้ศึกษา ซึ่งในอนาคตทีมจะพัฒนาเป็นรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้น้องๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

รวมถึงแผนที่ชุมชนผืนใหญ่ ที่ทีมออกแบบและวาดกันเอง และได้นำาไปแสดงประกอบการ 

นำาเสนอผลงานมาแล้วหลายที่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ค่ายเผยแพร่ประวัติศาสตร์

ค่ายสอนน้อง�กระบวนการสอนตน
หนงัสอืประวตัศิาสตรช์มุชนคอืเครือ่งมอืถา่ยทอดความรู้ในระยะยาว แต่ในระยะสัน้ 

ทีมเลอืกทีจ่ะจดัคา่ยเผยแพรป่ระวตัศิาสตร์ชมุชนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหแ้กน่อ้งๆ ในชมุชน

ไปพร้อมไปกับอบรมการทำาสื่อไปด้วยในตัว

“เราเปิดให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 15 คน มาอบรมทำาสื่อควบคู่กับการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วย ซึ่งมีพี่ๆ มาสอนวิธีการถ่ายและตัดต่อวิดีโอ ส่วนเรื่องประวัติ 

ความเป็นมาของเกตรี พวกผมจะพาน้อง Walk Rally ไปตามบ้านผู้รู้ ซึ่งมี 3 ฐาน คือ  

ฐานความเป็นมา ตำานาน และสถานที่ น้องไปทำาสื่อตามบ้านน้องก็จะได้ความรู้ แล้วก็ได้

สื่อที่เก็บได้นาน สามารถเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ได้ง่ายด้วย” อัพดอล พี่ใหญ่ของทีมอธิบาย 

วิธีการอบรมน้องๆ กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจประวัติชุมชนตัวเอง 

กิจกรรมว่าน่าสนใจแล้ว แต่ที่น่าสนใจกว่าคือ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดค่ายครั้งแรก

ของทีม แต่ด้วยคำาแนะนำาที่ดีจากที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงโครงการฯ ทำาให้ทีมมีกระบวนการ

ทำางานที่ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะการแบ่งบทบาทหน้าที่ ได้แก่ กอนและอาหมัดอยู่ฝ่าย

สนัทนาการ ซอียูฝ่า่ยสถานที ่ยบิอยูฝ่า่ยอปุกรณ ์มฝีา่ยสวสัดกิาร ฝา่ยโสตฯ ขณะทีอ่พัดอล 

และมุคอยู่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมากสำาหรับมุค

“ผมต้องทำาไฟล์นำาเสนอเกี่ยวกับความเป็นมา ตำานาน สถานที่ และเป็นวิทยากร

ถา่ยทอดความรู ้เอาจรงิๆ ตอนแรกผมอยากอยู่สนัทนาการ แต่เพือ่นใหม้าเปน็ฝา่ยวิชาการ 

แต่ก็ได้หมด เพราะคิดว่าอะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองดู” มุคบอก

“เราประชุมกันเพื่อวางลำาดับ วางโครงของค่ายไว้ แล้วค่อยมาลงรายละเอียดกันว่า 

มีอะไรบ้าง ใครต้องทำาอะไร มีกี่เกม แต่ละเกมต้องทำายังไง ทุกฝ่ายต้องรู้เหมือนกันหมด 

ทุกเรื่อง เพื่อที่จะได้เห็นภาพและเป้าหมายเหมือนกัน เป้าหมายของค่ายนี้คือความสนุก 

ความรูเ้ป็นเรือ่งรองลงมา คอืทำายงัไงกไ็ด้ให้มนัสนกุ (หัวเราะ) ให้มนัพเิศษ เพราะถา้ไมพิ่เศษ
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มนัจะกรอ่ย ไมน่า่จดจำา คา่ยมนัตอ้งเปน็อะไรทีน่า่จดจำาของคน” อพัดอลชีใ้หเ้หน็เปา้หมาย

ของการจัดค่าย

และย่ิงน่าสนใจไปใหญ่ เม่ือทีมบอกถึงแผนการข้ันต่อไป ท่ีจะยกระดับความรู้สู่หลักสูตร

ในโรงเรียน

“หลังจากนี้ พวกผมจะไปเสนอให้โรงเรียนนำาหลักสูตรประวัติศาสตร์ของตำาบล

เกตรีไปสอนน้องๆ ในโรงเรียน เพราะว่าตอนที่ผมเรียนไม่มีการสอนประวัติศาสตร์

บ้านตัวเองเลย จึงอยากนำาแผนนี้ไปเสนอให้กับโรงเรียนบ้านเกตรี และขยายไป

โรงเรียนบ้านวังเพนียดต่อไป” อัพดอลยังบอกอีกว่า 

“ถ้าไม่มีคนสอน พวกผมก็จะไปสอนเองครับ” 

ทุกสิ่งล้วนเติบโตได้ดี�ถ้ามีราก�
ไม่ใช่เฉพาะความพยายามที่จะผลักดันหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำาบลเกตรี 

เขา้สูโ่รงเรยีน โครงการนี ้นบัเป็นอีกหนึง่กจิกรรมทีท่ำาใหเ้กดิความตืน่ตวัเรือ่งประวตัศิาสตร์

ชุมชนของคนเกตรี ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งน่าจะ

สามารถต่อยอดโครงการไปได้อีกหลายระดับ ดังที่ทีมกล่าวไปข้างต้นว่า นอกจากโครงการ

แล้ว ส่ิงที่ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งก็คือ การที่สมาชิกในทีมได้พัฒนาตัวเองผ่าน

กระบวนการทำาโครงการ

“การทำาโครงการช่วยพัฒนากระบวนการคิดของพวกเราใหเ้ป็นลำาดับขั้นตอนมากขึ้น 

อยา่งตัวผมเอง เม่ือกอ่นจะเป็นคนขวางโลก (ยิม้) ชอบคดิตา่ง ชอบขดัคนอืน่แบบไมมี่เหตผุล 

ขัดด้วยอารมณ์อยากเอาชนะ เช่น การจัดค่าย มีคนบอกว่าทำาค่ายไม่ทันหรอก ผมก็ขัดว่า
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เมื่อก่อนเป็นคนที่อยู่แต่ในบ้าน
อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำาอะไรเลย
การมาเข้าสภาเด็กฯ และการได้
ทำาโครงการทำาให้เราเปลี่ยนแปลง 
กล้าแสดงออก กล้าคุยกับคนอื่น

ทัน! คือคิดแบบเด็กๆ แต่พอเราได้เรียนรู้เร่ืองการวางแผน การออกแบบกระบวนการ  

มันทำาให้เราเห็นงาน ทำาให้เรารู้ว่ามันไม่ทันจริงๆ (หัวเราะ)” 

และที่อัพดอลเรียนรู้ไม่เพียงเรื่องกระบวนการทำางาน แต่สิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมคือ  

“ความกล้า” ซึ่งความกล้านี้เองที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่การยกระดับการทำางานในอีก

หลายๆ เรื่อง 

“การทำาโครงการทำาให้ผมเป็นคนกล้าแสดงออก 

มากขึ้น เม่ือก่อนเป็นคนท่ีอยู่แต่ในบ้าน อยู่บ้านเฉยๆ  

ไมท่ำาอะไรเลย การมาเขา้สภาเดก็ฯ และการไดท้ำาโครงการ

ทำาให้เราเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออก กล้าคุยกับคนอื่น 

และยิ่งตอนเขียนโครงการต่อยมวย ผมเป็นคนเขียน

โครงการเองก็ต้องเป็นคนนำาเสนอเอง” อัพดอลเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับอาหมัด ที่การทำาโครงการช่วยดึงเขา

ออกมาจากโลกของเกม

“แต่ก่อนเป็นนักเลงคีย์บอร์ดครับ เลิกเรียนก็ไปอยู่ร้านเกมต้ังแต่ 4 โมงเย็นถึง 6 โมงคร่ึง 

กลับบ้านไปกินข้าวอาบน้ำา แล้วก็ไปอยู่ร้านเกมอีก 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม วันไหนโรงเรียนหยุดก็

อยู่ร้านเกมทั้งวัน ไม่ไปไหนเลย สวมหูฟัง มือจับแป้นพิมพ์ ไม่ได้คุยกับใคร เล่นเกมอย่าง

เดียว จนไดม้าทำาโครงการ กเ็ปลีย่นจากเกมหนา้คอมมาเปน็เกมสนัทนาการ ไดค้วามสมัพนัธ์

กับเพื่อนครับ”

นั่นคือส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีม อันเกิดจากการได้ลงมือทำา

โครงการด้วยความมานะพยายาม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อได้ว่าจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขา

เตบิโตและสรา้งสรรคส์ิง่ดงีามให้แกชุ่มชนบ้านเกิดไดอี้กมากในอนาคต ก็คอื ต้นทนุของการ

ได้รู้จักรากเหง้าของตนเอง 

เด็กๆ เริ่มต้นมาจากศูนย์ ไม่มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน แต่พวกเขาสามารถสร้าง

ขึ้นมาและยังทำาให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยว่า ความเป็นมาของเกตรีเป็นอย่างไร ทั้งหมดมันเกิด

กับแกนนำารุ่นแรก  5 คนที่เขาไม่เคยทิ้งน้องๆ  จากนั้นคนที่เหลือก็ช่วยกันสานต่อจนเสร็จ 

และสิ่งที่ชุมชนได้รับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ชุมชนตำาบลเกตรีฉบับสภาเด็กและเยาวชนเท่านั้น 

พวกเขายังได้ ‘คนรุ่นใหม่’ ที่มีความรัก หวงแหน และผูกพันกับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกนับสิบคน 

และเช่ือเหลือเกนิวา่ดว้ยพลังของคนหนุม่เหล่านี ้จะชว่ยพฒันาบา้นเกดิของพวก

เขาไดต้อ่ไป ดว้ยตน้ทนุของพลงัสรา้งสรรคท่ี์เบ่งบานขึน้มาจากรากเหงา้ท่ีพวกเขาได้

เรียนรู้ในวันนี้อย่างแน่นอน
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โครงการแนวทางการสร้างสื่อการเรียนรู้ประวัติบ้านนาพญา 
พญางอกเขี้ยว นาสี่บิง และแหลมตันหยงกุโบร์ ให้กับเยาวชน 

พี่เลี้ยงโครงการ ยูนีรา ชอบงาม  ปาวีณา สานุรักษ ์
ทีมงาน อันจูรี ชาญน้ำา  นุรอัยณีย์ ชาญน้ำา
 พัชรีภรณ์ ติ้งหวัง  สุวัลยา ยาหยาหมัน 
 ซอฟีย๊ะร์ ฉาดสัน  ชนนิกานต์ ชอบงาม
 อรอุมา ง๊ะสัน

ค้นรำกชุมชน
ค้นหำตนเอง: 

เยำวชนบ้ำนนำพญำ
จังหวัดสตูล
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• รูจักชุมชนตนเอง
• มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก
• การจัดระเบียบความคิด วางแผน 
 และลําดับความสําคัญของการทํางาน
• รูจักการทํางานเปนทีม 
• ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีขึ้น

ตอชุมชน 
• หนังสือรวบรวบประวัติศาสตร 
 บานนาพญา
• หนังสือการตูนสําหรับเด็กในชุมชน
• ผูใหญในชุมชนเห็นความสําคัญ
 ของเด็กเยาวชน

ทําโครงการ
อะไรดีนะ

วันนี้
เก็บขอมูล
ไดนอยจัง

ไปบานนั้น
ก็ไมอยู 

บานนี้ก็ไมอยู 
ทํายังไงดี

คราวหลัง 
เราตองโทรศัพท 

มานัดไวกอนดีกวา 
จะไดไมพลาด

เห็นดวย
ทําเลย

ประวัติศาตร
บานนาพญาดีไหม 

เพราะเราเองก็ยังไมรู
ประวัติบานเราเลย

1 คนหาโจทยโครงการ 
จากเรื่องที่เยาวชนสนใจ

3 ลงพื้นที่สืบคนขอมูลจากผูรูในชุมชน 
และหมูบานละแวกใกลเคียง 
เพื่อรวบรวมเปนประวัติพื้นที่ของตําบล

5 จัดเวทีคืนขอมูลชุมชน เพื่อบอกเลา 
ประวัติชุมชนที่สืบคนมาใหคนในชุมชนฟง 
และรวมกันตรวจทานความถูกตอง 
ของขอมูลที่เยาวชนสืบคนมา

ทําไมถึงทํา?

 เพราะอยากเห็นคนภายนอกรูจักชุมชนบานนาพญาของตัวเองมากขึ้น นํามาซึ่งการทําโครงการ 
แนวทางสรางสื่อการเรียนรูประวัติบานนาพญา พญางอกเขี้ยว นาสี่บิง และแหลมตันหยงกุโบว 
ใหกับเยาวชน ขึ้นเพื่อสรางการเรียนรูแกกลุมเยาวชนที่รวมกิจกรรมในพื้นที่และสรางความสัมพันธ 
ระหวางคนในหมูบานและเยาวชน อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะขยายผลโครงการสูการจัดการพื้นที่ 
ประวัติศาสตรในพื้นที่อีกทางดวย 

คนรากชุมชน คนหาตนเอง กลุมเยาวชนบานนาพญา

บานหลอมปน บานโกตา

บานทุงชางเหลฺก

บานในเมือง

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

4 จัดทําหนังสือประวัติศาตรบานนาพญา 
สําหรับผูใหญ และทําเปนหนังสือการตูน 
สําหรับใหเด็กอานเพื่อขยายความรู 
ประวัติชุมชนบานนาพญาใหเปนที่รูจัก

2 วางแผนการเก็บขอมูลในพื้นที่  
คนหาผูรูจากการสอบถามขอมูล 
เบื้องตนจากปูยาตายายที่รูจัก 
หรือคนใกลชิด

หาคน
วาดการตูนเกงๆ 
มาชวยกันดีกวา

ดีๆ 
ถาหนังสือการตูน 
เสร็จเราเอาไปเลา 
ใหนองๆ ที่โรงเรียน 

บานนาพญาฟง 
กันดีกวา
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• รูจักชุมชนตนเอง
• มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก
• การจัดระเบียบความคิด วางแผน 
 และลําดับความสําคัญของการทํางาน
• รูจักการทํางานเปนทีม 
• ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีขึ้น

ตอชุมชน 
• หนังสือรวบรวบประวัติศาสตร 
 บานนาพญา
• หนังสือการตูนสําหรับเด็กในชุมชน
• ผูใหญในชุมชนเห็นความสําคัญ
 ของเด็กเยาวชน

ทําโครงการ
อะไรดีนะ

วันนี้
เก็บขอมูล
ไดนอยจัง

ไปบานนั้น
ก็ไมอยู 

บานนี้ก็ไมอยู 
ทํายังไงดี

คราวหลัง 
เราตองโทรศัพท 

มานัดไวกอนดีกวา 
จะไดไมพลาด

เห็นดวย
ทําเลย

ประวัติศาตร
บานนาพญาดีไหม 

เพราะเราเองก็ยังไมรู
ประวัติบานเราเลย

1 คนหาโจทยโครงการ 
จากเรื่องที่เยาวชนสนใจ

3 ลงพื้นที่สืบคนขอมูลจากผูรูในชุมชน 
และหมูบานละแวกใกลเคียง 
เพื่อรวบรวมเปนประวัติพื้นที่ของตําบล

5 จัดเวทีคืนขอมูลชุมชน เพื่อบอกเลา 
ประวัติชุมชนที่สืบคนมาใหคนในชุมชนฟง 
และรวมกันตรวจทานความถูกตอง 
ของขอมูลที่เยาวชนสืบคนมา

ทําไมถึงทํา?

 เพราะอยากเห็นคนภายนอกรูจักชุมชนบานนาพญาของตัวเองมากขึ้น นํามาซึ่งการทําโครงการ 
แนวทางสรางสื่อการเรียนรูประวัติบานนาพญา พญางอกเขี้ยว นาสี่บิง และแหลมตันหยงกุโบว 
ใหกับเยาวชน ขึ้นเพื่อสรางการเรียนรูแกกลุมเยาวชนที่รวมกิจกรรมในพื้นที่และสรางความสัมพันธ 
ระหวางคนในหมูบานและเยาวชน อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะขยายผลโครงการสูการจัดการพื้นที่ 
ประวัติศาสตรในพื้นที่อีกทางดวย 

คนรากชุมชน คนหาตนเอง กลุมเยาวชนบานนาพญา

บานหลอมปน บานโกตา

บานทุงชางเหลฺก

บานในเมือง

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

4 จัดทําหนังสือประวัติศาตรบานนาพญา 
สําหรับผูใหญ และทําเปนหนังสือการตูน 
สําหรับใหเด็กอานเพื่อขยายความรู 
ประวัติชุมชนบานนาพญาใหเปนที่รูจัก

2 วางแผนการเก็บขอมูลในพื้นที่  
คนหาผูรูจากการสอบถามขอมูล 
เบื้องตนจากปูยาตายายที่รูจัก 
หรือคนใกลชิด

หาคน
วาดการตูนเกงๆ 
มาชวยกันดีกวา

ดีๆ 
ถาหนังสือการตูน 
เสร็จเราเอาไปเลา 
ใหนองๆ ที่โรงเรียน 

บานนาพญาฟง 
กันดีกวา
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จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่อยากเห็นคนภายนอกรู้จักชุมชนของตัวเองมากข้ึน นำามาซึ่ง

การค้นคว้าประวัติความเป็นมาของพื้นที่ พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ไม่เพียงสร้างความภูมิใจ

ให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ ยังเปลี่ยนมุมมองความคิดของพวกเขาและคนในชุมชนไปไม่น้อย

ไหม-พชัรภีรณ ์ติง้หวงั, แอม-อนัจรู ีชาญน้ำา, นชุ-นรุอยัณีย์ ชาญน้ำา, กะ๊-สวุลัยา 

ยาหยาหมัน และย๊ะ-ซอฟีย๊ะร์ ฉาดสัน คือตัวแทนของกลุ่มเยาวชนบ้านนาพญา อำาเภอละงู 

จังหวัดสตูล ที่ร่วมกันทำาโครงการแนวทางการสร้างสื่อการเรียนรู้ประวัติบ้านนาพญา 

พญางอกเขี้ยว นาสี่บิง และแหลมตันหยงกุโบร์ ให้กับเยาวชน โดยมี ก๊ะหรา-ยูนีรา 

ชอบงาม รับหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับ

เยาวชนและคนในชุมชน

ต่างที่มา...ตามหาอดีต
เค้าลางของเรื่องเริ่มต้นจากคำาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่า ตรงแหลมตันหยงกุโบร์ 

มีพระยาคนหนึ่งเดินทางมาจากรัฐไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย เข้ามาทำานาในพื้นที่ที่เรียกว่า  

‘สี่บิง’ จากนั้นจึงขยายที่นาออกไปเรื่อยๆ กลายเป็นที่มาของชื่อ ‘บ้านนาพญา’ เยาวชน

กลุ่มนี้จึงอยากรู้ข้อเท็จจริงให้มากขึ้น และใช้ข้อสงสัยเป็นโจทย์ในการค้นหาคำาตอบ

“เริ่มแรก เราอยากเห็นหมู่บ้านของตัวเองเป็นที่รู้จักของทุกคน แต่ตัวเองก็ยัง

ไม่รู้จักหมู่บ้านดีพอ ก็เลยตัดสินใจทำาเรื่องประวัติศาสตร์ เพราะอยากให้เด็กรู้จักว่า 

นี่คือที่มาของบ้านเรานะ ไม่อยากเห็นเด็กๆ ลืมหมู่บ้านของตัวเอง”

ไหมเร่ิมต้นเล่า ก่อนจะอธิบายข้ันตอนการทำางานว่า เร่ิมต้นจากการนัดประชุมทีมงาน

เพื่อวางแผนเก็บข้อมูลในพื้นที่

“ขั้นแรกของพวกเราก็คือการรวมตัวกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเร่ิมต้นข้ันตอน

ไหนก่อนดี พอวางแผนเสร็จ ก็ไปสอบถามคนที่อยู่รอบข้าง คือโต๊ะ (ปู่ย่าตายาย) ของ 

พวกเราเอง เขากจ็ะบอกตอ่วา่ใหไ้ปถามใคร คนนีก้รู้็ คนนัน้กรู้็นะ แลว้เราก็ไปตามหาขอ้มลู

กันต่อ”

การสบืคน้ขอ้มลูจากการสอบถามผูห้ลกัผู้ใหญใ่นพ้ืนทีน้ั่นยากอยู่แลว้ อุปสรรคทีม่าก

ไปกว่านั้น คือการขาดเอกสารหลักฐาน และติดขัดเรื่องเวลาว่างของเด็กๆ เพราะแต่ละคน

ต่างมีภารกิจด้านการเรียนและการช่วยเหลืองานที่บ้าน

“เวลาท่ีเราวา่ง โทรไปตดิต่อคนอ่ืนเพือ่ขอขอ้มลู กจ็ะไดค้ำาตอบประมาณวา่ ‘วนันีเ้ขา

ไม่ว่างนะ’ ส่วนวันที่เขาว่าง พวกหนูก็ต้องไปเรียน เลยกลายเป็นว่ากว่าจะได้ข้อมูลมัน 

ยากลำาบากมากเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันนี่แหละค่ะ”
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พัชรีภรณ์ ติ้งหวัง

นุรอัยณีย์ ชาญน้ำา

ซอฟีย๊ะ ฉาดสัน

อันจูรี ชาญน้ำา

สุวัลยา ยาหยาหมัน
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นอกจากปัญหาเรื่องเวลาแล้ว ในการทำางานร่วมกันแม้แต่ละคนจะเป็นเยาวชนใน

พื้นท่ีเดียวกัน แต่ต่างคนก็ต่างท่ีมาต่างความคิด แน่นอนว่าในกระบวนการทำางานย่อมมี

ความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง ก๊ะหรา เล่าให้ฟังในฐานะพี่เลี้ยงซึ่งเฝ้ามองและให้คำาแนะนำา 

ในการทำางานของเยาวชนกลุ่มนี้มาตลอดว่า

“ปญัหาของเดก็แตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั บางคนเป็นเดก็ทีม่คีวามเพียบพร้อม มัน่ใจใน

ตัวเอง บางคนเคยเป็นเด็กมีปัญหา แม้แต่ลูกของตัวเองก็มีปัญหา เพราะแต่ก่อนเราเลี้ยง

แบบทีไ่มค่อ่ยใหเ้ขาไดเ้จอโลกภายนอก อยูแ่ต่ในหอ้งไมเ่คยทำาอะไรกบัเพือ่น เวลามาทำางาน

ด้วยกัน ก็ต้องให้เด็กแชร์ความคิดในกลุ่มได้ เด็กต้องกล้าเปิดใจกับเรา”

ไม่เพียงเท่านี้ อีกหนึ่งปัญหาที่ทำาเอาเด็กๆ เกือบถอดใจ คือการถูกตำาหนิจากผู้ใหญ่

ในชุมชนท่ีเห็นเด็กออกมารวมตัวกันตอนค่ำาๆ บางคนถึงกับเอาไปพูดว่าพวกน้ีกำาลังหนีเท่ียว

“คนในชุมชนไม่เข้าใจว่าพวกเรากำาลังทำาอะไรอยู่ ถึงจุดหน่ึงก็มีท้อค่ะ” นุชบอก ขณะท่ี

ไหมเสริมว่า ช่วงนั้นแก้ปัญหาโดยหมุนเวียนไปทำางานที่บ้านของแต่ละคน แล้วก็ให้พ่อแม่

ช่วยอธิบายคนในชุมชนอีกทีหนึ่ง

“ในความคิดของนุช การทำาให้เขาเห็นสำาคัญกว่าการพูดให้ฟัง ถ้าเราทำาแล้วสำาเร็จ  

มีค่ากว่าที่เราจะพูดว่าเราทำาอันนี้อยู่นะ ใช้ความสำาเร็จเล่าด้วยตัวของมันเองดีกว่า ช่วงนั้น

ที่คุณว่าเราแบบนี้ คุณอาจกำาลังเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่า เหมือนกับว่าเราก็ทำาให้พ่อแม่เรา

ภูมิใจไปด้วยในตัว”

สานสัมพันธ์ชุมชน�ค้นหาตนเอง
หลังจากวางแผนการทำางานเรียบร้อย โดยเริ่มต้นจากการสอบถามข้อมูลคนใกล้ชิด 

จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนาพญา แล้วค่อยๆ ไปเก็บเพิ่มในหมู่บ้านอื่นซึ่งมีประวัติศาสตร์

ในพื้นที่ร่วมกันตามคำาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เช่น บ้านหลอมปืน บ้านโกตา บ้านทุ่ง

ช่างเหล็ก และบ้านในเมือง แล้วค่อยนำาข้อมูลที่ได้มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน

“คนในพ้ืนท่ีบอกว่าบ้านหลอมปืนเคยเป็นแหล่งทำาอาวุธสงครามของท่านพระยา 

ความเช่ือมโยงก็คือ ท่านพระยาไปทำาอาวุธสงครามที่บ้านหลอมปืน แต่มาทำาเสบียงทำา 

นาข้าวอยู่ที่บ้านนาพญา”

เยาวชนกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นประวัติความเป็นมา ตำานาน และ

ความเชือ่ตา่งๆ ซึง่หลงัจากใชเ้วลารวบรวมข้อมูลอยู่หลายเดอืนกท็ำาใหรู้ส้กึมัน่ใจข้ึนเวลาที่

จะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองให้คนอื่นฟัง

“พอเพื่อนถาม เราก็สามารถเล่าไปได้อย่างมั่นใจว่านี่แหละคือข้อมูลที่เราไปสืบค้น 

มาแลว้ เชน่ ความเชือ่หนึง่ทีแ่หลมตนัหยงกโุบร ์เขาจะเชือ่วา่ใครทีม่บีญุมากจะไดเ้หน็สสุาน
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ของพระยา เป็นปราสาทมีทอง มีคนหน่ึงเล่าว่าเขาเห็นทองก็เลยหยิบ ทำาให้ไม่สามารถออก

มาจากสุสานได้ จนกว่าเขาจะวางทองคืนแล้วถึงได้กลับออกมา เขาก็มาเล่าให้ลูกหลานฟัง

ต่อๆ มา นั่นคือความเชื่อ”

ทว่ามากไปกว่าข้อมูล ส่ิงท่ีเด็กๆ กลุ่มน้ีได้รับจากกระบวนการทำางานร่วมกันก็คือ 

การได้ทำาความรู้จักกับคนในชุมชน เกิดความรู้สึกผูกพัน และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งในการสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ให้กับบ้านเกิดของตนเอง

“พอไปสอบถามว่าใครพอจะมีข้อมูลให้พวกเราไหม บ้านนี้บอกว่ามีแต่ว่าไม่มาก  

เขาก็จะบอกว่าลองไปถามคนโน้นดู เราก็ได้รู้จัก เหมือนกับว่าได้ผูกพันกับคนในชุมชน 

มากขึ้นด้วย เพราะเมื่อก่อนยังรู้จักไม่หมดเลยว่าคนนี้คือใคร ทั้งๆ ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน 

แต่พอเราไปสอบถามข้อมูลเราก็ได้รู้เยอะว่าคนนี้คือใคร บ้านอยู่ตรงนี้นะ”

จากเด็กธรรมดาๆ ที่อาจจะเคยผ่านการทำากิจกรรมมาบ้าง การร่วมแรงร่วมใจแก้ไข

ปญัหาฝา่ฟนัอปุสรรค ไดเ้พาะบ่มใหพ้วกเขาเติบโตขึน้ มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ในเชงิความคดิ

และการแสดงออก รวมไปถึงการปรับตัวเพื่อให้การทำางานเป็นกลุ่มสามารถบรรลุผลที่

ต้องการ

“นุชเคยเป็นคนที่ไม่พูดเลย เคยกลัวว่าถ้าพูดแล้วพลาดเพ่ือนจะขำาเราแน่นอน  

แตพ่อไดไ้ปคา่ย เราพยายามพดู สือ่สารความคดิในหวัออกมา เริม่รูว้า่เราจะวางตวักบัคนใน

กลุ่มยังไง วางตัวในสังคมยังไง การทำาโครงการจึงได้ประสบการณ์ ได้มิตรภาพที่แน่นขึ้น 

มันเป็นความสุขจากการเข้าสังคม สอนให้นุชโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน”
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สิ่งท่ีหลายคนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือ การจัดระเบียบความคิด 

วางแผนและลำาดับความสำาคญัของการทำางาน ซ่ึงการเรียนรูท้ีเ่กิดขึน้นีย้งัรวมไปถงึตวัพ่ีเลีย้ง

อย่างก๊ะหราที่ก็ต้องปรับตัวไม่น้อยเช่นกัน

“ปกติเป็นคนที่ต้องเป๊ะกับทุกเรื่อง มักเข้าไปสอนเด็กๆ ว่าแบบนี้ไม่ได้นะ โต้เถียงกัน

ในบางเรื่อง แต่พอทำาไปเรื่อยๆ ก็เริ่มรู้สึกว่าการที่เราเป๊ะเกินเด็กก็ทำาไม่ได้สิ ต้องหย่อน

ให้บ้าง หลังๆ มาก็ปล่อยให้เด็กทำา แล้วค่อยมาสังเกตว่าเรื่องไหนที่เด็กแก้ปัญหาเอง

ไม่ได้เราค่อยเข้าไปช่วย แต่ก็คิดก่อนนะ ไม่ใช่ไปถึงก็แก้ให้เลย มันไม่ได้”

เมื่อทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การทำางานก็เริ่มราบรื่น การเก็บข้อมูลได้ผลเป็น 

รูปธรรม ขณะที่ชาวบ้านเองก็มองเห็นความตั้งใจจริงของเยาวชนกลุ่มนี้ และกลายมาเป็น

แรงสนับสนุนที่สำาคัญ

“ตอนนี้ชุมชนเริ่มรู้จักเด็ก รู้จักชุมชนของตัวเองว่ามีอะไรดี ทำาอะไรได้บ้าง ไม่ใช่ว่า

ตา่งคนตา่งทำางานเหมอืนตา่งคนตา่งอยู ่เดีย๋วนีถ้า้เดก็ทำาอะไร ประชาสมัพนัธอ์อกไปเขาก็

จะมาร่วม เป็นเรื่องที่ดี” ก๊ะหรากล่าว

ผลิตสื่อสร้างสรรค์�สื่อสารสู่สังคม
ถึงวันนี้ข้อมูลทั้งจากคำาบอกเล่าและการค้นคว้าเพื่อหาตอบถึงที่มาที่ไปของชุมชน 

ภายใต้โครงการแนวทางการสร้างสื่อการเรียนรู้ประวัติบ้านนาพญา พญางอกเขี้ยว นาสี่บิง 

และแหลมตนัหยงกโุบร ์ใหก้บัเยาวชน ได้ถกูบันทกึไว้อย่างเป็นระบบ เหลอืเพียงจัดทำาเป็น
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“พอเราได้ประวัติมาแบบนี้
เราจะเล่าให้คนในชุมชนฟังว่า
ทั้งหมดที่เราได้คืออะไร
แล้วใครต้องการเสนออะไร
ตรงไหนที่ผิดก็ให้เสนอแนะ”
ถือเป็นช่องทางที่จะทำาให้เกิด
การตรวจทานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
และยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
นั่นหมายถึงการเกิดความ
ตระหนักในการเป็นเจ้าของ
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน

รปูเลม่เพ่ือเผยแพรต่อ่ไป ทวา่ในความคดิของเยาวชนผูด้ำาเนนิโครงการ นอกจากจะทำาเปน็

หนังสือสำาหรับผู้ใหญ่แล้ว พวกเขาตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนเพื่อใช้สื่อสารกับ

เด็กๆ ด้วย

“แรกเริ่มเราคิดว่าจะทำาเป็นหนังสือ แต่วัตถุประสงค์หลักของเราคือให้เยาวชนและ

คนในหมู่บ้านได้รู้ข้อมูลนี้ด้วย ซึ่งเยาวชนอาจจะไม่ค่อยสนใจหากอยู่ในรูปแบบหนังสือ  

เลยคิดกันว่าเราทำาเป็นหนังสือการ์ตูนดีกว่าไหม ทำาเสร็จก็เอาไปให้น้องๆ ดู อาจจับกลุ่ม

แล้วเล่าให้ฟัง”

เพื่อทำาให้โครงการเป็นจริง สิ่งที่พวกเขาต้องดำาเนินการต่อคือหาคนวาดการ์ตูน และ

จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน

“เราก็จะใช้สิ่งที่เราพอทำาได้แล้วลงมือทำาไปเลย 

แผนการตอ่มาก็คือถ้าออกมาเป็นเลม่แลว้ บางครัง้เดก็ๆ 

ดูตัวการ์ตูนเขาอาจจะยังไม่รู้เนื้อหา พวกเราก็จะจัด

กิจกรรมไปอธิบายให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนาพญาฟัง 

เหมือนกับเปิดตัวการ์ตูนให้เด็กๆ ดูก่อน แล้วก็บอกว่า 

นี่เป็นประวัติบ้านเรานะ แล้วก็เล่าให้เขาฟัง เสร็จแล้วจะ

วางหนังสือไว้ที่นั่น ให้เด็กเขาไปค้นหาต่อ”

กิจกรรมเล่านิทานนี้ นอกจากจะสร้างการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมแล้ว พวกเขายังตั้งใจว่าจะชวนน้องๆ 

พัฒนาโรงเรียนของตัวเองด้วย ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีสิ่งที่ 

จะทำาควบคู่กันไป เยาวชนกลุ่มนี้เรียกว่า ‘การคืนข้อมูล

ให้ชุมชน’

“พอเราได้ประวัติมาแบบน้ี เราจะเล่าให้คนใน

ชุมชนฟังว่าทั้งหมดที่เราได้คืออะไร แล้วใครต้องการ

เสนออะไร ตรงไหนที่ผิดก็ให้เสนอแนะ”

ถือเป็นช่องทางท่ีจะทำาให้เกิดการตรวจทานข้อมูลอีกคร้ังหน่ึง และยังเป็นการเปิดพ้ืนท่ี

ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม น่ันหมายถึงเกิดความตระหนักในการเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์

ร่วมกัน 

การไดมี้โอกาสทำากจิกรรมของเยาวชนทกุคน แมไ้ม่ราบรืน่ ตอ้งเผชิญอปุสรรคอยูบ้่าง 

แต่น่ันคือสถานการณ์จริงที่สอนเขาได้ดีกว่าหนังสือเล่มไหนๆ และไม่มีใครที่จะบอกให้ 

พวกเขารักชุมชนได้ดีเท่ากับพวกเขาได้มาศึกษา ทำาให้รู้ และรัก ด้วยตัวเขาเอง
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“ไม่เพียงปันจักสีลัต ที่กำาลังกลับมาเล่าขานตำานานของชาวบ้านทุ่ง
ผ่านเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่พร้อมจะฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม

ให้กลับมาทำาหน้าที่สร้างความสุขให้คนในชุมชนอีกครั้ง
แต่ยังมีความสุขชนิดใหม่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งก็คือความสุข

ที่ได้เห็นเด็กเยาวชนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากที่เคยกังวลใจ ห่วงใยว่าลูกหลานจะเติบโตไปแบบผิดทิศผิดทาง

ก็เริ่มคลายใจลง” 
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วัฒนธรรม

119

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



120

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



โครงการแนวทางการสร้างการเรียนรู้ด้านดนตรีปันจักสีลัตของชุมชนบ้านทุ่ง

พี่เลี้ยงโครงการ ก่อเดี๊ยะ นิ้วหลี อารี หวันสู
ทีมงาน วิณัฐดา หมื่นอาด  อันวาร์ นาเคนฑ์ อาลีนา แซ๊ะอาหลี
 ณัฐกานต์ ดันงุ่น  พีรพัฒน์ เพ่งสู สุรยา นุ้ยเด็น 
 ธิดากานต์ ไชยศิริ  ฮากีม สุติก  อัฐยุทธ์ หมื่นอาด
 อารักษ์ นาคสง่า  จักรชัย อุสมา ซีดาน นาเคนฑ์

เรยีนรู้เพื่อรักษ์
‘ปันจักสีลัตบ้ำนทุ่ง’
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น
• มีความอดทนในการทํากิจกรรม
• ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
• ลดการแวนลง

ตอชุมชน 
• เกิดชุดความรูเกี่ยวกับปนจักสีลัต
• เกิดกลุมเยาวชนลุกขึ้นมาสืบทอดปนจักสีลัต
• เกิดความสัมพันธของคน 3 ชวงวัยคือ ผูรู ผูใหญในชุมชน
  เด็กเยาวชน
• เด็กเยาวชนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทําไมถึงทํา?

 ในอดีตปนจักสีลัตบานทุงเคยเปนที่นิยมของคนในชุมชน สรางความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เปนศิลปะปองกันตัวใหแกเด็กและผูหญิง แตปจจุบันไดลืมเลือนหายไป 
เหลือผูรูอยูในชุมชนเพียงไมกี่คน กลุมเยาวชนจึงรวมตัวกันทํา โครงการแนวทาง 
การสรางการเรียนรูดานดนตรีปนจักสีลัตของชุมชนบานทุง เพื่อสืบทอดดนตรี 
ปนจักสีลัตใหอยูคูชุมชนบานทุงตอไป

คนตรีปนจักสิลัต

1 รวบรวมสมาชิก/คนหาโจทย 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของทีมงาน

2 หาขอมูลพื้นฐานปนจักสีลัต 
จากอินเตอรเน็ตและครูภูมิปญญา 

3 เรียนรู ดูงานปนจักสีลัต 
ที่จังหวัดปตตานี เพื่อศึกษา 
ความแตกตางของแตละพื้นที่

4 สืบคนขอมูลปนจักสีลัตตนฉบับบานทุง  
จากครูภูมิปญญาบานทุงเพื่อไมให 
เอกลักษณปนจักสีลัตหายไป

5 ฝกซอมปนจักสีลัตตนฉบับบานทุง 
ที่บานของครูภูมิปญญาปนจักสีลัต  
เพื่อใหเยาวชนสามารถสืบทอด 
แสดงศิลปะปนจักสีลัตได

6 วางแผนทําหนังสือ
เก็บรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับปนจักสีลัต

ปนจักสิลัต

คนตรี
ปนจักสิลัต

รูเพื่อรักษ ปนจักสีลัตบานทุง กลุมเยาวชนบานทุง

ทําปนจักสีลัต 
ดีไหม เดี๋ยวนี้ 
ไมคอยเห็นมี 

ในชุมชนแลวนะ

ทําไมของเขา 
ดูดีนาสนุกจัง  

อยากเกง 
เหมือนครูจังเลย

ไมไดแลว 
เราตองกลับมาฟน
ปนจักสีลัตของเรา

ใหดีขึ้น 

ดีเหมือนกัน 
บานเรามีคนทํา 
วิจัยเรื่องนี้อยู

มีครูที่เกง 
อยูปตตานี  

เราจะหาเงิน 
ไปยังไงดี

บังจะชวย 
ระดมทุนคารถให  
ขาวก็เอาจากบาน 

ไปกิน

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น
• มีความอดทนในการทํากิจกรรม
• ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
• ลดการแวนลง

ตอชุมชน 
• เกิดชุดความรูเกี่ยวกับปนจักสีลัต
• เกิดกลุมเยาวชนลุกขึ้นมาสืบทอดปนจักสีลัต
• เกิดความสัมพันธของคน 3 ชวงวัยคือ ผูรู ผูใหญในชุมชน
  เด็กเยาวชน
• เด็กเยาวชนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทําไมถึงทํา?

 ในอดีตปนจักสีลัตบานทุงเคยเปนที่นิยมของคนในชุมชน สรางความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เปนศิลปะปองกันตัวใหแกเด็กและผูหญิง แตปจจุบันไดลืมเลือนหายไป 
เหลือผูรูอยูในชุมชนเพียงไมกี่คน กลุมเยาวชนจึงรวมตัวกันทํา โครงการแนวทาง 
การสรางการเรียนรูดานดนตรีปนจักสีลัตของชุมชนบานทุง เพื่อสืบทอดดนตรี 
ปนจักสีลัตใหอยูคูชุมชนบานทุงตอไป

คนตรีปนจักสิลัต

1 รวบรวมสมาชิก/คนหาโจทย 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของทีมงาน

2 หาขอมูลพื้นฐานปนจักสีลัต 
จากอินเตอรเน็ตและครูภูมิปญญา 

3 เรียนรู ดูงานปนจักสีลัต 
ที่จังหวัดปตตานี เพื่อศึกษา 
ความแตกตางของแตละพื้นที่

4 สืบคนขอมูลปนจักสีลัตตนฉบับบานทุง  
จากครูภูมิปญญาบานทุงเพื่อไมให 
เอกลักษณปนจักสีลัตหายไป

5 ฝกซอมปนจักสีลัตตนฉบับบานทุง 
ที่บานของครูภูมิปญญาปนจักสีลัต  
เพื่อใหเยาวชนสามารถสืบทอด 
แสดงศิลปะปนจักสีลัตได

6 วางแผนทําหนังสือ
เก็บรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับปนจักสีลัต

ปนจักสิลัต

คนตรี
ปนจักสิลัต

รูเพื่อรักษ ปนจักสีลัตบานทุง กลุมเยาวชนบานทุง

ทําปนจักสีลัต 
ดีไหม เดี๋ยวนี้ 
ไมคอยเห็นมี 

ในชุมชนแลวนะ

ทําไมของเขา 
ดูดีนาสนุกจัง  

อยากเกง 
เหมือนครูจังเลย

ไมไดแลว 
เราตองกลับมาฟน
ปนจักสีลัตของเรา

ใหดีขึ้น 

ดีเหมือนกัน 
บานเรามีคนทํา 
วิจัยเรื่องนี้อยู

มีครูที่เกง 
อยูปตตานี  

เราจะหาเงิน 
ไปยังไงดี

บังจะชวย 
ระดมทุนคารถให  
ขาวก็เอาจากบาน 

ไปกิน

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา
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 “เด็กแว้น ติดเกม มั่วสุม ไม่มีมีสัมมาคารวะ ไม่เข้าหาผู้ใหญ่ ต่างคนต่างอยู่” เป็น

ปัญหาใหญ่ที่ผู้ใหญ่ในชุมชนบ้านทุ่ง ตำาบลละงู อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ผนึกกำาลังกันเพื่อ

ใหเ้ดก็เยาวชนในชมุชนหลดุพ้นจากปัญหาดงักลา่ว จงึรวมตวักนัมาฟงับงัเชษฐ์1 บงัปงิ2 ชีแ้จง 

เป้าหมายการทำาโครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูลด้วยตัวเอง จน

มองเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

จึงใช้มติของสภาองค์การชุมชนลงมติร่วมกันว่า ‘ต้องการทำาโครงการนี้’ เพ่ือพัฒนา

เด็กเยาวชนในชุมชน โดยใช้เรื่อง “ปันจักสีลัต” ซึ่งเป็นฐานงานวิจัยเดิมของชุมชนแห่งนี้

เป็น “เครื่องมือ” 

ช่วงเริ่มต้นที่มีโครงการเข้ามา สาว-วิณัฐดา หมื่นอาด ซึ่งเป็นแกนนำาพี่ใหญ่ของ

โครงการ เกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากสืบสาน “ปันจักสีลัต” เนื่องจากเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มี

อยู่ “ชิ้นเดียว” ในจังหวัดสตูล และผู้รู้ก็เหลือเพียง 3 คนสุดท้าย หนึ่งใน 3 คนสุดท้าย ก็คือ 

บงัวาเหรด หมืน่อาด “ปู”่ ของสาวเอง ทีเ่ก็บรักษาเคร่ืองดนตรีทีใ่ช้ประกอบศลิปะการต่อสู ้

“ปันจักสีลัต” จึงเป็นเหตุที่ทำาให้สาวเห็นความสำาคัญที่จะสืบทอด โดยมองว่าเริ่มที่ตัวเอง

และน้องชาย ซาน-อัฐยุทธ์ หมื่นอาด ก่อน เพราะอย่างน้อยถ้าเริ่มจากตัวเองและคนใน

ครอบครัวก่อนที่เห็นคุณค่าและพยายามเก็บองค์ความรู้เหล่านั้นไว้ก็เหมือนเป็น “ทุน” ที่

สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่สาวต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย ทำาให้ทีมขาด

ผู้นำากลุ่ม จึงเป็นโจทย์ที่ทำาให้โคชต้องเข้าไปช่วยคลี่คลาย

“พ้ืนท่ีนีพ้วกเราทีมโคชเข้าไปหลายครัง้มาก เพราะอยากเจอเดก็ นดัดกึดืน่แคไ่หนเรา

ก็ไป แตพ่อไปถงึกไ็ม่เคยเจอเดก็เลย เจอแต่มะ (แม)่ ของเดก็ๆ แต่กท็ำาใหเ้ราเหน็ความต้ังใจ

จริงของผู้ใหญ่ในชุมชน จึงใช้วิธีพูดสื่อสารผ่านมะไปให้ไปชักชวนลูกหลานอีกที จนได้เด็ก

ครบทีม เริ่มเก็บข้อมูล R1 R2 R3 เสร็จ ก็เกิดมีการเปลี่ยนทีม เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ต้อง

ออกไปเรยีนตอ่นอกพ้ืนท่ี อันวาร ์นาเคนฑ ์หวัโจกก๊วนแว้นจึงตอ้งขึน้มาเป็นผูน้ำาทมีแทน” 

บังเชษฐ์เล่าที่มาท่ีไปของโครงการแนวทางการสร้างการเรียนรู้ด้านดนตรีปันจักสีลัต

ของชุมชนบ้านทุ่ง

ปลุกไฟในใจทีมงาน�
“ตอนแรกผมก็ไม่อยากทำานะ เพราะกอ่นทีพ่ี่ๆ  เขาจะออกไปเรยีนต่อ มพีีเ่ลีย้งไปฟอ้ง

แม่ว่า ผมไม่เคยไปประชุมเลย แม่ก็ถามว่าทำาไมไม่ไป ผมบอกว่าไม่อยากทำาแล้ว เหนื่อย 

ตามใครก็ไม่มีใครมา แต่แม่ก็บอกว่าไหนๆ ก็รับทำามาถึงขนาดนี้แล้ว เหลือคนเดียวก็ทำาไป

ให้สุด ซ่ึงตอนหลังก็มีพวกมะๆ ชวนลูกเขามาเข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้ผมได้ย้อนมองดูตัวเองว่า 

1 พิเชษฐ์ เบญจมาศ โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
2 อับดุลอาสีด หยีเหม โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
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อันวาร์ นาเคนฑ์ ซีดาน นาเคนฑ์

อารักษ์ นาคสง่า
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ผมอายุมากกว่าน้องน่า จะทำาอะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้าง เมื่อเห็นน้องๆ สนใจ  

ผมจึงกลับมาทำากิจกรรมเหมือนเดิม” อันวาร์เล่าถึงกำาลังใจที่ได้รับจากแม่และคนในชุมชน

ที่ทำาให้เขาลุกขึ้นมาทำาโครงการต่อ พร้อมกับชักชวนน้องชายคือ ซีดาน นาเคนฑ์, นา- 

อาลียา แซ๊ะอาหลี, เฟิร์น-ณัฐกานต์ ดันงุ่น, และยู-พีระพัฒน์ เพ่งสู เข้ามาร่วมทีมเพิ่ม

นอกจากกำาลังใจจากแม่ อีกเหตุผลหนึ่งที่อันวาร์ลุกข้ึนมาสานต่อโครงการนี้คือ  

“ผมเคยเหน็ปันจกัสลีตัมาตัง้แต่เลก็ แตช่ว่งหลงัๆ ไมค่อ่ยได้เหน็กเ็ลยอยากรักษาไว ้พอพี่ๆ  

เขาบอกว่าไม่ว่างมาทำาแล้ว ติดเรียน ผมก็มาทำาต่อด้วยการเอาข้อมูลที่พี่ทำาไว้มาใช้ เพราะ

เรารู้งานมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และมันก็ไม่ได้ยากอะไร ดูว่าพี่เขาทำาไปถึงไหน มีข้อมูลอะไร 

ที่เก็บไปแล้วบ้าง อะไรที่ยังได้ไม่ครบก็ไปหาเพิ่มจากครูภูมิปัญญา แล้วก็ไปเรียบเรียงจาก

อินเทอร์เน็ตมาเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนหรือต่างกันตรงไหน” 

“เนื่องจากเป็นทีมใหม่ สมาชิกยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีทำางาน และไม่รู้ว่าจะเรียนรู้เรื่อง 

ปันจักสีลัตไปทำาไม ผมจึงปรึกษาบังปิงว่าอยากไปเรียนรู้ปันจักสีลัตของท่ีอื่นที่เขาว่าดี  

มันดียังไง” อันวาร์เล่า

“ผมพยายามค้นหาว่าครูที่ฝึกสอนปันจักสีลัตดีๆ มีอยู่ที่ไหนบ้าง กระทั่งรู้ว่ามีอยู่ที่

ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แต่ติดขัดตรงที่ไม่มีงบประมาณในการเดินทางให้ 

พอไปปรึกษาผู้ใหญ่ในชุมชน เขาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเขาจะระดมเงินกัน 200 บาทเป็นค่ารถ 

สว่นคา่อาหารกท็ำาขา้วหมอ้แกงหมอ้ไปกนิกันระหว่างทาง” บังปิงเลา่ถึงความร่วมมอืร่วมใจ

ของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนของตนเอง

ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เมื่อไปถึงชาวบ้านที่บ้านปูยุดแต่งตัวมาต้อนรับเต็มที่ มีการแสดงโชว์ 

และฝกีสอนทา่ปันจกัสลีตัแบบงา่ยๆ การไดด้งูาน การไดส้มัผสัของจรงิในครัง้น้ัน จงึเปน็การ

เปิดโลกทัศน์และสร้างกำาลังใจให้กับเด็กและครูภูมิปัญญาเป็นอย่างมาก

“ปันจักสีลัตของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ความแตกต่างส่วนใหญ่อยู่ที่ความสวยงาม

ของท่าร่ายรำา อย่างที่ปัตตานีเขานำามาประยุกต์เป็นการต่อสู้ที่เข้มแข็งสามารถแสดงโชว์ใน

งานได้ ซึ่งของบ้านเราก็สามารถโชว์ได้แต่ว่าไม่ตื่นตาตื่นใจเท่า” อันวาร์เล่าสิ่งที่ได้เห็นจาก

การดูงาน

และการไปดูงานในครั้งนั้นได้เปิดโลกใบใหม่และเปลี่ยนความคิดของอันวาร์ไปโดย 

สิ้นเชิง จากเดิมที่คิดแค่ว่าจะเรียนรู้และสืบสานปันจักสีลัตไว้ด้วยตนเอง ก็ผันตัวเองมาเป็น

ผู้กำากับดูแลน้องๆ ให้น้องมาฝึกซ้อมแทน เพราะคิดว่าตนเองสามารถนำาน้องได้ พูดแล้ว

น้องเชื่อฟัง 
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ปลุก�‘ปันจักสีลัต’�ฟื้นคืนสู่ชุมชน
หลังกลับจากเรียนรู้ดูงานท่ีจังหวัดปัตตานี ทีมงานจึงเดินหน้าทำาโครงการเต็มท่ี ด้วยการ

เขา้ไปสอบถามผูรู้้เพือ่หาขอ้มลูเบือ้งตน้ เชน่ ประวัติความเป็นมา ทา่ร่ายรำา และเสยีงดนตรี

จนได้ข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับจัดสรรเวลาช่วงเย็น หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปฝึกซ้อมที่

บ้านครูภูมิปัญญา คือ บังวาเหรด หม่ืนอาด อายุ 68 ปี และบังดนต์ ทองสีสัน อายุ 76  ปี 

ซึง่มทีัง้ชายและหญิงรวมกันกว่า 10 คน โดยครูภูมปิญัญาจะสอนเกีย่วกบัการร่ายรำา ทา่ทาง 

และเรื่องการรบด้วยมือเปล่า ซึ่งเป็นต้นฉบับของปันจักสีลัตบ้านทุ่งในครั้งอดีต 

“สิง่ท่ียากท่ีสดุคือการร่ายรำา เพราะมทีา่ทางเฉพาะตวั อวยัวะทกุสว่นตอ้งสมัพนัธก์นั 

ถ้าทำาท่าไม่ถูก มือก็จะไม่ไป มันจะดูแข็งๆ ไม่มีความสวยงาม ส่วนการรบนั้นไม่ยากเพราะ

ไม่มีท่วงท่ามาก สิ่งสำาคัญของปันจักสีลัตมีอยู่ 3 ส่วน คือ ความสวยงาม ความตลก และ

การรบ ซึง่ 3 สิง่นีต้้องอยูใ่นการแสดงทกุครัง้ หากไมต่ลกผูช้มก็จะไมม่อีารมณร์ว่ม การแสดง

ปันจักสีลัตที่ดีต้องให้คนดูหัวเราะ ให้คนดูสบายใจด้วย” ซีดานเล่าด้วยสีหน้าภูมิใจ

ในส่วนของการร่ายรำานั้นเยาวชนสะท้อนว่า ไม่มีใครเป็นตัวเอก ทุกคนต้องรำาเป็น 

ทุกอย่าง โดยเฉพาะการไหว้ครู ที่ทุกคนต้องรำาได้ 

สำาหรับการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนเด็กๆ ครูภูมิปัญญา สะท้อนว่า “เด็กกลุ่มนี้

สอนไม่ยาก ความยากอยู่ที่ทำายังไงให้เราดึงเด็กไว้ให้ได้ เอาเด็กให้อยู่ ซึ่งครูจะใช้เทคนิคว่า 

เวลามีคนมาเชิญไปแสดงตามงาน ส่วนมากเขาจะให้ค่าตอบแทนบ้าง ครูจะบอกเด็กว่า 

ถ้าใครรำาได้ก็จะพาเขาไปแสดง เราจะแบ่งค่าตอบแทนให้ ซึ่งเด็กก็มีความภูมิใจและดีใจ”

บังวาเหรด หมื่นอาด บังดนต์ ทองสีสัน
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อันวาร์ บอกว่า ตอนนี้ข้อมูลปันจักสีลัตที่พวกเขาเก็บได้มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

แล้ว ซึ่งหากเก็บได้ครบหมด พวกเขาจะนำาไปถ่ายทอดต่อให้น้องๆ ในชุมชน และนำามา 

จัดทำาเป็นนิตยสารเล่มเล็ก ที่มีภาพและการอธิบายท่าประกอบอย่างละเอียด 

‘ปันจักสีลัต’�สานสัมพันธ์ชาวบ้านทุ่ง�
ไม่เพียงปันจักสีลัต ที่กำาลังกลับมาเล่าขานตำานานของชาวบ้านทุ่ง ผ่านเยาวชนกลุ่ม

เลก็ๆ ทีพ่รอ้มจะฟืน้ฟมูรดกทางวฒันธรรมใหก้ลบัมาทำาหนา้ทีส่ร้างความสขุให้คนในชมุชน

อีกครัง้ แตย่งัมคีวามสขุชนดิใหมเ่กดิขึน้ในชมุชนแหง่นี ้ซึง่กค็อืความสขุทีไ่ดเ้หน็เดก็เยาวชน

ในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากที่เคยกังวลใจ ห่วงใยว่าลูกหลานจะ

เติบโตไปแบบผิดทิศผิดทาง ก็เริ่มคลายใจลง 

ซัน-อารักษ์ นาคสง่า ที่เรียนอยู่ กศน. ชั้น ม.1 เล่าว่า เมื่อก่อนตนเองเป็นเด็กแว้น 

แตพ่อไดเ้ขา้รว่มโครงการนี ้เวลาท่ีเคยหมดไปกบัการแวน้กเ็ปลีย่นมาเปน็การฝกึรำาแทน 

 “ตอนนีเ้อาเวลาสว่นใหญฝ่กึรำามากกว่า เพราะการฝกึรำาทำาใหไ้ดค้วามรูเ้รือ่งการตอ่สู ้

เป็นความรู้ท่ีไม่ได้เอาไปต่อสู้กับใคร แต่ไว้ใช้ป้องกันตัวเอง เช่น หากรถล้มก็ทำาให้เรารู้ว่า

ต้องหมุนตัว เก็บร่างกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บมาก”

เช่นเดียวกับ อันวาร์หัวโจกกลุ่มแว้นที่บอกว่า เดิมเป็นคนเกเรมาก ระดับวัวชน

อนัดบัหนึง่ของหมูบ่า้น แต่หลังจากทีห่นัมาทำาโครงการเขาไดร้บัการยอมรบัจากคนใน

ชุมชนมากขึ้น
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“เม่ือกอ่นเวลาแวน้รถไปไหนมาไหนเสยีงดงั มแีต่คนกน่ดา่ แต่ชว่งนีข้ีร่ถไปไหนก็มแีต่

คนเรียก มีคนยิ้มให้ตลอดเวลา ภูมิใจมากครับ การทำาโครงการมันดีตรงที่เราเอาเวลาว่าง

มาทำาสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งที่เราทำาไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง แต่ได้ประโยชน์กับ

คนท้ังหมู่บ้าน ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนในหมู่บ้านฝากความหวังไว้ที่พวกเรา และพวกเรา 

ก็จะทำาให้ถึงที่สุด ให้เขาเห็นว่าเด็กที่เคยเกเรก็ทำาส่ิงดีๆ ได้เหมือนกัน ดีใจที่ได้มาทำา

โครงการนี ้เพราะไดร้บัคำาแนะนำาจากหลายๆ คนเอามาใชเ้อามาปรบัตวั ตอนนีก้ด็ขีึน้เยอะ”

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อันวาร์บอกว่า มาจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ผสมรวมกันทำาให้

เขาเกิดการเปลีย่นแปลงในตวัเอง เชน่ กระบวนการเรยีนรูจ้ากโครงการในเวทตีา่งๆ ทีฝ่กึฝน

ภาวะผู้นำา ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำา รวมถึงการทำางานในโครงการที่ต้องชักชวน

น้องๆ ให้เข้ามาร่วมทีม การประสานงานผู้รู้ ครูภูมิปัญญา การประสานงานกับผู้นำาชุมชน  

ท่ีนอกจากจะดงึเวลาแว้นใหห้มดไปกบัการทำางานในโครงการแลว้ ยงัดงึเขาใหก้ลบัมาอยูใ่น

เส้นทางที่ดีอีกด้วย

สาว-วิณัฐดา หมื่นอาด “สำาหรับตัวเองก็หนักใจ เพราะเราไปเรียนต่อ ไม่สามารถ

กลับมาทำาโครงการได้อย่างเต็มที่ จากโจทย์เดิมในช่วงเริ่มต้นทำาโครงการ คือ ‘ความยาก

ในการทำางานเป็นทีม’ เพราะเรานัดเยาวชนมาทำางานร่วมกันซ่ึงบางคนเรียน บางคนไม่เรียน 

ชีวิตประจำาวันเราไม่เหมือนกัน ทำาให้เราต้องหาเวลาว่างที่ตรงกันจริงๆ คือ บ่ายๆ เย็นๆ 

พอตอนเยน็ ผูรู้ด้นตรเีขากไ็มม่เีวลาพอทีจ่ะสอนหรอืวา่งให้พวกเราแลว้ มนักย็ากจรงิๆ คะ่” 
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“ซึ่งจากตรงนี้ มันทำาให้เราต้องแก้ปัญหา ต้องวางตารางให้ชัดเจน ว่าช่วงไหนซ้อม 

ชว่งไหนเราตอ้งเสยีสละเวลา หนา้ทีร่บัผดิชอบก็ต้องชดัเจน บางทีเรารู้แลว้ว่าเราจะทำาอะไร

แม้ความคิดเห็นตรงกันแต่พอลงมือทำาจริงมันไม่ง่ายเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้ทำาให้เราปรับตัวเอง

เหมือนกันเมื่อไปเรียน เราก็ต้องแบ่งเวลา แต่เราไม่ทิ้งโครงการ ก็กลับมาช่วยน้องๆ บ้าง

เวลาปิดเทอม หรือช่วงที่ได้กลับบ้าน”

กอ่เดีย๊ะ นิว้หลี พีเ่ล้ียงโครงการ เสริมวา่ ภูมใิจทีเ่หน็เยาวชนเปลีย่นแปลงไปในทาง

ท่ีดีกันทุกคน วันก่อนมีการปลูกต้นไม้กัน เยาวชนมาร่วมกันเต็มเลย บอกกับเราว่า “มะเด๊ียะ

ไมต่อ้งปลกูนะ เดีย๋วพรุง่นีพ้วกเราจะมาชว่ยปลกูเอง” ถา้เป็นเมือ่กอ่นเราจะไมไ่ดยิ้นคำาพูด

แบบนี้เลย รู้สึกปลื้มใจมาก

“เห็นได้ชัดคืออันวาร์ เม่ือก่อนคนน้ีแหละหัวโจกเลยท่ีคอยบอกน้องๆ ว่าอย่าไปประชุม 

แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบมากเลย ชักชวนน้องๆ มาทำางาน ให้ทำาอะไร

ที่ไหนก็ไป จริงๆ เป้าหมายที่คนในชุมชนอยากจะเห็นในโครงการ คือ อยากจะอนุรักษ์ 

ปันจักสีลัตไว้ และอยากให้เยาวชนมีกิจกรรมทำาร่วมกันเพื่อที่จะไม่ต้องไปมั่วสุมทำาสิ่งไม่ดี 

และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและครอบครัวให้กลับแนบแน่นดังเดิม  

แม้ว่าการสืบทอดปันจักสีลัตจะยังทำาได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็สามารถทำาให้คนหลายวัย

ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน ที่สำาคัญหากเด็กๆ ไม่เข้ามาสืบทอดมันก็หายไป”
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สืบสานวัฒนธรรมล้ำาค่า�
แม้จุดหมายปลายทางของการสืบสาน ‘ปันจักสีลัต’ จะยังเดินไปไม่ถึงหมุดหมายที่ 

ตั้งไว้ แต่สิ่งที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ‘การเรียนรู้’ ของเหล่าเยาวชนบ้านทุ่ง ที่กำาลังสะสม

ขมุทรพัยแ์ห่งวฒันธรรมอันล้ำาค่าของชาวมลาย ูไปพรอ้มๆ กบัความภาคภูมใิจของพวกเขา

“6 เดือนของการทำาโครงการนี้ เป็น 6 เดือนที่มะภูมิใจมาก แม้เด็กจะยังไม่สามารถ

เรยีนรู้ปนัจกัสลีตัไดท้ั้งหมด แตก็่เกิดกลุม่เดก็เยาวชนขึน้ในชมุชน ไดเ้หน็เดก็ทำางานเปน็ทมี 

มีความรับผิดชอบ สามารถพูดคุยกับน้องๆ ได้ คุยกับทีมมะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนได้ 

ความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้น แค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว” ก่อเดี๊ยะ กล่าวด้วยความชื่นชม 

ขณะที่ รอสาก หลีนุ่ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่ง เป็นอีกคนหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกหลัง

จากได้เห็นการทำางานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน “ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้เยาวชนก็อยู่

ส่วนเยาวชน ผู้สูงอายุก็อยู่ตามผู้สูงอายุ ถ้าไม่มีการทำากิจกรรมร่วมกันแบบนี้ ผู้สูงอายุจะ

ไม่ค่อยพูดกับเยาวชน ไม่ค่อยปรึกษาหารือกัน แต่เมื่อมีกิจกรรมนี้ผู้สูงอายุก็ได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ แล้วก็มาผสมผสานกันเพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันได้ดีขึ้น” 

และนี่คือภาพ “ชุมชนน่าอยู่” ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของทุกคนที่อาศัยอยู่ใน

ชมุชน ท่ีมองวา่ ปัญหาเดก็เยาวชน คอื “วาระรว่ม” ทีท่กุคนตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย

ช่วยกันแก้ไข เพ่ือให้ชุมชนบ้านทุ่งเป็นชุมชนเข้มแข็งท่ีรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลง

ที่ถาโถมเข้ามาได้
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“เคยเป็นไหม เวลาไปไหนแล้วมีคนถามว่าที่บ้านมีอะไรน่าเที่ยว มีอะไรน่าสนใจ  
บ้านเราแท้ ๆ แต่เราไม่รู้ ตอนผมไปเรียนในเมือง จนตอนนี้ผมเรียนมหาวิทยาลัย  

เพื่อนมักจะถามว่าผมมาจากไหน? เขาไครอยู่ที่ไหน?
ถ้ากลับบ้านต้องขี่ช้างเข้าไปมั้ย? การที่เรารู้ว่าบ้านเรามีดีอะไร

เราจะพูดได้อย่างภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เรามี 
ผมกล้าพูดกับเพื่อนทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า

‘ลองมาเที่ยวบ้านเราสิ รับรองจะติดใจ’ ไม่อยากกลับบ้านเลย”

132

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



ท่องเที่ยวโดยชุมชน
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โครงการศึกษานำ้าตกสายใจเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาไคร

พี่เลี้ยงโครงการ ลัดดา เต๊ะโกบ สุริยัน ด่านเท่ง
ทีมงาน ซุบฮี ด่านเท่ง  อาสอด ด่านเท่ง
 กฤตพล รองสวัสดิ์  อิสรา ขุนจันทร์
 มุซีรา อุรามา  ฮัสฟา บิลหมาน
 กวี ด่านเท่ง นัฏวุฒิ สมปอง

‘น�้ำตกสำยใจ’
สำยใยชุมชน 

และควำมมุ่งมั่นของ
เยำวชนเขำไคร
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• เยาวชนเกิดความหวงแหนนํ้าตกสายใจ 
 นํ้าตกของชุมชนมากขึ้น
• เห็นความสําคัญของระบบนิเวศรอบนํ้าตก
• เรียนรูการทํางานเปนทีม รูจักวางแผน
• นําความรูที่ไดจากโครงการไปปรับใชในการเรียน 
 เชน การเขียนโครงการ 

ตอชุมชน 
• นํ้าตกสายใจไดรับการปรับปรุง
 ภูมิทัศน
• คนในชุมชนเห็นความสําคัญ
 ของนํ้าตกสายใจ 

นํ้าตกสายใจ

สํารวจคุณภาพนํ้าบริเวณนํ้าตก 
ดวยการวัดคา PH  ตรวจสอบสภาพดิน  
สํารวจพันธุไมและสัตวที่อาศัยบริเวณนํ้าตก

2

ประชุมรวบรวมขอมูลที่ไดมาสรุปผล 
และรวมกันออกแบบกิจกรรม 3

จัดกิจกรรมคายเพื่อสรางฝายทําจุดสําหรับเลนนํ้า  
เพื่อใหเด็กในชุมชนไดเรียนรูประวัตินํ้าตกสายใจ 
และเห็นคุณคาทรัพยากรในชุมชน

4

นัดหมายนอง ๆ ในชุมชนมาทํากิจกรรม 
ฟนฟู และปรับภูมิทัศนนํ้าตกสายใจ 
เปนระยะ เชน ชวยกันปลูกตนไม  
และติดปายชื่อตนไมที่ทําขึ้นเอง 
เก็บขยะ ติดตั้งจุดวางถังขยะ 

5

ทําไมถึงทํา?

 “นํ้าตกสายใจ” ตั้งอยูที่ชุมชนบานเขาไคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ถือสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ของคนในชุมชนทุกวัยในชุมชน แมจะแวะเวียนมาที่นํ้าตกเปนประจําแตเยาวชนบานเขาไครกลับพบวา 
ยังไมรูจักขอมูลของนํ้าตกเลย อีกทั้งยังมองวานาจะสามารถพัฒนานํ้าตกแหงนี้ใหเปนที่รูจักแกคนภาย 
นอกดวย จึงรวมตัวกันทําโครงการศึกษานํ้าตกสายใจเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน 
บานเขาไครขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนในชุมชนรักและหวงนํ้าตกผานการพัฒนาสภาพแวดลอม 
ปาตนนํ้าและนํ้าตกสายใจ 

พัฒนานํ้าตกสายใจ แหลงทองเที่ยวชุมชนบานเขาไคร   
กลุมเยาวชนชมรมกีฬาและการอนุรักษบานเขาไคร

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

สืบคนขอมูลประวัติความเปนมา 
ของนํ้าตกสายใจและประวัติหมูบาน  1
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• เยาวชนเกิดความหวงแหนนํ้าตกสายใจ 
 นํ้าตกของชุมชนมากขึ้น
• เห็นความสําคัญของระบบนิเวศรอบนํ้าตก
• เรียนรูการทํางานเปนทีม รูจักวางแผน
• นําความรูที่ไดจากโครงการไปปรับใชในการเรียน 
 เชน การเขียนโครงการ 

ตอชุมชน 
• นํ้าตกสายใจไดรับการปรับปรุง
 ภูมิทัศน
• คนในชุมชนเห็นความสําคัญ
 ของนํ้าตกสายใจ 

นํ้าตกสายใจ

สํารวจคุณภาพนํ้าบริเวณนํ้าตก 
ดวยการวัดคา PH  ตรวจสอบสภาพดิน  
สํารวจพันธุไมและสัตวที่อาศัยบริเวณนํ้าตก

2

ประชุมรวบรวมขอมูลที่ไดมาสรุปผล 
และรวมกันออกแบบกิจกรรม 3

จัดกิจกรรมคายเพื่อสรางฝายทําจุดสําหรับเลนนํ้า  
เพื่อใหเด็กในชุมชนไดเรียนรูประวัตินํ้าตกสายใจ 
และเห็นคุณคาทรัพยากรในชุมชน

4

นัดหมายนอง ๆ ในชุมชนมาทํากิจกรรม 
ฟนฟู และปรับภูมิทัศนนํ้าตกสายใจ 
เปนระยะ เชน ชวยกันปลูกตนไม  
และติดปายชื่อตนไมที่ทําขึ้นเอง 
เก็บขยะ ติดตั้งจุดวางถังขยะ 

5

ทําไมถึงทํา?

 “นํ้าตกสายใจ” ตั้งอยูที่ชุมชนบานเขาไคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ถือสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ของคนในชุมชนทุกวัยในชุมชน แมจะแวะเวียนมาที่นํ้าตกเปนประจําแตเยาวชนบานเขาไครกลับพบวา 
ยังไมรูจักขอมูลของนํ้าตกเลย อีกทั้งยังมองวานาจะสามารถพัฒนานํ้าตกแหงนี้ใหเปนที่รูจักแกคนภาย 
นอกดวย จึงรวมตัวกันทําโครงการศึกษานํ้าตกสายใจเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน 
บานเขาไครขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนในชุมชนรักและหวงนํ้าตกผานการพัฒนาสภาพแวดลอม 
ปาตนนํ้าและนํ้าตกสายใจ 

พัฒนานํ้าตกสายใจ แหลงทองเที่ยวชุมชนบานเขาไคร   
กลุมเยาวชนชมรมกีฬาและการอนุรักษบานเขาไคร

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

สืบคนขอมูลประวัติความเปนมา 
ของนํ้าตกสายใจและประวัติหมูบาน  1
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“คิดแล้วทำาเลย” อาจเป็นเรื่องที่ดี แต่สำาหรับ “มือใหม่” โดยเฉพาะกับเยาวชน

บ้านเขาไคร การค่อยๆ คิด วางแผน รวมทั้งผ่านการถูกทดสอบ “ความมุ่งมั่น” ว่าจะ 

เอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ต้องการทำาแค่ไหน คือการเรียนรู้คร้ังสำาคัญของการเดินไปบน 

เส้นทางการทำางานเพื่อชุมชน  

‘ชมรมกีฬาและการอนุรักษ์บ้านเขาไคร’ ตำาบลควนกาหลง อำาเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนบ้านเขาไคร ที่ชอบเล่นกีฬาและทำางานอนุรักษ์ 

ภารกิจหลกัคอืการแขง่กฬีาของหมูบ่า้นและการชว่ยดแูลน้ำาตกสายใจ กระทัง่เมือ่เจ้าหน้าที่

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากดั (มหาชน) ได้เขา้มาชกัชวนใหร้ว่ม ‘โครงการกลไกชมุชนสูก่ารพฒันาเยาวชนจงัหวดั

สตูล’ น้องๆ เห็นว่า นี่คือโอกาสและความท้าทายใหม่ของชมรม

“เวลาเราเตะบอลเสรจ็กม็กัจะมาเลน่น้ำากนัทีน่้ำาตกสายใจแหง่นี ้เวลาทีเ่หน็ขยะเกลือ่น

อยู่ที่น้ำาตกก็จะช่วยกันเก็บ พอพวกบัง (บังหยาด-ประวิทย์ ลัดเลีย, บังเชษฐ์-พิเชษฐ์ 

เบญจมาศ พี่เลี้ยงศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสตูล) มาบอกว่ามีโครงการนี้ 

เข้ามานะ สนใจม้ัย พวกผมก็ใช้เวลาคิดอยู่สักพักนึงว่าจะเอาม้ัย จะทำาม้ัย สุดท้ายก็ตกลงทำา 

จงึรวมกลุม่กันเป็นชมรมอนรุกัษ์และกีฬา กจิกรรมสว่นมากเปน็การแข่งขันฟตุบอล” ทมีงาน

เล่าถึงจุดเริ่มต้น

“เคยเป็นไหม เวลาไปไหนแล้วมีคนถามว่าที่บ้านมีอะไรน่าเที่ยว มีอะไรน่าสนใจ  

บ้านเราแท้ๆ แต่เราไม่รู้ ตอนผมไปเรียนในเมือง จนตอนนี้ผมเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อนมัก

จะถามว่าผมมาจากไหน? เขาไครอยู่ที่ไหน? ถ้ากลับบ้านต้องขี่ช้างเข้าไปมั้ย? การที่เรารู้ว่า

บ้านเรามีดีอะไร เราจะพูดได้อย่างภาคภูมิใจกับส่ิงท่ีเรารู้ ส่ิงท่ีเรามี ผมกล้าพูดกับเพ่ือนทุกคน

ได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า “ลองมาเที่ยวบ้านเราสิ รับรองจะติดใจ” ไม่อยากกลับบ้านเลย” 

เปน็ถ้อยคำาทีบ่อกเลา่ถงึแรงบนัดาลใจที ่ฮารสิ-นฐัวฒุ ิหนปูอง แกนนำารุน่แรก เล่าทีม่าของ

แรงบันดาลใจที่อยากทำาโครงการ

มีของดีต้องรักษา
ฮาริส-นัฐวุฒิ หนูปอง, ฟิส-ซุบฮี ด่านเท่ง และทีมเยาวชนเขาไครที่ประกอบด้วย 

อาสอด ด่านเท่ง, ฟิต-กฤตพล รองสวัสด์ิ, บ๊ะ-อิสรา ขุนจันทร์, มุ-มุซีรา อุรามา และ 

ฮัสฟา บิลหมาน ตัดสินใจทำา “โครงการศึกษาน้ำาตกสายใจเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ของชุมชนบ้านเขาไคร” เพราะอยากให้น้ำาตกสายใจ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชน 

กลับมามีความสวยงามรื่นรมย์อีกครั้ง 
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อาสอด ด่านเท่ง

กฤตพล รองสวัสดิ์

มุซีรา อุรามา

ซุบฮี ด่านเท่ง

อิสรา ขุนจันทร์

ฮัสฟา บิลหมาน
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“น้ำาตกสายใจ เป็นเสมือนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน นักท่องเที่ยว หรือคนนอกพื้นที่

รู้จักชุมชนของเราก็เพราะน้ำาตกสายใจนี่แหล่ะ ปัจจุบันป่าต้นน้ำาและสภาพแวดล้อมของ

น้ำาตกสายใจเกิดปัญหาน้ำาน้อยในฤดูแล้ง และมีขยะ ส่งผลให้สตว์น้ำาลดน้อยลง น้ำาเริ่ม 

ไม่สะอาด ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนไม่ให้ความสนใจที่

จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของน้ำาตกมากนัก หากปล่อยทิ้งโดยไม่แก้ปัญหามันก็จะเกิด 

ผลเสียกับคนที่ใช้ประโยชน์จากน้ำานี่แหล่ะครับ เราจะนิ่งดูดายได้อย่างไร” ฮาริส เล่าถึง

สถานการณ์ของน้ำาตก

“คนที่นี่ผูกพันกับน้ำาตกมานาน พอเสร็จจากงานก็จะมาเล่นน้ำา ยิ่งช่วงหน้าร้อน ไม่รู้

จะไปไหนก็มาท่ีนี ่มานัง่คุยกัน มาพักผอ่น เปน็แบบนีม้าตัง้แตค่นรุน่แรกๆ ของหมูบ่า้นเลย 

แต่ช่วงหลัง รอบๆ น้ำาตกเริ่มมีขยะ ไม่สวยงาม และไม่มีจุดให้คนที่มาเที่ยวได้เล่นน้ำา”  

ฟิสอธิบายเพิ่มเติม

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่พวกเขาอยากร่วมกันทำาคือ พัฒนาพื้นที่รอบๆ น้ำาตก

สายใจ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทำาจุดเล่นน้ำา เพื่อที่ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาสามารถเล่นน้ำา

ตามจุดที่กำาหนดไว้ได้ 

แต่ก่อนที่พวกเขาจะลงมือปรับภูมิทัศน์และทำาจุดเล่นน้ำา จากการเรียนรู้กับโครงการ

กลไกชุมชนสูก่ารพฒันาเยาวชนจงัหวัดสตลู พวกเขาพบวา่กอ่นจะลงมอืทำางาน สิง่ทีท่มีงาน

ควรจะรู้ก่อนเป็นอย่างดีคือข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะทำา ได้แก่ น้ำาตกสายใจ ดังนั้น พวกเขา

จึงตัดสินใจสำารวจคุณภาพน้ำาบริเวณน้ำาตก ด้วยการวัดค่า PH เนื่องจากคนในชุมชนใช้น้ำา

จากน้ำาตกในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสภาพดิน ตั้งแต่ต้นทางน้ำาไป

จนถึงปลายน้ำา สำารวจพันธุ์ไม้ต้นไม้เพื่อดูว่ามีต้นไม้ชนิดไหนมากที่สุด มีสัตว์ชนิดไหนบ้าง

ที่อาศัยในน้ำาตก และสำารวจอาณาเขตของน้ำาตกว่ามีขนาดเท่าไหร่ 

“ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าต้องมีการเก็บข้อมูลด้วย คิดแค่ว่าจะได้งบประมาณมา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์” กระนั้น แม้พวกเขาจะไม่มีความถนัดเร่ืองการเก็บข้อมูลในพื้นที่  

แต่ ‘ชมรมกีฬาและการอนุรักษ์บ้านเขาไคร’ ก็สามารถพาทีมเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  

อาสอดเล่าความเข้าใจครั้งแรกเมื่อรับรู้ว่าจะได้ทำาโครงการ

“ตอนแรกเราก็หาข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เพราะไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรที่จะเข้าถึง

ข้อมูลนั้นให้เยอะกว่านี้ จนต้องไปถามด้วยตัวเอง ต้องใช้เวลา 2-3 วัน คือไปรอจนกว่าเขา

จะอยู่ให้เราเก็บข้อมูล ซึ่งคนให้ข้อมูลเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเด็กในชุมชนจะทำาอะไร

แบบน้ีจริงรึเปล่า ซ่ึงย่ิงพอได้ข้อมูลก็ยิ่งทำาให้ผมอยากทำาความรู้จักชุมชนให้มากกว่านี้”  

ฮาริส เล่ากระบวนการเก็บข้อมูล
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จากการเกบ็ขอ้มูลทำาใหรู้ว่้า ‘น้ำาตกสายใจ’ แห่งนี ้มชีือ่มาจากสายใยของคนในหมู่บา้น

เขาไครที่ใช้น้ำาตกแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจ เป็นสายน้ำาที่เสมือนเส้นเลือดใหญ่ 

หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในหมู่บ้านทั้งหมด ส่วนความรู้เรื่องต้นไม้และสัตว์ป่านั้น บ๊ะ เล่าว่า 

“คนในหมู่บ้านบอกว่าแต่ก่อนนั้นต้นไม้ในพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีคนมาบุกรุกตัดไม้

บ้าง แต่คนเฒ่าคนแก่ก็ช่วยกันปกป้องรักษา เพราะรู้ว่าการตัดไม้จะทำาลายระบบนิเวศและ

ต้นน้ำาได้ ต้นไม้บริเวณน้ำาตกส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ ส่วนชื่อต้นไม้บางต้นนั้นไม่เคยได้ยิน 

มาก่อน เช่น ต้นไม้แดง ต้นขานาง ต้นเต้า ด้านล่างลงไปก็จะมีต้นเขารัก ซึ่งเป็นชื่อที่คนแก่

เรียกกัน บางต้นก็ชวนเขามาดูเลยว่าเป็นต้นอะไร ส่วนสัตว์เห็นแต่ลิง บางทีลงมาเป็นร้อยตัว 

แต่นานๆ ทีจะมีลงมา” 

นอกจากข้อมูลและความรู้เรื่องป่า น้ำาตก และสัตว์ป่า การลงพื้นที่พูดคุยกับคนใน

ชมุชนทำาใหท้มีงานเหน็สายสมัพนัธร์ะหว่างตนเองและชมุชน กอ่ให้เกดิสำานกึรักและผกูพนั

กับบ้านเกิดของตนเองมากขึ้น 

“ทั้งที่นามสกุลของตัวเองมีคนใช้อยู่ทั่วหมู่บ้านเลย แต่ก็ไม่เคยรู้ถึงประวัตินามสกุล 

ตวัเองเลย รูแ้ตว่่าเป็นพีน่อ้งกนักบับางบ้านเทา่นัน้ แต่พอไดรู้้ความเปน็มา กด็ใีจทีน่ามสกลุ

เราเป็นนามสกุลแรกที่คนเฒ่าคนแก่ให้มา ทำาให้รักหมู่บ้านนี้ อยากปกป้อง เหมือนกับที่

บรรพบุรุษของเราได้มาบุกเบิก รู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวกับคนในชุมชนมากขึ้น นั่งเรียน 

กับเพื่อนห้องเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน ก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องจากต้นตระกูลเดียวกันนะ  

ยายเดียวกัน ทวดเดียวกัน แทนท่ีจะทะเลาะกนั กล็ดลงมาไมค่อ่ยทะเลาะกนัแลว้” ฟสิบอก

ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบค้นข้อมูลชุมชน
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รวมพลังพิสูจน์ความมุ่งมั่น
แม้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะทำาให้กลุ่มเยาวชนรู้ที่มาของน้ำาตก เข้าใจระบบนิเวศของ

ปา่ท่ีอยูเ่หนอืน้ำาตก ทัง้ยงัรูว้ธิกีารทีจ่ะปรบัปรงุทศันยีภาพของน้ำาตกต้องทำาอย่างไร แต่เมือ่

ถงึเวลา “นำาเสนอโครงการ” ต่อผูท้รงคณุวฒุเิพ่ือรับฟังความเหน็ก่อนดำาเนนิโครงการ ทำาให้

พวกเขาได้พบกับประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง

“ได้รับคอมเมนต์เยอะเลยครับ เขาแนะนำาให้พวกเราทำาเรื่องเกี่ยวกับประปาภูเขา  

แตเ่ราไม่อยากทำา เพราะวา่มันใหญ่เกินตวัทีพ่วกผมจะทำา อกีอย่างคอืงานนัน้มีผูรั้บผดิชอบ

หลักอยู่แล้ว” อาสอดกล่าว

ในขณะที่ฟิสบอกว่า “เฟลมาก ไม่กล้าพูด ยืนก้มหน้ารับอย่างเดียว ตอนนั้นเริ่มท้อ 

บางคนกลับมาร้องไห้เลย แต่ก็ยังไม่อยากเลิก กลับมาเล่าให้กับคนที่ไม่ได้ไปนำาเสนอฟังว่า

ทีมไปเจออะไรมา ก็ได้แต่นั่งปลอบใจกัน แล้วก็ปล่อยให้เวลาเยียวยาความเสียใจที่เกิดขึ้น” 

การ ‘รบัฟัง’ ผู้อ่ืนท่ีมี ‘ความเห็นตา่ง’ เพือ่มาสอบทานกบัสิง่ท่ีตนเองคดิ ประกอบกบั

ความกลัว ตื่นเต้น ท่ีต้องนำาเสนอโครงการต่อหน้าผู้ใหญ่และเพื่อนๆ ดูเหมือนจะเป็น

ประสบการณ์ที่ผ่านไปได้ไม่ง่าย ชวนทำาให้อยาก ‘ล้มเลิก’ เอาดื้อๆ แต่ก็ตั้งหลักได้เพราะ

ทีมโคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล สังเกตเห็นถึงอาการซวนเซของ

นอ้งๆ จงึไปชวนคยุปลกุพลงั ให้ยอ้นนกึถึงความต้ังใจเดมิ และข้อมลูสถานการณ์และบริบท

ของน้ำาตกที่ทีมงานมีข้อมูล และใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจไปต่อ
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เมื่อต้ังหลักได้ ทุกคนก็เอาแผนการดำาเนินงานออกมาดู พบว่าถึงช่วงเวลาการ 

จัดกิจกรรมค่ายเพื่อสร้างฝายทำาจุดสำาหรับเล่นน้ำา 

“เราจัดกิจกรรมค่าย 2 วัน วันแรกเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม  

มีฐาน 5 ฐาน แต่ละฐานสอดแทรกความรู้ต่างกัน คือประวัติน้ำาตกสายใจ, คุณค่าของฝาย, 

พันธุ์พืช, ขยะ และฐานสุดท้ายคือ ความสำาคัญของน้ำา 

“เพราะเราอยากสอดแทรกสิ่งท่ีได้รู้มาลงไปในกิจกรรมด้วย จึงวางผู้ดูแลไว้ฐานละ  

2 คน เพื่อคอยเล่าความเป็นมาของน้ำาตก เช่น ฐานประวัติน้ำาตกสายใจก็จะมีคนคอยเล่า

ว่าทำาไมถึงเรียกด้วยชื่อนี้ เพราะคิดว่าน้องรุ่นหลังๆ อาจจะไม่รู้ ส่วนฐานขยะ ก็สอนว่ามี

วิธีการจัดการกับขยะว่าต้องทำายังไง ฐานน้ำาจะเล่าถึงความสำาคัญของน้ำา ผลการตรวจวัด

คณุภาพน้ำาท่ีเราเก็บตวัอยา่งมา คุณภาพน้ำาเปน็อยา่งไร” บะ๊อธบิายวธิจีดัการเรยีนรูใ้นคา่ย

กิจกรรมค่ายมีเยาวชนในพื้นที่มาร่วมงานถึง 29 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 30 คน ซึ่งการ

จัดกิจกรรมแม้จะมีปัญหาเรื่องการคุมเด็กเล็กและเรื่องเวลาบ้าง แต่หลายอย่างก็ประสบ 

ความสำาเร็จด้วยดี เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสนุกสนานและเรียกร้องอยากให้มีกิจกรรม

เช่นนี้อีก ผลตอบรับที่ดีเช่นนี้ยิ่งทำาให้มีแรงขับเคลื่อนจาก ‘ความเป็นทีม การเปิดใจ และ

ความกลัวผิดพลาด’ 

“สำาหรับการทำางานและการจัดกิจกรรมครั้งแรกของทุกคน คิดว่าได้ผลดีเกินคาด  

ดีกว่าที่คิดไว้ ทุกคนแบ่งหน้าที่กันคนละอย่าง เช่น วางกฎกติกาคือ ห้ามนำารถมอเตอร์ไซค์

เข้ามา แตใ่หผู้ป้กครองมาสง่แทน เพือ่หลกีเลีย่งการออกนอกพืน้ทีใ่นชว่งค่ำา แบง่ทมีสำารวจ

พื้นที่เพ่ือใช้จัดกิจกรรมฐาน ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนมา

ร่วมกิจกรรม เป็นต้น แม้จะวางแผนให้แต่ละคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ แต่พอวันทำาค่าย

จริงๆ ทุกคนคอยช่วยกันหมด พอตรงนี้ติดขัดอีกคนหนึ่งก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยทันที

โดยที่ไม่ต้องบอก เพราะคอยมองกัน คอยสังเกตกันอยู่ตลอดเวลา อีกส่วนหนึ่งคิดว่า

เพราะเรากลัวว่างานจะออกมาไม่ดี เลยพยายามทำากับมันเต็มที่ สำาคัญที่สุดคือการเปิดใจ

คุยกันทุกอย่างแบบพ่ีน้อง คุยกันแม้กระท่ังเร่ืองส่วนตัวเพ่ือให้สนิทกันมากท่ีสุด ซ่ึงเรามองว่า

มันสำาคัญสำาหรับการทำางานเป็นทีมมาก ทำาให้ทีมรักกัน” บ๊ะเล่าด้วยสีหน้าภูมิใจ

หลังจากกิจกรรมค่ายเยาวชน ความผูกพันระหว่างพี่น้อง ทำาให้พวกเขาเป็นน้ำาหนึ่ง

ใจเดียวกัน และรวมตัวกันเพื่อทำากิจกรรมอื่นๆ ต่อมา เช่น ปลูกต้นไม้ ติดป้ายชื่อ รวมถึง

การจัดการขยะ เป็นต้น

“วันจัดค่ายเวลาไม่พอ เลยนัดกับน้องๆ มาช่วยกันปลูกต้นไม้ท่ียังปลูกไม่หมด ติดป้าย

ชื่อต้นไม้ที่น้องเขาทำาเอง แล้วก็เก็บขยะ หาจุดวางถังขยะ อีกเรื่องที่คุยกันแล้วอยากทำาคือ 

การแยกขยะ ถ้าขยะมีกระป๋องก็เก็บไปขาย จะได้เงินเข้ามาเป็นกองกลางด้วย ส่วนฝายให้

คนมาเล่นน้ำาตอนนี้ทำาเสร็จแล้วจุดหนึ่ง เหลืออีกจุดหน่ึงรอนัดกันมาช่วยทำาต่อ” ฟิสเล่า 

การทำางาน
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รู้สึกหวงแหนน้ำาตกสายใจมากขึ้น 
จากเดิมที่ไม่ค่อยสนใจ แม้จะใช้น้ำา
ในการอุปโภคบริโภคอยู่ตลอด
และที่สำาคัญคือได้พัฒนาตนเอง
ทั้งในเรื่องการทำางาน และการใช้
ความคิด

ก้าวแรก�และก้าวต่อๆ�ไป
อาการ “เฟล” จากการถูกคอมเมนต์ทำาให้ทีมยอมรับว่า งานที่วางแผนไว้สะดุด 

เล็กน้อย แต่พวกเขามั่นใจว่าโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาและน้องคนอื่นๆ ได้

มโีอกาสเรยีนรูป้ระสบการณ์ทำางานนอกหอ้งเรยีน และยงัมสีว่นสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่ม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรใน 

ทอ้งถ่ิน อีกท้ังยงัเป็นการบ่มเพาะให้เดก็ๆ กลา้ลกุข้ึนมาเรยีนรู ้ลงมอืทำา และมคีวามพรอ้ม

ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น  

บ๊ะบอกว่า การเข้าร่วมโครงการทำาให้เธอรู้สึก

หวงแหนน้ำาตกสายใจมากขึ้น จากเดิมที่ไม่ค่อยสนใจ

เรือ่งน้ำาตก แม้เธอจะใชน้้ำาในการอปุโภคบรโิภคอยูต่ลอด 

และท่ีสำาคัญคือได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องการทำางาน 

การใช้ความคิด ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยเรียนรู้จักการเขียน

โครงการ ถึงจะอยู่ ม.6 แล้วก็ยังเขียนโครงการไม่เป็น  

แต่พอได้มาทำา ได้มาอยู่ในกลุ่ม เมื่อได้ฝึก ก็ทำาได้

อาสอดเล่าว่า “ทุกวันนี้กล้าแสดงออก กล้าพูด

มากขึ้น จากเม่ือก่อนเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูด ตอนไป 

นำาเสนอโครงการ กังวลว่าออกไปถือไมค์จะพูดได้ม้ัย เพราะไม่ม่ันใจ พอผ่านมาแล้วก็ถือว่า

โอเคขึน้ เราคดิไปเองวา่เราทำาไมไ่ด ้อกีสว่นหนึง่ไดเ้รยีนรูก้ารทำางานเปน็ทมีดว้ย ปลกูฝงั

ให้มีความกระตือรือร้นสูงขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย”

การสำารวจ ศกึษา เพือ่ฟ้ืนนเิวศ ‘น้ำาตกสายใจ’ แหง่นี ้ถอืเปน็เพยีงกา้วแรกของเยาวชน

บ้านเขาไคร ซึ่งก้าวต่อไปพวกเขาฝันว่า ‘น้ำาตกสายใจ’ จะกลายเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวที่

ถูกใจ’ ของใครหลายคน 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนย่อมเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 

สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้ และนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึง 

‘พลังของเยาวชน’ ในพื้นที่ด้วย
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โครงการจัดทำาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ
เพื่อเป็นของฝากประจำาชุมชน

พี่เลี้ยงโครงการ นัสรูน หลงสมัน อับดุลรอหีม โต๊ะหมีน 
ทีมงาน รัตติกาล งะสมัน อุมารี งะสมัน
 นูรฮันนา หวังยุนุ้ย นิสรีน ถิ่นกาแบง 
 กัซนา หลงสมัน ศิริวรรณ ถิ่นสตูล

ผ้ำมัดย้อม
‘บ้ำนบ่อเจ็ดลูก’ 
หัตถกรรมจำกใจ

เยำวชน
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สีเขียวขี้มา = ใบหูกวาง 

สีเทา = กากมะพราวเผาสีสมอิฐ = เปลือกไมแสม 

คนหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงสีธรรมชาติ 
จากอินเทอรเน็ต และดูวาในทองถิ่น 
มีอะไรที่ใหสีธรรมชาติไดบาง 

1

ลงพื้นที่สอบถามชาวบานที่มีความรู 
และประสบการณในการทําผามัดยอม 
และสํารวจตนไมตามบาน และบริเวณปาชายเลน 
ที่สามารถใหสีธรรมชาติได

2
ทดลองยอมสีธรรมชาติ และเลือกจาก 
ธรรมชาติที่ดีที่สุดในการยอมผา 3 สี 
ที่เปนเอกลักษณชุมชนบอเจ็ดลูก

4

ออกแบบผลติภัณฑ “ผาคลุมมัดยอม 
จากสีธรรมชาติ” เพื่อเปนของที่ระลึก 
ใหกับนักทองเที่ยว 

6

การศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูเรื่อง 
ผามัดยอมสีธรรมชาติในที่ตาง ๆ 
ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนําความรูและ 
ประสบการณที่ไดมาปรับปรุงและตอยอด 
การทําผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมตนเอง

5

ทําไมถึงทํา?

 บอเจ็ดลูก ชุมชนเล็ก ๆ ในจังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดกับทะเลอันดามัน ความงามของทองทะเล 
ความสมบูรณของทรัพยากร และโบราณสถานที่ถูกเลาขาน คือมนตเสนหที่ดึงดูดให 
นักทองเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนบานบอเจ็ดลูกไมขาดสาย แตกลุมเยาวชนยังรูสึกวา 
ยังมีสิ่งที่ขาดหายไปนั่นคือ “ผลิตภัณฑของฝาก” ที่เปนอัตลักษณของชุมชน จึงเปนที่มา 
ของการทําโครงการจัดทําผลิตภัณฑผามัดยอมโดยสีธรรมชาติเพื่อนํามเปนของฝาก 
ประจําชุมชน

หัตถกรรมมัดยอมบานบอเจ็ดลูก กลุมเยาวชนบานบอเจ็ดลูก คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• เกิดองคความรูในเรื่องการยอมผา
 จากสีธรรมชาติ
• รูจักและเห็นประโยชนของทรัพยากร
 ที่มีในชุมชน 
• ฝกความอดทนจากการทํากิจกรรมมัดยอม 
• มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
 ผลิตภัณฑ

ตอชุมชน 
• เกิดผลิตภัณฑผามัดยอม 
 เปนของที่ระลึกในชุมชน 
• ชุมชนเห็นความสําคัญ
 ของกลุมเยาวชนในการทํางาน
 เพื่อชุมชน 

โบราณสถานบอเจ็ดลูก
7 WELL

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

ขมิ้น
เปลือกไมปาโกงกาง

เตยหอม

ดอกอัญชัน

นําขอมูลที่รวบรวมไวมาคัดกรอง 
วาอะไรใชเปนสีผสมอาหาร หรือใชเปนสี 
สําหรับยอมผา 
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คนหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงสีธรรมชาติ 
จากอินเทอรเน็ต และดูวาในทองถิ่น 
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‘บ้านบ่อเจ็ดลูก’ คือชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดสตูล มีพื้นที่อยู่ติดกับทะเลอันดามัน 

และชายคลอง สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะเล็กๆ ในตำาบลปากน้ำา คนสมัยก่อนเรียกว่า  

‘ตาลากาตโูหยะ๊’ ทศันยีภาพของพืน้ทีบ่า้นบอ่เจ็ดลกูข้ึนชือ่ว่าสวยงาม เพราะโอบลอ้มดว้ย

น้ำาทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาด ถ้ำาต่างๆ หน้าผา แนวปะการัง และมีแหล่งหอยตะเภา 

ข้ึนชื่อท่ีสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจำานวนไม่น้อย นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานบ่อ 7 ลูก  

ที่มีตำานานเล่าสืบกันว่าเป็นบ่อน้ำาที่ชาวเลซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานพยายามขุดไว้ดื่มใช้  

ซ่ึงต้องขุดถึง 7 บ่อ จึงจะมีน้ำาออกมา ถือเป็นต้นกำาเนิดและเป็นท่ีมาของช่ือ ‘บ้านบ่อเจ็ดลูก’

ความงามของท้องทะเล ความสมบูรณ์ของทรัพยากร และโบราณสถานที่ถูกเล่าขาน 

คือมนต์เสน่ห์ท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวแวะเวียนมาเย่ียมเยือนบ้านบ่อเจ็ดลูกไม่น้อย แต่เยาวชน

ที่นี่ยังรู้สึกว่ามีสิ่งที่ขาดหาย นั่นคือ ‘ผลิตภัณฑ์ของฝาก’ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

ดา-รัตติกาล งะสมัน, ฟาน่า-อุมารี งะสมัน, อาน้อง-นูรฮันนา หวังยุนุ้ย และ นิส-นิสรีน 

ถ่ินกาแบง จึงได้จับมือกันสร้างคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น ทำาโครงการจัดทำาผลิตภัณฑ์ 

ผ้ามัดย้อมโดยใช้สีธรรมชาติเพื่อเป็นของฝากประจำาชุมชน

ดา แกนนำาโครงการ เล่าถึงสาเหตุที่อยากทำาผ้ามัดย้อมว่า เพราะผ้าส่วนใหญ่ตาม

ท้องตลาดจะเป็นสีเคมี แต่เราเลือกท่ีจะใช้สีธรรมชาติอันเป็นจุดเด่นของที่นี่ มาทำาเป็น

ผลิตภัณฑ์ของฝากให้นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายแรกคาดหวังว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ 

เสร็จสมบูรณ์ และคิดไปถึงว่าอยากมีร้านขายของฝากชุมชน

ใช้ธรรมชาติ�สร้าง�‘สี’
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินับเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนโบราณที่สืบทอด

กันมานาน ทั้งวิธีการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ และการนำาสีมาย้อมลงบนเส้นใยและผืน

ผ้าให้สวยงามสม่ำาเสมอ ซึ่งผ้ามัดย้อมในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่

ซ้ำาใคร นอกจากวัตถดุบิท่ีใช ้ลวดลายทีเ่ป็นอตัลกัษณแ์ลว้ ยงัขึน้กบัสสีนัทีเ่กดิขึน้จากวัตถดุบิ

ของดแีตล่ะทอ้งถิน่ดว้ย การคน้หาสจีากทรพัยากรในบา้นบอ่เจด็ลกูจงึเปน็ภารกจิแรกท่ีเปน็

หัวใจสำาคัญ

“พอคิดว่าจะทำาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแล้ว ก็พยายามช่วยกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับแหล่งสีธรรมชาติในอินเทอร์เน็ต แล้วก็มาดูว่าพืชในท้องถิ่นของบ้านเราให้สีอะไร

บ้าง จากนั้นก็ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำาผ้ามัดย้อม 

และออกไปสำารวจต้นไม้ตามบ้าน และบริเวณป่าชายเลน เพื่อรวบรวมข้อมูล” ดาเล่า
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รัตติกาล งะสมัน อุมารี งะสมัน
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จากการสำารวจของเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูกพบว่า มีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่จะนำามา 

สกัดเป็นสีได้อยู่มากทั้งในพื้นท่ีป่าชายเลนจนไปถึงในเขตชุมชน เช่น เปลือกไม้โกงกาง  

ดอกอัญชัน ขมิ้น เตยหอม โคลนบริสุทธิ์ เป็นต้น โดยมีสีที่น่าจะสกัดออกมาได้ถึง 10 สี  

แต่ไม่ใช่ทุกสีที่ใช้ย้อมผ้าได้ 

“พอมาศกึษาเราพบวา่ สบีางชนดิอยา่งดอกอญัชนัทีเ่หน็วา่สสีวยนา่จะเอามาทำาเปน็

สผ้ีาได ้แตท่ำาไมไ่ด ้เพราะใชเ้ปน็สผีสมอาหารเทา่นัน้ ทำาให้เรารูว้า่บางสใีชไ้ด้กบัอาหาร บาง

สใีชไ้ดก้บัผา้ เลยนำาขอ้มลูทีร่วบรวมไว้มาคดักรองวา่สอีะไรคอืสผีสมอาหาร สอีะไรคอืสยีอ้ม

ผ้า และวิเคราะห์ ทดลองจนได้สีที่ดีที่สุดในการย้อมผ้า 3 สี คือสีเขียวขี้ม้าจากใบหูกวาง สี

สม้อิฐจากเปลอืกไม้ตน้แสม และสเีทาจากกากมะพร้าว ซึง่ทัง้หมดน้ีเปน็ทรพัยากรทีห่างา่ย

และเป็นสีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่อื่นด้วย” ทีมงานบอกข้อมูลที่ค้นพบ

ไม่เพียงแค่ ‘สี’ ที่เป็นปัจจัยหลัก แต่ผ้ามัดย้อมจะสวยงาม ติดสีเข้มสม่ำาเสมอทั้งผืน

ยังขึ้นกับตัวแปรอีกหลายประการ ทั้งเน้ือผ้า กระบวนการสกัด อุณหภูมิที่ใช้ต้ม รวมถึง

กรรมวิธีในการย้อม

“สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งบทบาทหน้าที่การทำางานเป็นฝ่าย เช่น กลุ่มนี้หาวิธีการมัดผ้า 

กลุ่มน้ีหาวิธีการย้อม กลุ่มน้ีหาอุปกรณ์ หาวัตถุดิบ หาชนิดของผ้า วิธีการทำาผ้า วิธีการสกัดสี 

วิธีการทำาลวดลายของผ้า และอุณหภูมิที่ใช้ในการต้มที่เหมาะสม แล้วก็รวบรวมมาช่วยกัน

ทดลองทำา” ดาอธิบายวิธีการทำางาน
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ฝ่าฟันอุปสรรค�ด้วยการเรียนรู้
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชุดแรกที่ทำาเสร็จ แม้ผ้าจะย้อมติดสีได้ดังใจ แต่คุณภาพที่ได้ยัง

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนำาไปใช้ประกอบการนำาเสนอโครงการ จึงยังไม่เป็นที่ต้องตา

ต้องใจคณะกรรมการมากนัก อีกท้ังข้อมูลที่นำาเสนอยังไม่ครอบคลุมรอบด้านในเร่ืองของ

ตลาด ทำาให้มีข้อปรับปรุงที่ต้องแก้ไขตามมามากมาย ซึ่งหลายคำาถามและความคิดเห็นที่

ถาโถมใส่พวกเขาในวันนั้น กลายเป็นอุปสรรคให้หลายคนเริ่มท้อจนแทบถอดใจ 

“เรานำาผลงานไปนำาเสนอรอบสอง รู้สึกเฟลมาก ปัญหาคือ ตอนย้อม ตอนตากได้ผ้า

คนละสี แต่พอแห้งกลับกลายเป็นสีเดียวกันหมด กรรมการบอกว่ามันเป็นสีโทนเดียวกัน 

แล้วสีท่ีได้ก็จืดมาก อาจเป็นเพราะเราทำาจากข้อมูลที่ค้นคว้ามา ลองผิดลองถูกกันเอง  

อาจจะยังไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้องนัก พอโดนให้กลับมาแก้ไขเยอะ ก็รู้สึกท้อ ไม่อยากทำาต่อ”  

ดาเล่า 

นิส เล่าเสริมว่า “เหมือนกันค่ะ ไม่อยากทำาแล้ว และตอนนั้นพลาดตรงที่โฟกัสแค่ 

ผ้ามัดย้อม ไม่ได้หาข้อมูลเรื่องอื่นๆ เลย เช่น เรื่องการตลาด จุดวางจำาหน่าย เราสนใจแค่

วิธีการทำาผ้ามัดย้อม และอุปกรณ์เท่านั้น คือเรานำาเสนอผิดจุดไปหมด นำาเสนอเก่ียวกับ 

ผ้ามัดย้อม เริ่มจากวัตถุดิบ วิธีการทำา และอุณหภูมิ จนได้ผ้ามัดย้อม แต่ไม่ได้พูดถึงตลาด 

การวางจำาหนา่ย จดุสนใจของนกัท่องเท่ียว ซึง่เราเกบ็ขอ้มลูมาหมดแลว้แตไ่มไ่ดใ้ชน้ำาเสนอ 

แบบฟอร์มก็ทำาหมดแล้ว แต่ไม่ได้นำาไปแจก ทำาให้เราเสนอข้อมูลโครงการได้ไม่ครบถ้วน 
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กรรมการถามว่าสีที่ทำา จะไปขายใคร ซึ่งบังเชษฐ์1 เดินมาบอกว่าเรานำาเสนอผิดจุดนะ  

เราสนใจแต่เรื่องผ้า ทั้งที่ปลายทางความฝันของเราอยากมีร้านผ้ามัดย้อม”

เมื่อการลองผิดลองถูกไม่ได้ผล ทางออกของปัญหาคือ ‘การศึกษาดูงาน’ ในแหล่ง

เรียนรู้เรื่องผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติในที่ต่างๆ ที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อนำาความรู้และ

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมาใชป้รบัปรงุแก้ไข ตอ่ยอดการทำาผา้มดัยอ้มสธีรรมชาตขิองกลุม่ตนเอง 

“เราเริ่มศึกษาดูงาน ตอนนั้นได้ไปดูงานที่บ้านหัวทางทำาให้ได้ความรู้เรื่องสี ที่ได้จาก

ทรัพยากรในป่าโกงกาง ส่วนที่บ้านวังนาในได้ความรู้แทบทุกอย่างเลย เพราะได้ฝึกทำาจริง

จากวิทยากรมืออาชีพท่ีพี่ออม-ปุณิกา พุณพาณิชย์ พี่จากมูลนิธิสยามกัมมาจลหามาให้ 

ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องสี ลวดลาย เทคนิคการเปลี่ยนสีให้เข้มหรือจางลง หรือแม้แต่

เรือ่งผ้า เรากไ็ดเ้รยีนรูว้า่เราใชผ้า้ผดิ การไปศกึษาทีบ้่านวังนาใน เหน็เขาใช้ผา้มสัลนิเหมอืน

กันกับเรา แตผ้่าเขาจะนุ่มกว่า สว่นผา้ทีเ่ราใชค้อ่นขา้งหยาบ เพราะเราไมรู้่วา่ผา้มสัลนิทีว่าง

ขายมีทั้งชนิดหยาบและชนิดนุ่ม พอได้รู้เทคนิค ได้ความรู้ใหม่ๆ ก็อยากทำาต่อ รู้สึกว่ามี

แนวทางไปต่อได้” ดาเล่า

เชน่เดยีวกบั อานอ้งทีเ่ลา่วา่ “การไปศกึษาดงูานประทบัใจทกุอย่างและไดค้วามรู้เพ่ิม

เติมมาก โดยเฉพาะเรื่องสี วิทยากรสาธิตให้ดูเลยว่าจากสีส้มถ้าเอาไปจุ่มสารส้มก็จะได้สีที่

ออ่นกว่า แตถ้่าเอาไปจุม่ในน้ำาขีเ้ถ้าหรอืจุม่น้ำาปนู ก็จะได้สทีีเ่ขม้กวา่ และพี่ๆ  ยงัสอนวิธมีดั

ลายแบบใหม่ๆ  ดว้ย เรากไ็ดเ้ทคนคิใหม่ๆ  มาใชก้บัสขีองเราได้ เพราะสทีีเ่ราไดต้อนแรกคอื 

สเีขยีวข้ีม้า แตถ้่าทำาใหอ่้อนได ้ก็จะไดส้เีขยีวออ่นทีไ่มเ่หมอืนใคร เหมอืนทีค่รีีวงคเ์ขาทำาจาก

ใบมังคุดได้สีชมพู”

1	 พิเชษฐ์	เบญจมาศ	โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
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ใช้สีย้อมผ้า�ใช้กระบวนการพัฒนาคน
องค์ความรู้พร้อม วัตถุดิบพร้อม นับจากนี้เหลือเพียง ‘เวลา’ และ ‘ความพร้อม’ ของ

เยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูกที่จะรวมตัวทำา ‘ผ้าคลุมมัดย้อมสีธรรมชาติ’ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือก

ซื้อเลือกชม 

“ตอนนี้เหลือแค่ลงมือทำา ผลิตภัณฑ์ที่เราทำา ตอนนี้เริ่มทำาสี เย็บผ้าคลุมแล้ว และยัง

มีผ้าคลุมสำาเร็จที่รอสั่งมาย้อม สีเราก็มีอยู่แล้ว คุยกับพี่เลี้ยงก็ช่วยเต็มที่ ทำาสีเขาก็เป็นคน

หามาให้ ปัญหาตอนนี้คือทีมงานยังไม่พร้อมรวมตัวกันอีกครั้ง เพราะสมาชิกตอนนี้ 2 คน

สมัครเรียน อีก 1 คนประสบอุบัติเหตุ อีก 1 คนไม่สบาย 

เหลือที่ว่างจริงๆ แค่ 2 คน ถ้าทำา 2 คน ก็กลัวจะไม่รอด 

เพราะขั้นตอนการทำาสีต้องใช้เวลาต้มนานถึง 8 ชั่วโมง  

ต้องมีคนเฝ้า ต้องค้างคืน ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันในกลุ่มบ้างว่า

เป็นช่วงใกล้นักท่องเที่ยวมา จะรวมกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์ลอง

ขายดีมั้ย ว่าขายได้ไหม”

พวกเขาบอกว่าแม้ตอนนี้การทำาโครงการจะยังไม่เห็น

ผลปลายทาง แต่ตลอดระยะเวลาที่ทำาโครงการก็ได้ความรู้

ใหม่ๆ ได้ฝึกฝนตนเอง และพัฒนาทักษะในการทำางานร่วม

กันมากขึ้น 

ดา เล่าว่า “ทำาโครงการก็สนุก ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก ได้ทดลองทำาหลายๆ อย่าง 

ส่วนตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก จากที่ไม่เคยออกจากบ้าน ก็ออกไปรวมตัวกับเพื่อน 

ช่วยกันทำางาน ทำาให้เจอกับคนเยอะขึ้น จากที่ไม่สนิทกับคนในกลุ่ม ก็เริ่มสนิทมากขึ้น” 

ไม่ต่างจาก ฟาน่า ท่ีบอกว่า ปกติไม่ค่อยทำาอะไรสักเท่าไหร่ เธอค่อนข้างขี้อายไม่

ค่อยกล้าออกหน้าช้ันเรียน พอได้มาทำาโครงการน้ีก็กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนมาก

ขึ้น เพราะว่าเพื่อนๆ ช่วยผลักดัน และมีความมั่นใจมากขึ้น

เชือ่ว่าความมุง่มัน่ตัง้ใจของเยาวชนบ้านบอ่เจ็ดลกู จะทำาใหใ้นไมช่า้ ‘ผา้คลมุมดัย้อม

บ่อเจ็ดลูก’ จะเป็นสินค้าภูมิปัญญาที่ ‘มัดใจ’ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้

อย่างแน่นอน

ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อย
กล้าออกหน้าชั้นเรียน
พอได้มาทำาโครงการนี้
ก็กล้าออกมาพูดหน้า
ชั้นเรียนมากขึ้น เพราะว่า
เพื่อนๆ ช่วยผลักดัน
และมีความมั่นใจมากขึ้น
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“เห็นคนในชุมชนสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะน้อยลง รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก
สิ่งที่พวกเราทำาก็อยากให้เป็นฐานเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่

โดยเริ่มจากพื้นที่สาธารณะ เหมือนกับหินที่โดนน้ำาบ่อยๆ ก็ยังกร่อนได้
ไม่ต่างกับใจคน ที่เขาได้รับฟังไปเรื่อย ๆ หวังว่าวันหนึ่งเขาอาจคิดได้

สำาหรับการดำาเนินงานต่อจากนี้เราพยายามสร้างกติกาชุมชน หวังว่าจะลด
จำานวนผู้สูบได้เพิ่มขึ้นอีก โดยให้คนที่สูบกับคนที่ไม่สูบสร้างกติการ่วมกัน

ไม่ได้เป็นกฎหมายอะไร แต่เป็นสัญญาใจ”
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สุขภำพ
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โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

ที่ปรึกษาโครงการ สอและ หลงสมัน 
พี่เลี้ยงโครงการ  ปฏิญญา หลงสมัน
ทีมงาน บีลาล เส็นจิต อารียา บากาโชติ เฟื่องลดา โย๊ะฮาหมาด 
 อาซาน สันง๊ะ นัสรีย์ สลีหมีน อนุชา ล่าดี้
 นุชญานา บากาโชติ  ซัลนาน หมาดทิ้ง จัสมินทร์ ใบน่าหวี

‘ชุมชนไร้ควัน’ 
ควำมฝันเยำวชน

เขำน้อย
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• มีความกลาแสดงออก กลาพูดในที่สาธารณะ 
• รูจักวิธีการเขาหาผูใหญและคนในชุมชน
• รูจักวิธีการวางแผนการใหเปนไป
 ตามเปาหมายที่วางไว
• ยอมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม
 มากขึ้น 

ตอชุมชน 
• เกิดพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
• สานสัมพันธระหวางเด็กกับคน
 ในชุมชนผานการทําโครงการ 
• คนในชุมชนเห็นความสามารถ
 ของเยาวชนและพรอมสนับสนุนกิจกรรม 

1 หาโจทยโครงการที่เหมาะกับ 
ศักยภาพของตนเอง

6 จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
เพื่อสังเกตติดตามพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

2 ศึกษาขอมูลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
จากขอมูลของ รพ.สต.ยานซื่อ และ 
สสอ.ควนโดน และสํารวจทําแบบสอบถาม 
กับคนในชุมชน เพื่อทําความเขาใจ 
สถานการณปญหาใหดีขึ้น

3 รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง 
ของขอมูล โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

5 เชิญวิทยากรจาก รพ.สตูล มาใหความรู 
โทษของบุหรี่และใหคําปรึกษาแนะนํา 
การเลิกบุหรี่กับคนในชุมชน

4 รณรงคและกําหนดพื้นที่งดสูบบุหรี่ 
ในที่สาธารณะ

ทําไมถึงทํา?

 เดิมทีบานเขานอยมีคนในชุมชนสูบบุหรี่จํานวนมาก จากการคัดกรองพบวามีผูที่อยูในเกณฑติดบุหรี่สูงถึง  
70 เปอรเซ็นต ศูนยเรียนรูระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนไดทํากิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ ดวยพลังการมีสวนรวม 
ของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ 1 ปพบวา ชาวบานที่เขาขายติดบุหรี่ลดลงเหลือเพียง 25 เปอรเซ็นตเพื่อขยับไปสู 
การเปนหมูบานปลอดบุหรี่กลุมเยาวชนบานเขานอยจึงทําโครงการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะเพราะอยากใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี เด็กๆ ในหมูบานโตขึ้นมาไมสูบบุหรี่ 
โดยเริ่มจากลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

‘ชุมชนไรควัน’ ความฝนเยาวชนเขานอย กลุมเยาวชนบานเขานอย

ขนม
หมูบานอื่น

ทํากันอยูแลว

ถาเลือก
ทําเรื่องพัฒนา

แหลงนํ้าจะมีคน
ใชประโยชนไหม

ไปรานนํ้าชา 
เห็นคนสูบบุหรี่ 
ไมคอยชอบ 

กลิ่นบุหรี่เลย เรามา 
แกปญหานี้ดีไหม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

เหนื่อย
จังเลย 

อยางนี้
ตองสูบบุหรี่
ใหนอยลงละ
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• มีความกลาแสดงออก กลาพูดในที่สาธารณะ 
• รูจักวิธีการเขาหาผูใหญและคนในชุมชน
• รูจักวิธีการวางแผนการใหเปนไป
 ตามเปาหมายที่วางไว
• ยอมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม
 มากขึ้น 

ตอชุมชน 
• เกิดพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
• สานสัมพันธระหวางเด็กกับคน
 ในชุมชนผานการทําโครงการ 
• คนในชุมชนเห็นความสามารถ
 ของเยาวชนและพรอมสนับสนุนกิจกรรม 

1 หาโจทยโครงการที่เหมาะกับ 
ศักยภาพของตนเอง

6 จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
เพื่อสังเกตติดตามพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

2 ศึกษาขอมูลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
จากขอมูลของ รพ.สต.ยานซื่อ และ 
สสอ.ควนโดน และสํารวจทําแบบสอบถาม 
กับคนในชุมชน เพื่อทําความเขาใจ 
สถานการณปญหาใหดีขึ้น

3 รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง 
ของขอมูล โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

5 เชิญวิทยากรจาก รพ.สตูล มาใหความรู 
โทษของบุหรี่และใหคําปรึกษาแนะนํา 
การเลิกบุหรี่กับคนในชุมชน

4 รณรงคและกําหนดพื้นที่งดสูบบุหรี่ 
ในที่สาธารณะ

ทําไมถึงทํา?

 เดิมทีบานเขานอยมีคนในชุมชนสูบบุหรี่จํานวนมาก จากการคัดกรองพบวามีผูที่อยูในเกณฑติดบุหรี่สูงถึง  
70 เปอรเซ็นต ศูนยเรียนรูระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนไดทํากิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ ดวยพลังการมีสวนรวม 
ของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ 1 ปพบวา ชาวบานที่เขาขายติดบุหรี่ลดลงเหลือเพียง 25 เปอรเซ็นตเพื่อขยับไปสู 
การเปนหมูบานปลอดบุหรี่กลุมเยาวชนบานเขานอยจึงทําโครงการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะเพราะอยากใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี เด็กๆ ในหมูบานโตขึ้นมาไมสูบบุหรี่ 
โดยเริ่มจากลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

‘ชุมชนไรควัน’ ความฝนเยาวชนเขานอย กลุมเยาวชนบานเขานอย

ขนม
หมูบานอื่น

ทํากันอยูแลว

ถาเลือก
ทําเรื่องพัฒนา

แหลงนํ้าจะมีคน
ใชประโยชนไหม

ไปรานนํ้าชา 
เห็นคนสูบบุหรี่ 
ไมคอยชอบ 

กลิ่นบุหรี่เลย เรามา 
แกปญหานี้ดีไหม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

เหนื่อย
จังเลย 

อยางนี้
ตองสูบบุหรี่
ใหนอยลงละ
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“...โอ่ โอ เขาน้อยบ้านเรา ไม่กินน้ำาท่อม ไม่สูบบุหรี่...” 

คือเนื้อเพลงท่อนหนึ่งในการแสดงลิเกฮูลูโดยเหล่าเยาวชนบ้านเขาน้อย ที่ร่วมกัน 

ขับกล่อมต้อนรับคณะกรรมการที่เดินทางมาประเมินศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ บอกเล่า

ตำานานวันวาน ปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคตของชุมชนบ้านเขาน้อย อำาเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล ที่ต้องปราศจากยาเสพติดและบุหรี่ การแสดงในครั้งนั้นพวกเขาได้ฉายแววถึง

ความสามารถจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าประกวดแข่งขันโครงการ 

ทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ระดับภาค 

แม้จะไม่ผา่นเขา้รอบ แตจ่ากประสบการณก์ารทำากจิกรรมทางสงัคมของกลุม่เยาวชน

เขาน้อย ทีมโค้ชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูลจึงไปชักชวนน้องๆ เข้า

รว่มเปน็หนึง่ในโครงการ โครงการกลไกชมุชนสูก่ารพฒันาเยาวชนจงัหวดัสตูล นีจึ่งเปน็

จุดเริ่มต้นให้เด็กๆ ได้รวมตัวกันทำากิจกรรมกันอย่างจริงจังในนาม ‘กลุ่มเยาวชนรักเขา

น้อย’

“พื้นที่นี้น่าสนใจเรื่องขั้นตอนกว่าจะเข้าถึงเด็ก ผมมองว่านี่เป็นบทเรียนสำาคัญของ 

ทีมโคช เรามาคยุสามสีร่อบกวา่จะไดค้ยุกับเดก็โดยตรง รอบแรกคยุกบักลุม่แมบ่า้นเพือ่แจ้ง

ว่ามีโครงการเยาวชน มีงบประมาณให้เด็กๆ ทำางาน ระหว่างทำางานจะมีการอบรมเพ่ือพัฒนา

เด็กด้วย รอบต่อมาถึงจะได้คุยกับพี่เลี้ยง (สอและ หลงสมัน) ก็เปิดหมด เอาความจริงใจมา

เปดิใสกั่น พอชมุชนเห็นว่ามาดว้ยเจตนาด ีชมุชนจงึยอมใหพ้บกบัเดก็ๆ” บงัเชษฐ์-พเิชษฐ ์

เบญจมาศ พี่เลี้ยงโครงการ อธิบายขั้นตอนการเข้าถึงตัวเด็ก

“ก็ปล่อยให้บังเชษฐ์คุยให้ฟัง” ซาน-อาซาน สันง๊ะ บอกก่อนอธิบายเพ่ิมว่า “บังบอกว่า 

ถ้าจะรับก็รับเนอะ คือไม่บังคับ ตอนแรกน่ังอยู่ปกติ พอบังเชษฐ์ถาม สนใจม้ัย คนนู้นก็ส่ันหัว 

คนนี้ก็สั่นหัว ถอยกันหมด ไม่มีกล้าตอบ บังเลยบอกให้เราลองหารือกันดู คืนนั้นก็สุมหัว 

คุยกัน และตอบตกลงเข้าร่วมทำาโครงการกับบังเชษฐ์” 

ติน-เฟื่องลดา โย๊ะฮาหมาด เล่าว่า มีสองสามเหตุผลที่พวกเขาคิดว่า ต้องตัดสินใจ

เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ประการแรก คำาถามท้าทายจากบังเชษฐ์ 

“ตอนนี ้เรารูจ้กัคนในหมู่บ้านครบทกุคนแลว้ยงั รูว้า่หมูบ่า้นนีเ้ปน็มายงัไง ซึง่ตอนนัน้

พวกหนูจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครในหมู่บ้านนี้ กับเพื่อนที่มาบางคนก็ยังไม่สนิทกัน แกถาม

ให้เหมือนกับรู้สึกว่า เราอยู่หมู่บ้านนี้ทำาไมเราไม่รู้จักคนในหมู่บ้าน ไม่รู้จักตำานานของ

หมู่บ้าน ไม่รู้จักอะไรที่เกี่ยวกับหมู่บ้านตัวเอง ก็เป็นจุดที่ว่าอยากลอง อยากทำา” 

ซึง่ ซานเสรมิว่า “โครงการนีจ้ะทำาใหเ้รามปีระสบการณใ์นการทำางานรว่มกนั แลว้กจ็ะ

ต่อยอดไปสู่อนาคตที่เราจะอยู่มหาลัย หรือว่าโครงการที่เราทำาเรามาร่วมมือมาสามัคคีกัน

เพื่อจะต่อยอดอนาคตของเราได้” 
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อาซาน สันง๊ะ

อารียา บากาโชติ

เฟื่องลดา โย๊ะฮาหมาด

บีลาล เส็นจิต
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เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการของทีมเยาวชน

เขาน้อย กระท่ังนำาไปสู่การรวมตัวอย่างเป็นทางการของ ซาน, ติน, นัท-อารียา บากาโชติ, 

ฟาลัก-บีลาล เส็นจิต และน้องเล็กที่สุดในกลุ่ม ญาเบร-นัสรีย์ สลีหมีน 

ล้อมวงตั้งโจทย์�วิเคราะห์เป้าหมาย�
เดิมทีบ้านเขาน้อยมีคนในชุมชนสูบบุหรี่จำานวนมาก จากการคัดกรองพบว่ามีผู้ที่อยู่

ในเกณฑต์ดิบหุรีส่งูถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต ์ศูนย์เรียนรู้ระบบสขุภาพตามวิถีชมุชน (พัฒนามาจาก

ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ) จึงได้ริเร่ิมทำากิจกรรมการลดละเลิกบุหร่ี ด้วยพลังการมีส่วนร่วม

ของชมุชนและเยาวชนในพืน้ที ่ใชเ้วลาเพยีง 1 ปี ชาวบ้านทีเ่ข้าข่ายติดบุหร่ีลดลงเหลอืเพียง 

25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงใจและเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ‘บุหรี่’ จึงถูกเลือก

ให้เป็นโจทย์ใหญ่ในการทำาโครงการ 

“ตอนบังเชษฐ ์ชวนทำาโครงการ เราปรึกษากันว่าจะทำาเร่ืองอะไร ชว่ยกันคดิโจทย์ออก

มาได้ 2-3 เรื่อง มีเรื่องขนม คือการต่อยอดการทำาขนมไข่ให้เป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้าน 

ถ้าเป็นทรัพยากร เรามองเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำาเพื่อให้ชาวบ้านใช้น้ำาไปปลูกผักได้

ในหน้าแล้ง และสุดท้ายคือบุหรี่” 

“จากการวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าจะทำาโครงการเกี่ยวกับบุหรี่ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ไปรา้นน้ำาชามีแตค่นสูบบหุรี ่เดนิไปไหนมแีตค่วนับหุรี ่อยากใหค้นในชมุชนมสีขุภาพด ีเดก็ๆ 

ในหมู่บ้านโตขึ้นมาไม่สูบบุหรี่ ที่ไม่เลือกขนมเพราะว่าหมู่บ้านอื่นก็ทำากันอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง

การพัฒนาแหล่งน้ำา แต่ละบ้านมีบ่อน้ำาอยู่แล้ว กลัวว่าพัฒนาแหล่งน้ำาไปแล้วจะไม่มีคนมา

ใช้ประโยชน์” ฟาลักเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำาโครงการ

หมูบ่า้นปลอดบหุรี ่คอืเปา้หมายแรกทีพ่วกเขาต้ังไว้ แต่เมือ่เร่ิมดำาเนนิการไปสกัระยะ 

กลับพบว่าเป้าหมายที่ตั้งนั้นกว้างและยากเกินไป 

“เราอยากให้ชุมชนไม่มีคนสูบบุหรี่เลย แต่ว่าพอทำาไปสักพัก ก็เรียนรู้ว่าตั้งเป้าหมาย

ยากเกินไป เป็นไปไม่ได้ท่ีจะบังคับให้ใครทำาตามเราได้ บังเชษฐ์แนะนำาว่า การเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนเป็นเรื่องยาก อาจจะใช้การเปลี่ยนแนวคิด และเน้นไปที่การลดการสูบ 

ในที่สาธารณะแทน” ตินบอกเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการทำางานใหม่

สำารวจข้อมูล�กำาหนดพื้นที่ปลอดควันบุหรี่�
เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการทำางาน ซึ่งการจะเลือก

พื้นที่สาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่นั้น ต้องเริ่มต้นจากการศึกษา สำารวจ และ 

เก็บข้อมูลเป็นอันดับแรก
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“เราเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพื้นที่บ้านเขาน้อย โดย

ขอข้อมูลจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คือ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลยา่นซือ่ สาธารณสุข

อำาเภอควนโดน และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือทราบจำานวนผู้สูบบุหร่ี และผู้ป่วยจาก 

การสูบบุหรี่ในพื้นที่บ้านเขาน้อยก่อน จากนั้นก็ทำาแบบสอบถามและลงพ้ืนท่ีสำารวจแต่ละ

บ้าน เวลาไปเก็บข้อมูลจะแบ่งกันไปเป็นคู่ การสำารวจโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ  

สว่นในแบบสอบถามจะมีคำาถาม เชน่ บ้านนีม้ผีูส้บูบหุรีก่ีค่น ใครบา้ง สถานทีใ่ดบา้งทีค่นใน

ชุมชนสูบบุหรี่ ปกติสูบคนเดียวหรือกี่คน สูบช่วงไหนบ้าง สูบบุหรี่ยี่ห้ออะไร ซื้อจากที่ไหน 

เป็นต้น นอกจากน้ียังมีแบบสอบถามของคนท่ีไม่สูบด้วยว่ารู้สึกยังไงกับคนท่ีสูบบุหร่ี” ทีมงาน

อธิบายวิธีการเก็บข้อมูล

ความยากของการสำารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความคิดเห็นให้ได้ตามเป้าหมายทางสถิติ รวมถึงข้อมูลมหาศาลที่ต้องนำามาวิเคราะห์แล้ว 

ปัญหาสำาคัญที่พวกเขาเผชิญ คือ ความกลัว ไม่กล้าพูดคุยกับคนไม่รู้จัก

“ตอนลงไปเก็บข้อมูล ยากมาก เป็นความไม่กล้าเพราะว่าเราไม่คุ้นชิน ไม่เคยรู้จัก  

ไมก่ลา้พูด ไมก่ลา้ถาม กลวัวา่เขาจะหาวา่ไปยุ่งเร่ืองของเขา และเพราะมนัเป็นการถามเร่ือง

สว่นตวั เวลาทีไ่ปถามกก็ลวัวา่เขาจะมองเราไม่ด”ี ตินเลา่ถงึปญัหาทีพ่บระหวา่งลงพืน้ทีเ่กบ็

ข้อมูลชุมชน

กลวธีิสำาคัญท่ีทำาให้พวกเขาผา่นพ้นอปุสรรคมาได ้คอื การเริม่จากคนรูจ้กัมกัคุน้กอ่น 

อาศัยพี่เลี้ยง เป็นกองหนุน รวมถึงการทลายกำาแพงความไม่กล้าของตัวเอง

“ช่วงแรกพยายามเลือกสัมภาษณ์คนที่สนิทๆ ก่อน คนไหนสนิทกับเรามากกว่า 

ก็จะรับหน้าที่ไปสอบถาม เวลาไปหาก็ซื้อขนมไปฝาก เหมือนมาเยี่ยม มาคุย เวลาคุยก็คุย
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เรื่องอื่นกับเขาก่อนแล้วค่อยเข้าประเด็นที่เราอยากได้ ส่วนคนที่ไม่สนิท ไม่รู้จัก เวลาคุยก็

จะไม่ค่อยออกนอกเรื่องเท่าไร ถามไปตามแบบสอบถาม ไม่ค่อยชวนคุย แต่ตอนนี้ก็เริ่ม

พัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าแล้ว พอสนิทกันก็พูดเรื่องอื่นได้บ้าง พูดเรื่องโครงการบ้าง ก็เลยทำาให้

กล้าพูด พยายามบอกตัวเองว่าเราต้องพูด ถ้าเราไม่พูดเราก็จะทลายกำาแพงนั้นออกไป 

ไม่ได้” ติน บอกวิธีก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง

ไมเ่พยีงอาศยัความใจกล้าในการพดูคยุกับผูค้นมากหนา้หลายตาเทา่นัน้ การไม่ไดรั้บ

ข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นอีกอุปสรรคสำาคัญ แต่นั่นก็ไม่ทำาให้พวกเขาท้อถอย หรือถอดใจ 

“ข้อมูลที่ได้มาจากบางคนก็ไม่ตรงกับความจริง เช่น เขากรอกมาว่าไม่สูบบุหรี่ แต่เรา

รูว่้าเขาสบูบหุรีแ่นน่อน บางทเีขากแ็คต่อบๆ ใหจ้บไป แต่เราพยายามตรวจสอบ ตรวจทาน

ข้อมูลด้วยการติดตามดูพฤติกรรม บางคนต๊ิกว่าไม่สูบบุหร่ีทั้งที่สูบ ก็กลับไปถามซ้ำาอีก  

ถามหลายครัง้ บางครัง้ก็ใชว้ธีิไปถามบุคคลใกลช้ดิ เชน่ พ่อเขานัง่กนิน้ำาชาอยู ่กจ็ะไปพดูคยุ

ถามพอ่เขาว่าลกูสบูบุหรีห่รอืเปลา่ เขากบ็อกวา่สบู เหน็อยู ่แต่ลกูเขาบอกวา่เลกิสบูแลว้คะ่” 

ตินอธิบายความยากในการเก็บข้อมูล

ผลจากความพยายามในการสำารวจข้อมูล ทำาให้เยาวชนรักเขาน้อยเห็นถึงพฤติกรรม

การสบูบหุรีข่องคนในชมุชน สถานทีห่รอืงานสำาคัญตา่งๆ ทีค่นในชมุชนจะมกีารสบูบหุรีก่นั

จำานวนมาก จึงร่วมกันกำาหนดพื้นที่สาธารณะที่ใช้รณรงค์ลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ 7 แห่ง 

ได้แก่ มัสยิด ศูนย์ตาดีกา วิสาหกิจชุมชน ร้านน้ำาชา ร้านค้า สนามฟุตบอล และสนาม

ตะกร้อ
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ให้ความรู้�ปลูกจิตสำานึก�สร้างกติกา�
เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มเยาวชนบ้านเขาน้อยได้

เดินหน้าสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ กระตุ้นให้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยจาก

การสูบบุหรี่

“เราจดัอบรมใหก้บักลุม่คนทีส่บูบุหร่ีจากใหก้บัคนทีไ่ปสำารวจมา แลว้เชญิวทิยากรจาก

โรงพยาบาลสตลูมาใหค้วามรูเ้รือ่งภยัจากบหุรี ่พรอ้มทัง้บอกวา่พืน้ทีส่าธารณะตรงไหนบา้ง

ที่ขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่ได้ และยังมีการตรวจปัสสาวะเด็กในชุมชนเพ่ือคัดกรอง 

กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งแจกยาอมอดบุหรี่ และให้คำาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้

เยาวชนในชุมชน” ตินอธิบายแผนการทำาให้คนในชุมชนเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่

อยา่งไรกด็ ีแผนการรณรงคช์ว่งแรก พวกเขามุง่ไปทีม่สัยดิซึง่เปน็ศนูยก์ลางของชุมชน 

เป็นเสมือนบ้านของพระเจ้าที่ต้องปลอดจากฮะรอมหรือสิ่งที่ไม่ดี พร้อมท้ังเชื่อว่าศาสนา 

มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยบำาบัด สร้างจิตสำานึกให้คนในชุมชน

“ก่อนถึงเวลาละหมาด ปกติแล้วเขาจะรวมตัวกันนั่งสูบบุหร่ี ซึ่งทางอิหม่ามหรือว่า 

ผู้นำาชุมชนก็จะมาพูดกับคนที่มาละหมาดว่ากฎเกณฑ์เป็นยังไง ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

ห้ามสูบบุหรี่ในมัสยิด แน่นอนว่าเราบังคับเขาไม่ได้ แต่บอกได้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ 

เป็นของบุคคลทั่วไป ถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ต้องคิดถึงคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราบ้าง” ฟาลักบอก

นอกจากนี้ยังร่วมกันขันอาสาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งไม่เพียงเป็นการ 

เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้มารวมตัวออกกำาลังกาย และใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน ์แตย่งัเป็นโอกาสให้พวกเขาไดต้ดิตามพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องคนในชมุชนดว้ย 

“กีฬาก็มีแข่งฟุตบอลสำาหรับผู้ใหญ่และเด็ก ส่วนคนแก่ก็จะเล่นชักเย่อ เป่าลูกโป่ง  

กีฬาจะเป็นตัววัดชั้นดีว่า คนไหนที่สูบบุหรี่บ้าง ส่วนคนที่บอกว่าไม่สูบๆ เดี๋ยวรู้แน่ เพราะ

วิ่ง 10 นาที ก็ต้องเหนื่อยแล้ว หรือเวลาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะเห็นชัด ใครสูบบุหรี่ใน

พื้นที่สาธารณะหรือเปล่า จากการจัดกิจกรรมมา 2-3 คร้ัง เห็นเลยว่าจำานวนคนที่สูบลด

นอ้ยลง อกีแงห่น่ึง การจดักิจกรรมทำาใหช้ว่ยสานสมัพันธ ์ลดชอ่งว่างระหว่างวัย ทำาใหส้นทิ 

ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ” ตินเล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
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พัฒนาชุมชน�เปลี่ยนแปลงตนเอง�
วันนี้การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนลดลงไปมาก ข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน 

พบว่า ปัจจุบันการสูบบุหรี่ในมัสยิดลดลงมากถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ส่วนร้านน้ำาชา สนาม

ฟุตบอล สนามตะกร้อ แม้จะมีสูบอยู่บ้าง แต่เรียกว่าน้อยมากแล้ว 

“เห็นคนในชุมชนสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะน้อยลง แล้วรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก สิ่งที่ 

พวกเราทำาก็อยากให้เป็นฐานเร่ิมต้นในการเลิกสูบบุหร่ีโดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีสาธารณะ เหมือนกับ

หินที่โดนน้ำาบ่อยๆ ก็ยังกร่อนได้ ไม่ต่างกับใจคนที่เขาได้รับฟังไปเรื่อยๆ หวังว่าวันหนึ่งเขา

อาจคดิได ้สำาหรับการดำาเนินงานตอ่จากน้ีเราพยายามสรา้งกตกิาชมุชน หวงัวา่จะลดจำานวน

ผู้สูบได้เพิ่มขึ้นอีก โดยให้คนที่สูบกับคนที่ไม่สูบสร้างกติการ่วมกัน ไม่ได้เป็นกฎหมายอะไร 

แต่เป็นสัญญาใจ” ทีมงานเล่าความสำาเร็จด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ผลตอบแทนจากความสำาเร็จไม่เพียงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาวะที่ดีขึ้น

ของชุมชน แต่เหนือไปกว่านั้น คือโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดการทำางานใน

โครงการ

“การทำาโครงการ ช่วยให้เรากล้าแสดงออก กล้าพูด รู้จักคิดวิเคราะห์ สิ่งสำาคัญ

คอืการวางแผน รูจ้ักบรหิารเวลา มีความเปน็ผู้นำามากขึ้น จากที่ตอนแรกๆ เราจะเปน็

ผู้ฟังและผู้ทำาตามเขาทุกอย่าง แต่หลังๆ มานี้เราเป็นคนที่ไปบอกเขาว่าทำาอย่างนี้ 

อย่างนั้นมากขึ้น” ทีมงานบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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การทำาโครงการ ช่วยให้เรา
กล้าแสดงออก กล้าพูด
รู้จักคิดวิเคราะห์ สิ่งสำาคัญคือ
การวางแผน รู้จักบริหารเวลา
มีความเป็นผู้นำามากขึ้น
จากที่ตอนแรกๆ เราจะเป็นผู้ฟัง
และผู้ทำาตามเขาทุกอย่าง
แต่หลังๆ มานี้เราเป็นคนที่
ไปบอกเขาว่าทำาอย่างนี้
อย่างนั้นมากขึ้น

สำาหรับบังเชษฐ์ ผู้ท่ีเฝ้ามองดูการเติบโตของเยาวชนกลุ่มนี้ในฐาะพี่เลี้ยงมาตลอด 

ยืนยันหนักแน่นว่า “7 เดือนที่ผ่านมา เด็กๆ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เห็นชัด

เรื่องของความกล้า ตอนผมมาทำางานแรกๆ บอกเลยว่าถ้าใครมีท่ีหลบได้เขาก็จะหลบ 

เหมอืนน่ังอยูห่นา้มัสยดิ ถา้มีเสา เสากจ็ะเปน็ท่ีกำาบงัของพวกเขา อยา่ใหผ้ม หยาด (ประวทิย ์

ลัดเลีย โคชศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล) และ ปิง (อับดุลอาสีด หยีเหม 

โคชศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล) ได้ถามเลย เด็กๆ จะพยายามหลบเลี่ยง 

ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่ชอบพูด ไม่ชอบคิด แต่ถ้าเพ่ือนคิดให้ก็ทำาได้ แต่ตอนนี้เขา 

คิดเอง ทำาเอง แล้วเขามีความสุข”

นอกจากการพัฒนาตนเองแลว้ การทำาโครงการนี้

ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชนให้

แน่นแฟ้นมากขึ้น 

“ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนมากคือผู้ใหญ่ในชุมชนเขาเห็น

ความสำาคัญของเด็กมากขึ้น ตอนน้ีทุกกิจกรรมใน

ชุมชนจะให้เด็กเป็นผู้นำาจัดกิจกรรม แล้วเราอยู่ 

เบื้องหลังทั้งหมด เป็นฝ่ายสนับสนุนการทำางาน อย่าง

จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดครั้งล่าสุด เราไปภูเก็ต  

พีเ่ลีย้งแทบไม่ได้ยุง่เลย พวกเขาสามารถจัดการทกุอย่าง

จบได้สวยหมด ไม่มีติดขัดอะไรเลย” ครูสอและ พี่เลี้ยง

โครงการเยาวชนชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

พลังเล็กๆ ในการทำาโครงการอันย่ิงใหญ่ของ

เยาวชนรกัเขานอ้ย ไมเ่พยีงเสรมิสรา้งหวัใจทีแ่ขง็แรง 

สรา้งการเปล่ียนแปลงแก่สิงห์อมควนัในชมุชนแลว้ กระบวนการทำางานทีเ่ปน็ขัน้ตอน 

การเผชิญอุปสรรค การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ล้วนเป็นทักษะที่แปรเปลี่ยนพวกเขาให้

พร้อมก้าวสู่การเป็นเยาวชนที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

169

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



170

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลผักพื้นบ้าน
เพื่อการอนุรักษ์และหาวิธีการปลูกในรูปแบบใหม่ของชุมชน

พี่เลี้ยงโครงการ จันทนา อานัน สุภัสสร หวันสู
 ฮาสาน๊ะ อานัน 
ทีมงาน ขนิษฐา หล่ำากิ่ง ปิยานุช  ชายเหตุ
 วาซิม ติงหวัง  ลลิตา อุดรเสถียร
 นริษา ชายเหตุ พีรพัฒน์  จันเจือ
 ภาณุวิชญ์  นิ้วหลี จันทิมา อานัน

เด็กบ้ำนทุ่งพัฒนำ 
‘ปลูกผักพื้นบ้ำน’ 

ปลอดภัย

171

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• กลาแสดงออก กลาพูด กลาคิดมากขึ้น 
• รูจักแบงเวลาทํากิจกรรมและเวลาเรียน
• เรียนรูการจัดการอารมณตอสภาวะกดดัน 
• เรียนรูการทํางานเปนทีมรวมกันของเยาวชน

ตอชุมชน 
• คนในชุมชนเห็นคุณคาของการปลูกผักในชุมชน
• งานผักปลอดสารพิษของเด็กและผูใหญ
 ไดเชื่อมโยง ขยายผลเปน “ตลาดนัดหมูบาน”  
 ที่ขายผักปลอดภัย และสินคาในชุมชน

จัดประชุมเชิญผูใหญในชุมชนมาใหขอมูล 
ผักพื้นบานในชุมชน และลงสํารวจพื้นที่จริง 
เพื่อเก็บขอมูลผักที่ปลูกในหมูบาน

1

แยแลว  
ทําไมไมมีใคร
นํสพันธุผัก 

มาเลย  
มะเอาผัก

มาให
กินกับขนมจีน

อรอยนะ

ผูใหญเขาใจผิด 
เอาผักมากินแทนที่ 
จะเอาพันธุผักมา

คราวหนาคงตอง 
ประชาสัมพันธ 
ใหชัดเจนกวานี้

เราไป 
เคาะประตูบาน 

ขอพันธุผัก 
ไปปลูกกัน

ทําไมถึงทํา?

 เพราะอยากใหคนในชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษ เยาวชนจากชุมชนบานทุงพัฒนา 
จึงเกิดแนวคิดอยากชวนชาวบานหันมาปลูกผักพื้นบาน ซึ่งเปนของดีของชุมชนไวกินเอง 
ดวยวิธีการปลอดสารพิษ จึงคิดทําโครงการศึกษารวบรวมขอมูลผักพื้นบาน เพื่อการฟนฟู 
โดยการหาวิธีการปลูกในรูปแบบใหมของชุมชน เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลพันธุผักพื้นบาน 
ที่มีในชุมชนใหคงอยูคูกับชุมชนบานทุงพัฒนา 

เด็กบานทุงพัฒนา “ปลูกผักพื้นบาน” ปลอดภัย กลุมเยาวชนบานทุงพัฒนา

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

ถอดบทเรียนการจัดงานบุญ "นูหรี"  
เพื่อสรุปบทเรียนและหาทางออก 
เมื่อจัดกิจกรรมแลวไมไดพันธุผัก 
ตามเปาหมาย

4

จัดงานบุญ "นูหรี" เปนเวทีในการขอรับบริจาคพันธุผัก 
ไปปลูกตอ และบอกเลาเรื่องราวการทําโครงการ 
ของเยาวชนใหคนในชุมชนรับรู

3

ตรวจสอบขอมูลที่ได และคนควา 
เพิ่มเติมเรื่องสรรพคุณ วิธีการปลูก 
จากอินเทอรเน็ต และการสอบถาม 
จากผูรู

2
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• กลาแสดงออก กลาพูด กลาคิดมากขึ้น 
• รูจักแบงเวลาทํากิจกรรมและเวลาเรียน
• เรียนรูการจัดการอารมณตอสภาวะกดดัน 
• เรียนรูการทํางานเปนทีมรวมกันของเยาวชน

ตอชุมชน 
• คนในชุมชนเห็นคุณคาของการปลูกผักในชุมชน
• งานผักปลอดสารพิษของเด็กและผูใหญ
 ไดเชื่อมโยง ขยายผลเปน “ตลาดนัดหมูบาน”  
 ที่ขายผักปลอดภัย และสินคาในชุมชน

จัดประชุมเชิญผูใหญในชุมชนมาใหขอมูล 
ผักพื้นบานในชุมชน และลงสํารวจพื้นที่จริง 
เพื่อเก็บขอมูลผักที่ปลูกในหมูบาน

1

แยแลว  
ทําไมไมมีใคร
นํสพันธุผัก 

มาเลย  
มะเอาผัก

มาให
กินกับขนมจีน

อรอยนะ

ผูใหญเขาใจผิด 
เอาผักมากินแทนที่ 
จะเอาพันธุผักมา

คราวหนาคงตอง 
ประชาสัมพันธ 
ใหชัดเจนกวานี้

เราไป 
เคาะประตูบาน 

ขอพันธุผัก 
ไปปลูกกัน

ทําไมถึงทํา?

 เพราะอยากใหคนในชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษ เยาวชนจากชุมชนบานทุงพัฒนา 
จึงเกิดแนวคิดอยากชวนชาวบานหันมาปลูกผักพื้นบาน ซึ่งเปนของดีของชุมชนไวกินเอง 
ดวยวิธีการปลอดสารพิษ จึงคิดทําโครงการศึกษารวบรวมขอมูลผักพื้นบาน เพื่อการฟนฟู 
โดยการหาวิธีการปลูกในรูปแบบใหมของชุมชน เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลพันธุผักพื้นบาน 
ที่มีในชุมชนใหคงอยูคูกับชุมชนบานทุงพัฒนา 

เด็กบานทุงพัฒนา “ปลูกผักพื้นบาน” ปลอดภัย กลุมเยาวชนบานทุงพัฒนา

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

ถอดบทเรียนการจัดงานบุญ "นูหรี"  
เพื่อสรุปบทเรียนและหาทางออก 
เมื่อจัดกิจกรรมแลวไมไดพันธุผัก 
ตามเปาหมาย

4

จัดงานบุญ "นูหรี" เปนเวทีในการขอรับบริจาคพันธุผัก 
ไปปลูกตอ และบอกเลาเรื่องราวการทําโครงการ 
ของเยาวชนใหคนในชุมชนรับรู

3

ตรวจสอบขอมูลที่ได และคนควา 
เพิ่มเติมเรื่องสรรพคุณ วิธีการปลูก 
จากอินเทอรเน็ต และการสอบถาม 
จากผูรู

2
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เม่ือผักสวยงามท่ีวางขายตามท้องตลาด อาจถูกอาบไปด้วยยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษ  

ถึงเวลาที่ ‘เยาวชนบ้านทุ่งพัฒนา’ หันมาชวนชาวบ้านปลูก ‘ผักพื้นบ้าน’ ของดีท้องถิ่น 

ไว้กินเอง 

“อยากให้คนในหมู่บ้านลดการซื้อผักจากข้างนอก ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีสารเคมีหรือเปล่า 

อยากให้หันมาปลูกผักกินเอง ลดรายจ่าย แล้วก็อยากรู้จักผักพื้นบ้านของเราด้วย”...  

คำาบอกเล่าถึงเป้าหมายสำาคัญในการลงมือทำาโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลผักพื้นบ้าน

เพือ่การอนรุกัษแ์ละหาวธิกีารปลูกในรปูแบบใหมข่องชมุชน ฝมีอืตัวแทนเยาวชน 

บ้านทุ่งพัฒนา ประกอบด้วย แจ๋ว-จันทิมา อานัน, วาซิม ติงหวัง, ท๊อป-ชนิษฐา หล่ำากิ่ง, 

มา-ปิยานุช ชายเหตุ, ลีต้า-ลลิตา อุดรเสถียร และนริษา ชายเหตุ

สำารวจผัก�สร้างทำาเนียบผักพื้นบ้าน�
เม่ือรักจะปลูกผักพื้นบ้าน คงต้องนิยามให้ชัดก่อนว่า ผักพื้นบ้านต่างจากผักท่ัวไป

อย่างไร ซึ่งเมื่อเริ่มคำาถามนี้ แจ๋วอธิบายเสียงดังฟังชัดว่า “ผักพื้นบ้าน คือผักที่ขึ้นเองตาม

พื้นบ้าน ตามธรรมชาติ อยู่ในป่า มีในหมู่บ้าน หากินได้ง่าย” ก่อนกระซิบปิดท้ายคำาตอบว่า 

พวกเขาเคยพลาดกับการตอบคำาถามนี้มาแล้วตอนไปนำาเสนอโครงการ 

“โดนคำาถามนีเ้ปน็คำาถามแรกเลยวา่ ผกัพืน้บ้านคอือะไร ซึง่ตอนนัน้ยังไมรู้่ความหมาย

ชัดเจน น้องบางคนตอบไปว่า ผักบุ้ง ผักกาด แต่ตอนน้ีรู้จัก ตอบได้หมดแล้ว (หัวเราะ)”  

แจ๋วเล่าหวนถึงบทเรียนแรกของการทำาโครงการ 

ผักพื้นบ้านในแต่ละท้องถ่ิน ถือว่าเป็นเสน่ห์ เอกลักษณ์ และมีสรรพคุณเฉพาะตัว 

สว่นท่ีบ้านทุง่พัฒนาจะมีผกัพ้ืนบ้านชนดิใดบา้ง เปน็ ‘องคค์วามรู’้ ทีเ่ด็กๆ กำาลงัเริม่สบืคน้

และตดิตาม ซึง่การทำางานของพวกเขาเริม่ตน้จากการประชมุ แบ่งงาน ชว่ยกนัสืบคน้ขอ้มลู

เกีย่วกบัผกัพืน้บ้าน ความแตกต่างระหวา่งผกัพ้ืนบ้านและผักท่ัวไป รวมถึงผกัพ้ืนบ้านทีอ่าจ

พบได้ในชุมชน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้ว ก็ถึงเวลาลงพื้นที่สำารวจ สอบถาม

คนในหมู่บ้าน

แจว๋ เลา่ว่า การลงสำารวจรอบแรก พวกเราเชญิผูใ้หญใ่นชมุชนมาประชมุทีศ่าลากลาง

หมู่บ้าน เพื่อสอบถามชื่อ สรรพคุณ การนำาไปประกอบอาหาร และการรับประทาน เช่น 

ชอบกินแกงอะไร และแกงนี้ใส่ผักอะไรบ้าง ได้ชื่อผักมาประมาณ 80-90 ชนิด แต่ไม่ได้แยก

ประเภทไว้ โดยข้อมูลท่ีได้เบื้องต้นจะเก็บไว้สำาหรับเลือกผักที่จะปลูก จากนั้นก็ลงสำารวจ 

ในพื้นที่จริงตามบ้านคนในชุมชนที่ปลูกผัก (คนที่มาให้ข้อมูลครั้งแรก) ซึ่งการลงไปสำารวจ

ครัง้นีที้มวางแผนการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอยีด และแบ่งหนา้ทีกั่นทำางาน คอื มคีนสมัภาษณ ์

คนจดบันทึก และคนถ่ายภาพ
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จันทิมา อานัน

ขนิษฐา หล่ำากิ่ง

ลลิตา อุดรเสถียร

วาซิม ติงหวัง

ปิยานุช ชายเหตุ

นริษา ชายเหตุ
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ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถาม พูดคยุ ทมีงานนำามาตรวจสอบโดยคน้หาขอ้มลูและศกึษา

เพ่ิมเติมท้ังสรรพคุณทางยา วิธีการปลูก ข้ันตอนการปลูก รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ในการปลูก ผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการสอบถามจาก

ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ

สำาหรับความคืบหน้าของการดำาเนินงานขณะน้ี แจ๋วบอกว่า “ตอนน้ีเก็บข้อมูลได้

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ยังขาดข้อมูลผักบางชนิดที่ยังไม่รู้สรรพคุณว่าใช้ทำาอะไรได้บ้าง  

รวมถึงการปลูกให้ได้ผล ซึ่งเม่ือได้ข้อมูลครบสมบูรณ์ พวกเราต้ังใจว่าจะนำาข้อมูลไปทำา 

‘หนงัสอืทำาเนยีบผกัพืน้บา้นของชมุชน’ เก็บไว้กับผูใ้หญบ้่าน เพ่ือเป็นประโยชน์กับชมุชน 

และนักเรียนที่สนใจมาศึกษาต่อได้”

งานบุญ�‘นูหรี’�รับบริจาคพันธุ์ผัก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หวังให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักพื้นบ้านไว้บริโภคเอง ทีมงาน

จึงจัดกิจกรรม ‘นูหรี’ ซึ่งเป็นงานบุญจัดเลี้ยงอาหารอย่างไม่เป็นทางการของพี่น้องมุสลิม 

เพื่อเป็นเวทีบอกเล่ารายละเอียดการทำาโครงการ และเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมกันบริจาค

พันธุ์ผักพื้นบ้านสำาหรับใช้เพาะพันธุ์ต่อไป

“ปกติเวลาจัดงานนูหรีชาวบ้านจะเอาข้าวสาร น้ำาตาล น้ำาขวด มากินร่วมกัน การจัด

กจิกรรมครัง้นีพ้วกเรากช็ว่ยกนัทำาตัง้แตอ่อกแบบการด์เชญิ เชญิครใูนโรงเรยีน คนในหมูบ่า้น 

ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม โดยในการ์ดจะเขียนกำาหนดการ วันเวลาจัดงาน สถานที่จัดงาน 

เชิญมากินขนมจีน และขอรับบริจาคพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน โดยไม่จำากัดว่าเป็นพันธ์ุผักอะไร  

เพื่อนำาไปปลูกต่อ” แจ๋วอธิบายวิธีการทำางาน

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านให้มาร่วมงานนูหรี ไม่ได้มีแค่การ์ดเชิญเท่านั้น 

เด็กๆ ยังร่วมแรงร่วมใจทำาแผ่นป้าย คลิปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก ขณะที่การจัดเตรียม

งานกเ็ป็นไปอย่างแขง็ขนั ท้ังการทำาแผน่พบั พาวเวอรพ์อยต ์บอรด์ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

ทำาซุม้สำาหรบัถา่ยรปู หรอืแมแ้ตก่ารเตรยีมสคริปต์สำาหรับพิธีกร ซึง่หลายงานพวกเขาไมเ่คย

ทำามาก่อน 

“อย่างทำาคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์พวกเราก็ไม่เคยทำา อาศัยเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต 

เพราะว่าตอนอบรมสื่อเยาวชนไม่ได้ไปเข้าร่วม แต่ด้วยวาซิมชอบเล่นโทรศัพท์ ก็พอทำาได้ 

พอทำาคลิปเสร็จก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก แล้วก็แท็กทุกคน พร้อมกับแชร์ให้มีคนเข้ามาดู

เยอะๆ ส่วนการเตรียมวันงาน ก็ประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่กัน มีคนช่วยรับลงทะเบียน  

รับพันธุ์ผัก แจกแผ่นพับ ส่วนพิธีกรก็จะมีทำาสคริปต์ว่าต้องพูดอะไรบ้าง และฝึกซ้อมพิธีกร

เพื่อไม่ให้เกิดอาการเขินอายในวันจริง” แจ๋วบอก 
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จากความมุ่งม่ันตัง้ใจ แม้จะทำาใหก้จิกรรมนหูรผ่ีานไปดว้ยด ีมชีาวบา้นเขา้รว่มกจิกรรม

มากถึง 50-60 คน ชาวบา้นรว่มด้วยชว่ยกนัทำาขนมจีนๆ คนละไมค้นละมอื อาหารมพีร้อม

พอกิน เด็กๆ ได้นำาเสนอถึงโครงการที่พวกเขาตั้งใจทำา แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นไปตามหวัง 

เพราะวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานที่ตั้งไว้ล้มเหลวไม่เป็นท่า 

วาซิม เล่าว่า “ความตั้งใจของเราในการจัดกิจกรรมนูหรีคือ อยากได้พันธุ์ผักพื้นบ้าน 

วันงานมีคนมาเยอะ แต่ชาวบ้านเข้าใจผิดนึกว่าให้เอาผักพ้ืนบ้านมากินกับขนมจีน เลยไม่ได้

เอาพนัธ์ุผกัมาให้เรา ก็รูส้กึเสยีใจว่า ไม่ไดพ้นัธุผ์กัอยา่งทีค่าดหวงัไว ้สว่นหนึง่เปน็เพราะเขา

ไมเ่ขา้ใจในสิง่ท่ีพวกเราสือ่สาร แตพ่อชาวบา้นรู้วา่เราอยากไดพ้นัธุผ์กั เขากบ็อกว่าไปขุดเอา

ไดเ้ลย อยากไดต้น้ไหนกเ็อาไป กเ็ลยใจชืน้ข้ึนมา แต่อกีดา้นหนึง่เรากป็ระทบัใจในมมุดีๆ  ที่

ได้เห็นความช่วยเหลือของคนในหมู่บ้านที่พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมของพวกเรา ช่วยกันทำา

อาหาร มีหลายคนมาช่วยทำาปลา น้ำาแกง ขูดมะพร้าว”

จากปัญหาในคร้ังน้ัน ทีมงานนำามาเป็นบทเรียนเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำารอย แจ๋ว เล่าว่า 

“หลังงานก็กลับมาคุยกันว่า ปัญหาเกิดจากอะไร ซึ่งก็มาจากพวกเราที่สื่อสารไม่ถูก แม้จะ

เขียนในการ์ดแล้วว่าให้นำาพันธุ์ผักพ้ืนบ้านมา แต่พอพวกเราทำาขนมจีนด้วย ก็อาจทำาให้ 

ชาวบ้านคิดว่าให้เอาผักมากินกับขนมจีน คร้ังหน้าคงต้องสื่อสารให้ชัดเจน ระบุไปเลยว่า 

ให้เอาเมล็ด ต้น หรือหัวของพันธุ์ผัก”
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ล้อมรั้วปลูกผัก�เพาะกล้าแห่งบ้านทุ่ง
เมื่อการจัดงานไม่เป็นผล ทีมงานหันมาใช้กลยุทธ์ ‘เคาะประตูบ้าน’ ด้วยการแบ่งทีม

ไปขอพันธุ์ผักตามบ้าน เพื่อไปปลูกขยายพันธุ์เป็นคลังอาหารของชุมชน 

“เราเดินไปขอพันธุ์ผักตามบ้าน ก็ได้ทั้งขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกอก ซึ่งกลุ่มจะนำาไปปลูก

ขยายพันธุ์ต่อบนที่ดินข้างบ้านพี่จันทนา อานัน พี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งว่างอยู่ โดยวางแผน

ทำาเป็นแปลงผักศูนย์รวมของหมู่บ้าน ใครอยากได้พันธุ์ผักชนิดไหนไปปลูกก็มาเอาได้เลย 

แต่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องแพะมากินผักตอนกลางคืน ทีมจึงคิดขอแรงผู้ใหญ่ในชุมชนมา 

ช่วยกันทำารั้วก่อน” แจ๋ว เล่าปัญหาที่ทำาให้การปลูกผักของทีมหยุดชะงักลง

สำาหรบัการปลกูผกั ทีมงานบอกวา่ไดพ้ยายามศกึษาหาวิธีการปลกูใหม่ๆ  ทีเ่หมาะสม

กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อม โดยทีมงานคิดไว้ 2 แบบ คือการปลูกลงแปลง กับการจัดสวน 

ที่สืบค้นวิธีมาจากอินเทอร์เน็ตว่า ผักชนิดไหนควรปลูกลงแปลง เช่น ตะไคร้ ใบมะกอก 

มะกรูด เป็นผักที่ต้นใหญ่ ใช้พื้นที่เยอะ ส่วนผักเล็กๆ เช่น โหระพา กะเพรา พริก ต้นหอม 

สามารถปลูกแบบจัดสวนได้ เนื่องจากดูแลรักษาได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ก็พยายามดูว่ามีผัก

ชนิดไหนปลูกในกระถางหรือในขวดได้บ้าง

จากผักพ้ืนบ้านท่ีไม่เคยรู้จัก จนมาสู่แปลงผักท่ีกำาลังงอกงามน้ัน พวกเขาต่างสะท้อนว่า 

กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้ต้องก้าวผ่านอุปสรรคมาไม่น้อย  
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“ความยากของการทำางาน คือการรวมตัวกัน เพราะบางคนว่าง บางคนไม่ว่าง เราจะ

นัดกันหลังเลิกเรียน เราเรียนคนละโรงเรียน ต้องนัดตอนกลางคืน พ่อกับแม่ก็มีว่าบ้าง  

แต่ไม่ได้นัดทุกคืน ส่วนมากพอบอกว่ามาประชุมก็จะไม่ว่าอะไร ส่วนใหญ่ใช้เวลาประชุม

ประมาณ 1-2 ชั่วโมง บางวันก็ครบบ้าง บางวันไม่ครบก็ประชุมกันเท่าที่มี ไม่ได้โกรธเพื่อน 

เพราะอาจจะไม่ว่างจริงๆ” แจ๋วเล่าวิธีทำางาน

“เด็กๆ มักให้กำาลังใจกัน ถ้ามีเพื่อนคนไหนไม่ว่าง มาไม่ได้ ก็จะบอกเพื่อนว่าสู้ๆ นะ” 

พี่จันทนาสะท้อนถึงมุมมองความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมเล่าเสริมถึงพัฒนาการของ

เด็กๆ ที่ดีขึ้นมาก 

“เด็กๆ ในกลุ่มมีการปรับตัวและมีวินัยในการทำางานมากข้ึนหลังทำาโครงการ เช่น  

เรื่องการตรงต่อเวลา เมื่อก่อนนัด 10 โมงเช้า มาบ่าย 2 แต่หลังจากการจัดกิจกรรมนูหรี  

ก็กระตือรือร้นมาก เพราะตอนจัดงานต้องมาช่วยกันทุกคืน เริ่มมาตรงเวลา มีความตั้งใจ 

เพราะว่าพวกเขาอยากให้งานออกมาดี รู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆ มาก” จันทนาในฐานะพ่ีเล้ียง 

เล่าด้วยสีหน้าภูมิใจ

ส่วนทีมงานเองก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า การได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำาให้พวกเขา

กล้าหาญ กล้าแสดงออก และเปลี่ยนแปลงตนเองไปอย่างมาก 

“การทำางานโครงการทำาให้มีความกล้าหาญ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูดมากข้ึน 

จากที่ก่อนหน้านี้จะพูดเฉพาะกับคนสนิท ตอนนี้พูดได้หมด กับเพื่อนๆ ก็สนิทกันมากขึ้น” 

ท๊อปบอกความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ด้าน มา เล่าเสริมว่า เม่ือก่อนเธอข้ีอาย อยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหน แต่ตอนนี้ 

กลา้แสดงออก และรู้จักแบ่งเวลามากขึน้ มาทำากจิกรรมก็ไมก่ระทบการเรยีน วนัจนัทร-์ศกุร ์

ก็เรียน ส่วนเสาร์-อาทิตย์ ก็แบ่งเวลามาทำางาน

การรวบรวมและปลูกผักพ้ืนบ้านของเยาวชนบ้านทุ่งพัฒนา ได้จุดประกายการมีส่วนร่วม

และเห็นคุณค่าของการปลูกผักในชุมชนอย่างมาก เพราะโครงการของพวกเขาสามารถ 

เช่ือมโยงกับกลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษของผู้ใหญ่ ก่อเกิดแนวคิดขยายผลให้เป็น ‘ตลาดนัด

หมู่บ้าน’ ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำาผักที่ปลูกตามบ้าน รวมถึงนำาปลาท่ีจับได้มาวางขาย

แลกเปลี่ยนกัน ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็จะตัดเสื้อบ๊ะบ๋ามาขายด้วย

วันนี้ ‘แปลงผักพื้นบ้านเล็กๆ’ ในหมู่บ้านที่กำาลังงอกงามด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของ

เยาวชน แมจ้ะเปน็สว่นเล็กๆ ท่ีกระตุน้ใหค้นในหมูบ่า้นหนัมาอยากปลกูผกัพืน้บา้นไว้

ปรงุอาหาร หรือนำามาขายมากขึน้ แตค่ณุคา่ท่ีแท้จรงิท่ีเกดิขึน้กบัชมุชนน้ัน คอื โอกาส

ในการทำากิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กๆ ที่จะช่วยบ่มเพาะให้เหล่าต้นกล้าแห่ง 

บ้านทุ่งพัฒนา ได้เรียนรู้ เติบใหญ่เป็นกำาลังสำาคัญของชุมชนต่อไป
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โครงการศึกษาเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน 

พี่เลี้ยงโครงการ บาจรียา แซะอามา สอและ หลงสมัน 
ทีมงาน ไฟซอล สาดอาหลี อรัญญา เต๊ะหลี 
 สุดา หมาดโต๊ะโซ๊ะ ฟิวส์ลดา โย๊ะฮาหมาด
 นัสรีน สาดอาหลี มุอ์มิน สูสัน 
 ฮากีม สลิมิน นุรไลลา สะดีน

เยำวชนกับผู้สงอำยุ: 
ดูแล เรยีนรู้ และอยู่
ด้วยกันตำมวถิีชุมชน
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• เยาวชนสามารถนํากระบวนการในการทําโครงการ
 ไปปรับใชในชั้นเรียนได 
• เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง
• เกิดความภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมเพื่อชุมชน
• เกิดจิตอาสา นึกถึงคนอื่นมากกวาตนเอง

ตอชุมชน 
• ผูสูงอายุมีพื้นที่ในการรวมกลุมกันทํากิจกรรม
• ชุมชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุมากขึ้น 
• ผูสูงอายุสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายดีขึ้น 
 เห็นคุณคาตัวเอง
• เกิดความสัมพันธระหวางเยาวชนและผูอายุในชุมชน 
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ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน 

สองเสื่อม ขอเสื่อม

ซึมเศรา

สุขภาพผูสูงอายุในชุมชน

ผูสูงอายุในชุมชนเห็นคุณคา
ของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

ทําไมถึงทํา?

 ชุมชนบานเขานอย ตําบลยานซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล คือพื้นที่ในการทํากิจกรรมของกลุมเยาวชน 
ที่มีจิตอาสาและมองเห็นวาในชุมชนของตนเองมีผูสูงอายุบางสวนอาศัยอยูแตในบานของตัวเอง ไมคอยมีโอกาส 
ไดพบปะกับเพื่อนรุนเดียวกัน ทําใหหลายคนเกิดภาวะซึมเศรา โดดเดี่ยว จึงรวมกันทําโครงการศึกษาเรียนรู 
สุขภาพผูสูงอายุตามวิถีชุมชน ขึ้นดวยมีเปาหมาย เพื่อตองการเรียนรูสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนและ 
สรางความสัมพันธระหวางคน ในชุมชนทุกชวงวัย 

เรียนรูดูแลผูสูงอายุตามวิถีชุมชนบานเขานอย กลุมเยาวชนบานเขานอย

1 เลือกโจทยปญหาที่เยาวชนสนใจ
ทําโครงการ

2 ศึกษาขอมูลผูสูงอายุที่มีอยูแลว 
จาก รพ.สต. และ อสม. 
ที่เคยสํารวจไว

5 จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ
ใหแข็งแรง และกิจกรรม
ตรวจวัดความดัน เพื่อติดตาม
สุขภาพของผูสูงอายุเปนระยะ

4 นําขอมูลที่สํารวจมาออกแบบกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุ3 ลงชุมชน “เก็บขอมูลเพิ่ม” สํารวจ

ขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุ และสํารวจ
ความตองการของผูสูงอายุเพื่อนําขอมูล
มาใชแกปญหาไดอยางตรงจุด

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

• 
โห! บานเรา
มีผูสูงอายุ

เปนเบาหวาน 
ความดัน
ตั้ง 80 คน

• 
บานเรามี

คนแกเยอะ  

เรานาจะทํา
กิจกรรมกับ
ปูยาตายาย
ในชุมชน
กันนะ

6 สรางพื้นที่ใหผูสูงอายุรวมตัวทํา
กิจกรรมอื่น ๆ เชน รวมกลุม
จักสาน แปลงปลูกผักของ
ผูสูงอายุ
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คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• เยาวชนสามารถนํากระบวนการในการทําโครงการ
 ไปปรับใชในชั้นเรียนได 
• เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง
• เกิดความภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมเพื่อชุมชน
• เกิดจิตอาสา นึกถึงคนอื่นมากกวาตนเอง

ตอชุมชน 
• ผูสูงอายุมีพื้นที่ในการรวมกลุมกันทํากิจกรรม
• ชุมชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุมากขึ้น 
• ผูสูงอายุสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายดีขึ้น 
 เห็นคุณคาตัวเอง
• เกิดความสัมพันธระหวางเยาวชนและผูอายุในชุมชน 
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ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน 

สองเสื่อม ขอเสื่อม

ซึมเศรา

สุขภาพผูสูงอายุในชุมชน

ผูสูงอายุในชุมชนเห็นคุณคา
ของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

ทําไมถึงทํา?

 ชุมชนบานเขานอย ตําบลยานซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล คือพื้นที่ในการทํากิจกรรมของกลุมเยาวชน 
ที่มีจิตอาสาและมองเห็นวาในชุมชนของตนเองมีผูสูงอายุบางสวนอาศัยอยูแตในบานของตัวเอง ไมคอยมีโอกาส 
ไดพบปะกับเพื่อนรุนเดียวกัน ทําใหหลายคนเกิดภาวะซึมเศรา โดดเดี่ยว จึงรวมกันทําโครงการศึกษาเรียนรู 
สุขภาพผูสูงอายุตามวิถีชุมชน ขึ้นดวยมีเปาหมาย เพื่อตองการเรียนรูสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนและ 
สรางความสัมพันธระหวางคน ในชุมชนทุกชวงวัย 

เรียนรูดูแลผูสูงอายุตามวิถีชุมชนบานเขานอย กลุมเยาวชนบานเขานอย

1 เลือกโจทยปญหาที่เยาวชนสนใจ
ทําโครงการ

2 ศึกษาขอมูลผูสูงอายุที่มีอยูแลว 
จาก รพ.สต. และ อสม. 
ที่เคยสํารวจไว

5 จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ
ใหแข็งแรง และกิจกรรม
ตรวจวัดความดัน เพื่อติดตาม
สุขภาพของผูสูงอายุเปนระยะ

4 นําขอมูลที่สํารวจมาออกแบบกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุ3 ลงชุมชน “เก็บขอมูลเพิ่ม” สํารวจ

ขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุ และสํารวจ
ความตองการของผูสูงอายุเพื่อนําขอมูล
มาใชแกปญหาไดอยางตรงจุด

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา

• 
โห! บานเรา
มีผูสูงอายุ

เปนเบาหวาน 
ความดัน
ตั้ง 80 คน

• 
บานเรามี

คนแกเยอะ  

เรานาจะทํา
กิจกรรมกับ
ปูยาตายาย
ในชุมชน
กันนะ

6 สรางพื้นที่ใหผูสูงอายุรวมตัวทํา
กิจกรรมอื่น ๆ เชน รวมกลุม
จักสาน แปลงปลูกผักของ
ผูสูงอายุ
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เชือ่วา่ภาพชมุชนชนบทในฝนัของใครหลายคนอาจนกึถึงภาพทอ้งทุง่นาเขยีวขจ ีผูค้น

หลากวัยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีวิถีชีวิตที่งดงาม ทว่าเรื่องจริงที่

เกิดข้ึนในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนรุ่นใหม่และวัยแรงงานในหลายชุมชนของประเทศไทย 

กำาลังย้ายถิ่นออกจากชุมชนที่พวกเขาเคยวิ่งเล่น เพ่ือไปศึกษาเล่าเรียน หรือดิ้นรนเลี้ยง 

ปากท้องในเมืองใหญ่ด้วยความจำาเป็น และบางคนก็ไม่เคยหวนกลับมาบ้านเกิดอีกเลย 

ทำาใหช้มุชนเริม่ประสบปญัหาขาดคนวยัแรงงานทีจ่ะเป็นหวัเรีย่วหวัแรงในการขบัเคลือ่นและ

พัฒนาท้องถิ่น และทำาให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งขาดคนดูแลตามมา 

เยาวชนกลุ่มหนึง่จากชุมชนบ้านเขาน้อย ตำาบลย่านซือ่ อำาเภอควนโดน ประกอบดว้ย

ซอล-ไฟซอล สาดอาหลี นิส-นัสรีน สาดอาหลี และนี-ฟิวส์ลดา โย๊ะฮาหมาด เล็งเห็น

ปญัหานี ้จงึรวมกลุม่กนัทำาโครงการศกึษาเรยีนรูส้ขุภาพผูส้งูอายุตามวถิชีมุชน ดว้ยการ

ลุกขึ้นมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ถูกทอดทิ้ง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ 

มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ

ข้อมูลคือหัวใจสำาคัญ
“อยากรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนให้มาทำากิจกรรมร่วมกัน มีพื้นที่ให้ได้ฝึกความกล้า

แสดงออกตอ่หนา้คนเยอะๆ และอยากใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์เพราะตอนนัน้เปน็ชว่ง

ปิดเทอม พวกเรามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ” นิส บอกเล่าความตั้งใจของเธอและทีมที่ตกลง

ตอบรับคำาชวนของบังเชษฐ์1 และบังหยาด2 หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การมองรอบตัวเพื่อหา

โจทย์การทำาโครงการ นิสเล่าว่าในที่ประชุมวันนั้นมีการเสนอขึ้นมาหลายปัญหาแต่สุดท้าย

ก็ตกลงเลือกเรื่อง “ผู้สูงอายุ” 

“ในหมู่บ้านของเรามีผูส้งูอายคุอ่นขา้งเยอะคะ่ บางคนถกูทอดท้ิงไมไ่ดร้บัการดแูลจาก

ครอบครัว ขาดความอบอุ่น อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุติดเตียง พวกเราเลยเห็นตรงกันว่าน่าจะทำา

โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อให้เขาได้มีกิจกรรมทำา จากที่เคยซึมเศร้าเพราะอยู่แต่ในบ้าน 

ให้เขาได้ทำากิจกรรมพบปะกับเพื่อนวัยเดียวกัน ได้พูดคุย ได้หัวเราะให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้

ถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน เพื่อให้เขามีกำาลังใจในการมีชีวิตต่อไปค่ะ”  

ทีมงานดำาเนินการตามความตั้งใจด้วยการเก็บข้อมูลจาก 2 ทาง ทางแรกคือ “ข้อมูล

ที่มีอยู่แล้ว” โดยไปท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เพื่อขอข้อมูลจำานวน 

ผู้สูงอายุ และข้อมูลสุขภาพที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) สำารวจไว้  

นีเล่าว่า “ข้อมูลของ อสม. ทำาให้เรารู้ว่าในชุมชนมีผู้สูงอายุกว่า 80 คน ส่วนใหญ่เป็นโรค

ความดัน รองลงมาคือโรคเกาต์ และเบาหวานค่ะ” 

1 พิเชษฐ์ เบญจมาศ โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
2 ประวิทย์ ลัดเลีย โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
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ไฟซอล สาดอาหลี นัสรีน สาดอาหลี

ฟิวส์ลดา โย๊ะฮาหมาด
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หลงัไดข้อ้มลูชดุแรก ทมีงานเดนิหนา้หาข้อมลูอีกทางดว้ยการ “เกบ็ข้อมลูเพิม่” โดย

จะลงไปในชุมชนเพื่อสำารวจข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ และสำารวจความต้องการของ 

ผู้สงูอาย ุทีมงานวางแผนการเกบ็ขอ้มลูโดยจะใชแ้บบสอบถาม การจดบันทกึ อดัเสยีง และ

ถ่ายวิดีโอ เพราะคิดว่าการรู้ข้อมูลรอบด้านจะทำาให้ “แก้ปัญหาได้ถูกจุด”

ผลการสำารวจ ทำาให้ทีมงานพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็น 

ผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ต้องใช้ไม้เท้าพยุงตลอดการเดิน 1 คน ส่วนที่เหลือยังเดินเหิน

คล่องแคล่ว แต่มีโรคความดันเป็นโรคประจำาตัว สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการด้านสุขภาพคือ 

การดแูลชว่ยเหลอืตามอาการเจบ็ปว่ย แตส่ิง่ทีส่ำาคัญกว่าคอืความต้องการทางดา้น “จิตใจ” 

ซอลเล่าว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่บอกว่าอยากพบปะกับเพื่อนๆ เพราะคู่ชีวิตของเขา 

จากไปแล้ว ทำาให้ต้องอยู่คนเดียว หรือไม่ก็อยู่กันอย่างเงียบเหงา เนื่องจากลูกหลานไป

ทำางานหมด เลยต้องการเจอเพ่ือนรุ่นเดียวกันเพื่อคลายเหงา กิจกรรมที่คุณตาคุณยาย 

บอกว่าอยากทำาคือ มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาปลูกผักร่วมกัน หรือไม่ก็มานั่งสานใบลาน ใบเตย

ด้วยกัน เพราะพวกเขาทำาเป็นอยู่แล้ว และเป็นกิจกรรมที่พอทำาไหว เพียงแต่ที่ผ่านมายัง

ไม่มีใครมาสร้างพื้นที่ให้ได้รวมตัวกัน

นอกจากรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุแล้ว ทีมงานได้นำาข้อมูลมาประชุมแล้ว

ประมวลผลออกมาเป็นกิจกรรมอีก 2 กิจกรรมคือการจัดกิจกรรมออกกำาลังกาย เพื่อเสริม

สรา้งสุขภาพของผูส้งูอายใุหแ้ขง็แรง และกจิกรรมตรวจวดัความดนั เพือ่ติดตามสขุภาพของ

ผู้สูงอายุเป็นระยะ และเป็นการลงไปเติมกำาลังใจให้ผู้สูงอายุด้วย

สุขภาพผู้สูงอายุกับวิถีชุมชน
กิจกรรมแรกที่ทีมงานจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาพบปะกันคือกิจกรรม 

ออกกำาลงักาย นสิใหเ้หตผุลว่า “ผูส้งูอายบุางคนไมเ่คยออกกำาลังกายมาเป็นระยะเวลานาน 

เราจึงอยากสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เขาก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ” 

ทมีงานเลอืกมัสยดิประจำาชมุชนเป็นทีจั่ดกจิกรรม เพราะเปน็ศนูยร์วมของคนในชมุชน 

หลังสรุปเรื่องสถานที่ ทีมงานก็ประสานกับ อสม. เพื่อมาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้  

วัดความดันผู้สูงอายุ และขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดด้วย กระทั่งเลือกเป็นการ

ออกกำาลงักายดว้ยไมก้ระบีก่ระบอง เพราะสามารถนำาวัสดุในทอ้งถ่ินมาทำาให้เกิดประโยชน ์

และผลิตได้ง่าย ทุกคนกลับไปทำาเองได้

ผลของความตั้งใจได้สะท้อนสิ่งท่ีน่ายินดีแก่ทีมงาน เมื่อผู้สูงอายุตอบรับเข้าร่วม

กิจกรรมเกินกว่าความคาดหมาย และบรรยากาศโดยรวมดำาเนินไปอย่างราบรื่น 

186

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



“ผู้สงูอายทุกุคนสนกุสนานกบัเพ่ือนๆ ในวยัเดยีวกนั 

กิจกรรมนี้ไม่ได้มาแค่ออกกำาลังกายอย่างเดียว เพราะยัง

ทำาให้ผู้สูงอายุได้มาพูดคุยพบปะกันด้วย” จากเดิมที่ 

ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยได้พบปะกัน กว่าจะรวมตัวกันได้ 

ตอ้งอาศยัชว่งวนัฮารรีายอเทา่นัน้ กจิกรรมนีจ้งึถอืเปน็อกี

หนึง่โอกาสทีท่ำาใหก้ลุม่ผูส้งูอายไุดม้าพดูคยุแลกเปลีย่นกนั 

เสียงหัวเราะ และเสียงพูดคุยถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบจึง

กลายเปน็หวัขอ้สนทนาหลกัระหวา่งรอทำากิจกรรม” นสิเลา่

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

กิจกรรมต่อมาคือ “การเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน” 

เพ่ือติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุหลังการดำาเนินกิจกรรมแรก 

ดว้ยการวดัความดนั และพดูคยุเปน็กำาลงัใจแกผู่ส้งูอายุ ซ่ึง

ทมีงานพากนัไปเรยีนรูว้ธิวัีดความดนัจาก อสม. โดยมกีาร

จำาลองเหตุการณ์ให้จับคู่กัน คนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ อีกคน

เป็นคนตรวจ ใหพ้วกเขาไดล้งมอืทำาจริงจนเกดิความมัน่ใจ

“ระหว่างทีต่รวจเรากจ็ะพูดคยุกับผูส้งูอายุไปดว้ยว่า

ความดันของเขาเป็นอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร แล้วจะทำา

อย่างไรเพื่อให้เป็นปกติ และคอยให้กำาลังใจเขาครับ”  

ซอลเล่า
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ทีมงานอธิบายวิธีการทำางานเพิ่มเติมว่าพวกเขาไปเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงวันเสาร์ 

อาทิตย์ หรือหลังเลิกเรียน ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกคนไหนว่างวันใด บางครั้งก็มีของฝากติดไม้

ติดมือไปให้ผู้สูงอายุ และชวนน้องคนอื่นๆ ในชุมชนไปช่วยฟัง ช่วยคุยด้วย โดยทุกครั้งที่

ไปจะมีการจดบันทึกไว้เพื่อเก็บเป็นข้อมูล

อัพเลเวลความสุข
แม้ข้อมูลท่ีจดบันทึกจะยังไม่สามารถบ่งบอกความก้าวหน้าด้านสุขภาพกายของ 

ผู้สูงอายุได้ แต่สิ่งที่ทีมงานสัมผัสถึงความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจนคือ “สุขภาพใจ” ของ 

ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมเลเวลขึ้นจนสะท้อนออกมาเป็นรอยยิ้มตลอดเวลาท่ีพวกเขาไปหาที่บ้าน  

ที่ชัดที่สุดเห็นจะเป็นกรณีของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงท่านหนึ่งซึ่งมีกำาลังใจในการพยายาม

ยกแขนยกขาของตัวเอง เวลาที่พวกเขาไปช่วยทำากายภาพบำาบัด ขณะเดียวกันทีมงาน 

ก็ค้นพบว่าสุขภาพใจพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ต่างจากผู้สูงอายุ

“กอ่นหนา้นีเ้ราไม่เคยไปเยีย่มผูส้งูอายใุนชุมชนเลย นอกจากผูส้งูอายทุีเ่ปน็เครอืญาติ

ของตัวเอง แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ทำาให้เราได้เข้าไปทำาความรู้จักกับผู้สูงอายุในชุมชน

มากขึ้น ถึงแม้ต่อไปจะไม่ทำาโครงการนี้แล้ว เราก็คงไปเยี่ยมผู้สูงอายุเหมือนเดิมอย่างน้อย

เดือนละครั้ง เพราะเกิดความผูกพันกับเขาไปแล้ว” นิสบอกความรู้สึก
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คำาพูดดังกล่าวของทีมงาน ไม่เพียงกล่าวออกมาจากใจ แต่พวกเขาได้เร่ิมลงมือทำาจริงแล้ว 

แม้ระยะเวลาโครงการใกล้สิ้นสุด แต่พวกเขากลับเลือกเดินหน้าต่อโดยได้วางแผนสำาหรับ

กิจกรรมต่อไปเรียบร้อยแล้ว ตามส่ิงท่ีเคยสำารวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุก่อนหน้าน้ัน 

“งานจกัสานเป็นภมูปิญัญาของชมุชนบ้านเขานอ้ย ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว ผูส้งูอายุ

หลายคนยังมีภูมิปัญญาเร่ืองน้ีอยู่ เราจึงจะจัดกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุจะได้มารวมตัวและร่วมกัน

ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้คนรุ่นหลัง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยค่ะ” 

นิสเล่า

นีเสริมต่อว่า ส่วนกิจกรรมปลูกผักคิดว่าจะใช้พื้นที่แถวมัสยิด เพราะเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถมารวมตัวเพื่อทำากิจกรรมร่วมกันได้ และผู้สูงอายุจะได้มี 

ผักปลอดภัยไว้กิน

ถงึแม้กจิกรรมหลงัจากนีจ้ะมีเป้าหมายทีม่ากขึน้ทัง้เร่ืองเศรษฐกจิ เรือ่งการกนิอาหาร

ดีๆ ทีมงานก็ยังไม่หลงลืมเป้าหมายหลักที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันของ

ผู้สูงอายุได้พบปะกัน ทำากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทำาให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น

ทีมงานยืนยันว่า เพราะเป้าหมายที่สำาคัญที่สุดคือ การทำาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต

ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีกำาลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไป

การเรียนรู้ผ่านโครงการ
การทำาโครงการของทีมงานกับผู้สูงอายุอาจดำาเนินไปบนเส้นทางของกลีบกุหลาบ  

ทว่าสำาหรับการทำางานด้วยกันภายในทีม พวกเขาก็ต้องพบขวากหนามไม่ต่างจากทีมอื่นๆ 

ซึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่อง “เวลา” เพราะชีวิตของแต่ละคนไม่ได้มีพาร์ทเดียว ไหนจะ 

การเรียน ไหนจะการบ้าน กิจกรรม และครอบครัว แม้แต่ก๊ะเซาะห์-บาจรียา แซะอามา  

พี่เลี้ยงโครงการก็ยังมีปัญหา จนเธอต้องกล่าวขอโทษน้องๆ หลายครา แต่ในที่สุดปัญหา

ดังกล่าวก็คลี่คลายลงได้ 

ซอลเลา่วา่ เริม่จากการทำาความเขา้ใจกนัก่อนว่าแต่ละคนต่างไมม่เีวลา แต่กยั็งไมพ่อ 

เลยคุยกันว่าจะล็อกเวลาหลังเลิกเรียน และเสาร์-อาทิตย์มาทำากิจกรรม แต่ละคนต้อง 

สละเวลาสว่นตวัมาทำาเพือ่สว่นรวม เวลาทีไ่มไ่ดม้าทำากจิกรรมกล็องบริหารเวลาของตัวเอง

ควบคู่ไป

วธิแีกป้ญัหาดงักลา่วใชเ้วลาอยูช่ว่งหนึง่จงึเขา้ทีเ่ขา้ทาง และกลายเปน็การแกไ้ขปญัหา

อย่างยั่งยืน เพราะช่วยฝึกนิสัยการบริหารเวลาของพวกเขาไปในตัวด้วย ขณะเดียวกันทีม

งานแต่ละคนก็ได้ค้นพบศักยภาพใหม่ที่ฉายแสงออกมาหลังจากเข้ามาทำาโครงการนี้ 

189

พลังพลเมืองเยาวชนคนสตูล



นิสเล่าว่า เมื่อก่อนไม่ค่อยพูด ถามคำาตอบคำา ถ้าไม่ถามเราก็เงียบ กลับจากโรงเรียน 

ก็จะอยู่แต่ในบ้าน พอมาทำาโครงการได้พัฒนาทักษะการพูดมากข้ึน เพราะรับหน้าที่

ประสานงาน ต้องติดต่อกับคนนั้นคนนี้ แล้วก็มีทักษะการคิดเป็นขั้นเป็นตอน เพราะต้อง

วางแผนบ่อยๆ คิดวิธีทำางาน ทำากิจกรรมบ่อยๆ เหมือนว่าพอทำาซ้ำาก็ค่อยๆ พัฒนาทักษะ

พวกนี้มากขึ้น

นีก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเช่นกัน เธอบอกว่าเมื่อก่อนเวลาต้องนำาเสนองานใน

โรงเรยีน เธอจะให้เพ่ือนเป็นคนพูดแทน แตห่ลงัจากเขา้มาทำาโครงการนีเ้ธอก็พบจุดเปลีย่น

ที่เข้ามาพังทลายกำาแพงความกลัวลงไป

“ครัง้หนึง่ตอนเขา้รว่มเวทเีวริก์ชอปของโครงการกลไกฯ บังเชษฐใ์หเ้ราทกุคนพูดตอน

จบกิจกรรมว่าได้เรียนรู้อะไร ถ้าใครไม่พูดจะไม่ได้กลับบ้าน หนูมีเรื่องท่ีจะพูดอยู่ในใจ 

มาตลอดทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่กล้าพูด เพราะกลัวผิด กลัวถูกต่อว่า แต่ครั้งนั้น 

ด้วยความกลัวไม่ได้กลับบ้าน เลยฝืนใจพูดออกมาค่ะ (หัวเราะ) พอพูดแล้วไม่มีใครตำาหนิ 

หนูเลยรู้สึกดีท่ีกล้าพูด หลังจากน้ันเวลาเข้าร่วมเวทีหรือมีกิจกรรมอะไรก็พูดออกมาเอง 

ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อน แค่พูดไปตามที่คิด ตามที่เห็นค่ะ”

 ซอล บอกว่าการไมถ่กูตดัสินวา่สิง่ทีพ่ดูนัน้ผดิหรอืถกูกม็ผีลตอ่ความกลา้ของเขา 

จากเมื่อก่อนไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำา เพราะกลัวทำาผิด แต่พอได้เข้าร่วมเวทีเวิร์กชอปที่

ต้องแลกเปล่ียนพูดคุยทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ และทำากิจกรรมที่ต้องพูดคุยกับ 

ผู้สูงอายุก็ทำาให้เขาพบจุดเปลี่ยน

“ผมกล้าพูดขึ้น ชอบทำากิจกรรมมากข้ึน ทำาให้มีเพ่ือนเยอะข้ึน เพ่ือนก็เลยมาชวน 

ไปทำากิจกรรมเพิ่มอีก กลายเป็นว่าผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เยอะเลยครับ (ยิ้ม)” 
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ภูมิใจมากครับที่ได้ทำาโครงการนี้ 
ถ้าไม่มีโครงการนี้ พวกเราอาจ
ไม่มีความรู้ ความกล้าที่จะเข้าไป
พูดคุยกับผู้สูงอายุ และทำาให้
ผู้สูงอายุมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทุกๆ วันแบบนี้”

กะ๊เซาะห์ยนืยนัว่าซอลตอนนีเ้หมือนคนละคนกบัซอลคนเก่า เมื่อกอ่นเขาขี้อายมาก 

ไม่กล้าพูดเลย แต่ตอนนี้ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง มีทักษะการคิด การพูด กล้าตัดสินใจ  

กล้าทำากิจกรรม และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกจากพัฒนาทักษะภายนอกแลว้ ทมีงานยงัเกดิความรู้สกึภายในขึน้ดว้ย เรือ่งแรก

คือ “ความตระหนัก”  เกี่ยวกับสุขภาพ จากการที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้สูงอายุหลายคนที่

ต่างมีโรคประจำาตัว ทำาให้ทีมงานเห็นว่า สุขภาพมีความสำาคัญมากขนาดไหน หากอยากมี

ชีวิตที่ดียามแก่ชราก็ควรเริ่มต้นดูแลสุขภาพต้ังแต่ตอนนี้ จะได้ไม่ต้องลำาบากรักษาตัว 

ในอนาคต อีกเรื่องหนึ่งคือ “ความสุข” บางอย่างที่เกิดขึ้นจากโอกาสที่ได้ทำาโครงการนี้ 

“ภูมิใจมากครับที่ได้ทำาโครงการนี้ เพราะถ้าไม่มี

โครงการนี ้พวกเราอาจไม่มีความรู ้ความกล้าท่ีจะเข้าไป

พูดคุยกับผู้สูงอายุ และทำาให้ผู้สูงอายุมีความสุข ย้ิมแย้ม

แจ่มใสทุกๆ วันแบบนี้” ซอลบอกถึงความสุขที่ได้รับ

ความตั้งใจสุดท้ายของทีมงานเกี่ยวกับโครงการนี้

คือ อยากใหท้กุคนหนัมาดูแลสขุภาพมากขึน้ จึงต้ังใจวา่

จะจัดทำา “นาฬิกาชีวิต” ของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง

และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำาตัว ที่รวบรวมข้อมูลจากการ

พดูคยุสอบถามผูส้งูอายุในชมุชนเพือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้บนัทกึไวใ้น “สมดุผูส้งูอายุต้นแบบ” 

ทีมงานแอบกระซบิเคลด็ลบับางขอ้ทีพ่วกเขารูม้าวา่ “ผูส้งูอายทุีส่ขุภาพดสีว่นใหญจ่ะตืน่เชา้

มาออกกำาลังกาย เน้นทานผักทานปลาเป็นประจำา และดื่มนมก่อนเข้านอนค่ะ”

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำาหรับชุมชนบ้านเขาน้อย...ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง 

ทีไ่มน่ิง่ดดูายตอ่ปัญหา สถานการณท่ี์เกดิขึน้ในชมุชนของตนเอง ลุกขึน้มาเอาธรุะกบั

ผูส้งูอายใุนชมุชนเสมอืนเป็นคนในครอบครวั “รอยย้ิมและเสยีงหวัเราะ” ของผูส้งูอายุ

ที่ทำากิจกรรม ถือเป็นรางวัลที่เยาวชนกลุ่มนี้รู้สึกภาคภูมิใจหลังจบโครงการ
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โครงการศึกษาข้อมูลการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อส่งเสริมการปลูกการบริโภคให้กับคนในชุมชน

พี่เลี้ยงโครงการ อับดุลขอเลด ลัดเลีย  วรวรรณ์ สอและ 
ทีมงาน กัญญาภัค สอเหรบ สุชาวดี ขุนแสง
 ฟาอิ๊ก ติงหวัง อรัญญา สารบรรณ์
 อัยมี่ มัจฉา รอฟีดะ ขุนแสง
 วริทธ์นันท์ ปาละสัน

ผักปลอดสำร 
และกำรเรยีนรู้ของ
เยำวชนบ้ำนหัวทำง
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องคการบริหารสวนตําบลละงู

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน

คุณคาที่เกิดขึ้น

ตอเยาวชน 
• ฝกความอดทนผานการทําโครงการ
• เรียนรูวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ 
• เยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกลาพูด 
 กลาแสดงออก 

ตอชุมชน 
• มีชองทางในการเลือกบริโภค
 ผักปลอดสารพิษ
• ตื่นตัวที่จะหันมาปลูกผักกินเองมากขึ้น 
• เกิดแปลงผักปลอดสารพิษขึ้นในชุมชน 

6 จัดแบงเวรในการรดนํ้า
ดูแลผักที่ปลูกในโรงเรือนทดลอง1 คนหาโจทยของโครงการ

ผานการคนหาของดีในชุมชน

2 สํารวจ/สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกผักและ 
การบริโภคผักดวยการทําแบบสอบถาม

5 ทดลองปลูกผักปลอดสารดวยตัวเอง 
บนพื้นที่ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน อบต.ละงู และโรงพยาบาลละงู 
เพื่อขอคําแนะนําการปลูกผักปลอดสารพิษ

4 ผูใหญใหพื้นที่ทําแปลงผัก
บนพื้นที่ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน   

ทําไมถึงทํา?

 ชุมชนบานหัวทาง เปนหนึ่งในชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล มีจุดเดนคือความงาม 
ของคลองละงู และยังเปนพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทําสวนปาลม 
ประมง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว แตยังไมคอยนิยมปลูกผักสวนครัวไวบริโภคเอง จึงเปนแรงบันดาลใจ 
ใหเยาวชนเกิดแนวคิดทําโครงการศึกษาขอมูลการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมการปลูก 
การบริโภคใหกับคนในชุมชน โดยหวังใหคนในชุมชนไดบริโภคผักปลอดภัย 

ผัก (ปลอดภัย) และการเรียนรูของเยาวชนบานหัวทาง กลุมเยาวชนบานหัวทาง

• 
ทําโครงการ
ที่กอใหเกิด
รายไดดีไหม

พี่คะ
ผักพวกนี้

มีวิธีการปลูก
ยังไงคะ

เลี้ยง
ปลาสิ

ขอบคุณ
มากคะ

กุงแมนํ้า
ในกระชัง
ก็ดีนะ

ผลิตภัณฑ
จากใบจาก

ไหม

ลุงยก
พื้นที่เอาไว
ใหปลูกผัก

กันนะ

ยากไหม

เสนทางการเรียนรู
จากการลงมือทํา
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ประมง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว แตยังไมคอยนิยมปลูกผักสวนครัวไวบริโภคเอง จึงเปนแรงบันดาลใจ 
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ผัก (ปลอดภัย) และการเรียนรูของเยาวชนบานหัวทาง กลุมเยาวชนบานหัวทาง
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ทําโครงการ
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จากการลงมือทํา
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“ไม่กินผัก แล้วจะชักชวนคนอื่นให้มากินผักได้ยังไง” 

ประโยคท้าทายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พุ่งใส่เด็กกลุ่มหนึ่งจากชุมชนบ้าน 

หัวทาง ตำาบลละงู อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ในระหว่างนำาเสนอโครงการ เหตุการณ์นี้น่าจะ

เป็นบททดสอบแรกของเด็กๆ ว่าจะมุ่งมั่นหรืออดทนมากพอหรือไม่ 

หากแนวคิดของโครงการ Active Citizen คือการ “สร้าง” คุณลักษณะนิสัยหลาย

ประการในตัวเยาวชน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ความอดทน” ต่ออุปสรรคปัญหาที่เข้ามากระทบ 

ขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างคุณลักษณะที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการทำางานคือ “การใฝ่เรียน 

ใฝ่รู้”

เยาวชนหัวทางก็เช่นกัน เพราะตลอดเส้นทางการทำางานที่เด็กๆ บอกว่าเป็น 

“ประสบการณ์นอกห้องเรียน” ทำาให้เขาไปพบความต่างระหว่าง “ผักปลอดสาร” และ “ผัก

ปลอดภัย” เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขารู้ “วิธีปลูกผัก” แม้โครงการจะยังไม่ถึงขั้นสร้างกระแส 

ให้คนมาปลูกผักกินเองก็ตาม

นี่คือเส้นทางการเรียนรู้ของ “คนกินผัก (บางชนิด)” 

เลือกเรื่องผักเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว
“พี่ๆ มาถามว่า สนใจทำาโครงการมั้ย” กัญญา-กัญญาภัค สอเหรบ เล่าถึงจุดเริ่มต้น

“เราก็ตอบว่าอยาก เพราะอยู่ว่างๆ แต่พี่บอกว่าต้องมีทีม หนูก็ไปหาทีมมาจนครบ 

หลงัจากนัน้พีเ่ชษฐ์1 กน็ดัมาเรือ่ยๆ และใหช่้วยกนัคดิว่าจะทำาโครงการอะไร” ทัง้นี ้การเปิด

ให้คิดแบบกว้างโดยไม่ไดร้ะบุรปูรา่งหนา้ตาของโครงการเปน็เสมอืนการตรวจสอบความคดิ

เด็กๆ ว่ามีความสนใจ หรือใส่ใจสถานการณ์ของชุมชนในเรื่องใดบ้าง 

สำาหรับน้องๆ เยาวชนหัวทาง ความคิดแรกที่พวกเขานึกถึง คือโครงการที่ก่อให้เกิด

รายได้ อาทิ การเลี้ยงปลาและกุ้งแม่น้ำาในกระชัง รวมถึงการทำาผลิตภัณฑ์จากใบจาก 

เพราะชุมชนมีแหล่งวัตถุดิบที่สำาคัญ 

แต่เมื่อวิเคราะห์ทั้งความรู้ และศักยภาพของตนเอง พบว่าการเพาะเลี้ยงทั้งปลาและ

กุ้งอาจจะเกินกำาลัง พี่ๆ จึงให้ลองคิดถึงเรื่องราวใกล้ๆ ตัว ซึ่งก็มาจบที่การปลูกผัก เพราะ

ถ้ามองในมุมรายได้ การปลูกผักอาจช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับน้องๆ 

เหมือนสถานการณ์กำาลังจะไปได้ดี เพราะได้เรื่องที่อยากทำา แต่ก็ต้องมีเหตุทำาให้ 

ทีมงานเหลือคนเดียวคือ กัญญา 

“เหลอืหนคูนเดยีว และพีเ่ลีย้งอกีคน แตไ่มอ่ยากทิง้โครงการ จากนัน้กไ็ปชวนเพือ่นๆ 

มาช่วย” ซ่ึงความพยายามและไม่อยากเสียโอกาส กัญญาตระเวนชวนเพ่ือนๆ มาจนครบทีม

1 พิเชษฐ์ เบญจมาศ โคชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
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กัญญาภัค สอเหรบ

อัยมี่ มัจฉา

สุชาวดี ขุนแสง

ฟาอิ๊ก ติงหวัง

อรัญญา สารบรรณ์
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คนแรกคอื ฟาอิก๊ ตงิหวงั มาดว้ยเหตุผลทีอ่ยากจะให้หมูบ้่านโดง่ดงั แถมมคีวามหวัง

เล็กๆ คือการมีอาชีพเสริมเป็นของตัวเอง 

คนต่อมาคือ อัยมี่ มัจฉา ที่มาทำาเพราะว่า “โดยส่วนตัวแล้วหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องใน

หมู่บ้านสักเท่าไร ก็อยากรู้ให้มากขึ้น แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านด้วยค่ะ” 

ส่วนเหตุผลของ ฟ้า-อรัญญา สารบรรณ์ บอกว่า “อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำาอะไร จะได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ”

ขณะที่ สุ-สุชาวดี ขุนแสง บอกว่า “หนูอยากให้ชุมชนสะอาดค่ะ”

ต่างคน เข้ามาด้วยเหตุผลต่างกัน แต่ทุกคนสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันได้คือ 

“อยากให้คนในชุมชนปลูกผักกินเอง” 

แม้บางคนจะไม่กินผัก ขณะที่บางคนพอจะมีประสบการณ์ในการปลูกผักมาแล้ว 

จากโรงเรียน

“เดี๋ยวนี้มีผักขายเยอะ ชุมชนของพวกเราใกล้กับตลาดสดด้วย คนส่วนใหญ่จะเลือก

ซื้อของในตลาดมากกว่าปลูกเอง เพราะสะดวกมากกว่า ก็เลยอยากให้คนในชุมชนปลูกผัก

ทานเอง จะได้ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงด้วย” กัญญาบอกถึงเป้าหมายของ 

โครงการศกึษาขอ้มลูการปลูกผกัปลอดสารพษิเพือ่สง่เสรมิการปลกูการบรโิภคใหก้บั

คนในชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดภัย
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�ความรู้มีอยู่ในแปลงผัก
การทำางานเร่ิมด้วยการสำารวจว่าคนในชุมชนปลูกผักกินเองหรือซื้อผักกินมากกว่า  

ผ่านการทำาแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคลที่สนิทในชุมชน ซึ่งผลสำารวจพบว่า 

ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักกินเอง แต่มีไม่กี่ครอบครัวที่ปลูกผักกินเอง 

“มีประมาณ 2-3 ครอบครัว ส่วนผักท่ีปลูกจะเป็นผักสวนครัว เช่น กะเพรา” กัญญาบอก 

และด้วยจำานวนของคนในชุมชนที่ปลูกผักไว้บริโภคเองมีน้อยมาก ทำาให้พวกเขาเริ่ม

หวั่นใจว่าจะสามารถเปลี่ยนใจ เปลี่ยนวิถีของชาวบ้านได้หรือไม่ และอีกปัญหาใหญ่คือ  

‘ในชุมชนไม่มีพื้นที่ปลูกผัก’ 

“พอเห็นจำานวนบ้านท่ีปลูกผัก ก็เร่ิมนึกท้อใจบา้งเหมอืนกนั เริม่กลบัมานัง่คยุกนัใหม่

ว่าถ้าเราเริ่มจากการปลูกผักเอง แล้วนำาผักที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีไปลองขาย ชาวบ้าน

จะซื้อมั้ย เพราะว่าบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ติดๆ กันหมดเลย จึงมีพื้นที่น้อยมากที่จะ

ปลกูผกักนิเอง ตอนนัน้เลยคดิกนัว่าอยากจะปลกูผกัในกระถาง ตัง้บรเิวณบา้นนดิๆ หนอ่ยๆ 

ก็โอเคแล้ว” สุเสนอไอเดียต่อเพื่อนๆ นั่นจึงทำาให้เด็กๆ ลงพื้นที่ศึกษา “วิธีการปลูกผัก” ที่

องค์การบริหารส่วนตำาบลละงู และโรงพยาบาลละงู

“ไปขอคำาแนะนำาเรื่องการปลูกผัก ดูวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งพี่ที่โรงพยาบาล

เขาปลูกผักปลอดสารพิษด้วยการใช้สูตรตั้งแต่โบราณที่เขาสืบทอดมา คือใช้มูลสัตว์ แกลบ 

มาคลุกเคล้าด้วยกัน แต่ที่ อบต.ละงู จะใช้วิธีจากในอินเทอร์เน็ต แล้วก็เอามาลงมือทำาเอง 
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ตอนนั้นพวกเราก็ตัดสินใจกันว่าจะลองใช้วิธีตามพี่ที่โรงพยาบาลแนะนำา เป็นวิธีการของ 

คนสมัยก่อนด้วย ซึ่งในสมัยก่อนไม่มีสารเคมีอยู่แล้ว และคนสมัยก่อนก็ร่างกายสุขภาพ 

แข็งแรง” กัญญา อธิบายถึงความรู้ที่ได้จากการไปดูงานที่ อบต.ละงู 

โรงเรือนผักสวนครัวเพื่อชุมชน
อย่างไรก็ตาม แม้จะเคยมีประสบการณ์ปลูกผักสวนครัวที่ได้จากการเรียนในวิชา 

การงานที่โรงเรียนมาบ้าง ทั้งการปลูกพริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วงอก ผักบุ้ง ตะไคร้ กะเพรา 

แต่การปลูกผักปลอดสารพิษไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปลูกผักทั่วไป พวกเขาจึงให้ความสำาคัญ

กับการหาข้อมูลท่ีรอบด้าน ท้ังการค้นคว้า และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อเร่ง

เติมองค์ความรู้ หากลเม็ดเคล็ดลับวิชาเพื่อให้พืชผักอยู่รอดได้โดยไม่ใช้ปุ๋ยและเคมี

“ตอนนั้นคิดว่าจะปลูกผักอะไรดี ก็ลองสำารวจว่าส่วนใหญ่คนในชุมชนจะกินผักอะไร 

ก็จะมีถั่วฝักยาว ผักกาด ผักคะน้า จากนั้นก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตถึง 

วิธีการปลูกของผักว่าแต่ละชนิดใช้เวลาปลูกกี่วัน มีวิธีการอย่างไร แล้วก็พยายามสอบถาม

คนที่ปลูกผักปลอดสารพิษด้วย ซึ่งการหาข้อมูลจากหลายๆ ทาง ไม่ใช่แค่จากอินเทอร์เน็ต

เพยีงอยา่งเดยีว เพราะอยากไดข้อ้มลูท่ีหลากหลาย ถ้ารับข้อมลูแคด่า้นเดยีวก็กลวัว่าเราจะ

รูแ้ค่ข้อมลูเดยีว ไมไ่ดรู้ร้อบดา้น ซึง่ทำาใหข้อ้มลูทีไ่ดก้ต็รงกนับ้าง ไม่ตรงกนับ้าง” กญัญาเลา่

วิธีหาข้อมูล

โรงเรือนหลังเล็กๆ บนพื้นที่ ‘ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน’ คือแปลงเพาะปลูก

ท่ีเป็นเสมือนสนามทดลองแรกของเยาวชนบ้านหัวทาง ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของ

ผู้ใหญ่ในชุมชน

“ตอนแรกคิดว่าจะปลูกในกระถางที่บ้าน แต่ผู้ใหญ่ในชุมชนได้แบ่งพ้ืนที่ของศูนย์

เศรษฐกจิพอเพยีงสว่นหนึง่ใหไ้ดม้ารว่มกนัปลกูผกั ซึง่เรากค็ดิทำาโรงเรือนขึน้มา เพราะตอน

ไปโรงพยาบาลละงู ได้เห็นตัวอย่างที่เขาสร้างโรงเรือน พี่เขาบอกว่าถ้าทำาแปลงบนพื้นดิน

เลยจะมีปัญหาเรื่องแมลงได้ง่าย เพราะแมลงจะบินต่ำา พอได้รับคำาแนะนำาจากตรงนั้นมาก็

เลยคิดสร้างโรงเรือนดีกว่าเพื่อป้องกันแมลงส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

และผู้ใหญ่หลายๆ ทา่น จากนัน้เข้าสูข่ัน้ตอนการปลูก ซึง่ผกัทีป่ลกูกม็ผีกักาด ผกับุ้ง เพราะ

เป็นผักที่ชาวบ้านนิยมกิน และยังไม่ค่อยมีใครปลูก ส่วนการดูแลจะจัดเวรแบบสองต่อสอง 

สลับกันแบบคนนี้มาวันนี้นะ แล้วก็เวียนกันไปดู” ฟาอิ๊กบอกวิธีดูแลสวนผัก
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ผักจะงอกงาม�ต้องรดน้ำาและใส่ใจ�
แม้การปลกูผกัปลอดสารจะเริม่ตน้ดว้ยด ีแตเ่ปน็ทีน่า่เสยีดายวา่ ผลผลติในแปลงปลกู

ล้วนแล้วแต่แคระแกนแห้งเหี่ยวเฉาตาย พวกเขายอมรับว่า นอกจากสภาพฝนฟ้าอากาศที่

ไม่เป็นใจแล้ว ปัญหาหลักคือ ‘ความใส่ใจ’ และ ‘การแบ่งเวลา’ ของคนในทีม 

“ชว่งนัน้ฝนตกดว้ย แลว้เพือ่นแตล่ะคนในทมีแทบไมม่เีวลาว่าง ไมม่ใีครมาดแูลรดน้ำา 

เพราะว่าใกล้ปิดเทอมทุกคนต้องเคลียร์งานและอ่านหนังสือสอบ แต่ที่สำาคัญคือเรายัง

จัดการเวลาไม่โอเค จัดการเวลาไม่ถูก” กัญญากล่าว

ด้านสุ บอกว่า “ไม่ได้มาเพราะต้องเรียน แล้วก็มีงานกลุ่มด้วย” 

ขณะที่ อัยมี่ ยอมรับตามตรงว่า “จริงๆ ก็มีเวลาว่างนะ แต่อาจเป็นเพราะพวกเรา

ไม่จริงจัง ไม่ให้ความสำาคัญกับมัน บางทีก็เหนื่อยๆ ก็ไม่อยากมา”

บ่อยครั้งท่ีการเดินทางไม่ได้ราบเรียบดั่งที่ใจคิดเสมอไป อาจมีหลงทางไปบ้าง  

เจออุปสรรคบ้าง นั่นไม่ได้หมายความว่าจะหมดโอกาสถึงเส้นชัย ‘การยอมรับความจริง’ 

และ ‘กล้าเผชิญกับปัญหา’ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำาโครงการ อาจทำาให้พวกเขาได้ทบทวน

และพัฒนาตัวเอง ก่อนจะได้อิ่มเอมกับความสำาเร็จที่รออยู่ปลายทาง

“ตอนนี้ก็คิดว่าจะเริ่มเพาะปลูกและดูแลผักใหม่ ช่วยกันแบ่งเวลา จัดสรรเวลาให้ถูก

และดีมากขึ้น แล้วก็รอผล เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ คืออยากให้คนในชุมชนได้กินผัก 

ปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนทั้งนอกหมู่บ้านและในหมู่บ้านได้เข้ามาศึกษา  

ซึ่งเบื้องต้นก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาความรู้ที่ได้จากการปลูกผักโพสต์ลงเฟซบุ๊ก แล้วก็นำาไปพูดคุย
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ในวันที่มีการประชุมของหมู่บ้าน เอาผักที่ปลูกได้ไปโชว์ ก็ยังหวังไว้เช่นนั้น อยากทำาต่อให้

สำาเร็จ” ทีมงานบอกหลังจากรู้ข้อผิดพลาดของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้วันนี้ผักในแปลงจะยังไม่ผลิดอกออกผล แต่พวกเขาบอกว่า

กระบวนการทำางานในโครงการได้พัฒนา ขัดเกลาให้พวกเขาเติบโตมากขึ้น กัญญาบอกว่า 

“การทำาโครงการนีช้ว่ยฝึกให้เรามีความอดทน เพราะโตไปคงตอ้งเจอปญัหาอะไรอกีเยอะ 

และท่ีสำาคญัคอืการมีโอกาสไดเ้รยีนรูก้ารปลกูผกัปลอดสารพษิ ซึง่ถา้ปลกูไดส้ำาเร็จ กจ็ะเปน็

อาชีพเสริมให้เราในวันข้างหน้าได้” 

ส่วน อัยม่ี บอกว่า “ความรู้ที่ได้จากการทำาโครงการ นำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

และในโรงเรียนได้ อย่างเรารู้แล้วว่าผักในตลาดมีสารพิษ ดังนั้นการได้เรียนรู้วิธีปลูกผัก

ปลอดสารทำาให้กลับไปปลูกผักกินที่บ้านเองได้ จะได้มีสุขภาพดี ซึ่งที่บ้านก็ปลูกผักเยอะ

เหมือนกัน แต่ตากับยายปลูก เราก็ช่วยรดน้ำา ผักที่บ้านไม่ใช้สารเคมีเลย จะใช้น้ำาหมักแทน 

ความรู้ที่ได้ก็เอาไปช่วยตากับยายได้”

สำาหรับ บังเลด-อับดุลขอเลด ลัดเลีย พี่เลี้ยงโครงการ กล่าวว่า แม้โครงการจะยัง 

เดินทางไม่ถึงจุดท่ีสำาเร็จหรือสิ้นสุด แต่ตลอดระยะเวลาที่ได้เฝ้าติดตามการทำางานของ 

กลุ่มเยาวชนบ้านหัวทาง ก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ โดยเฉพาะสิ่งที่หวังไว้คือ 

‘ความกล้าแสดงออก’

“เราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของเด็กๆ แม้อาจจะไม่ได้กับเด็กทุกคน แต่อย่างน้อยมี

เด็กที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก อย่างฟาอิ๊ก จากเดิมที่ไม่กล้า ขี้อาย ก็กล้าพูด 

กลา้แสดงออกมากขึน้ ส่วนกญัญาเมือ่ก่อนไปโรงเรยีนกำาแพงวทิยา คอืไมก่ลา้พดูเลย 

แต่พอมาทำาโครงการนี้ กล้าออกไปนำาเสนองาน สามารถเปิดพาวเวอร์พ้อยท์ให้คน

จำานวนมากดู ซึ่งทางโรงเรียนเล่าให้ผมฟังว่า ทางโรงเรียนให้ทำาหนังสั้นประมาณสองสาม

นาที ให้เขาอธิบายอะไรต่างๆ เขาอธิบายได้ดีมาก แล้วที่สำาคัญคือพวกเขาสามารถตัดต่อ

วดิโีอนำาเสนอวา่หมูบ้่านเรามอีะไรออกมาไดด้ ีเพราะเคยเข้าอบรมการตัดต่อวิดีโอ พวกเขา

สามารถนำานักท่องเที่ยวได้ สำาหรับผมนี่คือสุดยอดแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เด็กๆ ได้จากการ

ทำาโครงการ” 

ต้นผักเล็กๆ ในโรงเรือนที่เด็กๆ ปลูกขึ้นเพื่อหวังเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยใน

ชุมชนแห่งนี้ แม้ผลผลิตจะยังไม่งอกงามให้เห็นผล แต่ตลอดเส้นทางของการปลูกผัก

สรา้งโรงเรอืน กเ็ปรยีบเสมอืนสนามทดสอบท่ีบ่มเพาะ ขัดเกลา ให้เหลา่ ‘ต้นกลา้บ้าน

หัวทาง’ ได้เห็น ‘คุณค่าและศักยภาพ’ ของตนเอง เพื่อรอวันเติบโตเป็น ‘ไม้ใหญ่’  

แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคมต่อไป
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