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คณะทำ�ง�น  

Young Active Citizen



สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ริเริ่ม

โครงก�ร Active Citizen ขึ้นม� เพื่อเป็นกลไกในก�รส่ือส�รเปลี่ยน

จิตสำ�นึกประช�ชนให้เป็นจิตสำ�นึกใหม่ สร้�งคนรุ่นใหม่ที่มีสำ�นึกต่อ 

ส่วนรวม

ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคนในยุคปัจจุบัน ว่าเป็น Generation ME ที่คิด

แตเ่รือ่งตวัเอง สนใจแตเ่ร่ืองตัวเอง โลกหมนุแวดลอ้มรอบตัวเขาทัง้หมด และ

ตัง้คำาถามว่า คนใน Generation ME นีเ่องท่ีจะเปน็ผูเ้ปลีย่นแปลงโลกทัง้หมด

หรือไม่ ทำาอย่างไรจะนำาความเป็นตัวตนของเขามาใช้ในทางที่สร้างสรรค์  

จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยที่ สสส. คิดว่า ทำาอย่างไรจะเปลี่ยนคนใน 

Generation ME มาเป็นคนใน Generation A หรือ Generation Active หรือ 

Active Citizen จึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Gen A: Generation Active เพื่อปลุก

กระแสจิตสำานึก ค่านิยมใหม่ให้แก่สังคม หัวใจสำาคัญ คือต้องการเปิดโอกาส 

เปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้จากการทำาโครงการของเขาเองใหม้คีวามย่ังยืน 

ทำาให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทักษะ และสำานึกใหม่ฝังอยู่ในเนื้อในตัวจนนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงระบบได้  

Generation Active นั้น ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ ต้องกระโดด

ลงไปทำางานด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิด

สรา้งสรรค์ มนีวัตกรรม (Creative) และคดิบวก เชือ่มัน่ในพลงับวกของตัวเอง 

(Positive) และเพ่ือให้เกิด Generation Active วิธีการทำางานหน่ึงของ สสส. คือ

การชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมทำางาน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

มาพัฒนางานร่วมกัน ร่วมกันสร้างพลเมืองเยาวชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด

สงขลา ศรีสะเกษ น่าน และภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี                

ราชบุรี และสมุทรสงคราม) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทำาโครงการที่มาจาก

โจทยใ์นชุมชน ใชโ้ครงการเป็นเคร่ืองมอืในการสร้าง Generation Active เพ่ือ

ให้ทักษะและสำานึกใหม่ที่เป็นสำานึกต่อส่วนรวมเกิดข้ึนและอยู่ในเนื้อในตัว

เยาวชน ซึ่งเป็นการก่อกระบวนการทำางานเชิงลึกกับองค์กรพัฒนาเอกชน 

ในพื้นที่ที่มีบทบาทสร้างการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด Generation Active 

ในจังหวัด

จากการทำางานในระยะเวลา 1 ป ีสสส. และมูลนธิฯิ จึงตอ้งการถา่ยทอด

แนวคิด วิธีการสร้าง Generation Active เพื่อสื่อสารสร้างการเรียนรู้ สร้าง

แรงบันดาลใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันเป็นกำาลังและร่วมสร้าง 

Generation Active ให้กับประเทศไทยต่อๆ ไป
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หากนึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการทำางานร่วมกับเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่แม่กลองแล้ว หลายคนคงนึกถึงภาพของน้องๆ เยาวชนที่

รวมตัวกันเรียนรู้เรื่องของแม่น้ำาแม่กลองผ่านกลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า 

“กลุ่มเย�วชนอ�ส�สมัครรักษ์แม่กลอง” ซ่ึงการก่อเกิดกลุ่มเยาวชนแม่กลอง

ในช่วงน้ันเป็นความตั้งใจของพี่เดช พุ่มคชา ในการท่ีจะสร้างและสืบทอด

อุดมการณ์การทำางานพัฒนาให้กับท้องถิ่นบ้านเกิด จนนำาไปสู่การทำางาน

ร่วมกันระหว่างเยาวชนและประชาคมคนรักแม่กลองที่เข้มแข็ง โดยน้องๆ 

เยาวชนจะส่งตัวแทนเข้าประชุมร่วมกับประชาคม เพื่อร่วมรับรู้ปัญหาและ

ช่วยดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน กิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มเยาวชน

ทำาอย่างต่อเนื่อง คือ การดูแลและเฝ้าระวังตรวจสอบ เพื่อเปรียบเทียบ 

ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำา (DO) บริเวณแม่น้ำาแม่กลองทุกเดือน 

การวดัค่า DO เปน็การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีใ่หผ้ลทางวชิาการ

ทีช่ดัเจน มากกว่าการดดูว้ยสายตา ผลการตรวจคา่น้ำาจะเป็นข้อมลูกลบัไป

ให้ชุมชนได้รับรู้ ก�รกระทำ�เช่นนี้กระตุ้นให้ช�วบ้�นในชุมชน หันม� 

ให้คว�มสนใจคุณภ�พน้ำ�ใกล้บ้�นของตนเอง ก�รก่อตัวในครั้งนั้น 

นับเป็นก�รสร้�งพลังคว�มพลเมืองเย�วชนในยุดแรกๆ เลยก็ว่�ได้ 

 หลังจากนั้นมาภาพของการเคลื่อนตัวของเยาวชนในพื้นที่แม่กลอง 

ก็ขยายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำาแม่กลอง โดยคงไว้ซึ่ง

เจตนารมณ์เร่ืองการอนรัุกษแ์ละการประสานเครือข่ายกลุม่เยาวชนในพืน้ที ่

แต่เนื่องจาก “กลุ่มเย�วชนอ�ส�สมัครรักษ์แม่กลอง” ไม่ได้ดำาเนิน

กิจกรรมดูแลแม่น้ำาแม่กลองเพียงอย่างเดียว จึงหารือกันแล้วมีมติเปลี่ยน

ชื่อเป็น “กลุ่มเย�วชนรักแม่กลอง” ซ่ึงหมายถึงเยาวชนที่มีความรัก 

หวงแหน ผูกพันกับเมืองแม่กลอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ประเพณี สังคม วิถีชีวิต ศาสนาและเศรษฐกิจ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

เพียงไม่กี่ปีของกลุ่มเย�วชน ได้เสริมสร้�งศักยภ�พของพวกเข�จน 

เปน็ทีย่อมรับ ทำ�ง�นเคยีงบ่�เคียงไหลก่บัผูใ้หญ่ในชมุชน เพือ่อน�คต

ที่ดีขึ้นของชุมชนคนแม่กลอง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเยาวชนในพื้นที่แม่กลองเพียงจังหวัดเดียวคง 

ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ในภมิูภาคตะวนัตก กเ็ปน็ความทา้ทายอกีดา้นหนึง่ทีห่ลัง่ไหลเขา้มาในพืน้ที ่ 

การสรา้งจติสำานกึพลเมอืงเยาวชนทีรั่กทอ้งถ่ินจึงเป็นความสำาคญัท่ีจะชว่ย

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังจะเกิดขึ้น ทำาให้เกิดการจุดประกายขึ้น 

มาอกีครัง้ ภายใตโ้ครงก�รพลงัเดก็และเย�วชนเพือ่ก�รเรยีนรูภ้มูสิงัคม
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ภ�คตะวันตก ซึง่เปน็การทำางานรว่มกันระหวา่งศนูยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรสงคราม ภายใตก้ารสนบัสนนุจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) และ มูลนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) ทีจ่ะร่วมกนัสรา้ง

พลังพลเมืองเยาวชน (Active Citizen) ให้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคตะวันตก    

1 ปีของการขับเคลื่อนโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค

ตะวันตก  ได้ก่อเกิดการเรียนรู้เรื่องจิตสำานึกพลเมือง ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเยาวชน พี่เลี้ยง 

คนในชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสร้างพลังที่เป็นกลไกในการทำางานร่วมกันในหลากหลาย

รูปแบบ ดังปรากฏชัดในผลงานที่จะถูกบันทึกถ่ายทอดเป็นความทรงจำาในหนังสือ  

“พลงัเย�วชน เปลีย่นโลก” เลม่นีท้ีส่ะทอ้นกระบวนการลงมอืทำาทีท่ำาใหเ้ดก็และเยาวชน

เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เช่น ความรักในชุมชน สำานึกพลเมืองต่อ

ชุมชน สำานึกรักบ้านเกิด ที่มาจากการเรียนรู้และการลงมือทำา

เราหวังว่าเมล็ดพันธ์ุแห่งการเติบโตนี้จะเป็น “พลัง” ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม ท่ีคนรุน่ใหม่จะเขา้มารบัชว่งตอ่เพือ่สรา้งสงัคมแห่งความสนัติสขุ

และมีความรักต่อบ้านเกิดของตัวเอง รวมทั้งเอาธุระต่อเรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้นในภูมิภาค

ตะวันตก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใส่ใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดเชื่อมโยง 

เรื่องใกล้ตัวและมองโลกเชิงระบบ มีความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง เข้าใจ

ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเติบโตเป็นพลังของชาติต่อไป
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ขณะนี้หลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen 

ในมุมมองของมูลนิธิสยามกัมมาจลนั้น  Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจ

เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม อยากที่จะเห็นสังคมไทย

ดีขึ้น ความสำาคัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวมรู้สึก

เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำาให้สังคมดีขึ้น และเข้ามาช่วยกันคนละไม้

คนละมือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลนิธิสยามกัมมาจลอยากเห็นคนรุ่นใหม่มี

สำานึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งตรงกับคำาว่า  Active Citizen นั่นเอง

ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน  

“เปิดพ้ืนที”่ ในทีน่ีห้มายถงึการเปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดม้โีอกาสเขา้มาทำางาน

ร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย  

หรือในชุมชนของเขา จังหวัดของเขา ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เรื่องราว

ความเป็นมาเป็นไปของชุมชน ก็จะไม่เข้าใจชุมชนของตนเอง สำานึกความเป็น

พลเมืองก็ไม่เกิด  

ประเด็นสำาคัญคือ เราต้องสนับสนุนให้เขาได้เข้าเรียนรู้เร่ืองราว 

ชุมชนของเขา จังหวัดของเขา และบ้านเมืองของเขา การเปิดโอกาสและ 

การสนับสนุนเช่นนี้ จะทำาให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ค่อยๆ เห็นภาพ จนเกิด 

คว�มเข้�ใจสังคมโดยรวม แล้วเกิดก�รเชื่อมโยงตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของบ้าน ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะค่อยๆ ปลุกสำ�นึก

และคว�มรู้สึกอย�กเข้�ม�มีส่วนร่วม อย�กเข้�ม�มีส่วนช่วย อย�กเข้�

ม�รับผิดชอบสังคมชุมชนท่ีเข�อ�ศัยอยู่ เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอก�ส 

และมีคนทำ�หน้�ที่ให้โอก�สเหล่านี้ในทุกจังหวัด 

โครงก�ร Active Citizen ของมูลนิธิสย�มกัมม�จล ปัจจุบันทำ�ง�น

ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เป็น

โครงการทีเ่ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจงัหวดัทีส่นใจทำางานแบบเดยีวกบัเรา 

มีความคิดใกล้เคียงกับเรา นั่นคือการลงไปช่วยเยาวชน เปิดโอก�สให้

เส้นท�งสร้�ง 
Young Active Citizenปิย�ภรณ์ 

มัณฑะจิตร
ผู้จัดก�รมูลนิธิ
สย�มกัมม�จล 
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์
จำ�กัด (มห�ชน)
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เย�วชนได้เรียนรู้โจทย์ชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒน�เป็น Community 

Project หรือโครงก�รท่ีเป็นโจทย์ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาเขาจะ

รู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือมีความรู้อะไรที่จะ

เขา้มาชว่ยแกป้ญัหาเหลา่นัน้ ด้วยการเขา้ไปพัฒนาโครงการและทำางาน

ร่วมกับชุมชน ซ่ึงก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีจะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้�กับ

พืน้ท่ี ผกูคนรุน่ใหมเ่ข�้กบัชมุชน คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งชมุชน และ

สำ�นึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้นต�มไปด้วย โครงก�รเหล่�นี้ในปีหนึ่งๆ 

จะส�ม�รถสร้�งหรือพัฒน� Active Citizen ขึ้นม�ได้หล�ยร้อยคน

การสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากใน 

พืน้ทีน่ัน้ มูลนธิสิยามกมัมาจลมแีนวคดิว่า ถา้นกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ข้าไป

เรยีนรูเ้รือ่งของชมุชนในพ้ืนทีตั่วเอง สำานกึความเป็นพลเมืองจะเกิดข้ึน

ได้ง่าย 

“เหมือนเราอยู่บ้าน เราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน อยากจะ

เขา้มาดแูลน้ำาไมใ่หไ้หลทิง้ ปดิไฟทีไ่มจ่ำาเปน็ พฤตกิรรมแบบนีบ้อกอะไร 

มันบอกว่าเรามีสำานึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ทีนี้ในชุมชนเอง 

น้องๆ จะต้องพัฒนาสำานึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็

คือชุมชน หรือจังหวัดของเขา นั่นคือความสำาคัญของการที่เราเข้าไป

สนับสนุนเชิงพื้นที่”

การทำางานในลักษณะนี้
จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ 
ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และสำานึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้น
ตามไปด้วย โครงการเหล่านี้
ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้าง
หรือพัฒนา Active Citizen
ขึ้นมาได้หลายร้อยคน
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 หล�ยคนบอกว่�อย�กเห็นเด็กไทยสำ�นึกรักบ้�นเกิด 

เข�จะสำ�นึกรักบ้�นเกิดได้ก็ต่อเมื่อเข�รู้สึกว่�เข�เป็น 

“ส่วนหน่ึง” ของบ้�นเกิด แล้วก็เข้�ใจคว�มเป็นม�เป็นไป

ของบ�้นเกิด โครงการนีเ้ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจังหวัด

ที่สนใจทำางานพัฒนาเยาวชนให้มีสำานึกพลเมือง ด้วยการ

เปดิโอกาสและสนบัสนนุเยาวชนทำาโครงการชมุชน  มูลนธิฯิ 

มีแนวคิดว่าการสนับสนุนองค์กรใดๆ ก็ตามที่จะมาช่วย 

ขับเคลื่อนงาน Active citizen ต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ 

และที่สำาคัญคือตัวองค์กรและเจ้�หน้�ที่ต้องเป็น Active 

Citizen ที่ห่วงใยคว�มเป็นม�เป็นไปของจังหวัด เข�จึง

ลกุขึน้ม�พย�ย�มทีจ่ะสร�้งหรอืพฒัน�คนใหม้จีติสำ�นกึ

คว�มเป็นพลเมือง

แมว้า่องค์กรเหลา่นีจ้ะรูจ้กับา้นของตวัเอง รูจ้กัจังหวัด

ของตัวเองเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เขาขาดคือ ความแข็งแรงทั้ง

ด้านก�รเงินที่จะทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง และขาดกลไกก�ร

ทำ�ง�น เรามองว่าองค์กรที่จะทำางานด้านนี้ได้ คนในพื้นที่

หรือคนในองค์กรนั้นจะต้องอยู่กับองค์กรยาวนานพอที่จะ

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์กับ

องค์กรของเขา โดยมูลนิธิฯ จะเข้�ไปหนุนเสริมทักษะ

คว�มส�ม�รถในก�รเป็นโค้ช เป็นคนท่ีชี้แนะ และให้

กำ�ลังใจเย�วชนในก�รทำ�ง�น และเผชิญกับปัญห�

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่มี

ทักษะอะไร เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดการ

โครงการและการเงินด้วยความซ่ือสัตย์ มีความเข้าใจชุมชน  

มปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้น พีเ่ลีย้งก็ต้องมทีกัษะและคณุสมบัตินัน้

ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และ

พฒันาทักษะตลอดจนปลกูฝงันสิยัทีด่เีหลา่นัน้ใหเ้กดิข้ึนกบั

คนรุน่ใหมไ่ดด้ว้ย บทบ�ททีส่ำ�คญัของพีเ่ลีย้งคอื ก�รสร�้ง

ก�รเรียนรู้และเข้าใจชุมชน กระตุ้นให้เยาวชนมองเห็น 

ความเชือ่มโยงวา่ตนเองเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนอยา่งไร และ

จะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

อย่างไร เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้เยาวชนเกิดสำานึกของ

ความเป็นพลเมือง

และท่ีสำาคัญคือก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีคนทำ�ง�นต้อง

เก�ะติดและติดต�มผลอยู่ตลอดเวล� เราพัฒนาคนรุ่นใหม่

ขึ้นมาให้เขามีสำานึกความเป็นพลเมืองแล้ว เมื่อเขาอยากจะ

ทำาอะไรต่อ เราต้องรับรู้ ต้องติดตาม งาน “ฐ�นข้อมูล” ซึ่ง

เปน็งานหลงับา้นกต็อ้งพฒันาไปดว้ยเช่นกนั  สว่นเรือ่ง “ก�ร

สื่อส�ร” ก็เป็นเรื่องสำาคัญที่องค์กรในพื้นที่ต้องเปิดพื้นที่ให้

เยาวชนไดน้ำาเสนอผลงานใหค้นในพืน้ทีร่บัรู้  ซึง่มลูนธิฯิ และ

องค์กรในพื้นที่ต้องหารือกันเพื่อให้การสร้าง Active citizen 

บรรลเุปา้หมาย แต่เนือ่งจากองคก์รแตล่ะพ้ืนทีจ่ะมคีวามเกง่

และความถนัดแตกต่างกัน องค์กรใดขาดทักษะด้านใดก็

ปรึกษาหารือกัน เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้เข้าไปหนุนเสริมให้ 

องค์กรนั้นๆ เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนงาน Active citizen มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัด

สงขลา โดยมูลนิธิฯ ทำางานร่วมกับสงขลาฟอรั่ม เป็นเวลา 3 

ปี พบว่าโครงการนี้ได้พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสำานึกรัก

บา้นเกิด มสีำานกึความเปน็พลเมอืงขึน้มาหลายรอ้ยคน ขณะ

ท่ีสงขลาฟอร่ัมเองก็มีความเข้มแข็ง เจ้าหน้าท่ีของสงขลาฟอร่ัม

มีทักษะการทำางานเพ่ิมข้ึน เม่ือเห็นความสำาเร็จเช่นน้ีมูลนิธิฯ 

จึงหารือกับ สสส. น่าจะขยายผลไปในจังหวัดอื่นๆ ด้วย แต่

มีข้อแม้คือองค์กรในพื้นที่ต้องสนใจกระบวนการพัฒนา

เยาวชน อยากพัฒนาทั้งตัวองค์กรและคนทำางานไปพร้อม

กัน ซึ่งการขยายผลไปที่จังหวัดน่าน จังหวัดศรีสะเกษ และ

จังหวัดสมุทรสงคราม (เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) นั้น มูล

นิธิฯ พิจารณาแล้วว่าพื้นที่เหล่านั้นมีองค์กรที่ทำางานเกี่ยว

กบัการพฒันาเยาวชนในจงัหวดัอยา่งเขม้ขน้ โดยทางมูลนธิฯิ 

จะทำาหน้าที่ “เติมเต็ม” ให้องค์กรเหล่านั้นแข็งแรงมากขึ้น 

เพื่อร่วมกันสร้าง Young Active Citizen ที่มีสำานึกความเป็น

พลเมือง

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่
มีทักษะอะไร  พี่เลี้ยงก็ต้องมีทักษะและคุณสมบัตินั้น
ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีเหล่านั้น
ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วย
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เกลือสมุทรต้องแม่กลอง อย่าไปเอา

เกลือที่อื่นนะ เพราะสู้ของเราไม่ได้เลย

แต่คนแม่กลองไม่เห็นคุณค่า ถ้านาเกลือ

หายไปจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเรายอมให้

บ้านของเราเป็นห้างสรรพสินค้า

เป็นบ้านจัดสรร หรือให้ตึกสูงๆ มา

แทนที่ต้นมะพร้าวหรือ ต่อไปบ้านเรา

จะเป็นเหมือนกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ

ที่มีบ้านจัดสรรเต็มไปหมด

เพราะทำากจิกรรมชว่ยอาจารย์ในโรงเรยีนถ�วร�นุกูล

เปน็ประจำา เมือ่อาจารย์ชวนใหเ้ขา้อบรมในเวทนัีบ 1 ปลกุ

สำ�นึกพลเมืองภ�คตะวันตก จึงตกลงเข้าร่วมอย่างง่ายๆ 

คดิเพียงว่าคงเหมอืนกบัทีผ่า่นๆ มาคอืวันเดยีวจบ จิมม่ี-ธีร

เมธ เสือภูมี และบ๊ิก-กิตติวุฒิ อ่อนอุระ พ่ีช้ัน ม.6 จึงได้มา

พบกับน้อง ม.4 ซึ่งประกอบด้วยเกมส์-กฤษฎ�พงศ์ วงศ์

แป้น เกน-ภ�ณุพงศ์ เกิดน้อย คัง-วุฒิชัย คชส�ร และ 

ต๊ะ-พิคเนศ เทียมแสงอรุณ จากการชักชวนของอ�จ�รย์ 

พยอม ยุวสุต
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แรงขับให้คิดต่อ เพราะรักษาศักดิ์ศรี
การอบรมของโครงการพลังเด็กและเยาวชนสู่การ

เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกท่ีท้ังหมดมาเจอกัน ทำาให้

เกมส์ถึงกับร้องว่า “โอ้...ว้�ว” เพราะ “กระบวนก�ร” ที่

กระตุ้นให้คิดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะประเด็นการทำางาน

ท่ีแตล่ะทีมคน้หา จมิมีเ่สนอประเดน็ก�รเรยีนรูเ้รือ่งก�ร

ทำ�น�เกลือ เพร�ะที่บ้�นทำ�น�เกลือ อีกทั้งเคยทำ� 

โครงง�น IS (Individual Study) เรื่องน�เกลือ จึงเห็น

ถงึคว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีว่�่ พืน้ทีน่�เกลอื

เริม่ห�ยไปกล�ยเป็นพืน้ท่ีบ้�นจัดสรร ห้�งสรรพสนิค้� 

ในฐ�นะลกูหล�นคนทำ�น�เกลอืจงึรูส้กึว�่ น�่จะนำ�ม�

ต่อยอดก�รทำ�ง�น เพ่ือสร้�งก�รเรียนรู้ให้เย�วชน 

คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของน�เกลือ

“สมุทรสงครามไม่ได้มีดีแค่ลิ้นจี่ ส้มโอ หรือปลาทู 

ตลอดสองข้างทางของถนนพระราม 2 เข้ามาจังหวัด

สมุทรสงครามมีแต่นาเกลือ น่ีสะท้อนว่า สมุทรสงคราม

ทำานาเกลือ เขาบอกว่าเกลือสมุทรต้องแม่กลอง อย่าไปเอา

เกลือที่อื่นนะ เพราะสู้ของเราไม่ได้เลย แต่คนแม่กลองไม่

เห็นคุณค่า ถ้านาเกลือหายไปจะเกิดอะไรข้ึน แล้วเรายอม

ให้บ้านของเราเป็นห้างสรรพสินค้า เป็นบ้านจัดสรร หรือ

ให้ตึกสูงๆ มาแทนท่ีต้นมะพร้าวหรือ ต่อไปบ้านเราก็จะ

เป็นเหมือนกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีบ้านจัดสรร

เต็มไปหมด” จิมมี่เล่าถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

“เราคิดมาแล้ว พี่เขาให้เราคิดเพิ่มกว่าเดิมคือ 
แน่ใจไหมที่จะทำาโครงการนี้ พวกเราเห็นปัญหา
อะไร เขาถามให้เราลังเล แต่ผมก็ตอบไปทุกจุด 
พี่เขาก็ยังวนมาที่เดิม จนกระทั่งกลุ่มอื่นเขา
ทำาเสร็จแล้ว กลุ่มเราก็ยังต้องทำาต่อไป
เจอแบบนี้ก็รู้สึกท้อ หลังจากเวทีนับ 1
ผมก็ไปโวยวายกับอาจารย์ว่า จะไม่ทำาแล้ว”
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ระหว่างการอบรมมีคำาถามจากพ่ีเล้ียงโครงการที่

กระตุน้ใหท้มีงานตอ้งคดิ วเิคราะห ์ทัง้เรือ่งสภ�พปญัห�

ว่�ทำ�ไมต้องทำ�โครงก�รนี้ บริบทของพื้นที่ ศักยภ�พ

ของทมีง�น คือ “กระบวนก�ร” ตรวจสอบคว�มชดัเจน

ของโครงก�รโดยท่ีพ่ีเล้ียงโครงก�รเปล่ียนหน้�กันเข้�

ม�ถ�ม ทำ�ใหท้มีสับสนและเริม่ทอ้แทใ้จตัง้แตค่รัง้แรก

“เราคิดมาแล้ว พี่เขาให้เราคิดเพิ่มกว่าเดิมคือ แน่ใจ

ไหมทีค่ดิจะทำาโครงการนี ้พวกเราเหน็ปัญหาอะไร เขาถาม

ให้เราลังเล แต่ผมก็ตอบไปทุกจุด พี่เขาก็ยังวนมาที่เดิม 

จนกระท่ังกลุ่มอ่ืนเขาทำาเสร็จแล้ว กลุ่มเราก็ยังต้องทำาต่อไป 

เจอแบบนีก้ร็ูส้กึทอ้ หลงัจากเวทีนบั 1 ปลกุสำานกึพลเมอืง

ผมก็ไปโวยวายกับอาจารย์ว่า จะไม่ทำาแล้ว บอกอาจารย์

วา่ทำาไมให้ ม.6 ทำาพวกเราตอ้งยุง่เรือ่งเรยีนตอ่ ทีจ่รงิงาน

แบบนี้ต้องให้น้อง ม.4 ม.5 ทำา” จิมมี่สะท้อนความรู้สึก

เช่นเดียวกับเกมส์และเกนที่ต่างประสานกันเสียงว่า  

เจอแบบนี้ก็ไม่อยากทำา 

แตอ่�จ�รยพ์ยอมออกแรงกล่อมลูกศษิยใ์ห้ทำ�ต่อ 

ทีมง�นจึงยอมท่ีจะกลับไปเข้�อบรมในเวทีนับ 2 พัฒน�

โจทย์โครงก�รอีกคร้ัง แม้พกพ�คว�มรู้สึกไม่อย�กทำ�

ไปด้วย แต่เม่ือเห็นรุ่นน้องต่�งโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม

และทำ�โครงก�ร กล�ยเป็นแรงผลักดันให้ทีมฮึดสู้

“ผมก็คิดว่าไม่ทำาแล้ว แต่พอไปเวทีนับ 2 ไปเห็น

นอ้งๆ จากโรงเรยีนทา้ยหาด ซึง่เปน็โรงเรยีนเลก็ๆ เขายงั

กล้าทำา แล้วโรงเรียนของเราล่ะ พูดจริงๆ นะ ผมเห็นแก่

เกียรติยศศักดิ์ศรีของโรงเรียน แบกหน้าตาตนเองด้วย  

ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ยอมแพ้ใคร ถ้าสู้ก็ต้อง

ให้ตายกันไปข้างหนึ่ง ไม่ยอมคน ด้วยนิสัยไม่ยอมคน  

ถึงมันไม่ใช่การแข่งขัน แต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี ผมจะ

ยอมไม่ได้เลย” จิมมี่เล่าเบื้องหลังพลังฮึด

ขณะที่เกมส์และเกนซึ่งเป็นรุ่นน้อง เมื่อเห็นรุ่นพี่ยัง

มีแรงฮึด จึงยังคงอยู่ร่วมทีม แต่ถ้าจะให้เป็นตัวหลักทั้งคู่

ต่างปฏิเสธ เพราะไม่เคยมีประสบการณ์การทำางาน

ลักษณะนี้มาก่อน 

ก�รอบรมในเวทีนับ 2 ทีมได้เรียนรู้กระบวนก�ร

ว�งแผนพฒัน�โครงก�รใหช้ดัเจน ส�ม�รถดำ�เนนิก�ร

ได้จริงในระยะเวล�ที่กำ�หนด ต�มศักยภ�พและ 

งบประม�ณที่จำ�กัด โดยเฉพ�ะคว�มประทับใจต่อ 

ป้�พวง1 ที่ช่วยนำ�กระบวนก�รเรียนรู้ทีละขั้นๆ อย่�ง

ใจเย็น ทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกสบ�ยใจและเกิดคว�มกระจ่�ง

ในสิ่งที่ทำ� 

“สิ่งที่ รู้สึกว่ากระจ่างคือ คุมประเด็นไม่ให้กว้าง  

โดยระบุไปเลยว่าเราจะทำากับใคร ที่ไหน ทำาให้มันแคบลง 

แล้วป้าพวงให้เราคิดว่า ปัญหาคืออะไร แล้วเราจะแก้ไข

อย่างไร เราจะทำากิจกรรมอะไร ใช้วิธีการอย่างไร คิดไป 

ทีละขั้นๆ” จิมมี่เล่า 

โครงก�รปลุกพลัง...ฅนรักน�เกลือจึงมีความชัดเจน

มากขึ้นกับเป้�หม�ยเพื่อปลุกจิตสำ�นึกเย�วชนให้เห็น

คุณค่�และคว�มสำ�คัญของก�รทำ�น�เกลือ โดยเน้น

ทำ�ง�นกับนักเรียน เพร�ะคิดว่�ต้องปลูกฝังกับเด็กๆ 

ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป โดยกำาหนดพื้นที่เรียนรู้ที่

ตำาบลลาดใหญ่ ซึ่งเป็นบ้านของจิมมี่ที่อยู่ห่างจากอำาเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 8 กิโลเมตร 

เพราะจัดการเวลาไม่ได้ จึงกลายเป็น
ความขัดแย้งเล็กๆ

จิมมี่เป็นนักกิจกรรมอันดับต้นของโรงเรียน เพราะ

ผา่นทัง้การแข่งขันการพดู การแขง่ขันตอบปัญหากฎหมาย 

งานยุวบรรณารักษ์ จึงอยู่ในโหมดของนักกิจกรรมและ 

นกัแขง่ขนัมาโดยตลอด ชว่งแรกจิมมีย่อมรบัวา่เขายงัไมม่ี

ใจอยากทำางานโครงการ เพราะยังพะวงเร่ืองการสมัคร

เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา กระทั่งกิจกรรมอบรมในเวที

นับ 3 เห็นชัดว่าโครงการของทีมยังไม่ได้เริ่มต้น

“ตอนนั้นรุ่นน้องถามผมว่า พี่จิมมี่จะเอาอย่างไร  

ผมก็บอกว่า ถ้าเขาถามว่าเราดำาเนินงานไปถึงไหน ก็บอก

เขาไปว่า เราอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์” จิมมี่สารภาพ

1 พวงทอง เม้งเกร็ด พ่ีเล้ียงโครงการพลังเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้

ภูมิสังคมภาคตะวันตก
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เจอมุกน้ีของพ่ีจิมม่ี น้องๆ ถึงกับไปไม่เป็น พ่ีกำ�ลัง

ทุม่เทคว�มสนใจกบัก�รทำ�เอกส�รเพือ่สมคัรเรยีนต่อ 

แต่น้องสนใจจะทำ�โครงก�ร คว�มขัดแย้งเล็กๆ ระหว่�ง

พี่กับน้องทำ�ให้ทะเล�ะกัน 

“แทบจะฆ่ากัน พี่จิมมี่เป็นคนนัดประชุม นัดเอง

แลว้ก็เบีย้วตลอด พอถามวา่ทำาไมไมม่าประชมุ กบ็อก

ว่าลืม ติดธุระ จะโหวตเอาออกก็ไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่า

ตอ้งทำาอยา่งไร พีเ่ขามปีระสบการณ ์เรากเ็ห็นวา่พีเ่ขา

มีประโยชน์อยู่ นัดไว้ไม่มาเราก็โกรธนิดๆ ตอนนั้น

ทะเลาะกัน” เกมส์เล่าถึงความหลัง

ดังนั้นเพื่อเป็นการค้นหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ เกมสจ์งึเปดิเฟสบุค๊เพือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ

คู่ขนานไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใน 

โรงเรียนถาวรานุกูล แต่กระนั้นก็ยังไม่มีใครสมัครเข้าร่วม

โครงการ  

1 เดือนผ่านไป ในที่สุดเมื่อจิมม่ีได้ที่เรียนสมใจ  

จึงกลับมาสนใจโครงการอีกครั้ง ประกอบกับเป็นช่วงที่ 

ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุ ทีมงานจงึตอ้งเริม่ทำากจิกรรม

อย่างจริงจัง แต่เม่ือไม่มีใครม�สมัครเข้�ร่วมกิจกรรม  

จึงต้องใช้ม�ตรก�รเชิงรุก ขอคว�มช่วยเหลือจ�ก

อ�จ�รย์เข้�ไปรับสมัครน้องๆ ถึงห้องเรียน โดยใช้ 

“เมื่อไม่มีใครมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
จึงต้องใช้มาตรการเชิงรุก ขอความช่วยเหลือ
จากอาจารย์เข้าไปรับสมัครน้องๆ ถึงห้องเรียน 
โดยใช้จุดขายเรื่องการนั่งรถไฟเที่ยวเป็นตัวล่อ 
เมื่อนำาปัญหาดังกล่าวไปปรึกษากับพี่เลี้ยง
โครงการ จึงได้รับคำาแนะนำาว่าเพราะโครงการ
ขาดความชัดเจน ไม่มีกำาหนดการที่ชัดเจน
และกำาหนดการที่มีก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 
จนทำาให้ผู้ที่สนใจสับสน”

จดุข�ยเรือ่งก�รนัง่รถไฟเทีย่วเปน็ตัวลอ่ เมือ่นำาปญัหา

ดงักล่าวไปปรกึษากบัพีเ่ลีย้งโครงการจึงไดร้บัคำาแนะนำาวา่ 

เพราะโครงการขาดความชดัเจน ไมม่กีำาหนดการทีชั่ดเจน 

และกำาหนดการที่มีก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนทำาให้ 

ผูส้นใจสบัสน ทมีง�นจงึประชมุว�งแผนก�รทำ�ง�นโดย

ร่วมกันออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจของกลุ่มเป้�หม�ย 

ชนิดเส้นย�แดง เพร�ะอีก 7 วันก็จะจัดกิจกรรมแล้ว
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รอแล้วรอเล่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน 

ก็ยังไม่ปรากฏ หลังจ�กที่จู่โจมไปห�ถึง

ห้องเรียนก็ยังไม่ได้ ทีมจึงเปลี่ยนแผน 

แบ่งกันห�สม�ชิกให้ได้อย่�งน้อยคนละ 

10 คน จิมมี่จึงชวนรุ่นน้องที่เคยทำากิจกรรม

ดว้ยกันมาก่อน เกมสข์อความชว่ยเหลอืจาก

อาจารย์ประจำาชั้นให้ช่วยหาน้องให้ และ 

ขอร้องเพื่อนๆ ช้ัน ม.4 ให้มาร่วมกิจกรรม 

สว่นเกนชวนเพือ่นสนทิ เมือ่รวมแลว้ได้กลุม่

เปา้หมายทีจ่ะรว่มเรยีนรู ้23 คนทีส่มคัรใจมา

ร่วมกิจกรรม ถึงแม้จะพลาดเป้า แต่ทีมงาน

ก็เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อไป

กว่าจะเป็นกิจกรรม 
“ปั้นน้ำาเป็นเกลือ”

กิจกรรมที่วางแผนไว้คือ ให้กลุ่มเป้า

หมายเรียนรู้เรื่องนาเกลือ โดยตั้งใจว่าต้อง

เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ซึ่งกิจกรรม  

“ปั้นน้ำ�เป็นเกลือ” เป็นกิจกรรมที่พากลุ่ม

เป้าหมายไปเรียนรู้การทำานาเกลือและการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือกับปราชญ์ 

 ชาวบา้น โดยพากันนัง่รถไฟชมวถิชีวีติ 2 ฝัง่

ทางรถไฟ 

“ก่อนงานจะมีการประชุมวางแผนกันว่า

กำาหนดการจะเป็นอย่างไร ทุกคนแบ่งหน้าที่

ตามความถนัด ผมพูดเก่งจะทำาหน้าที่

ประสานงาน เกมสด์แูลเรือ่งอปุกรณก์ระดาษ

วาดภาพ สี ป้ายไวนิล เกนช่วยจัดเตรียม

สถานที่ วางโต๊ะ จัดโต๊ะ” จิมมี่เล่า

แม้ว่าจิมมี่จะเคยศึกษาเรื่องนาเกลือ 

มากอ่น แตเ่พือ่นๆ ในทมียังไม่มคีวามรูเ้รือ่ง

นี้ ดังนั้นก่อนจะจัดกิจกรรม อ�จ�รย์พยอม

ในฐ�นะพี้เลี้ยงชุมชนแนะนำ�ให้ทีมง�น

ค้นคว้�ข้อมูลเก่ียวกับน�เกลือ เพ่ือเป็น 

ก�รปูพืน้ฐ�นคว�มรู้ของทีมง�น และสรปุ

องคค์ว�มรูเ้รือ่งน�เกลอืเพือ่นำ�ม�แจกให้

กลุ่มเป้�หม�ย ขณะเดียวกันต้องประสาน

กับการรถไฟ เพราะแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟรี  

แต่ก็ต้องแจ้งจำานวนผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อ

การรถไฟจะได้เตรียมขบวนรถรองรับ อีกทั้ง

ต้องพาทีมงานลงสำารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อ

ประสานนัดหมายกับปราชญ์ชาวบ้านใน

ชุมชน และวางแผนกำาหนดเส้นทางที่จะ

ทำาให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่นาเกลือ 

กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน โดยวันแรก 

นัดหมายกันที่โรงเรียนถาวรานุกูล เพื่อ

ทำาความรู้จักกันแล้วจึงพากันไปขึ้นรถไฟที่

สถานีแม่กลอง บรรยากาศระหว่างการนั่ง

รถไฟสร้างความเพลิดเพลินให้กับกลุ่ม 

เป้าหมายที่ได้ชมทิวทัศน์สองข้างทาง

“ขึ้นรถไฟได้ทีมก็ชี้แจงกำาหนดการ 

โจทย์บนรถไฟคือ ซึมซับบรรยากาศเพื่อนำา

ไปวาดภาพ ไมไ่ด้จดักจิกรรมอะไรมาก เพราะ

เป็นระยะทางสัน้ๆ จากสถานแีมก่ลองมาถงึ

สถานีลาดใหญ่ไม่เกิน 15 นาที ไม่อยากให้

เครยีด ใหเ้ขาไดเ้พลดิเพลนิไปกบับรรยากาศ 

สบายๆ ชมวิวไปเร่ือยๆ ตรงนีส้ำาคญัมากกว่า 

ให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลง ให้เขาคิดด้วย

ตนเองมากกว่าที่เราบอก” เกมส์อธิบาย

ระยะทางส้ันๆ ระหว่างทางท่ีไปนาเกลือ 

ทุกคนจะได้เห็นว่า มีการถมท่ี มีบ้านจัดสรรข้ึน 

ซึง่สะทอ้นความเปลีย่นแปลงเรือ่งการใชท้ีด่นิ 

เมื่อถึงนาเกลือกลุ่มเป้าหมายจะได้เรียนรู้ 

วิถีชีวิตการทำานาเกลือจากชาวบ้าน 7 คน  

ที่เต็มอกเต็มใจมาบอกเล่า เพราะดีใจท่ีคน

รุ่นใหม่สนใจเรียนรู้เร่ืองนาเกลือ ชาวบ้าน

สอนเรื่องการทำานาเกลือและเปิดโอกาสให้

เยาวชนซักถามอย่างเต็มท่ี ท่ามกลางแดด

ร้อนระอุ ไม่มีใครบ่นร้อนบ่นเบื่อ เพราะเป็น

ของชินตา แต่ไม่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดมาก่อน  

Ac t i v e  C i t i z e n

20 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



Ac t i v e  C i t i z e n

21พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



ยิ่งถามยิ่งซักยิ่งสนุก ยิ่งได้ลิ้มรสชิมเกลือ ลองเข็นเกลือ 

สร้างความรู้สึกเต็มตื้นให้แก่เจ้าของอาชีพ

จากนาเกลือ ทีมพากลุ่มเป้าหมายไปเรียนรู้เรื่อง 

การแปรรูปเกลือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีวิสาหกิจชุมชน

ตำาบลลาดใหญ่ ซึ่งมีการแปรรูปเกลือเป็นผลิตภัณฑ์

สำาหรับใช้ในสปา เช่น เกลือสปา สบู่เกลือ เกลือขัดหน้า 

เกลือแช่เท้า ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเยาวชนต่างสนุกสนานกับการ

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันอย่างเต็มที่ 

กิจกรรมวันท่ี 2 ทีมง�นนัดกลุ่มเป้�หม�ยเพื่อ

สรุปผลก�รเรียนรู้ โดยให้กลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วม

กิจกรรมสรุปบทเรียนจ�กก�รเรียนรู้ท่ีผ่�นม� โดยมี

คำ�ถ�มง่�ยๆ ท่ีได้ม�จ�กกระบวนก�รอบรมในเวที 

นบั 3 check point พลเมอืง คอืก�รสะทอ้นคดิทบทวน

ตัวเร�ว่� ต�ได้เห็นอะไร ป�กได้ถ�มอะไร สมองได้รับ

อะไร หูได้ยินอะไร จมูกได้กล่ินอะไร ได้สัมผัสอะไร 

แตล่ะคนรวมท้ังทมีง�นต�่งสะท้อนส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรูก้อ่น

ที่จะนำ�เสนอผลง�นของแต่ละคน ผลง�น 23 ชิ้นถูก

ถ่�ยภ�พนำ�ไปโพสต์ในเพจโครงก�ร โดยมีก�รเก็บ

ตน้ฉบับไวอ้ย�่งดี พรอ้มนำ�ม�โชวทุ์กครัง้เมือ่มโีอก�ส 

ซึ่งเกนบอกว่� นี่คือคว�มทรงจำ�ที่มีค่�ม�ก

“มนัเหมอืนคนเราทีใ่ชช้วีติประจำาวนัไปทกุๆ วนั เรา

กค็วรจดจำาสิง่ดีๆ  ในแตล่ะวนัไว ้ถงึมนัจะมคีา่แคน่ดิเดยีว 

หรือมีความสุขแค่ 5 วินาที แต่มันก็คือความสุขของเรา 

เราก็จดจำาไว้ เหมือนงานน้ีถึงน้องจะเขียนมาเป็นแค่กระดาษ 

แต่น้องเขาเขียนมาจากความรู้สึกของน้อง มันสำาคัญมาก

ต้องเก็บไว้” เกนบอก

ต่อยอดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
หลังจากที่ในหัวใจฟูฟ่องจากกิจกรรมที่เพิ่งจัดไป 

ไม่นานนัก Show Time ก็มาถึงเมื่อโรงเรียนจัดงานวัน 

รักการอ่าน ทีมงานได้รับโอกาสจึงนำาผลงานไปนำาเสนอ 

โดยอาจารย์พยอมมอบหมายให้เป็นฐานการเรียนรู้หนึ่ง

ในงานดังกล่าว 

“เราเอารูปพวกนี้ไปติดให้น้องๆ ในโรงเรียนดู  

เป็นกิจกรรมที่งอกมาไม่ได้อยู่ในแผนงาน เราร่วมกับ 

ยุวบรรณารักษ์จัดกิจกรรมท่ีห้องสมุด นำาผลงานในโครงการ

ปลุกพลังคนรักนาเกลือ ตอน “กว่าจะเป็นเกลือสมุทร”  

ทีแ่สดงใหเ้ห็นความยากลำาบากทีก่ว่าจะเป็นเกลอื งานจัด 

1 วัน โดยทีมเราเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ในกิจกรรม 

รักการอ่าน มีเด็ก 60 คนเข้าร่วม สลับกันเรียนรู้แต่ละ

ฐานๆ ละ 25 นาที รวม 6 รอบ” จิมมี่เล่า

ความสำาเร็จของการจัดกจิกรรมของทมีงาน ยังสง่ผล

ต่อเนื่องให้พี่ๆ ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ เห็น

ความสามารถ จึงได้เชื่อมประสานระหว่างกลุ่มเยาวชน

ตำาบลบางแก้วในโครงการนักถักทอชุมชนของ อบต.บางแก้ว 

เพ่ือให้น้องได้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มากขึ้น

“เราถามน้องอยากเรียนรู้เรื่องอะไร น้องบอกว่า 

นาเกลือ เพราะน้องอยู่ตำาบลบางแก้วเลยสนใจอยากดู 

นาเกลือ พวกเราเลยออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำาหรับ

นอ้งๆ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 ประมาณ 10 กว่าคน

มาเรียนรู้เร่ืองนาเกลือ” อ�ร์ต-สุทธิลักษณ์ โตกทอง  

พี่เลี้ยงโครงการบอกเล่าถึงเบื้องหลังความคิดที่โยนให้ 

ทีมงาน เพราะอยากดูว่าเขาจะคิดอย่างไร ทำาอย่างไรต่อ 

ถ้ามีคนมาสนใจ

“เมื่อถึงนาเกลือกลุ่มเป้าหมายจะได้เรียนรู้
วิถีชีวิตการทำานาเกลือจากชาวบ้าน 7 คน
ที่เต็มอกเต็มใจมาบอกเล่า เพราะดีใจที่คนรุ่นใหม่
สนใจเรียนรู้เรื่องนาเกลือ ชาวบ้านสอนเรื่อง
การทำานาเกลือและเปิดโอกาสให้เยาวชนซักถาม
อย่างเต็มที่ ท่ามกลางแดดร้อนระอุ ไม่มีใคร
บ่นร้อนบ่นเบื่อ เพราะเป็นของชินตา แต่ไม่เคย
ได้สัมผัสใกล้ชิดมาก่อน ยิ่งถามยิ่งซักยิ่งสนุก 
ยิ่งได้ลิ้มรสชิมเกลือ ลองเข็นเกลือ สร้างความ
รู้สึกเต็มตื้นให้แก่เจ้าของอาชีพ”
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การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการ “ลงมือทำา”
เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำางาน พวกเขาไม่อิดออด 

เริ่มประสานงานอย่างเร่งด่วน โดยใช้รูปแบบกิจกรรม

คลา้ยกบักจิกรรม “ปัน้น้ำ�เปน็เกลอื” แตป่รบักระบวนการ

ให้เข้มข้นมากขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งคำาถามที่อยาก

จะถามชาวบ้านเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนั่งรถไฟ และมีการ

ปรับบทบาทภายในทีม 

“คร้ังน้ีเราเนน้ใหน้อ้งทำามากขึน้  เพราะผมคดิวา่ 

คนทีจ่ะมาดแูลโครงการตอ่คือพวกเขา ถา้เรามัวแตก่มุ

อำานาจไวค้นเดยีว น้องจะทำาไมเ่ปน็  ผมมีประสบการณ์

จากการทำางานในโรงเรียนคือ ไม่มีใครมารับช่วงต่อ 

แม้กระทั่งการทำางานกลุ่มผมก็ทำาคนเดียวคือ ไม่ต้อง

มาช่วย ทำาคนเดียวได้ ยึดว่าตนเองทำาได้ ทำาคนเดียว

มาตลอด จนมานึกได้ว่า ทำาคนเดียวไม่ได้นะ เริ่มรู้ตัว

ว่าต้องสร้างทายาท การท่ีเราเก่งเดี่ยวแล้วคนในทีม 

ไม่เก่ง เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ แต่คนอื่นเหมือนเดิมก็ไม่มี

ประโยชน์ ปหีนา้เขาตอ้งทำากนัเอง”  จมิมีเ่ลา่วธิคีดิการ

ทำางานที่เปลี่ยนไป

และเมื่อวันทำากิจกรรมมาถึงจิมมี่มอบหมายให้

น้องๆ ในกลุ่มเป็นผู้ดำาเนินงานทั้งหมด เพ่ือเปิดโอกาส 

ให้น้องได้ฝึกฝนการจัดกระบวนการ เกนผู้เงียบขรึมถูก

มอบหมายให้ทำาหน้าที่นำาสันทนาการ เกมส์ดูแลด้านการ

จัดการเรื่องประสานการรถไฟ อาหาร ขนม 

ซึ่งเกนก็ยอมรับว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดใจทำา 

ในส่ิงท่ีเราไม่เคยทำา “ตอนแรกมันก็กล้าๆ กลัวๆ แต่มันต้อง

หัดสู้แล้ว ตอนนำาสันทนาการเราก็คุยกับน้อง แนะนำาชื่อ 

แนะนำาทีม แล้วก็แนะนำาชมรมปลุกพลังฅนรักนาเกลือ 

แล้วก็ถามชื่อน้อง โดนน้องแซวบ้าง การทำาครั้งแรกมันก็
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โอเคสำาหรับผม ให้ทำาอีกก็คิดว่าทำาได้ ผมว่าการที่เราทำา

ในสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อนแล้วทำาได้ ทำาให้เรารู้สึกภูมิใจว่า

เราก็ไม่ได้แพ้พี่จิมมี่” 

ด้านเกมส์ก็ได้สัมผัสประสบการณ์น่าประทับใจใน

การทำางานจัดการ เมื่อไปซื้อขนมเพ่ือใช้เป็นอาหารว่าง

สำาหรับน้องๆ ท่ีจะมาเรียนรู้ จากร้าน Soul Bakery 

เจ้าของร้านสอบถามว่าจัดงานอะไร จึงเล่าเรื่อโครงการ

ปลุกพลัง...ฅนรักนาเกลือ เจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้าของ 

นาเกลือด้วย จึงรู้สึกประทับใจที่เยาวชนสนใจเรียนรู้เรื่อง

การทำานาเกลอื จงึมอบขนมให้โดยไม่คิดเงิน เช่นเดยีวกับ

เจ้าของร้านทำาป้ายท่ีเมื่อรู้ว่าทีมงานทำาโครงการเกี่ยวกับ

ท้องถิน่ของตน กไ็ดส้นบัสนนุป้ายไวนลิแกโ่ครงการจำานวน 

10 แผ่น

การจัดกิจกรรมราบรื่นเป็นไปด้วยดี จิมมี่จึงยิ้มแป้น

เมื่อเห็นน้องๆ ทำางานเองได้ และได้ดั่งใจ จึงรู้สึกทั้งภูมิใจ 

สบายใจว่ามีทายาท มั่นใจว่าน้องๆ สานงานต่อได้ 

ทีมงานชุดนี้ ยังมีจุดเด่นในก�รทำ�ง�นเรื่องก�ร

บริห�รจัดก�รงบประม�ณ ท่ีเน้นก�รใช้จ่�ยอย่�ง

ประหยัดให้สมประโยชน์ ก�รประชุมภ�ยในของทีม

ง�นแต่ละครั้งไม่มีก�รเลี้ยงอ�ห�รหรือเครื่องด่ืมใดๆ 

เพราะสว่นใหญป่ระชมุกนัทีห่อ้งสมุดในโรงเรยีน หรอืการ

ประชาสัมพันธ์โครงการที่ทำาแล้วทำาเล่าหลายๆ รอบก็ 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ เพราะทีมงานตัง้ใจทีจ่ะใชง้บประมาณ

กับการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 

“ผมคิดว่าเงินโครงการมันต้องใช้ในเรื่องจำาเป็น เช่น 

กิจกรรมที่เราจะทำา แต่การประชุมไม่สำาคัญแค่เรามานั่ง

คุยกัน แล้วต้องกินเลี้ยงหรือ ปกติคุยกันที่ห้องสมุด เราใช้

เงินอย่างประหยัดที่สุด ไม่เคยเอาเงินมากินเล่น กินข้าว

กันเลย” จิมมี่เล่า 

มิติของการเรียนรู้ที่แตกต่าง
ระยะเวลา 6 เดือนของการทำาโครงการ สร้างความ

รู้สึกแตกต่างในมิติของการเรียนรู้ที่จิมมี่บอกว่า แตกต่าง

จากโครงการอื่นๆ โดยสิ้นเชิง

“ผมไม่เคยทำางานต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้มาก่อน  

6 เดือนนี้นานสำาหรับเด็ก ปกติอบรมวันเดียว 3 วันก็จบ 

ไม่มีงานต่อ แต่นี้มันมีนับ 1 นับ 2 นับ 3 นับ 4 จนถึง  

นับ 5  ทำาให้เราต้องคิดตลอดเวลาว่า จบเวทีนี้เราต้องทำา

อะไรต่อ เหมอืนกบัวา่คดิๆๆๆ คดิแลว้คดิอกี มนัดทีีส่อน

ให้เราคิด สอนให้เราจัดสรรเวลา เราไม่เคยเจอเรื่องเงินที่

มีให้เรา แล้วเราต้องจัดสรรเงินเอง ต้องจดบันทึก ต้องทำา

รายงาน ต้องไปทบทวนงานเก่าๆ ว่าเราจะทำาอะไรต่อ  

มันกลายเป็นการสอนให้เราต้องคิดตลอดเวลา”

จิมมี่ยืนยันว่า แม้ระยะเวลาในโครงการจะสิ้นสุดลง 

แตท่มียงัมคีวามคดิทีจ่ะทำากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ภายใต้

สโลแกน “คดิอกีทำ�อกี” ง�นท้ิงทวนของทีมคอื ก�รทำ�

จดหม�ยข่�ว เพื่อเผยแพร่ก�รทำ�ง�นของโครงก�ร 

เป็นก�รยืนยันรูปธรรมผลก�รทำ�ง�น 

“นีค่อืสิง่ทีผ่มภูมใิจวา่ มนัสอนเราใหท้ำางานอยา่งเป็น

รูปเป็นร่าง ย่ิงเห็นชัด ย่ิงภูมิใจ จากเดิมท่ีเคยทำาแล้วหาย 

ทำาแล้วหาย” 

อีกท้ังยังคิดว่า จดหมายข่าวจำานวน 300 ฉบับที่ 

ออกมาจะเป็นสื่อที่ใช้เผยแพร่ทั้งในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน โดยจะส่งให้โรงเรียนอื่นๆ หน่วยงานในท้องถิ่น 

ตลอดจนกำานันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ทราบ

ว่าเด็กเยาวชนได้หันมาสนใจเรื่องวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

“เรื่องนี้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด เพ่ือให้เขา

เห็นความสำาคัญ เขาจะได้รับรู้ว่าเด็กๆ เห็นความสำาคัญ

ตรงน้ี เด็กๆ ทำาอะไรดีๆ ให้กับบ้านเมืองของเรา แล้ว

เขาละ่จะทำาอะไรดีๆ ให้กบับ้านเมอืง ให้กบัสงัคมไหม” 

จิมมี่แสดงความคาดหวัง

“ถ้าเรามัวแต่กุมอำานาจไว้คนเดียวน้องจะทำาไม่เป็น  ...มานึกได้ว่า ทำาคนเดียวไม่ได้นะ เริ่มรู้ตัวว่าต้อง
สร้างทายาท การที่เราเก่งเดี่ยวแล้วคนในทีมไม่เก่ง ก็ไม่มีประโยชน์”

Ac t i v e  C i t i z e n

24 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



ส่วนเกมส์เล่าถึงบทเรียนเฉพาะตัวของเขาว่า งานนี้

สอนให้กล้าแสดงออก กล้าทำา และเม่ือได้เรียนรู้ ได้เห็นจริง 

ก็เกิดความมั่นใจว่าทำาได้

ส่วนเกนบอกว่า “สำาหรับผมมันเปลี่ยนชีวิตของผม

ไปเลย เพราะปกติผมไม่ค่อยออกสังคม พอทำางานนี้ต้อง

ออกสงัคมตอ้งไปเจอนอ้งทีผ่มไม่รูจ้กั มาเจอป้าๆ เจอใคร

ก็ไมรู่ ้ตอ้งคุยตอ้งถาม ทำาให้ผมรู้วา่ชวีติคนเรามค่ีามาก 

แค่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำาหรือไม่ทำาเท่านั้น” 

แม้จะต้องฝ่าฟันจัดสรรตัวเองกับเวลาท่ีต้องทุ่มเท 

ให้กับการเรียน และงาน เมื่อมองย้อนกลับ เกนบอกว่า 

โครงการได้พาพวกเขามาไกลเกินฝัน แม้ว่าถ้าประเมิน 

การทำางานแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์คือ คะแนนความสำาเร็จที่ 

มาจากทีมงานทีไ่ดเ้รยีนรูอ้ยา่งลกึซึง้ ทัง้ในแงก่ระบวนการ

ทำางาน และความรู้เรื่องนาเกลือ ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์

ที่ยังพร่องคือ การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ลึกซึ้ง

เหมือนกับทีมงาน

ผู้เปิดประตูแห่งโอกาส 
อ�จ�รย์พยอม ยุวสุต พี่เลี้ยงชุมชน สะท้อนถึง

ประโยชน์ของโครงการว่า การทำางานโครงการทำาให้

นักเรียนได้กระบวนการคิด ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้

ชัดเจนจากทีมงานคือ เปล่ียนจ�กคนท่ีชอบทำ�ต�มคำ�ส่ัง 

ครูจะให้ทำ�อะไรบอกม�ทำ�ต�มได้หมด ม�เป็นคนที่มี

คว�มคิดเป็นของตนเอง ส�ม�รถว�งแผนก�รทำ�ง�น

ได้อย่�งเป็นระบบ สิ่งที่เห็นชัดเจนอีกเรื่องคือคว�ม

กล้�แสดงออก นักเรียนมีคว�มเชื่อมั่นในตัวเอง 

โดยบทบาทพี่เลี้ยงของเธอคืออำานวยความสะดวก

ในการทำางาน ให้ทีมงานดำาเนินการเองทุกขั้นตอน 

กระบวนการทำางานของทีมจึงมีการประชุมร่วมกัน เพ่ือ

ร่วมกันวางแผน แล้วจึงนำาเสนอให้เธอฟัง 

“เขาเป็นคนทำาเอง เราแค่ฟัง อันไหนเติมได้ก็เติมไป 

ฟังเป็นส่วนใหญ่ ที่แทรกท่ีเติมมีไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 

กระบวนการท้ังหมดใหเ้ขาคดิเอง คดิกอ่นแลว้มารายงาน 

ทำาแบบน้ีมันจะอย่างไร โอเคไหม ถ้าโอเคก็ทำาไป เรามี 

หน้าท่ีดูแลเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทีมนี้สามารถ
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ทำางานร่วมกันได้เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่า ทำางาน

ด้วยกันได้ เคารพความคิดเห็น เชื่อมั่นในการทำางานของ

แต่ละคน ถือว่าใช้ได้ ภูมิใจกับเด็กกลุ่มนี้มาก”

อาจารย์พยอมยังบอกอีกว่า เป้าหมายของครูไม่ได้

คาดหวังว่า ลูกศิษย์กลุ่มนี้จะเรียนได้เกรด 4 แต่หวังว่า

พวกเขาได้ทักษะชีวิต การได้ลงมือปฏิบัติการ สร้างทักษะ 

และประสบการณ์ ที่จะสั่งสมเป็นทักษะท่ีจำาเป็นต่อการ

ดำาเนินชีวิตในอนาคต แต่การที่จะได้รับประสบการณ์ 

ตอ้งมโีอกาสในการฝกึฝน ซึง่หน�้ท่ีของครคูอืเปิดโอก�ส

ในก�รเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ 

“กลุม่นีเ้ขาโชคดีทีม่โีอกาส และเขากร็บัโอกาสน้ัน

ด้วย เพราะการทำางานแบบน้ีมันต้องมีใจ ถ้าไม่มีใจ 

ก็ลำาบาก”  

“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนจากทีมงานคือ เปลี่ยนจากคนที่ชอบทำาตามคำาสั่ง ครูจะให้ทำาอะไร
บอกมาทำาตามได้หมด มาเป็นคนที่มีความคิดของตนเอง สามารถวางแผนการทำางานได้อย่าง
เป็นระบบ สิ่งที่เห็นชัดเจนอีกเรื่องคือ ความกล้าแสดงออก นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะ “ได้เรียนรู้” จึงเกิด “คว�มรัก” พลังรักนาเกลือ

ของเยาวชนกลุ่มหนึ่งจึงถูกปลุกให้ลุกโซนจากการลงมือ

สัมผัสของจริง เม่ือรู้และรักแล้ว พวกเขาไม่ปล่อยให้  

“คว�มรู้และคว�มรัก” น้ันผ่านเลย  แต่คิด “ส�นต่อ” ให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาใส่ใจและเข้าใจถึงคุณค่าของ

นาเกลือเหมือนพวกเขา นำา “กระบวนก�รเรียนรู้” ท่ีได้รับ

การปลูกฝังจากพ่ีเลี้ยงโครงการมาออกแบบกิจกรรมให้

น้องๆ ได้เรียนรู้ด้วยความสนุกนาน ด้วยหวังว่า “คว�มรู้” 

ที่น้องๆ ได้รับจะช่วย “กระตุกต่อมคิด” รักษ์นาเกลือ

ดังท่ีเกมส์สะท้อนความรู้สึกว่า “ไม่มีใครมาทำา

โครงการให้พวกเรารักนาเกลือ แต่การท่ีพวกเรารัก 

นาเกลือเพราะเราได้ศึกษามัน” นาเกลือท่ีเคยมอง 

ผ่านเลยด้วยความรู้สึกเฉยชา จึงถูกรับรู้ด้วยมุมมองใหม่

ที่ตระหนักและซาบซึ้งถึงคุณค่าอย่างเต็มหัวใจของ 

ฅนรักนาเกลือ
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โครงการปลุกพลัง...ฅนรักนาเกลือ
พี่เลี้ยงชุมชน 

พยอม ยุวสุต

ทีมทำ�ง�น

ธีรเมธ เสือภูมี 

กิตติวุฒิ อ่อนอุระ  

กฤษฎาพงศ์ วงศ์แป้น 

ภาณุพงศ์ เกิดน้อย

วุฒิชัย คชสาร

พิคเนศ เทียมแสง
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เปลี่ยนพื้นที่ร้�ง...
เป็นพื้นที่รวม

โครงการเยาวชนปลายโพงพางส่งเสริมกีฬาพัฒนาชุมชน 
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การเล่นฟุตบอลทำาให้รู้จักคนเยอะขึ้น 

จากคนที่เห็นหน้ากันไปมา ไม่เคยทักกัน

ก็ได้มาเป็นเพื่อนเป็นทีมเดียวกัน

ผู้ปกครองในชุมชนก็สบายใจ ไม่ต้อง

กังวลว่าลูกหลานออกจากบ้านมาแล้ว

จะทำาสิ่งไม่ดี เพราะตอนนี้เรามีพื้นที่ให้

ทุกคนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน...

ถ้าไม่มาทำาโครงการ คงไม่เข้าใจว่า

ทำาไมเราต้องเสียสละ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า 

การเสียสละทำาให้เราไม่เห็นแก่ตัว

และทำาให้เรามีโอกาสช่วยเหลือสังคม

วิถีการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชนตำ�บลปล�ยโพงพ�ง 

อำ�เภออัมพว� จังหวัดสมุทรสงคร�ม ท่ีแต่เดิมหาอยู่หากิน

ด้วยการทำาสวนและทำาน้ำาตาลมะพร้าวเปลี่ยนไปเป็นการ

ทำางานในโรงงานอตุสาหกรรมแทน อาชพีข้ึนชือ่ของชมุชน

จึงเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นที่สานต่อ ขณะที่คน 

หนุม่สาวนยิมไปทำางานไกลบา้นมากขึน้ ความสมัพนัธข์อง

คนในชุมชนจึงห่างเหินกันไปโดยปริยาย แต่วันนี้ชุมชน 

ปล�ยโพงพ�งที่ต่�งคนต่�งอยู่ เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อกลุ่ม

เย�วชนปล�ยโพงพ�งอ�ส�เข้�ม�พลิกฟ้ืนสน�มฟุตบอล

ท่ีเคยรกร้�งให้กล�ยม�เป็น “ศูนย์รวม” ท่ีคนทุกเพศทุก

วัยในชุมชนใช้พบปะกัน ทั้งเตะฟุตบอล วิ่ง ขี่จักรย�น  

ถือเป็น “พื้นที่รวม” ที่ช่วยส�นสัมพันธ์คนในชุมชนได้

เป็นอย่�งดี

“ในอนาคตผมไม่อยากให้ลูกหลานของผมต้องอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นแหล่งมั่วสุม”
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อ้น-ณริศ เลิศวุฒิวิไล แกนนำ�กลุ่มเย�วชนปล�ย

โพงพ�ง บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนปลาย

โพงพาง ทีร่วมตัวกนัมาเตะฟตุบอลร่วมกนัเป็นประจำาทกุ

เย็นท่ีสนามกีฬาของ อบต.ปลายโพงพาง ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี 

2540 เป็นสนามกีฬามาตรฐาน มีท้ังสนามฟุตบอล ลู่ว่ิง

กรีฑาทั้งลู่และลาน พร้อมอัฒจรรย์ จากระยะเวลา 18 ปี 

สนามกลบัขาดการดแูลรกัษา ทำาให้สภาพสนามทรดุโทรม 

หญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุม สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 

ชำารุดเสียหาย คนในชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

สนามกฬีากลายมาเปน็แหลง่ม่ัวสมุของกลุม่วยัรุน่ทีก่ำาลงั

คกึคะนอง  แต่เพราะชอบเลน่ฟตุบอลทำาใหก้ลุม่เย�วชน

ปล�ยโพงพ�งลกุข้ึนม�ทำ�กจิกรรมรว่มกนัและเปลีย่น

สน�มฟุตบอลที่รกร้�งให้กลับม�มีสภ�พสมบูรณ์

พร้อมใช้ และกล�ยเป็นแหล่งส�นสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัวและชุมชน 

เม่ือศูนย์ประส�นง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสงคร�ม หยิบยื่นโอกาสให้เข้าร่วมโครงก�รพลัง

เด็กและเย�วชนเพือ่ก�รเรยีนรูภ้มูสิงัคมภ�คตะวนัตก   
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อ้นจึงรวมตัวกับเพื่อนๆ อีก  5 คน ทำาโครงก�รเย�วชน

ปล�ยโพงพ�งส่งเสริมกีฬ�พัฒน�ชุมชน 

“ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านสนามทุกวัน เห็นแล้วก็

อยากเข้าไปเล่นฟุตบอล แต่เล่นไม่ได้ หญ้ารกท่วมหัว

ขนาดนั้น ในใจคิดว่าสนามก็มีอยู่แล้ว ทำาไมไม่มีใครมา

พฒันาใหค้นในชมุชนไดใ้ชง้าน พอมีโครงการเสนอเขา้มา

ผมเลยชักชวนคนที่ชอบเตะฟุตบอลให้เข้ามาทำาโครงการ

ดว้ยกัน ตอนนัน้คดิวา่ถา้ใจเขารักอยากเล่นฟุตบอล ยงัไง

เขาก็ต้องช่วยเรา” อ้นกล่าวถึงแนวคิดของเขา

แป้ก...ตั้งแต่เริ่มต้น
อ้นเลา่วา่ ภาพการทำาโครงการทีเ่ขาฝนัไวค้อื เมือ่ได้

งบประมาณมาแลว้จะตดิไฟสปอรต์ไลทส์นามฟตุบอลจะ

ได้สว่างและเล่นในช่วงกลางคืนได้ แต่ภาพฝันก็หายไป 

เมือ่ทมีพีเ่ลีย้งบอกว่า งบประม�ณทีไ่ดไ้มไ่ดใ้หม้�ติดไฟ 

แต่ให้พวกเร�ม�คิดกันว่�จะพัฒน�สน�มให้ดีข้ึนใน

ระยะย�วต่อไปได้อย่�งไร

เหมือนฝันสลายเลยตอนนัน้...เพราะการตดิตัง้ระบบ

ไฟในสนามฟุตบอล เป็นสิ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าต้อง

ทำาให้ได้ แต่หลังผ่านการอบรมพัฒนาโจทย์โครงการ  

คำาแนะนำาจากทีมพี่เลี้ยง ทำาให้อ้นและเยาวชนแกนนำา 

คนอื่นๆ เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนมากขึ้น

“แทนท่ีจะติดไฟ พี่เขาบอกให้พวกเราทำาลานจอด

เครื่องบิน แล้วเดี๋ยวเครื่องบินก็ลงมาจอดเอง” อ้นเอ่ยถึง

คำากล่าวท่ีช่วยกระตุกความคิดของเขาและบอกต่อว่า 

พอไดย้นิแบบนัน้ เข้าใจเลยวา่ถา้เขาพฒันาสนามฟตุบอล

ให้ดีแล้ว เด๋ียวไฟและอุปกรณ์ต่างๆ คงมีการสนับสนุน

ตามมาเอง

เมื่อเข้าใจตามนั้น จึงได้กำาหนดเป้าหมายและ

ออกแบบกิจกรรมไว้คือ ขอความร่วมมือจากคนในชุมมา

ช่วยปรับปรุงสนามฟุตบอล และขอยืมเครื่องมือและ

เครื่องตัดหญ้าจำานวน  1 เครื่องจาก อบต.ปลายโพงพาง

มาใช้

ท่ามกลางอากาศรอ้นระอ ุบนสนามฟตุบอลทีท่ัง้รก

ทั้งใหญ่ พวกเขาช่วยกันทั้งตัด ถอน ทำาทั้งวันก็ยังไม่เสร็จ 

จนเกิดเป็นคำาถามที่ดังก้องในใจทีมงานว่า “ทำาไปทำาไม 

ทำาไปก็ไม่ได้อะไร” 

อ๊อฟ-นฤสรณ์ พยนตศิริ บอกว่า ความเหนื่อยล้า

จากการเขา้มาปรบัปรงุพืน้ทีใ่นวนันัน้ แทบจะทำาใหท้กุคน

ถอดใจ 

สนามฟุตบอลแห่งนี้เป็นสนามขนาดมาตรฐาน 

พร้อมลู่ว่ิงและอัฒจรรย์ ถามว่าใหญ่ขนาดไหนต้องลอง

นึกภาพขณะชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทาง

โทรทัศน์ ผู้เล่นในสนาม 22 คน ยังยืนได้ไม่ทั่วสนาม แต่

ครั้งนั้นพวกเขาทำางานสลับสับเปลี่ยนกันไม่เกิน 8 คน 

ตั้งแต่เช้าจรดเย็น 

ต้�-สุภัทร มณีศรีขำ� บอกว่า ถึงจะร้อนและเหนื่อย

ขนาดไหน แต่ความอยากเลน่ฟุตบอลมมีากกว่า คดิว่าถา้

พวกเราช่วยกันทำา ยังไงก็ต้องสำาเร็จ

กระบวนการทำาให้รู้จัก “คุณค่า” 
ของเงิน

แต่การเดินหน้าปรับปรุงสนามก็มีอุปสรรคเกิดขึ้น  

หลังจากถูกเบรกเรื่องการใช้งบประมาณโครงการ ทมีงาน

รู้สึกกังวล 

พีท-พิริยะพงศ์ พงษ์พ�ณิช บอกว่า “เราไม่รู้ว่า

สามารถนำางบประมาณมาใช้ในเร่ืองไหนได้บ้าง เลยไม่กล้า

ใช้เงิน ตอนปรับปรุงสนามช่วงแรก พวกเราต้องอาศัยเงิน

จากลุงเจี๊ยบเป็นค่าน้ำามันเติมเคร่ืองตัดหญ้า ค่าอาหาร 

ค่าน้ำา และอุปกรณ์ต่างๆ ตอนนั้นรู้สึกไม่อยากทำา เพราะ

เหนื่อยมาก แล้วเราเอาเงินของลุงเจี๊ยบมาใช้ด้วย” 

เมื่อเกิดข้อสงสัย พวกเขาจึงขอคำาปรึกษากับทีม 

พี่เลี้ยงเร่ืองขอบเขตการใช้งบประมาณ พอรู้ว่าสามารถ

เบกิงบประมาณมาใชจ้า่ยเพือ่บำารงุรักษาสนามฟตุบอลได ้

ท้ังค่าน้ำามัน ค่าอาหาร น้ำาด่ืม และอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นว่าจำาเป็น

และเหมาะสม การปรับปรุงสนามจึงเดินหน้าอีกคร้ัง

เมื่อคล�ยคว�มสงสัยไปได้ คว�มคิดก็โลดแล่น 

พวกเข�จึงร่วมกันว�งแผนก�รทำ�โครงก�รต่อไป  โดย

ขอความรว่มมือใหค้นทีเ่ขา้มาใช้สนาม มาชว่ยกนัตัดหญา้

และดูแลสนามในครั้งต่อๆ ไป 
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“พ่ีอยากเล่นฟุตบอลไหมครับ ถ้าพ่ีอยากเล่นคร้ังหน้า

พีม่าชว่ยพวกผมตดัหญา้ดว้ยนะครบั พอเอย่ปาก หลายๆ 

คนก็มาช่วยกัน พวกเราก็เหนื่อยน้อยลง” อ้นกล่าวย้ำา

ทำาเช่นนี้อยู่หลายสัปดาห์  สนามที่รกร้างจึงกลับมา

ใชง้านไดด้งัเดมิ ซึง่อน้ย้ำาว่าท่ีพวกเขาไม่ถอดใจ แม้เหนือ่ย

เพยีงไรเพราะวา่ ความอยากเลน่ฟตุบอลมมีากกวา่น่ันเอง

นอกจากการตัดหญ้าในสนามเกือบทุกอาทิตย์แล้ว 

พวกเขายังให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณสนาม เช่น การเก็บขยะ ทำาความสะอาดห้องน้ำา 

ตลอดไปจนถึงการทำาความสะอาดอัฒจรรย์ขนาดใหญ่ 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สนามฟุตบอลพร้อมใช้งานมากที่สุด 

“หลังจากเตะบอลเสร็จก็นั่งคุยกันทุกวัน บางทีเล่น

เกมแข่งฟุตบอลกัน ทีมไหนแพ้ต้องไปเก็บขยะรอบสนาม 

ช่วยๆ กันก่อนกลับบ้าน ขยะจำาพวกขวดน้ำาที่คนทิ้ง

เกลื่อนกลาด แทนที่จะทิ้งเฉยๆ เราก็เก็บไปขายเป็นเงิน

กองกลางได้อีก” อ๊อฟเล่า

อ้นสะท้อนว่� โครงก�รนี้สอนให้เข�รู้จักก�รใช้

เงินและเห็นคุณค่�ของเงิน ไม่คิดว่�ตัวเข�เอง และ

เพ่ือนๆ จะกังวลเรือ่งก�รใชง้บประม�ณโครงก�รม�ก

ขน�ดนี้ ส่วนหนึ่งอ�จเป็นเพร�ะทีมพี่เลี้ยงโครงก�รที่

กระตกุ กระตุน้ในเวทตี�่งๆ ใหพ้วกเข�เปน็คนด ีคดิถึง

ผู้อ่ืน รู้จักเสียสละ ให้คว�มช่วยเหลือ และไม่เอ�เปรียบ 

ผู้อื่น พวกเข�จึงต้องคิดอย่�งรอบคอบทุกครั้งที่จะนำ� 

งบประม�ณออกไปใช้ว่� กิจกรรมที่ทำ�นั้นก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนม�กน้อยแค่ไหน 

“ถา้เอาเงินไปใชติ้ดไฟต้ังแต่แรก คงไมม่เีงินเหลอืมา

ทำากิจกรรมปรับปรุงสนามได้ขนาดนี้ เพราะหญ้าไม่ใช่ตัด

แค่คร้ังเดียวจบ ไหนจะค่าน้ำามัน ค่ารถ ค่าอาหาร แต่พอเรา

เข้ามาทำา เราก็ได้เรียนรู้การบริหารเงินจากการลงมือทำาเอง 

รู้วิธีใช้เงิน หาเงินเข้ามาเพิ่มเพื่อเป็นเงินกองกลางต่อไป

เรือ่ยๆ และคณุลกัษณะทีด่เีหลา่นีจ้ะตดิตวัเราไป และเปน็

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างแน่นอน” 

อ้นกล่าวอย่างมั่นใจ

เมื่อพื้นที่ร้าง...กลายเป็นพื้นที่รวม

และแล้วสนามฟุตบอลท่ีมีสภาพไม่ต่างจากป่า ก็กลาย

เป็นสนามเตียนโล่ง สะอาดตา สามารถใช้งานได้ทุกวัน  

ลูว่ิง่ทีเ่คยเตม็ไปดว้ยหนามและตน้ไมยราพกก็ลบัมาใชง้าน

ได้อีกครั้ง อัฒจรรย์เลอะเกรอะฝุ่นได้รับการปัดกวาด 

เชด็ถู และทาสจีนดมีูชวิีตชีวา อ้นบอกว่า ทัง้หมดไมม่ทีาง

สำาเร็จได้เพียงเพราะพวกเขา แต่สน�มฟุตบอลที่เห็นใน

“โครงการนี้สอนให้รู้จักการใช้เงินและเห็นคุณค่าของเงิน...ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ทีมพี่เลี้ยงโครงการที่กระตุก กระตุ้นในเวทีต่างๆ ให้พวกเขาเป็นคนดี คิดถึงผู้อื่น 
เสียสละ และไม่เอาเปรียบผู้อื่น  พวกเขาจึงต้องคิดอย่างรอบคอบทุกครั้งที่จะนำา
งบประมาณไปใช้ว่า กิจกรรมที่ทำาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยแค่ไหน”
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วันนี้เกิดจ�กก�รดูแลและก�รให้คว�มร่วมมือของทุก

คนที่เข้�ม�ใช้สน�ม ท้ังคนในชุมชนเอง และจ�กชุม

ชนอื่นๆ 

 “แค่เห็นคนในชุมชนมาใช้สนาม บ้างก็มาเตะบอล 

บ้างก็มาวิ่ง มาเดิน มาขี่จักรยาน หรือแม้ใช้เป็นที่พบปะ

พูดคุยกัน เพียงแค่นี้เราก็ดีใจแล้ว แต่นี่มีเยาวชนจาก

หมู่บ้านอื่นมาร่วมเล่นฟุตบอลด้วย เราก็ย่ิงภูมิใจ สนาม

ฟุตบอลนี้ถือเป็นสนามที่ใกล้ที่สุดในละแวกนี้ ถ้าไม่เล่น 

ที่นี่ก็ต้องไปถึงในเมืองซึ่งลำาบากมากกว่า” อ๊อฟกล่าว

ปจัจุบนัสนามฟตุบอลปลายโพงพางแหง่นีอ้ยูภ่ายใต้

การดูแลของชุมรมฟุตบอลอมรวดี ที่พวกเขาเป็นสมาชิก  

และสมาชิกในชมรมฟุตบอลก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   

มีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่ต่างสลับสับเปลี่ยนกัน

มาใช้สนาม 

อย่างไรก็ตามแม้สนามฟุตบอลแห่งนี้จะฟื้นคืนชีพ

ด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของพวกเขาและคนในชุมชน แต่เมื่อ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายนอกชุมชนเข้ามาขอใช้

สนาม พวกเขาไม่ได้หวงห้าม เพราะคิดว่าสน�มนี้เป็น

ของส่วนรวมจึงยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจเข้�ม�ใช้

สน�ม แต่ต้องอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ว่� เมื่อใช้แล้วต้อง

ช่วยกันดูแลรักษ�คว�มสะอ�ด

“สนามไม่ใช่ของผม ผมไม่ได้ใช้เงินซื้อมา แต่ผมก็ 

ไม่ยอมนะ ถ้ามาใช้สนามแล้วทำาให้สนามแย่ลงอีก... 

ทางจังหวัดติดต่อเข้ามาขอใช้สนามหลายครั้ง เราก็วาง 

ข้อตกลงวา่มาใชส้นามได ้แตห่ลังเสรจ็ภารกจิแล้วตอ้ง

ช่วยกันเก็บกวาด และทางเราจะเรียกเก็บค่าใช้สนาม

เล็กน้อย เพื่อนำามาเป็นเงินกองกลางของชมรม... 

ถ้าเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลย เราจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นเงิน

กองกลางในการดแูลรกัษาสนามในระยะยาว” อน้อธบิาย

ถึงแผนการทำางาน

ทุกวันนี้การตัดหญ้ากลายเป็น “คว�มรับผิดชอบ” 

ของทุกคนที่มาใช้สนาม พวกเขาจะนัดหมายพี่ๆ น้องๆ 

ลุงๆ ที่ใช้สนามมาช่วยกันตัดหญ้าและดูแลรักษาความ

สะอาดเพื่อให้สนามที่พวกเขารักพร้อมใช้งานตลอดเวลา

สนามนี้...พี่ให้น้อง

หลังฟ้ืนฟูสนามจนกลับมาใช้งานได้อีกคร้ัง กระแส

การเลน่ฟตุบอลในชมุชนจึงเกดิข้ึน  การคดิดทีำาดขีองกลุม่

เยาวชนปลายโพงพางไมไ่ดจ้บลงแค่นัน้  แต่พวกเขาอาสา

เข้ามาเป็นครูฝึกสอนฟุตบอลให้เย�วชนรุ่นน้อง ภ�ยใต้

สงักดัชมรมฟตุบอลอมรวดี ในชว่งวนัหยุดสดุสปัด�ห์ 

ไปพร้อมๆ กับก�รดึงเย�วชนเข้�ม�มีส่วนร่วมพัฒน�

สน�ม และช่วยกันคิดปรับปรุงสน�มฟุตบอลให้ดีย่ิงข้ึน

ต่อไป

“พอสนามใช้การได้ดี คนก็มาเตะฟุตบอลเยอะขึ้น 

ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ พวกเราเลยอาสาเป็นโค้ชให้น้องๆ ที่

สนใจเตะฟุตบอล แล้วก็นำาเงินกองกลางที่มีอยู่ไปซื้อ

อุปกรณ์มาใช้ในการฝึกสอน” พีทกล่าว

และหากพบนักกีฬาคนไหนที่มีแวว สนใจการฝึกฝน

พัฒนาฝีมือ หรืออยากเข้าร่วมแข่งขันกับชุมชนภายนอก 

ชมรมก็จะเป็นตัวแทนส่งนักกีฬาเข้าไปเรียนรู้ พร้อมจ่าย

คา่สมคัรให ้ทัง้นีเ้พือ่เปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ดก็และเยาวชน

หันมามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองในด้านกีฬาต่อไป

“ถ้าเอาเงินไปใช้ติดไฟตั้งแต่แรก คงไม่มีเงินเหลือมาทำากิจกรรมปรับปรุงสนามได้ขนาดนี้ เพราะหญ้า
ไม่ใช่ตัดแค่ครั้งเดียวจบ ไหนจะค่าน้ำามัน ค่ารถ ค่าอาหาร แต่พอเราเข้ามาทำา เราก็ได้เรียนรู้การบริหาร
เงินจากการลงมือทำาเอง รู้วิธีใช้เงิน และหาเงินเข้ามาเพิ่มเพื่อเป็นเงินกองกลางต่อไปเรื่อยๆ คุณลักษณะ
ด้านที่ดีเหล่านี้จะติดตัวเราไป และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างแน่นอน”
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สำาหรบั ณฐั-ณฐัวฒิุ วอนไวย ถงึแมจ้ะ

ไม่ได้เข้ามาทำาโครงการตั้งแต่ช่วงแรก แต่เขา

บอกว่า หลังจากเห็นภาพของคนในชุมชน 

มาใช้ประโยชน์จากสนามที่พวกเขาร่วมกัน

พฒันา เขารูส้กึภมูใิจทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการทำา

โครงการครั้งนี้

  ขณะทีค่วิ-พรภวทิย์ เงนิวลิยั สมาชกิ

รุน่นอ้งของชมรมฟตุบอลอมรวดบีอกวา่ รูส้กึ

ดใีจทีมี่สนามฟุตบอลใกลบ้า้น เดมิทเีขาก็เป็น

คนหน่ึงท่ีข่ีมอเตอร์ไซค์เท่ียวเล่นไปวันๆ เพราะ

ไม่มีอะไรทำา เลยตัดสินใจมาทำากิจกรรมร่วม

กับชมรมฟุตบอลอมรวดี และรู้สึกประทับใจ

การทำางานของรุ่นพี่ 

“พวกพี่ๆ ขยันมาก เห็นเขามาช่วยกัน

ตัดหญ้าดูแลสนาม จนมีสนามฟุตบอลให้ได้

เล่นกัน ผมก็เลยอยากมาช่วยบ้าง” 

สนาม...สร้างสำานึก 
ความเป็นพลเมือง

ก่อนเข้ามาทำาโครงการเยาวชนปลาย

โพงพางส่งเสริมกีฬาพัฒนาชุมชน อ้นไม่ใช่

เด็กวัยรุ่นเกเรอะไร นอกจากเล่นเกม แต่งรถ 

แลว้ข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปโนน่ไปนีแ่ลว้ เขาไมเ่คย

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเตะฟุตบอลเป็น 

สิง่หนึง่ทีเ่ขาชอบและใหค้วามสำาคญัมากกว่า

กิจกรรมอื่นๆ แต่ก่อนหน้านี้ในชุมชนไม่มี

พื้นที่ให้เขาเข้ามาเตะฟุตบอลได้อย่างจริงจัง

“เมื่อก่อนผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเตะ

ฟุตบอลในเมืองซึ่งอยู่ไกลออกไปอีก กว่าจะ

ไปเลน่กเ็ยน็ เลน่เสรจ็กม็ดืแลว้ ทำาใหไ้มค่อ่ย

อยากข่ีมอเตอร์ไซค์ไป เพราะอันตราย เราเลย

ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย” อ้นกล่าว

เช่นเดียวกับสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ ท่ี

การเลน่เกม รวมกลุม่ข่ีมอเตอร์ไซค ์เป็นงาน

ถนัด แต่ถ้าเลือกได้พวกเขาก็อยากเตะฟุตบอล

มากกว่า เพราะ “มันสนุกกว่า” 
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ขณะที่ต้าบอกว่า เขาเป็นเด็กติดเกมมาก่อน วันๆ 

นั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านทั้งวันทั้งคืน เพราะย่ากลัวไปมั่วสุม

ติดยาเสพติด เลยไม่อยากให้ออกจากบ้าน แต่พอเข้ามา

ทำาโครงการนี้ มีผลงานให้เห็นและเป็นที่พูดถึงในชุมชน 

ย่าก็สนับสนุนให้ออกจากบ้านมาทำากิจกรรมร่วมกับ

เพื่อนๆ  และเล่นเกมน้อยลงมาก

 “การเล่นฟุตบอลทำาให้ได้รู้จักคนเยอะขึ้น จากคนที่

เห็นหน้ากันไปมาไม่เคยทักกัน ก็ได้มาเป็นเพื่อนเป็นทีม

เดียวกัน ผู้ปกครองก็สบายใจไม่ต้องกังวลว่าลูกหลาน 

ออกจากบา้นมาแลว้จะทำาสิง่ไม่ด ีเพราะตอนน้ีเรามีพ้ืนที่

ใหทุ้กคนไดม้าใชป้ระโยชนร์ว่มกนั...ถา้ไมม่าทำาโครงการ 

คงไม่เข้าใจว่า ทำาไมเราต้องเสียสละ แต่ตอนน้ีรู้แล้วว่า 

การเสียสละทำาให้เราไม่เห็นแก่ตัวและทำาให้เรามีโอกาส

ช่วยเหลือสังคม” ต้ากล่าวด้วยน้ำาเสียงราบเรียบ แต่ชัดเจน

ส่วนอ๊อฟ บอกว่า เพร�ะคว�มส�มัคคี ทำ�ให้มีวันน้ี 

ทุกคนช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งกัน ตัวเข�เองจ�กเดิม

ท่ีไม่ชอบสุงสิงกับใครก็มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอ่ืนม�กข้ึน 

โครงก�รน้ีขัดเกล�ให้เข�นึกถึงผู้อ่ืนและอย�กทำ�ส่ิงดีๆ 

เพื่อส่วนรวม

“ถา้อน้ไมช่วนมาทำาโครงการ ผมก็คงเปน็เหมอืนเดมิ 

เล่นเกมอยู่บ้านเฉยๆ หรือไม่ก็ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่น 

เพราะปกติไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ตอนแรกที่เข้ามาก็เพราะ

อยากชว่ยเพือ่น พอตอ้งมาทำาจรงิทัง้เหนือ่ยทัง้รอ้นก็เริม่

ไมอ่ยากทำา แตก็่อยากเล่นฟตุบอล แลว้มเีพือ่นๆ ทำางาน

อยู่ด้วยกันมันก็สนุก แต่ตอนนี้ รู้สึกภูมิใจและรู้สึกดีท่ี  

ตวัเราได้เลน่ฟตุบอล แลว้มคีนอืน่มาเล่นดว้ย ทำาใหส้นาม

เป็นของทุกคน ไม่ใช่นึกถึงตัวเองอย่างเดียว” 

 

“เพราะความสามัคคี ทำาให้มีวันนี้ ทุกคน
ช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งกัน ตัวเขาเองจากเดิมที่
ไม่ชอบสุงสิงกับใครก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น
มากขึ้น โครงการนี้ขัดเกลาให้เขานึกถึงผู้อื่นและ
อยากทำาสิ่งดีๆ เพื่อส่วนรวม”

สำาหรบัอ้น ถงึแมเ้ขาจะมีความภาคภมูใิจทีเ่ห็นพืน้ที่

ทั้งหมดของสนามฟุตบอลเกิดประโยชน์ต่อผู้คน เป็นทั้ง

พื้นที่วิ่ง ปั่น เตะ และเดินเล่น ของคนทุกเพศทุกวัย  

แต่สิ่งที่เข�อย�กเห็นม�กที่สุดคือ ก�รร่วมมือกันของ

ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่จะ

เข้�ม�ช่วยดูแลรักษ�และพัฒน�สน�มฟุตบอลให้ดี 

ยิ่งขึ้น

การสร้างลานบิน เพื่อให้เครื่องบินลงจอดได้ผล 

ล่าสุดทาง อบต.เรียกให้คนในชุมชน รวมถึงพวกเราไป

ยกมือโหวตว่าต้องการให้มีการติดต้ังไฟในสนามฟุตบอล

หรือเปล่า ซึ่งผลก็ออกมาว่าคนในชุมชนต้องการให้มีการ

ติดต้ังไฟในสนามฟตุบอล เท่ากบัเราทำาไดส้ำาเร็จไปข้ันหนึง่

“ผมจำาคำาที่ลุงเจี๊ยบพูดได้ว่า ต้องดูแลสนามให้ดี  

ตอ่ใหไ้มม่โีครงการนีก้ต็อ้งทำาตอ่ไป ผมเลยคดิต่อวา่แมเ้รา

จะไมไ่ดท้ิง้ชมุชนไปไหน แต่เราต้องสร้างสำานกึตรงน้ีใหก้บั

เด็กรุ่นต่อๆ ไปด้วย” อ้นกล่าว  

เปิดพื้นที่...เปิดความคิด
การพัฒนาสนามฟุตบอลให้กลายเป็น “พื้นที่เปิด” 

ทีเ่ด็กเยาวชนและคนในชมุชนเข้ามาทำากจิกรรมสร้างสรรค ์

โดยเฉพาะการออกกำาลงักาย เปน็เป้าหมายทีก่ลุม่เยาวชน

ปลายโพงพาง และผู้ใหญ่ใจดีอย่าง ลุงเจี๊ยบ-ชัยนุรักษ์ 

อินทรสิงห์ ตั้งเป้าไว้

ลุงเจ๊ียบบอกว่า กระบวนก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน 

ในโครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพ่ือก�รเรียนรู้ภูมิสังคม

ภ�คตะวันตก ช่วยส่งเสริมกระบวนก�รคิดให้แก่เย�วชน 

ทำ�ให้พวกเข�มีคว�มรับผิดชอบและนึกถึงส่วนรวม

ม�กขึน้ จ�กเดมิถงึแมไ้มไ่ดเ้หน็แกต่วั แตก่น็กึถงึคว�ม

ต้องก�รของตัวเองก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่

“ชว่งแรกพวกเขาค่อนขา้งงอแง ไมอ่ยากเขา้ไปอบรม 

เพราะเบื่อ ไม่เข้าใจเป้าหมายและวิธีการทำาโครงการ  

เขาเลยรู้สกึวา่ยาก เรากพ็ดูกึง่บงัคบัวา่รบัโครงการมาแลว้

ต้องไปอบรม แต่พอเขาได้ผ่านการอบรมไปเรื่อยๆ โดยมี

ผมและพี่เลี้ยงคนอื่นๆ คอยให้กำาลังใจ  เมื่อเขาเข้าใจก็

มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะทำาโครงการด้วยตัวเอง ไมเ่กีย่งท่ีจะ
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ไปเข้าอบรมอีก เพราะมีเป้าหมายชัดเจนว่า นอกจาก

ตัวเขาจะได้เล่นฟุตบอลแล้ว คนในชุมชนจะได้ประโยชน์

จากการพัฒนาสนามด้วย” 

ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาโครงการลุงเจ๊ียบให้ความสำาคัญ

กับการปล่อยให้เยาวชนได้ลงมือทำาและเผชิญหน้ากับ

ปัญหา เพร�ะเชื่อว่�ก�รลงมือปฏิบัติจะทำ�ให้เย�วชน

เตบิโตท�งคว�มคดิ ซึง่จะเปน็ประโยชน์ตอ่ก�รใชช้วีติ

ต่อไปในอน�คต

สำาหรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ของกลุม่เยาวชน

แกนนำา ลุงเจี๊ยบบอกว่า พวกเขาสนใจใฝ่รู้ เปิดใจที่จะ

พัฒนาตัวเอง และพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 

ครั้งหนึ่งเมื่อกลับจากการอบรมเพื่อพัฒนาโครงการ  

พวกเขามาชวนคุย แล้ววิเคราะห์ข้อบกพร่องของตัวเอง

เกี่ยวกับการนำาเสนอผลงานในที่ประชุม และบอกว่า  

พวกเขาทำาได้ไม่ดีนักจึงอยากขอคำาแนะนำาว่าจะทำา

อย่างไรให้ดีขึ้นได้บ้าง

“ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้เป็นเพราะเราผลกัให้เขา

ไดล้งมอืทำาโครงการด้วยตัวเอง ตอนแรกเราอาจจะเข้าไป

มีส่วนร่วมคิดบ้าง แต่ก็ค่อยๆ ถอยออกมา จนถึงตอนนี้

ตอ่ใหเ้ราถอยออกไปหา่งกว่านี ้เขากด็แูลโครงการได ้ไม่มี

อะไรน่าเป็นห่วง”

ด้านสุรน�ถ จันเพ็ง พ่ีเล้ียงชุมชน บอกว่า เยาวชน

กลุม่นีม้คีวามตัง้ใจในการทำาโครงการสงูมาก สังเกตได้จาก

การร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงสนามโดยไม่ท้อถอย แม้การ

ทำางานจะมีปัญหาบ้าง เรื่องการจัดสรรเวลาไม่ตรงกัน  

แต่ภาพรวมก็ถือว่ากลุ่มแกนนำาเยาวชนต่างเสียสละเวลา

เข้ามาทำากิจกรรมอย่างเต็มที่ 

“เราจะย้ำากบัเขาตลอดว่าอย่าคดิวา่เปน็ภาระ เราเข้า

มาทำาตรงนีเ้พือ่ใหท้กุคนในชมุชนไดม้สีนามออกกำาลงักาย 

เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน”

แม้จุดเริ่มต้นจะมาจากแรงขับท่ีอยากทำาเพื่อตัวเอง 

อยากติดไฟเพือ่จะไดเ้ตะฟตุบอลในสนาม แต่กระบวนการ

เรียนรู้จากโครงการ ทำาให้พวกเขา “เปล่ียนแรงขับ” มาเป็น 

“แรงผลักดัน” หันมาทำาเพื่อผู้อื่น มองเห็นศักยภาพของ

ตัวเองและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาประโยชน์ให้

ชมุชนได ้วนันีส้นามฟตุบอลกลายเปน็ “พืน้ทีร่วม” ทีร่ว่ม 

“สร้�งคว�มสุข” ให้กับคนในชุมชนปลายโพงพาง บ้างก็

เล่นฟุตบอล บ้างก็วิ่ง บ้างก็ขี่จักรยาน เป็นภาพที่ก่อให้

เกิดความอุ่นใจของคนในชุมชนที่ไม่ต้องกังวลว่าสนาม

ฟุตบอลแห่งนี้จะเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน 

อีกต่อไป

เยาวชนกลุ่มนี้มีความตั้งใจในการทำาโครงการสูงมาก สังเกตได้จากการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงสนาม
โดยไม่ท้อถอย แม้การทำางานจะมีปัญหาบ้าง เรื่องการจัดสรรเวลาไม่ตรงกัน แต่ภาพรวมก็ถือว่า
กลุ่มแกนนำาเยาวชนต่างเสียสละเวลาเข้ามาทำากิจกรรมอย่างเต็มที่

Ac t i v e  C i t i z e n

40 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



โครงการเยาวชนปลายโพงพาง
ส่งเสริมกีฬาพัฒนาชุมชน 
กลุ่มเยาวชนปลายโพงพาง 

พี่เลี้ยงชุมชน

ชัยนุรักษ์ อินทรสิงห์

สุรนาถ จันเพ็ง

ทีมง�น

ณริศ เลิศวุฒิวิไล

นฤสรณ์ พยนตศิริ

พิริยะพงศ์ พงษ์พานิช

ณัฐวัฒน์ วอนไวย

สุภัทร มณีศรีขำา
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รู้จัก “รัก” ชุมชน
โครงการพาน้องเรียนรู้ชุมชน และปลูกจิตสำานึกรักบ้านเกิด 
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ไม่ใช่ชุมชนเท่านั้นที่เปลี่ยน ตัวเราก็เปลี่ยน

กลายเป็นคนที่มีความอดทนสูง

รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น

จากเดิมเป็นคนฉุนเฉียว โมโหง่าย

ไม่ยอมใคร ก็รู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น

ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำาวันและการทำางาน 

จากคนที่ไม่ชอบเด็ก ไม่ชอบสุงสิงกับใคร 

กลายเป็นแกนนำาที่ต้องทำางานกับเด็ก

และต้องประสานงาน ทำางานคลุกคล ี

กับคนหมู่มากอยู่ตลอดเวลา

สหกรณเ์คหสถ�นบ�้นมัน่คง ขน�ด 114 ครวัเรอืน 

ในตำ�บลแพรกหน�มแดง อำ�เภออัมพว� จังหวัด

สมุทรสงคร�ม ตำาบลท่ีมีลำาคลองสาขากว่า 300 คลอง  

มีพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 3 พื้นที่คือ พื้นที่น้ำาจืด พื้นที่

น้ำากร่อย และพ้ืนท่ีน้ำาเค็ม ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมและ

ประมง ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี วันน้ีเย�วชนรุ่นพ่ีกลุ่ม 

P.N.D. รวมตัวกันพ�น้องๆ ในชุมชนเรียนรู้ให้ “รู้จัก” 

และ “รัก” บ้�นตัวเอง เป็นคนแพรกหน�มแดงที่รู้ร�ก 

ผ่�นโครงก�รพ�น้องเรียนรู้ชุมชนและปลูกจิตสำ�นึก 

รักบ้�นเกิด

ปลุกสำานึกรักชุมชน 
กลุม่ P.N.D. เปน็กลุม่เยาวชนจากสหกรณเ์คหสถาน

บ้านมั่นคง ที่มารวมกลุ่มทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ร่วมกันผ่านเร่ืองราวดีๆ ในท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคน 

ในชุมชน จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น พวกเขาเห็นปัญหาว่า 
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เด็กและเยาวชนในชุมชนมีมากขึ้น หลายคน

เร่ิมเติบโตเป็นวัยรุ่นและมักใช้เวลาว่างหมดไป

กับการเลน่เกมหรอืรวมกลุม่มัว่สมุ ยุง่เกีย่วกับ

สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ เร่ิมเดินไปใน

ทิศทางเดียวกันกับที่ตนเองเคยหลงผิดมา  

หากไมม่ใีครใสใ่จเดก็และเยาวชนรุ่นใหมก็่อาจ

จะก้าวผิดพลาดได้ อีกทั้งเรื่องราวของท้องถิ่น

รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็อาจจะ

เลือนหายไป เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจ 

บ้านเกิดของตนเอง จึงรวมตัวกันทำาโครงก�ร

พ�น้องเรียนรู้ชุมชนและปลูกจิตสำ�นึก 

รกับ�้นเกดิ เพือ่ใหเ้ด็กและเย�วชนในพืน้ที่

ได้มีโอก�สออกไปเรียนรู้ชุมชนด้วยตนเอง 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเย�วชนในชุมชน

บ้�นมั่นคงรู้จักชุมชน เกิดคว�มรักและ

หวงแหนถิ่นที่อยู่ของตัวเอง อันจะส่งผลให้

เด็กและเย�วชนไม่ทำ�ล�ยส่ิงท่ีดีและมีคุณค่�

ในชุมชน 

แอล-วรีวรรณ ดวงแข หนึง่ในสมาชกิ

บ้านมั่นคงที่เข้ามาเป็นแกนนำาโครงการ 

บอกว่า โครงการนี้จุดประกายขึ้นจาก 

“คว�มไม่รู้” ปกติแล้วเวลาเราอยู่ท่ีไหน  

เราก็จะรู้จักแค่พ้ืนท่ีเล็กๆ รอบบ้านของ 

ตัวเอง ยกตัวอย่างเด็กทีน่ีถ่า้อยู่ฝัง่น้ำาเคม็ก็

จะไม่รู้ว่าฝั่งน้ำาจืดเป็นอย่างไร ประกอบ

อาชพีอะไรบ้าง เดก็ฝ่ังน้ำาจืดกจ็ะไมรู้่บริบท

ชุมชนของฝ่ังน้ำาเค็ม ย่ิงปัจจุบันการเรียน

การสอนในห้องเรียน สอนให้นักเรียนเรียน

รูส้ิง่ไกลตัว เดก็รูจ้กัสงัคม เหน็ภาพรวมของ

ประเทศและโลกภายนอก แต่ไมรู้่จักทอ้งถิน่

ที่ตนเองอาศัยอยู่

“ในห้องเรียนเราแทบไม่รู้เลยว่าท้องถ่ิน

ของเรามสีิง่ทีน่า่สนใจและมคีณุคา่อะไรบา้ง 

ขนาดก่อนเข้ามาทำาโครงการยังไม่รู้เลยว่า 

ที่แพรกหนามแดงฝั่งน้ำาจืดปลูกข้าวด้วย” 

แอลสะท้อนสภาพชุมชน
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ทำาก็ทำา!!!
แอลเล่าว่าเธอและเพ่ือนในกลุ่มทำางานอย่างไร้ทิศทาง

อยูร่ะยะหนึง่ เนือ่งจากแกนนำาชดุแรกจำานวนหนึง่ถอนตวั

ออกไป แต่ด้วยพลังแห่งความตั้งใจของพ่ีเลี้ยงในชุมชน

และแกนนำาทีเ่หลอื โครงการจงึเดนิหนา้ตอ่ไปได ้ตอนแรก

เธอเองก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะทำางานเท่าไร  

แค่จับพลัดจับผลูเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอีก 3 คนที่

เป็นเจ้าของไอเดียและอยากทำาโครงการนี้เท่านั้น แต่ที่ 

เธอยงัทำาโครงการตอ่ เพราะรูส้กึถงึคว�มรบัผดิชอบ และ

ที่สำาคัญเป็นคนไม่ชอบอยู่ว่างหรืออยู่บ้านเฉยๆ 

“ปกติใครมาชวนทำาโครงการอะไรเราก็ไปอยู่แล้ว 

แต่โครงการนี้พอเพื่อนๆ ออกไปกันหมด เราก็คิดว่า

รบัเงนิมาแลว้ จะเอาเงินคนอ่ืนมาใช้แบบท้ิงๆ ขวา้งๆ 

ไม่ได้ เพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่ยังเล็กว่า ถ้ารับปาก

ทำาอะไรให้ใครแล้วก็ต้องทำาให้ถึงที่สุด”

เม่ือแกนนำาหลักไม่อยู่ จึงต้องหากำาลังเสริมเข้ามาแทน 

แอลบอกว่า การทำางานชุมชนไม่ใช่เร่ืองง่ายและไม่สามารถ

ทำาคนเดียวได้ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดที่พอจะมองเห็นใน

ตอนน้ันคือ ชักชวนรุ่นน้องท่ีเคยอาสาเข้ามาช่วยทำากิจกรรม 

อ้อม-อัญณ� ดีไสว และ นุ่น-พนิด� แจ่มประจักษ์  

จงึถกูเลอืกเขา้มาเสรมิทมีเพราะเห็นแววท่ีท้ังสองคนสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตั้งแต่ช่วงแรก บอกให้ทำาอะไร 

ก็ทำา เลยคิดว่าเขาน่าจะมีใจ

“อยากเปลีย่นบทบาทของตวัเอง จากผูต้ามมาเปน็

ผู้นำา เพื่อทำาโครงการบ้าง ที่ผ่านมาเวลาเข้าร่วมโครงการ

ต่างๆ รุ่นพ่ีจะบอกให้ทำาโน่นทำาน่ี ครั้งนี้เลยอยากเป็น 

คนนำาบ้าง อยากมีส่วนร่วมคิดและวางแผน”  อ้อมบอกเลา่

แนวคิด

เรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข
หลงัจัดทพัใหมล่งตัว ทีมเร่ิมวางแผนการทำางานใหม ่ 

ด้วยการมองไปที่โจทย์โครงการคือ ให้เย�วชนในชุมชน

เกิดคว�มรักและหวงแหนถิ่นท่ีอยู่ของตัวเอง ดังนั้น 

ก่อนเริ่มกระบวนเรียนรู้ชุมชน ทีมจึงต้องจัดกิจกรรม

เพ่ือสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่�งเย�วชนใน

ชมุชนกอ่น ดว้ยมองว่าเร่ืองความสมัพนัธเ์ปน็เรือ่งจำาเปน็

สำาหรับเยาวชนในชมุชนบา้นมัน่คง พวกเขาจึงจัดกจิกรรม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนถึง 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง

กไ็ดร้บัการตอบรบัจากเด็กและเยาวชนในชมุชนทัง้ประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ต่ำากว่า 20 คน 

“กระบวนการเรียนรู้ของพวกเราทุกขั้นตอน เน้น

ออกแบบการเรียนรู้ให้สนุกและมีความสุข” 

ออ้มบอกต่อว่า เหตุผลทีเ่ลอืกทำางานกบัเดก็ เพราะ

มองวา่การเปลีย่นความคดิความเชือ่ของผูใ้หญท่ำาไดย้าก 

แต่ถ้�เร�สอนให้เด็กรู้และเข้�ใจชุมชน เข้�ใจคว�ม

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ ก็จะทำ�ให้เด็กเห็น

คณุค�่ของสิง่ท่ีมอียู่ รูจั้กรกัไมใ่ช่แคท่ำ�ล�ย ต่อไปห�ก

เข�ต้องออกไปจับปูจับปล� เข�ก็จะรู้จักปล่อยด้วย 

ไม่ใช่แค่ห�ประโยชน์ใส่ตัวเองเพียงฝ่�ยเดียว 

หลงัจากเดก็ๆ ทำาความรู้จักกัน จนมคีวามสนิทสนม

ในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพาน้องๆ เรียนรู้

ชุมชนในพื้นที่จริง ผ่�นกิจกรรมล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิต

ท�งฝั่งน้ำ�เค็ม ให้เด็กๆ ได้ซึมซับวิถีชีวิตผู้คนริมน้ำ�  

ไม่ว่าจะเป็นการทอดแห ยกยอ และการตัดจาก 

“จากประสบการณ์ลงพ้ืนทีส่ำารวจชมุชนกบัโครงการ

ต่างๆ หลายคร้ัง จึงนำาความน่าเบ่ือมาเป็นบทเรียนเพ่ือ

ปรับปรุงกิจกรรมลงพื้นที่สำารวจชุมชนให้น่าสนใจมากข้ึน 

โดยเตรียมโจทย์คำาถามและรูปภาพไว้ให้น้องๆ ค้นหา 

คำาตอบจากผู้รู้ระหว่างลงพื้นที่และทำากิจกรรมตามฐาน

ต่างๆ เพือ่กำาหนดเป้าหมายใหน้อ้งๆ เห็นกอ่นว่า การลง 

พ้ืนท่ีคร้ังน้ันน้องๆ ไปทำาไม เพ่ืออะไร และต้องทำาอะไรบ้าง”

ระหว่างการลงพื้นที่เรียนรู้ๆ พี่ๆ ปล่อยให้เด็กๆ 

คน้หาคำาตอบจากโจทย์และรูปภาพท่ีทมีเตรียมไว ้เรียกวา่

ใช้ “ภ�พ” เป็นอุบายให้น้องสืบค้นความรู้นั่นเอง

“พอเพื่อนๆ ออกไปกันหมด เราก็คิดว่า
รับเงินมาแล้ว จะเอาเงินคนอื่นมาใช้แบบทิ้งๆ 
ขว้างๆ ไม่ได้ เพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่ยังเล็กว่า 
ถ้ารับปากทำาอะไรให้ใครแล้วก็ต้องทำาให้ถึงที่สุด”
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“ถ้าเราสอนให้เด็กรู้และเข้าใจชุมชน เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ 
ก็จะทำาให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ รู้จักรักไม่ใช่แค่ทำาลาย ต่อไปหากเขาต้องออกไป
จับปูจับปลา เขาก็จะรู้จักปล่อยด้วย ไม่ใช่แค่หาประโยชน์ใส่ตัวเองเพียงฝ่ายเดียว”

วางแผน...แบบไม่วางแผน
การทำางานใหเ้กดิผลลพัธส์งูสดุ ทมีงานตอ้งวางแผน

การทำางานอย่างรัดกุม แนวคิดนี้ใช้ไม่ได้กับกลุ่ม P.N.D.

“เราทำางานแบบวางแผนคร่าวๆ แต่จะมาชัดเจน

ก็ตอนทำากิจกรรมจริงน่ันแหละ” แอลหัวเราะหลังให้ 

คำาจำากัดความ แล้วขยายความต่อว่า “ถ้าวางแผนแบบ

เป๊ะๆ พอทำาแล้วไม่ได้อย่างที่คิดจะรู้สึกแย่ สู้วางแผน

แบบคร่าวๆ ดีกว่า ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งพอทำางานจริง

แผนก็ต้องเปลี่ยนทุกที”

สิ่งที่แอลสะท้อนคือ คุณสมบัติของก�รทำ�ง�นด้วย

คว�มยืดหยุ่น แม้กลุ่มจะไม่ได้วางแผนไว้อย่างชัดเจน  

แต่พวกเขาก็ทำางานภายใต้ “กรอบ” ที่วางไว้ และพร้อม

รบัมอืกับปญัหาเฉพาะหนา้อยูเ่สมอ  ซึง่ถอืเป็นจดุเดน่ใน

การทำาโครงการของพวกเขา

“ในสนามจริง เราต้องปรับเปลี่ยนการทำางานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น ตอนลงพื้นท่ี

ครั้งแรก วิทยากรฐานเผาถ่านที่ติดต่อไว้ไม่อยู่ เราต้อง 

พาน้องๆ เดินดูชุมชนโดยรอบเพื่อประวิงเวลา และให้

วทิยากรฐานแรกเตรยีมตวัมาเปน็วทิยากรฐานเผาถา่นตอ่ 

โชคดีที่วิทยากรสามารถเย็บจากและเผาถ่านได้อยู่แล้ว 

เลยอธิบายได้ทั้ง 2 เรื่อง” 

หลังจ�กเรียนรู้พ้ืนท่ีฝ่ังน้ำ�เค็มคร้ังน้ัน กลุ่ม P.N.D. 

ว�งแผนก�รลงพืน้ทีค่รัง้ตอ่ไปท�งฝัง่น้ำ�จดื พวกเข�จงึ

นำ�บทเรยีนคว�มผดิพล�ดจ�กก�รติดต่อประส�นง�น

วทิย�กรม�ปรบัใช ้เพือ่ใหก้�รทำ�ง�นในครัง้ที ่2 รดักมุ

ยิ่งขึ้น 

“คร้ังที่แล้วเราไม่ได้เข้าไปประสานงานวิทยากรใน

พืน้ทีด่ว้ยตวัเอง และไมไ่ดล้งไปเตรยีมพืน้ทีต่ามฐานตา่งๆ  

ยกให้เป็นภาระของผู้ใหญ่ ทำาให้สื่อสารกันผิดพลาด  

จนสุดท้ายต้องหาคนอื่นมาเป็นวิทยากรแทน แต่ในคร้ัง 

ที่สองเราจะไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำาอีก” แอลบอกด้วย

สีหน้ามุ่งมั่น

ด้วยเหตุนี้ก่อน กิจกรรมล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิต 

ฝั่งน้ำ�จืด ทีมจึงลงสำารวจพื้นที่ แล้วนัดแนะกับวิทยากร

ด้วยตนเองก่อน และการสำารวจพื้นที่ฝั่งน้ำาจืดด้วยตนเอง 

Ac t i v e  C i t i z e n

49พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



ทมีจงึไดรู้ว้า่ ฝ่ังน้ำาจดืมกีารปลกูขา้วมาแตด่ัง้เดมิ พวกเขา

จงึใช้เรือ่งขา้ว สนิคา้พ้ืนถ่ินอยา่งกาละแม และการทำาว่าว

เป็นฐานการเรียนรู้ ส่วนรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมยังคง

เน้นรูปแบบเดิมคือ “ใช้ก�รเล่นและคว�มสนุกนำ�ท�ง”

“ถ้าวิชาการเกินไป หรือให้มานั่งฟังเฉยๆ เด็กๆ  

ไม่ชอบหรอก ตัวเราเองยังไม่ชอบเลย แล้วจะทำาแบบนั้น

ทำาไม เราจัดกิจกรรมแบบสบายๆ มาเล่นกัน มาสนุกกัน 

แบบนั้นดีกว่า” อ้อมอธิบาย

ก�รสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้�กก�รศกึษ�ชมุชนแตล่ะ

คร้ังเป็นส่ิงที่สำ�คัญ เพร�ะจะทำ�ให้ผู้เรียนได้ตกผลึก

กับส่ิงที่ตนเองรู้และได้เรียนรู้ จนกระทั่งเห็นคว�ม

เชื่อมโยงของปัญห�ทั้งระบบ แนวคิดนี้ได้มาจากการ

ทำางานร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น จังหวัด

สมทุรสงคราม ทีท่ำาให้พวกเขารูซ้ึง้วา่ “ก�รถอดบทเรยีน” 

จะทำาใหพ้วกเขาตระหนกัรู ้และมองเหน็วา่ตนเองเป็นสว่น

หนึง่ของปญัหา พวกเขาจงึนำาวธิคีดิเรือ่งการถอดบทเรยีน

มาใช้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

“เริ่มจากทบทวนว่าเราไปเจออะไรมาบ้าง แล้วมัน

เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่หรือปัญหาใน

ชุมชนอยา่งไร แตก่ารถอดบทเรยีนกบันอ้งๆ เราตอ้งทำาให้

สนุก” แอลกล่าว

นอกจากนีห้ลังจากสำารวจพ้ืนทีช่มุชน ไปพรอ้มๆ กับ

ทำากจิกรรมการเรยีนรู้ตามฐานตา่งๆ เสรจ็สิน้ในแตล่ะคร้ัง 

ทีมจะเก็บรวบรวมการบ้านจากการเสาะหาคำาตอบของ

น้องไว้ ใช้โอกาสที่น้องไม่มีเอกสารคำาตอบอยู่ในมือ  

จัดกิจกรรมทบทวนการเรียนรู้ ตบท้ายด้วยการให้น้อง 

จับคู่ภาพจากโจทย์กับชื่อเรียกที่ถูกต้อง และตอบคำาถาม

ความรู้ในชุมชน เพื่อประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ

ลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง

“กิจกรรมท่ีเราจัดขึ้นมามีทั้งการให้ต้ังคำาถามกับผู้รู้ 

การหาคำาตอบจากภาพ เราอยากให้น้องๆ เกิดการเรียนรู้ 

ถ้าเราให้ทำาแล้วผ่านไปเฉยๆ โดยไม่กลับมาตรวจสอบว่า

เขาได้อะไรบ้างจากการลงพ้ืนที่ เราก็ไม่มีทางรู้ว่าน้องๆ 

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้รู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่” แอล 

บอกเล่าความสำาคัญของการถอดบทเรียน

 

“เวลา” ปัจจัยสำาคัญของ 
การทำาโครงการ

กลุ่มเยาวชน P.N.D บอกว่า งานหนักไม่กลัว แต่

ปัญหาสำาคัญและน่าหนักใจที่สุดคือ เรื่องก�รบริห�ร

จัดก�รเวล� 

อ้อมบอกว่า เธอไม่ใช่คนแพรกหนามแดง เป็นแค่

เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียง ความมีจิตอาสาของเธอส่วนหน่ึง

น่าจะมาจากแม่ที่ทำางานพัฒนาสังคม แม้เธอจะอยาก

ทุ่มเทให้กับการทำาโครงการมากเพียงไร แต่เธอก็ต้อง
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“เรายังมีการเรียนและหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงโครงการนี้
ที่เราเข้ามาทำาแล้ว เราก็อยากทำาให้สำาเร็จ พวกเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
อย่างหนึ่งของเราเหมือนกัน จะให้ทิ้งไปไม่ทำาเลย เราก็ทำาไม่ได้ เหนื่อยแค่ไหน
เราก็จะทำา”

จัดสรรเวลาเพ่ือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ถึงแม้จะเหนื่อย แต่เธอก็รู้สึกภูมิใจ โครงการ

ช่วยให้เธอรู้จักตัวเอง จนสามารถเลือกคณะ

เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ไม่ยาก 

ที่สำาคัญประสบการณ์จากการทำาโครงการยัง

เป็นผลงานและสร้างความมั่นใจจนทำาให้เธอ

สอบติดคณะพัฒนาสังคมตามที่ตั้งใจไว้ได้  

“ถึงจะไม่ใช่แกนนำารุ่นแรก แต่พอเข้ามา

ทำาแล้ว ก็อยากเห็นโครงการเดินหน้าต่อไป 

งานชมุชนทำาคนเดยีวไมไ่ด ้ต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เราทำากิจกรรมกับ

น้อง ต้องซื้อใจน้องให้ได้ แล้วเราก็มีผู้ใหญ่ 

ในชุมชนและพ่ีเลี้ยงโครงการคอยสนับสนุน 

อยู่แล้ว ก็อยากทำาให้ถึงที่สุด”

อ้อมสะท้อนว่า โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไป

อย่างรวดเร็ว ขนาดตัวเธอเองอยู่ในช่วงกำาลัง

เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งห่างกับน้องๆ ที่เข้ามา

ร่วมทำากิจกรรมไม่ถึงสิบปี การใช้ชีวิตของเธอ

ในอดีตทีผ่า่นมากบัเดก็และเยาวชนในปัจจุบัน

ยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เธออย�กมีส่วน

ช่วยกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่มีคว�มรักและ

หวงแหนทรัพย�กร และภูมิปัญญ�ดั้งเดิม

ในชุมชน ไม่ได้หวังว่าน้องๆ จะต้องมารักษา

อะไรไวแ้ทนเรา ขอแคใ่หน้อ้งๆ รูจั้กสิง่ทีย่งัคง

อยูไ่วบ้า้งกย็งัด ีเรือ่งชมุชนของเรา เราควรรู้ไว้ 

ไม่อยากให้หายไป 

สว่นนุน่บอกว่า เธออยากมสีว่นร่วมทำา

โครงการให้เสร็จตามที่ต้ังใจไว้ ไม่อยากทิ้ง 

เพราะไมอ่ยากเหน็งานทีท่ำาคา้งไว้ตกไปเป็น

ภาระของคนทีต้่องมารบัชว่งต่อ หรือต้องมา

เริ่มนับหนึ่งใหม่

เปลี่ยนคนอื่น เปลี่ยนตัวเอง

คว�มรู้สึกเฉยๆ “ทำาก็ทำา” ของแอล

ในชว่งเริม่ตน้ แปรเปลีย่นเปน็คว�มมุง่มัน่

ต้ังใจทำ�โครงก�รด้วยคว�มรับผิดชอบ 

เพร�ะเห็นตัวเองเป็นส่วนหน่ึงชุมชนอย่�ง

ชัดเจนขึ้น แอลสารภาพว่า แม้บางคร้ังจะ

รู้สึกขี้เกียจบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาทำา 

“ไมใ่ชแ่คช่มุชนเทา่นัน้ทีเ่ปลีย่น ตวัเราเอง

ก็เปลี่ยน”

คว�มอดทนเป็นคุณสมบัติท่ีจำาเป็นมาก

สำาหรบัการทำาโครงการระยะยาว แอลยนืยนั

วา่โครงการนีท้ำาใหเ้ธอกลายเปน็คนทีม่คีวาม

อดทนสงู และรู้จักควบคมุอารมณข์องตัวเอง

มากขึ้น จากเดิมที่เป็นคนฉุนเฉียว โมโหง่าย 

ไม่ยอมใคร รู้จักปรับตัวให้เข้�กับคนอื่น  

ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำาวันและการทำางาน 

จากคนขี้รำาคาญ หงุดหงิดง่าย ไม่ชอบเด็ก  

ไม่ชอบสุงสิงกับใคร กลายเป็นแกนนำาที่ต้อง
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ทำางานกับเด็ก และต้องคอยประสานงาน ทำางานคลุกคลี

กับคนหมู่มากอยู่ตลอดเวลา

“เราเรียนรู้ว่าการทำางานกับคนแต่ละวัย ต้องใช้วิธีการ

เขา้หาหรอืวธีิการพดูแตกตา่งกนั กบัเด็กเราจะซเีรยีสมาก

ไมไ่ด ้แตกั่บผู้ใหญเ่รากต็อ้งเป็นทางการหน่อย ตอนน้ีรูส้กึ

ว่ารอยยิ้มของเด็กน่ารักและดูเป็นธรรมชาติดี ทำาให้เรา

รูส้กึดแีละมคีวามสขุ ดีใจทีมี่สว่นทำาใหน้อ้งๆ หัวเราะและ

ยิ้มได้”

ขณะท่ีอ้อมบอกว่า ประสบการณ์จากการทำาโครงการ 

ทำาให้ตัวเธอพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน จากท่ีไม่กล้าพูด ไม่ชอบ

เข้าสังคม ตอนนี้กลับเปล่ียนไปในทิศทางตรงกันข้าม  

เธอพูดเก่งขึ้น คิดก่อนพูด และมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น 

“เวลาทำางาน ถ้าคนอืน่ไม่พดูแลว้เรายังไม่กลา้พดูอกี 

งานก็เดินต่อไปไม่ได้ สถานการณ์เฉพาะหน้าสอนให้เรา

เรียนรู้และโตข้ึน กิจกรรมของเราเน้นความสนุก ถ้าเรา 

ไม่พูดน้องก็ไม่สนุก พอเราเอ่ยปากพูดน้องสนุก เราก็ยิ่ง

สนุกตามไปด้วย”

นอกจากน้ี การทำางานเป็นกลุ่ม ทำาให้เธอเรียนรู้และ

เข้าใจประโยชน์ของการยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ย่ิงฟังมาก ทำาความเข้าใจได้ แล้วนำาไปใช้ ก็ย่ิงเป็นประโยชน์

ต่อตัวเองและต่อการทำางาน ถ้าทำางานคนเดียวก็จะมี

ความคิดของเราแค่คนเดียว แต่เม่ือทำางานเป็นกลุ่มใหญ่ข้ึน 

มีความคิดหลากหลายขึ้น เรายิ่งได้เรียนรู้และพัฒนางาน

ให้มีคุณภาพมากขึ้น

เช่นเดียวกับนุ่น ที่ไม่ใช่คนแพรกหนามแดง แต่มี 

ใจรักในงานพัฒนาสังคม เธอบอกว่า โครงการนี้ช่วยเปิด

โลกกวา้งใหเ้ธอรู้จักวถิชีวีติของผูค้นทอ้งถิน่มากขึน้ ถงึแม้

เธอจะต้องฝืนใจทำางานกับเด็ก ทั้งที่ไม่ชอบเอาเสียเลย  

แต่พอมาทำาโครงการได้เห็นอีกมุมของเด็กที่พูดจารู้เรื่อง 

ไม่ดื้อ เลยรู้สึกดี และเข้าใจมากขึ้นว่า เด็กก็คือเด็ก ต้องมี

ดื้อบ้างเป็นธรรมดา

จูน-เพ็ญศิริ อยู่ม่วง น้องใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่เข้ามาร่วมโครงการในช่วงหลังบอกว่า โครงการนี้ทำาให้

เธอกลายเป็นคนพูดมาก เหมือนเธอได้รู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ 

มากข้ึน เลยทำาใหม้เีร่ืองคยุกบัคนอืน่ เพราะเมือ่กอ่นไมม่ี

อะไรทำาก็อยู่บ้าน นอนเล่น เล่นเกม ดูทีวีฟังเพลง ชีวิตก็

มีความสุขดี ไม่ต้องมาทำาโครงการก็ได้ แต่ก็ไม่รู้จะคุยกับ

ใคร...ทำากิจกรรมได้ทั้งความสุข ความสนุก และได้พัฒนา

ตัวเอง 

หลายคนอาจต้ังคำาถามว่า การมีสำานึกรักบ้านเกิด

หรอืสำานกึพลเมอืงนัน้สำาคญัอยา่งไร ความสำาคญัไมไ่ดอ้ยู่

ทีผ่ลลพัธข์องการทำางาน หากแต่เป็นก�รเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึ้นในตัวเองและภ�ยในจิตใจของคนที่พัฒน�ไป

ในท�งที่ดีขึ้น โดยเฉพ�ะก�รเห็นคุณค่�และศักยภ�พ

ของตัวเอง รวมถงึก�รเหน็คณุค�่ของชมุชนทีอ่�ศยัอยู่ 

ดังข้อสรุปที่แอลให้ไว้ว่า “จิตสำานึกรักบ้านเกิดนั้นมีอยู่ 

ในใจทุกคนอยู่แล้ว แต่เพราะไม่มีคนนำาให้ทำากิจกรรมที่

เป็นประโยชน์เพื่อชุมชน เลยไม่มีใครกล้าทำา น้องๆ ที่นี่

กเ็หมอืนกัน ตอนเราถามเขาวา่อยากทำาอะไรอกี เขาบอก

อยากเก็บขยะในชุมชน ถ้าพวกเราจัด แล้วมีเพื่อนไปกัน

หลายๆ คน พวกเขาก็จะทำา” 

“เธอรู้สึกหวงแหนและอยากมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่มีความรักและหวงแหนทรัพยากร
และภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน  ไม่ได้หวังว่าน้องๆ จะต้องมารักษาอะไรไว้แทนเรา ขอแค่ให้น้องๆ 
รู้จักสิ่งที่ยังคงอยู่ไว้บ้างก็ยังดี เรื่องชุมชนของเรา เราควรรู้ ไว้ ไม่อยากให้หายไป”
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พี่เลี้ยง “พลเมืองผู้ใหญ่” ในชุมชน
กล่าวได้ว่าการทำาโครงการพาน้องเรียนรู้ชุมชนและ

ปลูกจิตสำานึกรักบ้านเกิด ของเยาวชนกลุ่ม P.N.D. ผ่าน

ชว่งลม้ลกุคลกุคลานมาได ้เพราะการสนบัสนนุของผูใ้หญ่

ใจดีในชุมชน ที่เห็นความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชน 

ลุงเปี๊ยก-สมศักดิ์ ริ้วทอง หนึ่งในพี่เลี้ยงชุมชน ที่

คลุกคลีกับการทำางานของเยาวชนมาต้ังแต่ต้น บอกว่า 

ห�กตอ้งก�รพฒัน�ศกัยภ�พคน เร�ตอ้งใหโ้อก�สเข�

ทำ�ง�นก่อน แล้วเร�ต้องไม่ฆ่�คว�มคิดของเข�

“ปล่อยให้เด็กทำางานของเขาเอง ผู้ใหญ่อย่างเราก็

ควรมองดูว่า เขาทำาแบบไหน เราจะได้เห็นด้วยว่า ระดับ

ความรู้ความเข้าใจของเขาอยู่ในระดับไหน ถ้าผิดพลาด

ด้วยความไม่รู้ ก็ไม่ต้องตำาหนิเอาเป็นเอาตาย ให้โอกาส

เขาทำาใหม่แล้วแนะนำาในส่วนที่บกพร่อง เพื่อให้เขาทำาได้

ดีขึ้น”

ลงุเปีย๊กย้ำาวา่ กระบวนการเรยีนรูจ้ากเวทตีา่งๆ ของ

พี่เลี้ยงโครงการ และการทำากิจกรรมในพื้นที่มีส่วนช่วย 

ส่งเสริมคว�มกล้�และดึงศักยภ�พท่ีแท้จริงของ

เย�วชนออกม� ทำ�ให้เย�วชนแกนนำ�รู้จักหน้�ที่ของ

ตนเองในบทบ�ทผู้รับผิดชอบโครงก�ร ซึ่งสอดคล้อง

กับหน้�ที่คว�มเป็นพลเมืองท่ีต้องมีคว�มเสียสละ  

ไม่เห็นแก่ตัว และนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นหลัก 

“ถ้าเขาเข้าใจวา่หนา้ที่ของเขาคืออะไร เขาจะสื่อสาร

คณุคา่ออกไปใหก้บัเยาวชนรุน่นอ้งได้ อยา่งแอลรบัหนา้ที่

ดแูลดา้นการเงนิของโครงการ หนา้ทีข่องแอลคอื ทำาบญัชี

อย่างเป็นระบบ ซื่อสัตย์ ไม่โกงเงินโครงการ และทำางาน

อยา่งโปรง่ใส ถา้เขาทำาได ้แสดงวา่เขาเขา้ใจ เมือ่เขาเขา้ใจ 

เขาก็สอนน้องๆ ได้” 

ปัญญ� โตกทอง พี่เลี้ยงชุมชน กล่าวว่า โครงการ

พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมตะวันตก  

เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พิสูจน์ตัวเองแก่ผู้ปกครอง

ว่าพวกเขาสามารถรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้

“ยิ่งเราฟังมาก ทำาความเข้าใจได้ แล้วนำาไปใช้ 
ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อการทำางาน 
ถ้าทำางานคนเดียวก็จะมีความคิดของเรา
แค่คนเดียว แต่เมื่อทำางานเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น
มีความคิดหลากหลายขึ้น เรายิ่งได้เรียนรู้และ
พัฒนางานให้มีความคุณภาพได้มากขึ้น”
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“พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงลูกเป็นเร่ืองธรรมดาอยู่แล้ว 

แตบ่างครัง้ความห่วงหวงกก็ลายเปน็การปดิกัน้ เพราะเขา

จะไม่ให้ลูกออกจากบ้านไปไหน การที่เด็กมาทำากิจกรรม

ร่วมกันอย่างเปิดเผย มีผลงานให้เห็นเด่นชัด ผู้ปกครองก็

อุ่นใจและไม่กังวลใจท่ีจะปล่อยให้ลูกออกมาทำากิจกรรม... 

เด็กๆ ก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่าเขาทำากิจกรรม 

ที่สร้างสรรค์ได้ จนผู้ปกครองต้องตามมาดูว่าเด็กๆ ทำา

อะไรกัน”

ทัง้นีป้ญัญามองว่า การปลกูจติสำานกึรกับา้นเกดิตอ้ง

ทำาตั้งแต่เด็กๆ ด้วยการเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน 

นอกจากจะทำาให้เด็กและเยาวชนรัก หวงแหน และเห็น

คณุค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ยังทำาให้

เห็นความแตกต่างท่ีหลากหลายในระบบท่ีใหญ่ข้ึนในอนาคต

“พอเขาโตขึ้น รู้จักสังคม รู้จักโลกมากขึ้น เขาจะ

เข้าใจความแตกต่าง ต้นไม้ในแต่ละท้องถ่ินไม่เหมือนกัน 

ดูแลอย่างไร อาชีพในแต่ละชุมชนแตกต่างกันจะพัฒนา

อย่างไร การพัฒนาแบบหน่ึงอาจจะใช้กับอีกท่ีหน่ึงไม่ได้ 

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละที่ บทเรียนนี้จะสอนให้เขา

เรียนรู้เรื่องการปรับตัว คิดได้ และคิดในมุมมองท่ี

หลากหลายมากขึ้น”  

ปัญญาย้ำาว่า โครงการน้ีทำาให้เด็กได้มีพ้ืนท่ี ได้มีโอกาส

พัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะอ้อมที่เมื่อก่อนกล้าๆ กลัวๆ 

สอนใครก็ไม่ได้เพราะแม้แต่ตัวเองยังดูแลไม่ได้เลย แต่ 

วันนี้อ้อมสามารถสอนน้องๆ ได้ สามารถพัฒนาตนเอง

ขึ้นมาได้จนพ่อแม่ไว้วางใจ

นิภ� บัวจันทร์ พ่ีเล้ียงชุมชน เล่าว่า จากประสบการณ์

ทำางานชุมชน แล้วต้องคลุกคลีกับเด็กและเยาวชน พบว่า 

การทำางานกับเดก็และเยาวชนตอ้งใชก้ารกระตุน้อยูต่ลอด

เวลา ดงันัน้พีเ่ลีย้งตอ้งทำาใหเ้ด็กไวว้างใจ เปน็ทัง้เพือ่นทัง้

พี่ หรือแม่ ที่พร้อมให้คำาปรึกษาได้เสมอ

“เราจะติดต่อใกล้ชิดกับเขาทุกช่องทางทั้งตัวต่อตัว 

หรือในโลกออนไลน์ เห็นอะไรไม่สมควร เราต้องตักเตือน 

พยายามพดูให้เขาเหน็ถงึความรบัผดิชอบและความสำาคญั

ของตัวเอง”

ถึงแม้จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชิง

กายภาพอย่างชัดเจน แต่เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองใน

ชุมชนแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเยาวชนแกนนำาหรือแม้แต่เด็ก

และเยาวชนในโครงการพฒันาตวัเองไปในทางทีด่ขีึน้ เชน่ 

พอ่แมบ่างคนเอย่ปากชมกบัเราวา่ ลกูนิง่ข้ึน ช่วยงานบา้น

มากขึ้น จากเดิมเอาแต่ดูทีวี เล่นเกม แล้วยังคอยถามหา

ว่าเมื่อไรจะจัดกิจกรรมให้มาร่วมสนุกอีก การตอบรับที่ดี

ของชุมชนเลยมีส่วนกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนแกนนำาผ่าน

ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการมาได้

คุณค่าของโครงก�รพ�น้องเรียนรู้ชุมชนและ

ปลูกจิตสำ�นึกรักบ้�นเกิด ทำาให้เด็กและเยาวชนเห็น

คุณค่าของตัวเอง และนึกถึงผู้อื่นและส่วนรวมมากขึ้น 

“พอเขาได้ทำาเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น เขาสนุก

เพราะคนอื่นสนุก เขามีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุข  

ผู้ปกครองก็ชื่นชม เขาก็ภูมิใจ แล้วก็ยังสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็กกับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน คนแก่เขาก็ไม่เหงา 

เพราะมลีกูหลานไปเยีย่มเยยีน ชวนคยุ การทำางานชุมชน

ในด้านอื่นๆ ก็ทำาได้ง่ายขึ้น”

จากเป้าหมายที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

ในชุมชนแพรกหนามแดงเรียนรู้รากเหง้าของตนเอง  

อันนำาไปสู่การปลุกจิตสำานึกรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ 

ตนอาศัยอยู่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่กลุ่ม P.N.D 

ออกแบบไว้ ผลลัพธ์ที่ได้นอกจ�กจะก่อให้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงในตัวสม�ชิกของกลุ่มที่ให้คว�มสำ�คัญ

กับประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตนแล้ว 

ยังส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงของเด็กและเย�วชน 

ในชุมชน ที่ผู้ปกครองสะท้อนว่า ลูกหลานพวกเขามี 

ความรับผิดชอบมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือ 

งานบ้าน ส่วนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็แน่นแฟ้นข้ึน

ตามไปด้วย และที่สำ�คัญที่สุดคือโครงก�รนี้ส่งผลให้

หน่วยง�นหรือองค์กรอื่นๆ ที่ทำ�ง�นด้�นเด็กและ

เย�วชนขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นได้ง่�ยขึ้น
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โครงการพาน้องเรียนรู้ชุมชน 
และปลูกจิตสำานึกรักบ้านเกิด
......................

พี่เลี้ยงชุมชน 

ปัญญา โตกทอง

สมศักดิ์ ริ้วทอง

นิภา บัวจันทร์

ทีมทำ�ง�น

วีรวรรณ ดวงแข

พนิดา แจ่มประจักษ์

อัญณา ดีไสว

เพ็ญศิริ อยู่ม่วง
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ตล�ดนัดพ�เพลิน 
เดินไปไร้ขยะ

โครงการตลาดนัดพาเพลินเดินไปไร้ขยะ  
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ถึงแม้คนในตลาดไม่ให้ความร่วมมือ

จนทำาให้ท้อใจ แต่เธอก็เข้าใจว่า 

“จิตสำานึก” เป็นเรื่องที่สร้างยาก

เพราะต่างคนต่างที่มา ต่างความคิด 

การพูดเชิญชวนโน้มน้าวใจ

เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ผล

แต่การลงมือทำาต่างหาก

ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนได้

ภาพคุน้ชนิทีค่นในชมุชนนางตะเคยีนพบเจอเมือ่มา

ซื้อของที่ตลาดนัดวัดลาดเป้งคือ ขยะนานาชนิดที่หล่น

เกลื่อนกลาด วัวที่เดินเพ่นพ่านไปมา บางครั้งก็ถ่ายมูลไว้

ให้คนซื้อคนขายรู้สึกขยาดไปตามๆ กัน แต่เย�วชนกลุ่ม

เร�รักตล�ดนัดวัดล�ดเป้ง ตำ�บลน�งตะเคียน อำ�เภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคร�ม ไม่ยอมปล่อยให้คว�ม 

ชินต�กล�ยเป็นคว�มเคยชิน พวกเธอลุกขึ้นม�ทำ�

โครงก�รตล�ดนัดพ�เพลินเดินไปไร้ขยะ ด้วยเหตุผล

สั้นๆ ง่ายๆ ว่า “พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ เป็นเด็กข้างวัด  

และวดันีก้เ็ป็นวดัทีพ่วกเราเขา้มาเรยีนรู้ต้ังแต่เดก็ แลว้

เราจะปล่อยให้มันสกปรกได้อย่างไร”

ด้วย “ทุนเดิม” ที่เคยทำากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ใน

ชุมชนและวัดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ การบวช

ภาคฤดรูอ้นซึง่จดัขึน้ทกุป ีเมือ่ก�นต ์โตบญุม ีนักวชิ�ก�ร

ส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ

ตำ�บลบ้�นปังปืน ชวนไปฟังการนำาเสนอโครงการพลังเด็ก
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และเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมสิงัคมภาคตะวันตก จึงรู้สกึ

สนใจ 

ขณะที่กานต์บอกเหตุผลว่า เขาอยากผลักดันและ

สนบัสนนุใหเ้ดก็และเยาวชนในพืน้ทีท่ำากจิกรรมเพ่ือสงัคม 

แมบ้างกจิกรรมจะไมเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายดา้นสาธารณสขุ

ของโรงพยาบาลก็ตาม แต่มองว่าทุกโครงการสามารถ 

สานต่อเชื่อมโยงกันได้ 

นี่คือจุดเริ่มต้นการทำางานของเยาวชนกลุ่มเร�รัก

ตล�ดนัดวัดล�ดเป้ง ที่มีอ๋อม-ประท�นพร ถมย� เป็น

แกนนำา พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมคือ เกม-สุธิม� รสทิพย์ 

และ บิว-ศิล�พร เต็มเปี่ยม ที่ถึงแม้จะเรียนต่างที่กัน  

แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมมือกันทำางานเพื่อบ้านเกิดของ

ตนเอง

กว่าจะเป็น “ตลาดนัดวัดลาดเป้ง”
แตก่วา่จะได้โจทยก์ารทำางานไม่ใชเ่รือ่งงา่ย เพราะยัง

ไม่เข้าใจว่าโครงการน้ีมีเป้าหมายอย่างไร แต่พอได้เข้า

อบรมในเวทนีบั 1 ซึง่เปน็เวทปีลกุสำานกึพลเมอืง จึงเขา้ใจ

ว่าการทำาโครงการน้ีพวกเธอต้องดึงความร่วมมือจาก

คนในชุมชนด้วย ดังนั้นโจทย์แรกที่คิดไว้ว่าจะทำาเรื่องการ

ฟื้นฟูการทำาน้ำาตาลมะพร้าวจึงตกไป เพราะไม่รู้ว่าจะมี

คนในชุมชนเข้ามาร่วมมือด้วยหรือไม่ เนื่องจากแต่ละคน

ต่างมีภาระหน้าที่ต้องทำามาหากินเลี้ยงครอบครัว 

เมื่อเงื่อนไขตั้งต้นคือ โครงก�รต้องเกิดประโยชน์

กับชุมชน ด้วยความที่พวกเธออาศัยอยู่ใกล้วัด และเคย

ทำากิจกรรมเพื่อชุมชนร่วมกับวัดอยู่เสมอ จึงรู้สึกผูกพัน 

ประกอบกับศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส โครงก�รตล�ดนัด 

พ�เพลินเดินไปไร้ขยะจึงเกิดขึ้น

“ทีมงานเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาบวชเรียนภาคฤดูร้อน

ด้วยกันมา 5 ปีแล้ว ตอนแรกพวกเราต้ังใจว่าจะเข้ามา 

ชว่ยพัฒนาบริเวณวัดและรอบๆ วัด แต่พ้ืนทีม่นัใหญม่าก 

คิดดูแล้วเราอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง เลยย่อส่วนลงมาท่ีการ

ดูแลตลาดนัดแทน” อ๋อมอธิบายต้นสายปลายทางของ

โครงการ
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ตลาดสกปรก ไม่เป็นระเบียบ และอบอวลไปด้วย

กลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่กลุ่มเยาวชนเห็นและสัมผัส 

ได้ด้วยตัวเอง พวกเธอจึงอยากเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

ด้วยความเป็นเด็ก แม้จะยังกล้าๆ กลัวๆ แต่พวกเธอก็

รวบรวมความกลา้เข้าไปขออนญุาตเจา้อาวาสวดัลาดเป้ง 

และพระพ่ีเลี้ยงผู้รับหน้าที่ดูแลจัดการตลาดนัด พร้อม 

บอกเล่าทีม่าทีไ่ปและแผนการทำางาน ท่ีตอนแรกพวกเธอ

วางแผนเรียกประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อชี้แจ้ง 

เป้าหมายและรายละเอียดของโครงการ แต่เม่ือวเิคร�ะห์

กลุ่มเป้�หม�ยแล้วพบว่� ถ้�เรียกประชุมพ่อค้�แม่ค้�

อ�จจะม�บ�้งไม่ม�บ�้ง เพร�ะไมใ่ชห่น�้ทีข่องเข� แลว้

เข�ต้องใช้เวล�สำ�หรับเตรียมจัดร้�นข�ยของ จะให้ 

ม�นั่งฟังพวกเธอพูดน�นๆ ก็ไม่ได้ เลยคิดว่�ใช้วิธี

ประก�ศเสียงต�มส�ยดีกว่�

 

กลยุทธ์ “เปิดหน้า” 
หลังใช้หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือส่งสารไปยัง 

ผู้คนในตลาดแล้ว กลยุทธ์ต่อไปที่กลุ่มเยาวชนใช้คือ  

ก�รประจันหน้�แบบตัวต่อตัว ด้วยการออกไปเดินขอ

ความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า พร้อมเดินสำารวจตลาด 

ไปพร้อมกัน โดยเลือกร้�นที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นและ

สร�้งขยะก่อน ดว้ยเหตผุลทีว่่�ห�กมกี�รเปลีย่นแปลง

ไปในท�งที่ดีขึ้นในภ�ยหลัง พ่อค้�แม่ค้�และช�วบ้�น

ที่เดินตล�ดจะได้เห็นตัวอย่�งเปรียบเทียบก่อนและ

หลังอย่�งชัดเจน โดยมีแผงหมู ร้านลูกชิ้น ร้านขายผัก  

ร้านรองเท้า และร้านเสื้อผ้า เป็นเป้าหมายแรก

“ขยะร้านลูกชิ้นส่วนใหญ่เป็นเศษไม้เสียบลูกชิ้นกับ

พลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ติดมากับลูกชิ้น ส่วนร้านขายเสื้อผ้า

และรองเท้าจะมีพวกกระดาษลังกับถุงพลาสติกเยอะ  

ร้านขายผักเวลาแม่ค้าเด็ดยอดผักจะตัดทิ้งลงบนพื้นไม่มี

ถงัขยะมารองไว้ สว่นแผงหมเูปน็ของสด สง่กลิน่ชดัเจน...

ถ้าเราทำาให้ร้านเหล่าน้ีเปล่ียนพฤติกรรมได้ ก็จะเป็นตัวอย่าง

ให้ร้านอื่นทำาตาม” บิวอธิบายแนวคิด

เมื่อได้ร้านค้าเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว กลุ่มเยาวชน 

ใช้ความซื่อสัตย์ จริงใจ เดินเข้าหาทีละร้าน พูดขอความ

ร่วมมอือย่างตรงไปตรงมา “พีค่ะ อยากใหช้ว่ยกันแยกขยะ 

แล้วก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ขอให้ช่วยกันท้ิงขยะให้ลงถัง

ด้วยนะคะ” อ๋อมยกตัวอย่าง

จากเด็กท่ีเดินเล่นในตลาดโดยไม่มีเป้าหมาย กลายมา

เป็นเด็กที่ต้องเดินเพื่อจุดมุ่งหมายและความรับผิดชอบ 

กลุม่แกนนำาเยาวชน บอกวา่ ประสบก�รณท์ีไ่ดล้งมอืทำ� 

ทำ�ให้พวกเธอได้เรียนรู้เรื่องก�รปรับตัวเข้�ห�ผู้อื่น 

“เริ่มต้นเราเดินดุ่มๆ เข้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้า เขาก็

ทำาหน้าไม่พอใจ ตอนนั้นใจเสียมาก จนต้องกลับมาคิด

ทบทวนใหม่พบว่า พวกเราไปตอนที่เขากำาลังยุ่ง พ่อค้า

แม่ค้าเวลาเขาเป็นเงินเป็นทอง ถ้าจะเข้าไปพูดคุยและขอ

ความร่วมมือเราต้องเลือกเวลาด้วย แล้วไปนัดเว้นนัด  

เพื่อไม่ให้เขารำาคาญ” อ๋อมเล่าย้อนไปถึงช่วงเริ่มต้นทำา

กิจกรรม 

ประสบการณ์จากร้านขายเนื้อหมู เป็นสถานการณ์

ที่ฝึกความอดทนให้พวกเธอมากที่สุด เนื่องจากกลุ่ม

เยาวชนต้องใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งในการ

ขอความรว่มมอืจากเจา้ของรา้นใหช้ว่ยรกัษาความสะอาด 

ทั้งเข้าไปบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าพวกเธอกำาลังทำา

โครงการ หรือแม้กระทั่งเข้าไปพูดทีเล่นทีจริงในสถานะ

ของลูกค้าขณะกำาลังซื้อหมู 

“เจ้าของร้านไมดุ่ แตไ่มค่อ่ยใสใ่จสิง่ทีเ่ราพดู อาจเปน็

เพราะเขายังวัยรุ่นอยู่ แต่เราก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เข้าไป

หากี่ครั้งก็เข้าไปขอความร่วมมือจากเขาทุกครั้ง ทั้งพูด

จริงจัง ทั้งพูดแซว สุดท้ายเขาก็ให้ความร่วมมือ จัดการ

แยกเศษเนื้อ แยกขยะออกจากกันก่อนนำาไปทิ้ง” อ๋อม 

กล่าวอย่างโล่งใจ

นอกจากขยะแล้ว “ขี้วัว” ที่หล่นเกลื่อนตลาดไปทั่ว

ตลาดคอืปัญหาใหญเ่ชน่กนั  เนือ่งจากทางวัดไมม่กีารลอ้ม

คอกใหว้วัอาศยัอยูอ่ย่างเปน็หลกัแหลง่ วัวจงึเดนิเพน่พ่าน

ไปทั่วลานวัด ไม่เว้นแม้แต่วันที่มีตลาดนัด 
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“ถือถุงผักอยูด่ีๆ  ววักม็ากนิเสยีอยา่งนัน้ กนิตรงไหน

ก็ขี้ตรงนั้น เวลาเดินต้องคอยระวังขี้วัว” อ๋อมเล่าติดตลก

ด้วยเหตุนี้กลุ่มเยาวชนจึงอาศัยช่วงจังหวะระหว่าง

ทำาโครงการ ขอความรว่มมอืจากทางวดัใหส้รา้งคอกววัขึน้ 

เพือ่ใหว้วัมทีีอ่ยูอ่าศัยเป็นสดัสว่น ซึง่ก็ไดร้บัความรว่มมอื

จากทางวัดเป็นอย่างดี รวมทั้งขอความร่วมมือในการ

จดัหาถงัขยะทีแ่บ่งขยะตามประเภทมาวางไวต้ามจุดต่างๆ 

ในตลาด ทำาให้ทัศนียภ�พและบรรย�ก�ศในก�รเดิน

ตล�ดนัดค่อยๆ ดีขึ้นต�มลำ�ดับ

เมื่อคิดเป็น...ก็เริ่มหาทางแก้ไข
วันหนึ่งเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนัก น้ำาท่วมตลาด

เข้าไปจนถึงฐานโบสถ ์ ออ๋มบอกว่า น้ำ�ทว่มวดัวนัฝนตก

ไมใ่ช่เร่ืองแปลก แตท่ีแ่ปลกคอืพวกเธอตัง้ขอ้สงสยัว�่ 

ทำาไมน้ำาต้องท่วมทุกครั้งที่ฝนตก?

คำาถามนี้มาได้อย่างไร? อ๋อม บอกว่า การเข้าอบรม

พัฒนาโครงการตั้งแต่เวทีนับ 1 จนถึง นับ 4 มีส่วนช่วย

พัฒนามุมมองความคิดของพวกเธอ ให้รู้จักต้ังคำ�ถ�มกับ

สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว ห�กสิ่งนั้นเกี่ยวข้องและ

สร้�งคว�มเดือดร้อนให้กับชุมชนที่พวกเธออ�ศัยอยู่

เม่ือเกิดคำาถาม จึงต้องตามหาคำาตอบ จนพบสาเหตุ

หลักที่ทำาให้เกิดน้ำาท่วมน่ันคือ ขยะจากตลาดนัดที่เข้าไป

อุดตันในท่อระบายน้ำา พวกเธอแก้ไขด้วยการนำาขยะที่ 

อุดตันออก  

คำาตอบท่ีได้รับจากการเดินสำารวจ จนค้นเจอความจริง

ที่คาดไม่ถึง เป็นแรงผลักดันให้พวกเธออยากทำาโครงการ

ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยอยากเห็นตลาดนัดวัดลาดเป้งสะอาด 

อยากให้พ่อค้าแม่ค้าเกิดสำานึกรักและหวงแหนตลาด  

แล้วหันมาให้ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของตลาดโดย 

ไม่ต้องบังคับ 

แต่ปัญหายังไม่หมดเพียงเท่านั้น ...หินขนาดใหญ่ที่

พ่อค้าแม่ค้านำามาใช้วางทับฐานร่มเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่

กลุ่มเยาวชนต้องเข้ามาจัดการแก้ไข เมื่อพ่อค้าแม่ค้านำา

หินมาวางไว้ แต่ไม่มีใครเก็บออกไปเมื่อตลาดวาย ทำาให้

รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 

“เร่ืองหนิ เราใชวิ้ธทีำาใหด้กูอ่น พวกเราไปชว่ยกนัขน

หินออกจากลานวัด หนิก้อนหนึง่ยกกันสามคนยังแทบยก

ไม่ไหว ที่ต้องทำาเอง เพราะเราไม่อยากไปจุกจิกกับพ่อค้า

แมค่า้มาก ก่อนหน้านีก็้เข้าไปคยุและขอความร่วมมอืจาก

เขาเรือ่งขยะแลว้” ออ๋มอธบิายและบอกตอ่ว่า ก�รทำ�ง�น

กับชุมชนเร�ไม่ควรมีปัญห�กับชุมชน ไม่ใช่ทุกคนจะ

“การเข้าอบรมพัฒนาโครงการตั้งแต่เวทีนับ 1 จนถึง 
นับ 4 มีส่วนช่วยพัฒนามุมมองความคิดของพวกเขา 
ให้รู้จักตั้งคำาถามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
หากสิ่งนั้นเกี่ยวข้องและสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่”
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เห็นด้วยกับก�รทำ�กิจกรรมของเร� ยังดีท่ีชาวบ้านเห็น

พวกเรายกหนิกนัเอง เขากม็าชว่ยกนัเกบ็ จนตอนนีป้ญัหา

หินวางระเกะระกะก็แทบจะไม่มีให้เห็น ถ้าจะมีบ้างก็แค่

ก้อนสองก้อน จากเมื่อก่อนที่วางเรียงกันเป็นแถวยาว 

เต็มลาน

เราต้องไม่ดูถูกตัวเองว่าทำาไม่ได้
โครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพื่อก�รเรียนรู้ 

ภูมิสังคมภ�คตะวันตก ถือเป็นโครงการระยะยาวท่ีมี 

เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคิดและลงมือ

ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เม่ือเป็นโครงการ

ระยะยาว นั่นหมายถึงกลุ่มเยาวชนเรารักตลาดนัดวัด 

ลาดเป้งต้องบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม เพ่ือรับผิดชอบ 

ทั้งเรื่องการเรียน การทำางานบ้าน และการทำาโครงการ

บิวสารภาพว่า ครั้งแรกที่รู้จักโครงการ เธอไม่คิดว่า

จะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจมากขนาดนี้  เวทีนับ 1 นับ 2 

เปน็ชว่งทีส่รา้งความกดดนัใหเ้ธอมากท่ีสดุ เพราะไมเ่ขา้ใจ

ว่าโครงการต้องการอะไร ทำาไปทำาไม ทำาเพื่ออะไร

“แค่หาคนมาร่วมโครงการก็ยากแล้ว โชคดีที่มีกลุ่ม

น้องๆ ท่ีสนิทกันอยู่บ้าง รวมกันได้ 5 คนก็ช่วยกันคิด

วางแผนโครงการ ช่วงแรกคิดว่า ไม่เอา ไม่อยากทำาแล้ว 

ทำายังไงก็ไม่สำาเร็จหรอก เพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัว  

ขอถอนตัวออกมา จนน้องๆ ในทีมร้องไห้ แต่พอน้องๆ 

ยืนยันว่า ถึงเราไม่ทำา เขาก็จะทำาต่อ จุดนั้นทำาให้เรา

ได้ฉุกคิดแล้วหันกลับมาใหม่...ทำาก็ทำา”  

สว่นออ๋มบอกวา่ เธอมคีวามสนใจอยากทำาโครงการ

เพือ่ชมุชนเปน็ทุนเดมิอยูแ่ลว้ เนือ่งจากมแีมเ่ปน็ตวัอยา่ง 

เมื่อมีโอกาสที่เด็กอย่างเธอจะได้แสดงศักยภาพจึงอยาก

ทำาให้เต็มที่

“แม่จะเข้าร่วมโครงการงานวิจัยชุมชนต่างๆ อยู่ตลอด 

แต่งานของผู้ใหญ่ เด็กเข้าไปยุ่งไม่ได้ พอมีโครงการน้ีเข้ามา 

แล้วเป็นโครงการของเราเอง เลยอยากทำา อยากทำาให้

ผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กอย่างเรายังคิดทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์

เพือ่ชมุชน เพือ่บ้านเมอืง แลว้เขาไมค่ดิจะทำาอะไรบา้ง

เหรอ...บ้านของเรา เราต้องทำาให้ดีข้ึนไมใ่ชแ่ย่ลง แล้ว

เราก็อยากพิสูจน์ว่าเด็กสามารถทำาได้เองโดยไม่ต้อง

รอผู้ใหญ่”

เมื่อกำาแพงอุปสรรคถูกทำาลายลงด้วยการลงมือทำา 

กลุ่มเยาวชนจึงได้รับบทเรียนท่ีมีคุณค่าจากการทำาโครงการ 

ทั้งเรื่องการทำางานเป็นทีม การทำาความเข้าใจผู้ อ่ืน  

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตลอดไปจนถึงความอดทนและ

ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น จนได้รู้ศักยภาพที่แท้จริงของ

ตนเอง

บิวบอกว่า ทำ�ง�นก็มีทะเล�ะกันบ้�ง เวล�คว�มเห็น

ไม่ตรงกัน แต่ทำ�ให้เธอได้เรียนรู้ท่ีจะรับฟังคว�มคิดเห็น

ของคนอื่น

ออ๋มเสรมิวา่  เวลามคีวามคดิเหน็เรือ่งงานไมต่รงกนั 

กเ็อาเรือ่งทีเ่ห็นตา่งมาประมวลรวมกนั จนเกดิเปน็ไอเดยี

ใหม่ ซึ่งพอเอาไปใช้จริงก็เห็นผลดี

การทำาโครงการเปน็เวลานาน อาจทำาให้รูส้กึเบือ่หรอื

ขี้เกียจบ้าง แต่พวกเธอก็คอยกระตุ้นกันและกันอยู่เสมอ 

คำาปฏิเสธและการไมใ่ห้ความรว่มมอืของคนชุมชนบางครัง้

อาจทำาให้รู้สึกท้อ แต่ส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ก็เป็นแรงใจให้พวกเธอเดินหน้าทำาโครงการต่อไป 

“พอได้ทำาไปทีละอย่างตามแผน มันก็ไม่ได้ยาก 

ไม่ได้เครียดอย่างที่คิด จากที่ไม่อยากทำาโครงการ  

บ่ายเบ่ียงบอกไม่ว่าง ไม่อยากไปอบรม ไม่อยากคิด 

แต่พอทำาไปเร่ือยๆ กลับรู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 

และต้องทำาให้สำาเร็จ ถ้าเกิดหยุดกลางทาง ยังนึกไม่ออก

ว่าทุกวันที่ต้องเดินผ่านตลาดนัด เราจะรู้สึกกับตัวเอง

และพ่อค้าแม่ค้าท่ีเราเคยเข้าไปคุยด้วยยังไง” บิวกล่าว

“ทำางานก็มีทะเลาะกันบ้าง เวลามีความเห็น
ไม่ตรงกัน แต่ก็ทำาให้เธอได้เรียนรู้ที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น”
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บิวยังบอกอีกว่า ถึงแม้การไม่ให้ความร่วมมือของ

คนในตลาดจะทำาให้ท้อใจ แต่เธอก็เข้าใจว่า “จิตสำ�นึก” 

เป็นเรื่องที่สร้�งได้ย�ก เพร�ะต่�งคน ต่�งที่ม� ต่�ง

คว�มคิด ก�รพูดเชิญชวนโน้มน้�วใจเพียงอย่�งเดียว

คงไม่ได้ผล แต่ก�รลงมือทำ�ต่�งห�กที่จะสร้�งก�ร

เปลี่ยนแปลงให้คนได้ เธอเรียนรู้เรื่องนี้ เพร�ะสิ่งนี้ 

เกิดขึ้นกับตัวเธอเองม�แล้ว

บิวยอมรับว่า การออกไปพูดคุยและชักชวนให้ร้านค้า

ในตลาดรกัษาความสะอาดและท้ิงขยะให้ลงถัง ไดเ้ปลีย่น

พฤติกรรมของเธอ จากก่อนนี้เธอมักท้ิงไม้เสียบลูกชิ้น 

ลงตามพื้น ทิ้งเศษขยะไว้ตามซอกตามมุมต่างๆ หรือถ้า

โยนขยะไม่ลงถังก็ไม่เดินไปเก็บ มาวันนี้เธอไม่มีทางทำา

แบบนัน้อีกเปน็อันขาด ตอนนีใ้นโตะ๊นกัเรยีนของเธอไม่มี

ขยะเลย เมือ่กอ่นไมต้่องพูดถงึ ท้ังรกและเตม็ไปดว้ยขยะ...

เร�จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนอ่ืนได้ต้องเริ่มจ�กตัวเอง

ก่อน จะไปบอกให้คนอ่ืนเปล่ียนท้ังท่ีตัวเองยังท้ิงขยะไม่

เป็นท่ี เปน็คนไมร่กัษ�คว�มสะอ�ดเหมอืนเดมิแบบนัน้ 

ใครจะม�เชื่อเร� เดี๋ยวนี้แม้แต่เจอขยะบนพื้นยังเก็บเลย 

ถา้หาถังขยะไมเ่จอก็จะเกบ็ใสไ่ว้ในกระเป๋ากอ่น แตถ่า้เป็น

เมื่อก่อนไม่มีทางทำาแบบนี้แน่ๆ 

“ถ้าตัดสินใจหยุดแค่วันนั้นแล้วไม่ทำาโครงการต่อ 

เพราะดูถูกตัวเองว่าไม่มีทางทำาได้ เราจะไม่มีวันนี้ วันที่

รูส้กึภมูใิจในตวัเอง เมือ่เหน็แรงเลก็ๆ ของตวัเองสามารถ

ช่วยพัฒนาชุมชนได้” บิวกล่าว

ใช้กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจเด็ก 
“การท่ีกลุ่มเยาวชนเข้ามาทำาโครงการตลาดนัดพา

เพลินเดินไปไร้ขยะ ถือว่ากลุ่มเยาวชนได้เสียสละตัวเอง 

เพื่อเข้ามาทำาประโยชน์ให้วัดและชุมชน ซึ่งถือเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เป็นตัวแทนของเด็กรุ่น

ใหม่ที่เข้าวัดและใช้เวลาว่างทำาสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์” 

นีเ่ปน็เสยีงสะท้อนจาก พระเพท�ย ฐติญ�โณ พระประจำา

วัดลาดเป้งและเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตลาดนัดวัดลาดเป้ง

พระเพทาย กล่าวถึงสาเหตุท่ีทางวัดลาดเป้งให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนว่า เน่ืองจากทางวัดเล็ง

เห็นว่�ก�รทำ�กิจกรรมเพ่ือพัฒน�สังคมและชุมชนจะ

ชว่ยกลอ่มเกล�จติใจของเดก็และเย�วชนใหค้ดิดทีำ�ด ี

เพื่อเป็นร�กฐ�นติดตัวไปในอน�คต

“คนเคยทำาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แนวคิดและ

คณุธรรมทีด่เีหลา่นีจ้ะติดตัวเขาไป ถงึแมผู้ใ้หญบ่างคนจะ

คดัคา้นว่าทำาแลว้ไดอ้ะไร แต่วัดมองว่า ต่อให้ทำาแลว้ไมไ่ด้

อะไรตอบแทน ไมไ่ดเ้งนิทอง ทัง้ยงัเสยีเวลา แตถ่า้เยาวชน

ทำาดว้ยความเต็มใจ ทำาดว้ยความรูส้กึอยากทำา นัน่คอืเขา

ได้ทำาสิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม” 

นอกจากนีพ้ระเพทายยงัสะทอ้นวา่ การทำาโครงการ

ทำาให้เยาวชนรู้จัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จนไม่มีเวลาไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติด  

เป็นการฝึกให้เยาวชนคิดเป็น สามารถแบ่งเวลาได้ว่า  

ตอนไหนต้องเรียน เวลาไหนเลน่พกัผอ่นได ้แลว้เวลาไหน

ต้องลงพื้นที่มาทำากิจกรรม 

ก�รทำ�ง�นของเย�วชนกลุ่มตล�ดนัดวัดล�ดเป้ง 

แมจ้ะเปน็ก�รทำ�ง�นในพืน้ทีท่ีพ่วกเธอมคีว�มสัมพนัธ์

ใกล้ชิดกับชุมชน แต่พวกเธอก็ผ่�นอุปสรรคปัญห� 

และล้มลุกคลุกคล�นม�พอสมควร ด้วยสำ�นึกที่มอง

ปัญห�ของตล�ดนัดใกล้บ้�น เหมือนเป็นปัญห�หนึ่ง

ของตัวเอง จึงไม่นิ่งดูด�ย ย่ิงทำ�ย่ิงเจอปัญห� ก็ย่ิง

มมุ�นะทำ�โครงก�รด้วยคว�มอดทน ใช้ศกัยภ�พเท่�ท่ี

มอียู่เข�้แกไ้ขปญัห�จนสำ�เรจ็ ทัง้หมดเปน็ผลลพัธ์จ�ก

คว�มพย�ย�มของกลุ่มเย�วชนที่อย�กเห็นตล�ดนัด 

เปน็ตล�ดนดัพ�เพลนิเดินไปไรข้ยะ ใครม�เดินก็สบ�ย

ต� ได้ของถูกใจ ติดไม้ติดมือไปอย่�งมีคว�มสุข  โดย

หวังว่�ท้�ยที่สุดแล้วคว�มเปลี่ยนแปลงจ�กจุดเล็กๆ 

ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นตัวอย่�งให้ร้�นค้�อื่นๆ ฉุกคิด จ�ก

ทีไ่มเ่หน็ด้วย ไมใ่หค้ว�มรว่มมอื หนักลบัม�สนใจและ

ปฏิบัติต�ม เกิดเป็นสำ�นึกร่วมของคนในตล�ดและ

คนในชุมชนที่จะช่วยกันดูแลรักษ�ตล�ดนัดให้พัฒน�

ไปทิศท�งที่ดีขึ้นต่อไป
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โครงการตลาดนัดพาเพลินเดินไปไร้ขยะ 
ทีมเรารักตลาดนัดวัดลาดเป้ง

พี่เลี้ยงชุมชน

พระเพทาย ฐิตญาโณ

กานต์ โตบุญมี 

ทีมทำ�ง�น

ประทานพร ถมยา

สุธิมา รสทิพย์ 

ศิลาพร เต็มเปี่ยม

คุณัญญา เอี่ยมสกุล

นฤมล ฉิมจินดา
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โครงการเยาวชนเรียนรู้อาชีพแพรกหนามแดง  

เรียนรู้อ�ชีพบรรพบุรุษ
สู่กระบวนการเปลี่ยนสำานึก
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รู้สึกว่าถึกมากๆ ที่ทนได้เพราะ

รู้สึกรัก รู้สึกชอบ และกลายเป็นคนช่างคิด

ช่างสังเกตมากขึ้น มีไหวพริบมากขึ้น

รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

รู้จักการวางตัว การเข้าหาผู้ใหญ่ 

การประสานงานกับผู้ใหญ่และน้อง

การวางแผนในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง

การคิด การจัดตารางเวลาของตนเอง 

เรียนและทำากิจกรรมด้วย

ทำาให้มีความคิดมากขึ้น

ตำาบลแพรกหนามแดง1 เป็นตำาบลหน่ึงในอำาเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ทั้งหมด 21,138 ไร่ 

(36.23 ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 

ประชากร 3,842 คน หรือ 1,005 หลังคาเรือน พื้นที่ 

สว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีร่าบลุม่ชายฝัง่ทะเล มลีำาคลอง 48 สาย

โยงใยกันอยู่ทั่วพื้นที่ จึงมีการไหลเวียนของน้ำาขึ้น น้ำาลง

ตลอดทั้งปี ทำาให้มีระบบนิเวศ 3 น้ำา คือ น้ำาจืด น้ำากร่อย 

น้ำาเค็ม ด้วยสภาพดังกล่าวจึงทำาให้ลำาคลองใสสะอาด  

ในฤดูฝนก็มีน้ำาหลากพัดพาปุ๋ยธรรมชาติมา ทำาให้ผืนดิน

อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำาการเกษตร ชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสายน้ำา

เปน็หลกั เชน่ ทำานาขา้ว สวนผกั สวนผลไม ้การเพาะเลีย้ง

สัตว์น้ำา เช่น กุ้งและปลาสลิด แต่อาชีพเหล่านี้นับวันจะ

1
 ที่มา องค์การบริหารส่วนตำาบลแพรกหนามแดง www.

phragnamdang.go.th 
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หมดไป มีเพียงผู้สูงอายุไม่กี่คนในชุมชนที่ 

ยงัมีความรูแ้ละสามารถถา่ยทอดได้ โดยท่ีคน

รุน่ใหม่ไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญั มองวา่เปน็อาชพี

ที่ลำาบากและเหน็ดเหนื่อย จึงเลือกเข้าไป

รับจ้างทำางานในเมืองใหญ่หรือในโรงงาน

อุตสาหกรรม พ้ืนที่เริ่มถูกปล่อยรกร้างและ

เปลีย่นมือมาเป็นของนายทนุในทีส่ดุ ซึง่หาก

ไม่สืบทอดและอนุรักษ์ไว้ อาชีพเหล่านี้ย่อม

จะหมดไปจากชุมชนแน่นอน

 

ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ

สม�ชกิกลุม่ Chip Munk ประกอบไป

ด้วย ปอย-ปิยวัฒน์ วัชนุช� จ�กโรงเรียน

ถ�วร�นุกูล ฝ้�ย-ธน�ภรณ์ น�ควรรณ 

แนน-สุธ�รินี กลัดกลีบ และนัท-สรัลพร  

มีนะว�ณิชย์ จ�กโรงเรียนศรัทธ�สมุทร 

และพี-พีรก�นต์ ชัยชนะ จ�กโรงเรียน

อมัพวนัวทิย�ลยั กลุม่เย�วชนต่�งโรงเรยีน

ม�รูจ้กักนัเพร�ะทำ�ง�นรว่มกันในสภ�เด็ก

และเย�วชนจังหวัดสมุทรสงคร�ม โดยมี

เป้�หม�ยคือก�รทำ�โครงก�รเย�วชน 

เรียนรู้อ�ชีพแพรกหน�มแดง 

การที่เพ่ือนต่างโรงเรียนมารวมตัวกัน 

นับว่าเป็นเร่ืองแปลก แต่พวกเขาต้ังใจผสมทีม

ข้ามโรงเรียน ด้วยเหตุผลว่า ถ้าทำางานกับ

เพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกัน ส่วนใหญ่จะ 

รู้อยู่แล้วว่าใครคิดอะไร พวกเขาต้องก�ร

เรียนรู้จ�กเพ่ือนต่�งโรงเรียน เพื่อจะได้

เกดิคว�มคดิใหม่ๆ  โดยมองข�้มอปุสรรค

เรื่องก�รประส�นง�นที่อ�จจะเกิดขึ้น 

เพร�ะเช่ือมั่นว่�มีเทคโนโลยีที่ส�ม�รถ

ติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว ท้ังไลน์ เฟสบุ๊ค  

รวมถึงโทรศัพท์

เมื่อต้องวิเคราะห์บริบทของพื้นที่เพื่อ

ค้นหาประเด็นทำางาน พ่ีเล้ียงโครงการแนะนำา

พื้นที่แพรกหนามแดงที่มีความหลากหลาย

ของภูมินิเวศน์ ซึ่งทีมก็เห็นด้วย 

“ตอนแรกพวกเราอยากไปพัฒนา

โรงเรียน ทำาห้องสมุดให้น้อง ช่วยปลูกผัก  

จัดห้อง แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่า 

โรงเรียนคลองสมบูรณ์ได้รับการสนับสนุน
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จากภาคเอกชนอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเลือกศึกษาเรื่องการ

ประกอบอาชีพในตำาบลแพรกหนามแดง เพราะมีความ 

นา่สนใจทีเ่ปน็พืน้ที ่3 น้ำา ท่ีมีอาชพีหลากหลาย” แนนเล่า

กล้าๆ กลัวๆ
โครงการเยาวชนเรยีนรูอ้าชพีตำาบลแหรกหนามแดง

มีเป้�หม�ยเพื่อให้เด็กและเย�วชนรู้คุณค่�และ

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของอ�ชีพต่�งๆ ในตำ�บล

แพรกหน�มแดง รวมทั้งปลูกจิตสำ�นึกให้เย�วชนรัก

และหวงแหนบ้�นเกิดของตนเอง ซ่ึงกลุ่มเป้�หม�ย 

ในก�รทำ�ง�นครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนบ้�นคลอง

สมบูรณ์ จำ�นวน 20 คน

ก�รทำ�ง�นทีท่มีคดิว�่ จะส�ม�รถก�้วข�้มปญัห�

เรื่องก�รประส�นง�นได้ กลับไม่เป็นดังค�ด เพร�ะ

เพื่อนในทีมต่�งเรียนอยู่คนละโรงเรียน มีต�ร�งเรียน 

ต�ร�งชีวิตแตกต่�งกัน แม้จะมีตัวช่วยคือเทคโนโลยี 

แต่กว่�จะนัดหม�ยกันได้ในแต่ละครั้งก็ย�กเย็น 

แต่ปัญหาดังกล่าวไม่สะเทือนหัวใจเท่ากับปัญหา

ใหญใ่นการทำางาน เมือ่เงือ่นไขของการทำาโครงการคอืตอ้ง

มีพ่ีเลี้ยงชุมชน แต่พี่เลี้ยงของทีมมีภาระงานมาก ทำาให้

ไม่มีเวลามาหนุนเสริมการทำางานของทีม บวกกับแนวคิด

การทำางานของพี่เลี้ยงชุมชนแตกต่างจากกระบวนการ

เรียนรู้ของโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 

ภูมิสังคมภาคตะวันตกจนกลายเป็นปัญหาให้งานของทีม

ไม่เดินหน้า หลังจากการอบรมครั้งที่ 3 ผ่านไปจึงมีการ

เคลียร์ปมปัญหาระหว่างทีมพ่ีเลี้ยงโครงการและพี่เลี้ยง

ชุมชน 

บุคลิกจริงจังของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่ถกเถียงแลก

เปล่ียนกันอย่างเข้มข้น ทำาเอาหัวใจของทีมงานส่ันสะเทือน

ด้วยความรู้สึกทั้งเกร็งและกลัว 

“มันยากมาก เราตัดใจแล้ว ไม่ทำาแล้วได้ไหม  

แต่พี่เขาบอกว่าลองมาคุยกันก่อน” นัทเล่า

 “มปัีญหามาก ไหนจะเพือ่น ไหนจะพ่ีเลีย้ง ตอนนัน้

อึดอัดมาก เครียดกันเลย” แนนสะท้อน

“ยิ่งเจออาธเนศ-ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำายิ่งสั่นเลย” 

นัทเล่าด้วยน้ำาเสียงตื่นเต้น

ทีมงานสารภาพว่า เม่ือแรกเจออาธเนศรู้สึกกลัว 

เพราะบุคลิกดูดุดัน  นั่งคุยกันในทีมว่� จะเอ�อย่�งไรดี 

ใจหนึง่ก็กลวั ใจหน่ึงกอ็ย�กทำ� แตใ่นทีส่ดุคว�มอย�ก

เปน็ฝ�่ยชนะ เพร�ะขณะน้ันทมีไดก้�้วเข�้ม�เรยีนรูก้บั

โครงก�รนี้พอสมควรแล้ว 

“ตอนแรกเกือบจะไม่ทำาแล้ว แต่ความอยากมัน

มากกว่า เราก้าวเข้ามาแล้ว เราไปประชุมมา 2 คร้ังแล้ว 

เหน่ือยมา 2 ครั้งแล้วก็ทำาให้มันสุดๆ เลยดีกว่า”  

นัทเล่าถึงสิ่งที่ทำาให้ทำาโครงการต่อ

เพราะขาดการวางแผนที่ดี
แม้ว่าจะทำาโครงการต่อ แต่ทีมก็สารภาพว่า ไม่นึกว่า

ระยะเวลาของการทำางานจะยาวนานถึง 6 เดือน เพราะ

ทีผ่า่นๆ มา การเข้าร่วมกจิกรรมสำาหรับพวกเขาสว่นใหญ่

เป็นการอบรมหรือเข้าค่ายคร้ังเดียวจบ ไม่ได้มีงาน 

ต่อเนื่องเหมือนงานนี้ แต่เมื่อตั้งใจเดินหน้าต่อ ก็ต้องหา 

วิธทีำางาน เมือ่ต้องทำางานในพ้ืนทีที่ไ่มรู้่จักคุน้เคยมากอ่น 

จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องหาข้อมูล แต่วิธีก�รห�ข้อมูล

ของทีมง�นเป็นก�รตะลุยลงพื้นที่แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้

ด้วยคิดเอ�เองว่� เป็นเรื่องง่�ยๆ จนต้องกลับม�ด้วย

คว�มผิดหวัง 

“นั่งคุยกันในทีมว่า จะเอาอย่างไรดี ใจหนึ่งก็กลัว ใจหนึ่งก็อยากทำา แต่ในที่สุดความอยากเป็นฝ่ายชนะ 
เพราะขณะนั้นทีมได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้กับโครงการนี้พอสมควรแล้ว”
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ทีมสรุปบทเรียนว่า เป็นเพร�ะทีมง�นข�ดก�ร

ว�งแผนทีด่ ีแมจ้ะมกีารประชมุวางแผนกนักอ่นวา่ จะไป

วันไหน เวลาใด จะไปเก็บข้อมูลเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตาม

“ทุกคนเลิกเรียน มาประชุมแล้วก็รีบกลับบ้าน 

วางแผนจะลงพ้ืนที่ไปศึกษาแต่ละหมู่บ้าน แต่ไม่ได้

ประสานงานกับใครเลย จึงกลายเป็นว่า ลงไปเสียเวลาเปล่า”  

แนนบอก

ขณะที่นัทเสริมว่า พวกเขาอยากได้ข้อมูลแต่ละ

หมู่บ้านว่า ทำาอาชีพอะไรกัน นึกว่ามันง่าย นัดกัน 5 คน

แลว้ไปเลย เอาเราสะดวกเขา้วา่ นกึว�่หมูๆ   คดิว�่ผูใ้หญ่

ในชุมชนต้องให้คว�มร่วมมือ ไม่คิดว่�ทุกบ้�นเข�จะ

ไปทำ�ง�นปดิบ�้นหมด แดดก็รอ้นม�ก สรปุแทบไมไ่ด้

อะไรเลย โชคดท่ีียงัเจอลุงปัญญ� โตกทอง ลุงใหเ้บอร์

โทรศพัทข์องผูใ้หญบ่�้นแต่ละหมูบ้่�นไวเ้พือ่ตดิต่อใน

คร�วหน้�

ไม่เจอเป้าหมายท่ีต้องการ เจอแต่แสงแดดอันร้อนระอุ 

ทมีงานกลบัมานอนซมด้วยพิษไข้ อาการท้อกลับมาเยือน

อกีครัง้ ทมีจงึคดิวธิลีดัวา่จะเชญิผูใ้หญบ่า้นมาพดูแนะนำา

เกีย่วกบัอาชพีของแต่ละหมูบ้่าน แต่เมือ่พยายามโทรศพัท์

ประสานงานก็ไม่เป็นผล พี่เลี้ยงโครงการจึงแนะนำาว่า  

ใหล้งเกบ็ขอ้มลูแต่ละหมูบ่า้นเหมอืนเดมิ เพราะจะไดเ้หน็

สภาพที่แท้จริงด้วย โดยพี่อ�ร์ต-สุทธิลักษณ์ โตกทอง 

ซึ่งเป็นคนในตำาบลแพรกหนามแดงแนะนำาคร่าวๆ ว่า  

ในตำาบลมีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง เช่น หมู่ 1 ทำานากุ้ง 

เลี้ยงปลาสลิด คนที่สามารถให้ข้อมูลได้คือลุงปัญญาที่ 

ทีมงานเคยพบมาแล้ว พื้นที่หมู่ 2 ทำานาข้าว ให้สัมภาษณ์

ลุงสมบูรณ์ ฯลฯ

เมื่อเห็นเป้าหมายรางๆ ทีมงานจึงร่วมกันวางแผน 

นำาข้อมูลรายชื่อท่ีได้จากลุงปัญญามาวางแผน โทรศัพท์

ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือขอให้

แนะนำาตัวแทนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหลักของชุมชน 

พร้อมขอเบอร์โทรศพัทล์กูบา้นเพือ่นดัหมายขอสมัภาษณ์

“วิธีการหาข้อมูลของทีมงานเป็นการ
ตะลุยลงพื้นที่แบบไม่รู้เหนือรู้ ใต้ 
คิดเอาเองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ 
จนต้องกลับมาด้วยความผิดหวัง 
ทีมสรุปบทเรียนว่า เป็นเพราะทีมงาน
ขาดการวางแผนที่ดี แม้จะมีการประชุม
วางแผนกันก่อนว่า จะไปวันไหน เวลาใด 
...แต่ไม่ได้ประสานงานกับใครเลย 
จึงกลายเป็นว่า ลงไปเสียเวลาเปล่า”
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นัทกับฝ้�ย เป็นตัวหลักในก�รลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

โดยมีปอยและพีเป็นผู้ช่วยคอยเก็บภ�พและวิดีโอ 

เน่ืองจ�กในช่วงเวล�ดังกล่�ว แนนมีปัญห�ส่วนตัว  

คุณย�ยเสียและไม่สบ�ย เมื่อเพื่อนนัดหม�ยทำ�ง�น 

ทำ�ให้แนนไปร่วมกิจกรรมไม่ได้ จนทะเล�ะกับเพื่อน 

“ตอนนั้นหนูมีปัญหา ทะเลาะกับเพื่อน ไม่มีใครคุย

กับหนูเลย เพื่อนโทรมาแล้วหนูไม่สบาย ก็ไม่ค่อยได้มา

โรงเรียน แล้วช่วงนั้นยายเสียด้วย หนูก็บอกว่าหนูออกไป

ไม่ได้ หนูไม่สบาย เพื่อนไม่คุยกับหนูเลย” แนนเล่าถึง

สาเหตุที่ทำาให้ไม่ได้ไปร่วมงานกับเพื่อน 

เรียนรู้อาชีพชุมชน
สำาหรับนัทและฝ้ายซึ่งลงเก็บข้อมูล ได้ร่วมกัน

ออกแบบคำ�ถ�มที่จะสัมภ�ษณ์ช�วบ้�น คร�วนี้ทีม

ตั้งใจพ�น้องเรียนรู้คุณค่�ของตำ�บลแพรกหน�มแดง

ลงพื้นที่ในวันเส�ร์อ�ทิตย์ โดยตั้งใจว่�ข้อมูลเบื้องต้น

ทีไ่ดจ้ะนำ�ม�ว�งแผนถ�่ยทำ�วดิโีออย�่งละเอยีดอีกครัง้ 

“เราตั้งใจทำาเป็นรายการความยาว 5 นาที โดยช่วง

แรกเป็นเกริ่นนำาก่อนเพื่อให้น้องสนใจ หลังจากนั้นได้ 

พาไปพบแต่ละอาชีพ มีพวกเราคอยพูดเชื่อมแต่ละช่วง 

เพือ่ใหด้ไูมน่า่เบือ่ ทัง้นีค้าดหวงัว่า จะนำาวดิโีอดังกล่าวไป

ฉายให้น้องๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายชมในการจัดกิจกรรม

เรียนรู้อาชีพตำาบลแพรกหนามแดง” นัทเล่าถึงแผนการ

ถ่ายวิดีโอ

แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพตำาบลแพรกหนามแดง

มีเป้�หม�ยเพื่อปลุกจิตสำ�นึกให้เย�วชนรักบ้�นเกิด 

คร้ังแรกทีมต้ังใจท่ีจะจัดกิจกรรมท่ีห้องประชุมของวิทยาลัย

การอาชีพ แต่เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม ไม่มีเจ้าหน้าท่ี

ดแูล ผู้อำานวยการวทิยาลยัจงึไมอ่นญุาต เพราะเกรงวา่จะ

เกิดความเสยีหาย ทมีจงึไดป้ระสานงานขอใชส้ถานทีก่ลุม่

สัจจะสะสมทรัพย์ตำาบลแพรกหนามแดงแทน 

ขณะเดียวกันทีมต้องประสานงานกับน้องๆ ที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางเฟสบุ๊ค 

ชักชวนน้องๆ ที่รู้จักชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรม รวมถึง

ประสานงานตรงกับกลุ่มเป้าหมายแบบถึงตัว

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวันนั้นเริ่มต้นด้วยการ

เปิดวิดีโอให้ชม แล้วจึงให้น้องๆ เล่นเกม ซึ่งจะสอดแทรก

คำาถามเกี่ยวกับอาชีพที่ได้ชมจากวิดีโอไปด้วย เพื่อให้

นอ้งๆ เกดิความเพลดิเพลนิและไดค้วามรู ้หลงัจากนัน้จงึ

แบ่งกลุ่มพาน้องไปเรียนรู้จากชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพ 

นั้นๆ โดยตรง โดยในช่วงเช้าเรียนรู้ฐานการเลี้ยงกุ้งและ

ทำานา ส่วนช่วงบ่ายเรียนรู้เร่ืองอาชีพการทำาน้ำาตาลมะพร้าว 

และการเล้ียงปลาสลิด โดยนัทเป็นพิธีกรและนำาสันทนาการ 

ฝ้ายและปอยให้ความรู้ในฐานอาชีพเล้ียงปลาสลิดและ 

การทำาน้ำาตาลมะพร้าว ส่วนแนนทำางานจัดการ เช่น  

การลงทะเบียน 

“พ้ืนท่ีเรียนรู้มี 2 แห่ง พ้ืนท่ีแรกไปนากุ้งของลุงปัญญา 

ฐานนี้แยกเป็น 2 กลุ่มย่อยอีก เพราะมีผู้ให้ความรู้  

2 คน คือลุงปัญญากับลุงเป๊ียก อีกฐานคือนาข้าวและโรงสี 

ผู้ให้ความรู้คือลุงสมบูรณ์ ส่วนฐานมะพร้าวกับปลาสลิด

ไม่ได้ลงพื้นที่ ใช้วิธีให้เพื่อนในทีมบรรยาย” แนนเล่า 

ฝ้�ยซึ่งเป็นผู้บรรย�ยหลักในฐ�นอ�ชีพก�รเลี้ยง

ปล�สลดิเล�่ว�่ เธอนำ�ขอ้มลูจ�กก�รลงพืน้ทีส่มัภ�ษณ์

เจ้�ของอ�ชีพม�เรียบเรียง ทำ�เป็นพ�วเวอร์พอยต์ 

นำ�เสนอ ส่วนปอยซึ่งบรรย�ยหลักในฐ�นก�รทำ�

น้ำ�ต�ลมะพร้�วบอกว่� ใช้คว�มรู้จ�กประสบก�รณ์ 

จ�กที่บ้�นทำ�อ�ชีพม�ช่วยเสริมในก�รบรรย�ย

หลังเรียนรู้ครบทุกฐ�น ทีมจัดให้มีก�รทดสอบ

คว�มรู้ผ่านเกมวิบากซึ่งในนั้นจะมีคำาถามเกี่ยวกับอาชีพ

สอดแทรกอยู่ด้วย เพื่อให้น้องๆ เกิดความสนุกสนาน  

ซึ่งทีมงานได้เตรียมของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ไว้แจก

กิจกรรมแสนสนุกเพราะคนจัดกับคนเข้าร่วมเป็นวัย

เดียวกัน จึงรู้ใจกันพอสมควร ผลลัพธ์ของการดำาเนินงาน

พิสูจน์ได้จากเสียงสะท้อนของผู้ร่วมกิจกรรมว่า สนุก  

ไม่น่าเบื่อ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น้องบางคนทราบมาก่อน

แล้วก็ตาม 
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“ตวัอยา่งเชน่นอ้งพลอยบอกว่า เม่ือกอ่นเหน็พ่อทำา

สวนมะพร้าวเขาไม่เคยคิดจะช่วย แต่เมื่อได้ดูวิดีโอที่พี่ๆ 

ทำาขึ้นแม้จะรู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่น้องคิดว่าจะเรียนทางนี้

แล้วไปช่วยพ่อแม่ ส่วนน้องอู๋อยู่บ้านไม่ได้ทำาอะไรเลย 

เลน่โทรศัพท์ ขับมอเตอรไ์ซคก์บ็อกวา่ ในชมุชนมีอาชพีที่

น่าสนใจที่อยากจะทำาเป็นอาชีพตอนโต” นัทเล่าถึง 

เสียงสะท้อนของน้องที่ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมส่งท�้ยในวนัดงักล่�ว ทีมจบันอ้งล้อมวง 

ให้ส่งลูกบอลต่อๆ กัน โดยคนท่ีมีลูกบอลอยู่ในมือ 

ขอใหเ้สนอคว�มคดิเหน็ว�่ จะเผยแพรอ่�ชพีในตำ�บล

แพรกหน�มแดงอย่�งไร เพื่อตอกย้ำ�ให้น้องๆ เห็น

คว�มสำ�คัญของอ�ชีพที่ได้เรียนรู้ในวันนั้น 

การทำากิจกรรมผ่านไปด้วยดี น้องๆ ยังคงไถ่ถามว่า

เมื่อไรจะมาจัดกิจกรรมกันอีก แต่ทีมงานยังมีภารกิจต้อง

นำาขอ้มลูมาทำาเป็นแผนผงัอาชพีในตำาบลแพรกหนามแดง 

เพ่ือใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงยังไม่สามารถลงพ้ืนท่ี

ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ได้ในช่วงนี้ ทำาได้เพียงติดต่อ

กับน้องๆ อยู่เรื่อยๆ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่มีต่อกัน 

รู้จักฉัน รู้จักเธอ

การทำางานทำาให้ทีมได้เรียนรู้ถึงความยากลำาบาก 

เพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องเผชิญทั้งการเดินทางที่ 

ไมคุ่น้เคย และสภาพอากาศทีร้่อนระอ ุชนดิทีฝ่า้ยบอกวา่ 

“วันไหนกลับจากลงพื้นที่แล้วไม่เป็นไข้ เหมือนไม่ได้ลง 

พื้นที่” สิ่งเหล่�นี้เป็นก�รฝึกน้ำ�อดน้ำ�ทนให้พวกเข�ได้

เปน็อย�่งด ีเพร�ะจรงิๆ แลว้ กจิกรรมเหล�่นีไ้มจ่ำ�เปน็

ต้องทำ�ก็ได้ แต่ยิ่งทำ�กลับยิ่งน่�สนใจ โดยเฉพ�ะก�ร

เรียนรู้กันและกันในกลุ่ม

“ต้องอดทนมาก เพราะทุกคนมีปัญหา ปอยต้ังใจ

เรียนเหลือเกินจึงไม่ค่อยมีเวลา ส่วนฝ้ายก็ต้องโทรบอก

แมต่ลอด แนนกม็ปัีญหากบัเพ่ือนอกี เราต้องรวมทุกคน

ให้มาอยู่ด้วยกัน อยากให้ทุกคนลงกิจกรรมพร้อมๆ กัน 

จะได้รู้เท่าๆ กัน เจอแบบนี้เราจะรู้ทางว่าต้องจัดการ

อย่างไร ฝา้ยแมจ่ะหา้มวันพฤหสักบัวันอาทติย์ สว่นแนน

ต้องนัดล่วงหน้า 2 วัน สำาหรับปอยกับพี เขาสนใจเรียน

ต้องประสานให้ดีๆ” นัทเล่าถึงการจัดการทีม
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“เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ยอมใคร ถ้าพูดมาแรงๆ 
หนูสวนกลับเลย ไม่ว่าใครหน้าไหน แต่ตอนนี้
บางครั้งเขาไม่เข้าใจ ก็จะใจเย็นอธิบาย เช่น 
บอกว่าเรามาหาความรู้ ไม่ได้มารบกวน 
อยากได้ความรู้จริงๆ”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ยังรวมไปถึง กระบวนก�รคิด  

ก�รติดต่อประส�นง�นกับผู้ใหญ่ ซึ่งแนนบอกว่�เป็น

ประโยชนต์อ่เธอม�กๆ เพร�ะเดมิเป็นคนท่ีไม่ยอมใคร 

“เราเจอผู้ใหญท่ีพ่ดูจาไมด่ใีสเ่ราก็ตอ้งอดทน เม่ือกอ่น

เป็นคนที่ไม่ยอมใคร ถ้าพูดมาแรงๆ หนูสวนกลับเลย 

ไม่ว่าใครหน้าไหน แต่ตอนนี้บางครั้งเขาไม่เข้าใจ ก็จะ

ใจเย็นอธิบาย เช่น บอกว่าเรามาหาความรู้ไม่ได้มา 

รบกวน อยากได้ความรู้จริงๆ” 

ส่วนฝ้ายที่ต้องอดทนอย่างมากช่วงแรกๆ เรื่อง

สภาพอากาศร้อน การลงไปเรียนรู้ในพื้นที่ เป็นการเปิด

โลกกว้าง จากที่เคยเรียนเฉพาะในห้องเรียน การได้ออก

ไปเรียนรู้ข้างนอกทำาให้มีประสบการณ์มากขึ้น

“รูสึ้กวา่ ถกึมากๆ ท่ีทนไดเ้พราะรูส้กึรัก รูส้กึชอบ 

และกลายเป็นคนชา่งคดิชา่งสงัเกตมากขึน้ มไีหวพรบิ

มากขึ้น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางตัว 

การเข้าหาผู้ใหญ่ การประสานงานกับผู้ใหญ่และน้อง 

การวางแผนในการลงพื้นที่แต่ละครั้งการคิด การจัด

ตารางเวลาของตนเอง ทางบา้น เรยีนและทำากจิกรรม

ด้วย ทำาให้มีความคิดมากขึ้น ธรรมดาไม่ค่อยจะคิด”

ด้านปอยซึ่งเป็นเด็กเรียนบอกว่า เมื่อก่อนปิดเทอม

ก็จะไปตวิ หรอือยูบ่า้นอา่นหนงัสอื แตพ่อม�ทำ�กจิกรรม

กับเพื่อนต้องจัดสรรเวล�ว่� ช่วงไหนต้องอ่�นหนังสือ 

ช่วงไหนว่�งก็ม�ทำ�โครงก�ร ที่สำ�คัญคือได้พัฒน�

ทักษะก�รฟัง ที่เมื่อก่อนเป็นพวกฟังหูทวนลม ไม่จับ 

ใจคว�มสำ�คัญ แต่พอม�ทำ�โครงก�รจึงต้องเปลี่ยน 

ตัวเองให้เป็นคนที่ฟังแล้วจับใจคว�มสำ�คัญในส่ิงท่ี 

คนอ่ืนพูด แล้วสรุปเป็นใจคว�มของตนเองให้ได้ แต่ 

สิ่งที่รู้สึกว่�เป็นประโยชน์อย่�งม�กคือ ก�รพัฒน�

คว�มกล้� 

“เมื่อก่อนผมไม่กล้าแสดงออก สื่อสารกับคนอื่น 

ไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง พดูอะไรไปใครเขาก็ไมเ่ขา้ใจ ซึง่พอผมมาทำา

ผมมทีกัษะในการสือ่สารมากขึน้ สามารถสือ่สารใหค้นอืน่

เข้าใจได้มากกว่าเก่า” 

นอกจากพัฒนาความกล้าแล้ว ปอยยังรู้สึกซาบซึ้ง

กบัอาชพีของพอ่แมม่ากข้ึน “เหน็ความสำาคญัของอาชพี

ที่พ่อแม่ทำามากขึ้น เมื่อก่อนก็ช่วยนะ แค่ช่วยทำาให้

เสรจ็ๆ ไป แต่ตอนนีอ้ยากจะชว่ยจรงิๆ อยากแบง่เบา

ภาระท่านบ้าง อาชีพท่านก็ปลูกมะพร้าว ทำาน้ำาตาล 

ทำาไมเราไม่ทำาต่อ เราทำาต่อก็ได้”  

นัทเล่าเสริมว่า ปอยกับแนนเป็นคนไม่กล้าพูด จึงมี

วิธีการฝึกเพ่ือนๆ ให้มีความกล้า โดยช่วงที่นัดหมายกัน

ไปทำางานที่ร้านกาแฟ จึงท้าทายให้ 2 คนนี้ยืนพูดแนะนำา

ตัวเองในร้านกาแฟ

“เพือ่นบงัคบัใหย้นืพดูแนะนำาโครงการวา่เราทำาอะไร 

ยืนพูดอยู่กลางร้าน เพื่อจะได้ทนกับสายตาของคนอื่น  

คนกหั็นมามอง พอผา่นตรงนัน้ มนัเหมอืนปลดลอ็กอะไร

บางอย่าง จนตอนนี้เรากล้าขึ้น” แนนเล่าเสริม
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ความเปลี่ยนแปลงของนัท เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ 

เพราะเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพฯ โดยบุคลิก

ไม่ชอบสุงสิงกับใคร นัทเข้าร่วมโครงการเพราะพี่สาวซึ่ง

เคยทำากิจกรรมลกัษณะนีแ้นะนำาวา่ เปน็การเปดิโลกทศัน์  

และพัฒนาทักษะ ทำาให้รู้จักคนอื่นมากขึ้น 

“ตอนแรกไม่ได้อยากทำาโครงการนี้หรอก แต่พี่สาว

พูดว่า ถ้าเกิดเราทำาแบบนี้เราจะรู้คนอื่นมากขึ้น เพราะ

เมือ่ก่อนไมฟ่งัใคร ชอบอยูค่นเดยีว เรยีนคนเดยีว ใครอยา่

มายุ่งนะ พอพ่ีสาวบอกว่า ถ้าเรารู้จักพูดคุยกับคนอื่น

เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราจะดูดีขึ้น ก็เลยทำา พอลงมาทำา 

ตอนแรกกไ็มช่อบเพือ่นๆ เลย เพราะพวกเขาพดูจาหว้นๆ 

ไม่เพราะ” นัทสารภาพถึงความรู้สึกในช่วงแรกที่มีต่อทีม

แตเ่มือ่ไดท้ำางานรว่มกนั ไดค้ลกุคล ีเรยีนรูก้นัและกนั 

ทำาให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงเบื้องลึกของท่าที จึงยอมรับและ

เข้าใจ ความรู้สึกจากไม่ชอบเปลี่ยนเป็นสนิทสนมรักใคร่  

การได้เรียนรู้เรื่องอาชีพยังช่วยเปิดมุมมองของทีมงาน 

ทำาให้รู้ซึ้งถึงความยากลำาบากในการทำามาหากิน

แนนเปน็คนหนึง่ท่ีพบวา่ เธอเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

จากการเรียนรู้นี้ “ได้รู้ความลำาบากของคนในอาชีพต่างๆ  

สำานึกได้ว่า พ่อแม่ทำางานหนัก กลับมาก็เหนื่อย เราก็ควร

ชว่ยพอ่แมท่ำางาน เมือ่ก่อนอยู่บ้านไม่ทำาอะไรเลย  แม้แต ่

จานกไ็มล่า้ง แมก่ลบัมากต็อ้งมาลา้งจาน เขากบ่็นๆ พอได้

มาทำาโครงการนี้ ได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงเขาบอกว่า กว่าจะ

ไดเ้งนิมาเหนือ่ยนะ หนูก็กลบัไปถามแม่ว่า แม่เหนือ่ยไหม 

แม่บอกว่าเหนื่อยสิกว่าจะได้ตังค์มา กว่าจะเลี้ยงลูกให้โต 

เราก็กลับไปนอนคิด ตื่นเช้ามาก็เลยทำางานบ้านให้แม่  

แม่ก็งง ตอนนี้ก็ทำางานบ้านตลอด ทำาทุกอย่าง” 

เพ่ือนๆ ในทีมร่วมสะท้อนการเปล่ียนแปลงของ 

แนนว่า เปลี่ยนไปจริงๆ รู้จักทำางานบ้าน แม้กระทั่งไป 

นั่งทำางานบ้านเพื่อน ยังช่วยปัดกวาดเช็ดถู ที่สำาคัญคือ 

ปกติแนนเป็นเด็กหลังห้อง แอบหลับในห้องเรียนเป็น

ประจำา ก็เปลี่ยนไปขยันและตั้งใจเรียนมากขึ้น

การเรียนรู้ของทีมงานได้ขยายขอบเขตไปสู่แวดวง

เครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนภาคตะวันตก เพราะเห็น

ตัวอย่างจากเพื่อนๆ และผู้ใหญ่รอบตัว ทั้งที่พบกันใน 

การอบรม หรือในการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม

“เม่ือก่อนเห็นผู้ใหญ่ชักสีหน้ามา เดินหนีเลยไม่คุย 

ตอนนี้ถ้าเห็นเขาชักสีหน้ามาก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเหนื่อย 

อาจเจองานหนักมา เข้าใจผู้ใหญ่มากข้ึน เข้าใจว่าความคิด

ของผู้ใหญ่กับเด็กไม่เหมือนกัน ท่ีเพ่ือนทะเลาะกับอาธเนศ

ในไลน์ หนูรู้สึกว่า เพื่อนเขาเหมือนเราตอนเด็กๆ เลย  

ทำาใหเ้ราไดม้องย้อนกลบัมาทีต่วัเองดว้ย เรากก็ลบัไปถาม

แม่ว่าหนูเปลี่ยนไปไหม แม่บอกว่า เปลี่ยนไปเยอะเลย  

ใชเ้งนิน้อยลง การบรหิารเงนิโครงการทำาให้รูจ้กับรหิารเงิน

ตัวเอง เราได้อะไรใหม่ๆ เยอะจากโครงการนี้ ได้เปลี่ยน

ตัวเองใหม ่มคีวามคดิใหม”่ นทัสะทอ้นความเปลีย่นแปลง

ของตนเองบ้าง 

หลอมรวมเป็นเรา
ระหว่�งท�งของก�รทำ�ง�นร่วมกันคือ เส้นท�ง

ของก�รเรยีนรูก้นัและกนัสมด่ังเจตน�ของก�รต้ังกลุม่ 

ทีมง�นบอกว่� มีปัญห�หล�ยๆ เรื่องที่หลอมรวม

คว�มเป็นทีม เชน่ แนนทะเล�ะกบัเพือ่น ฝ้�ยมปัีญห�

เรื่องครอบครัว ปอยกับพีไม่ค่อยสนใจใคร นัทเป็น 

เดก็ใหมท่ีพ่กคว�มหยิง่ม�จ�กกรงุเทพฯ อกีทัง้หล�ยๆ 

คร้ังท่ีคว�มคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องถกเถียงกันจนวงแตก

อยู่บ่อยๆ แต่ทีมก็ก้�วข้�มสถ�นก�รณ์เหล่�นั้นม�ได้ 

เพร�ะมียุทธวิธี เม่ือทะเล�ะกันก็แยกไปสงบสติอ�รมณ์

ให้รู้สึกเย็นลง แล้วค่อยม�คุยกันใหม่ โดยส่วนใหญ่

แนนจะเป็นผู้ประส�นรอยร้�ว

“เวลาทะเลาะกับใคร พอหายโกรธแล้ว เราจะเป็น

คนเข้าไปทักก่อนตลอด ไม่รู้เพราะอะไร ก็มันหายโกรธ

แล้ว ก็จะเข้าไปถามว่า เราทำาอะไรผิด อย่างตอนที่เพื่อน

โกรธไม่คุยด้วย ก็เข้าไปถามเพื่อนก่อนว่า เราทำาอะไรผิด” 

แนนเล่าถึงบุคลิกส่วนตัวที่ไม่ยึดติดตัวตน
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เรื่องการจัดการเวลาในชีวิตของแต่ละคนถือเป็น 

เรื่องสำาคัญที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ทั้งเรื่องเรียน งานใน

สภาเด็กและเยาวชนฯ ที่ยังคงช่วยทำาอยู่ งานโครงการ  

จนผู้ปกครองเร่ิมกลัวว่าลูกๆ จะเสียการเรียน การแบ่ง

เวลาเรียน เล่น ทำางาน จึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ บ่อยครั้งที่

ทมีงานต้องรบีทำาการบ้านให้เสรจ็ตัง้แตอ่ยูท่ี่โรงเรยีน เพือ่

ที่จะได้มีเวลาว่าง หรือบางคราก็ต้องหยุดเรียนไปอบรม

กับพีเ่ลีย้งโครงการ ซึง่เมือ่กลบัมากต็อ้งรบีไปตามงานกบั

เพื่อนๆ หรือครู บางทีก็ต้องไปขออนุญาตสอบก่อน 

เพราะไม่ว่าง ซึ่งฝ้ายบอกว่าเป็นเรื่องดี ทำาให้เธอได้ฝึก

ตนเอง ทำาให้ขยันมากขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น จึงเรียนเก่ง

ขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ส้ินเทอมผลของความรับผิดชอบของแต่ละคนปรากฏ 

ทุกคนเกรดดข้ึีนอยา่งไมน่า่เชือ่ จงึเปน็การปลดลอ็กความ

กังวลของผู้ปกครอง ซ่ึงนทักบัแนนประสานเสยีงยนืยนัวา่ 

“ใครทีบ่อกวา่ทำากจิกรรมแลว้เกรดตก มนัอยูท่ีค่นแลว้

ละ มนัเปน็ขอ้อา้งมากกวา่ คนทีบ่อกวา่ทำากิจกรรมแล้ว

“สำานึกได้ว่า พ่อแม่ทำางานหนัก 
กลับมาก็เหนื่อย เราก็ควรช่วยพ่อ
แม่ทำางาน เมื่อก่อนอยู่บ้านไม่ทำา
อะไรเลย  แม้แต่ จานก็ไม่ล้าง แม่
กลับมาก็ต้องมาล้างจาน เขาก็
บ่นๆ พอได้มาทำาโครงการนี้ ได้ลง
ไปสัมภาษณ์คุณลุงเขาบอกว่า กว่า
จะได้เงินมาเหนื่อยนะ หนูก็กลับไป
ถามแม่ว่า แม่เหนื่อยไหม แม่บอก
ว่าเหนื่อยสิกว่าจะได้ตังค์มา กว่าจะ
เลี้ยงลูกให้โตมา เราก็กลับไปนอน
คิด ตื่นเช้ามาก็เลยทำางานบ้านให้
แม่ แม่ก็งง ตอนนี้ก็ทำางานบ้าน
ตลอด”
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เกรดตก เพราะเขาไม่อยากทำามากกว่า บอกมาตรงๆ วา่ไมอ่ยากทำา

ยังดีเสียกว่ามาอ้างแบบนี้”

กระบวนการเรียนรู้ที่ตั้งใจสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอาชีพ 

ของท้องถ่ิน ไดก้ระตกุใหเ้ยาวชนในพืน้ทีห่นัมาเหลยีวแลและภาคภมูใิจ

ในอาชีพของบรรพบุรุษมากขึ้น ผลของการทำางานยังย้อนกลับมา  

“ปลุกจิตสำ�นึก” ภายในของทีมงานให้เห็นถึง “คุณค่�และคว�มหม�ย” 

ของสิง่ใกลต้วั เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสูก่ารเป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ ยอมรับกันและกัน และใส่ใจที่จะดูแลช่วยเหลือคนใน

ครอบครัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงนับได้ว่าเป็นผลลัพธ์ของ

การเรียนรู้ที่น่าชื่นใจ

“สิ้นเทอมผลของความรับผิดชอบของแต่ละคนปรากฏ ทุกคนเกรดดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ   
จึงเป็นการปลดล็อกความกังวลของผู้ปกครอง...ใครที่บอกว่าทำากิจกรรมแล้วเกรดตก 
มันอยู่ที่คนแล้วละ มันเป็นข้ออ้างมากกว่า คนที่บอกว่าทำากิจกรรมแล้วเกรดตก
เพราะเขาไม่อยากทำามากกว่า บอกมาตรงๆ ว่าไม่อยากทำา ยังดีเสียกว่ามาอ้างแบบนี้”



โครงการเยาวชนเรียนรู้อาชีพ
แพรกหนามแดง

ทีมทำ�ง�น

ปิยวัฒน์ วัชนุชา

ธนาภรณ์ นาควรรณ

สุธารินี กลัดกลีบ

สรัลพร มีนะวาณิชย์

พีรกานต์ ชัยชนะ
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โครงการแผนที่ส้มโอชุมชนบางขันแตก

ก่อน “ส้มโอ” 
จะหายไป
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กิจกรรมนี้เป็นงานของพวกเรา

เราต้องรับผิดชอบ และต้องทำา

ให้ดีที่สุด...อยากทำาต่อให้จบ

เพราะอยากเห็นว่า

สิ่งที่เราทำานั้นมีประโยชน์

อย่างน้อยก็ช่วยให้ชาวบ้าน

ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

ที่แม่กลอง...นอกจากปลาทูและลิ้นจ่ี ที่จัดว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อแล้ว ยังมี “ส้มโอ” ที่มีรสช�ติดีไม่แพ้ 

ส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แต่วันนี้สวนส้มโอ

หล�ยแห่งถูกแทนที่ด้วย “มะพร้าว” ที่กำ�ลังได้รับ 

คว�มนิยมจ�กเกษตรกร

ส้มโอหลายต้นในแม่กลองจึงทยอยล้มลงอย่าง

เงียบๆ...

รวมตัวเรียนรู้ส้มโอ
เมือ่สงัเกตเห็นสถ�นก�รณข์�้งต้น กลุม่ TH Team 

ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเฟิร์น-รัตติย�ภรณ์ จงแพ  

นุช-นพวรรณ ทองภู และเจน-เจนจิร� แช่จิว กฤติก� 

เนยเอี่ยม ชน�ก�นต์ กุมดวงเมศ จ�กโรงเรียนบ้�น 

ท้�ยห�ด อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร�ม เห็นว่า 

“ส้มโอ” หลายต้นกำาลังถูกโค่น จึงรวมตัวกันศึกษา

สถานการณ์ “ส้มโอ” ของตำาบลบางขันแตก  
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สิ่งท่ีทีมคิดไว้ในช่วงแรกคือต้องการ “สร้�งแรง

จูงใจ” ให้ชาวบ้านหันมารัก หวงแหน และยังคงอาชีพ

ปลูกส้มโออยู่  โดยวิธีการของพวกเธอคือ “ปลูกส้มโอ” 

ในแปลงทดลองด้วยตัวเอง และนำาไปขาย เพื่อพิสูจน์ให้

เห็นว่า “ส้มโอ” ยังขายได้และราคาดี 

แต่หลังวิเคราะห์แล้วพบว่า...การทำาแปลงทดลอง

อาจไม่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกส้มโอได้ 

เพราะใช้เวลาในการปลูกนาน...ไม่สมดุลกับระยะเวลา 

การทำาโครงการ...จึงต้องคิดใหม่

ใบเฟิร์นบอกว่� พี่เล้ียงโครงก�ร “ตั้งคำ�ถ�ม” 

ชวนคดิว�่ ส�เหตท่ีุทำ�ใหช้�วบ้�นตอ้งตดัส้มโอทิง้และ

ปลูกมะพร้�วแทนคืออะไร พวกเร�ก็คิดว่�น่�จะเป็น

เพร�ะร�ยไดจ้�กก�รข�ยส้มโอท่ีไมด่เีหมือนท่ีผ่�นม�  

และมีก�รกดร�ค�จ�กพ่อค้�คนกล�ง

นี่คือ “ปัญห�” ที่ทำาให้น้องๆ ต้องมาคิดต่อว่า...

โครงการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเก็บต้นส้มโอไว้  

จะออกมาแนวไหน

เมยซ์ึง่ทีบ่า้นมสีวนสม้โอเลา่วา่ ตอนแรกกค็ดิไมอ่อก

ว่าจะทำาอย่างไร เมื่อถูกถามว่าทำาไมไม่เลิกล้มโครงการ  

จะได้ไม่เหนื่อย ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิด

“เราเข้าเวทีนับ 1 ปลุกสำานึกพลเมืองมาแล้ว 

เหมือนกับว่ากิจกรรมน้ีเป็นงานของพวกเรา เราต้อง

รับผิดชอบ และต้องทำาให้ดีที่สุด” เฟิร์นและเมย์กล่าว

พร้อมกัน

ค้าหา “เป้าหมาย”
เม่ือถูก “กระตุก” จ�กพ่ีเล้ียงโครงก�ร ทีมจึงต้ังวง

ห�รือเพื่อห�แนวท�งอนุรักษ์ต้นส้มโออย่�งแข็งขัน

คำ�ถ�มหนึ่งจ�กพี่เลี้ยงโครงก�รที่ถ�มแล้วจ้ีใจ

พวกเร�ม�กๆ คอื “รูจ้กัพืน้ท่ีปลูกสม้โอดแีล้วหรอืยัง” 

ฟังแล้วจี๊ดม�ก พวกเร�ฉุกคิดได้ทันทีว่� พวกเร�คิด

ทำ�โครงก�รโดยที่ยังไม่รู้บริบทพื้นที่ของชุมชนเลย  

พีเ่ข�กแ็นะนำ�ตอ่ว่� “กอ่นจะทดลองปลกู เร่ิมตน้ท่ีลอง

ทำาแผนที่ดูก่อนดีไหม อย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อมูลว่า

มีใครปลูกส้มโอกันมากน้อยเท่าไร”

“พี่เลี้ยงโครงการ “ตั้งคำาถาม” ชวนคิดว่า 
สาเหตุที่ทำาให้ชาวบ้านต้องตัดส้มโอทิ้งและ
ปลูกมะพร้าวแทนคืออะไร”

“เราคิดทำาโครงการโดยที่พวกเรายังไม่รู้บริบท
พื้นที่ของชุมชนเลย”

แต่การทำาแผนที่ก็เป็นเรื่องใหม่สำาหรับพวกเธอ   

งานน้ีพี่เลี้ยงโครงการจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเสริม 

เติมเต็มให้ทีมเริ่มต้นทำางานได้ ด้วยการสอนเทคนิคการ

ทำาแผนที่ ต้ังแต่การหาข้อมูลมาใส่ในแผนที่ การเขียน

แผนท่ี เป็นต้น พวกเราไม่เคยทำาแผนที่แบบนี้มาก่อน 

ความยากอยู่ที่การนำาข้อมูลมาใส่ในแผนที่ เพราะเรา 

ไม่สามารถจินตนาการเองได้
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เมย์เล่�ต่อว่� แผนท่ีท่ีจะทำ�น้ันประกอบด้วยข้อมูล 

แหล่งปลกูส้มโอ  และเสน้ท�ง ดว้ยหวงัว�่เมือ่ไดแ้ผนที่

ที่ระบุพิกัดชัดเจนว่�มีสวนส้มโออยู่ตรงไหน ผู้บริโภค

จะส�ม�รถเดนิท�งไปซือ้ส้มโอไดด้้วยตวัเองถงึในสวน

ในร�ค�ที่ถูกว่�ก�รซื้อจ�กพ่อค้�คนกล�ง

ออกเดินทาง...เข้าสวนส้มโอ
เมย์บอกว่า ข้อมูลที่อยากรู้คือ ตำาบลบางขันแตก 

มีก่ีครัวเรือนที่ปลูกส้มโอ เริ่มแรกพวกเธอจึงไปที่ อบต.

บางขันแตกก่อน เพือ่คน้เอกสารเกีย่วกบัปรมิาณครวัเรอืน 

จากนัน้จงึไปหาลงุเสียง อนิทรป์ระเสรฐิ เกษตรกรดเีดน่

ด�้นก�รปลูกส้มโอ เพือ่ขอคำาแนะนำาว่าควรไปเกบ็ขอ้มูล

ที่ไหนบ้าง

ลำาพังข้อมูลท่ีได้จากลุงเสียง และอบต. อาจไม่ครบถ้วน 

และไมส่ามารถนำาเขียนลงในแผนทีไ่ด ้พวกเธอจงึใชโ้อกาส

ที่ชาวบ้านจัดเวทีประชุมเรื่องการจัดการน้ำาของตำาบลที่ 

หมู่ 2 เก็บข้อมูลการทำาแผนที่อีกครั้ง ทั้งนี้ก่อนไปประชุม 

ทมีแบง่บทบาทกนัวา่จะทำาไรกันบ้าง โดยดูตามความถนดั 

เฟริน์ชว่ยตัง้คำาถาม เมย์ถา่ยรปู สว่นตองเปน็คนถามหลกั 

แต่ทุกคนจะช่วยกันถาม

ถึงแม้จะเตรียมตัวมาดี มีการร่างแผนที่คร่าวๆ มา

ล่วงหน้า ประสานงานพี่เลี้ยงโครงการและลุงเสียงให้ช่วย

แนะนำาทีมงานกับชาวบ้าน แต่ท้ังหมดก็ออกอาการต่ืนเต้น

เมยบ์อกวา่ พวกเธอตืน่เตน้มากตอนคยุกบัชาวบา้น 

เพราะปกติเวลาคุยกันเองจะพูดจาแบบไหนก็ได้ แต่พอ

ตอ้งไปคยุกับช�วบ�้น พวกเธอตอ้งปรับวธิกี�รพดูใหม่ 

ต้องแนะนำาตัวเองกอ่นว่าเป็นใครมาจากไหน กำาลงัจะทำา

อะไร ซึ่งชาวบ้านก็สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ชาวบ้านช่วยกันลงรายละเอียดบ้านของตัวเองในแผนที่

ว่าอยู่ตรงไหน ปลูกส้มโอกี่ไร่ มีครัวเรือนติดกับใครบ้าง 

แต่สิ่งที่นำ�คว�มภ�คภูมิใจม�สู่พวกเธอจ�กก�รลง 

พื้นที่ครั้งนี้คือ เสียงชื่นชม ที่เห็นลูกหล�นในชุมชนให้

คว�มสำ�คัญกับอ�ชีพของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่

เรียนรู้เมื่อลงมือทำา
หลงัได้ขอ้มลูครบ ทัง้หมดก็กลบัม�ถอดบทเรยีน

ก�รทำ�ง�นร่วมกัน พบว่�ก�รเตรียมง�นยังไม่พร้อม

เท่�ที่ควร อ�จจะต้องเตรียมคว�มพร้อมให้ม�กกว่�นี้  

เพื่อที่เวล�ไปถึงได้เริ่มง�นได้เลย
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“คว�มไม่พร้อม” ในที่นี้หมายถึงช่วง

เวทีแรกของการเกบ็ขอ้มูล พวกเธอไม่ไดว้าด

แผนที่ขนาดใหญ่ที่มองเห็นชัด ซึ่งทำาให้ต้อง

ไปวาดใหม่ขณะเก็บข้อมูล ทำาให้เสียเวลาไป

พอสมควร

จ�กจุดผิดพล�ดครั้งแรก ทีมนำ�ม�

ปรับปรุงในก�รลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ...ครั้งนี้

แผนที่ถูกว�ดอย่�งละเอียด อุปกรณ์

สำ�หรบัเขยีนถูกเตรยีมพรอ้ม เชน่เดยีวกบั

ชุดคำ�ถ�มที่ทีมร่วมกันออกแบบ

“กิจกรรมที่สองมีเป้าหมายอยู่ที่หมู่ 3  

พวกเราเอาแผนที่ไปติดไว้ข้างฝา...จากนั้น 

ใหช้าวบา้นชีว้า่บา้นของแตล่ะคนอยูต่รงไหน  

เราก็เขียนให้ ซ่ึงเทียบระหว่างหมู่ 2 และหมู่ 3 

พบว่า แผนที่เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ก็

ยังไม่สมบูรณ์ ได้ข้อมูลไม่ครบ เพราะขาด

เบอรต์ดิตอ่ของแตล่ะบา้น” เมยบ์อกเลา่การ

ทำางาน

จ�กก�รลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทั้ง 2 

หมู่บ้�น ทำ�ให้พวกเธอค้นพบบทเรียน

หล�ยเรื่อง โดยเฉพ�ะเรื่องก�รว�งแผน 

และก�รเตรียมคว�มพร้อมของทีม

“อยากทำาต่อให้จบ เพราะอยากเห็นว่า สิ่งที่เราทำานั้นมีประโยชน์ 
อย่างน้อยก็ช่วยให้ชาวบ้านไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง”
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“เห็นชัดว่า แม้เราจะเตรียมตัวกันดีแค่ไหนก็ยังมี

จุดผิดพลาด แต่เสียดายที่เรายังไม่ได้นำาจุดผิดพลาด

ไปใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งท่ี 3 เพราะสิ้นสุดเวลาทำา

โครงการพอดี เป้าหมายการเก็บข้อมูลของเราอยู่ท่ี 5 

หมู่บ้าน แต่เราทำาได้เพียง 2 หมู่บ้านเท่านั้น” ใบเฟิร์นเล่า

อย่างเสียดาย 

“อยากทำาต่อให้จบ เพราะอยากเห็นว่า ส่ิงท่ีเราทำาน้ัน

มีประโยชน์ อย่างน้อยก็ช่วยให้ชาวบ้านไม่ถูกเอาเปรียบ

จากพ่อค้าคนกลาง” เมย์กล่าวทิ้งท้าย

แมป้ฎบิตักิ�ร “ชว่ยชวีติ” ตน้สม้โอจะยงัไมบ่รรลุ

เป้�หม�ย  เนื่องจ�กทีมยังเก็บข้อมูลไม่ครบต�มแผน 

ที่ว�งไว้ แต่พวกเข�ได้เริ่มต้น “คิด” และ “ลงมือทำา”  

เรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยปละละเลยต่อสถ�นก�รณ์ปัญห�

ทีเ่กดิขึน้ตรงหน�้ โดยเฉพ�ะ “อาชพี” ทีเ่คยหล่อเลีย้ง

ชมุชนบ�งขันแตกม�ตัง้แตรุ่น่ปู่ย�่ต�ทวดของพวกเข� 

ท่ีสำ�คัญคือก�รได้เรียนรู้เร่ือง “ก�รทำ�แผนท่ี” ท่ีบ�งคน

บอกว�่ “เมือ่กอ่น...เขยีนแผนทีไ่ปบา้นตวัเองยงัไมถู่ก”  
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 โครงการแผนที่ส้มโอชุมชนบางขันแตก
พี่เลี้ยงชุมชน

อุบลรัตน์  จงแพ

ทีมง�น

รัตติยาภรณ์ จงแพ

นพวรรณ  ทองภู 

เจนจิรา แช่จิว

กฤติกา เนยเอี่ยม 

ชนากานต์ กุมดวงเมศ 
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อัมพว�...ที่รัก
โครงการมัคคุเทศก์น้อยตลาดน้ำาอัมพวา
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ก่อนหน้านี้พวกเราเคยคิดว่าปัญหา

ของชุมชนเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินตัว 

พวกเราคงไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไข

อะไรได้ ก่อนเริ่มต้นทำาก็กล้าๆ กลัวๆ 

แต่พอได้มาลงมือทำาจริงๆ มันก็ไม่

ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินกำาลังของ

พวกเรา

ถ้าเอ่ยถึงอัมพวา หลายคนคงร้องอ๋อ แล้วจินตนาการถึง

ตลาดเกา่แกร่มิแมน่้ำาแมก่ลอง จังหวดัสมทุรสงคราม รม่ผา้ใบ

และรา้นรวงเรยีงรายกนัแนน่หนา แตกแขนงแยกยอ่ยคดเคีย้ว

ไปตามตรอกซอกแซกและถนนเล็กๆ ภาพจำาของอัมพวาใน

สายตานักท่องเที่ยว...น่าจะเป็นตลาดท่ีเต็มไปด้วยของกิน

หลากหลาย มีของขายกระจุกกระจิกน่ารัก ไปจนถึงเสื้อผ้า

แฟชั่น และของฝากหลากหลายแนว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 

อัมพวาจำาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและความ

นิยมของนักท่องเที่ยว ร้านรวงแบบโบราณที่มีประตูพับเป็น 

ซีเ่หลก็ หรอืประตไูมบ้านเฟีย้มกบัปา้ยรา้นสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีม่ี

ตัวอักษรสีเหลืองทองบนพื้นสีแดงหรือสีเข้มๆ ออกกรมท่า 

กลายเป็นร้านสีสันฉูดฉาด ตกแต่งด้วยสไตล์ทันสมัยเร่ิมมีให้เห็น  

เป็นสภาพสังคมที่ท้ังคนอัมพวาดั้งเดิมและคนต่างถิ่นซึ่งย้าย

เข้ามาทำามาหากินต่างต้องปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว 
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แต่ท่ีผ่านมามีเร่ืองราวในทางลบระหว่างนักท่องเท่ียว

และแม่ค้าในตลาดน้ำาอัมพวามากข้ึน ซึ่งสาเหตุอาจมา 

จากการที่นักท่องเที่ยวไม่มีคนคอยให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ 

ตลาดน้ำาอัมพวา ทำาให้นักท่องเท่ียวไม่ได้รับความรู้ท่ีแท้จริง 

ไม่ได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของคนอัมพวา เช่น การตักบาตร

ริมคลองอัมพวา การทำาสวนผลไม้ของคนในชุมชน รวมถึง

การเข้าถึงร้านค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ จนทำาให้นักท่องเท่ียว 

ไมป่ระทบัใจและไมก่ลบัมาเทีย่วอัมพวาอีก กลุม่เย�วชน 

THAWARA PRESENTED เห็นปัญห�ดังกล่�ว เมื่อมี

โอก�สรู้จักโครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพ่ือก�รเรียนรู้

ภูมิสังคมภ�คตะวันตก ประกอบกับอย�กทำ�กิจกรรม

สร้�งสรรค์และเป็นประโยชน์เพื่อสังคม จึงคิดทำ�

โครงก�รมัคคุเทศก์น้อยตล�ดน้ำ�อัมพว�ขึ้น 

 

จากเก็บขยะมาสู่กิจกรรม 
มัคคุเทศก์น้อย

ฟอง-ศุภร เจียรสุขสกุล หนึ่งในสม�ชิกกลุ่ม 

THAWARA PRESENTED บอกว่า บ้านของเธออยู่ใกล้

กับตลาดน้ำาอัมพวา ยิ่งอัมพวาเป็นที่นิยมของนักท่อง

เที่ยว ในฐานะเจ้าบ้านเธอจึงอยากมีส่วนช่วยให้อัมพวา

ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ไม่ใช่แค่เพื่อนักท่อง

เที่ยว แต่เพื่อคนอัมพวาด้วยกันเอง ฟองยอมรับว่าช่วง

แรกโจทยก์ารทำางานของทมียงัไมช่ดันกั ตอนแรกคดิแคว่า่

เก็บขยะในตลาดก็พอแล้ว เพราะเห็นขยะล้นถังเกลื่อน

กลาดไปตามทางเดิน และในแม่น้ำาจำานวนมาก 

แต.่..ขยะชิน้เลก็ๆ กลบัไมใ่ชป่ญัหาเลก็ๆ อยา่งทีค่ดิ 

เมื่อพวกเขามีโอกาสได้เข้าอบรมในเวทีนับ 1 และนับ 2 

กับพี่เลี้ยงโครงการ กระบวนการเรียนรู้ท้ัง 2 ครั้งทำาให้ 

พวกเขาฉุกคิดว่า “ถ้าทำาเร่ืองขยะแล้วจะต่อยอดต่อไป

อย่างไร?” เป็นคำาถามที่คิดไม่ตก

“เก็บขยะทั้งตลาดน้ำาอัมพวา พวกเราแค่ 5 คนจะ

จัดการยังไงไหว พอมาคิดดูแล้ว เราว่ามันใหญ่เกินตัว  

อกีอย่างทางเทศบาลกส็ง่เจ้าหนา้ทีม่าจัดเกบ็ขยะอยู่แลว้ 
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ถ้าเราทำาอีกก็ทำาได้แค่ช่วยเก็บขยะ แต่ก็ไม่ได้ทำาให้คนทิ้ง

นอ้ยลง จนปรมิาณขยะลดลง”  อุ๊-มนสิช� นอ้ยก�ญจนะ 

บอกเล่าแนวคิด

หลงัพีเ่ลีย้งชวนคดิชวนคุย ความคิดก็เริม่ตกตะกอน 

พวกเขาเหน็วา่ อาหารการกนิคอืจดุขายสำาคญัของอัมพวา 

โจทยโ์ครงก�รมคัคุเทศก์นอ้ยตล�ดน้ำ�อมัพว�จงึเขา้มา

แทนที่เรื่องขยะ แต่การเป็นมัคคุเทศก์ของพวกเขา 

นอกจากจะแนะนำ�นกัทอ่งเทีย่วเดนิไปต�มจดุน่�สนใจ

ในตล�ดน้ำ�แล้ว ร้�นอ�ห�รที่อร่อย ดี มีคุณภ�พ และ

ร�ค�ย่อมเย�ว์ คือเป้�หม�ยสำ�คัญท่ีพวกเข�ต้องค้นห� 

นำ�เสนอเป็นร้�นอ�ห�รแนะนำ� 10 ร้�นเพื่อก�รัน

ตีคว�มประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

“เวลาพวกเรามาเดินเล่นท่ีตลาด สังเกตเห็น 

นักท่องเที่ยวกินอาหารเหลือทิ้งเป็นจำานวนมาก บางคน

กนิเขา้ไปคำาเดยีวกท้ิ็ง เพราะอาหารไม่อรอ่ย ถ้าคนมากิน

ร้านแรกแล้วเจอของไม่อร่อย ราคาแพง หรือต่อให้ราคา

ไม่แพง แต่ถ้ารสชาติไม่อร่อย เขาก็ไม่ประทับใจ จนอาจ

ทำาให้เขาพลาดร้านอร่อยเจ้าอื่นๆ ทำาให้เขาไม่อยากมา

อัมพวาอีกเลย” แบงค์-พรศักดิ์ ธรรมสุจริต กล่าวถึง 

ข้อกังวลใจ

“เราอยากให้นักท่องเท่ียวเข้ามาตลาดน้ำาแล้วมี

ความสุข ได้ทานของที่ถูกปากในราคาสมเหตุสมผล” 

เดือนแห่งการชิม
เมื่อตะกอนความคิดและโจทย์การทำางานลงตัว  

ทมีงานจงึวางแผนทำาโครงการทนัท ีและเพือ่ใหต้อบโจทย์

ที่วางไว้ พวกเขาวางแผนหาข้อมูลร้านอาหารตัวอย่าง

จำานวน 10 ร้าน เลือกร้านที่นั่งสบาย อาหารถูกปาก และ

ราคาถูกใจ เมื่อสำารวจร้านอาหารเสร็จแล้วก็จัดทำาแผนที่

เดินทางในตลาดน้ำาอัมพวา โดยระบุสิ่งที่นักท่องเที่ยว

อยากรู้ และควรรู้ (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) เช่น สถานที่ 

ท่องเที่ยว ร้านอาหารน่าทาน 10 ร้าน จุดบริการ เช่น 

ธนาคาร เอทเีอม็ และหอ้งน้ำา เป็นตน้ ดว้ยเหตนุี ้3 เดอืน

แรกของก�รทำ�โครงก�ร จึงหมดไปกับเฟ้นห�ร้�นที่

เปน็เอกลกัษณ ์นัง่แลว้สบ�ยใจ อ�ห�รสะอ�ดถกูป�ก 

และคนข�ยอัธย�ศัยดี  

แบงค์เลา่ตอ่วา่ แมเ้ปา้หมายจะชดัวา่ตอ้งเปน็รา้นที่

ดึงดูดใจ เป็นระเบียบ และสะอาด แต่เรื่องอัธยาศัยของ 

ผู้ขายพวกเขาก็ให้ความสำาคัญเช่นกัน

“บางร้านถ้าเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเจ้าของร้านไม่ต้อนรับ 

อัธยาศัยไม่ดี พวกเราเดินออกมาเลยก็มี นี่ยังไม่ต้อง 

พดูถงึวา่นกัทอ่งเทีย่วจะรูส้กึอยา่งไร ขนาดเราเปน็เจา้บา้น

ยังรู้สึกกลัว” แบงค์เล่าถึงภาพเหตุการณ์ที่เขาต้องเผชิญ

แต่เมื่อต้องลงพื้นที่ทำางานด้วยกันเป็นทีม แถมการ

ทำางานยังต้องข้องเก่ียวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ก�รประเมิน

สถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้� แล้วตัดสินใจอย่�งเด็ดข�ด  

จึงเป็นคุณสมบัติที่กลุ่มเยาวชนแกนนำาต้องมี

“เวลาเข้าไปเดินสำารวจตลาด ถ้าเห็นร้านไหนน่าสนใจ 

พวกเราตอ้งดกูอ่นว่าเจา้ของรา้นยุง่อยูห่รอืเปล่า ถา้ยุง่เรา

ก็แค่เล็งไว้ก่อน เพราะถ้าเข้าไปชิม แล้วสอบถามข้อมูล

ตอนนั้น เขาอาจไม่มีเวลาให้ข้อมูลกับเรา” แบงค์อธิบาย

ขณะทีอุ่เ๊สรมิวา่ “ถา้เขา้ไปชมิแลว้ไมไ่ดข้อ้มลูมาดว้ย 

เราก็เสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ การเข้าไป

สำารวจร้านค้าต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำาให้เราได้เห็นปฏิกิริยา

ที่เจ้าของร้านหรือพนักงานมีต่อลูกค้าด้วย ร้านค้าท่ีดี

พนักงานควรพูดจาเป็นกันเอง ยิ่งให้ความร่วมมือในการ

ตอบคำาถามของพวกเรา ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้าน

หรอืพนกังานรา้นนัน้มใีจเปดิกวา้งและยนิดตีอ้นรบัลกูคา้

ด้วยความจริงใจ”

แผนที่...ไม่ได้มีไว้แค่บอกทาง
นอกจากร้านสุดเจ๋ง 10 ร้านในตลาดน้ำาอัมพวาที่

กลุ่มเยาวชน THAWARA PRESENTED ภูมิใจนำาเสนอ

แล้ว พวกเขายังออกแบบแผนที่ตลาดน้ำาขึ้นมาใหม่ โดย

ให้ข้อมูลทั้งในส่วนของที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

ห้องน้ำา ท่ารถ ท่าเรือ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร รวมถึงสถานี

ตำารวจ ทั้งนี้ ร้านแนะนำา 10 ร้านท่ีผ่านการสำารวจของ

เยาวชนจะปรากฏอยู่บนแผนท่ีนี้ด้วย ซึ่งรูปแบบก�ร 
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นำ�เสนอแผนท่ี พวกเข�จะนึกถึงคว�มต้องก�รของผู้อ่ืน

เป็นสำ�คัญ เรียกได้ว่�เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร� โดยคิดให้

ตัวเองสวมบทเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้เข้�ใจว่� 

นักท่องเที่ยวจริงๆ อย�กรู้อะไรบ้�ง และอะไรบ้�งที่

นักท่องเที่ยวควรรู้

“เรานัง่คยุกนัแลว้สรปุสิง่ทีค่วรเพิม่เติมลงไปในแผนท่ี 

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด เดินๆ อยู่ 

ใครอยากเข้าห้องน้ำาก็จะได้รู้ว่าควรไปทางไหน หรือใครมี

ปัญหาเดือดร้อนของหายก็สามารถเดินตามแผนที่ไป

สถานีตำารวจได้” แบงค์กล่าว

“ใครเงินหมด ก็จะได้รู้ว่าตู้เอทีเอ็มอยู่ตรงไหน ไม่ใช่

เดินหา เดินถามแบบไม่มีเป้าหมาย” อุ๊กล่าวเสริม

แต่ปัญห�ก็เกิดขึ้นจนได้ เมื่อแผนที่ตล�ดน้ำ�

อัมพว�ที่สวยง�ม ไม่ได้อวดส�ยต�นักท่องเที่ยว...

แบงค์ยอมรับว่า พวกเข�ไม่ได้ติดต่อประส�นง�น

กบัเทศบ�ลตำ�บลอัมพว�จึงไมส่�ม�รถนำ�แผนทีเ่ข�้ไป

ติดตั้งได้ ทำ�ให้พวกเข�ได้บทเรียนว่� ก�รทำ�กิจกรรม

ยังข�ดก�รเชื่อมโยงสู่เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 

“เราทำาแผนที่ขึ้นมา เพราะคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อ

นักท่องเที่ยวแบบถาวร ดีกว่าเดินแจกโบรชัวร์ที่คนอาจ 

ไม่ได้สนใจอ่านด้วยซ้ำาไป แต่พวกเราไม่ได้มองให้จบ 

ท้ังกระบวนการว่า เม่ือทำาแผนท่ีออกมาแล้วจะนำาไป

ติดตามจุดต่างๆ ในตลาดนั้น เราต้องขออนุญาตจาก

เทศบาลก่อน ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยประสานงาน

หรือดึงเทศบาลเข้ามาทำากิจกรรมร่วมกับเราเลย”  

อุ๊ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

“ไม่เข้าใจกัน” ปัญหาสำาคัญของ 
ทีมงาน

อย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะมีการวางแผนทำางาน 

ร่วมกันอย่างชัดเจน แต่ แบงค์ ฟอง และอุ๊ ก็ได้เรียนรู้ว่า 

ก�รทำ�ง�นต้องมีคว�มยืดหยุ่น และต้องรับฟังคว�ม

คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในก�ร

ทำ�ง�น แต่ทีมทำางานของพวกเขาขาดทุกสิ่งที่กล่าวมา 

ข้างต้น แกนนำากลุ่ม 5 คน ขัดเคืองใจกัน ทำาให้แต่ละครั้ง

ที่ทำางานร่วมกันจะมีสมาชิกมาร่วมจริงๆ เพียง 3-4 คน

เท่านั้น

“เวลาทำางานจะให้ทุกคนว่างตรงกันตลอดมันก็ยาก  

ยิ่งเพื่อนมาไม่ครบก็ยิ่งท้อ เพราะมันเหนื่อย แต่เมื่อเรา

ตั้งใจเข้ามาทำาโครงการนี้แล้ว ต่อให้ท้อขนาดไหน ต่อให้

มีปัญหาอะไรเข้ามา เราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ถ้าเรื่องแค่นี้

เราล้มเลิก ไม่ทำาต่อแล้ว ต่อไปในอนาคตเราต้องพบเจอ

ปัญหาอีกมากมาย แลว้เราจะรับมอืกับมนัยังไง ฉะนัน้เรา

ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้” แบงค์กล่าว

รูปแบบการนำาเสนอแผนที่ของพวกเขาจะนึกถึง
ความต้องการของผู้อื่นเป็นสำาคัญ เรียกได้ว่า
เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยคิดให้ตัวเองสวมบทเป็น
นักท่องเที่ยว เพื่อจะได้เข้าใจว่านักท่องเที่ยวจริงๆ 
อยากรู้อะไรบ้าง และอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวควรรู้
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นอกจากความไม่เขา้ใจกนัในทมีแลว้ กย็งัมีปัจจยัอืน่

เข้ามารุมล้อม ไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจของผู้ปกครอง 

ที่กลัวว่าการทำาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน 

ในห้องเรียน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของพวกเขา

“ช่วงท่ีเราเข้ามาทำาโครงการ เป็นช่วงที่พวกเราต้อง 

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เรารู้สึกเครียด รู้สึกว่า

มันหนักหนาไปหมด แต่ก็พยายามอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจ 

แล้วเราก็ต้องให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน” ฟองกล่าว

“เรายังมีการเรียนและหน้าที่อย่างอื่นที่ต้อง 

รับผิดชอบ รวมถึงโครงการนี้ที่เราเข้ามาทำาแล้ว เราก็

อยากทำาใหส้ำาเรจ็ ถอืวา่เปน็ความรบัผดิชอบอยา่งหนึง่

ของเราเหมือนกัน จะให้ทิ้งไปไม่ทำาเลย ก็ทำาไม่ได้  

ถึงเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะทำา” อุ๊กล่าวอย่างมุ่งมั่น

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการทำางาน  

กลุ่มเยาวชน THAWARA PRESENTED มองว่า 

ประสบก�รณ์เหล่�น้ีสร้�งวิธีคิดให้พวกเข�โตเป็น

ผูใ้หญม่�กขึน้ จ�กเดมิท่ีเตม็ไปดว้ยคว�มกลัว ไมก่ล้�

ลงมือทำ� หรือห�กทำ�ก็จะเป็นในลักษณะ นึกจะทำ�

อะไรก็ทำ� ไม่มีก�รว�งแผน โครงก�รน้ีได้สร้�งก�ร

เปล่ียนแปลงให้พวกเข�มีคว�มกล้�ที่จะลงมือทำ�  

ช่วยสล�ยคว�มกลัวท่ีมีอยู่ในใจ ท่ีสำ�คัญคือทำ�ให้ 

พวกเข�รู้จักว�งแผนก�รทำ�ง�น 

เมื่อลงมือทำาจึงเปลี่ยนแปลง
การเดินสำารวจตลาดแบบ “เดิน ชิม กิน เล่น” ของ

พวกเขาอาจดูเป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่มีอะไรจริงจังให้เคร่งเครียด 

แต่ในสถานการณ์จริง ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ก่อนลงพื้นที่

พวกเข�ต้องทำ�ก�รบ้�น ห�ข้อมูลของร้�น หรือสถ�นท่ี

ที่จะลงไปสำ�รวจก่อน

“เวลาไปสำารวจเราไมไ่ดน้ดัๆ กนัมาแลว้เดนิดุม่ๆ ไป 

เพราะถ้าทำาแบบนั้น มันก็เหมือนเราเดินไปเรื่อยๆ ไม่มี

เป้าหมาย เพราะฉะน้ันแต่ละคร้ังเราจะประชุมกันก่อน 

อย่างน้อยก็ต้องรู้คร่าวๆ ว่าวันนี้จะไปที่ไหนบ้าง” แบงค์

อธิบาย
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อุ๊เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งที่ได้ไปร่วมทำา

กจิกรรมกบัโครงการอมัพวาชยัพฒันานรุกัษ์

ว่า เดิมทีพวกเขาไม่เคยสนใจว่าในพื้นที่มี

กจิกรรมนา่สนใจอะไรบ้าง แต่เมือ่ไดล้องทำา

ก็รู้สึกสนุก ทั้งยังได้ความรู้ด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ทั้งการสอนถักตะกร้า หมวก และ

สัตว์จำาพวกปลา 

ขณะที่แบงค์บอกว่า เขาประทับใจการ

ทำาขนมไทยมากที่สุด “ผมไม่เคยรู้มาก่อน

เลยว่า กวา่จะห่อขนมออกมาขายชิน้ละบาท 

ต้องเคี่ยวขนมนานถึง 2 ชั่วโมง ยังไม่รวม

เวลาที่ต้องนั่งตัดใบตอง และนั่งห่อขนมอีก 

ทัง้ทีใ่สถ่งุพลาสตกิเลยกไ็ดง้า่ยๆ แตค่ณุยาย

คณุป้ากไ็ม่ทำา เพราะไมอ่ยากสรา้งขยะ แลว้

ก็ยังขายถูกมาก สำาหรับผมเป็น 1 บาทที่มี

คุณค่ามาก แต่ก็ยังมีคนมาต่อราคา ผมนี่

โกรธแทนเลย...เพราะขนาดผมลองทำา  

ลองห่อ ยังทำาไม่ได้เลย”

นอกจากน้ีกลุ่มเยาวชนบอกว่า พวกเขา

ต้องเอ�ชนะใจตัวเองให้ได้ก่อน ด้วยก�ร

บังคับฝืนใจตัวเองให้ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถนัด

และไม่คิดว่�จะทำ�ได้

“เราก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มี

ความกลา้อะไร พอตอ้งมาทำาโครงการอย่าง

จรงิจงั พวกเรากค็ดิไปกอ่นต้ังแต่ยงัไมล่งมอื

ทำาแล้วว่า ไม่น่าจะทำาได้ เพราะไม่เคยทำา

อะไรแบบนี้” ฟองกล่าว

“เรายังมีการเรียนและหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงโครงการนี้
ที่เราเข้ามาทำาแล้ว เราก็อยากทำาให้สำาเร็จ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง
ของเราเหมือนกัน จะให้ทิ้งไปไม่ทำาเลย ก็ทำาไม่ได้ เหนื่อยแค่ไหนเราก็จะทำา”

“กอ่นหนา้นีพ้วกเราเคยคดิวา่ปญัหา

ของชุมชนเป็นปัญหาท่ีใหญ่เกินตัว  

พวกเราคงไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไข

อะไรได ้กอ่นเร่ิมตน้ทำากก็ลา้ๆ กลวัๆ แต่

พอได้มาลงมือทำาจริงๆ มันก็ไม่ง่าย แต่ก็

ไมไ่ดย้ากจนเกนิกำาลงัของพวกเรา” อุเ๊อย่

ถึงความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปของเธอ

ส่วนแบงค์บอกว่า เขาเปลี่ยนแปลง 

ไปจากเมื่อก่อนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม  

พอม�ทำ�โครงก�รน้ี เข�ตอ้งงดัคว�มกล�้

ออกม�ใช้อย่�งจริงจัง เพร�ะถ้�ไม่กล้�ก็

จะไม่ได้ข้อมูลต�มที่ต้องก�ร

“ความท้าทายอยู่ท่ีเม่ือไรเราจะลงมือทำา 

พอได้ทำา กล้าเอ่ยปากพูดและถาม เราก็รู้ว่า

ตัวเองทำาได้ แล้วทำางานตรงนี้ก็มีเรื่องให้ได้

เรียนรูจ้ากสิง่ทีท่ำาตลอด ทีเ่หน็ชดัๆ เลย คอื

คนเรารูห้นา้ไม่รูใ้จ อยากรูจ้กัใครกต็อ้งเขา้ไป

พูดคุยสอบถามให้รู้ด้วยตัวเอง อย่างที่บอก

วา่บางร้านทีพ่วกเราเข้าไป เรากถ็อยออกมา

แทบไม่ทัน (หัวเราะ)”

นอกจ�กนี้ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

กับผู้คนที่หล�กหล�ย ทำ�ให้พวกเข� 

ได้เรียนรู้ถึงคว�มแตกต่�งของคน และ 

ได้เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ของสถ�นก�รณ์

บ�งอย่�งที่พวกเข�ไม่เคยนึกถึงม�ก่อน
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แบงค์บอกว่า การลงพื้นที่ในตลาดน้ำาอัมพวา ทำาให้

พวกเขาได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ทั้งจากการพูดคุยกับผู้คน  

และผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่พวกเขาประสบด้วยตัวเอง 

เหตุการณ์หนึ่งที่ทำาให้เขาประหลาดใจมากที่สุดคือ เรื่อง

การทิ้งขยะไม่ลงถัง ที่สาเหตุไม่ได้เกิดจากคนไม่อยาก 

ทิ้งขยะให้ลงถัง แต่กลับเกิดขึ้นเพราะไม่มีถังขยะให้ทิ้ง

“ผมกเ็พิง่มารูก้บัตัวเองว่าขยะท่ีเห็นท้ิงเกลือ่นกลาด

ไม่ได้เกิดขึ้นจากความมักง่ายของคนทิ้งเพียงอย่างเดียว 

ครั้งหนึ่งผมเห็นถังขยะเต็ม จะเอาขยะไปทิ้งในถุงดำาของ

ร้านๆ หนึ่ง เขาก็ทำาท่าไม่พอใจไม่อยากให้ทิ้งในร้านเขา 

ถามว่าถ้าเป็นคนอ่ืนเขาจะเดินเท่ียว แล้วถือขยะไปด้วยไหม 

เขาก็คงไม่ทำา เมื่อไม่มีถังขยะเจอตรงไหนวางได้เขาก็ทิ้ง 

ทั้งที่จริงๆ ก็อยากจะทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง”  

นอกจากน้ี เขายังได้เรียนรู้ว่า รอยย้ิมสร้�งมิตรภ�พได้ 

“ผมไม่เคยคิดว่าผมจะกลายเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีได้ 

จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยคิดจะทักทายใครก่อน จนหลายคน

บอกว่าหยิ่ง การได้ลงไปสัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้าและคนใน

ชมุชน ทำาให้ผมยิม้ง่ายขึน้ เพราะถา้เรายิม้กอ่น กเ็ป็นการ

ส่งความรู้สึกที่ดีก่อน เพื่อเปิดทางให้เกิดการพูดคุยหรือ

ทำาความรูจ้กัคนอืน่ ตรงนีผ้มว่าเอามาใชใ้นชวีติประจำาวนั

ได้เลย” 

ส่วนอุ๊บอกว่า โครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพื่อ

ก�รเรียนรู้ภมูสัิงคมภ�คตะวนัตกทำ�ใหเ้ธอรูสึ้กว�่เธอ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและคิดถึงส่วนรวมม�กขึ้น 

คว�มคิดเช่นนี้ส่งผลต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของเธอ 

ทำ�ให้เธอไม่เห็นแก่ตัวหรือทำ�อะไรที่เอ�เปรียบผู้อื่น

สว่นฟองจากเดมิทีเ่ปน็คนเกบ็ตวั ถงึแม้ทีบ้่านจะเปดิ

เป็นร้านขายของ แต่ตัวเธอเองก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับ

ลูกค้า แต่หลังจากได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ ต้องไป

สัมภาษณ์และพบเจอผู้คน ปัจจุบันเธอกล้าพูดคุยมากขึ้น 

ไม่รู้สึกกลัวท่ีจะเปิดบทสนทนากับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน

ของเธอเอง ท่ีสำาคญัคอืโครงการนีท้ำาใหเ้ธอรกัชุมชนทีเ่ธอ

อาศัยอยู่มากข้ึน “บ้านเรายังไงเราก็ต้องดูแลเองก่อน 

จะรอให้ใครมาช่วยก็ไม่ใช่” 

ขณะท่ีแบงค์บอกว่า แม้เขาจะไม่ใช่คนอัมพวา แต่เขา

กรู้็สกึรกัและผกูพันกบับา้นหลงันี ้เพราะไดม้าเรยีนอยูท่ีน่ี่

หลายปี เขาจึงยินดีสละเวลาทำางานพาร์ทไทม์เพื่อหา 

รายได้ส่งเสียตัวเอง มาทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

“สำานึกรักบ้านเกิด เริ่มขึ้นที่ใจเราก่อน ผมถาม 

ตัวเองว่าผมรักที่นี่มากแค่ไหน คำาตอบคือ ผมรู้สึกรัก 

แลว้อยากทำาอะไรดีๆ ใหก้บัชมุชนแหง่นี ้สถานทีท่ีเ่รา

เคยเข้ามาศึกษาหาความรู้ ส่วนเรื่องงานผมตั้งใจว่า 

จะไม่ขอเงินจากพ่อแม่ ผมก็ยังทำาอยู่ แต่ก็แบ่งเวลา

มาทำาโครงการด้วย ผมคิดว่าถึงแม้พวกเราจะเป็นจุด

เล็กๆ แต่อย่างน้อยก็น่าจะช่วยทำาให้ภาพลักษณ์ของ

อมัพวาดีขึน้ได้บา้ง อมัพวากเ็ปน็สว่นหนึง่ของประเทศ 

ผมก็อยากทำาอะไรตอบแทนให้ประเทศชาติด้วย” 

จากจุดเริ่มต้นที่อยากช่วยส่งเสริมให้กิจการค้าขาย

และความเป็นตลาดน้ำาอัมพวาไม่ดูโหดร้ายในสายตา 

นกัทอ่งเทีย่ว ทัง้ในแงข่องบรรยากาศ คณุภาพของอาหาร 

สินค้า และราคา ทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีผลประโยชน์จาก 

รายได้ที่เกิดขึ้น กล่าวอีกแง่หนึ่ง ไม่ว่ารายได้ของผู้คนใน

ตลาดน้ำาจะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ

พวกเขา แต่เพราะพวกเขามองว่า ตลาดน้ำาแห่งนีเ้ป็นบ้าน 

การทำาบ้านให้น่าอยู่ น่ามอง แลดูสะอาดตา เต็มไปด้วย

ความจริงใจและมิตรภาพ ก็เป็นสิ่งที่ทำาให้เจ้าบ้านอย่าง

พวกเขามคีวามสขุ  อกีอย่างงานมคัคเุทศกน์ัน้เหมอืนเป็น

ตัวช่วยให้พวกเขาได้ทำาความรู้จักกับอัมพวา “บ้�น” ของ

พวกเขาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
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โครงการมัคคุเทศก์น้อย
ตลาดน้ำาอัมพวา
......................

ทีมทำ�ง�น

ศุภร เจียรสุขสกุล

มนสิชา น้อยกาญจนะ

พรศักดิ์ ธรรมสุจริต

ปิยะธิดา บรรพต

สุวรรณา ช้อนทอง
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โครงการต้นจากเจ้าปัญหา แฝงประโยชน์ล้ำาค่า 
เราใจอาสา ร่วมกันอนุรักษ์ 

ปลูกจ�ก...ปลูกใจ
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จากหน้าที่ที่ต้องคลุกคลีกับเด็กเป็นประจำา 

ทำาให้เรียนรู้การระงับอารมณ์ต่อสภาวะ

ที่กดดัน...จากที่เคยไม่ชอบเด็ก แต่พอได้

อยู่กับเด็ก ทำากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทำาให้

เขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ เข้าใจเด็กมากขึ้น 

เรียนรู้พฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย

มากขึ้น ...ส่วนความสัมพันธ์กับชุมชน 

จากเดิมที่ไม่ค่อยรู้จักใคร อยู่แต่ในบ้าน...

ก็ได้ลงพื้นที่พบปะผู้คนบ่อยขึ้น

ต้นจาก...คือปัญหาจริงหรือ?

คำาถามชวนสงสัยที่น้องๆ กลุ่ม LIKE สาระคิดขึ้น 

เมือ่พีเ่ลีย้งโครงการพลงัพลเมอืงเดก็และเยาวชนเพือ่การ

เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกชวนคิดระหว่างการพัฒนา

โจทย์โครงการ...

ทำาให้น้องๆ กลุ่ม LIKE ส�ระ ต้องลงพื้นที่เพื่อค้น

คำาตอบ จนพบว่าตำาบลนางตะเคียน อำาเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวน

มะพร้าว อาชีพเสริมของคนในพื้นที่นี้คือ รับจ้างทั่วไป  

ในแต่ละหมู่บ้านของตำาบลนางตะเคียนส่วนใหญ่เป็นป่าจาก 

ที่แทรกซึมไปในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะสองฟากฝั่งคลอง  

ด้วยคุณสมบัติของต้นจากที่มีการแตกขยายสายพันธุ์ง่าย 

เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีก

อย่างหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ในอดีตชาวบ้านในพื้นที่ตำาบลนางตะเคียนเคยนำา

ส่วนต่างๆ ของต้นจากมาใช้ประโยชน์ เช่น นำาใบของ 

ต้นจากมาทำาเป็นตับจากมุงหลังคา ยอดอ่อนนำาไปตาก

แดดแล้วมามวนใช้เป็นใบยาสูบ ผลหรือโหม่งนำามาเชื่อม

ทำาเป็นลกูจากลอยแกว้ หรอืนำามาเปน็ของเลน่สำาหรับเดก็ 

เป็นต้น แตป่จัจุบันการใชป้ระโยชนจ์ากต้นจากเร่ิมลดนอ้ย

ถอยลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็น แถมยังถูกมองว่าเป็น

ปัญหากีดขวางการสัญจรทางน้ำา ทำาให้ลำาประโดงตื้นเขิน 

และเปน็ขยะลอยไปลอยมาในลำาคลอง ชาวบา้นสว่นใหญ่

จึงเลือกท่ีจะตัดต้นจากท้ิง ซ่ึงห�กไม่มีก�รรักษ�ไว้ ต่อไป

ต้นจ�กและวิถภีมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้จ�ก

คงสูญห�ยไป

“จาก” จุดเริ่มต้นของปัญหาสู่การใช้
ประโยชน์

ด้วยความคิดที่อยากทำาอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับ

ชมุชนบา้ง เม่ือมผีูใ้หญ่ใจดเีปดิโอกาสให ้กลุม่ LIKE ส�ระ 

ซึง่เปน็กลุม่เย�วชนในตำ�บลน�งตะเคยีน อำ�เภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสงคร�ม ท่ีสมาชิกประกอบด้วย มิกซ์-ศด�ยุ 

วฒัน�นนท ์ตอ่-ฉตัรชยั แตงเกษม กุง้-ศร�วธุ สงัขท์อง 

จืด-สินีน�ฎ อยู่ร่วม และ ทร�ย-สิริรักษ์ เปี่ยมสกุล  

จึงคิดทำ�โครงก�รต้นจ�กเจ้�ปัญห� แฝงประโยชน์ล้ำ�ค่� 

เร�ใจอ�ส� ร่วมกันอนุรักษ์ 

มิกซ์เล่าว่า ตอนแรกที่คิดทำาโครงการ ทีมไม่มีโจทย์

ใดๆ ท้ังส้ิน คิดไม่ออกว่าจะทำาโครงการเก่ียวกับอะไร มีแค่ 

“ใจ” ที่อยากทำาเท่านั้น ใช้วิธีมองหาโจทย์จากสิ่งรอบตัว 

วันนัน้จำาไดว่้านัง่คยุกันอยู่ในศาลาทีบ้่านจืด เหน็ก้านของ

ต้นจากลอยผา่นหนา้ไป หรือบางคร้ังกเ็หน็คนทีกู่โ้พงพาง

หรือคนขับเรือต้องมานั่งกู้กอจากออกไป เลยตกลงกันว่า

จะทำาโครงการเกีย่วกบัการแกป้ญัหาของตน้จาก เพือ่ชว่ย

ให้ชาวบ้านนางตะเคียนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน ไม่ต้อง

คอยพะวงกับกอและใบจากที่ลอยอยู่ในแม่น้ำาลำาคลอง 

อีกต่อไป
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แต่ได้เข้าอบรมในเวทีนับ 1 ปลุกสำานึกพลเมือง  

ไดร้บัคำาชีแ้นะจากทีมพีเ่ลีย้งโครงการวา่ “ถา้หากตน้จาก

มีปัญหา มันก็ต้องมีประโยชน์ด้วย พี่เขาแนะให้เรา 

ลองดึงประโยชน์ของต้นจากออกมาใช้ ผมยอมรับว่า

ตอนแรกพวกเรามุ่งคิดแต่จะแก้ปัญหาอย่างเดียว ไม่ได้

มองถึงประโยชน์เลย” คำาแนะนำาจากทีมพ่ีเล้ียงจุดประกาย

ให้ทีมกลับมาพูดคุยถึงประเด็นการทำางานอีกครั้งถึง 

เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการ ก่อนลงพื้นที่เพื่อ

ศึกษาถึงประโยชน์ของต้นจากอย่างจริงจัง

ไปต่อ...เพราะกำาลังใจจากพี่เลี้ยง
โครงการ

มิกซ์เล่าต่อว่า เมื่อประเด็นการทำางานชัดแล้วว่า 

จะหาข้อมูลเรื่องการใช้ประโยชน์ของต้นจาก ผลจากการ

ลงพื้นท่ีทำาให้ทีมงานรู้สึกท้อมาก พวกเราตั้งใจลงพื้นที่ 

กันท้ังวัน แต่ข้อมูลที่ได้มีแค่ประโยคเดียวคือ เอ�ไปทำ�

ตับจ�ก หลังจ�กนั้นจึงกลับม�นั่งคุยกันว่�จะเลิกทำ� 

ปัญห�ก็ไม่ใช่ปัญห�ของเร� แล้วเร�จะทำ�ไปทำ�ไม  

แตไ่ดก้ำ�ลงัใจจ�กพีเ่ล้ียงโครงก�รทีค่อยบอกเร�เสมอ

ว�่นีเ่ป็นเพียงแคจ่ดุเริม่ต้น ไมม่ใีครเริม่ตน้ไดส้วยง�ม

ทุกอย่�ง ชุมชนเองก็ไม่รู้ว่�เร�ทำ�อะไรอยู่ ท�งที่ดีเร�

ควรจะพดูคยุกนัแล้วปรึกษ�กนัว�่ พวกเร�อย�กรูอ้ะไร

จ�กช�วบ�้น เวล�ไปถ�มแล้วเข�จะไดใ้ห้คว�มรว่มมอื 

เพร�ะไดก้ำ�ลงัใจจ�กพีเ่ล้ียงโครงก�รจึงทำ�ให้พวกเข�

ฮึดสู้อีกครั้ง 

เมื่อตกลงกันว่าจะสู้อีกครั้ง ทีมก็มานั่งถอดบทเรียน

การทำางานที่ผ่านมาพบว่า ครั้งแรกที่ลงพื้นที่ พวกเขายัง

ไม่รู้จักเครื่องมือในการลงพื้นที่เลย รู้เพียงว่าอยากได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากต้นจากเท่านั้น ไม่มีการแบ่ง

บทบาทหน้าที่อะไรเลย ไปด้วยกันหมดทั้ง 5 คน เข้าไป

ถามตามบ้าน ใชวิ้ธสีุม่เข้าไป อาศยัเลอืกบ้านทีอ่ยูใ่กล้กบั

ตน้จาก บา้นไหนมสีนุขักไ็มเ่ขา้ไป จนชว่งทีพ่ีเ่ลีย้งโครงการ

เข้ามาให้คำาปรึกษาพร้อมบอกเทคนิคการลงพื้นที่ให้ เช่น 

การกำาหนดกรอบคำาถาม การทำาแผนท่ีทำามือ ทำาให้พวกเรา

เข้าใจขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น

 หลงัเรียนรู้เทคนคิและเคร่ืองมอืทีเ่หมาะสมสำาหรับ

การลงพ้ืนทีแ่ลว้ ทมีวางแผนลงพ้ืนทีก่นัเดอืนละคร้ัง ด้วย

เหตุผลคือ การลงพื้นที่บ่อยๆ ซ้ำาๆ จะทำาให้พวกเราได้

ข้อมูลที่ลึกขึ้น โดยพบว่านอกจากทำาตับจากแล้ว ลูกจาก

ยังสามารถนำามาทำาขนมจากลอยแก้วไดอี้ก แมข้้อมลูทีไ่ด้

จะไม่มากแต่อย่างน้อยก็ได้เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เพียงหนึ่ง

ชนดิเทา่นัน้ แต่การลงพืน้ทีด้่วยความถีเ่ชน่นีก้ไ็มเ่สยีเปลา่ 

เมื่อทีมเห็น “ข้อมูล” ต้นจากในชุมชนจึงทำาแผนที่ทำามือ

ขึ้นเพื่อกำาหนดจุดที่ต้นจากอุดมสมบูรณ์สามารถตัดมาใช้

ประโยชน์ได้ 

ยิ่งสืบค้น...ยิ่งเข้าใจ
ผลของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างละเอียดของทีม

ทำาให้พวกเขารู้ว่า “ต้นจ�ก” ที่เคยอยู่คู่ชุมชนมานานเริ่ม

หมดไป 

“ตอนเด็กๆ ผมเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านตากใบจาก

เพื่อนำามาทำาเป็นมวนยาสูบ บางบ้านก็เอาใบจากมาเย็บ

เป็นหลังคาจาก หรือที่เราเรียกกันว่าตับจาก แต่ตอนนี้ 

ทุกอย่างท่ีผมเคยเห็นเม่ือตอนเด็กๆ กำาลังค่อยๆ เลือนหาย

ไปทุกวัน แม้ต้นจากจะหาง่ายเพราะมีอยู่แทบทุกบ้าน  

แต่ขั้นตอนในการทำาไม่ได้ง่าย คนจึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน  

“นั่งคุยกันว่าจะเลิกทำา ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาของเรา แล้วเราจะทำาไปทำาไม แต่ได้กำาลังใจจากพี่เลี้ยง
โครงการ ที่คอยบอกเราเสมอว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ไม่มีใครเริ่มต้นได้สวยงามทุกอย่าง 
ชุมชนเองก็ไม่รู้ว่าเราทำาอะไรอยู่ ทางที่ดีเราควรจะพูดคุยกันแล้วปรึกษากันว่า พวกเราอยากรู้
อะไรจากชาวบ้าน เวลาไปถามแล้วเขาจะได้ให้ความร่วมมือ เพราะได้กำาลังใจจากพี่เลี้ยงโครงการ
จึงทำาให้พวกเขาฮึดสู้อีกครั้ง”
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ผมมองเห็นตรงนี้ เลยอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมา

เรยีนรูแ้ละสบืทอดวถิชีวีติแบบเดมิๆ ทีเ่คยเปน็ ใหย้งั

คงอยู่ต่อไป”  มิกซ์บอกเล่าความรู้สึก

ด้วยเหตุนี้ทีมจึงขอใช้พื้นที่ของ กศน.บังปืน จัด

นิทรรศการเกี่ยวกับต้นจากให้คนในชุมชนได้เรียนรู้  และ

เพื่อให้คนในชุมชนช่วยตรวจสอบข้อมูลไปด้วยพร้อมกัน   

ซึ่งก็พบว่าข้อมูลไหนที่ผิดก็จะมีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วย

แกไ้ขให ้ สว่นผลตอบรบัจากผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัไมอ่ยู่ใน

เกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ ด้วยรูปแบบของนิทรรศการที่ไม่ค่อย

ดึงดูดผู้เข้าร่วมเท่าไร 

จืดยอมรับว่า พวกเขาใช้ความไม่รู้เพ่ือแลกกับสิ่งท่ี

เขาจะได้รู้เพิ่มขึ้น และก็ได้อย่างที่หวังจริงๆ สิ่งที่เขาได้

เพิ่มข้ึนจากการจัดงานครั้งนี้คือเรื่องการขยายพันธุ์ของ 

ต้นจากว่า ต้นจากขยายพันธุ์โดยอาศัยการพัดพาของน้ำา

ในคลอง พอน้ำาลดลูกจากที่ลอยไปก็จะติดอยู่บนดินเลน

แล้วลงรากลึก พอพี่เลี้ยงโครงก�รถ�ม เร�ก็ส�ม�รถ

ตอบได้ รู้สึกภูมิใจม�ก ถึงจะไม่ใช่ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของจ�ก แต่อย่�งน้อยก็เป็นข้อมูลพื้นฐ�น 

ที่ต้องรู้ ทำ�ให้เข�เริ่มเห็นและเข้�ใจว่�สิ่งเล็กๆ ที่เร�

คิดว่�ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ห�กเร�ไม่ใส่ใจ เร�ก็จะ

ไม่ส�ม�รถต่อยอดคว�มรู้ได้

ครั้งนี้...ต้องดีกว่าเดิม
หลงัการจดันทิรรศการครัง้ที ่1 เสรจ็สิน้พวกเขากลบั

มาทบทวนการทำางานใหม่อีกครั้ง โดยนำาข้อมูลที่ได้รับ 

เพิ่มเติมมารวบรวมแล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ เพื่อง่ายต่อ

การหาข้อมูลในครั้งต่อไป ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ  

พวกเขามัน่ใจในตัวเองเกนิไปวา่มขีอ้มลูเพยีงพอแลว้ทีจ่ะ

ให้กับผู้ร่วมงาน แต่ข้อมูลที่มีอยู่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้ 

น่าสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นในการจัดนิทรรศการครั้ง 2  

พวกเข�จงึนำ�สิง่ทีผ่ดิพล�ดในครัง้แรกม�ปรบัใช ้ เพือ่

ใหง้�นครัง้นีส้มบรูณแ์บบม�กทีส่ดุ  ใชก้�ร “ลงมอืทำ�” 

ให้ผู้เข้�ร่วมเห็นและเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กที่สุด มีทั้ง

การทำาและชิมขนมจาก ทำาตับจาก และทำาที่ไล่แมลงวัน 

โดยเชิญผู้รู้มาสอนภายในงานด้วย ซึ่งการเชิญคนเข้าร่วม

ก็ใช้วิธีพูดแบบปากต่อปาก เจอน้องๆ ที่ไหนก็ชักชวนให้

มากิจกรรม

การจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ทุกคนมีท้ังความพร้อม 

และความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม มิกซ์ในฐานะพ่ีโตสุดในทีม 

จัดการแบ่งหน้าที่ให้น้องๆ ในทีมรับผิดชอบในแต่ฐาน  

ให้ทราย ต่อ และกุ้งอยู่ประจำาในฐานขนม ส่วนมิกซ์และ

จืดอยู่ฐานทำาไม้ไล่แมลงวันและตับจาก มิกซ์บอกว่า  
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เหตท่ีุเข�ให้นอ้งทัง้ 3 คนอยูด่ว้ยกนัเพร�ะ

เข�ยังเด็ก ควรมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ห่�งๆ 

เลยแบ่งให้น้องทั้ง 3 คนดูแลฐ�นขนม 

ส่วนฐ�นที่ไล่แมลงวันกับตับจ�กต้องใช้

แรงคอ่นข�้งม�ก เข�กบัจดืเลยรบัผดิชอบ

ส่วนนี้แทน และไม่ผิดค�ด ผลตอบรับ 

ในครั้งนี้ค่อนข้�งดีกว่�ครั้งแรก มีผู้สนใจ

เข้�ร่วมกิจกรรมกว่� 50 คน 

แต่ที่ สำ าคัญยิ่ งกว่ าคือจากการจัด

นิทรรศการครั้งนี้ ทำาให้ทีมมีเครือข่ายเกี่ยว

กับผู้รู้ทางด้านการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

รวมถึงมีชาวบ้านที่สนใจในโครงการมาร่วม

แลกเปลี่ยน  ช้ีเป้าเกี่ยวกับแหล่งต้นจากที่

อุดมสมบูรณ์พร้อมจะนำามาใช้ประโยชน์ใน

โอกาสต่อไป 

“จุดประสงค์หลักอีกอย่างของผมคือ 

อยากให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม  ส่วนเด็ก

เราก็อยากปลูกฝังให้เขาเห็นคุณค่าของต้น

จาก ตอนนี้มีเยาวชนที่สนใจเย็บจากใน

กิจกรรมนี้ทั้งหมด 16 คน เป็นเด็กเทคนิค

ทั้งหมด อาจเป็นเพราะเขาสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในงานโรงเรียนได้ เน่ืองจากโรงเรียน

มกีารจดัซุม้โดยใชต้บัจากมุงหลงัคาอยูเ่สมอ 

อย่างน้อยก็ยังพอมีหวังที่จะเห็นเยาวชนทั้ง 

16 คน เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายความรู้

ให้คนภายนอกเห็นถึงประโยชน์ของต้นจาก

มากข้ึน จากเดิมที่เคยกระจุกตัวกันอยู่แต่

พวกเขา” มิกซ์พูดไปยิ้มไป 

ในฐานะพี่คนโตสุด หลังจบนิทรรศการ

ทัง้สองครัง้ มกิซ์ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือ

ถอดบทเรียนการทำางานของน้องๆ ในทีม  

ซ่ึงคำาถามมี 5 ข้อ คือ เราได้อะไรจากการ 

จดักิจกรรมในครัง้นี ้สิง่ทีไ่ดจ้ากผูร้ว่มงานเรา

สามารถนำามาปรบัใชไ้ด้อยา่งไร ข้อเสนอแนะ

สำาหรับทีม ความรู้สึกที่อยากจะบอก และ

ตั้งแต่ครั้งแรกถึงคร้ังที่สองเราได้เรียนรู้อะไร 

และสามารถนำาไปใชใ้นชวิีตประจำาวันรวมถึง

คนในพืน้ทีไ่ดห้รอืไม ่ถ้าไดจ้ะทำาอยา่งไร เพือ่

ต้องการเช็คความรู้สึกของน้องหลังจากจัด

นิทรรศการเสร็จ

นิทรรศรจบ...งานไม่จบ 
มิกซ์บอกว่า พวกเขาไม่ได้เพียงแค่จัด

นิทรรศการเท่านั้น แต่พวกเขายังได้นำาเสนอ

ข้อมูลสถานการณ์ต้นจากที่ลดลงให้คนใน

ชุมชนได้รับรู้ด้วย ด้วยคาดหวังว่า “ข้อมูล” 

ดงักลา่วจะชว่ยกระตุน้ใหค้นในชมุชนกลบัมา

เห็นความสำาคัญของต้นจากอีกคร้ัง และ

ระหว่างทางทีมยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ใน

พื้นที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเขาทุกวันเสาร์ 

ส่วนวันอาทิตย์สงวนไว้สำาหรับจัดประชุม

ติดตามความก้าวหน้าของทีมงาน สำาหรับ

เหตุผลท่ีชวนเด็กๆ ในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม 

เพราะเราหวังว่าเด็กๆ จะเป็นสะพานเชื่อม

นำาความรู้เรื่องต้นจากทั้งจากพวกเขาและ

จากครอบครัวมาแบ่งปันกนั ผูป้กครองเองก็

จะได้รับทราบว่าตอนนี้เราทำาโครงการอะไร

กันบ้าง

“พวกเขานำาสิ่งที่ผิดพลาดในครั้งแรกมาปรับใช้  เพื่อให้
งานครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุด  ใช้การ “ลงมือทำา” ให้
ผู้เข้าร่วมเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด”
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“ระหว่างทำากิจกรรมเขาจะคอยมองหาแววเด็กๆ 
ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในรุ่นต่อไปด้วย เพราะไม่
ต้องการที่จะทำาแล้วหยุดที่ตัวเองเท่านั้น แต่เขามี
ความฝันว่าต้องการให้เยาวชนในรุ่นต่อๆ ไปหัน
มาเห็นคุณค่าของชุมชนมากขึ้น และหวังลึกๆ ใน
ใจว่า เมื่อผู้ ใหญ่เห็นเด็กในชุมชนลุกขึ้นมาทำา
อะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผู้ ใหญ่ในชุมชน
จะต้องลุกขึ้นมาทำาบ้าง ถึงจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทำา
ทั้งหมด เพียงแค่ส่วนหนึ่ง ก็ถือว่าสิ่งที่พวกเขา
กำาลังทำาอยู่นั้นสำาเร็จแล้ว”

“ผมมองไกลไปถึงการจะได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง

ของเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราทุกวันหยุด ซึ่งเทคนิค

การเข้าหาเด็กของผมคือต้องยอมทำาตัวเป็นเด็กอีกคร้ัง 

ต้องเข้าหาเด็ก พยายามหาเรื่องมาคุยกับเด็กให้เยอะ  

เด็กชอบอะไรอยู ่ตอนนีเ้ขาคยุเร่ืองอะไรกนั ผมต้องไปหา

ข้อมูลมา เพื่อที่จะได้คุยกับเด็กได้ ให้เขาไว้ใจเรา แล้วเขา

ก็จะยอมร่วมมือกับเราเอง เราต้องให้ในสิ่งที่เขาอยากได้

ก่อน แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้จากเขา” 

มิกซ์บอกว่า แต่การดึงเด็กให้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

ครั้ง ต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน พวกเขาทำา

จดหมายชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมาเข้าร่วม

กิจกรรมให้ผู้ปกครองรับรู้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งบางครั้งระหว่าง

จัดกจิกรรมอยู่กม็ผีูป้กครองเดินเข้ามาดู ถงึแมจ้ะเปน็กลุม่

เล็กๆ ท่ีเข้ามา พวกเขาก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็มีคนสนใจ

โครงการ
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และระหว่างทำากิจกรรมมิกซ์ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่าน

เลยไป เขาจะคอยมองหาแววเด็กๆ ทีจ่ะเขา้มาเปน็ตวัแทน

ในรุ่นต่อไปด้วย เพราะไม่ต้องการที่จะทำาแล้วหยุดที่ 

ตัวเองเท่านั้น แต่เขามีความฝันว่าต้องการให้เยาวชน 

รุ่นต่อๆ ไปหันมาเห็นคุณค่าของชุมชนมากขึ้น และหวัง

ลึกๆ ในใจว่าจะให้เด็กเป็นเหมือนกระจกที่คอยสะท้อน

สิ่งที่พวกเขาทำาให้ผู้ใหญ่ในชุมชนเห็น เมื่อเข�เห็นเด็ก 

ในชุมชนลุกขึ้นม�ทำ�อะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว 

มิกซ์เช่ือว่�ผู้ใหญ่ในชุมชนจะต้องลุกขึ้นม�ทำ�บ้�ง  

ถึงจะไม่ได้ลุกขึ้นม�ทำ�ทั้งหมด เพียงแค่ส่วนหนึ่ง  

มิกซ์ก็ถือว่�สิ่งที่พวกเข�กำ�ลังทำ�อยู่นั้นสำ�เร็จแล้ว 

 

ต้นจาก...เริ่มแตกกอ
ตลอดการทำาโครงการทีผ่า่นมา  มกิซบ์อกวา่เขารู้สกึ

เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะเป็นพ่ีใหญ่ในทีมจึงค่อนข้างมี

บทบาทในการดแูลนอ้งๆ คอยดแูลความเรยีบรอ้ยของทมี 

อีกทั้งยังต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องเห็น และที่สำาคัญยัง

ต้องดูแลเด็กที่มาร่วมกิจกรรมทุกวันเสาร์  

จากหนา้ท่ีท่ีตอ้งคลกุคลอียูก่บัเดก็เป็นประจำา ทำาให้

มิกซ์เรียนรู้เรื่องของการระงับอารมณ์ต่อสภาวะที่กดดัน

มากขึ้น เช่น ในช่วงที่เด็กๆ ต่างคุยกัน สมาธิหลุด ไม่อยู่

กับสิ่งที่เขาบอก หรือบางครั้งมีทะเลาะกันบ้าง เขาจึงต้อง

คอยเจรจาดูแลความเรียบร้อย จากที่เคยไม่ชอบเด็ก  

แต่พอได้อยู่กับเด็ก ทำากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทำาให้เขา

เปลี่ยนมุมมองใหม่ เข้าใจเด็กมากขึ้น เรียนรู้พฤติกรรม 

ของเด็กในแต่ละช่วงวัยมากขึ้น

ในแง่ความสัมพันธ์กับชุมชน จากเดิมท่ีไม่ค่อยรู้จักใคร 

อยู่แต่ในบ้าน หลังจ�กได้ทำ�โครงก�รนี้ ทำ�ให้เข�ต้อง

ลงพื้นที่พบปะผู้คนบ่อยขึ้น จ�กเดิมที่เป็นคนขี้อ�ย 

ก�รต้องเข้�รับก�รอบรมถึง 5 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะ

ถูกฝึกเรื่องก�รพูด ก�รนำ�เสนออยู่ตลอด ทำ�ให้กล้�

พดูม�กขึน้ และทีส่ำาคญัทีส่ดุโครงการนีท้ำาใหรู้้จกัพชืทีช่ื่อ

ว่า “จ�ก” มากขึ้น จากเดิมที่เคยรู้เหมือนวัยรุ่นทั่วไป คือ 

รู้แต่ไม่ลึก ไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงที่มา ขั้นตอนการทำา

ประโยชน์จากต้นจาก รู้เพียงผิวเผินเท่านั้น

“แต่กอ่นผมเคยคดิว่าต้นจากมแีต่ปญัหา แต่หลงัจาก

ลงพืน้ที ่ผมพบวา่จริงๆ แลว้ปญัหาของต้นจากมนีอ้ยมาก

เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์องต้นจากต้ังแต่รากไปจนถงึยอด 

สามารถนำามาเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมด” 

วันนี้ “ร�กเหง้�” ของชุมชนได้หยั่งร�กลึกลงไป

ในใจทีมง�นทกุคน จ�กจุดเริม่ต้นทีอ่ย�กทำ�ประโยชน์

ให้ชุมชนที่พวกเข�อ�ศัยอยู่ แต่เมื่อได้ลงมือทำ�  

ได้คน้คว�้ห�ขอ้มลู ได้ลงพืน้ท่ีสมัผสัชีวติคว�มเป็นอยู่

ของคนในชุมชน แม้จะเหนื่อย จะท้อ แต่เมื่อพวกเข�

ทำ�ให้คนในชุมชนหันม�เห็นคุณค่�และประโยชน์ของ

ต้นจ�กได้  ก็สร้�งคว�มสุขและคว�มภ�คภูมิใจให้ 

พวกเข�ไม่น้อย ที่สำ�คัญคือก�รทำ�ง�นเพื่อชุมชนได้ 

ฝังลึกลงไปในจิตใจของพวกเข�จนย�กจะลบเลือน

“แต่ก่อนผมเคยคิดว่าต้นจากมีแต่ปัญหา แต่หลังจากลงพื้นที่ ผมพบว่าจริงๆ แล้วปัญหาของ
ต้นจากมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ของต้นจากตั้งแต่รากไปจนถึงยอด สามารถนำามาเป็น
ประโยชน์ ได้ทั้งหมด”
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โครงการต้นจากเจ้าปัญหา
แฝงประโยชน์ล้ำาค่า
เราใจอาสา ร่วมกันอนุรักษ์

ทีมทำ�ง�น

ศดายุ วัฒนานนท์

ฉัตรชัย แตงเกษม 

ศราวุธ สังข์ทอง

สินีนาฎ อยู่ร่วม

สิริรักษ์ เปี่ยมสกุล  
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ล�ยแทงความหวาน
ที่ท่�ค� 

โครงการสำารวจท่าคาตามหาน้ำาตาลมะพร้าว
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โครงการนี้ทำาให้ได้เรียนรู้ทักษะ

การทำางานกับชาวบ้าน ซาบซึ้งกับ

บทเรียนจากการทำางานกับเด็ก

และการทำางานกับผู้ใหญ่ 

สิ่งสำาคัญในฐานะหัวหน้าทีมคือ

ได้เรียนรู้เรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ตำ�บลท่�ค�เป็นส่วนหน่ึงของอำาเภออัมพวา มีเน้ือท่ี

ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร หรอื 5,631 ไร ่มี 12 หมูบ่า้น 

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำาคลองไหลผ่าน

หลายสาย เช่น คลองท่าคา คลองศาลา และคลอง 

วัดมณีสรรค์ เป็นต้น จำานวนประชากร 5,494 คน หรือ 

1,345 หลงัคาเรอืน สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

เชน่ ทำาสวนมะพร้าว ทำาน้ำาตาลมะพร้าว และรบัจ้างทัว่ไป

กลุม่เย�วชนต�มห�ท่�ค� เป็นทีมน้องๆ จากสภา

เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สนใจเรื่องก�ร

ทำ�น้ำ�ต�ลมะพร�้วของช�วสวนในตำ�บลท�่ค� อำ�เภอ

อัมพว� จังหวัดสมุทรสงคร�ม ซึ่งแต่เดิมถือเป็นอาชีพ

หลักของคนในตำาบลท่าคา ที่สร้างรายได้ให้แก่คนใน

ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป การทำาสวนมะพร้าวเริ่มลดน้อยลง 

อาชพีการทำาน้ำาตาลมะพร้าวจงึเริม่ลดน้อยลงตามลำาดบั 
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คนในชมุชนหนัมาประกอบอาชพีรับจ้างหรือเข้าไปทำางาน

ตามโรงงานอุตสาหกรรม ทำาให้อาชีพทำาน้ำาตาลมะพร้าว

หาได้ยากมากขึ้น และในอนาคตอาจจะหมดไป หากไม่มี

การอนุรักษ์และสืบทอดอย่างจริงจัง 

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลท่ีเยาวชนทีมตามหาท่าคา

รวบรวมขึน้เพือ่ทำาความเขา้ใจกบัสภาพความเปลีย่นแปลง

ของท้องถิ่น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รเลือก

หวัขอ้ในก�รดำ�เนินโครงก�ร หลงัจ�กทีส่ม�ชกิซึง่ลว้น

แต่เป็นสม�ชิกของสภ�เด็กและเย�วชน ได้มีโอก�ส 

เข้�ร่วมโครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพื่อก�รเรียนรู้ 

ภูมิสังคมภ�คตะวันตก 

ผสมทีม...ผสมความต่าง
เมื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ นัด-ชมน์สวัสดิ์ 

ฉิมเชื้อ พีท-ช�ตรี ลักขณ�สมบัติ ปีข�ล-ขันติพงศ์  

ก�วิละใจ หนุ่ม-ธรรมนที สุนทร และก๊ิฟ-ทวีพร คำ�สอน 

จึงรวมตัวกันเป็นทีมงาน ภายใต้การชักชวนของเพื่อนๆ 

ในเครือข่ายสภาเด็กฯ สมาชิกทั้งหมดเรียนในโรงเรียน

ถาวรานุกูลในระดับชั้น ม.4 เหมือนกัน จึงพอคุ้นหน้า 

คุ้นตากันอยู่บ้าง แต่ก็อยู่คนละห้อง เมื่อต้องมาทำางาน 

ร่วมกันก็ต้องทำาความรู้จักนิสัยใจคอกันใหม่

นัดเล่าเหตุผลในการเลือกเพ่ือนร่วมทีมที่เรียนอยู่

คนละหอ้งวา่ คนทำางานแบบนีม้นีอ้ย ทีโ่รงเรยีนมเีพือ่นๆ 

เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 10 คน จึงแบ่งออกเป็น 2 ทีม

คือทีม Chip Munk กับทีมเราคือทีมเยาวชนตามหาท่าคา 

การผสมทมีแบบนีเ้ปน็การฝึกใหเ้รารูจ้กัการทำางานรว่มกบั 

คนอื่น ซึ่งในครั้งแรกที่คุยกับพี่ๆ ที่สภาเด็กฯ เขาบอกว่า 

อยากให้พวกเรามีประสบการณ์ทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วย 

พวกเราก็เลยยอมสลับกัน ทีมเลยออกมาหน้าตาแบบนี้ 
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ไล่ล่าหา “โจทย์” การทำางาน
แต่กว่าทีมจะได้โจทย์ในการทำางาน ต้องผ่านการ

อบรมที่จัดโดยทีมพี่เลี้ยงโครงการมาแล้วถึง 2 ครั้ง 

นดัเลา่ว่า ในเวทนีบั 1 ทีเ่ปน็การปลกุสำานกึพลเมอืง 

ตอนนัน้พวกเขายงัไมมี่หวัขอ้เลย รูแ้คว่า่สนใจศกึษาชมุชน 

จึงกำาหนดโจทย์ไว้ว่าจะศึกษาตำาบลสวนหลวงทั้งในด้าน

ระบบนิเวศ อาชีพ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม จนได้รับ 

ข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงโครงการว่า ประเด็นกว้างเกินไป 

ควรเลือกทำาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

เมื่อได้รับการ “กระตุก” จากพี่เลี้ยงโครงการ ทีมได้

พจิารณาถงึสถานการณค์วามเปลีย่นแปลงทีพ่บเหน็อยูใ่น

พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เหน็วา่การทำาน้ำาตาลมะพรา้ว

เริ่มหายไปจากพื้นที่ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบต่อ บวกกับ

ภาวะขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน และค่านิยมการขาย

ท่ีดิน จึงนำาเรื่องที่นี้มาเป็นโจทย์โครงก�รสำ�รวจท่�ค� 

ต�มห�น้ำ�ต�ลมะพร�้ว โดยเลือกพืน้ทีต่ำ�บลสวนหลวง 

อำ�เภออมัพว� ซ่ึงมเีป้�หม�ยเพ่ือกระตุน้จติสำ�นกึและ

เรียนรู้ก�รทำ�น้ำ�ต�ลมะพร้�วให้กับเด็กและเย�วชน 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร  

ทั้งนี้ทีมออกแบบการทำางานไว้ว่าจะรวบรวมข้อมูล

ของชาวบ้านในตำาบลสวนหลวงท่ีทำาอาชีพน้ำาตาลมะพร้าว 

จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชนรับรู้ข้อมูล 

ท้ายสุดนำาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาแผนที่แสดงการทำาอาชีพ

น้ำาตาล 

หนุ่มบอกว่า การค้นหาโจทย์ในการทำางานจาก

กระบวนการอบรมของพ่ีเลี้ยงโครงการทำาให้ทีมตระหนัก

ถึงความสำาคัญของ “ข้อมูล” เนื่องจากในกระบวนการ 

อบรม พี่ๆ  จะซกัถามถงึเปา้หมายของงานและสภาพพืน้ที ่

เพ่ือใหพ้วกเขามคีวามชดัเจนในงานท่ีกำาลงัจะทำา จากเดก็

ทีเ่รียนเกง่ มัน่ใจในตัวเองสงู เมือ่เจอคำาถามกดดนั จึงออก

อาการท่ีทีมยอมรับว่า “แถ” ตอบไปโดยไม่มีข้อมูล จนเกิด

วิวาทะคารมกับพ่ีเล้ียงโครงการ แต่ในท่ีสุดก็ต้องยอมจำานน 

ดว้ยยอมรบัวา่ พวกเขายงัมขีอ้มลูไมเ่พยีงพอจรงิๆ ดงันัน้

บทเรียนจากการอบรมคร้ังแรกทำาใหท้มีรู้วา่ต้องหาข้อมลู

เพิ่มเติมในประเด็นที่จะทำา 

ในชว่งระหว่างเวทนีบั 1 พัฒนาโจทย์ และเวทนีบั  2 

พัฒนาโครงการ ทีมได้ลงพ้ืนที่สำารวจข้อมูลในตำาบล

สวนหลวงพบว่า จำานวนเตาเคี่ยวน้ำาตาลมะพร้าวไม่ได้มี

มากอย่างท่ีคิด แต่ท่ีตำาบลท่าคากลับมีมากกว่า ทีมจึงเปล่ียน

พื้นที่ทำางานใหม่พร้อมกับลงสำารวจพ้ืนที่ตำาบลท่าคา  

ด้วยตระหนักว่� พวกเข�ไม่ใช่คนในพื้นที่ ห�กจะไป

ทำ�ง�นต้องศึกษ�ข้อมูลของพื้นที่ให้ถ่องแท้ 

“ตั้งใจไปสำารวจเพื่อมีข้อมูลยืนยันได้ว่าทำาไมเลือก

ทำาที่นี่ พี่เขาจะถามทำาไมๆๆ เป็นบทเรียนจากการท่ีไป

เจอในเวทีนับ 1 พอเราไปศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นมันก็มี

ขอ้มลูไปอธบิายได”้ นดัเลา่ถงึความจำาเปน็ท่ีต้องลงศกึษา

พื้นที่ 

ทำาแล้วต้องทำาให้จบ
แม้การเร่ิมต้นการทำางานกับทีมพี่เลี้ยงโครงการ 

ดูเหมือนจะไม่ราบร่ืน เพราะมีการโต้เถียงกันอยู่บ้าง  

จนเกดิบรรยากาศทัง้กลวัและทัง้เกร็ง แต่ทมีกย็อมรบัว�่ 

ถึงจะพย�ย�มเถียงก็เถียงไม่ค่อยจะขึ้น เพร�ะตนเอง

เป็นฝ่�ยที่ไม่มีข้อมูล เมื่อโดนซักบ่อยๆ และเห็น

เพื่อนๆ กลุ่มอื่นก็โดนซักเช่นเดียวกัน ทำ�ให้ค่อยๆ 

เข�้ใจเจตน�ในก�รซักไซไ้ลเ่รียงของพีเ่ลีย้งว่� เปน็ก�ร

“กระบวนการอบรมพี่ๆ จะซักถามถึงเป้าหมายของงานและสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความชัดเจน 
จากเด็กที่เรียนเก่ง มั่นใจในตัวเองสูง เมื่อเจอคำาถามกดดัน จึงออกอาการที่ทีมยอมรับว่า “แถ” 
ตอบไปโดยไม่มีข้อมูล จนเกิดวิวาทะคารมกับพี่เลี้ยงโครงการ แต่ก็ต้องยอมจำานน ด้วยยอมรับว่า 
พวกเขายังมีข้อมูลไม่เพียงพอจริงๆ ดังนั้นบทเรียนจากการอบรมครั้งแรกทำาให้ทีมรู้ว่าต้องหาข้อมูล
เพิ่มเติมในประเด็นที่จะทำา”
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ถ�มเพื่อให้ทีมเกิดคว�มชัดเจน และรู้จริงในเรื่องที่

กำ�ลังจะทำ� เมื่อทำ�ง�นไปเรื่อยๆ ก็เลิกกลัวพี่ๆ ไป 

ในที่สุด

“โดนซักมากๆ ก็ท้อนะ แต่ไม่เลิก ผมมองว่าถ้าเรา

มาแล้วก็ต้องทำาให้จบ ต้องไปให้สุด เพราะในชีวิตเรายัง

ตอ้งเจออะไรท่ีลำาบากกวา่นี ้ยากกว่านี ้เจออปุสรรคทีย่าก

กว่านี้อีกมาก ถ้าผมยอมแค่โดนอาธเนศ-ชิษณุวัฒน์  

มณีศรีขำา ผู้บริหารโครงการฯ ว่า ผมคงไปไหนต่อไม่ได้

แล้ว” นัดยืนยันความตั้งใจที่จะเรียนรู้ 

ในขณะที่ปีขาลบอกว่า แม้เขาจะถกเถียงกับพี่เลี้ยง

โครงการอยู่บ่อยๆ แต่เมื่อเห็นว่า มีกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา

ตอนต้นสมัครทำาโครงการด้วย กลายเป็นแรกผลักดันที่

ทำาให้ต้องทำาต่อ “ต้องมีศักดิ์ศรี เพราะในการทำาโครงการ

ไม่ได้มีแต่เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่ยังมี 

โครงการอื่นๆ ที่เป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นทำาด้วย”

เมื่อเข้าใจเจตนาของพี่เลี้ยงโครงการแล้ว แต่การ

ทำางานก็ยังมีปัญหาอีก คราวนี้เป็นปัญหาในทีม เพราะ

ต่างคนต่างมีความคิดของตนเอง การถกเถียงกันจึงเป็น

เหตุการณ์สามัญประจำากลุ่ม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่คือ

เรื่องการจัดการเวลาในการทำางานร่วมกัน ปีขาลที่ต้องไป

เปน็ตวัแทนของโรงเรยีนแขง่ขนัหรอือบรมตา่งๆ มกัจะหา

เวลาลงตวักบัเพือ่นๆ ไดย้าก สว่นหนุม่ดว้ยภาระทางบ้าน

ท่ีต้องช่วยแม่ทำางานบ้านทำาให้ต้องวางแผนเวลาอย่าง

รัดกุม ดังนั้นเมื่อนัดกันแล้ว เพื่อนมาไม่ตรงเวลาบ่อยๆ 

หนุ่มจึงตัดสินใจถอนตัวจากโครงการในที่สุด

“ผมต้องช่วยแม่ทำางานบ้าน ขายของ ไหนจะเรียนอีก 

เสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำางานตลอด แล้วเวลานัดก็มาไม่ตรง

เวลา มันหลายเรื่องรวมกัน ทั้งเพื่อนไม่มาตามนัด พี่ๆ ก็

กดดัน ผมเลยหายไปเลย หายไปจากวงการ กลับมาอีกคร้ัง

ตอนอบรมในเวทีนับ 4 เพราะเพ่ือนไปลากกลับมาทำา  

วันนัน้พีเ่ขาถามอะไรกไ็มรู้่ ผมกพ็ยายามแถใหเ้ข้าเรือ่งไป 

เลยคิดได้ว่า ผมต้องกลับมาทำาโครงการนี้อีกครั้ง เพราะ

เราไม่รู้เรื่องเลย จึงบอกกับเพื่อนๆ ว่าจะลงพื้นที่วันไหน

ให้บอก” หนุ่มเล่า

เพื่อให้เข้าใจและรู้จริง
การทำางานในช่วงแรกๆ มุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูล  

ซึ่งในช่วงนี้มีนัดกับพีทเป็นตัวยืนช่วยกันเก็บข้อมูล โดยมี

เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีบ้านในตำาบลท่าคาช่วยอำานวย 

ความสะดวกในการลงพืน้ที ่ซึง่ขอ้มลูทีเ่กบ็รวมรวมคอื ชือ่ 

อายุ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ ปัญหาในการทำาน้ำาตาลมะพร้าว 

และราคา ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวกใจที่จะเปิดเผย 

“เวลาลงไปเราลงไปแบบเป็นลูกเป็นหลาน ไปถึงก็

ยกมือไหว้ เพราะบางท่ีเราเข้าไปเขากำาลังทำางานอยู่ด้วย

ก็ไม่อยากให้เป็นการรบกวนถือว่าลูกหลานมาคุยกัน”  

นัดเล่าถึงวิธีการทำางาน

ขณะทีพ่ทีเสรมิวา่ การวางแผนการเดนิทาง เราเลอืก

ไปทลีะหมู่ๆ  และไปทลีะหลงั สว่นใหญไ่ปชว่งเสารอ์าทติย ์

แตช่ว่งปดิเทอมจะไปช่วงวนัธรรมดา บางวนัเกบ็ขอ้มลูได้ 

3-4 ราย บางวันได้ 5 ราย แล้วแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเขาทำา
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“ทีมยอมรับว่า ถึงจะพยายามเถียงก็เถียงไม่ค่อยจะขึ้น เพราะพวกเขาเป็นฝ่ายที่
ไม่มีข้อมูล เมื่อโดนซักบ่อยๆ และเห็นเพื่อนๆ กลุ่มอื่นก็โดนซักเช่นเดียวกัน 
ทำาให้ค่อยๆ เข้าใจเจตนาในการซักไซ้ ไล่เรียงของพี่เลี้ยงว่า เป็นการถามเพื่อให้ทีม
เกิดความชัดเจน และรู้จริงในเรื่องที่กำาลังจะทำา เมื่อทำางานไปเรื่อยๆ ก็เลิกกลัวพี่ๆ 
ไปในที่สุด”

เยอะแค่ไหน เราไม่ได้กำาหนดว่าจะได้วันละ

ก่ีหลัง แต่จะกำาหนดเวลาการลงพ้ืนท่ีคร้ังหนึง่

ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 

ข้อมูลที่ได้ชวนตกใจ เพราะจากการ

สอบถาม อบต.ท่าคา ฐานข้อมูลบอกว่าใน

ตำาบลท่าคามีเตาเคี่ยวน้ำาตาลมะพร้าว 100 

กว่าราย  ทำาเอาทีมงานอึ้งกับจำานวนข้อมูล

ที่ต้องเก็บ แต่เมื่อลงพื้นที่จริง กลับพบว่ามี

เตาเหลืออยู่เพียง 20 รายที่ยังคงทำาน้ำาตาล

มะพร้าว และน้ำาตาลมะพร้าวแท้ๆ มีไม่ถึง 

5 ราย 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสำารวจยัง

สะท้อนว่า แม้ผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำาตาล

มะพรา้วแทจ้ะมีนอ้ยราย แตไ่ม่มีปญัหาดา้น

การตลาด เพราะมีบริษัทเข้ามารับซื้อถึงที่

และได้ราคาดี ส่วนกลุ่มที่ทำาน้ำาตาลผสม 

แม้จะช่วยลดต้นทุน แต่กลับมีปัญหาด้าน

การตลาด เพราะมีการแข่งขันสูงด้านราคา  

หากไม่สามารถควบคุมต้นทุนและหาตลาด

ได้ก็จะขาดทุน เมื่อขาดทุนก็ไม่มีลูกหลาน

สืบทอดจึงเลิกทำาไปในที่สุด

พีทบอกถึงเทคนิคการสังเกตน้ำาตาล

มะพรา้วแทว่้า น้ำาตาลผสมจะเปน็กอ้นแขง็ๆ 

ไมเ่หลวและสอีอ่นกวา่ ออกสนี้ำาตาลอ่อนๆ 

จนถึงขาว และมีเกร็ดเหมือนน้ำาตาลทราย 

เพราะส่วนใหญ่จะผสมน้ำาตาลทราย ส่วน

น้ำาตาลแท้จะออกสีน้ำาตาลเข้ม ถ้าเอาไว้ใน

ที่ร้อนๆ จะมีลักษณะเหลวคล้ายคาราเมล

 เมือ่ไดล้งพืน้ทีจ่รงิ ทกุคนในทมีต�่ง

สะท้อนว่� ก�รเก็บข้อมูลนอกจ�กทำ�ให้

เข้�ใจวิถีชีวิตคนในชุนแล้ว ยังกล�ยเป็น 

ก�รฝึกทักษะชีวิต ทั้งในเรื่องก�รเข้�ห�

คนแปลกหน้� และก�รเข้�ห�ผู้ใหญ่ 

นัดเล่าว่า เขาต้องคอยสังเกตท่าทาง

อากัปกิริยาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะบ่งบอกว่า 

เขาพรอ้มไหม เชน่ บางบา้นจะบอกวา่มอีะไร

ก็ถามมาเร็วๆ ถามเสร็จหรือยัง บางบ้านก็

มีอะไรลูก มานั่งก่อน ซึ่งบ้านหลังไหนที่ยุ่ง 

ไม่สะดวกต้อนรับ ก็สร้างความรู้สึกอึดอัด 

ให้กับเขาเหมือนกัน แต่ในฐ�นะเด็กก็ต้อง

ใช้คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแนวท�ง 

ถือเป็นประสบก�รณ์ชีวิตที่ต้องเรียนรู้

“ไม่คิดว่ามันเป็นภาระ ผมคิดว่าเป็น 

การพฒันาตัวเราเอง และมนัเปน็การพฒันา

สงัคม ไปเจอบางบา้นถามวา่มาทำาไม มาน่ัง

พักก่อน บ้างก็หาน้ำาให้กิน ตรงนี้มันเป็น

กำาลังใจที่ดีมากๆ”
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เส้นทางสู่ลายแทงน้ำาตาลมะพร้าว
ท่าคา

หลงัจากเก็บข้อมลู ทมีวางแผนจดักจิกรรมเพือ่สรา้ง

การเรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพการทำาน้ำาตาลมะพร้าวให้กับ 

เด็กและเยาวชนในตำาบลท่าคา และโรงเรียนถาวรานุกูล 

ซึ่งทีมสรุปผลของก�รทำ�กิจกรรมว่� ไม่น่�ประทับใจ

เท�่ไร เน่ืองดว้ยทมีไมพ่รอ้ม เพ่ือนในทีมไมม่ส่ีวนรว่ม

ในก�รว�งแผน เด็กๆ ในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีคว�มรู้เรื่อง

ก�รทำ�น้ำ�ต�ลมะพร้�วอยู่แล้ว อีกท้ังกระบวนก�รจัด

กจิกรรมเนน้ก�รบรรย�ย ซึง่น�่เบือ่เกนิไปสำ�หรบักลุม่

เป้�หม�ยนี้ แม้ว่�จะมีสร้�งบรรย�ก�ศให้เพลิดเพลิน

ด้วยก�รพ�ลงเรือเพื่อไปเย่ียมชมบ้�นที่ทำ�น้ำ�ต�ล

มะพร�้วในชว่งท�้ยกต็�ม อยา่งไรกด็ใีนกจิกรรมดงักลา่ว 

ทีมได้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะต่อการทำา

น้ำาตาลมะพรา้ว ซ่ึงสว่นใหญส่ะทอ้นวา่ กระบวนการผลติ

หรอืการเคีย่วน้ำาตาลมะพรา้วในปจัจุบนัไมไ่ดมี้ปญัหา แต่

ปัญหาคือการขาดแคลนแรงงานขึ้นเก็บมะพร้าว ซึ่งเป็น

อาชีพที่เสี่ยงอันตราย และคนไม่นิยมทำา 

แม้การทำากิจกรรมกับเยาวชนจะไม่ประสบความสำาเร็จ

ตามทีต่ัง้ไว ้เพราะสิง่ทีไ่ดมี้แคค่วามคดิเหน็ แตไ่มส่ามารถ

ตอบโจทย์เรื่องความตระหนักถึง “คุณค่�” ของน้ำาตาล

มะพร้าว เพราะขาดการประชุมวางแผนร่วมกันของทีมงาน 

“เวลาทำากิจกรรมเสรจ็เรากมี็การสรปุบทเรยีน วันนัน้

ก็สรุปบทเรียนกันตรงนั้นเลย ผมกับปีขาลมีปากเสียงกัน

นดิหนอ่ย เรือ่งไมไ่ดว้างแผนกนั ทำาไมตกลงกนัไมไ่ด ้ทำาไม

ไม่ไปประชุม” นัดเล่าถึงความขัดแย้งในทีมและสะท้อน 

บทเรียนการทำากิจกรรมว่า

“ถ้าจะทำาใหม่ อย่างแรกพวกผมต้องมาน่ังคุยกันก่อน  

ผมค่อนข้างออกแนววิชาการไปนิด พวกน้ีก็ไม่รู้จะพูด

อย่างไร มันเลยกลายเป็นการบรรยายไป ถ้าจะให้จัดอีกคร้ัง

ต้องดึงทุกคนมาร่วมกันให้ได้ แต่ที่แน่ๆ ผมรู้ตัวเองว่า  

ผมไม่ถนัดทำางานกับเด็ก” 

ถึงจะไม่ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รจัดกิจกรรมกับ

เด็กๆ แต่ก็ไม่ท้อ พี่เลี้ยงโครงก�รเองก็ยังให้กำ�ลังใจ 

ทีมวิเคร�ะห์แล้วว่� จำ�เป็นต้องห�เครื่องมือใหม่ที่จะ

สือ่ส�รกบักลุม่เด็กและเย�วชน ปขี�ลซึง่มคีว�มรูแ้ละ

ทักษะท�งด้�นก�รทำ�หนังสั้น จึงอ�ส�ทำ�ก�ร์ตูนเพื่อ

เล�่เรือ่งร�วของก�รทำ�น้ำ�ต�ลมะพร�้ว  โดยมเีพือ่นๆ 

ชว่ยกนัรวบรวมข้อมลูป้อนเปน็วตัถดุบิท�งด�้นเนือ้ห� 

ด้วยมเีป้�หม�ยเดียวกนัคอื ต้องก�รเผยแพรค่ว�มรูสู้่

กลุ่มเด็กเย�วชนในพื้นที่

“การทำาการ์ตูนไม่ใช่กิจกรรมท่ีอยู่ในแผน เป็นกิจกรรม

ที่งอกออกมา แต่เราก็จะทำา เพราะน่าจะเป็นสื่อที่เข้าถึง

เด็กและเยาวชนได้ดี” ปีขาลเล่า

วันแห่งความสำาเร็จ
และแล้วผลของก�รลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่�ง

ละเอียดก็ทำ�ให้ทีมภ�คภูมิใจ เมื่อทีมเดินหน้�จัด

กิจกรรมกับผู้ใหญ่ โดยเชิญผู้ประกอบก�รน้ำ�ต�ล

มะพร้�วในพ้ืนท่ีเข้�ร่วมประชุม เพ่ือระดมคว�มคิดเห็น

ห�แนวท�งพัฒน�อ�ชีพก�รทำ�น้ำ�ต�ลมะพร้�วให้คงอยู่

คู่กับจังหวัดสมุทรสงคร�มต่อไป ซ่ึงกิจกรรมนี้ได้รับ

คว�มร่วมมือจ�ก อบต. และนักวิช�ก�รในจังหวัด  

ท่ีเห็นคว�มสำ�คัญของโครงก�รท่ีดำ�เนินง�นโดยเย�วชน

เป็นอย่�งดี

นัดเล่าว่า ได้ประสานกับ อบต. ให้ช่วยกระจายข่าว 

ทำาให้บรรยากาศในวันน้ันคึกคักมาก โดยนายก อบต. 

ใหเ้กยีรติเปน็ประธานเปดิงาน นอกจากนัน้ยงัมคีณุอาคม 

จันทรกูล รองธรรมาภิบาล ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

สมทุรสงคราม มาเปน็วทิยากรใหค้วามรูเ้รือ่งสถานการณ์

ภาพรวมน้ำาตาลมะพร้าวของจังหวัด และให้แนวคิดเรื่อง

การทำาสหกรณ์

นดัเลา่ตอ่วา่ เขาใชค้วามรูแ้ละประสบการณจ์ากการ

เขา้รว่มกจิกรรมของสถาบนัพระปกเกลา้ มาปรบัใชใ้นการ

จดัเวทสีานเสวนา เพราะอยากใหผู้เ้ขา้รว่มเรยีนรูเ้รือ่งการ

ตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ไม่ใช่การโต้แย้ง (debate) 

เพราะถา้เถยีงกนัวันหนึง่กไ็มจ่บ เลยใชวิ้ธสีานเสวนาเพ่ือ
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ค่อยๆ เกลี่ยการทำางานในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมไปสู่การ

ระดมความเห็นต่อแนวทางพัฒนาอาชีพการทำาน้ำาตาล

มะพร้าวต่อไป

ก�รจัดกจิกรรมในครัง้น้ีทีมคน้พบว�่ กลุ่มผูใ้หญ่

มคีว�มพรอ้มในก�รรบัข้อมลูเชิงวชิ�ก�รม�กกว่�เดก็

เย�วชน ผลลพัธข์องก�รจดักจิกรรมทำ�ให ้อบต.ท�่ค� 

รับเร่ืองที่จะผลักดันสนับสนุนผู้ประกอบก�รน้ำ�ต�ล

มะพร�้วในก�รสร�้งแบรนด ์โดยมเีงือ่นไขว�่ ตอ้งผลติ

น้ำ�ต�ลมะพร้�วแท้เท่�นั้น ส่วนกลุ่มผู้ประกอบก�ร

ข�นรับก�รรวมตัวเป็นสหกรณ์ โดยค�ดหวังว่�จะเข้�

ม�ช่วยในด้�นก�รรวบรวมผลผลิตไปจำ�หน่�ย

สำาหรบักจิกรรมชว่งทา้ยของโครงการคอื นำาขอ้มลูที่

ได้จากการรวบรวมจากผู้ประกอบการในพื้นที่ มาทำาเป็น

แผนท่ีเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ ซ่ึงต้ังใจทำาเป็นแผนท่ีแสดง

ทีต่ัง้ของผูป้ระกอบก�รน้ำ�ต�ลมะพร�้ว แสดงพิกดัเป็น 

GPS โดยร่างเป็นแผนท่ีเดินดินก่อน จากน้ันจะลงโปรแกรม 

Q-GPS ถ้าเสร็จก็จะเอาไปลงในเว็บไซต์ของ อบต. หรือ

เพจเก่ียวกับการท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด

 

เรียนรู้...อย่างที่ไม่เคยเรียนรู้

แมก้ารทำางานจะไมค่รบทมี แต่ยงัดทีีม่เีพ่ือนต่างทมี

เข้ามาช่วย โดยเฉพาะกลุ่ม Chip munk ที่ต่างสลับกันไป

ช่วยเหลืองาน รวมทั้งบรรยากาศที่ชวนอึดอัดในช่วงแรก

จากความสมัพันธท์ีไ่มค่อ่ยราบร่ืนกบัพีเ่ลีย้งโครงการ และ

ความสมัพันธภ์ายในทีมทีเ่ม่ือทำางานกค็น้พบวา่ แตล่ะคน

มีตัวตนและคว�มคิดที่แตกต่�งกัน นัดและปีข�ลต่�ง

เป็นคนที่มีคว�มมั่นใจในตนเองสูง บ่อยครั้งที่ 2 คนนี้

ถกเถียงกันด้วยเห็นต่�ง พีทที่เป็นคนกล�งก็ต้องคอย

ห�้มทพั โดยก�รบอกใหเ้ปลีย่นเรือ่งคุย คว�มสมัพนัธ์

ในทีมเริ่มลงตัวเมื่อมีก�รแบ่งหน้�ท่ีต�มคว�มถนัด 

ทำ�ให้ต่�งคนต่�งมีพ้ืนท่ีเฉพ�ะตัวให้แสดงคว�มส�ม�รถ
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สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีทีมก้าวข้ามได้ แต่สิ่งที่ทำาให้

รูส้กึท้อแทม้ากทีส่ดุ คือ การท่ีชาวบ้านไม่ให้ความรว่มมอื 

รวมท้ังการทำางานกับกลุ่มเยาวชนท่ียังไม่ประสบความสำาเร็จ

ดังใจ กระนั้นทีมก็ยังพึงพอใจกับผลงานที่ผ่านมา เพราะ

สิ่งสำ�คัญที่สุดที่สม�ชิกทีมได้เรียนรู้คือ ก�รทำ�ง�น 

ร่วมกัน ที่ตอนเริ่มต้นต้องฝืนใจร่วมทีม เพร�ะต่�งคน

ต่�งทัศนคติ ก�รที่ร่วมทีมทำ�ง�นด้วยกันจนม�ถึงท่ีสุด 

จึงเป็นคว�มสำ�เร็จร่วมกันของทุกคน

นอกจากเรยีนรูเ้รือ่งการทำางานเปน็ทมีแลว้ แตล่ะคน

ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยเช่นกัน หนุ่มบอกว่า 

เข�กล้�แสดงออกม�ขึ้น มีคว�มคิดเป็นของตนเอง

ม�กขึน้ ก�รทำ�โครงก�รนีเ้ป็นก�รเปิดโลกกว�้งสำ�หรบั

เข� เพราะปกติหนุ่มไม่เคยออกนอกเส้นทางไปไหนๆ 

ชีวติประจำาวนัคอื จากบ้านถงึโรงเรยีน จากโรงเรยีนถงึบ้าน

ส่วนปีขาลบอกว่า พัฒน�ตนเองในเรื่องก�รแบ่ง

เวล�ให้ถูกต้อง 

สำาหรบัพทีแลว้ ก�รเรยีนรูภ้มูปิญัญ�ของช�วบ�้น

เป็นส่ิงที่สนุกและน่�ตื่นเต้นสำ�หรับเข� “ผมว่าผมได้

ความรูเ้รือ่งน้ำาตาลมะพรา้วมากขึน้มาก อยา่งตน้พะยอม

ท่ีเขาบอกว่าเป็นสารกันบูดธรรมชาติ ผมไม่เคยรู้มาก่อน 

ก็ได้มารู้ เป็นความรู้ใหม่สำาหรับผม และมันเป็นอะไรที่

สนุก amazing สำาหรับผม ต้นไม้แค่ต้นหนึ่ง หรือก้านหนึ่ง

สามารถใช้เป็นสารกันบูดได้เลยหรือ สุดยอดมาก การทำา

น้ำาตาลมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์ มันคลาสสิกดี ผมชอบ“ 

ทั้งนี้พีทบอกว่า สิ่งที่ชอบที่สุดในการเปลี่ยนแปลง

ตนเองคอื ก�รมมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ขีึน้ ต�่งจ�กเมือ่กอ่น

ที่มักอยู่ในโลกส่วนตัว ไม่ชอบสุงสิงกับใคร นอกจ�ก

นี้ประสบก�รณ์ในก�รทำ�โครงก�รยังส�ม�รถนำ�ไป

ปรบัใช้กบัก�รเรยีนวิช�ก�รศกึษ�อสิระหรอื IS ได้เป็น

อย่�งดีอีกด้วย

ด้านนัดมีมุมมองว่า โครงการนี้ทำาให้เขาได้เรียนรู้

ทักษะก�รทำ�ง�นกับช�วบ้�น ซ�บซึ้งกับบทเรียนก�ร

ทำ�ง�นกับเด็ก และก�รทำ�ง�นกับผู้ใหญ่ สิ่งสำ�คัญใน

ฐ�นะหัวหน้�ทีม เข�ได้เรียนรู้เรื่องก�รเอ�ใจเข�ม�

ใส่ใจเร� 

“ทักษะที่ผมได้ฝึก คือ ทักษะการพูด การสอบถาม 

เหมือนเราได้เป็นวิทยากรกระบวนการ โอกาสมันหาได้ยาก

ทีจ่ะมายนืพดู ชวนใหค้นหลายๆ คนมาคยุกนัโดยไมตี่กนั 

เป็นสิ่งใหม่ที่ได้ลองทำา” นัดเล่าถึงโอกาสท่ีได้รับอย่าง 

ตื่นเต้น

วันนี้แม้ว่�พวกเข�จะยังไม่ส�ม�รถกระตุ้น

จิตสำ�นึกของเด็กเย�วชนในก�รเรียนรู้ก�รทำ�น้ำ�ต�ล

มะพร�้วไดอ้ย�่งใจ แตท่มีก็หวงัว�่ แผนทีแ่สดงก�รทำ�

อ�ชีพน้ำ�ต�ลมะพร้�วของช�วสวนในตำ�บลท่�ค�  

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญ�ก�รทำ�

น้ำ�ต�ลมะพร�้วใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในวงกว�้งม�กขึน้ ก�รได้

ทำ�ง�นสัมผัสกับของจริงในท้องถิ่น “ปลุกสำ�นึกตื่นรู้” 

ในใจของทีมง�นให้เกิดคว�มซ�บซึ้งในคุณค่�ของ 

สิ่งที่ศึกษ� อันเป็นประสบก�รณ์ที่จะตรึงใจสม�ชิก 

ในกลุ่มตร�บน�นเท่�น�น

“แต่ละคนมีตัวตนและความคิดที่แตกต่างกัน นัดและปีขาลต่างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง บ่อย
ครั้งที่ 2 คนนี้ถกเถียงกันด้วยเห็นต่าง พีทที่เป็นคนกลางก็ต้องคอยห้ามทัพ โดยการบอกให้เปลี่ยน
เรื่องคุย ความสัมพันธ์ในทีมเริ่มลงตัวเมื่อมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด ทำาให้ต่างคนต่างมีพื้นที่
เฉพาะตัวให้แสดงความสามารถ”
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โครงการสำารวจท่าคาตามหาน้ำาตาลมะพร้าว
ทีมทำ�ง�น

ชมน์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ

ชาตรี ลักขณาสมบัติ

ขันติพงษ์ กาวิละใจ

ธรรมนธี สุนทร

ทวีพร คำาสอน
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โครงการเรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิตชาวตำาบลบางขันแตก

เรียนรู้ชีวิต...
เรียนรู้ความเป็น 
“พลเมือง”
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ตอนนี้รู้ตัวว่าเริ่มสนใจปัญหารอบๆ บ้าน

มากขึ้น ต่างจากเมื่อก่อนไม่เคยสนใจ

พอเห็นปัญหาก็อยากจะเข้าไปช่วย

...ถ้าเราไม่ทำา แล้วใครจะมาทำา

เดี๋ยวนี้เจอขยะก็เก็บ บางทีเก็บแบบ

ไม่ได้คิดอะไร มันเก็บเองโดยอัติโนมัติ  

เพราะโรงเรียนก็โรงเรียนของเรา

ให้ความรู้เรา และอีกอย่างถ้าเราเก็บ

ก็ช่วยแบ่งเบาภาระภารโรง

ไม่ต้องทำางานหนักมาเก็บขยะให้เรา

“เราไม่อยากให้คนขายที่” 

นั่นคือ...สิ่งที่น้องๆ ทีมท้�ยห�ด TD  ร่วมกันคิด 

ในฐ�นะเย�วชนรุ่นใหม่จ�ก “ต่�งถิ่น” ที่ม�อ�ศัย 

แผ่นดินแม่กลองเป็นที่อยู่ ที่กิน และที่เรียน

แมก่ลองเปน็แหลง่ทีมี่ทรพัยากรอดุมสมบูรณ ์ เปน็

แหลง่ทอ่งเท่ียวใกลก้รงุเทพฯ คนจงึนิยมมาเทีย่วกนัมาก

“แต่ไม่ค่อยเห็นห่ิงห้อยแล้วนะ” เมโย-อ�รี อ่อนหล้� 

บอก

ไม่เพียงแค่สังเกตว่าหิ่งห้อยหายไป แต่พวกเขาได้

ลงไปศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือหาคำาตอบว่า “ห่ิงห้อย”  

หายไปไหน

“สิง่ทีค่น้พบคอืมกีารสรา้งรสีอรท์รมิคลองเยอะมาก  

พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำาลาย แถมบางจุดโรงงานและ

รีสอร์ทก็ปล่อยน้ำาเสียลงมา” กฤษ-กฤษณะ คำ�ส�ลิก� 

บอกข้อค้นพบของทีมงาน
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คิดการใหญ่
เมื่อข้อค้นพบท่ีได้คือมีก�รรุกล้ำ�ริมคลองเพื่อ

สร�้งรสีอรท์ซึง่เป็นท่ีอยู่อ�ศยัของห่ิงห้อย พวกเข�มิได้

หยุดแค่นั้น แต่สำ�รวจลึกลงไปอีกขั้นและพบว่�...

เจ้�ของรีสอร์ทส่วนใหญ่...ไม่ใช่คนแม่กลอง แต่เป็นที่

ที่คนแม่กลองข�ยให้กับน�ยทุน  

“เราไมอ่ยากไดค้วามเจรญิเข้ามา หากความเจรญิ

นั้นจะเข้ามาทำาลายวิถีชีวิตของคนแม่กลอง ซึ่งเป็น 

ที่รู้จักกันของคนทั่วไป เช่น ตลาดน้ำาอัมพวา เป็นต้น”

แม้สถานการ์ณในพ้ืนท่ีจะวิกฤต แต่ยังมี “คนรุ่นใหม่” 

กลุ่มหนึ่งเห็นความสำาคัญของแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

คิดหาทางปกป้องผืนดินแห่งนี้ให้คงอยู่กับคนแม่กลอง

สืบไป

 เราไมใ่ช่คนแมก่ลอง ถา้เราอยูเ่ฉยๆ มนักเ็หมือน

กับว่า เรามาอยู่ มากิน มานอน มาเรียนหนังสือโดย 

ไม่ตอบแทนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ พอมีโครงการให้

พวกเราทำา เราก็นึกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก เพราะเรา

ไม่อยากให้คนขายที่” เมโยย้ำาแนวคิดการทำางาน

ดังนั้นโจทย์แรกที่น้องๆ ทีมท้ายหาด TD คิดทำาจึง

มุ่งไปที่การหาทางยับย้ังการขายที่ดินของคนแม่กลองให้

กับคนต่างถิ่น

“แต่พี่เลี้ยงโครงการบอกว่าเรื่องมันกว้างเกินไป”  

เมโยกลา่วอยา่งถอดใจ พรอ้มใหเ้หตผุลวา่ มนัยาก เพราะ

ตอ้งทำาทัง้จงัหวดั ศกัยภาพของพวกเราคงไมส่ามารถหา้ม

ให้ชาวบ้านขายท่ีได้ และเราก็ไม่รู้ว่าบางคนเขาอาจจะมี

ความจำาเป็นจึงต้องขายที่ 

“แนะ” แต่ไม่ “นำา”
กฤษเสริมว่า ตอนนั้นรู้สึกตันไปหมด อยากทำา

โครงการนี้มาก จึงไม่ได้คิดโครงการสำารองไว้ แต่พี่เลี้ยง

โครงก�รกใ็หโ้อก�สไดท้บทวน แนะใหพ้วกเร�ทำ�จ�ก

เรื่องใกล้ตัว ที่ส�ม�รถทำ�ได้จริงต�มศักยภ�พของ

แต่ละคน
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คำาแนะนำาของพี่เลี้ยงโครงการในเวที

นับ 1 ปลุกสำานึกพลเมือง คือให้ทำ�เรื่อง 

ก�รศึกษ�วิถีชีวิตของชุมชนบ�งขันแตก  

รู้สึกว่�น่�สนใจดี เพร�ะพวกเข�เองก็ยัง

ไม่รู้ว่�บ�งขันแตกมีคว�มพิเศษอย่�งไร  

ซ่ึงข้อเสนอแนะดังกล่าวช่วยคลายปม และ

ข้อกังวลว่าจะไม่ได้ทำาโครงการให้หมดไป 

ทีมงานบอกว่า พอเปล่ียนโจทย์มา

เป็นการเรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิตชาวตำาบล 

บางขันแตกก็โล่งขึ้น พวกเข�เริ่มต้นค้น

ข้อมูลพื้นฐ�นในอินเทอร์เน็ต ดูว่�ใน

ตำ�บลบ�งขันแตกประกอบด้วยกี่หมู่บ้�น 

แต่ละหมู่บ้�นมีจุดเด่นอะไร โดยเฉพ�ะ

ขอ้มลูเรือ่งปร�ชญ์ช�วบ�้นทีท่มีง�นนำ�ม�

ใช้เป็น “ต้นทุน” ก�รทำ�ง�น ก่อนลงพื้นที่

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ�ชีพ ภูมิปัญญ� 

และทรัพย�กรของชุมชน  

เน่ืองจากเดินทางสะดวก ทีมท้ายหาด 

TD จงึเริม่ตน้เกบ็ข้อมลูดา้นวิถชีวีติของชมุชน

ที่บ้าน “ลุงเสียง อินทร์ประเสริฐ” ปราชญ์

ชาวบ้านด้านการเกษตร

“ลุงเสียงเป็นเกษตรกรดีเด่นของตำาบล 

มีชื่อเสียงด้านการเป็นวิทยากรการเกษตร 

และเป็นแกนนำาของเกษตรกรสวนส้มโอใน

ตำาบล เราเลยไปสอบถามประวัติชีวิตลุง  

การทำางาน อาชีพ และก็ถามต่อว่าถ้าจะไป

สัมภาษณ์เพ่ิมต้องไปสัมภาษณ์ใครได้อีก  

ลุงก็ประสานงานให้ เราก็ลงพ้ืนที่สอบถาม

ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสวนส้มโอ” 

ข้อมูลท่ีได้จากลุงเสียงทำาให้ทราบว่า 

วิถีชีวิตชาวบ้านบางขันแตกเริ่มตั้งแต่เช้ามืด 

บางคนออกไปปาดตาลแต่เช้า กลับมาอาบน้ำา

อาบทา่กินข้าว และก็ไปสวนสม้โอ หลายบ้าน

ปลกูพชืมากกวา่ 1 ชนดิ เรยีกวา่ “สวนผสม”  

เช่น มะละกอ ล้ินจ่ี เพ่ือป้องกันความเสียหาย

กรณีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งราคาไม่ดี

ทมีงานบอกวา่ นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบั

บุคคลสำาคัญของชุมชนแล้ว ชาวบ้านยังให้ 

คำาแนะนำาว่าไม่ควรมุ่งไปที่เร่ืองการเกษตร

อย่างเดียว แต่ควรให้ความสำาคัญกับเร่ือง

วัดวาอาราม และสถานที่สำาคัญด้วย 

ทั้งนี้หลังเก็บข้อมูลครบทุกประเด็น  

ทีมงานจะลงพื้นที่ถ่ายทำาวิดีโอเพื่อผลิตเป็น

สื่อ เช่น คลิปวิดีโอเพื่อนำาไปฉายให้น้องๆ 

ในโรงเรียนท้ายหาดได้ดู และนำาไปเผยแพร่

ในเว็บไซต์ ซึ่งตอนนี้มีเว็บไซต์ของกลุ่ม 

“สมุทรสงครามจัดการตนเอง” ที่นำาลิงค์

จากยูทูปไปแปะไว้ 

โอกาสแห่งการเรียนรู้
แม้ทีมงานจะวางแผนและจัดวางบทบาท

การทำางานในทีมไว้เป็นอย่างดี แต่พอลงมือ

ปฏิบัติการจริงก็พบ “คว�มไม่พร้อม” ใน

หลายๆ เรื่อง ทำาให้โครงการล่าช้า ไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้

พวกเขาพากันวิเคราะห์ ถอดบทเรียน

ก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดพบว่า มีหลาย

สาเหตุที่ทำาโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

“งานแบบนี้เป็นงานที่ต้องประชุมร่วมกัน และต้องทำาความเข้าใจพร้อมกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าช้า  
เราก็จะต้องมานั่งอธิบายซ้ำา ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำาให้งานของพวกเราช้าไปจากแผนที่วางไว้”
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และเดินไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้คือ การผลิตสื่อวิดีโอ

เผื่อเผยแพร่เรื่องราวของคนบางขันแตกให้รุ่นน้องได้ 

รับรู้ดังที่ตัวเองได้รับมา 

“เวลาเราวา่งไมต่รงกนั เนือ่งจากงานแบบนีเ้ปน็งาน

ทีต่อ้งประชมุรว่มกนั และต้องทำาความเขา้ใจพรอ้มกนั 

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าช้า  เราก็จะต้องมานั่งอธิบายซ้ำา 

ตรงน้ีน่าจะเป็นจุดที่ทำาให้งานของพวกเราช้าไปจาก

แผนการที่วางไว้ พอเราว่างกันหมด แต่คุณลุงที่เรา 

นัดหมายไว้ไม่สะดวก พอลุงสะดวก เราก็ติด มันก็เลย

ทำาใหง้านลา่ชา้ออกไปเรือ่ยๆ ซึง่แผนการถ่ายทำาของเรา

คือจะต้องถ่ายให้เสร็จตอนปิดเทอม แต่ก็ติดปัญหาตรงที่

ตัวนักแสดงหายาก จากหนังสั้นก็เลยกลายเป็นสารคดีที่

ไม่จำาเป็นต้องมีนักแสดง” กฤษชี้แจงรายละเอียด

แม้การทำาโครงการจะยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้  

แต่ก็มี “คว�มสำ�เร็จ” หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับน้องๆ ทีม

ท้ายหาด TD 

“ได้ฝึกความกล้า ต้องกล้าถาม ไม่ใช่ปล่อยให้

เพือ่นทำาคนเดยีว อกีอยา่งคอืฝกึรวบรวมขอ้มลู เพราะ

เป็นงานใหม่ เมื่อก่อนไม่เคยทำาแบบนี้ เป็นคนไม่กล้าพูด  

แรกๆ กขั็ด พอฝึกไปเร่ือยๆ ก็ชิน และนำาไปใชใ้นการเรียน

ได้ เพราะเราจดเป็นแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์พูดอะไร 

ก็ไม่ฟัง ไม่จด อาจเป็นเพราะลายมือเราไม่สวยด้วย”  

ณัฐช� ผะโรประก�ร อธิบายถึงประโยชน์ที่เธอได้รับ

ณฐัชาบอกตอ่วา่  นอกจากนีเ้ธอยงัไดเ้รยีนรูว้ธิกี�ร

ทำ�ง�นกบัช�วบ�้นว�่จะต้องติดต่อกบัช�วบ�้นยงัไง ได้

รู้ว่�ช�วบ้�นทำ�อะไรบ้�งในชีวิตประจำ�วัน และง�นท่ีทำ�

ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้กับก�รเรียนได้ โดยเฉพ�ะเรื่อง

ของก�รคิด กล้�ที่จะถ�มในสิ่งที่เร�ไม่เข้�ใจ 

ส่วนเมโย สำาหรับเธอคือการได้เปิดโลกทัศน์ ตอนแรก

คิดว่าไม่ว่าคนท่ีไหนๆ ก็คงมีวิถีชีวิตเหมือนๆ กัน อย่างคน

เพชรบุรีก็คงมีวิถีชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนแม่กลอง เพราะ

เราอยูใ่นประเทศเดยีวกนั มภีาษาเดยีวกนั แตพ่อไดล้งไป

สัมผัสกับวิถีชีวิตคุณลุงคุณป้า รู้เลยว่าไม่เหมือนกัน 
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“ถึงตอนน้ีรู้ตัวว่าเริ่มสนใจปัญหารอบๆ บ้าน 

มากขึ้น ต่างจากเมื่อก่อนไม่เคยสนใจ ตอนนี้พอเห็น

ปัญหาก็อยากจะเข้าไปช่วย ปกติเจอขยะก็จะเฉยๆ 

ตอนนี้ก็เริ่มเก็บมากขึ้น เช่น ท่ีโรงเรียนขยะก็เยอะ  

ถ้าเราไม่ทำา แล้วใครจะมาทำา เดียวน้ีเจอขยะก็เก็บ 

บางทก็ีเกบ็แบบไมไ่ดค้ดิอะไร มันเก็บเองโดยอตัโินมตั ิ 

เพราะโรงเรียนก็โรงเรียนของเรา ให้ความรู้เรา และ 

อีกอย่างถ้าเราเก็บ ก็ช่วยแบ่งเบาภาระภารโรงไม่ต้อง

ทำางานหนักมาเก็บขยะให้เรา”

สำาหรับกฤษสิ่งที่เขาได้คือ มีโอก�สในก�รถ�ม   

ฝึกก�รพูดคุย ได้รู้จักลุงๆ ป้�ๆ ซึ่งตอนแรกก็หวั่นๆ ว่า

จะร่วมมือกับเราไหม แต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 

อย่�งที่สองคือได้เพ่ือน อย่�งที่ส�มคือได้รู้จักพ่ีเล้ียง

โครงก�รที่ให้คำ�ปรึกษ�ทุกอย่�ง แม้ว่าปัญหาของเรา 

จะยาก แต่พี่ๆ ก็จะไปหาข้อมูลมาให้คำาปรึกษาแก่เรา  

พี่เขาจะผลักดันให้เราต่อสู้อยู่เสมอ  

“ถึงตอนนี้คิดว่าเรายังมีความเป็นพลเมืองไม่ดีเท่าไหร่ แต่เราเชื่อมั่นว่า 
ในแง่ของความเป็นพลเมือง “เรา” ได้ทำาประโยชน์ ไม่ว่าจะเล็กๆ น้อยๆ 
แต่ถ้าคนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นพลเมืองแล้ว” 

“ถึงตอนนี้คิดว่าเรายังมีความเป็นพลเมืองไม่ดี

เท่าไหร่ แต่เราเชื่อมั่นว่า ในแง่ของความเป็นพลเมือง 

“เรา” ไดท้ำาประโยชนไ์มว่า่จะเลก็ๆ นอ้ยๆ แตถ่า้คนใน

หมู่บ้านได้รับประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นพลเมืองแล้ว”  

กฤษย้ำาถึงความคิดที่เปลี่ยนไป

6 เดือนของการทำาโครงการ เปรียบได้กับ “ประตู

แห่งโอก�ส” ที่ทำาให้พวกเขาได้ทำาความรู้จัก “บ้�นของ

ตัวเอง” แล้ว โครงการนี้ยังช่วยฝึก “ทักษะ” ต่างๆ ทั้ง

การทำางานเป็นทีมและการทำางานกับชุมชน ผลจากการ

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบางขันแตกในครั้งนี้ยังทำาให้น้องๆ  

ทีมท้ายหาด TD รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยบ้านที่พวกเขาอาศัย

อยู่อีกด้วย
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โครงการเรยีนรูค้ณุคา่วถิชีวีติ
ชาวตำาบลบางขันแตก

พี่เลี้ยงชุมชน

อุบลรัตน์ จงแพ

ทีมทำ�ง�น

สมโชค อยู่ประเสริฐ

ณัฐชา ผะโรประการ

อารี อ่อนหล้า

กฤษณะ คำาสาลิกา

วสุพล จันทร์ขำา 
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คลองเขินรักถิ่น
โครงการชวนน้องเรียนรู้ตำาบลคลองเขิน
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เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่สนใจ และ 

ไม่รู้สึกว่ามีความสำาคัญกับตัวเอง  

เมินเฉยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน ไม่รับรู้ว่าชุมชนกำาลังเผชิญ

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไร  

ทำาให้ขาดความรักและความหวงแหน 

บ้านเกิด ไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 

ขาดจิตสาธารณะในการเข้ามาร่วม

ดูแล ทำาให้ในอนาคตสิ่งดีๆ ของตำาบล

จะหมดไป ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์

จะค่อยๆ ลดลง กระทั่งไม่เหลือเพียงพอ

สำาหรับคนรุ่นต่อไป

สมทุรสงคราม...ในวนัทีถ่นนหนทางเขา้มารบัใชผู้ค้น 

ดว้ยการคมนาคมทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ บทบาทของ 

“คลอง” กลายเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ 

คนต่างถ่ิน คลองบางสายถูกปล่อยให้ชำารุดทรุดโทรม  

บางสายเต็มไปด้วยผักตบชวาและต้ืนเขิน มีไม่น้อยที่ 

ส่งกลิ่นเหม็น

วันหนึ่ง . . .เด็กวัยรุ่นสามสี่คนประกอบไปด้วย  

ต�ล-รัตน�ภรณ์ วงษ์โต ตุ๊กติ๊ก-ร�ตรี กลิ่นพะยอม  

นนท์-ภัทรพงศ์ ส�ยป้อง และเชียร์-ชินดนัย พูลทรัพย์ 

ซึ่งสองคนหลังขณะนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการ 

เล่นเกม ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ที่พวกเขาสามารถฟันฝ่า

อปุสรรคตา่งๆ ไปไดอ้ยา่งไมย่ากเยน็ จนสามารถขึน้แทน่

เป็นนักเล่นเกม “เก่ง” อันดับต้นๆ ของหมู่บ้าน 
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แต่ในชีวิตการเรียน การเอาชนะ 

“ข้อสอบ” ของครกูลบัยากเยน็กวา่ บางวชิา

ติด ร. บางวิชาได้เกรด 0 ทั้งนนท์และเชียร์ 

เดก็วยัรุน่จากวทิยาลยัเทคนคิสมทุรสงคราม 

จึงค่อยๆ หันหลังให้โรงเรียนและครู ท้ายท่ีสุด

เกมคือสิ่งที่เขาเลือก

แต่วนัน้ีท้ัง 4 คนตัดสนิใจ “ออกเดิน” 

ไปเรียนรู้ชุมชนด้วยก�รทำ�โครงก�รชวน

น้องเรียนรู้ตำ�บลคลองเขิน

หาทีมทำางาน

ตาลในฐานะพ่ีใหญ่ของทีมเล่าว่า  

เธอเห็น “จุดเด่น” ของน้องๆ ในเรื่องของ

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ สังเกตจากตอนที่

เขาเล่นเกมจึงชวนมาทำาโครงการ

“เหน็นอ้งเลน่เกมทัง้วนั เลยลองชวนมา

ทำาโครงการดู จริงๆ ก็กึ่งชวนกึ่งบังคับ...แต่

น้องทั้งสองคนก็ยอมมา” ตาลอธิบาย

นนท์เล่าว่า เขามาร่วมโครงการกับพ่ีตาล 

เพราะลุงให้มาช่วยพี่ทำางาน

“ลุงบอกว่าพ่ีตาลกำาลังหาทีมทำาโครงการ 

ผมวา่งๆ อยู ่เลน่แตเ่กมมันกเ็บือ่ เลยมาชว่ย

งานพี่เขา ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าให้ทำาอะไร แต่

กอ็ยากมาร่วม อยากรู้จักคนอืน่ๆ บ้างทีไ่มใ่ช่

คนแถวบ้าน”  

แต่ด้วยบุคลิกของ “วัยรุ่น” ที่ไปไหน 

มาไหนย่อมม ี“คูหู่” นนทจึ์งแนะนำาใหพ้ีต่าล

ไปชวน “เชียร์” ที่วันๆ เอาแต่เล่นเกม

เหมือนกันมาช่วยอีกแรง

“ไม่ต้องคิดอะไรมาก เพื่อนชวนก็มา” 

เชียร์บอก

ดา้นตุ๊กต๊ิกบอกว่า พีต่าลชวนใหม้าชว่ย

งาน เราก็อยากทำางาน อยากไปเที่ยว อยาก

รู้จักเพื่อนใหม่บ้าง

คลองเขินจึงมทีมี “คลองเขนิรกัถิน่” ที่

ก่อต้ังโดยเยาวชนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะ

เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่
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ขอความเห็นผู้ใหญ่ในชุมชน
สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้คิดและอยากทำาคือ “ทำาอย่างไรให้

คลองทีพ่วกเขาผูกพนัมาทัง้ชวีติกลับมาดเีหมอืนเดมิ”

ตาลประธานกลุ่มเยาวชนตำาบลคลองเขินในฐานะ

แกนนำานอ้งๆ บอกวา่ ส่ิงท่ีเธอคิดรว่มกบัน้องๆ คอืก�ร

อนุรักษ์คูคลอง โดยเฉพ�ะ “คลองเขิน” ที่เธอและ

น้องๆ ผูกพันม�ตั้งแต่เด็กๆ 

“ขยะเยอะมาก เห็นแล้วเกะกะ” ในเวทีพัฒนาโจทย์

โครงการ พวกเราเสนอเรื่องนี้... พี่อ�ร์ต-สุทธิลักษณ์  

โตกทอง พ่ีเล้ียงโครงก�รก็ถามกลับว่า น้องจะทำาไหวไหม 

เพราะต้องลงไปเก็บขยะในคลอง และสมาชิกเรามีพอที่

จะทำาให้สำาเร็จได้ไหม 

เพราะไม่อยากเสียโอกาสในการเรียนรู้ ตาลนำาเรื่อง

ดังกล่าวไปหารือกลุ่มผู้ใหญ่ในเวทีประชุมสภาเด็กและ

เยาวชนระดบัตำาบลทีเ่ธอเปน็ประธานอยู ่ ซึง่ในทีป่ระชมุ

แกนนำาเยาวชนจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีเป็นที่ปรึกษามาร่วม

ประชุมกับกลุ่มเด็ก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

“ลุงองอาจ อินทรสุนทร ผู้นำาชุมชน แนะนำาว่า 

น่าจะลองศึกษาประวัติชุมชนคลองเขิน เพราะปัจจุบัน 

ยังไม่มีเรื่องราวของชุมชนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนก็มีแนวทางจะศึกษา

ประวัติของชุมชนพอดี จึงอยากให้พวกเราศึกษา เพราะ

คนเฒ่าคนแก่ในบ้านเราเหลือน้อยเต็มที และเด็กๆ ใน

ชุมชนก็ไม่รู้จักเรื่องราวของชุมชนตัวเอง” 

่จึงกลายเป็นทีม่าของโครงการชวนนอ้งเรียนรู้ตำาบล

คลองเขิน ซึ่งแนวคิดคือ ชวนน้องๆ อายุ 9-15 ปีจาก

โรงเรียนวดัปากลดัออกไปเรยีนรูเ้ร่ืองราวของชมุชนตนเอง  

เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนชุมชน

รู้จักชุมชน...ผ่านฐานการเรียนรู้
กอ่นพานอ้งเรยีนรู ้ทมีลงพืน้ท่ีเกบ็ขอ้มลู 3  สว่นคอื 

ประวัติบุคคล อาชีพเด่นๆ และสถานท่ีสำาคัญของตำาบล   

เช่น กลุ่มขนมหวาน กลุ่มดนตรีไทย เป็นต้น โดยตาลเล่าว่า 

การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลคร้ังนี้ทำาให้ทีมเห็น “ทุนชุมชน”  
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ที่สามารถนำามาจัดเป็นฐานการเรียนรู้ได้มากถึง 20  ฐาน 

โดยแต่ละฐานจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้ความรู้    

เมือ่ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ ทีมงานวางแผนพานอ้ง ๆ  

ลงเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ให้ครบทั้ง 20 ฐาน ซึ่งก่อนเริ่ม

กิจกรรม ทีมได้ชี้แจงทำาความเข้าใจกับน้องๆ ในโรงเรียน

เก่ียวกับทีม่าทีไ่ปของโครงการ ลงุองอาจชว่ยประสานงาน

ขออนญุาตผูอ้ำานวยการโรงเรยีนวดัปากลดั คดัเลือกเดก็

อ�ยุระหว่�ง 9 - 15 ปี ซึ่งทีมให้เหตุผลว่� “เพราะเด็ก

วัยนี้จะพูดรู้เรื่องกว่า และก็ไม่เด็กจนเกินไปที่จะรับรู้

เรือ่งราวของชมุชน” ทัง้น้ีเพร�ะเป�้หม�ยของโครงก�ร

คอื อย�กใหเ้ดก็ๆ ทร�บประวตัคิว�มเปน็ม�ของตำ�บล

คลองเขิน ถ้�รุ่นนี้ไม่รู้ ก็จะทำ�ให้ไม่รักและหวงแหน 

ถิ่นเกิด

นนท์เล่าว่า ในวันท่ีดำาเนินกิจกรรมประจำาฐาน เขาและ

เชียร์ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดูแลและกำากับน้องๆ  

ไม่ให้แตกแถว ดูเหมือนงานที่ได้รับมอบหมาย “ไม่ย�ก” 

แต่ทั้งสองคนก็ตั้งใจจะทำางานนี้ให้ดีที่สุด  

“เหมือนการ์ดเลยครับ คอยคุมน้องๆ ดูว่าไม่ให้ 

แตกแถวหายไปไหน เพราะพี่บอกว่า เราเอาน้องออกมา

จากโรงเรียน ตอ้งรบัผดิชอบ ตอ้งดแูลใหน้อ้งๆ ปลอดภยั” 

แม้จะเป็นงานเล็กๆ แค่การ “คุมน้องไม่ให้แตกแถว” 

แตน่นทแ์ละเชยีร์กลบัรูส้กึว�่ง�นทีไ่ดร้บัสร�้ง “คุณค�่” 

ม�กม�ยให้กับตนเอง และท่ีสำ�คัญเข� “มีคว�มสุข” กับ

บทบ�ทท่ีได้รับ เข�บอกว่� ย่ิงตอนท่ีน้องๆ เดินม�ถ�ม

เรื่องเกี่ยวกับฐ�นก�รเรียนรู้ เข�รู้สึกว่� “เป็นครั้งแรก

ในชีวิต” ที่มีคนเดินม� “ขอคว�มรู้” จ�กเข� 

นนท์บอกว่า ประทับใจตอนมีน้องๆ มาทักทาย มา

ถาม เพร�ะกอ่นหน�้นัน้ไมเ่คยมคีนใหค้ว�มสำ�คญักบั

เข�เลย  เข�จึงรู้สึกภูมิใจม�ก รู้สึกว่�ตัวเองประสบ

คว�มสำ�เร็จ ไม่คิดว่�จะทำ�ได้

สำาหรับเชียร์ ความรู้สึกภาคภูมิใจก็ไม่ได้แตกต่างไป

จากนนท์มากนัก และคว�มสำ�เร็จเล็กๆ ทำ�ให้เชียร์ ไม่

พล�ดที่จะเข้�ร่วมประชุมกับพี่ต�ลทุกครั้ง

“จรงิๆ ตอนมาชว่ยงานใหม่ๆ  ไมเ่หน็มอีะไรสนกุ 

พี่ๆ เอาแต่คุยกัน เคยคิดจะถอนตัวแต่ก็ถอนไม่ได้

เพราะไม่มีคนมาแทน ถ้าเรากลับไปเล่นเกม ก็กลัว

เพื่อนๆ กับพี่ๆ ไม่มีคนช่วย อีกอย่างคือเราตั้งใจแล้ว 

เราก็ทำาให้เสร็จ ถ้าไม่เสร็จมันก็เหมือนกับเราล้มเหลว”  

เชียร์สะท้อนความคิด

“ตอนมาช่วยงานใหม่ๆ ไม่เห็นมีอะไรสนุก พี่ๆ เอาแต่คุยกัน เคยคิดจะถอนตัว แต่ก็ถอนไม่ได้ 
เพราะไม่มีคนมาแทน...กลัวเพื่อนๆ พี่ๆ ไม่มีคนช่วย อีกอย่างคือเราตั้งใจแล้ว เราก็ทำาให้เสร็จ
ถ้าไม่เสร็จมันก็เหมือนกับเราล้มเหลว”
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ส่วนตาลในฐานะพี่ใหญ่บอกว่า โครงก�รนี้ทำ�ให้

เธอเหน็ถงึ “หน�้ทีค่ว�มเปน็พลเมอืง” ของตนเองและ

เชื่อว่�เด็กมีพลังทำ�สิ่งดีให้ชุมชน เธอจึงเริ่มสนใจ

เข้�ไปร่วมในกิจกรรมของชุมชนม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ

ก�รประชมุของกลุม่สภ�องคก์รชมุชนทีเ่ธอจะเข�้รว่ม

เกือบทุกครั้ง และพย�ย�มดึงเพื่อนๆ วัยเดียวกัน 

เข้�ร่วมกิจกรรมด้วย และเธอยังเช่ือว่� ถึงแม้ตอนนี้

คนวัยเดียวกันอ�จจะยังมองไม่เห็นคุณค่�เหมือนเธอ 

แต่อน�คตเชื่อว่�คนอื่นก็จะเห็นแบบที่เธอเห็น

โครงการ = การเรียนรู้ 
แม้คว�มตั้งใจเดิมของทีมคลองเขินรักถิ่น จะมุ่ง

ฟื้นคว�มสวยใสให้คลองเขิน  แต่ด้วย “กระบวนก�ร” 

ของพี่เลี้ยงโครงก�รที่เติมเข้�ม�ระหว่�งเวทีนับ 1–3 

ทำ�ให้เย�วชนทั้ง 4 คนคิดโจทย์ ห�ประเด็น รวมทั้ง

ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงก�รและสอดคล้องกับศักยภ�พของตนเอง 

แม้ผลของโครงการจะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน  

เพราะยังไม่ได้พาน้องๆ เรียนรู้ครบทั้ง 20 ฐาน แต่สิ่งที่

เปลี่ยนแปลงไปคือ นนท์และเชียร์ที่บอกว่� “เล่นเกม

น้อยลง” หลังม�ทำ�โครงก�ร และเริ่มเห็น “คุณค่�” ใน

ตัวเอง พวกเข�ค่อยๆ หันหลังให้คอมพิวเตอร์ และ 

หันหน้�เข้�โรงเรียนกลับม� “สอบซ่อม” และ “แก้ ร.” 

ที่ติดไว้หล�ยตัว 

และที่สำาคัญกว่านั้น “ฐ�นก�รเรียนรู้” ที่พวกเขา 

เริ่มต้นไว้ ได้รับการต่อยอดจากครูในโรงเรียนวัดปากลัด 

โดยมสีภาเดก็และเยาวชนทีต่าลเป็นประธานเป็นแกนนำา

ขับเคลื่อน

ซึ่งไม่แน่ว่า...หลังจากนี้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น 

“คว�มฝัน” ที่จะทำาให้คลองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง...

อาจเป็นจริงก็ได้ 

ก�รได้ลงมือทำ�จริง ทำ�ให้น้องๆ ดึงตัวเองออก

ม�จ�กเกม  ฝึกที่จะรับผิดชอบทำ�ง�นร่วมกับเพื่อน    

ทั้งยังได้เปิดมุมมองใหม่ให้ตัวเอง ทำ�ให้เห็นว่�ตัวเอง

ทำ�อะไรได้ม�กม�ย เป็นจุดเล็กๆ ให้คนที่อ�จไม่เคย

คิดว่�จะทำ�อะไร เปลี่ยนไปเห็น “คุณค่�” ของตัวเอง 

และเริ่มคิดที่จะทำ�อะไรม�กขึ้น

การได้ลงมือทำาจริง ทำาให้น้องๆ ดึงตัวเองออกมาจากเกม  ฝึกที่จะรับผิดชอบทำางานร่วมกับเพื่อน    
ทั้งยังได้เปิดมุมมองใหม่ให้ตัวเอง ทำาให้เห็นว่าตัวเองทำาอะไรได้มากมาย เป็นจุดเล็กๆ ให้คนที่อาจ 
ไม่เคยคิดว่าจะทำาอะไร เปลี่ยนไปเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง และเริ่มคิดที่จะทำาอะไรมากขึ้น
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โครงการชวนน้องเรียนรู้ตำาบลคลองเขิน
พี่เลี้ยงชุมชน

เกสร มณีรินทร์

ทีมทำ�ง�น

รัตนาภรณ์ วงษ์โต

ราตรี กลิ่นพะยอม 

ภัทรวงศ์ สายป้อง

ชินวัตร พลูทรัพย์
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โครงการศึกษาสถานการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหาของ
น้ำาตกบ่อหวี ตำาบลตะนาวศรี อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รวมพลังชุมชน...
ฟื้นชีวิตน้ำาตกบ่อหวี
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การทำาโครงการฝึกให้เรามี

ความรับผิดชอบ มีความพยายาม

และมีความอดทนมากขึ้น ได้เรียนรู้

เรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ เรียนรู้ภาวะ

ความเป็นผู้นำา การเป็นผู้ฟังและ

ผู้พูดที่ดีต้องรู้ว่าควรจะพูดอย่างไร

ให้เพื่อนฟังและยอมรับในตัวเรา

และที่สำาคัญคือทำาให้เราเข้าใจคำาว่า

“สำานึกพลเมือง” มากขึ้น

หากพูดถึงสถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  

อำาเภอสวนผึง้จัดเปน็อำาเภอลำาดบัต้นๆ ท่ีนกัทอ่งเทีย่วจะ 

ปักหมุดเดินทางไปเช็คอิน โพสต์ลงสื่อโซเชียล ซึ่งหนึ่ง 

ในนั้นคือน้ำ�ตกบ่อหวี สถ�นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมช�ติ 

ตัง้อยูใ่นตำ�บลตะน�วศร ีอำ�เภอสวนผึง้ มทีัง้หมด 7 ชัน้ 

ห่างจากบ้านบ่อหวีประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ปัจจุบัน

น้ำาตกบ่อหวีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา อีกทั้งเส้นทาง

เดนิบนน้ำาตกยงัถกูปลอ่ยปะละเลย จนทำาใหน้้ำาตกบอ่หวี

เริ่มจางหายไปจากความทรงจำาของนักท่องเที่ยว 

แตก่ลุม่เย�วชนทมีพลงัผึง้ กลบัไมป่ล่อยใหน้้ำ�ตก

บ่อหวีเหลือแต่เพียงภ�พจำ� พวกเข�รวมกลุ่มกันลุกข้ึน

ม�ทำ�โครงก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์และแนวท�งในก�ร

แก้ปัญห�ของน้ำ�ตกบ่อหวี ตำ�บลตะน�วศรี อำ�เภอ

สวนผึ้ง จังหวัดร�ชบุรี เพร�ะตระหนักถึงปัญห�ของ
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ชุมชนบ่อหวี ซึ่งเป็นชุมชนท่ีประกอบด้วยกลุ่ม

ช�ตพัินธุก์ะเหรีย่ง และมตีน้ทนุท�งธรรมช�ตท่ีิสำ�คญั

คือ น้ำ�ตกบ่อหวี น้ำาตกขนาดเล็กที่เคยสวยงาม และ 

อดุมสมบรูณ ์ไหลลงลำาหว้ยบ่อหว ีและแม่น้ำาลำาภาช ีสาขา

ของแมน่้ำาแม่กลอง นอกจากจะเป็นแหลง่น้ำาทีค่นในชุมชน

ใช้อปุโภคบรโิภคแลว้ ยงัเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของชุมชน และของอำาเภอสวนผ้ึง  

แต่ปัจจุบันน้ำ�ตกบ่อหวีประสบปัญห�ปริม�ณน้ำ�น้อย 

พืน้ทีร่กร�้ง ข�ดก�รดแูล และไม่มนีกัทอ่งเทีย่วเข้�ม�

เทีย่วชม ช�วบ�้นทีเ่คยทำ�ง�นและเปดิร�้นค�้ร�ยยอ่ย

ในบริเวณน้ำ�ตกต้องเลิกกิจก�ร หันไปรับจ้�งทำ�ง�น

ต�มรีสอร์ทแทน

รวมพลังผึ้ง...
ทมีพลงัผึง้เกดิขึน้จ�กก�รรวมตวักนัของนกัเรยีน

บ้�นพักโรงเรียนสวนผึ้งวิทย� สมาชิกประกอบไปด้วย  

ป่�หว�ย จะบุ้ง เจน ศิริศุภโชค เพ็ญ-เพ็ญนภ� แป้นแย้ม 

แต๋ว-อริส� คำ�พุ และพลอย-สุภ�วดี ส�ยส�คร

ป่าหวายบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำาโครงการว่า 

สาเหตุที่เขาตกลงไปร่วมในเวทีนับ 1 ปลุกสำานึกพลเมือง

คร้ังนั้น เป็นเพราะต้องการออกไปหาความสนุกเหมือน

วัยรุ่นท่ัวไป วันน้ันพอกลับมาเพ่ือนๆ ทุกคนมีความสุขมาก 

แตห่ลงัจากนัน้พอพีเ่ล้ียงโครงการแจง้วา่เราตอ้งไปเขา้รว่ม

กิจกรรมจนครบ 5 ครั้ง พวกเราก็ตั้งคำาถามว่ามีอีกแล้ว

หรือ ทำาอีกแล้วหรือ แต่สุดท้ายก็เข้าร่วมจนครบ  5 ครั้ง  

แม้ช่วงแรกจะคาดหวังเพียงความสนุก แต่สุดท้าย 

ทีมพลังผึ้งก็ยืนยันจะทำาโครงการต่อ

“เรารับโครงการมาแล้ว เราเริ่มเขียนต้ังแต่

วตัถปุระสงค ์วธิกีารดำาเนนิงาน เราเขยีนกนัเองกบัมอื 

ถ้าเราไม่ทำา แล้วใครจะทำา...”

ป่าหวายแกนนำากลุม่บอกว่า เขาได้ยินเพ่ือนบอกว่า 

น้ำาตกบ่อหวีเปล่ียนไปมาก เม่ือก่อนมีนักท่องเท่ียวม�

เท่ียวคอ่นข�้งเยอะ แตเ่ดีย๋วนีไ้มม่เีลย ดว้ยคว�มสงสยั 

เข�เลยตัง้คำ�ถ�มว�่ ทำ�ไมถงึไมม่นีกัท่องเทีย่วม�เทีย่ว

น้ำ�ตกบ่อหวีเหมือนเม่ือก่อน จึงเป็นท่ีมาของโครงก�รน้ี

“เรารับโครงการมาแล้ว เราเริ่มเขียนตั้งแต่
วัตถุประสงค์ วิธีการดำาเนินงาน เราเขียนกันเอง
กับมือ ถ้าเราไม่ทำา แล้วใครจะทำา”
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“ครัง้แรกทีค่ดิโครงการ ผมมภีาพฝนัวา่ ตอ้งการฟืน้ฟู

ให้น้ำาตกบ่อหวีกลับมาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง 

แตพ่อไดล้องศึกษาขอ้มลู ลงพ้ืนทีด่ ูรวมทัง้ขอ้คดิจาก

พี่เลี้ยงโครงการที่ทั้งคอยกระตุกกระตุ้นให้กลับมาสู่

ความจริง ก็ทำาให้รู้ว่า ไม่ง่ายเลยท่ีเขาจะทำาให้ฝันท่ี 

วางไว้เป็นจริง เมื่อรู้ว่าศักยภาพของผมและเพื่อนๆ คง

ไมเ่พยีงพอท่ีจะทำาใหน้้ำาตกบ่อหวีกลบัมาเปน็ทีรู่จ้กัอีกครัง้ 

เราจึงกลับมาน่ังคุยกันเพ่ือปรับเป้าหมายให้ตรงกับศักยภาพ

ของตัวเองนั่นคือ การศึกษาสถานการณ์และแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาของน้ำาตกบ่อหวี” 

เมื่อได้ข้อสรุปจากทีมแล้วว่าจะทำาโครงการเกี่ยวกับ

การศึกษาสถานการณ์และแนวทางการแกไ้ขปัญหา จงึจัด

ประชุมทีม และช้ีแจงให้เพ่ือนในบ้านพักอีก 24 คนรับทราบ

รายละเอียดโครงการ เพ่ือให้เพ่ือนๆ ท้ัง 24 คนช่วยกัน

แสดงความคิดเห็น  

“เราอยากให้พวกเขาเข้ามีส่วนร่วมกับเรา เพราะ 

พวกเราอยู่ในหอเหมือนกัน ตอนชี้แจงทำาความเข้าใจก็มี

เพื่อนที่รับฟังและไม่ฟัง เราก็ไม่ได้ว่าอะไร อย่างน้อย

เพ่ือนกร็บัรูว้า่พวกเรากำาลงัทำาอะไรอยู”่ พลอยบอกเหตผุล

ที่ต้องนำาข้อมูลที่ได้จากเวทีนับ 1 มาเล่าให้เพื่อนให้ฟัง

บ่อหวีในตำานาน...
หลังจากประชุมทีม ช้ีแจงโครงการให้เพ่ือนๆ ในหอพัก

รับรู้ถึงเป้าหมายโครงการแล้ว ก็ได้เพ่ือนเข้ามาร่วมด้วย 

อีก 10 คน ถึงจะไม่ได้ตามท่ีต้ังเป้าไว้ แต่อย่างน้อยก็ยังมี

คนสนใจเข้ามาช่วย แค่น้ีพวกเขาท้ัง 5 คนก็พอใจแล้ว 

เมื่อทีมลงตัว ป่าหวายและเพื่อนๆ ประชุมทีมกันอีกครั้ง

เพ่ือแบง่กนัลงพืน้ทีส่อบถามขอ้มลูจากชาวบา้นในหมูบ้่าน

บ่อหวี โดยแบ่งการทำางานออกเป็น 2 ทีม คือทีมของ 

ป่าหวายเข้าไปสอบถามข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่ และ

รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดกับน้ำาตกบ่อหวี ส่วนเพ็ญซึ่งเป็นคน 

ในพืน้ทีจ่ะเขา้ไปสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับประวัติของน้ำาตก

บอ่หวจีากผู้ใหญบ่า้น และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกอ่น

ลงพื้นทีมงานช่วยกันตั้งคำาถามที่จะลงไปขอข้อมูลจาก

คนในพื้นท่ี เช่น ที่มาของน้ำาตก สาเหตุที่นักท่องเที่ยว 

ไมส่นใจมาเทีย่วน้ำาตกบอ่หวี ปญัหาการขาดแคลนน้ำาของ

น้ำาตกบ่อหวีเกิดจากอะไร เป็นต้น

เมื่อคำาถามพร้อม คนพร้อม ทีมนัดแนะกันลงพื้นที่

เพื่อสำารวจสภาพน้ำาตกบ่อหวีทั้ง 7 ชั้น รวมทั้งสอบถาม

ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วย  

“ตอนทีเ่ราลงพืน้ทีไ่ปสำารวจน้ำาตกบอ่หวคีรัง้แรก 

ทางข้างล่างก็ปกติดี แต่ถ้าเราเดินข้ึนไปข้างบนค่อน

ข้างจะรกร้างมีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเยอะมาก” เจนเล่า

บรรยากาศการลงพื้นที่ครั้งแรกให้ฟัง  

ขณะที่ป่าหวายซึ่งรับผิดชอบการสอบถามข้อมูล 

ชาวบ้าน เสริมว่า เมื่อประมาณปี 2545 หมู่บ้านบ่อหวี 

ยังมีประชากรอยู่ไม่มาก เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาน้ำาตก

บ่อหวีค่อนข้างเยอะ แต่หลังจากปี 2552 ประชากรใน

หมู่บ้านบ่อหวีมีจำานวนมากขึ้น มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามา

อยู่ในพื้นท่ีค่อนข้างมาก ทำาให้การอุปโภคบริโภคน้ำาเพิ่ม

ขึน้ตามไปดว้ย เพราะในอดตีชาวบา้นในหมูบ่า้นบอ่หวใีช้

น้ำาจากน้ำาตกบ่อหวีอปุโภคบริโภคต้ังแต่ต้นน้ำายันปลายน้ำา 

เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการน้ำาก็ยิ่งมากขึ้น ทำาให้

น้ำาตกบ่อหวีที่เคยมีน้ำาไหลตลอดค่อยๆ ลดลง ปัจจุบัน

ต้องอาศัยน้ำาฝนเป็นตัวช่วยอีกทางเพื่อนำาน้ำามาใช้ใน

การเกษตร 

“ช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาน้ำาตกบ่อหวี ชาวบ้าน

ในพื้นที่ยังพอมีรายได้จากการตั้งร้านค้า ขายของริมทาง 

ทั้งของที่ระลึกและของป่า แต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมา 

ชาวบ้านเองกข็าดรายได ้ร้านคา้ทีเ่คยมตีอนนีก้ไ็มม่แีลว้”  

ถึงจะท้อ...ก็จะทำา
เห็นข้อมูลลึกเช่นนี้ ทีมบอกว่า พวกเขาต้องลงพื้นที่

ไม่ต่ำากว่า 5-6 ครั้ง ในช่วงแรกๆ เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้

วางแผนการทำางานไว้ว่าจะไปเก็บข้อมูลที่ไหน จากใคร 

ขอ้มลูทีไ่ด้จึงยงัไมช่ดัเจน ทำาใหต้อ้งลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเพิม่  

“การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง พวกเราประสบ

ปัญหาตลอด บางทีข้อมูลที่ลงไปสำารวจมาเรานำามา 

เก็บรวบรวมไว้ที่หอพัก พอถึงช่วงปิดเทอมก็แยกย้ายกัน

กลับบ้าน พอเปิดเทอมมาข้อมูลที่รวบรวมไว้ก็หายบ้าง  
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ก็ต้องมาเก็บเพิ่มในส่วนที่หายไป หรือเก็บ

เพิ่มในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน บางทีเพื่อนๆ ใน

กลุ่มก็ไม่พร้อม เวลาว่างไม่ตรงกันบ้าง จาก  

5 คน พอมารวมตัวกันจริงๆ เหลือ 2 คน 

ก็เคยมี ยอมรับว่ามีท้อบ้าง บางวันตัดสินใจ

แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ลงพื้นที่กันก็มี แล้ว

ค่อยนัดกันใหม่ บางทีพอรวมตัวกันแล้วไป

ถึงพื้นท่ีแล้ว เงินไม่ได้เบิกมา น้ำามันรถไม่มี

บ้าง อุปสรรคเยอะพอสมควร ทำาให้ยืดเวลา

การเก็บข้อมูลของเราไปแบบสูญเปล่า” แต๋ว

เล่าปัญหาที่อัดอั้นอยู่ในใจ

 แม้จะมีปัญห�ระหว่�งท�งเข้�ม�

เป็นบททดสอบ แต่ทีมพลังผึ้งก็ไม่ท้อ 

พวกเข�ใช้ “คว�มพย�ย�ม” รวมทีมเก็บ

ข้อมูลเพิ่ม สุดท้�ยจึงได้ข้อมูลที่พร้อมจะ

คืนสู่ชุมชน

ปา่หวายเลา่วา่ พวกเขาติดต่อประสาน

งานกับผู้ใหญ่บ้านไว้ล่วงหน้าว่าจะจัดเวที 

คนืขอ้มูลใหชุ้มชน เริม่ตน้จากชีแ้จงทีม่าทีไ่ป

ของโครงการ จากนั้นจึงนำาเสนอข้อมูลเรื่อง

สภาพพืน้ทีข่องน้ำาตกบ่อหว ีปญัหาทีพ่บจาก

การสัมภาษณ์ชาวบ้าน และข้อเสนอแนะ 

ของชาวบ้านเกี่ยวกับน้ำาตกบ่อหวี พอเสร็จ

จากกิจกรรมคนืข้อมลูในชว่งเชา้ ช่วงบ่ายทมี

พลังผึ้งร่วมมือกันกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ช่วยกันปรับภูมิทัศน์

น้ำาตกบ่อหวี ทั้งปรับทางเดิน ถางหญ้า และ

เก็บขยะ ตั้งแต่ชั้น 1 จนถึงชั้น 7  

“ตอนที่ขึ้นไปยอมรับว่าเหนื่อยมาก 

ร้อนด้วย แต่ระหว่างทางจะมีชาวบ้านยิ้ม

ให้ผม ปรบมือให้ ดูแลกันตลอดทางทั้ง

ชาวบ้านและทีมผม ก่อนข้ึนไปพัฒนาน้ำาตก

ผู้ใหญ่บ้านพูดว่า ลูกใครท่ีไหนก็ไม่รู้ เขายัง

มาทำาเพือ่บา้นเรา แลว้เราเปน็ผูใ้หญ ่เปน็

คนในชุมชน เราจะไม่ดูแลน้ำาตกของเรา

เองได้ยังไง พอพวกผมได้ยินผู้ใหญ่บ้าน

พูดแบบนี้ เหมือนเป็นแรงขับให้พวกเรา

อยากจะทำาโครงการนี้ต่อ ระยะเวลา 6 

เดือนที่เราทำามาไม่ได้สูญเปล่า พวกเรา 

คน้พบวา่สิง่ทีเ่ราทำาถงึจะไม่ไดท้ำาใหน้้ำาตก

บ่อหวีกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง แต่พวก

เราก็สามารถทำาให้คนในพื้นที่ตระหนัก

และกลบัมาเหน็ความสำาคญัของน้ำาตกได”้ 

ป่าหวายเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าและแววตา 

เป็นประกาย
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เปลี่ยน...
ระยะเวลากว่า 6 เดือนท่ีทีมพลังผึ้งต้องฝ่าฟันท้ัง

อปุสรรคและปญัหา  แต่ปัญหาและอปุสรรคเหลา่นีค้อ่ยๆ 

ขดัเกลาใหเ้หลา่ผึง้ตวันอ้ยๆ ทัง้ 5 คนกลายเป็นผึง้ทีม่พีลงั

และคุณค่าในสายตาของผู้คนในหมู่บ้านบ่อหวี ปัจจุบัน

น้ำาตกบอ่หวีมภีมูทัิศนท์ีส่ะอาดตาขึน้ จนถกูผลกัดนัใหเ้ปน็

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปแล้ว

ป่าหวายบอกว่า โครงก�รน้ีฝึกให้มีคว�มรับผิดชอบ 

มคีว�มพย�ย�ม และคว�มอดทนม�กขึน้ ไดเ้รยีนรูก้�ร

เข้�ห�ผู้ใหญ่ เรียนรู้ภ�วะคว�มเป็นผู้นำ� ก�รเป็นผู้ฟัง

และผู้พูดที่ดี รู้ว่�ควรจะพูดอย่�งไรให้เพื่อนฟังและ

ยอมรบัในตัวเร� และที่สำ�คญัคือทำ�ให้เข�เข้�ใจคำ�ว่� 

“สำ�นึกพลเมือง” ม�กขึ้น

แตว๋เสรมิวา่  โครงการสอนใหเ้ธอเรยีนรูว้ธิกีารพูดที่

ถูกต้อง จากเคยพูดมากเฉยๆ  ตอนนี้พูดเป็นมากขึ้น 

ส่วนเพ็ญแม้จะเป็นคนในพื้นที่ แต่เธอยอมรับว่า 

ไม่ค่อยสนิทกับคนในพ้ืนที่เท่าไหร่นัก จนได้มีโอกาสเข้า

มาร่วมโครงก�รนี้ทำ�ให้เธอสนิทกับช�วบ้�นม�กขึ้น 

เมือ่ก่อนเปน็คนทีไ่ม่คอ่ยกล�้แสดงออก แตต่อนนีรู้ส้กึ

ว่�ตัวเองเป็นผู้นำ�ม�กขึ้น กล้�แสดงออกม�กขึ้น

 

เรียนรู้การเป็น “ผู้ให้” 

สร�วุฒ จุ่มจันทร์ พี่เลี้ยงชุมชน เล่าถึงสาเหตุที่

ตัดสินใจหยิบยื่นโอกาสให้ทีมพลังผ้ึงว่า เขาเห็นว่าเด็ก 

กลุม่นีเ้ปน็ชาติพนัธุก์ระเหรีย่ง พวกเขาขาดโอกาสทีจ่ะเปน็

ผู้ให้ เพราะส่วนใหญ่มักเป็นผู้รับมากกว่า คิดว่าเราน่าจะ

ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเขาจากผู้รับ ให้เขามา 

เรียนรู้การเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง ด้วยการเปิดโอกาสให้ทำา

โครงการนี้

“สิ่งที่ผมประทับใจเด็กกลุ่มนี้คือ ในช่วงปิดเทอมที่

ผมไม่อยู่ พวกเขาสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำาเนิน 

ต่อไปได้ ผมมองว่าเป็นพัฒนาการที่ดีท่ีพวกเขาได้จาก

โครงการนี ้ทุกอยา่งทีท่ำาเปน็สิง่ทีพ่วกเขาไมเ่คยทำามาก่อน 

สำาหรับผมในฐานะพ่ีเลี้ยงหากพวกเขาเข้ามาปรึกษา  

ผมจะไม่บอก แต่จะใช้วิธีถามมาถามกลับ พยายามถาม

เพื่อทวนวัตถุประสงค์ของโครงการ ถามเพื่อชักนำาและ

บอกอ้อม ให้เขาได้คิดเอง ดำาเนินการด้วยตัวเขาเอง 

ยอมรับว่าโครงการนี้ทำาให้เด็กๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง

คอ่นข้างมาก โดยเฉพาะปา่หวายเหน็ชดัมากว่าเขาเปลีย่น

ไปมาก” 

โครงการนี้ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบมาก 
มีความพยายาม และความอดทนมากขึ้น  
ได้เรียนรู้เรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ เรียนรู้ภาวะ
ความเป็นผู้นำา การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรให้เพื่อนฟังและยอมรับ
ในตัวเรา และที่สำาคัญคือทำาให้เขาเข้าใจคำาว่า 
“สำานึกพลเมือง” มากขึ้น
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สราวุฒบอกต่อว่า เด็กกลุ่มนี้จัดเป็นเด็กหลังห้อง  

ไม่ค่อยสนใจอะไร แต่พอได้เข้ามาร่วมโครงการ ได้คิด

วางแผนทำากิจกรรม ทำาให้เขามีความรับผิดชอบมากข้ึน 

ใส่ใจกับการเรียนมากขึ้น ถึงเขาจะไม่ได้พัฒนาดีขึ้น 100 

เปอร์เซ็นต์ แต่เขาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก

 ดว้ยอบุายของพ่ีเลีย้งชมุชนทีต้่องการใหท้มีพลงัผึง้

เรียนรู้การเป็น “ผูใ้ห้” ผา่นการทำาโครงการ เมือ่ผนวกกบั

กระบวนการจากทีมพ่ีเล้ียงโครงการท่ีท้ังคอยกระตุก กระตุ้น 

ฉุด ดึง รั้ง ได้กลายเป็น “พลังบวก” ให้ทีมพลังผึ้งเติบโต

ข้ึนทัง้วิธคีดิและวิธทีำางาน จากเดก็หลงัหอ้งทีไ่มส่นใจอะไร 

ก็กลับมาสนใจเรียน และใส่ใจชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่  

วันนี้แม้น้ำาตกบ่อหวีจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

มากขึ้น เหมือนภาพฝันที่วาดไว้เมื่อครั้งเริ่มทำาโครงการ 

แต่ความพยายามของพวกเขาไม่สูญเปล่า เม่ือคนในชุมชน

ตระหนักเห็นคุณค่าของน้ำาตกบ่อหวี หันมาร่วมมือร่วมใจ

ดแูลรกัษาน้ำาตกบอ่หวใีหด้ขีึน้ ดงัคำากลา่วของผูใ้หญบ่�้น

ทีว่�่ “ลกูใครทีไ่หนกไ็มรู่ ้เขายงัมาทำาเพือ่บา้นเรา แลว้

เราเปน็ผูใ้หญ่เปน็คนในชมุชน เราจะไมดู่แลน้ำาตกของ

เราเองได้ยังไง” 

“เด็กกลุ่มนี้จัดเป็นเด็กหลังห้อง ไม่ค่อยสนใจอะไร แต่พอได้เข้ามาร่วมโครงการ ได้คิดวางแผนทำา
กิจกรรม ทำาให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมาก ใส่ใจกับการเรียนมากขึ้น  ถึงเขาจะไม่ได้พัฒนาดีขึ้น 
100 เปอร์เซ็นต์ แต่เขาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม”
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โครงการศึกษาแนวทางสถานการณ์ในการแก้ปัญหา
น้ำาตกบ่อหวี ตำาบลตะนาวศรี อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

พี่เลี้ยงชุมชน สราวุฒ จุ่มจันทร์

ทีมทำ�ง�น ป่าหวาย จะบุ้ง

เจน  ศิริศุภโชค  เพ็ญนภา แป้นแย้ม

อริสา คำาพุ  สุภาวดี สายสาคร
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สร้�ง “สำ�นึกพลเมือง”
จากจุลินทรีย์

โครงการทดลองใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษา วษท.ราชบุรีและ
เกษตรกร ในชุมชนตำาบลเขาชะงุ้ม
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ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุด

ของกลุ่มนี้คือภาวะความเป็นผู้นำาและ

การทำางานเป็นทีม เห็นได้ชัดว่าเขามี

ทักษะการทำางานเป็นทีมที่ดี และที่ดี

ยิ่งกว่าคือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน

ชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตการ

ทำางาน ไม่ใช่ความรู้

เพราะภารกิจของนักศึกษาใช่จะมีเพียงแค่การเรียน 

แต่ชีวิตนักศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ราชบุรี 

(วษท.) วิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. 

และ ปวส. รวมกันเพียง 437 คน มีอาจารย์และบุคลากร

รวมกัน 79 คน กิจกรรมที่ต้องทำาเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัย

จึงมีทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย  

งานบริการวิชาการชุมชน การสร้างผลงานทางวิชาการ 

ท่ีสำาคัญ เช่น การร่วมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ทีล้่วน

เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทุกระดับในวิทยาลัย

เมื่อพ่ีเลี้ยงโครงการพลังพลเมืองเด็กและเยาวชน

เพ่ือการเรียนรู้ภูมสิงัคมภาคตะวนัตกเข้ามาชกัชวนใหร่้วม

โครงการ ประกอบกับเห็นปัญหาน้ำาเน่าเสียในร่องน้ำา 

จากคอกหมูและเศษอาหารจากโรงอาหารของวิทยาลัย 
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การเริ่มต้นที่ไม่สวย
การดำาเนินโครงการไม่ได้ราบรื่นนัก  

ทมีแตกตัง้แตเ่ริม่ตน้ ด้วยตา่งคนตา่งมภีาระ

งานด้านอ่ืนท่ีสนใจมากกว่า บู้-ณัฐวุฒิ 

ศรีนวล ไนซ์-ภ�นุเดช เจดีย์ แป้ง-ศิริพร 

บุญม�ก  และน้ำ�อุน่-ชลด� กลบีอบุล  คอื

ทีมงานที่ยังเหลืออยู่

แป้งยอมรับว่า เธอเสียความรู้สึกที่ 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนสนิทร้าวฉาน จนทำาให้

เสียน้ำาตา แต่ด้วยคว�มรับผิดชอบของ 

ทีมง�นทุกคนที่ตระหนักว่� ได้รับโอก�ส

ให้ทำ�โครงก�รแล้ว ก็ต้องดำ�เนินก�รต่อ

จนเสร็จ เพื่อไม่ให้วิทย�ลัยเสียชื่อเสียง

แต่สำาหรบับูแ้ละไนซ ์ก�รเปลีย่นแปลง

ทีมง�นเป็นสิ่งที่เข�ทั้งสองคนรับมือได้ดี

กว่�แป้ง เพร�ะเข้�ใจว่�ก�รทำ�ง�นแบบน้ี

เป็นเร่ืองของคว�มสมัครใจ เข�ท้ังสอง

เองก็สมัครใจทำ�ต่อ เพร�ะอย�กทำ�เพื่อ

วิทย�ลัย

ไนซ์บอกว่า จริงๆ แล้วโครงการควร

เร่ิมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน แต่ด้วยปัญหา

ภายในทมีทีย่งัไมล่งตวั ทำาใหก้ว่าจะเริม่งาน

ได้ก็ผ่านไปแล้ว 1 เดือน  และชักชวนน้ำาอุ่น

ซ่ึงเป็นรุ่นน้องเข้ามาเสริมทีม ด้วยเป้�หม�ย

ของโครงก�รที่ว�งไว้คือลดปัญห�เศษ

อ�ห�รจ�กโรงอ�ห�รและน้ำ�เน่�เสียจ�ก

คอกหมู โดยเนน้ก�รเรยีนรูแ้ละมสีว่นรว่ม

ของนักศึกษ�รุ่นน้อง พวกเข�จึงว�งแผน

ว�่จะจดัประชุมรุน่นอ้งชีแ้จงร�ยละเอยีด

โครงก�รและห�อ�ส�สมัครเข้�ร่วมเรียนรู้ 

กอ่นจะไปศกึษ�ห�คว�มรูท้ั้งจ�กเอกส�ร 

อ�จ�รย์ และก�รศึกษ�จ�กพื้นที่จริงของ

ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำาคาญใจ

ใหน้กัศกึษา วษท.ราชบรุทีีส่ว่นใหญใ่ชช้วิีตอยู่

ในวิทยาลัยตั้งแต่เช้าจนเข้านอน  คิดว่านี่เป็น

โอกาสดทีีพ่วกเขาจะไดใ้ช ้“คว�มรู”้ ทีร่่ำาเรยีน

มาทำาโครงก�รทดลองใช้ประโยชน์จ�ก

จุลินทรีย์ เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ

นักศึกษ� วษท.ร�ชบุรี และเกษตรกรใน

ชุมชนตำ�บลเข�ชะงุ้ม หลังพี่เลี้ยงโครงการ

พาคิดวิเคราะห์บริบทของชุมชนระหว่าง 

การอบรมในเวทีนับ 1 ที่เป็นการปลุกสำานึก

พลเมือง
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เกษตรกร นำ�คว�มรู้ท่ีได้ม�ทำ�ก�รหมักจุลินทรีย์ (อีเอ็ม) 

เพื่อทดลองใช้แก้ปัญห�น้ำ�เน่�เสียต่อไป 

เรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เมือ่ทมีเริม่ลงตวั พวกเขาแบง่หนา้ทีก่นัทำางาน มแีปง้

เป็นหัวหน้าทีมเพราะเคยมีประสบการณ์จากการทำางาน

วจิยัเพ่ือทอ้งถิน่รว่มกบัอาจารยใ์นวทิยาลัยมากอ่น น้ำาอุ่น

เป็นเลขาคอยจดบันทึก ไนซ์รับหน้าที่ช่วยประสานงาน  

มีบู้เป็นมือขวาคอยช่วยเหลือ

กิจกรรมแรกที่ดำาเนินการกับกลุ่มเป้าหมายคือ  

การเชญิชวนนอ้งๆ เขา้รว่มโครงการ โดยไปประชาสมัพนัธ์

โครงการกับน้องๆ ปวช.ปี 1 ซึ่งมีจำานวน 4 ห้องๆ ละ 

20-25 คน ด้วยคิดว่า น้องใหม่น่าจะมีเวลาว่าง ซึ่งก่อน

จัดประชุมพวกเขาต้องสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับจุลินทรีย์ ท้ังจาก

อินเทอร์เน็ต หนังสือ และสอบถามจากอาจารย์ แล้วนำา

มาเรียบเรียงเป็นใบความรู้แจกให้น้องๆ 

เมื่อถึงวันจริงทีมงานเริ่มต้นด้วยการชี้แจงที่มาที่ไป

ของโครงการ จากนั้นจึงแบ่งน้องออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 

25 คน ตามจำานวนพ่ีในโครงการ เพื่อสำารวจว่าน้องมี 

ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์มากน้อยเพียงใด โดยใช้บัตรคำา 

เช่น รู้จักจุลินทรีย์หรือไม่ เคยใช้จุลินทรีย์หรือไม่ หรือ 

เคยใช้อย่างไร ให้น้องตอบคำาถาม แล้วนำามาสรุปเป็น

ความคิดรวมของกลุ่ม และนำาเสนอให้กลุ่มอื่นๆ ฟัง 

บู้เสริมว่า ใช้วิธีนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้น้องแสดงคว�ม 

คิดเห็น เพร�ะบ�งคนอ�จไม่กล้�พูด ซ่ึงวิธีก�รดังกล่�ว

เป็นกระบวนก�รที่ได้เรียนรู้จ�กก�รเข้�ร่วมอบรมกับ

พี่เลี้ยงโครงก�ร รวมทั้งเคยเห็นอ�จ�รย์นำ�ม�ใช้จัด

กระบวนก�รเรียนรู้ในห้องเรียน ทีมจึงนำ�ม�ปรับใช้  

ซึ่งผลที่ออกมาก็น่าพอใจ เพราะทำาให้น้องหลายคนกล้า 

แสดงความคิดเห็น อีกทั้งการให้แต่ละกลุ่มสรุปความคิด

ของตนเองมานำาเสนอให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง ยังเป็นการ 

แลกเปลีย่นความรูแ้ละปรบัฐานความรูเ้รือ่งจลุนิทรยีข์อง

น้องๆ ให้เท่ากันด้วย 

ความรู้อยู่ที่ชุมชน
เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมเรียนรู้ด้วยกันแล้ว   

ทีมได้รับคำาแนะนำาจากอาจารย์ในวิทยาลัยให้ไปศึกษา

เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านเขาชะงุ้ม ซึ่งอยู่ 

ไม่ไกลจากวิทยาลัยมากนัก แต่ก่อนที่จะพาน้องๆ ไป 

เรียนรู้ ทีมได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเขาชะงุ้มเพื่อ

แนะนำาตัวเอง เล่ารายละเอียดของโครงการ และขอ 

ความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประสานงานกับ

เกษตรกรในชุมชนมาให้ความรู้พวกเขา

“ชุมชนบ้านเขาชะงุ้ม หมู่ 6 ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกร คือ ทำานา ทำาไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำาปะหลัง 

สวนผัก และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร เป็ด และโคนม”  

ไนซ์เล่าถึงบริบทชุมชน   

แป้งเสริมต่อว่า ผู้ใหญ่บ้านนัดหมายเกษตรกร 10 ราย

ที่มีความรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการทำาการเกษตรไว้ให้

น้องๆ พูดคุย กระบวนการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

เพราะเป็นก�รบอกเล่�พร้อมส�ธิตให้ดู ทำ�ให้เข้�ใจ

กระบวนก�รหมักจุลินทรีย์ม�กกว่�ก�รบรรย�ยท่ี

นักศึกษ�คุ้นชินในห้องเรียน เรียกว่�ได้ทั้งคว�มรู้และ

คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับช�วบ้�นไปพร้อมกัน

ขณะเดยีวกนั ชาวบา้นเองกร็ูส้กึภาคภมูใิจทีส่ามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน แม้ว่าความรู้เกี่ยวกับ

จุลินทรีย์ท่ีชาวบ้านได้บอกเล่าน้ัน จะเป็นความรู้ท่ีชาวบ้าน

ก็ไดเ้รียนรู้จาก วษท.ราชบุรี การแลกเปลีย่นความรู้จึงเป็น

เสมือนการหมุนเกลียวความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชนไม่ให้ห่างกัน

“การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน เพื่อให้น้องได้สัมผัส 

ความหมายของคำาว่า “ชุมชน” ด้วยตนเอง” แป้งเล่าถึง

เบื้องหลังความคิดที่พาน้องออกไปเรียนรู้ชุมชน 
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“ชาวบ้านรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เยาวชน แม้ว่าความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์
ที่ชาวบ้านบอกเล่า จะเป็นความรู้ที่ชาวบ้านได้มาจาก วษท.ราชบุรี การแลกเปลี่ยนความรู้จึง
เป็นเสมือนการหมุนเกลียวความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนไม่ให้ห่างกัน”

การเติมเต็มที่หัวใจ
ก�รลงพ้ืนท่ีของนักศึกษ�ในอีกมิติหน่ึงกล�ยเป็น 

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน คว�มใฝ่รู้ ท่ี

สะทอ้นผ�่นก�รสนใจม�เรยีนรูก้บัเกษตรกร ไดเ้ปลีย่น

มุมมองต่อนักศึกษ� วษท. ว่� ไม่ใช่เด็กเกเรในส�ยต�

ช�วบ้�นอีกต่อไป นอกจากนี้การลงพื้นที่ของนักศึกษา

ยังช่วยสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับป้�ส�ยบัว เกษตรกร

ท่ีผลิตและใช้จุลินทรีย์ในการเพาะปลูกเป็นประจำา ความเหงา

เพราะอยู่คนเดียวลำาพังจางหายไปเมื่อมีเด็กๆ วัยเดียว

กับลูกที่อยู่ไกลตัวมาสนใจเรียนรู้ ป้าจึงเต็มอกเต็มใจที่จะ

ถ่ายทอดความรู้ ถึงขั้นพาทีมงาน น้องๆ และอาจารย์ไป

ดูของจริงถึงที่บ้าน 

“พอเราไปปา้กด็ใีจ เขาบอกวา่เหน็วยัรุน่สมยัน้ีเขา้มา

ค้นหาข้อมูลในชุมชน แต่ทำาไมลูกหลานเขากลับออกไป

ทำางานข้างนอก ป้าเขาก็ดีใจมากที่เราไปหา” บู้เล่า

คร้ังที่ 2 ทีมได้พาน้องๆ ที่สนใจลงพื้นที่สวนของ 

อดีตข้าราชการที่สนใจทำาการเกษตร การเรียนรู้คร้ังนี้ 

เจ้าของสวนทำาการสาธิตพร้อมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ 

ไปพรอ้มกนั แต่ครัง้นีที้มงานถ่ายวดีิโอเก็บไวใ้ชเ้รยีนรู้ดว้ย

“อีเอ็มสูตรมะระมีส่วนผสมดังนี้ สารเร่งพด.2  

กากน้ำาตาล 10 ลิตร มะระหั่นเป็นชิ้นๆ ประมาณ 4-5 ชิ้น

ตอ่ลกู โดยละลายสารเรง่พด. กับน้ำา 10 ลติร ใสใ่นถงั 200 

ลิตร แล้วใส่กากน้ำาตาล คนให้เข้ากัน จากนั้นก็นำามะระ 

30 กิโลกรัมใส่ลงไป คนให้ส่วนประกอบเข้ากัน เมื่อส่วน

ผสมเข้ากันดีแล้วให้ปิดฝาถังให้สนิท ครบ 7 วันเปิดฝา 

คน 1 ครั้ง ทำาจนครบ 1 เดือนจึงนำาไปใช้ได้ แต่เวลาใช้ก็

ตอ้งผสมหวัเชือ้ท่ีได ้2 ลติรตอ่น้ำา 200 ลติร หรอืในสดัสว่น 

1 ต่อ 100” แป้งอธิบายวิธีการทำาอีเอ็มที่ได้เรียนรู้มา

เมือ่เรียนรู้จากภายนอกแลว้จึงย้อนกลบัมาเรียนรู้ใน

วิทยาลัยที่มีการหมักอีเอ็มเช่นกัน ซึ่งพบว่าวิธีการและ

ส่วนผสมเหมือนกัน ต่างกันที่สูตรของวิทยาลัยใช้เศษผัก

และเก็บไว้นานกว่า  

แป้งบอกว่า เหตุท่ีพวกเข�พ�นอ้งๆ ไปศึกษ�จ�ก

เกษตรกรก่อน เพร�ะต้องก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้

น้องๆ ซึ่งก็ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี ตอนนี้มีน้อง

ประม�ณ 10 คน อ�ส�เข้�ม�ทดลองทำ�จุลินทรีย์กับ

พวกเร�ตอนเปิดเทอม โดยจะใช้เศษอ�ห�รจ�ก 

โรงอ�ห�รม�หมัก

Ac t i v e  C i t i z e n

171พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



Ac t i v e  C i t i z e n

172 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก

BAR & AAR เรียนรู้ก่อนทำาและหลังทำา...
เพื่อพัฒนางานพัฒนาตน

การทำางานของกลุม่เริม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง แตส่ิง่ทีต่ัง้ใจยงัไม่ได้ลงมอืทำา 

เพราะปิดเทอมพอดี ประกอบกับแป้ง บู้ และไนซ์ต้องไปฝึกงาน 

กิจกรรมต่างๆ จึงหยุดชะงักลง ต้องรอเปิดเทอมจึงจะได้ลุยทำางานกัน

อีกครั้ง แม้ว่ากรอบเวลาจะงวดเข้ามา แต่พวกเขาก็มั่นใจว่า สามารถ

จัดการโครงการเสร็จทันกรอบเวลาที่วางไว้ เพราะที่ผ่านมาแม้ทีมจะ 

มีปัญหาเรื่องเวลาว่างไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็สามารถจัดการจนผ่านมาได้

ด้วยดี

“บางทีเพื่อนในกลุ่มไม่ว่าง น้องไม่ว่าง หากเราว่างวันนี้ก็ต้องทำา 

แม้ไม่ครบคนก็ตาม แต่เวลาประชุมจะเน้นให้ทีมงานครบ จึงพยายาม 

จัดประชุมช่วงเย็นๆ ของทุกวัน เหมือนกับว่า เย็นวันนี้ประชุมกันครบ  

แต่พรุ่งนี้ที่เราไปทำางานอาจจะมี 2-3 คน ก็ต้องทำาไปก่อน” แป้งเล่า

ทีมงานบอกว่า พวกเข�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รประชุมทีม 

เพร�ะต้องก�รให้ทุกคนรับรู้สถ�นก�รณ์และช่วยกันว�งแผนง�น

ร่วมกัน ซ่ึงก�รไดว้�งแผนง�นรว่มกนัแม้ในวนัทำ�กจิกรรมจะมใีคร

ข�ดห�ยไปบ้�งก็ไม่เป็นปัญห� เพร�ะทีมยังมีก�รประชุมสรุปบทเรียน

หลังทำ�กิจกรรมแต่ละครั้งให้เพื่อนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน 

“ก่อนทำางานทุกคนต้องคุยกันก่อน ไม่เช่นนั้นจะทำางานไม่ได้ 

และหลังเสร็จงานทุกคร้ังก็ต้องสรุปงานว่า น้องได้อะไร เราได้อะไร 

ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง” แป้งเล่าถึงกระบวนการทำางานภายในทีม

กระบวนการประชุมก่อนทำางาน (BAR: Before Action Review) 

และการสรุปบทเรียนหลังทำาการ (AAR: After Action Review) เป็น 

กระบวนการที่แป้งเคยเรียนรู้ตั้งแต่ทำาวิจัยร่วมกับอาจารย์ แล้วนำามา

ปรับใช้ในการทำางานของทีม บู้ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำาวิจัย

แบบแป้ง สะท้อนว่า กระบวนก�รคุยก่อนทำ�และคุยหลังทำ� ทำ�ให้

ก�รทำ�ง�นสนุก ไม่น่�เบื่อ เพร�ะต้องทบทวนวิเคร�ะห์อยู่ตลอด

เวล� ซึ่งส�ม�รถนำ�กลับไปปรับใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตได้ด้วย

“เราเอาไปปรับใช้ในการเรียนได้ด้วย เราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่า 

เรียนวิชานี้ครั้งนี้เราได้อะไรบ้าง เราทำาอะไรได้บ้างจากที่เรียนชั่วโมงนี้  

ทำาให้เราสรุปกับตัวเองได้แม้จะไม่ได้จดก็ตาม เพราะเป็นการย้อนถาม

ตวัเองวา่ไดเ้รยีนรูอ้ะไร อยา่งไร ใหม้นัอยูใ่นความคดิของเรา” แปง้เสรมิ

อย่างเห็นด้วย

“ก่อนทำางานทุกคนต้อง
คุยกันก่อน ไม่เช่นนั้นจะ
ทำางานไม่ได้ และหลังจากเสร็จงาน
ทุกครั้งก็ต้องสรุปงานว่า
น้องได้อะไร เราได้อะไร 
ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง”



สิ่งเล็กๆ ที่กำาลังเติบโตงดงาม

ผ่านคร่ึงทางของการทำางานท่ีสาหัสตั้งแต่เริ่มต้น  

วันนี้สมาชิกในทีมมีความม่ันใจในกันและกันมากขึ้น  

พวกเขาเชือ่มัน่ว่าจะสามารถฝา่ฟนัไปจนสดุทางได้ ย่ิงเมือ่

ได้ไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นๆ ตา่งกลุม่ทีท่ำาโครงการ

ด้วยกันบ่อยๆ ยิ่งได้กำาลังใจกลับมา

“กจิกรรมในเวทีตา่งๆ ท่ีพีเ่ล้ียงโครงการแบง่กลุม่

เพือ่นๆ ใหแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เปน็สิง่ทีด่มีาก ทำาให้

พวกเราไดเ้รียนรูว้ธิคีดิ วธิทีำางานของเพือ่นทีม่ปัีญหา

มากนอ้ยต่างกนั พอเหน็วา่เพือ่นกลุม่อืน่กม็ปีญัหา แต่

เขายังทำาต่อ ก็ทำาให้เรามีกำาลังใจขึ้นมา” แป้งเล่าถึงวิธี

สร้างกำาลังใจให้ตนเอง

ผลจ�กก�รลงมือทำ� ทำ�ให้ทีมง�นรู้ว่� พวกเข�

ได้เปลี่ยนแปลงผ่�นก�รเรียนรู้ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน 

ต่�งพบว่�ในก�รทำ�ง�นคนเร�มักจะมีคว�มคิดไม่

เหมอืนกนั เมือ่ตอ้งม�ทำ�ง�นรว่มกนักเ็ข�้ใจว�่ คนอืน่

เห็นมุมที่ต่�งจ�กตนเอง ทำ�ให้ต้องคิดต�มเข�ไปด้วย 

ดงัน้ันก�รทำ�ง�นของกลุ่มเวล�คิดไมต่รงกนั จะใชก้�ร

พูดคุย และยอมรับกันโดยใช้กฎเสียงส่วนม�ก 

ด้านแป้งบอกว่า เธอได้เรียนรู้เรื่องคว�มอดทน 

เพราะการทำางานกับน้องๆ บางครั้งก็ควบคุมยาก บางที

กโ็กรธ เกอืบร้องไห้ต่อหนา้น้องๆ กม็ ี  ยิง่เวลาทีว่างแผน

ไวแ้ลว้มนัพลกิตัง้แตเ่ริม่ตน้ ยิง่รูส้กึเศรา้ ดท่ีีมเีพือ่นๆ คอย

ปลอบ 

น้ำาอุ่นผู้ร่วมเหตุการณ์ในระยะหลังๆ เสริมว่า พอเห็น

พ่ีแป้งร้องไห้ ก็ต้องดูแลพี่แป้ง คอยบอกเขาว่า บางอย่าง

อาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอไป ก็ปลอบใจกันไป

ตามสภาพ โดยส่วนตัวแล้วน้ำาอุ่นได้เรียนรู้มากที่สุดก็คือ

เรื่องการแบ่งเวลา เพราะนอกจากการเรียน งานโครงการ

นี้แล้ว เธอยังมีงานส่วนตัวคือ การหารายได้ระหว่างเรียน

โดยการปลูกต้นอ่อนทานตะวันขาย การทำางานโครงการ

และการได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้กับพ่ีเล้ียงโครงการบ่อยๆ 

ผลักดันให้น้ำาอุ่นสามารถพัฒนาความกล้าแสดงออกมากข้ึน

“เมือ่กอ่นย้ิมอยา่งเดยีวไมพ่ดูเลย รูแ้ตไ่มก่ลา้พูด 

มันเหมือนคิดอยู่แต่ในใจ กลัวอาย กลัวผิด พี่ๆ เขาก็

จะบอกว่า พูดไปเลยไม่ต้องกลัวผิด มันไม่มีผิดมีถูก

หรอก ทั้งน้ีเพราะพี่เขาต้องการรู้ความคิดของเราว่า

เป็นอย่างไร  ทำาให้เรากลา้พดู กลา้แสดงความคดิเห็น 

เพราะถ้าไม่กล้าพูดพี่เขาก็จะถามไม่หยุด”

สำาหรับบู้แล้วการทำางานคร้ังนี้มีข้อดีคือ เมื่อก่อน

เวลาวา่งๆ กน็ัง่เลน่ นอนเลน่ แตต่อนนีรู้ส้กึวา่ชวีติไมว่า่ง

เหมือนก่อน มีอะไรให้ทำามากขึ้น  จริงๆ งานนี้ไม่ต้องทำา

ก็ได้ แต่เราอยากทำา และการได้ทำาอะไรมากขึ้นนี่เองที่

ทำาให้เขารู้สึกว่าตนเองกล้าคิด กล้าพูดมากขึ้น

ไนซ์เป็นคนเดียวที่บอกว่า เขาเหมือนเดิม ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอะไร ไม่กล้าพูดอย่างไรก็ยังไม่กล้าพูดอยู่

อย่างนั้น แต่เพื่อนๆ ในกลุ่มกลับเห็นความเปลี่ยนแปลง

ของไนซ์ว่า “เหมือนก่อนไนซ์จะเป็นคนท่ีไม่เอาอะไร  

ไมส่นใจอะไร แตเ่วลานีใ้หป้ระสานงานอะไรเขาทำาไดห้มด 

ช่วยทีมงานได้มาก”

อ�จ�รย์อ๋อง-สิริกช จรดล พ่ีเลี้ยงชุมชนและ

อ�จ�รย์ในวิทย�ลัยสะท้อนว่� โครงก�รแบบนี้เป็น

ประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของเย�วชน แม้ไม่

เหน็ประโยชนต์รงๆ แตเ่กดิประโยชนท์�งออ้มแนน่อน 

โดยเฉพ�ะก�รเตรียมตัวให้นักศึกษ�มีทักษะท่ีจำ�เป็น

“โครงการแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน แม้ ไม่เห็นประโยชน์ตรงๆ 
แต่เกิดประโยชน์ทางอ้อมแน่นอน โดยเฉพาะการเตรียมตัวให้นักศึกษามีทักษะที่จำาเป็นในการ
ทำางานเมื่อจบไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการหนุนเสริมจากทีมพี่เลี้ยงโครงการ
ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้เด็กๆ ได้ซึมซับความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการต่างๆ มาใช้ในการทำางาน”
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ในก�รทำ�ง�นเมื่อจบไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

กระบวนการหนุนเสริมจากทีมพี่เลี้ยงโครงการที่มีการ 

จัดกระบวนเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้เด็กๆ ได้ซึมซับ

ความรู ้ทักษะ และกระบวนการตา่งๆ มาใชใ้นการทำางาน 

ทำาให้ทีมมีการวางแผนที่ดี มีการแบ่งบทบาทหน้าที่  

รูจ้กัการบรหิารจดัการการเงนิ โดยทีเ่ขาแทบจะไมต่อ้งทำา

อะไรเลย นอกจากให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ในช่วงแรกๆ 

หลังจากนั้นก็เพียงเฝ้าดูความก้าวหน้าของลูกศิษย์

“ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ชดัเจนทีส่ดุของกลุม่นี้

คือภาวะความเป็นผู้นำาและการทำางานเป็นทีม เห็นได้

ชดัวา่เขามทีกัษะการทำางานเปน็ทมีทีด่ ีและทีด่ยีิง่กวา่

คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่

ในชีวิตการทำางาน ไม่ใช่ความรู้ แต่ตอนนี้เขาอาจจะ

ยังไม่รู้เท่านั้น”

อาจารยอ๋์องยงับอกอีกวา่ การทำางานลกัษณะนีไ้มใ่ช่

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของเด็กๆ ยิ่งโครงการนี้มีปัญหา

เรื่องทีมตั้งแต่แรก แต่ทุกคนยังยืนยันที่จะรับผิดชอบ

โครงการต่อ นั่นแสดงว่าพวกเขามี “สำ�นึกรับผิดชอบ” 

อยู่เต็มหัวใจ เพราะงานนี้ไม่ใช่งานของโรงเรียน ไม่ได้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอะไร แต่พวกเขาก็เสียสละแรงกายแรงใจ

เขา้มาทำาโครงการ แสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจจรงิ ทีส่ำาคญั

คือพวกเขาได้สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับชุมชนว่า “เด็ก

วิทยาลัยเกษตรไม่ใช่เด็กเกเร ไม่ใช่เด็กไม่เอาไหน  

แต่เป็นเด็กเอาถ่าน” 

จากจุดเร่ิมต้นที่มีท่าว่าจะล้มเหลว แต่ด้วยพลังแรง

ใจที่เต็มเปี่ยม ผนวกกับ “คว�มไม่นิ่งดูด�ย” ในปัญหาที่

เผชญิอยู่ อยากหาทางแก้ไขให้สภาพแวดลอ้มในวิทยาลยั

น่าอยู่มากขึ้น รวมถึงการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ

วิทยาลัยให้ใกล้ชิดกัน ทำาให้ทีมงานก้าวเดินมาถึงวันนี้ 

ด้วยความภาคภูมิใจ และยิ่งผูกพันรักกันเหนียวแน่น  

แมส้ิง่ทีท่ำ�จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ของเด็กๆ แต่น่ัน

เกิดจ�กเจตน�ดีและคว�มใส่ใจต่อคว�มเป็นไปของ

สถ�บันต้นสังกัด น้ำ�เน่�เสียไม่อ�จฟื้นคืนได้ในเร็ววัน 

แต่ผลลัพธ์ท่ีไม่ค�ดหวังท้ังก�รเปล่ียนมุมมองของชุมชน

ต่อคว�มเป็นเด็กวิทย�ลัยเกษตร หรือก�รพัฒน�

ทักษะท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นในอน�คต เส้นท�ง 

ข้�งหน้�ของทีมง�นได้รับก�รรับประกันจ�กอ�จ�รย์ 

ที่เฝ้�มองว่� เป็นอน�คตที่สดใสแน่ๆ เพร�ะทุกคน

ล้วนใช้ “คว�มรับผิดชอบ” นำ�ท�งชีวิต

Ac t i v e  C i t i z e n

174 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



โครงการทดลองใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา วษท.ราชบุรี และเกษตรกร ในชุมชนตำาบลเขาชะงุ้ม
......................

พี่เลี้ยงชุมชน สิริกช จรดล

ทีมทำ�ง�น

ณัฐวุฒิ ศรีนวล ภานุเดช เจดีย์

ศิริพร บุญมาก  ชลดา กลีบอุบล  
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โครงการฟื้นฟูการเล่นดนตรีของโรงเรียน
และชุมชนบ้านห้วยน้ำาขาว

ดนตรีเชื่อมคน
...เชื่อมชุมชน
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สิ่งที่ได้มากที่สุดคือเรื่อง 

“ความสามัคคี” ในการทำางาน  

การทำาโครงการนี้เปรียบเหมือนการ

เล่นฟุตบอล ถ้าทั้งทีมเตะคนเดียว

แล้วเราจะไปสู้เขาได้อย่างไร  

เพราะเช่ือว่าการเลน่ดนตรจีะเปน็ “เครือ่งมอื” สร้าง

ความสมัพนัธข์องคนทกุชว่งวยัในชมุชน กลุม่เย�วชน JC 

BK Group จ�กบ้�นห้วยน้ำ�ข�ว ตำ�บลบ้�นค� อำ�เภอ

บ้�นค� จังหวัดร�ชบุรี ซึ่งประกอบด้วย ไม้-ธีระพงษ์  

ช่ืนอุระ อ้น-ทรงพล ช่ืนอุระ ชัย-ช�ญชัย จิวะวงศ์อุปถัมภ์ 

มิ้น-ปิยะเนตร เทพศิริ และฟ�ง-ทิพวรรณ สงฆ์มีสุข  

ที่แม้จะอยู่ต่างพื้นที่ แต่ด้วยใจรักดนตรีหนุ่มสาวทั้ง 5 จึง

ร่วมมอืกนัทำาโครงก�รฟืน้ฟกู�รเลน่ดนตรขีองโรงเรยีน 

และชุมชนบ้�นห้วยน้ำ�ข�วขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชนให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง
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ค้นหา “ทุนชุมชน”
อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นอำาเภอ

ตั้งใหม่ท่ีแยกมาจากอำาเภอสวนผึ้ง มีพื้นที่

ปลูกสับปะรดเป็นจำานวนมากกว่าแสนไร่   

กลุ่มเยาวชน JC BK Group เกิดขึ้นจากการ

รวมตัวของเด็กในชุมชน เห็นว่าคนในชุมชน

ประสบปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำา จึงคิดทำา

โครงก�รแปรรูปสับปะรด เพร�ะอย�ก

ช่วยเหลือคนในชุมชน แต่พอพี่เลี้ยง

โครงก�รชวนคิดชวนคุยถึง “ศักยภ�พ” 

ของทมีง�น พรอ้มให้ขอ้คดิว�่ ก�รแปรรปู

สับปะรดต้องใช้ต้นทุนสูง ยิ่งพอม�เจอ

คำ�ถ�มว�่ “แลว้รูไ้หมว่าเวลากวนสบัปะรด

ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไร” พวกเข�ถึงกับอึ้ง  

รู้เลยว่�มีคว�มรู้และศักยภ�พไม่พอที่จะ

ทำ�เรื่องนี้

“พีเ่ลีย้งโครงการชวนทบทวน “ทุน” ใน

ชมุชนวา่อะไรบา้งใหล้องนกึด ูพวกเรานกึกนั

ได้ว่า ภาพที่เคยเห็นเมื่อก่อนคือเวลาเย็นๆ 

คนในชุมชนจะมาเล่นดนตรีกันด้วยความ

สนกุสนาน แตพ่อหลงัๆ ตา่งคนตา่งแยกยา้ย

กันไป การรวมกลุ่มเล่นดนตรีจึงหายไป  

ประกอบกับเคร่ืองดนตรีของชุมชนก็มีอยู่แล้ว 

เลยคิดว่าน่าจะทำาโครงการเก่ียวกับเร่ืองดนตรี 

ทีมงานทุกคนก็เคยเล่นดนตรีด้วยกันมา จึง

คิดว่าไม่น่าจะเกินตัว หากจะทำาโครงการนี้” 

ไม้อธิบายเพิ่ม

อ้นเสริมว่า โครงก�รฟื้นฟูก�รเล่น

ดนตรีของโรงเรียนและชุมชนบ้�นห้วย

น้ำ�ข�ว มเีป้�หม�ยเพือ่ส�นสมัพนัธ์คนใน

ชมุชนผ�่นก�รเลน่ดนตรีของกลุม่เย�วชน 

หลังกลับจากเวทีนับ 1 ปลุกสำานึกพลเมือง

ทีมงานจึงเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ท่ีดูแลเคร่ือง

ดนตรีว่า ถ้าพวกเขาจะขอนำาเครื่องดนตรี

ออกมาซ้อมจะได้ไหม ซึ่งผู้ใหญ่ก็เห็นดีด้วย 

ยกเครื่องดนตรี อาทิ กลองชุด กีตาร์ เบส 

และเครื่องเสียง มาให้พวกเขาซ้อมกันที่ลาน

ตากสับปะรดกลางหมู่บ้าน 
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ไม้บอกว่า เหตุที่ใช้พื้นที่นี้ เพราะเป็นพื้นที่ที่ผู้ใหญ่

ในชุมชนใช้จัดประชุมหมู่บ้านอยู่แล้ว เวลาผู้ใหญ่ประชุมกัน

พวกเราก็นั่งฟัง พอเขาประชุมเสร็จก็ใช้เวทีซ้อมดนตรีต่อ 

เพราะสะดวก เครื่องดนตรีก็อยู่ที่นี่อยู่แล้ว และเพื่อให้

ผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นด้วยว่าพวกเราซ้อมดนตรีกันจริงๆ 

เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นดีด้วยและให้การสนับสนุน  

ทีมจึงวางแผนการทำางานต่อ เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูล 

ผูรู้้ท่ีเลน่ดนตรเีปน็ในชุมชนวา่เป็นใคร อยูท่ีไ่หน เลน่ดนตรี

มากี่ปี เล่นเครื่องดนตรีชนิดใด สาเหตุท่ีเล่นเพราะอะไร 

ซ่ึงคำาตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือ “ชอบ ไม่ได้เรียนท่ีไหน 

อาศัยครูพักลักจำาเอา” จากน้ันนำาข้อมูลท่ีได้จากการ

ลงพื้นที่มารวบรวมและวิเคราะห์ทำาให้เห็นว่า เม่ือก่อน

ดนตรีทำาหน้าที่ “เชื่อมคว�มสัมพันธ์” ระหว่างคนใน

ชุมชน และเพื่อใช้ผ่อนคลายจากการกรำางานหนักใน 

เรือกสวนไรน่า  นอกจากนีย้งัทำาใหรู้ว้า่มผีูเ้ฒา่ผูแ้ก่คนไหน

เลน่ดนตรเีปน็บา้ง และถนดัอะไร เพือ่ใหม้าชว่ยสอนและ

มาเล่นร่วมกับพวกเขา

“ตอนแรกพวกเราไม่เข้าใจว่า ดนตรีจะช่วยสร้าง

สัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้อย่างไร กระทั่งได้มาซ้อม

ดนตรี เห็นคนมาดูเยอะมาก ทั้งวัยรุ่น เด็กเล็ก รวมถึง 

ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วย เข้ามานั่งดูใกล้ๆ เลย เห็นอย่างนี้เข้าใจ

เลยว่าสิ่งที่คนในชุมชนบอกมาคืออะไร”

 

ขยายผล...คนดนตรี
แต่กว่าจะได้โชว์เพลงไม่ใช่ง่ายๆ  เวลา 6 โมงเย็นถึง 

3 ทุม่ของทกุวันคอืเวลา “ซอ้มมอื” ของสมาชกิ ทีม่ผีูรู้้มา

คอยชีแ้นะวา่  เครือ่งดนตรีแต่ละชิน้เลน่อยา่งไร  หรือเลน่

แล้วผู้รู้ติชม

เมื่อก�รซ้อมดนตรีเริ่มไปได้ด้วยดี ทีมขย�ยผล 

“คว�มรู”้ ท่ีได้รบัก�รบอกเล�่จ�กผูรู้สู้เ่ย�วชนรุน่นอ้ง 

“เวลาพวกผมซ้อมดนตรีกันอยู่ เด็กๆ ในหมู่บ้าน  

4 -5 คนกม็าเมยีงๆ มองๆ บางคนกม็ากบัพอ่แม ่เลยถาม

เขาว่าอยากเรียนไหม พอเขาบอกว่าอยากเรียนเราก็เลย

สอนให้ ถามว่าหวังว่าจะให้เด็กเล่นเป็นไหม ผมไม่ได้หวัง

ขนาดนั้น เขายังเล็กอยู่ เราแค่อยากให้เขาใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ เอาเวลามาสนใจดนตรีดีกว่าไปมั่วสุมกัน

เล่นโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ” ไม้บอกเล่าความรู้สึก

ไม้ย้ำาว่า การเป็นทั้งคนเล่นและคนสอนไม่ง่ายและ

ไม่ยาก นำาเทคนิคที่ครูสอนมาสอนน้องอีกที ถ้าน้องดื้อก็

ดุบ้าง แต่หากคนไหนแสบมากๆ ก็ตีเบาๆ สักทีหนึ่ง 

“เวลาพวกผมซ้อมดนตรีกันอยู่ เด็กๆ ในหมู่บ้าน  
4-5 คนก็มาเมียงๆ มองๆ เลยถามเขาว่าอยาก
เรียนไหม พอเขาบอกว่าอยากเรียนเราก็เลย
สอนให้ ถามว่าหวังว่าจะให้เด็กเล่นเป็นไหม 
ผมไม่ได้หวังขนาดนั้น...แค่อยากให้เขาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เอาเวลามาสนใจดนตรี
ดีกว่าไปมั่วสุมกันเล่นโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ”

นอกจากสอนน้องๆ ในชุมชนแล้ว ทีมยังอาสาไป

เลน่ดนตรีในงานแต่งงานของคนในชมุชน ขนเคร่ืองดนตรี

ไปกันเอง ใช้รถพ่อบ้าง ลุงบ้าง เราไม่ได้เรียกร้องอะไร  

แล้วแต่เขาจะให้ เพราะคิดว่าไปเล่นเราก็ได้ประสบการณ์ 

ถือว่าได้ซ้อมมือไปในตัว

“ตอนแรกพวกเราก็ไม่เข้าใจว่า ดนตรีจะช่วย
สร้างสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้อย่างไร  
กระทั่งได้มาซ้อมดนตรี  เห็นคนมาดูเยอะมาก 
ทั้งวัยรุ่น เด็กเล็ก รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ด้วย เข้า
มานั่งดูใกล้ๆ เลย เห็นอย่างนี้เข้าใจเลยว่า
สิ่งที่คนในชุมชนบอกมาคืออะไร”
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การเล่นดนตรีท่ีทีมประทับใจมากท่ีสุดคือช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ที่มีทีมตั้งวงเล่นกันที่ลานตากมันกลางหมู่บ้าน 

เล่นตั้งแต่เช้าจนข้ามคืนกันเลย ชาวบ้านก็มาเต้น มาเล่น

สาดน้ำากันตรงนี ้บางทรีถทีผ่า่นไปผา่นมากล็งมาเล่นดว้ย 

สนุกและมีความสุขมาก ภาพแบบนี้ไม่ค่อยเห็นในชุมชน

มานานแล้ว

ไม้เสริมต่อว่า นอกจากสนุกแล้วพวกเขายังได้ความสุข

และประสบการณ ์ไดเ้หน็ในสิง่ทีไ่มเ่คยเห็นคอื เหน็คนเข้า

มาเล่นกับเรา รู้สึกดีใจมาก และตอนนี้ทีมตั้งใจซ้อมมาก 

เพราะตั้งความหวังไว้ว่าในวันปิดโครงการพลังเด็กและ

เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก พวกเขาจะ

ได้โชว์ฝีมือให้เพื่อนๆ เห็น ให้เพื่อนรู้ว่า “เราก็ทำาได้”

ดนตรี...แห่งการเรียนรู้
ดูเหมือนการทำาโครงการของพวกเขาจะราบร่ืน  

ไร้ปัญหา ไม้กับอ้นต่างประสานเสียงพร้อมกันว่า ก็มีบ้าง 

นิดหน่อย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะฝน

ที่เป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องเลื่อนการซ้อมอยู่บ่อยคร้ัง 

ส่วนปัญหาอื่นๆ ก็ไม่มี ทุกคนในทีมทำางานร่วมกันได้ดี 

บางวันเพือ่นคนนีอ้าจตดิธรุะมาซอ้มไมไ่ด้ กไ็มเ่ปน็ปญัหา 

ยอมรบัได ้ถามวา่ทอ้ไหม กไ็มท่อ้นะ  สว่นเหนือ่ยกม็บีา้ง 

“คนเราถ้าหัวใจยังเต้นอยู่แล้วเราจะยอมแพ้ได้อย่างไร” 

ไมบ้อกวา่ ตอนแรกทีค่ดิทำาโครงการ ไมค่ดิวา่ต้องใช้

เวลานานขนาดนี ้แต่กร็ูส้กึชอบท่ีไดท้ำางานแบบนี ้รูส้กึสนกุ

ที่ได้ทำากิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ได้รู้จักกับเพื่อนๆ จาก

โครงการอื่นๆ   

“ปรกติผมไม่ค่อยได้อยู่ในหมู่บ้าน จึงไม่ค่อยรู้จัก

คนในหมู่บ้านเท่าไร แต่เม่ือได้มาเล่นดนตรีผมก็สามารถ

สร้างความสนิทสนมกับชาวบ้านขึ้นมาได้ ผมอยากฟื้นฟู

ดนตรีในหมู่บ้านที่เคยเฟื่องฟูให้กลับมาใหม่ เห็นพ่อเล่น

เปน็อยูแ่ลว้ พอ่รู้จักคนเยอะมาก  และพอ่บอกวา่การเลน่

ดนตรสีนกุมาก อยากลองเลน่ดู พอไดเ้ลน่กส็นกุมากจรงิๆ 

เหมือนที่พ่อบอกเลย” 

ห�กถ�มว่�ได้อะไรจ�กโครงก�รนี้...

ไมบ้อกวา่ สิง่ทีเ่ขาไดม้ากทีส่ดุคอืเรือ่งคว�มส�มคัคี

ในการทำางาน  ก�รทำ�โครงก�รนีเ้ปรยีบเหมอืนฟตุบอล

ถ้�ทั้งทีมเตะคนเดียวแล้วเร�จะไปสู้เข�ได้อย่�งไร  

นอกจ�กนี้ยังรู้สึกว่�ตัวเองเก่งขึ้น โดยเฉพ�ะก�รเล่น

ดนตรี ซึ่งอ�จเป็นเพร�ะเล่นทุกวันก็ได้  
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ขณะท่ีอ้นบอกว่า เข�ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งก�รเกบ็ขอ้มลู  

ได้รู้จักคนม�กข้ึน และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคนใน

ชุมชนก็ดีขึ้นม�ก

จ�กเป้�หม�ยโครงก�รที่ตั้งไว้ว่�จะใช้ “ดนตรี

ส�นสัมพันธ์คนในชุมชน” วันนี้ก�รทำ�โครงก�รของ

พวกเข�ไปถึงเป้�หม�ยแล้ว พวกเข�ส�ม�รถสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้  วัดได้จ�กตัวเข�

เองที่จ�กเดิมใครที่ไม่สนิทก็จะไม่เข้�ไปคุยด้วย แต่

เดี๋ยวน้ีเห็นใครไม่รู้จักก็เดินเข้�ไปทักท�ย รู้สึกว่�

ตนเองสนิทกับคนม�กขึ้น 

อย่างไรก็ตามแม้โครงการท่ีพวกเขาทำาจะสิ้นสุดลง

แล้ว แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้เสียงดนตรีหยุดตามไปด้วย  

พวกเขาพยายามมองหาข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาดนตรีให้

ดียิ่งขึ้น

พลังแห่งการหนุนเสริม
พ่ีหม่อง-ม�รุต พิมพ� พ่ีเล้ียงชุมชน ผู้สนับสนุนหลัก

ท้ังเครื่องดนตรี แรงใจ และแรงกายบอกว่า เหตุผลที่นำา

เครื่องดนตรีมาให้น้องๆ เล่นเพราะชอบ อยากให้น้องๆ 

ได้มีโอกาส เมื่อในชุมชนมีเครื่องดนตรีครบทุกอย่างก็ 

ไม่ควรเก็บไว้ให้มันขึ้นสนิม ควรนำาออกมาใช้ประโยชน์ 

เม่ือเหน็วา่น้องๆ อยากเลน่ดนตรี เลยประสานผูใ้หญบ่า้น 

อาจารย ์และหลายๆ ฝา่ยขอเครือ่งดนตรเีพือ่ใหน้อ้งไดมี้

โอกาสฝึก

“มีเวลาว่างก็มาเล่น มาซ้อมกัน หากน้องๆ เล่นได้ดี

ก็สามารถทำาเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการเรียนได้  

ไมต่อ้งใหเ้ดก็ไปมัว่สมุยาเสพตดิ ไปคบเพือ่นเกเร ไปเทีย่ว

ไปนอนค้างบ้านเพื่อน ถ้าเด็กๆ ได้รับการปลูกฝังเช่นน้ี

เม่ือสนุกเขาก็อยากมา ผมบอกพวกเขาเสมอว่า อาทิตย์หน่ึง

วันไหนก็ได้ให้นัดกันมาเลย พร้อมให้เล่น โดยไม่เรียกร้อง

อะไรทั้งสิ้น อยากเล่น อยากซ้อมเมื่อไร บอกผม ผมจัด

ให้เลย แค่นี้ผมก็พอใจแล้ว”

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เปิดเล่นดนตรีกันสนุกๆ  

ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เด็กๆ เล่นกันในชุมชน 

เขาก็ต้องออกไปเล่นสาดน้ำาที่อ่ืนกัน ปัญหาก็ตามมา

มากมาย โดยเฉพาะการตีกันที่มีอยู่ให้เห็นตลอดเวลา   

แต่ถ�้เร�จัดพืน้ท่ีให้เข�เลน่กนัหน้�หมูบ้่�น จะส�ดน้ำ� 

จะเลน่ดนตรกีไ็ดใ้ห้เด็กรูส้กึสนุกสน�นเฮฮ� ใหเ้ข�เลน่

อยู่ในส�ยต� ถ้�เล่นเกินเลยไปเร�ก็ว่�กล่�วตักเตือนได้ 

“การดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ที่ดีสุดคือ เราต้อง
สอนให้เขารู้ว่าอันไหนควรจะรักษาอย่างไร  ถ้า
ปล่อยไว้เฉยๆ มันก็เปล่าประโยชน์  อยากให้เด็ก
ได้แสดงออก ให้ทุกคนได้รู้ ได้เห็นว่านี่คือเด็กใน
ชุมชนของเรา แต่ถ้าใครทำาได้ดีมากกว่านั้นก็เป็น
ฝีมือของแต่ละคนแล้ว”

แต่ที่ดีที่สุดคือ การเล่นดนตรีของน้องช่วยสร้าง 

ความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น เห็นไม้และอ้นอายุแค่นี้ แต่ถึงเวลา

เล่นดนตรี คนอายุ 50-60 ปี หรือแม้แต่เด็กเล็กๆ ก็มา 

เต้นกันสนกุสนาน ระยะเวลาเกอืบ 1 ปทีีน่อ้งๆ เลน่ดนตรี 

ช่วยให้ความรุนแรงในชุมชนลดลง อยากให้น้องๆ ทำา

อย่างนี้ต่อไป อยากให้เด็กกล้าแสดงออก สำาหรับเด็ก 

ถา้ไดม้าเลน่รวมกนับอ่ยๆ กจ็ะกลายเปน็ทมีเวริค์ ทกุครัง้

ที่เด็กๆ ซ้อมดนตรีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยดูตลอดเวลา 

มาคอยดูว่าเด็กๆ ซ้อมกันดีไหม เล่นกันดีขึ้นหรือยัง  

เล่นได้หรือไม่ได้อย่างไร ก็สอนกันไปเรื่อยๆ  

พี่อ็อด-ณรงค์เดช ส�มคุ้มพิมพ์ พี่เลี้ยงชุมชน  

บอกวา่  ขอ้ดขีองการทำาโครงการนีน้อกจากความสมัพนัธ์

ของเด็กในชุมชนจะดีขึ้นแล้ว ความสัมพันธ์ของเด็ก 

ต่างชุมชนก็ดีข้ึนตามไปด้วย เห็นได้จากที่เวลาเขาขับรถ

ผ่านไปผ่านมาก็ขอเข้ามาเล่นดนตรีด้วย

“ในฐานะพ่ีเลีย้งชมุชนมหีนา้ทีห่นนุเสรมิการทำางาน

ของน้องๆ ทั้งช่วยลงพื้นที่หาข้อมูล ชวนคิด ชวนคุย   

ชว่ยทกุอย่าง นอ้งๆ ไปไหนผมกไ็ปดว้ย โดยเฉพาะแนะนำา

ว่าควรเล่นเพลงไหนให้เหมาะกับช่วงวัยของผู้ฟัง”
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   พี่อ็อดบอกอีกว่า นอกจากความสัมพันธ์ในชุมชน

ที่เปลี่ยนไปแล้ว ตัวทีมงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  

ทีเ่ห็นไดชั้ดคอื ไมม้คีว�มรบัผดิชอบ กระตือรอืรน้ และ

ตรงเวล�  ส่วนอ้นที่ได้รับมอบหม�ยให้คอยจดบันทึก 

ก็เปลี่ยนไปม�ก ตอนแรกๆ ที่ลงพื้นที่นั่งก้มหน้�  

ไม่กล้�ถ�มเลย แต่เดี๋ยวนี้เก่งข้ึนแล้ว โดยเฉพ�ะ

คำ�ถ�มที่ส�ม�รถคิดเองได้แล้ว  เราจะช่วยเสริมบ้างใน

บางเรื่องที่เขาไม่เข้าใจเท่านั้น

“แนะนำาวิธีการถามให้เขา ย้ำากับเขาว่า เวลาไป

เรียนหนังสือทำาไมเรายังกล้าถาม กล้าตอบครู นี่ใน

ชุมชนเราแท้ๆ ทำาไมไม่กล้า”

จรัญ อ้นเถื่อน พี่เลี้ยงชุมชนอีกคนหนึ่งบอกว่า 

เหตุผลที่เขายกเครื่องดนตรีให้น้องๆ ได้ฝึกซ้อม ฝึกเล่น 

เพราะอยากให้น้องๆ มีกิจกรรมทำา และหากทำาแล้วเขา 

มีใจรักจริงก็สามารถทำาเป็นรายได้พิเศษได้ ก็จะหาทาง

ต่อยอดให้ถึงที่สุด ไม่ได้หยุดแค่นี้ เรามีท้ังเวที ทั้งไฟ  

ถ้าเด็กสามารถก้าวไปอีกระดับหนึ่งได้ก็อยากสนับสนุน

จรัญบอกต่อว่า เมื่อเด็กมีกิจกรรมก็จะมีก�ร 

รวมกลุ่มกันม�กขึ้น ทำ�ให้ไม่มีเวล�ว่�งไปเท่ียวเล่น 

หมกมุน่กับสิง่เสพตดิ  แตค่ว�มหวงัลกึๆ คอื อย�กให้

ชุมชนมีคว�มส�มัคคีกัน ซึ่งกิจกรรมที่มองไว้คือดนตรี

กับกีฬา แต่ตัวเองไม่ถนัดกีฬาเลยมาสนับสนุนดรตรีแทน 

ถามว่าไม่เสียดายหรือ คำาตอบคือก็เสียดาย แต่ถ้าเรา 

ไม่สอนเขา ไม่ให้เขาได้ใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ก�รดูแล

รักษ�เครื่องดนตรีท่ีดีสุดคือ เร�ต้องสอนให้เข�รู้ว่� 

อันไหนควรจะรักษ�อย่�งไร ถ้�ปล่อยไว้เฉยๆ มันก็

เปล่�ประโยชน์ อย�กให้เด็กได้แสดงออก ให้ทุกคน 

ได้รูไ้ด้เหน็ว�่นีค่อืเดก็ในชมุชนของเร� แตถ้่�ใครทำ�ได้

ดีม�กกว่�นั้นก็เป็นฝีมือของแต่ละคนแล้ว  

“การมีเด็กๆ มาเล่นดนตรีช่วยให้ความสัมพันธ์ใน

ชุมชนดีข้ึน บางคนเห็นเด็กซ้อมก็มานั่งฟัง บางคนเมา 

ก็มาเต้น มานั่งดู ถ้าเขาไม่มีความสุข เขาคงไม่มานั่งดู  

คงมเีสยีงดา่ออกมาบา้งแลว้ นอกจากนีด้นตรียงัชว่ยเรือ่ง

จิตใจ และความมีระเบียบ ทำาให้จิตใจเย็นลงจากการท่ี 

ต้องฝึกซ้อม ผมเน้นตลอดว่าสิ่งที่เราทำาต้องตั้งใจทำาและ

ทำาให้ดี”

“คว�มพย�ย�ม” คิดแก้ไขปัญห�ในชุมชน ด้วยก�ร

วเิคร�ะห์ศกัยภ�พของตนเอง และต้นทนุชมุชนทีม่อียู่ 

บวกกับก�รหนุนเสริมอย่�งเข้มแข็งจ�กพี่เลี้ยงชุมชน

ส่งผลให้วันนี้คนในชุมชนบ้�นห้วยน้ำ�ข�วทั้งเด็กเล็ก 

วัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงคนเฒ่�คนแก่กลับม�

ส�นสัมพนัธก์นัไดอ้ย�่งเหนยีวแนน่และกลมกลนื ผ�่น

เสียงดนตรีของกลุ่มเย�วชน JC BK Group ที่ดังก้อง

อยู่ในหัวใจของคนในชุมชนบ้�นห้วยน้ำ�ข�ว

“การมีเด็กๆ มาเล่นดนตรีช่วยให้ความสัมพันธ์ในชุมชนดีขึ้น บางคนเห็นเด็กซ้อมก็มานั่งฟัง 
บางคนเมาก็มาเต้น มานั่งดู ถ้าเขาไม่มีความสุข เขาคงไม่มานั่งดู คงมีเสียงด่าออกมาบ้างแล้ว  
นอกจากนี้ดนตรียังช่วยเรื่องจิตใจ และความมีระเบียบ ทำาให้จิตใจเย็นลงจากการที่ต้องฝึกซ้อม 
ผมเน้นตลอดว่าสิ่งที่เราทำาต้องตั้งใจทำาและทำาให้ดี”
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โครงการฟื้นฟูการเล่นดนตรีของโรงเรียน
และชุมชนบ้านห้วยน้ำาขาว

พี่เลี้ยงชุมชน ณรงค์เดช สามคุ้มพิมพ์

ทีมทำ�ง�น ธีระพงษ์ ชื่นอุระ

ทรงพล ชื่นอุระ ชาญชัย จิวะวงศ์อุปถัมภ์

ปิยะเนตร เทพศิริ ทิพวรรณ สรงมีสุข
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หนังใหญ่...
ต้องอยู่คู่เมืองเพชร

โครงการศึกษาและเผยแพร่หนังใหญ่เมืองเพชรบุรี  
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หนังใหญเป็นเรื่องสำาคัญของเพชรบุรี

ที่มีความโดดเด่นเชิงศิลปวัฒนธรรม...

การค้นคว้าและคลุกคลีอยู่กับหนังใหญ่

นานหลายเดือน จนแทบจะฝันเป็นเรื่อง

หนังใหญ่ แต่สิ่งที่ได้ก็คุ้มค่า ถือเป็น

ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดี ทำาให้

พวกเขาได้รู้จักการทำางาน ได้แสดง

ความคิดเห็น กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้

เรื่องการบริหารจัดการงาน ทีมงาน

และงบประมาณ จนกลายเป็น

คนรอบคอบ มีระบบ ระเบียบมากขึ้น 

หนังใหญ่กับหนังตะลุงเหมือนหรือต่�งกัน? 

คือคำาถามชวนสงสัยสำาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวง  

สำาหรับคนทัว่ไปบางคร้ังคำาถามนีอ้าจผดุข้ึนมาในความคดิ

แล้วก็ผ่านเลย แต่สำาหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประกอบด้วย มิลเล่ียน-สุวร� เรืองเมธ�ศักดิ์ หมิว- 

ปริฉัตร กล่อมก�ร ก๊ิฟ-ณิช�กร สมควรดี ตง-ปิติ ช่วยบุญ 

และพลอย-นงลักษณ์ บุญแก้ว คำาถามนี้นำาพาพวกเขา

ไปสู่การเรียนรู้ท่ีแตกต่างไปจากท่ีคุ้นชินในห้องเรียน น่ันคือ

การก้าวเข้าสู่แวดวงของโครงก�รพลังเด็กและเย�วชน

เพื่อก�รเรียนรู้ภูมิสังคมภ�คตะวันตก

ทั้ง 5 คนคิดว่า นี่เป็น “โอก�ส” ท่ีพวกเขาจะหา 

คำาตอบจากคำาถามท่ีค้างคาใจมาแสนนาน ประกอบกับ

ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีรู้มาว่า การแสดงหนังใหญ่ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์

สำาคัญของจังหวัดเพชรบุรีได้สูญหายไปแล้ว เหลือเพียง

ตัวหนังใหญ่ที่เคยใช้แสดงในอดีตให้ได้ชมเท่านั้น และยัง
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ไมม่แีนวโนม้ท่ีจะกลบัมามีชือ่เสยีงไดเ้หมือนเดิม อาจเปน็

เพราะผู้แสดงและเผยแพรข่อ้มูลไดส้ว่นใหญ่เป็นผูส้งูอาย ุ

ทำาให้มกีำาลงัไมพ่อทีจ่ะเผยแพรใ่หท้ราบกนัอยา่งทัว่ถงึได ้

และคนรุ่นใหม่เองก็ขาดความสนใจท่ีจะร่วมอนุรักษ์สืบสาน

การแสดงนี้ จึงฉุกคิดว่�ห�กไม่มีคนส�นต่อ ในอน�คต 

หนังใหญ่” คงห�ชมได้เพียงในพิพิธภัณฑ์เท่�นั้น

เริ่มจากต้นตาล...ปลายทางคือ 
หนังใหญ่เมืองเพชร

 แต่กว่าประเด็นการทำางานจะลงตัวที่เรื่องหนังใหญ่

ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร เริ่มแรกทีมงานอยากทำาเรื่อง

ต้นตาลเมืองเพชร แต่เมื่อเข้าร่วมอบรมในเวทีนับ 1 ปลุก

สำานึกพลเมือง พี่เลี้ยงโครงก�รให้ทบทวนบริบทของ

ชุมชน เพื่อค้นห�โจทย์ชุมชนที่เย�วชนจะใช้สำ�นึก

คว�มเปน็พลเมอืงลุกข้ึนม�ทำ�อะไรเพือ่ชมุชน ครัง้น้ัน

ทำาให้พวกเขาได้เห็นเรื่องราวหลากหลายในเมืองเพชรบุรี 
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ทั้งเรื่องต้นตาล ขนมหวาน ปูนปั้น เขาวัง หนังใหญ่ ฯลฯ 

พร้อมกับชวนแลกเปลี่ยนความคิดว่า “เร่ืองต้นตาลมีคน

ทำามากแล้ว แต่หนังใหญ่เมืองเพชรยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก” 

คำาถามคาใจเรือ่งหนงัใหญ่จงึกลับมาสูห้่วงความคดิอีกครัง้ 

หลังรับฟังคำาแนะนำา พวกเขาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เพื่อตรวจสอบข้อมูลทันที และพบว่าจริงตามที่พี่เลี้ยง

โครงการให้ข้อมูล “เรื่องหนังใหญ่มีแต่คลิปการแสดง  

แต่ส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ยังมีไม่มาก”

เพร�ะคิดว่�เรื่องท่ีสงสัยถ้�ได้ห�คำ�ตอบผ่�น

กระบวนก�รทำ�ง�นโครงก�ร อ�จทำ�ให้คนอ่ืนได้เรียนรู้

ด้วย...

ทั้ง 5 คน จึงตกลงทำาโครงก�รศึกษ�และเผยแพร่

หนังใหญ่เมืองเพชรบุรี ท่ีมีเป้�หม�ยเพ่ือศึกษ�เร่ืองร�ว

คว�มสำ�คัญของหนังใหญ่เมืองเพชรบุรีและเผยแพร่ 

ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ โดยเล็งกลุ่มเป้าหมายวัยเดียวกันกับ

ทีมงาน คือ เพื่อนๆ ในโรงเรียนพรหม�นุสรณ์ 

“ตอนแรกคดิวา่เปน็การอบรมวิธกีารทำางานโครงการ 

เขียนโครงการ แล้วก็จบ ไม่คิดว่าจะทำาเป็นเร่ืองราวขนาดน้ี 

แต่เมื่อได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ท่ีทีมพ่ีเลี้ยงโครงการ 

จัดให้ในเวทีนับ 1 จึงรู้ว่าเป็นโอกาสดี แม้ทุกคนจะ 

ไร้ประสบการณ์ก็ตาม เป็นครั้งแรกท่ีเราได้ทำาโครงการ

ลักษณะนี้ ที่ ผ่านมาเคยทำาแต่โครงงานในวิชาเรียน  

เรือ่งหนงัใหญก็่เคยทำามาเหมอืนกนั แตแ่คไ่ปคน้หาขอ้มลู

ในอินเทอร์เน็ต นำามาทำาเป็นพาวเวอร์พอยต์แล้วก็จบ” 

กิ๊ฟเล่าถึงประสบการณ์ในอดีต

 

“ข้อมูล” คือหัวใจ
เม่ือไม่เคยทำามาก่อน การวางแผนการทำางานตอนแรก

ทั้ง 5 คนจึงออกอาการไปไม่เป็น ทีมงานจึงต้องประชุม

เพื่อวางแผนและออกแบบการทำางาน ทุกคนช่วยกัน 

ค้นหาข้อมูลการทำาโครงการลักษณะนี้จากอินเทอร์เน็ต 

และแอบดูเพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนในเครือข่ายเด็กและเยาวชน

ภาคตะวนัตกวา่ เขาทำางานกนัอยา่งไร เพือ่ศกึษาแนวทาง

ว่าต้องทำาอะไร อย่างไร ก็พอจับใจความได้ว่า “ต้องเร่ิมต้น

ที่ก�รห�ข้อมูล” เพื่อใช้เป็นฐ�นคว�มรู้ในก�รทำ�ง�น

“วางแผนการทำางานคอื ช่วยกนัหาขอ้มลู ตา่งคนตา่ง

ไปหามา แล้วเอามาแชร์กัน แล้วค่อยดูว่าจะทำาอย่างไร

ก่อนดี” หมิวเล่าถึงจุดตั้งต้นการทำางานของทีม 

เมื่อห�จุดตั้งต้นได้ ก�รออกแบบก�รทำ�ง�นก็ 

ไม่ย�ก เร่ิมต้นด้วยก�รรวบรวมข้อมูลเรื่องหนังใหญ่

จ�กหนังสือ อินเทอร์เน็ต และลงพื้นที่ห�ข้อมูลทีี่วัด

พลับพล�ชัย เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จัดกิจกรรมเรียนรู้ 

ให้เพื่อนๆ ศึกษ�ดูง�นที่วัดขนอน จังหวัดร�ชบุรี  

หลังจ�กนั้นจึงจัดทำ�วิดีโอ “รู้จริงรู้ลึกหนังใหญ่เมือง

เพชร” เพือ่เผยแพรส่ือ่คว�มรูท้ีพ่วกเข�ทำ�ให้คนทัว่ไป

ได้รับรู้

สำาหรบักระบวนการสบืคน้ขอ้มลูกิฟ๊บอกวา่ พวกเข�

ว�งแผนสัมภ�ษณ์ จดบันทึก และถ่�ยภ�พในคร�ว

เดียวกนั โดยแบง่บทบ�ทหน�้ทีต่�มคว�มถนดั  กิฟ๊ทำา

บทสารคดี มิลเลี่ยนประสานงาน ตงถ่ายภาพและตัดต่อ 

หมิวเป็นพิธีกร พลอยช่วยด้านเอกสารเป็นหลัก แต่เรื่อง

การเงินทุกคนต้องรับรู้ร่วมกัน มีการตั้งไลน์กลุ่มเพื่อใช้ใน

การประสานงาน นัดหมายประชุมต่างๆ 

การสบืคน้ขอ้มูลจากอินเทอรเ์นต็ หนงัสือ และศกึษา

จากของจริงท่ีพิพิธภัณฑ์วัดพลับพลาชัย ทำาให้รู้ว่าหนังใหญ่

เมืองเพชรมีชื่อเสียงมากมายในอดีต

เมื่อรู้...ต้องรู้ให้ลึก 
เมือ่ทราบวา่ หนงัใหญว่ดัพลบัพลาชยัมคีวามสำาคญั

อย่างไรแลว้ ทมีงานยังอยากศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

หนังใหญ่ เมื่อสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ รุ่นพ่ี และ

อินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างชี้เป้าหมายไปวัดขนอน จังหวัด

ราชบุรีซึ่งมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน

ปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้

“ท่ีพวกเราเลือกไปวัดขนอน เพราะท่ีน่ีมีการแสดงด้วย 

เขาทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่เลย เราก็อยากรู้ว่าทำาไมเขา

มีชื่อเสียง ทั้งๆ ที่วัดพลับพลาชัยก็มีตัวหนังเหมือนกัน” 

หมิวสะท้อนความคิด 
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เมื่อวางแผนเดินทางไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมที่  

วดัขนอน ทมีพบวา่ ตวัเลอืกเดยีวในการเดนิทางท่ีสะดวก

และปลอดภัยคือ การเช่าเหมารถสองแถวจากเพชรบุรีไป

ราชบรุ ีคร้ันจะเหม�รถสองแถวคันใหญเ่พือ่เดนิท�งไป

แค่ 5 คน ก็ดูไม่เหม�ะสมนัก จึงเกิดแนวคิดที่จะชวน

เพ่ือนๆ ร่วมช้ันเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้�หม�ยของโครงก�ร

ไปเรียนรู้ร่วมกัน 

“ชวนเพื่อนไปด้วย เพื่อนจะได้ความรู้เหมือนเรา 

เพราะค่ารถมนัเทา่กนั จะไปกนั 5 คน หรอื 40 คน เพราะ

เราต้องเหมารถอยู่แล้ว มันไม่มีตัวเลือกอื่น” ตงเฉลย 

เบื้องหลังของกิจกรรมพาเพื่อนสำารวจ ที่สอดคล้องกับ 

เป้าหมายโครงการที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จัก 

หนังใหญ่มากขึ้น 

การชกัชวนเพ่ือนๆ ให้รว่มเรยีนรูห้นงัใหญ่วัดขนอน

ทำาผา่นเฟสบุค๊ส่วนตวัของทมีงานแตล่ะคน ซึง่ไดร้บัความ

สนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 40 คน มีครูเก็จ-เก็จวลี 

กรีฑ�ธร พีเ่ลีย้งชมุชนชว่ยประสานงานกบัเจา้อาวาสวดั

ขนอนให้ 

“แม้จะได้คิดวางแผนไว้ก่อน แต่การจัดการไม่ได้ 

ยุ่งยากอะไร นำาประสบการณ์จากท่ีเคยไปทัศนศึกษามาใช้ 

ติดต่อประสานงานวัดขนอนล่วงหน้า แจ้งวัน เวลา และ

จำานวนคนทีจ่ะไป วนันัน้บรรยากาศเหมอืนไปทศันศกึษา

จริงๆ” หมิวเล่า

กระบวนก�รเรียนรู้ในวันนั้น มีวิทย�กรจ�กวัด

บรรย�ยใหค้ว�มรูร้ะหว�่งชมพพิธิภณัฑห์นงัใหญ ่และ

โชคดีที่วัดมีง�นประเพณีมีก�รแสดงหนังใหญ่ให้ชม 

ก�รไดส้มัผสัก�รแสดงจรงิๆ ทำ�ใหท้มีง�นตืน่ต�ตืน่ใจ 

ทั้งลีล�ท่�ท�งก�รเชิด สำ�เนียงก�รพ�กย์ ที่ดึงดูดตรึง

ผู้ชมให้อยู่กับที่ จนมิลเลี่ยนสะท้อนว่� เป็นก�รแสดง

ที่เหมือนจะน่�เบ่ือแต่กลับสร้�งคว�มเพลินเพลิด  

จนส�ม�รถดูจนจบโดยไม่รู้ตัว 

และไม่ผิดหวังเมื่อการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ ทำาให้ 

ทมีงาน “คน้พบขอ้มลูสำ�คญั” ท่ีสร้างความภาคภูมใิจแก่

คนเพชรบุรี กล่าวคือ หนังใหญ่วัดขนอนมีจุดเริ่มต้น 

ม�จ�กวดัพลบัพล�ชยันัน่เอง แตน่�่เศร�้ใจทีห่นังใหญ่

วัดพลับพล�ชัยเล่นครั้งสุดท้�ยในสมัยรัชก�ลที่ 5  

ก่อนท่ีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้�ม�เบียดขับ

ให้ก�รละเล่นและก�รแสดงวัฒนธรรมไทยซบเซ� แต่

ที่หนังใหญ่วัดขนอนยังเป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง 

เพร�ะมีก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่�งเป็นระบบ  
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ทั้งยังมีก�รประช�สัมพันธ์อย่�งต่อเนื่อง 

จนได้รับร�งวัลจ�กองค์กรก�รศึกษ� 

วิ ท ย � ศ � ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง

สหประช�ช�ติ หรือยูเนสโก 

ความสนุกในการท่องเที่ยวต่างถิ่น  

ถูกสอดแทรกสาระ เพราะทีมงานขอให้

เพ่ือนๆ ที่ร่วมขบวนช่วยเก็บข้อมูลและ

สะท้อนความคิดเห็น

“เวลาไปก็ค่อยๆ อธิบายเพื่อนไปด้วย 

ตอนมีวิทยากรมาบรรยาย เพ่ือนๆ ก็มา 

ยืนฟังด้วย เม่ือกลับมาถึงโรงเรียนเรามีใบ

สัมภาษณ์ให้เขาเขียน บอกเพื่อนว่า อย่าไป

เหมือนไปเที่ยวเฉยๆ ขอให้เพื่อนช่วยตอบ

คำาถามนิดหนึ่ง ซึ่งเพื่อนก็ให้ความร่วมมือดี  

ตัวอย่างคำาถามคือ รู้จักหนังใหญ่ไหม รู้หรือไม่

ว่าหนังใหญ่วัดขนอนมาจากเพชรบุรี ในฐานะ

ที่เราเป็นคนเพชรเรารู้สึกอย่างไร ซึ่งคำาตอบ

ที่ได้รับส่วนใหญ่บอกว่า ไม่รู้เลยว่าเป็นของ

เพชรบุรีและรู้สึกภูมิใจ อยากให้หนังใหญ่

เมืองเพชรโด่งดังเหมือนวัดขนอน” กิ๊ฟ 

บอกเล่าการทำางาน

บทเรยีนจากของจริงทีไ่ดส้มัผสั กระทบ

ใจให้ซาบซ้ึง ความสนใจท่ีมีอยู่แล้วย่ิงทวีคูณ 

ทีมงานช่วยกันเทียบเคียงข้อมูลที่ได้จาก

แหล่งต่างๆ ทั้งน้ีทีมบอกว่า ข้อมูลที่มี 

ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะส่วนใหญ่ตรงกับ

ข้อมูลท่ีได้จากวัดขนอน ซ่ึงได้รับรางวัลจาก 

ยูเนสโก จึงเช่ือได้ว่าข้อมูลได้รับการตรวจสอบ

แล้วอย่างดีแน่นอน

การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
หลังกลับจากทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

มีงานพระนครคีรีซึ่งเป็นงานประจำาปี เด็กๆ 

ไปเดินเท่ียวเล่นตามปกติ ตงพบซุ้มสาธิตการ

ทำาหนังใหญ่ของอ�จ�รย์มนูญ เนตรสุวรรณ 

โดยบังเอิญ จึงเข้าไปสอบถาม และชวน

เพื่อนๆ มาสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

แต่ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยได้

จากวัดพลับพลาชัยและวัดขนอน เช่น  

หนงัใหญต้่องทำาจากหนงัววัหรือหนงัเสอื แต่

อาจารย์มนูญบอกว่าไม่จำาเป็น ส่วนหนังเจ้า 

เขาบอกว่าต้องใช้หนังวัวตายพายหรือตาย 

ท้ังกลมทำา และต้องทำาให้เสร็จภายในวันเดียว 

อาจารย์มนูญบอกไม่ต้องก็ได้ ซึ่งทีมงาน

เขา้ใจวา่ เปน็ความเช่ือทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม

ยุคสมัย แต่กรณีคว�มขัดแย้งด้�นข้อมูล

เช่นนี้ ทีมง�นเลือกที่จะยึดเอ�ข้อมูลที่ได้

จ�กวดัพลบัพล�ชยัและวดัขนอนเปน็หลกั

ถดัจากงานพระนครครีี จังหวดัเพชรบรุี

จัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี... 

ดีจังไม่รู้จบ ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรม

ชุมชน ทีมงานจึงตั้งใจที่จะไปเก็บข้อมูลการ

ตอกหนังใหญ่ซึ่งจัดแสดงอยู่ในงานดังกล่าว

ด้วย

“ตอนไปงานพระนครคีรีเป็นความบังเอิญ

ทีไ่ปเจอแหลง่ข้อมูลท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นแผน แตง่าน

เพชรบรุดีจีงั พวกเรารูว้า่ มกีารตอกหนงั เลย

ตั้งใจไปดูและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม” ตงตอกย้ำา

ความคิด
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เมื่อเรื่องราวถูกเล่าขาน
เมื่อได้ข้อมูลตามหัวข้อหลักๆ ครบ ทีมงานเริ่ม 

เขียนบทสารคดี และถ่ายทำาวิดีโอ “รู้จริงรู้ลึกหนังใหญ่

เมืองเพชร” ความยาว 15 นาที  เริ่มด้วยการสอบถาม

ความรูส้กึของคนทัว่ไปเกีย่วกบัหนงัใหญ ่ความสำาคัญของ

หนงัใหญ ่ประเภทของหนงัใหญ่ วิธทีำาหนงัใหญ่ พรอ้มท้ัง

เชิญชวนใหไ้ปเทีย่วชมพพิธิภณัฑห์นงัใหญว่ดัพลบัพลาชัย 

ซึง่ทมีตัง้ใจนำาวดีิโอดงักล่าวไปนำาเสนอในการประชมุของ

เครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนฯ ภาคตะวันตก เพ่ือเผยแพร่

และขอคำาชี้แนะ ก่อนที่จะนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

“วิดีโอยาวเกือบ 15 นาที อาจจะต้องตัดต่อให้

กระชับอีก ถ้าเสร็จแล้วก็จะเผยแพร่ในยูทูป” ตงบอก

นอกจ�กทำ�วิดีโอเพื่อเผยแพร่แล้ว ทีมง�นยังจัด

ทำ�บอรด์คว�มรูท้ีส่รปุเนือ้ห�ขอ้มลูส้ันๆ เกีย่วกบัหนงั

ใหญ่ทั้งหมด ทั้งข้อมูลวิธีก�รทำ� ประวัติ ประเภทของ

หนังใหญ่แบบย่อๆ และคว�มคิดเห็นของคนท่ีไป

สัมภ�ษณ์ เพื่อใช้เป็นส่ือในก�รเผยแพร่อีกท�งหนึ่ง 

โดยตั้งใจว่�จะมอบบอร์ดคว�มรู้นี้ให้กับชุมนุมสภ�

ของโรงเรียนพรหมม�นุสรณ์ต่อไป 

ด้วยกระบวนก�รทำ�ง�นที่เข้มข้น และก�รให้

คว�มสำ�คัญกับ “ข้อมูล” วันน้ีทีมง�นได้คำ�ตอบแล้วว่� 

หนังใหญ่กับหนังตะลุงต่�งกันอย่�งไร... 

“หนังตะลุงคนเชิดจะอยู่ในโรง เวลาแสดงคนดูจะ 

ไม่เห็นคนเชิด แต่จะเห็นภาพของหนังตะลุงบนจอ ส่วน

หนงัใหญค่นเชดิตอ้งออกมาเชดิหนา้จอ เหมอืนแสดงตาม

บทบาทตัวละครนั้นๆ  คนเชิดหนังใหญ่จึงมีความสำาคัญ

พอๆ กับตัวหนัง หนังตะลุงแสดงเรื่องราวทั่วไป ใช้ภาษา

บา้นๆ สว่นหนงัใหญแ่สดงเร่ืองรามเกยีรต์ิ” มลิเลีย่นเฉลย

คำาตอบที่ค้นพบ

ประสบการณ์ที่คุ้มค่า
การค้นคว้าและคลุกคลีอยู่กับหนังใหญ่นานหลาย

เดือน จนกิ๊ฟบอกว่าแทบจะฝันเป็นหนังใหญ่ แต่สิ่งที่ 

ได้รับก็คุ้มค่� ถือเป็นประสบก�รณ์นอกห้องเรียนที่ดี  

ทำ�ให้พวกเข�ได้รูจั้กก�รทำ�ง�น ได้แสดงคว�มคดิเห็น 

กล้�แสดงออก ได้เรียนรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รง�น 

ทีมง�นและงบประม�ณ จนกล�ยเป็นคนรอบคอบ  

มีระบบและระเบียบม�กขึ้น 

แม้ว่าลึกๆ แล้วทุกคนจะรู้สึกกังวล เพราะไม่เคยทำา

มากอ่น  แตท่มีกแ็กป้ญัหาดว้ยการปรกึษาพีเ่ลีย้งโครงการ

อยู่เสมอ เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในกระบวนการทำางาน

“พี่ๆ จะสอนให้พวกเราคิดวางแผนการทำางาน  

ไมเ่ขา้ใจตรงไหนกโ็ทรถามพีเ่ขาตลอด ตอนน้ีถา้ใหท้ำา

โครงการอีกก็สามารถเขียนโครงการได้ ออกแบบการ

ทำางานได้ มั่นใจว่าทำาได้ แต่มันก็ยาก ไม่เหมือนทำา

โครงงานที่โรงเรียนที่ครูจะไม่มานั่งถามว่า เราจะเอา

ข้อมูลจากไหน พอส่งงานเสร็จได้คะแนน ก็จบ แต่นี่

คะแนนก็ไม่ได้ เกรดก็ไม่ได้ ข้อมูลก็ต้องหาให้เป๊ะอีก 

เพราะเด๋ียวเขาตรวจสอบแลว้ไมต่รงกัน ความยากมนั

อยู่ตรงนี้ อยู่ที่ต้องเป๊ะทุกอย่าง” มิลเลี่ยนเล่า

“พี่ๆ จะสอนให้พวกเราคิดวางแผนการทำางาน  ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรถามพี่เขาตลอด ตอนนี้ถ้าให้ทำา
โครงการอีกก็สามารถเขียนโครงการได้ ออกแบบการทำางานได้ มั่นใจว่าทำาได้ แต่มันก็ยาก ไม่เหมือน
ทำาโครงงานที่โรงเรียนที่ครูจะไม่มานั่งถามว่า เราจะเอาข้อมูลจากไหน พอส่งงานเสร็จได้คะแนน ก็จบ 
แต่นี่คะแนนก็ไม่ได้ เกรดก็ไม่ได้ ข้อมูลก็ต้องหาให้เป๊ะอีก เพราะเดี๋ยวเขาตรวจสอบแล้วไม่ตรงกัน 
ความยากมันอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ต้องเป๊ะทุกอย่าง”
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ทั้งนี้ทุกคนยอมรับว่� ขั้นตอนที่ย�กที่สุดในก�ร

ทำ�ง�นคือ เร่ืองข้อมูล แต่ทุกคนยอมท่ีจะฝ่�ฟันทำ� 

เพร�ะเป็นประสบก�รณ์ และเป็นเรื่องสำ�คัญของ

เพชรบรุทีีม่คีว�มโดดเดน่เชงิศลิปวฒันธรรม หนงัใหญ่

อยู่ในภ�วะที่เรียกว่� “ถ้าเราไม่ทำาแล้วใครจะทำา”

 “พวกเราหน้าตาเด็กเรียน แต่เราก็ทำากิจกรรมด้วย   

บางครั้งรู้สึกกลัวเหมือนกันว่า ทำากิจกรรมแล้วจะเสียการ

เรียน แต่คิดได้ว่า ในห้องเรียนเราก็ได้แต่ความรู้ใน

ห้องเรียน แต่นี่เราได้ออกมาปฏิบัติจริง เราก็ได้

ประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น มีงบประมาณให้

เรารู้จักบริหารจัดการด้วย” หมิวบอก

ส่วนคำ�พูดที่ว่� “ทำากิจกรรมแล้วเกรดตก” เป็น

สิ่งที่ทุกคนกังวลเช่นกัน แต่ผลที่ออกม�ไม่ใช่ทุกคนที่

เกรดตก และคนทีเ่กรดตกกย็อมรบัว�่ ไมใ่ช่เพร�ะก�ร

ทำ�ง�นโครงก�ร ตงบอกว�่ เปน็เพร�ะเข�ไมต่ัง้ใจเรยีน

เอง ส่วนหมวิบอกว�่ ก�รตดิโซเชยีลมเีดยีทีด่งึเวล�ใน

ชวีติเธอไปคอ่นข�้งม�ก ขณะทีก่ิฟ๊ซึง่เสยีน้ำ�ต�เพร�ะ
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พล�ดไม่ได้เกรดม�กกว่� 3.3 ต�มที่ค�ดหวัง แต่เมื่อ

คิดทบทวนตนเองแล้วก็รู้ว่� เพร�ะเธอค�ดหวังไว้สูง

เกินไป จึงเยียวย�ตัวเอง และลดคว�มค�ดหวังเพื่อ 

ไม่ให้กดดันตนเองจนเกินไป

“วธีิเยยีวยาตนเองสว่นใหญก่ก็นิแลว้กเ็ลน่ พอเทอม

ต่อไปก็ไม่คาดหวังสูงแล้ว กดดันตัวเองน้อยลง ขอแค่ 3 

ขึ้นไป ไม่ติด 0  ไม่ติด มผ  (ไม่ผ่าน) ก็พอ ชิลขึ้นนิดหนึ่ง” 

กิ๊ฟสารภาพอายๆ 

นอกจ�กคว�มกดดนัในเรือ่งก�รเรยีนแลว้ ปญัห�

ก�รทำ�ง�นของทีมไม่มีอะไรม�ก ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

เวล�ว่�งที่ไม่ตรงกัน คว�มคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ทีมก็

ผ่�นม�ได้ด้วยก�รประนีประนอม และยอมรับฟัง 

ซึง่กนัและกัน แตส่ิ่งหนึง่ท่ีรูส้กึเป็นภ�ระท่ีตอ้งแบกรบั

คือ คว�มค�ดหวังของผู้ใหญ่รอบตัวท่ีต้องก�รให้ผลง�น

ออกม�ดีเยี่ยม เพร�ะทีมง�นซึ่งเป็นเด็กเรียนเก่งจึง 

รับรู้ถึงแรงกดดันนี้ได้อย่�งรวดเร็ว แต่ก็เลือกท่ีจะทำ�

อย่�งดีที่สุดภ�ยใต้ศักยภ�พที่มีอยู่

“บางครั้งรู้สึกกลัวเหมือนกันว่า ทำากิจกรรมแล้วจะเสียการเรียน แต่คิดได้ว่า ในห้องเรียน
เราก็ได้แต่ความรู้ ในห้องเรียน แต่นี่เราได้ออกมาปฏิบัติจริง เราก็ได้ประสบการณ์ ได้
แสดงความคิดเห็น มีงบประมาณให้เรารู้จักบริหารจัดการด้วย”

“เกบ็ประสบการณไ์ว้ตอนทำางาน เช่ือวา่ตอนทำางาน

จริงต้องหนักกว่านี้แน่ การทำางานโครงการนี้ช่วยเตรียม

ความพร้อมไปสู่ชีวิตการทำางาน โดยเฉพาะเรื่องความ

กดดัน” ตงกล่าวย้ำาถึงประสบการณ์ทรงคุณค่าที่ได้รับ

ก�รไมป่ลอ่ยให ้“คำ�ถ�ม” ทีส่งสยัค�้งค�อยู่ในใจ  

นอกจ�กจะนำ�พ�พวกเข�ไปค้นห�คำ�ตอบผ่�นก�ร

ลงมือทำ�จริงแล้ว คำ�ถ�มชวนสงสัยในวันนั้น ยังส่งผล

ให้ในวันนี้หนังใหญ่เมืองเพชรถูกหยิบยกเรื่องร�วม� 

บอกเล่�ผ่�นมุมมองของคนรุ่นใหม่ ท่ีเข้�ไปทำ�คว�มรู้จัก

จนเข้�ใจ และเกิดคว�มตระหนักในคุณค่�ของศิลปะ 

คู่บ้�นคู่เมือง แม้เป้�หม�ยท่ีคิดเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับ

หนงัใหญ่สูค่นรุน่ใหมยั่งวดัผลไมไ่ด้ในวันนี ้แต่เย�วชน

กลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้ยืนยันว่� พวกเข�รู้สึกซ�บซึ้งอย่�ง

เต็มหัวใจ จนกล้�ประก�ศอย่�งมั่นใจว่� พวกเข�จะ

ทำ�หน้�ที่เผยแพร่เรื่องร�วของหนังใหญ่ให้อยู่คู่กับ

เมืองเพชรบุรีต่อไปอย่�งแน่นอน
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โครงการศึกษาและเผยแพร่หนังใหญ่เมืองเพชรบุรี
พี่เลี้ยงชุมชน  เก็จวลี กรีฑาธร

ทีมทำ�ง�น

สุวรา เรืองเมธาศักดิ์ ปริฉัตร กล่อมการ

ณิชากร สมควรดี  ปิติ ช่วยบุญ 

นงลักษณ์ บุญแก้ว
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โครงการเยาวชนเมืองเพชรบุรีสืบสานงานปูนปั้น

พลเมืองสร้�งสรรค์สื่อ...
สืบสานคุณค่างานปูนปั้น
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บทเรียนจากการทำางานครั้งนี้ ได้สร้าง

ทักษะชีวิตที่เพิ่มขึ้นให้กับพวกเธอ เช่น

การประสานงาน การพูดคุยกับผู้ใหญ่ 

รวมทั้งการทำางานเป็นทีม

ที่บางครั้งอาจจะมีการถกเถียงกันบ้าง 

ทำาให้พวกเธอต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ 

ใช้เหตุผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา

ความรับผิดชอบ และการจัดสรรเวลา 

จังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

และมีความโดดเด่นในเรื่องงานสกุลช่างพื้นบ้านเมืองเพชร

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น งานปูนปั้น งานลายรดน้ำา  

งานลงรกัปดิทองประดบักระจก งานจติรกรรม งานชา่งทอง 

งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานจำาหลักหนังใหญ่  

งานแกะสลักไม้ งานปั้นหัวโขน หัวละคร เป็นต้น

ด้วยความท่ีเป็นเมืองของช่างพื้นบ้าน ทำาให้วัดวา

อารามต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีตกแต่งด้วยศิลปะงานช่าง

อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะงานปูนปั้นที่เกือบทุกวัด 

จะตกแต่งด้วยศิลปะแขนงนี้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ

เพชรบุรี สิ่งท่ีมีอยู่ให้เห็นอยู่ทั่วไปกลายเป็นความคุ้นชิน  

เจนตาจนมองผ่านเลย แต่ส�วๆ นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษ�

ปีที่ 5 โรงเรียนพรหม�นุสรณ์กลับเล็งเห็นคว�มสำ�คัญ

ของศลิปะปนูปัน้ เกดิแนวคดิทีจ่ะประช�สมัพนัธใ์หง้�น
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ปูนปั้นเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่อีกครั้ง จึงรวมตัวกัน

ทำ�โครงก�รเย�วชนเมืองเพชรบุรีสืบส�นง�นปูนปั้น 

โดยทีมทำ�ง�นประกอบด้วย แอน-ปรินทร ทองแดง  

เฟิน-กชกร เพ็งประเสริฐ พรีม-สุม�พร สุวรรณทิพย์ 

ยูโร-ชลิต� อิ่มทรัพย์ และ ปิ๊ก-เบญชญ� อนุม�ศ 

คำาถาม “กระตุกต่อมคิด” 
เริ่มแรกทั้ง 5 คนก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่ได้สนใจ 

งานปูนปั้นที่พวกเธอพบเห็นอยู่ทุกวัน กระท่ังได้เข้าร่วม

โครงก�รพลงัเด็กและเย�วชนเพ่ือก�รเรยีนรูภ้มูสิงัคม 

ภ�คตะวนัตกในเวทนีบั 1 ปลุกสำ�นึกพลเมอืง ทีพี่เ่ลีย้ง

โครงก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้เย�วชนได้ทบทวน

บริบทของชุมชนที่ตนเองอ�ศัยอยู่ และกระตุ้นด้วย

คำ�ถ�มว�่ ในฐ�นะทีเ่ปน็เย�วชนจะทำ�อะไรใหท้อ้งถิน่

ของตนเองได้บ้�ง คำาถามทีก่ระตุกต่อมคดินีท้ำาใหส้าวๆ 

ทั้ง 5 คนคิดต่อว่า ปูนปั้นอยู่คู่กับเพชรบุรีมาโดยตลอด 

ทุกๆ วันมีผู้คนเดินผ่านวัดที่มีงานศิลปะปูนปั้นมากมาย 

แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจ จึงคิดว่าน่าจะนำาเสนอคุณค่าของ

ศิลปะปูนปั้นให้คนทั่วไปได้รับรู้ จึงเป็นที่มาของโครงก�ร

เย�วชนเมืองเพชรบุรีสืบส�นง�นปูนปั้น 

เมื่อโจทย์ลงตัวการแบ่งงานก็ไม่ยาก เลือกจาก 

ความถนัดและความชอบ เพราะเรียนอยู่ห้องเดียวกัน 

จึงรู้จักรู้ใจกันดีว่า ใครเป็นอย่างไร พรีมจึงรับหน้าที่เป็น

หัวหน้าทีม เฟินเป็นตากล้อง แอนเป็นผู้สัมภาษณ์ ยูโรและ

ปิ๊กจดบันทึก ซึ่งทุกคนต่างทำาหน้าที่อย่างเต็มใจ โดยทีม

ออกแบบการทำางานไว้คือ จัดประชุมทีมเพื่อทำาความ

เข้าใจถงึเปา้หมายโครงการ จากนัน้จึงไปคน้คว้าข้อมลูจาก

เอกสารและส่ือต่างๆ สัมภาษณ์ช่างปูนปั้น สำารวจและ

ถ่ายภาพปูนปั้นในวัด และจบด้วยการทำาวิดีโอสารคดี 

เชิงท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ความรู้งานปูนปั้นเมืองเพชรให้

คนทั่วไปรับรู้
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พรีมในฐานะหัวหน้าทีม เล่าว่า เป็นคร้ังแรกท่ีพวกเธอ

ได้ทำาโครงการเช่นนี้ ก�รทำ�ง�นจึงเป็นลักษณะ “ทำ�ไป 

เรยีนรู้ไป” ซ่ึงก�รเรียนรูอ้ย�่งแรกทีพ่วกเธอคน้พบคอื 

กอ่นพ�คนอ่ืนไปเรยีนรู ้พวกเธอตอ้งมคีว�มรูเ้รือ่งปูน

ปั้นก่อน 

 

สัมผัส “คุณค่า” ผ่านการเรียนรู้
เม่ือต้ังต้นว่าต้อง “ห�คว�มรู้” เติมเต็มให้ทีมงานก่อน 

กิจกรรมแรกที่พวกเธอออกแบบไว้คือ ก�รศึกษ�ห� 

คว�มรู้เกี่ยวกับปูนป้ัน ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรีและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพชรบุรี เพราะเป็น 

แหล่งรวบรวมหนังสือและส่ือเกี่ยวกับงานช่างเพชรบุรีไว้

อย่างเป็นระบบ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพชรบุรีอย่างดี นอกจากนี้พวกเธอ

ยังสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มด้วย แต่ด้วยข้อมูล 

ที่มีอยู่มากมาย ทำาให้ทีมไม่มั่นใจในความถูกต้อง จึงต้อง

ทำาการตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งอื่นๆ เช่น หนังสือ และ

ศิลปินซึ่งเป็นผู้รู้โดยตรง เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ

มากที่สุด พอดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพชรบุรี

แนะนำาวา่ถา้อยากไดข้อ้มูลครบรอบดา้นตอ้งไปสมัภาษณ ์

ช�่งทองรว่ง เอมโอษฐ ์ศลิปนิแหง่ช�ติ ส�ข�ทศันศลิป์ 

(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ปี 2554 และช่�งส�โรจน์ 

บญุประเสรฐิ พรอ้มใหเ้บอรโ์ทรศพัทม์าดว้ย และเมือ่ทมี

ติดต่อขอสัมภาษณ์ ทั้งสองท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ 

เป็นอย่างดี

“หลังจากได้เบอร์มา หนูก็โทรไปแนะนำาตัวว่าเป็น

นักเรียนโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อยากศึกษาเรื่องปูนปั้น 

อยากจะขอเขา้ไปสมัภาษณ ์เขากบ็อกวา่ใหน้ดัเวลาเขา้ไป 

หนูก็นัดพรุ่งนี้เลย” พรีมเล่าถึงการประสานงาน 

แต่ก่อนสัมภ�ษณ์ทีมง�นได้จัดเตรียมคำ�ถ�มไว้ 

เช่น ประวัติคว�มเป็นม�ของศิลปิน แรงบันด�ลใจใน

ก�รทำ�ง�นศิลปะปูนปั้น ผลง�นเป็นอย่�งไร พร้อมทั้ง

สอบถ�มถึงคว�มคิดเห็นถึงส�เหตุที่คนเพชรบุรีหรือ

คนรุน่ใหมล่ะเลยง�นปนูปัน้ พรอ้มกบัขอขอ้เสนอแนะ

ว่�ควรจะอนุรักษ์ง�นปูนปั้นอย่�งไร 

การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีเป่ียมประสบการณ์ ใช่จะง่าย 

เพราะเป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยท่ีมักมีเรื่องเล่ามากมาย 

การคุมประเด็นในการพูดคุยจึงเป็นเร่ืองท้าทายความ

สามารถอย่างย่ิง โชคดีที่วันน้ันพ่อของพรีมขับรถไปส่ง  

ทีมจึงมีผู้ช่วยกิตติมาศักดิ์ช่วยสัมภาษณ์ให้อยู่ในประเด็น

ที่ต้องการ

“ท่านจะเล่าไปเร่ือยๆ เวลาผู้ใหญ่พูดเร่ือยเปื่อย  

หนกูไ็มก่ลา้ตัดบท โชคดมีพีอ่คอยชว่ยตัดบท” พรีมเลา่ถงึ

บรรยากาศการสัมภาษณ์ ประสบก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นทำ�ให้

ทีมง�นได้เรียนรู้เทคนิคก�รสัมภ�ษณ์ว่� ต้องคอยห�

จังหวะว่� ตรงไหนจะตัดบทได้ แทรกคำ�ถ�มใหม่หรือ

เปลี่ยนเรื่องคุย 

เฟินเล่าเสริมถึงเทคนิคการคุมประเด็นสัมภาษณ์ว่า 

ต้องจับใจคว�มสำ�คัญให้แม่น บ�งครั้งก็ต้องทบทวน

สิง่ทีเ่ข�ตอบเปน็ชว่งๆ สัน้ๆ ให้รูว้�่เข�พดูอะไรม�บ�้ง 

แล้วก็ถ�มคำ�ถ�มต่อไป 

ศลิปนิทัง้สองทา่นใหค้วามเห็นคลา้ยกนัวา่ สาเหตทุี่

คนละเลยงานปูนปั้น เพราะปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ 

มากมาย อีกทัง้เทคโนโลยีกา้วหนา้มาก ทำาให้เดก็สนใจสิง่

เหล่านั้นมากกว่า งานปูนป้ันเป็นงานที่ประณีต ต้องใช้

เวลาศึกษานานเด็กๆ ก็จะไม่ชอบ เบื่อ สำาหรับครอบครัว

ของศิลปินแต่ละท่าน จะสอนลูกหลานของตนเองตั้งแต่

เล็กๆ เพื่อให้ซึมซับกับวิถีช่างเมืองเพชร 

“ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นทำาให้ทีมงานได้เรียนรู้
เทคนิคการสัมภาษณ์ว่า ต้องคอยหาจังหวะว่า 
ตรงไหนจะตัดบทได้จึงค่อยตัดบท แทรกคำาถาม
ใหม่หรือเปลี่ยนเรื่องคุย”
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ส่วนข้อเสนอในการอนุรักษ์หรือทำาให้คนสนใจงาน

ปูนปั้น คือ ต้องทำาให้คนเห็นคุณค่า โดยเน้นการเข้าถึง 

ในรูปแบบและช่องทางที่คนสมัยนี้สนใจ “ช่างทองร่วง 

บอกวา่ ทำาตามความประสงคท์ีค่นตอ้งการ คนตอ้งการ

ในรูปแบบไหนเขาก็จะทำาในรูปแบบนั้น คือ นำาเสนอ

ให้ถูกแนวทางที่คนสมัยนี้สนใจ ทำาให้เขาเห็นคุณค่า 

แล้วงานก็จะมีคุณค่าขึ้นมา” 

“ปูนปั้น” สารคดีเชิงท่องเที่ยวที ่
เจาะใจคนรุ่นใหม่

เมื่อพิจารณาถึงข้อเสนอของศิลปินทั้งสองท่าน  

ทีมงานรู้สึกดีใจที่แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงาน

ที่ตั้งใจจะทำา โดยเฉพาะสารคดีที่น่าจะสอดคล้องกับ 

เป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ 

“ยุคนี้คนสนใจดูยูทูป เลยเป็นที่มาของสารคดี 

ท่องเที่ยวชิ้นนี้”

แต่ทุกคนไม่เคยทำาสารคดีมาก่อน จึงต้องหาความรู้

จากยูทูปหรือสื่อต่างๆ ที่นำาเสนอสารคดี เพื่อเรียนรู้ 

วิธีการนำาเสนอ วิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดี และเทคนิค

การถ่ายทำา แต่ก่อนที่จะถ่ายทำาทีมพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

เห็นว่ายังไม่เพียงพอ จึงวางแผนไปสัมภาษณ์ศิลปินทั้ง

สองท่านอีกครั้ง

“เราวางแผนว่าจะไปหาศิลปินอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเก็บ

ข้อมลูใหม้ากข้ึน ใหเ้นือ้หาครบถว้น ลกัษณะการนำาเสนอ

จะเป็นแบบสารคดเีชงิทอ่งเทีย่ว เปิดเร่ืองดว้ยบ้านศลิปิน 

ต่อด้วยบทสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของศิลปิน  

ความเป็นมาของปูนปั้น และสาเหตุที่คนสนใจน้อยลง  

หลังจากนั้นจึงตัดไปสู่ภาพปูนปั้น มีแอนทำาหน้าที่พิธีกร

พาไปดูงานปูนปั้นในวัด 9 แห่ง เหมือนทำาบุญ 9 วัด”  

พรีมเล่าโครงเรื่องและกิมมิกในสารคดีท่ีถ้าถ่ายทำาเสร็จ

เรียบร้อยจะนำาไปเผยแพร่ทางยูทูป

และระหว่างเตรียมการถ่ายทำาสารคดี ทีมงานได้

ลงพืน้ทีศ่กึษางานปนูปัน้ในวดัต่างๆ เช่น วดัข่อย วดั ใหญ่

สุวรรณารามวรมหาวิหาร วัดไผ่ล้อม วัดอุทัยโพธาราม  

วัดสระบัว วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดสนามพราหมณ์  

ส่วนวัดโบสถ์และวัดบันไดอิฐที่อยู่ในเป้าหมายนั้นทีมยัง

ไม่ได้สำารวจ 

อย่างไรก็ตามแม้จะยังไปสำารวจไม่ครบตามแผน 

ที่กำาหนดไว้ แต่ทีมงานสรุปความรู้ได้ว่า แต่ละวัดมี 

ความโดดเดน่และมลีกัษณะเฉพาะตัวต่างกัน เชน่ วัดข่อย 

ซึ่งเป็นวัดสร้างใหม่ มีพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ  

ซึง่เต็มไปดว้ยประติมากรรมลวดลายปูนป้ัน จากฝมีอืชา่ง

สกลุเมอืงเพชร วดัมหาธาตวุรวหิารเปน็วดัทีอ่ายรุาว 800-

1,000 ปี มีความสำาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 

และโบราณคดี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำาคัญ คือ 

ข้อเสนอในการอนุรักษ์หรือทำาให้คนสนใจงานปูนปั้น 
คือ ต้องทำาให้คนเห็นคุณค่า โดยเน้นการเข้าถึง
ในรูปแบบและช่องทางที่คนสมัยนี้สนใจ

Ac t i v e  C i t i z e n

209พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และด้านหลังพระวิหารหลวงคือ  

พระปรางค ์5 ยอด ภายในวัดประดบัประดาดว้ยงานศิลปะ

ปนูปัน้จำานวนมากตัง้แตห่ลงัคาจรดพืน้ สว่นวัดสระบัวเปน็

วดัทีเ่กา่แกม่ากวดัหน่ึงในจงัหวัดเพชรบุร ีมีสถาปัตยกรรม

และงานปูนปั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่สวยงาม  

ซึ่งเป็นงานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เป็นต้น

นอกจากนี้ทีมงานยังเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของ

ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรที่เปลี่ยนผ่านตามยุคสมัยว่า  

ในอดีตการเรียนปูนปั้นต้องเป็นพระเท่านั้นจึงจะเรียนได้ 

ดงัน้ันคนท่ีทำางานปนูปัน้จงึมแีตผู่ช้าย งานปนูปัน้เพชรบรุี

จะมีเอกลักษณ์ท่ีมีความงดงามอ่อนช้อย ส่วนใหญ่เป็น 

การเลา่เรือ่งวรรณคด ีงานปูนป้ันในอดตีเป็นงานพทุธบูชา  

ใช้ตกแต่งโบราณสถานมากกว่าใช้ตกแต่งบ้านเรือน  

แต่ในปัจจุบันท้ังผู้หญิงและผู้ชายต่างเรียนทำาปูนปั้นได้ 

โดยเรียนจากอาจารย์ช่างที่มีฝีมือ ซึ่งในเพชรบุรีขณะนี้มี

ช่างปูนปั้นฝีมือดีเหลืออยู่ไม่เกิน 15 คน ส่วนงานปูนปั้น

ในปัจจุบันก็ถูกปรับให้ทำาหน้าที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น 

ทำาเป็นของที่ระลึก ที่ติดตู้เย็น เข็มกลัด หรือตุ้มหู เป็นต้น

บทเรียน...ที่ทำาให้รู้ตัว รู้ตน
เห็นได้ข้อมูลมากมายเช่นนี้ พรีมบอกว่า ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ ไหนจะเรื่องการบริหารจัดการเวลาของทีมงาน 

ให้ลงตัว หรือความคิดเห็นต่างกัน แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่จะ

จดัการได ้ซึง่วธิจีดัก�รของพวกเธอคอื ใครว่�งก็คยุกนั

ไปก่อนแล้วค่อยสื่อส�รกับเพื่อนที่ไม่ม� หรือแชร์

คว�มคิดเห็นของทุกคน แล้วเลือกสรรม�ผสมผส�น

กันเป็นคว�มคิดเห็นของกลุ่ม บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น

ร่วมกันจึงร�บรื่น 

แต่ส่วนที่ยากที่สุดกลับเป็นความกดดันภายในของ

แต่ละคนที่คาดหวังอยากให้งานออกมาดี

“พวกเราจะกังวลมากกว่าว่า จะทำาออกมาดีไหม  

ทำาแบบนี้มันดีหรือเปล่า ไม่มีใครมากดดัน แต่เรากดดัน

ตัวเอง เพราะอยากให้งานออกมาดี มันเป็นครั้งแรกจึง

รู้สึกว่ามันยากไปหมดเลย” เฟินสะท้อน

แม้จะรู้สึกว่า งานยาก แต่ทีมก็สามารถจัดการทุกอย่าง

ได้ด้วยตนเอง น้อยคร้ังท่ีจะต้องถึงมือพ่ีเล้ียงชุมชน หากมี

เร่ืองต้องปรึกษาพีเ่ลีย้ง พวกเธอจะระดมความคดิกนักอ่น

นำาไปขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากพี่เลี้ยง

แต่ทุกคนสะท้อนว่า การทำาโครงการนี้ต่างจากการ

ทำาโครงงานในวิชาเรียนมาก เพราะมีระยะเวลาทำางาน

นานถึง 6 เดือน จึงส่งผลให้บางครั้งสาวๆ ก็เกิดอาการ

เบื่อขึ้นมาบ้าง

“มันก็มีเบื่อบ้าง แต่พอเบื่อแล้วเราก็หยุด แล้ว

ค่อยกลับมาทำาใหม่ หรือบางทีคนหนึ่งเบื่อ เพื่อนก็จะ

บอกว่า สู้สิ ช่วยกัน จะมีเพื่อนคอยกระตุ้น พอเห็น

เพ่ือนทำา เราก็ต้องทำา โชคดีท่ีเรายังไม่เคยเบ่ือพร้อมกัน” 

พรีมเล่า

บทเรยีนจ�กก�รทำ�ง�นครัง้นี ้ไดส้ร�้งทกัษะชวีติ

ที่เพิ่มขึ้นให้กับพวกเธอ เช่น ก�รประส�นง�น พูดคุย

กบัผูใ้หญ่ รวมท้ังก�รทำ�ง�นเป็นทีม  ท่ีบ�งคร้ังอ�จจะ

มีก�รถกเถียงกันบ้�ง ทำ�ให้พวกเธอต้องรู้จักควบคุม

อ�รมณ์ตนเอง ใช้เหตุผลม�กขึ้น รวมทั้งพัฒน�คว�ม

รับผิดชอบ และก�รจัดสรรเวล� 

“รู้จักวิธีการสัมภาษณ์ว่า ถ้าต้องไปสัมภาษณ์คนอื่น

ต้องทำาอย่างไร การประสานงาน การตั้งคำาถาม ต้องถาม

อย่างไรที่จะเคารพสิทธิ์ของเขา” แอนเล่า

แม้ทุกคนจะบอกว่าพวกเธอมีการจัดการที่ดี แต่

สมาชกิในทมีคอืพรีมกับแอนก็สารภาพว่า เทอมทีผ่า่นมา

เกรดรว่ง แตท้ั่งนีพ้รมีบอกวา่ สาเหตเุกดิจากเธอทีไ่มต่ัง้ใจ

เรียนเองมากกว่า ส่วนแอนนั้นยอมรับว่า เป็นเพราะเธอ

ติดโทรศัพท์มากขึ้น 

“ก็มีเบื่อบ้าง แต่พอเบื่อ เราก็หยุด แล้วค่อย
กลับมาทำาใหม่ หรือบางทีคนหนึ่งเบื่อ 
เพื่อนก็จะบอกว่า สู้สิ ช่วยกัน จะมีเพื่อน
คอยกระตุ้น พอเห็นเพื่อนทำา เราก็ต้องทำา 
โชคดีที่เรายังไม่เคยเบื่อพร้อมกัน”
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“ปกติพวกเราเป็นเด็กเรียน แต่มาทำาโครงการน้ีเพราะ

มันน่าสนใจ ก็กลัวนะว่าเกรดจะต่ำา แต่ว่าถ้าเราต้ังใจทำา

แล้วเราก็ต้องรักษาทั้งการเรียนและการทำางานให้ดีทั้งคู่” 

พรีมสะท้อนความคิด

ส่วนเฟินซึ่งเป็นคนเดียวในกลุ่มที่เกรดขึ้น บอกว่า

เมือ่มาทำาโครงการ ทำาใหต้อ้งรบัผดิชอบงานหลายๆ อยา่ง 

จึงต้องจัดระบบของตัวเอง ต้องใช้เวลาอย่างมีค่า และมี

ความรับผิดชอบ  

พรมีเสรมิวา่ พวกเธอขึน้ ม.5 แลว้ตอ้งรูว้า่จะไปเรยีน

ที่ไหนต่อ ดังนั้นจึงต้องจัดการตัวเอง ไม่ใช่มัวแต่เล่นเกม  

ต้องแบ่งเวลาให้เป็นทั้งเล่น เรียน และการทำาโครงการ 

“อย่างหนูปิดเทอมก็ต้องไปเรียนพิเศษวันพฤหัสบดี ศุกร์ 

เสาร์  ส่วนวันจันทร์ อังคาร พุธ ก็มาทำาโครงการ เรียกว่า

ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มาก” 

“งานนีม้นักใ็หญอ่ยูสำาหรับพวกเรา แลว้ถา้เราขึน้ชัน้  

ม.6 หรือเรียนมหาวิทยาลัยมันก็ต้องมีงานใหญ่ๆ แบบนี้ 

ถ้าเราได้ฝึกทำาตั้งแต่ตอนนี้จะได้มีประสบการณ์” แอนย้ำา

ถึงประโยชน์ของการทำาโครงการ
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“พลัง” และ “คุณค่า” ของปูนปั้น
เมืองเพชร

การได้ศึกษาทำาให้ซึมซับและตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปะปูนปั้นที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง ความรู้สึกนี้ทำาให้ทีมงาน

แตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกัน 

พรีมเคยถามเพื่อนๆ ว่า สนใจเรื่องปูนปั้นไหม  

ซ่ึงส่วนใหญ่ตอบว่าไม่สนใจ เพราะมันเชย พวกเธอจึงมี

แนวคิดว่า จะพาเพื่อนๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ไป

ทัวร์วัดต่างๆ สักครั้ง เพื่อที่จะได้ชี้ชวนให้เพื่อนๆ เห็นถึง

ความประณีตของชิ้นงานอันทรงคุณค่า เพราะอย่างน้อย

การศกึษาขอ้มลูท่ีผา่นมาทำาใหพ้วกเธอพอรูว้า่ งานปนูปัน้

ของแต่ละวัดในเพชรบุรีมีจุดเด่นเฉพาะตัวอย่างไร 

“ศึกษามากๆ เข้ามันก็ซาบซึ้งใจ ว่าเมืองเพชรบุรีก็มี

อะไรดีๆ ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรและของ

ประเทศไทยไปแล้ว ถ้ามีโอกาสพาเพื่อนไปเที่ยววัด  

จะเลา่ให้เขาฟงัถงึประวติัของวดั และชีใ้ห้เขาได้เห็นความ

สวยงามของปูนปั้น แล้วก็จะพาไปคุยกับศิลปินที่บ้าน  

พร้อมสอนทำาปูนปั้นแบบง่ายๆ ซึ่งทำาเสร็จแล้วก็ได้กลับ

มาเป็นของที่ระลึก อาจทำาให้เพื่อนๆ ได้สัมผัสของจริง 

และตระหนักถึงคณุค่าของงานปูนป้ันอยา่งทีพ่วกเรารูส้กึ” 

พรีมเล่าถึงแผนงานที่อยากทำาต่อ

วันนี้ งานปูนปั้นยังคงอยู่ให้เห็นทั่วทั้งเมืองเพชรบุรี 

จนกลายเป็นส่ิงคุ้นตาชินใจของผู้คนท่ีผ่านไปมา แต่สำาหรับ

พรีม เฟิน และแอน สิ่งที่เห็นอยู่ทุกเม่ือเชื่อวันนี้กลับมี

ความหมายใหม่ เพราะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจนไม่อาจผ่านเลย ในวันที่ทีมงาน

พาพี่ๆ ทีมถอดบทเรียนไปชมวัดข่อย ได้มีโอกาสพบกับ

ช่างน้อยและช่างโอ๋คนปั้นลายปูนปั้นเมืองเพชร ในสังกัด

ช่างสาโรจน์ กำาลังทำางานปูนปั้นประดับฐานพระพุทธรูป

อยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุ เด็กๆ ปรี่เข้าไปถามไถ่

ด้วยความสนใจ ปฏิกิริยาของช่างปั้นปูนทั้งสองท่านคือ 

ความยินดีปรีดิ์เปรมที่จะบอกเล่าแบ่งปันความรู้ในทุก

คำาถาม 

ชา่งโอส๋ะทอ้นความในใจว่า งานปนูปัน้เปน็งานฝาก

ฝีมือ งานทุกชิ้นปั้นยากทุกชิ้น เพราะใส่ความรู้สึกของ 

คนปั้นลงไปด้วย ก่อนที่จะกล่าวขอบคุณเด็กๆ อย่าง

ซาบซ้ึงว่า “แค่น้องๆ สนใจก็ชื่นใจ ขอบคุณท่ีสนใจ 

ขอบคุณจริงๆ”

คำากล่าวของช่างโอ๋ในวันนั้น ได้ส่งพลังให้เด็กสาว  

3 คนเกิดความฮึกเหิมขึ้นอีกครั้ง ความมุ่งมั่นที่สะท้อน

ผา่นสายตาทำาให้เชือ่มัน่ไดว้า่ พวกเธอจะทำาหนา้ทีส่บืสาน

บอกเล่าเร่ืองราวงานปูนป้ันเมืองเพชรให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

ตระหนักถึงอย่างแน่นอน  

ก�รทำ�ง�นโครงก�รเย�วชนเมืองเพชรบรุสีบืส�น

ง�นปูนปั้นนอกจ�กจะช่วยสร้�ง “ทักษะชีวิต” หล�ก

หล�ยด�้นใหก้บัทมีง�นแลว้ ก�รทำ�ง�นนีย้งัชว่ยสง่ตอ่ 

“ข้อมูลคว�มรู้” เรื่องปูนปั้นที่พวกเธอสืบค้นม�ให้คน

ท่ัวไปรับรู้ถึง “คุณค่�” ของปูนป้ันเมืองเพชร แต่ท่ี

สำ�คัญที่สุดคือก�รเข้�ไปสัมภ�ษณ์ผู้รู้เรื่องปูนปั้นได้

ชว่ย “เตมิชวีติ” ใหช้�่งปนูปัน้เมอืงเพชรกลบัม�มชีวีติ

ชวี�ขึน้  ดว้ยเล็งเหน็ว�่เดก็เย�วชนรุน่ใหมเ่ริม่มองเหน็ 

“คุณค่�และคว�มหม�ย” ของสกุลช่�งเมืองเพชรที่ 

นับวันจะเหลือผู้สืบทอดน้อยลงไปทุกที

การทำางานโครงการเยาวชนเมืองเพชรบุรีสืบสานงานปูนปั้นนอกจากจะช่วยสร้าง “ทักษะชีวิต” 
หลากหลายด้านให้กับทีมงานแล้ว การทำางานนี้ยังช่วยส่งต่อ “ข้อมูลความรู้” เรื่องปูนปั้น
ที่พวกเธอสืบค้นมาให้คนทั่วไปรับรู้ถึง “คุณค่า” ของปูนปั้นเมืองเพชร
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โครงการเยาวชนเมืองเพชรบุรี
สืบสานงานปูนปั้น

ทีมทำ�ง�น

ปรินทร ทองแดง

กชกร เพ็งประเสริฐ 

สุมาพร สุวรรณทิพย์  

ชลิตา อิ่มทรัพย์

เบญชญา อนุมาศ
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โครงการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำาทิ้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อย่างมีส่วนร่วม

“สื่อ” สร้าง “สำ�นึก” 
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งานนี้เป็นการสร้างพลเมือง เราก็อยาก

รู้ว่าตัวเองจะมีความเป็นพลเมือง

มากน้อยแค่ไหน สำาหรับบทบาทนักศึกษา 

เราเรียน เรามีความรู้ เราก็ไม่ควรที่จะ

พัฒนาแค่ตัวเอง ควรเอาความรู้ ไป

ช่วยเหลือคนอื่นบ้าง แม้จะไม่เต็มที่

แต่อย่างน้อยก็แค่คิด และลงมือทำา

มันก็เป็นการกระตุ้นสำานึกของเราแล้ว

เหมือนกัน

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขตส�รสนเทศ

เพชรบุรี ตำ�บลส�มพระย� อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี 

มีพื้นท่ี 621 ไร่ เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี 2540  ในพื้นท่ีมี 

บึงน้ำาจืดขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยพันธ์ุไม้นานาพรรณ  

การจดัการเรยีนการสอนทีน่ีใ่ชร้ปูแบบผสมผสาน ระหวา่ง

วทิยาเขตสารสนเทศกบัมหาวทิยาลัยแบบดัง้เดมิ คอืมีท้ัง

การเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำานวยความสะดวก

อื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียน

การสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ 

และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทาง

วิชาการแก่สงัคมตามพันธกิจการจัดการศกึษาสาขาต่างๆ 

โดยให้บริการในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ เพชรบุรี ราชบุรี 

นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร
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เพราะชีวิตจริงอยู่นอกห้องเรียน 
เมื่อน้องๆ ทีม “หญ้�ส�น” จ�กมห�วิทย�ลัย

ศลิป�กร เพชรบรุ ีมคีว�มคดิจะเข�้รว่ม “โครงการพลงั

เดก็และเยาวชนเพือ่การเรยีนรูภ้มูสิงัคมภาคตะวันตก” 

เพือ่พฒันาศกัยภาพของตัวเองตามคำาแนะนำาของอาจารย์

ท่ีปรึกษา...พวกเขาลงพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา 

“ปัญห�” แต่แล้วข้อค้นพบบางอย่าง...ทำาให้พวกเขาถึง

กับ “อึ้ง” ที่พบคนในชุมชนมองว่ามหาวิทยาลัยเข้ามา 

สร้างปัญหาให้กับชุมชน 

“เรยีนปี 4 แลว้ อยากทำาอะไรทีเ่ป็นเรือ่งเปน็ราวบา้ง” 

โม-อภิชย� อติเปรมินทร์ หนึ่งในสมาชิกทีมหญ้าสาน 

ในฐานะรองประธานกลุ่ม เธอถูกมอบหมายให้ทำาหน้าที่

หลายอย่าง....งานหลักน่าจะขับรถพาเพื่อนๆ ลงพื้นที่  

งานถัดมาเปน็เรือ่งของการ “คดิบญัช”ี ทีเ่หลอืกเ็ปน็เร่ือง

งานสัพเพเหระแล้วแต่จะได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ 

และท่านประธาน

“พอได้ทำาบญัช.ี.ทำาใหเ้ธอมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 

เพราะต้องคอยตามงานเพือ่น ๆ  ตลอดวา่ ใชง้บประมาณ

ไปเทา่ไหร่ อะไรบ้าง...เหมอืนกบัว่าเราต้องตามงานคนอืน่

ด้วย...ตรงนี้เห็นชัดมากเลยว่า เราสนใจงานมากขึ้น ปกติ

จะไม่ค่อยสนใจอะไรมาก” 

ง�นที่โมกล่�วถึงคือก�ร “รณรงค์” เรื่องก�ร

ประหยดัน้ำ�ในหอพกันักศกึษ� ในโครงก�รศกึษ�ระบบ

บรหิ�รจัดก�รน้ำ�ทิง้ในมห�วทิย�ลยัศลิป�กร วทิย�เขต

ส�รสนเทศเพชรบุรี อย่�งมีส่วนร่วม ที่พัฒน�ม�จ�ก

ก�รท่ีอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�เหน็ว�่ก�รเรยีนก�รสอนวชิ�ที่

เกี่ยวข้องกับง�นชุมชน นักศึกษ�ต้องลงไปปฏิบัติง�น

ในพื้นที่จริง และ“โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อ

การเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก” ตอบโจทย์เรื่องนี้

ดังนั้น...เมื่อโจทย์คือ “ก�รสร้�งสำ�นึกพลเมือง” 

การตีความคำาวา่ “สำ�นกึ” ของทมี จึงหมายถงึการทำางาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาของสงัคมดว้ยความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะที่เรียนมา 
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และ “สงัคม” ของพวกเขาคือพ้ืนท่ีหลงั

มหาวิทยาลัย

“เงื่อนไขโครงการคือ ทีมต้องมี 5 คน 

พวกเรารวมกลุ่มกันจนครบ 5 คน คุยกัน 

วางแผนกัน แลว้ก็ลงพืน้ไปคน้หาปญัหา...ซึง่

ตอ้งเปน็ปญัหาของชมุชน เป็นความตอ้งการ

ของชาวบ้านจริงๆ” โมบอก

“ตอนแรกก็งงๆ ว่าจะเริม่ยงัไง....เพราะ

อาจารย์บอกแค่ว่า ไปทำามาสิ...ไปหามาซิ 

อยากรู้ก็ไปลงพื้นที่หาข้อมูลเอา เราก็ทำาทุก

วถิทีางเพือ่จะใหไ้ดข้้อมูลครบและครอบคลมุ

ทุกด้าน” กะหล่ำ�-รักขัดด� สุขช�ต สมาชิก

อีกคนของทีมหญ้าสานเล่าถึงจุดเริ่มต้น

โครงการ แมแ้รกๆ จะออกอ�ก�รขลกุขลกั

ของคนทำ�ง�นชุมชนมือใหม่อย่�งน้องๆ 

ทีมหญ้�ส�น แต่เมื่อรวมกันเป็น “ทีม” 

หล�ยหัวช่วยกันคิด พวกเข�ก็คิดออก

“พวกเราเลือกพื้นที่หลังมหาวิทยาลัย

เพราะอยู่มา 4 ปี แต่กลับไม่เคยรู้จักชุมชน 

ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นั้นเลย” เอิร์ท-วิกรม  

นันทวิโรจน์สิริ บอก 

หาเหตุ...แห่งปัญหา
นอกจากความแปลกแยกทีน้่องๆ บอก 

ยังมปีระเดน็อ่ืนทีท่ำาให ้“หลังมห�วทิย�ลยั” 

กลายเปน็พืน้ทีท่ำางานเพราะขอ้มูลท่ีฟังๆ มา

คือ ตั้งแต่มห�วิทย�ลัยม�ตั้งอยู่ในพื้นท่ี

แห่งนี้ วิถีชีวิตของช�วบ้�นก็เปล่ียนไป

เปลี่ยนจ�กอ�ชีพทำ�ไร่ ทำ�สวนออกไป

รับจ้�งข้�งนอก จ�กช่วงแรก ๆ นั่งแค่รถ

กระบะเล็กๆ ออกไปรับจ้�ง ไม่น�นม�กนัก

ขน�ดรถรับส่งก็ใหญ่ขึ้น

“ก็ไปเลียบๆ เคียงๆ คุยกับชาวบ้าน

ตามร้านอาหารตามสั่ง ว่าจริงเท็จแค่ไหน 

และข้อมูลที่ได้ก็ทำาให้ถึงกับ...อึ้ง”

“เพราะเราไปหาปัญหา เอาปัญหาของ

ชาวบ้านมาทำาเป็นโครงการ...แต่ปรากฏว่า 

เรากลายเป็นปัญหาของชุมชนเสียเอง” 

น้ำ�ต�ล-ณัฐปรีย� อดุลโสดถ์ เสริม 

ซึง่ขอ้สรปุจากการลงพืน้ทีพ่บวา่ ชมุชน

มีแหล่งน้ำาไว้สำาหรับใช้สอยดื่มกิน 2 แหล่ง 

คือ แหลง่น้ำาธรรมชาตทิีเ่รยีกวา่ “หนองจิก”  

ส่วนอีกแหล่งคือชุมชนขุดขึ้นมา และเมื่อมี

มหาวิทยาลัยมาตั้ง และทุกปีก็รับนักศึกษา

เพ่ิมขึ้น ขณะที่ระบบบำาบัด หรือระบบการ

บริหารจัดการน้ำาเสียยังไม่ดีพอ ชาวบ้าน 

บอกว่ามหาวิทยาลัยไม่มีท่อน้ำาเสีย ไม่มี

ระบบบำาบัดน้ำาที่ดี เป็นการปล่อยบนรางดิน

จากหอไหลไปตามถนน จนกระทั่งไหลลง 

อา่งเกบ็น้ำา สง่ผลกระทบต่อน้ำาในหนองจิกที่

ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ดื่มกิน

“พี่เลี้ยงโครงการแนะนำาให้เรารีวิวสถานการณ์ว่า
จะทำาอะไร พยายามให้เราดึงศักยภาพออกมาว่า
ใน 5 คนแต่ละคนมีจุดเด่นอะไร ทำาอะไรได้บ้าง
แล้วก็ให้คิดว่า ถ้าจะทำาเรื่องใหญ่ เช่นการจัดการน้ำา
หลังมหาวิทยาลัย จะทำาได้หรือไม่ แล้วเป้าหมายที่
อยากเห็นคืออะไร”
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“เมื่อชาวบ้านมองว่าเราเป็นปัญหา...พอเข้าเวทีนับ   

1 เรากเ็อาโครงการแนวทางการแกไ้ขปญัหาน้ำาเสยีจาก

มหาวิทยาลัย ไปนำาเสนอ...แนวคิดตอนนั้นคือ ตั้งใจจะ

ทำาเรื่องการบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำา ซึ่งเรา

มองว่า นอกจากโรงบำาบัดใหญ่ๆ มันมีวิธีอะไรง่ายๆ อีก

หรือไม่” น้ำาตาลอธิบาย

แม้ไอเดียของน้องๆ จะบรรเจิด โดยเฉพาะการคิด

แก้ปัญหาให้มหาวิทยาลัยรอดพ้นจากการเป็นจำาเลยของ

ชาวบา้น  แตพ่ีเ่ลีย้งโครงการมองวา่ “ส่ิงทีพ่วกเราคิดมนั

ใหญ่เกินไป พี่ๆ  เลยแนะนำาให้ดปูญัหาทีต่น้เหตุ ไม่ใช่

ปลายเหตุ”

กะหล่ำาบอกว่า พี่เลี้ยงโครงก�รแนะนำ�ให้เร�รีวิว

สถ�นก�รณ์ว่�จะทำ�อะไร พย�ย�มให้เร�ดึงศักยภ�พ

ออกม�ว่�ใน 5 คนแตล่ะคนมจีดุเดน่อะไร แลว้ทำ�อะไร

ได้บ้�ง แล้วก็ให้คิดต่อว่� ถ้�จะทำ�เรื่องใหญ่แบบก�ร

จัดก�รน้ำ�หลงัมห�วทิย�ลัย จะทำ�ไดห้รอืไม ่เป�้หม�ย

ที่อย�กเห็นคืออะไร

 

ต้องแก้ปัญหาที่...ต้นเหตุ
ทีมหญ้าสานนำาสิ่งท่ีพี่เลี้ยงแนะนำากลับมาหารือ...

เมื่อโจทย์คือ “ก�รแก้ปัญห�น้ำ�เสีย” ดังนั้น เมื่อไม่

สามารถเข้าไปดำาเนินงานในเรื่องของระบบบำาบัด น้องๆ 

จึงมุ่งประเด็นไปที่การลด “ปริม�ณน้ำ�เสีย” 

“เราก็อยากรู้ว่าในแต่ละเดือนนักศึกษาตามหอพัก 

หรอืในมหาวทิยาลยัใชน้้ำาในปรมิาณแคไ่หน...แตเ่รากไ็มม่ี

ขอ้มลูในสว่นนี ้ทางทมีกค็ดิวา่ ไมม่ขีอ้มลูกไ็มเ่ปน็ไร กเ็ลย

คิดกันใหม่ว่า เมื่อต้องการลดปริมาณน้ำาเสียที่ไหลลง 

อ่างเก็บน้ำา คงต้องรณรงค์ให้นักศึกษาใช้น้ำาให้น้อยลง” 

น้ำาตาลอธิบายแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังปรับเปลี่ยนแผนการ

ดำาเนินงาน  

กะหล่ำาเลา่ตอ่วา่ ตอนลงพืน้ทีพ่วกเขาพยายามทีจ่ะ

เก็บข้อมูลทั้งหมด ใช้เครื่องมือแผนท่ีเดินดินเพื่อสำารวจ 

เพราะแผนที่จะทำาให้เข้าใจชุมชนมากข้ึน นอกจากนั้น 

ยังต้องไปเก็บข้อมูลน้ำาดี ซึ่งก็คือการผลิตน้ำาประปาว่า 

มหาวิทยาลัยนำาเข้ามาจากไหน อย่างไร แล้วทำาสรุป 

เป็นวีดีโอ จากน้ันก็ใช้ประโยชน์จากงานเครือข่ายที่จัด 

“ตอนเรียนมีหนังสือให้อ่าน...มีคนป้อน เพื่อนสรุปข้อมูลตอนสอบ 
แต่งานที่เราทำามันต้องรับผิดชอบเอง เราต้องหาข้อมูลเอง
ไม่อย่างนั้นเราไปต่อไม่ได้ ถ้าในห้องเรียนอาจารย์ป้อนให้เรา
แต่นี่เราต้องหากินเอง นี่คือความต่าง”
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เป็นประจำาเก่ียวกับการทำาสื่อเพ่ือชุมชน ประกอบด้วย  

3 มหาวทิยาลยั คอื  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแต่ละ

มหาวิทยาลัยจะส่งวีดีโอเข้าร่วมนำาเสนอ ทีมหญ้าสานก็

นำาวิดีโอเรื่องน้ำาเสียไปฉาย

เนื้อหาในวิดีโอเป็นการเล่าเรื่อง “ผลกระทบ” ของ

เด็กหอทีใ่ชน้้ำาอยา่งไม่ประหยัด เนือ้หาท่ีสะท้อนวา่ “หาก

ไม่ช่วยกัน ปัญหาก็จะเกิดกับท่านเอง” นอกจากน้ัน

เนื้อหาในหนังยังพูดถึงขั้นตอนที่จะช่วยกันประหยัดน้ำา 

ได้อย่างไร

เม-สุชัญญ� ยินดีสิงห์ ในฐานะผู้ผลิตวิดีโอบอกว่า 

วัตถุประสงค์คือต้องก�รให้คนในมห�วิทย�ลัยโดย

เฉพ�ะเด็กหอร่วมกันประหยัดน้ำ� เพร�ะฉะนั้นจึงทำ�

เป็นทำ�สื่อเพื่อให้คนในมห�วิทย�ลัยรู้จักโครงก�ร 

เมบอกอีกว่า พอรู้ว่าต้องรับผิดชอบผลิตวิดีโอ  

เธอพยายามหาตัวอย่างหนังสารคดีที่เกี่ยวกับชุมชนมาดู 

โดยเฉพาะรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ TPBS จากนั้น

ก็ “ซุ่มเงียบ” อ่านตำารา ฝึกตัดต่อ เพื่อให้ได้ผลงานออก

มามีคุณภาพมากที่สุด

วิดีโอเป็นเพียงที่ช่วยให้ก�ร “สื่อส�ร” เรื่องก�ร

รณรงค์มีประสิทธิภ�พเพ่ิมข้ึนเท่�น้ัน...แต่กระบวนก�ร

ทีท่มีทำ�เพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจกบัคนในมห�วทิย�ลัยคอื

ก�รจดักจิกรรมนำ�เสนอขอ้มลูหรอืคนืขอ้มลูใหชุ้มชน

นั่นเอง ซึ่งชุมชนแรกที่ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติการคือชุมชนใน

มหาวิทยาลัยโดยมีพวกเขาเป็นคนนำากระบวนการเอง

ทั้งหมดซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีน้องๆ ซึ่ง

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

“ตอนนี้พวกเราพยายามทำากิจกรรมกับรุ่นน้อง  

ชี้ให้เห็นประวัติการใช้น้ำาของมหาวิทยาลัยว่ามีความ

ยากลำาบากแค่ไหน โดยเฉพาะในหน้าแล้งท่ีต้องประสบ

ปัญหาขาดแคลนน้ำา กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

นักศึกษาอย่างไร...แต่ข้อมูลแบบนี้เราเล่าเอง รุ่นน้อง

อาจจะไมเ่ชือ่ จงึต้องจดักจิกรรมใหน้อ้งๆ เห็นวา่ “น้ำา” 

สำาคัญกับมหาวิทยาลัยของเรามากแค่ไหน ด้วยการเชิญ

“วิดีโอเป็นเพียงที่ช่วยให้การ “สื่อสาร” 
เรื่องการรณรงค์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เท่านั้น...แต่กระบวนการที่ทีมทำาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับคนในมหาวิทยาลัยคือการ
จัดกิจกรรมนำาเสนอข้อมูลหรือคืนข้อมูลให้
ชุมชน” 
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กลุ่มพี่ๆ ช่างในมหาวิทยาลัย มาอธิบายระบบการ

จัดการน้ำาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรณีน้ำาไม่ไหล-

ไฟดับ ซ่ึงบ้างคร้ังยังขาดความเข้าใจกันระหว่างพ่ีๆ ช่าง

และนักศึกษา” 

นอกจากเป็นการ “สร�้งคว�มเข�้ใจ” ผา่นกจิกรรม

พูดคุยแลกเปล่ียนระหว่างทีมช่างกับกลุ่มนักศึกษาแล้ว  

ทีมหญ้าสานยังมองไปถึงอนาคตว่า หากโครงการส้ินสุดลง 

การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำาจะยังคงดำาเนินต่อไป 

“เราชว่ยกนัทำาหนงัสอืเล่มเล็ก...เปน็การต์นูทีว่าด

อย่างง่ายๆ ที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าน่ารัก เนื้อหา

อา่นสนุก และเห็นภาพ แตด่ว้ยงบประมาณท่ีค่อนขา้ง

จำากัด จึงพิมพ์ได้จำานวนไม่มาก” น้ำาตาลอธิบายถึง

แผนการดำาเนินงานและกิจกรรมที่จะทำาให้การรณรงค์ 

การใชน้้ำาของมหาวทิยาลยัจะยงัดำาเนนิตอ่ไป แม้โครงการ

ของทีมหญ้าสานจะจบลงแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตามในมุมมองของ ดร.ฐิติม� เวชพงศ์  

พีเ่ลีย้งชุมชนบอกวา่ เปน็เรือ่งน่ายนิดวีา่ในระยะเวลาการ

ทำาโครงการกว่า 6 เดือน เร่ิมเห็นเค้าลางความสำาเร็จ 

เพราะมีนักศึกษาหลายคนเริ่มพูดแล้วว่า เริ่มมีการสำารวจ

การใช้น้ำาภายในหอของแต่ละคนด้วยตัวเอง 

“ได้ยินนักศึกษาบอกว่า...เขาได้สำารวจการใช้น้ำา

ของตัวเองแล้ว ตอนนี้จะเปิดก๊อก ปิดก๊อก เขาเริ่ม

ระมัดระวังมากขึ้น แม้จะใช้น้ำาก็ต้องระวัง” 

อย่างน้อยก็ได้เริ่ม...
ถึงตอนนี้อาจจะยังตรวจสอบยากว่า ปริมาณน้ำาที่

ไหลจากหอลงไปตามทอ่จะไหลลงสูแ่หลง่น้ำา “หนองจกิ” 

อยู่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหน...แต่กิจกรรมการรณรงค์

เพือ่ลดการใช้น้ำาในมหาวทิยาลยั “เข�้ต�” คณาจารย์และ 

ผูบ้ริหารในมหาลยั พร้อม ๆ  กบัมคีำาสัง่ชว่ยรณรงคอ์กีแรง

ดว้ยการใหค้อมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองในมหาวิทยาลยัเปลีย่น 

wall paper เปน็ภาพรณรงคก์ารประหยดัน้ำาซึง่เป็นผลจาก

การดำาเนินงานของน้องๆ ทีมหญ้าสาน
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แต่เอิร์ทบอกว่า บางทีการรณรงค์ผ่านสื่ออาจช่วย

กระตุ้นได้ในระดับหน่ึง แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือ ต้องทำาให้

คนอื่นเห็น

“ผมอยู่หอผมก็ประหยัดน้ำา ทำาให้เพื่อนๆ เห็น  

จากเมือ่ก่อนเราก็ใชน้้ำาแบบไม่คอ่ยประหยัด แตท่กุวันนีก้็

ใช้แบบระมัดระวังมากขึ้น”

ซ่ึงนอกจาก “พฤติกรรม” จะเปลี่ยนแล้ว ตลอด

ระยะเวลาการทำางานเพียงไม่กี่เดือน น้องๆ ทั้ง 5 คน 

ต่างเก็บเกี่ยวความรู้ และทักษะได้ไปคนละหลายอย่าง

“โครงการนี้สอนให้เราเป็นคนช่าง เอ๊ะ! มากขึ้น 

เพราะพี่เขาชอบ เอ๊ะ! ใส่เรา จนเราติด เพราะฉะนั้น

เวลาจะทำาอะไรก็ เอ๊ะ! ใช่เหรอ มันมีทางอื่นอีกไหม 

ทำางานแบบวิเคราะห์หาเหตุ เช่น เอ๊ะ! น้ำามาจากไหน 

แล้วทำาไมต้องไปหาชาวบ้าน ไปหายามไม่ได้เหรอ  

เลยทำาให้เราติด” น้ำาตาลบอกเล่าวิธีคิดที่เปลี่ยนไป 

ของเธอ

ขณะที่กะหล่ำาเสริมว่า เธอก็ เอ๊ะ! เหมือนกัน เช่น

ตอนนั้นไปดูเรื่องการทำาน้ำาประปา เราก็จะถามจนเขา

รำาคาญ ประเด็นคือเร�ก็จะถ�มจนเร�เข้�ใจมันจะเกิด

อ�ก�รอ๋อ เหมือนท่ีพี่ๆ บอกคือ เอ๊ะแล้วอ๋อ ซึ่งอ๋อ 

ก็หม�ยถึงเร�เข้�ใจแล้วนั้นเอง ซึ่งถ้�เป็นเมื่อก่อนก็

ฟังๆ ไป ไม่ถ�มต่อ ไม่อย�กรู้เพิ่ม

ด้านโมบอกว่า โครงการน้ีทำาให้เธอมีความรับผิดชอบ

สูงขึ้นจากเดิม “คงเป็นเพาะว่าตอนเรียนมีหนังสือให้

อ่าน มีคนป้อน เพื่อนสรุปข้อมูลตอนสอบ แต่งานที่

เราทำามันต้องรับผิดชอบเอง เราต้องหาข้อมูลเอง  

ไม่อย่างนั้นเราไปต่อไม่ได้ถ้าเรียนอาจารย์ป้อนให้เรา

แต่นี่เราต้องหากินเอง นี่คือความต่าง”

ส่วนเมตอนนี้เธอค้นพบตัวเองแล้วว่า “ช่างภาพ

สารคดีโทรทัศน์” อาจเป็นอาชีพแรกๆ ที่เลือกหลัง 

เรยีนจบ เพราะเมือ่ไดร้บัมอบหมายงาน เมจะขังตวัเองไว้

ในห้องสมุด ดูเทคนิคการตัดสื่อข่าวจากทีวีหลายๆ ช่อง 

เพือ่ดรูปูแบบ เทคนคิ และการนำาเสนอ และหยบิบางอยา่ง

มาใชก้บังานตัวเอง “กต้็องไปหดัใชโ้ปรแกรม ดหูนงัสอืบ้าง 

ดูในยูทูปบ้าง จนทำาได้”

สำ�หรับกะหล่ำ�สิ่งที่ได้คือ “ประสบก�รณ์ใหม่” 

โดยเฉพ�ะก�รทำ�ง�นกับคนที่ไม่รู้จัก ซ่ึงเธอมองว่�

เป็นเสมือนก�รฝึกตัวเองให้มีคว�มกล้�ม�กขึ้น 

“ปกติจะเป็นคนเงียบๆ ไมค่อ่ยพูด ฉะนัน้บทบาทใน

ทีมกลับกลายเป็นพิธีกรของทีมไปเสียได้ อีกอย่างงานนี้

เปน็การสรา้งพลเมอืง เรากอ็ยากรู้วา่ตวัเองจะมคีวามเปน็

พลเมืองมากน้อยแค่ไหน สำาหรับบทบาทนักศึกษา เราเรียน 

เรามีความรู้ เราก็ไม่ควรท่ีจะพัฒนาแค่ตัวเอง ควรนำาเอา

ความรู้ไปช่วยเหลือคนอ่ืนบ้าง แม้จะไม่เต็มท่ี แต่อย่างน้อย

ก็แค่คิด และลงมือทำามัน ก็เป็นการกระตุ้นสำานึกของเรา

แล้วเหมือนกัน” 

6 เดือนของก�รทำ�โครงก�ร นอกจ�กจะทำ�ให้

น้องๆ ทีมหญ้�ส�นได้ค้นพบ “ศักยภ�พ” ของตนเอง

ต�มท่ีต้ังใจไวแ้ลว้  ยังทำ�ให้น้องๆ ได้เรยีนรูถ้งึ “วธีิคิด

และวิธีทำ�ง�น” พย�ย�มแก้ “เหตุแห่งปัญห�” ย้อนหัน

ม�มองจุดเร่ิมต้นว่� “ปัญห�น้ำ�เน่�เสีย” ท่ีส่งกล่ินเหม็น 

และส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีก�รเกษตรของช�วบ้�นใน

พื้นที่รอบๆ มห�วิทย�ลัยนั้นมี “ต้นตอ” ม�จ�ก

มห�วิทย�ลัย ซึ่งห�กไม่มีก�รจัดก�รที่ดีจะทำ�ให้เกิด

คว�มขัดแย้งของวิทย�ลัยฯและชุมชนรอบข้�งขึ้นได้ 

จึงทำ�ให้พวกเข�หันกลับม�ใช้ “คว�มรู้” ท่ีมีอยู่จัด

กิจกรรมสร้�ง “คว�มตระหนัก” ให้กับน้องนักศึกษ�

และบุคล�กรในมห�วิทย�ลัย ด้วยหวังว่�จะช่วย  

“ลดคว�มขัดแย้ง” ดังกล่�วลงได้บ้�งไม่ม�กก็น้อย
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โครงการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำาทิ้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อย่างมีส่วนร่วม

พี่เลี้ยงชุมชน 

ดร.ฐิติมา เวชพงศ์

ทีมง�น

รักขัดดา สุขชาต

สุชัญญา ยินดีสิงห์

วิกรม  นันทวิโรจน์สิริ

อภิชยา อติเปรมินทร์

ณัฐปรียา อดุลโสดถ์
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โครงการศึกษาหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นแนวทาง
การลดต้นทุนการผลิต ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
หมู่บ้านสามพระยา  

บทเรียนของคำาว่า
“รับผิดชอบ”
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ที่ยังทำาโครงการนี้อยู่ เพราะมันคาใจ

โดยเฉพาะเรื่องเงิน มันเคลียร์ ไม่ลงตัว

เราลงทุนไปแล้ว ถ้าเรายกเลิกโครงการ 

เราต้องรวมเงินมาคืนเขา

เราต้องรับผิดชอบตรงนี้

วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่คู่

กบัชมุชนหมูบ้่านสามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวดัเพชรบรุ ี 

ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม มีประชากร 660 คน 160 ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่มีอาชีพทำาปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ  

และไก่ เมื่ออุ้ม-วร�สิทธิ์ มีแก้ว นักศึกษ�วิช�สัตวบ�ล 

วิทย�ลัยเกษตรฯ ได้รับการชักชวนจากอาจารย์ให้ทำา

โครงการเพื่อชุมชน พวกเขามองว่านี่เป็น “โอก�ส” ที่จะ

ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นสัตวบาล “ตัวจริง” จึงตกลง

ทำาโครงก�รศึกษ�หญ้�เนเปียร์ เพื่อเป็นแนวท�งก�ร

ลดต้นทุนก�รผลิต ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่บ้�น

ส�มพระย�  
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เลือกทำาในสิ่งใกล้ตัว
อุ้มบอกว่า เหตุที่ เลือกทำาเร่ืองหญ้าเนเปียร์1 

เนือ่งจากเปน็ประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจของเกษตรกรใน

พื้นที่ รวมทั้งสมาชิกทุกคนผ่านการเรียนและทดลองปลูก

มาแล้วในวิชาพืชอาหารสัตว์ตอนเรียน ปวส. ปี 2  คิดว่า

พวกเขาน่าจะมีศักยภาพพอที่จะทำาโครงการนี้ได้

“เลือกพื้นที่บ้านสามพระยาเพราะอยู่ใกล้วิทยาลัย 

และชาวบ้านท่ีน่ีเล้ียงโคเป็นอาชีพหลัก หากใช้หญ้าเนเปียร์ 

เลี้ยงโคนม จะช่วยลดต้นทุนได้ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์ยังมี

โปรตีนสูง ทำาให้โคมีน้ำานมเยอะ” 

ทีมวางแผนทดลองเลี้ยงโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์  

โดยจะทดลองเปรียบเทียบปริมาณน้ำานมระหว่างโคนมที่

เล้ียงด้วยหญ้าเนเปียร์และโคนมท่ีเล้ียงด้วยอาหารชนิดอ่ืน 

การทำางานในชว่งแรกมกีารแบง่งานกันทำา โดยมอบหมาย

ให้อาร์ตเป็นหัวหน้าทีม เพราะเป็นคนในพื้นที่ และเรียน

เกง่ทีส่ดุ เสอืทำาหนา้ท่ีจดบันทึก และดูแลการเงิน สว่นอุ้ม 

โอ๊ต โอมเป็นทีมหนุน

กิจกรรมแรกของโครงการเริ่มต้นด้วยการจัดประชุม

ชาวบ้านในหมูบ้่านสามพระยา โดยประสานกบัผูใ้หญบ้่าน

สามพระยาเพื่อขออนุญาตจัดประชุม และเชิญเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคนม 30 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง

โครงการและรับสมัครอาสาสมัครเพื่อทำาการทดลอง

1 หญ้าเนเปียร์ (Napier grass หรือ Elephant grass หรือ Ugandan 

grass) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Pennisetum purpureum มีถิ่นกำาเนิดจาก

ประเทศอกูานดา ทวปีอาฟรกิา (Wikipedia, 2014) เปน็พชืทีอ่ยู่ในกลุม่ 

ซี 4 (monocot C4 perennial grass) หมายถึงพืชท่ีมีประสิทธิภาพในการ

สงัเคราะหแ์สงภายใตป้จัจยั น้ำา กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และแสงแดด 

โตได้ในดินที่มีสารอาหารต่ำา ให้ผลผลิตสูงเมื่อได้รับการจัดการที่ดี

 หญ้าเนเปียร์มีลักษณะเด่นคือ เป็นหญ้าลำาต้นตรง ขยายพันธุ์โดย

ท่อนพันธ์ุ มีลักษณะเด่นท่ีโตเร็ว โปรตีนสูง ตอบสนองต่อปุ๋ยและน้ำาได้ดี 

แตกกอดี ใบและลำาต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คมและไม่มีขน ต้องการ

แสงแดดที่เพียงพอ ปลูกได้ตลอดปี เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 45-60 วัน 

การตัด 5-6 ครั้งต่อปี สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 100 ตัน/ไร่/ปี

(ที่มา: เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ สำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ www.nrctnorth.net/?p=95)

“อาร์ตรู้จักคนในหมูบ่า้น และเรากท็ำาหนงัสอืเชญิให้

มาประชุมด้วย เดินแจกหนังสือเชิญไปตามบ้านทีละหลังๆ”  

อุ่มเล่าวิธีทำางาน

ก�รจัดกิจกรรมได้รับคว�มสนใจจ�กเกษตรกร

พอสมควร มีเกษตรกรลงช่ือสมัครทดลองปลูกหญ้�

เนเปียร์ 5 ร�ยๆ ละ 10 ไร่ โดยทีมแจกได้ท่อนพันธุ์ให้

เกษตรกรนำ�ไปปลูก  

ปกติการเลีย้งโคนมในหมูบ่า้น นยิมเลีย้งดว้ยเปลอืก

สับปะรดเพียงอย่างเดียว ไม่มีอาหารเสริมใดๆ โดยซื้อ

เปลอืกสบัปะรดจากโรงงานสบัปะรดกระปอ๋ง ราคาตันละ 

8,000-9,000 บาท (1 คันรถ) กองทิ้งไว้ 3-4 วัน ให้เปลือก

สัปปะรดหายเหนียว จากนั้นจึงนำาไปให้โคกิน โคหนึ่งตัว

กินเปลือกสับปะรดวันละ 10 กิโลกรัม (2 มื้อ) ซึ่งคิดเป็น 

ต้นทุนกิโลกรัมละ 8-9 บาท ส่วนการปลูกหญ้าเนเปียร์ 

มีต้นทุนท่อนพันธุ์กระสอบละ 200 บาท ปลูกได้ 4 ไร่  

แต่เกษตรกรจะต้องดูแลให้น้ำาอย่างสม่ำาเสมอ เมื่อหญ้า

อายุ 3 เดือน จึงเร่ิมตัดให้โคกินได้ โดยหญ้าประมาณ  

4 ไร่ สามารถใช้เลี้ยงโคจำานวน 105 ตัวได้นาน 1 สัปดาห์ 

ห�กเกษตรกรเลี้ยงโคด้วยหญ้�เนเปียร์จะส�ม�รถ 

ลดต้นทุนค่�อ�ห�รลงได้จำ�นวนม�ก เพร�ะมีต้นทุน

เพียงกิโลกรัมละ 1 บ�ท ซึ่งกลายเป็นแรงจูงใจที่ดี แม้จะ

ต้องมีการจัดการเพิ่มขึ้นในเรื่องการปลูก การดูแล และ

เก่ียวหญ้าก็ตาม แถมยังมีแรงจูงใจอีกอย่างท่ีทำาให้เกษตรกร 

สนใจทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์ คือ ปริมาณน้ำานมโคท่ี 

เพิ่มขึ้น 

เหตุ...เปลี่ยนชีวิต
ขณะที่หญ้างอกงามได้ผลดี เกษตรกรเริ่มเกี่ยวหญ้า

ให้โคกิน แต่การทำางานของทีมต้องสะดุดเมื่อเพื่อนในทีม

ประสบปัญหาชีวิต “เพ่ือนๆ ในทีมผม 4 คน มีลูกหมดเลย 

เหลือผมคนเดียว” อุ้มบอกเล่าสถานการณ์ 

การทีเ่พือ่นๆ มภีารกจิสำาคญัเพิม่ขึน้มาในชวีติ ทำาให้

การทำางานเร่ิมมอีปุสรรค แมว่้าการทำาโครงการจะเดนิมา

ถึงครึ่งทางแล้วก็ตาม ในช่วงสรุปรายงานการทำางาน 
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“จริงๆ อยากเข้าไปติดตามผลจาก
เกษตรกรว่า น้ำานมเพิ่มขึ้นไหม  
เพราะตอนที่เรียนเราทดลองแล้วว่า 
โคที่กินหญ้าเนเปียร์จะให้น้ำานมเพิ่ม 
3-4 ลิตรต่อครั้งที่รีดน้ำานม
เลยไม่รู้ว่าโคน้ำานมเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
นี่คือจุดที่งานไม่สำาเร็จ”

Ac t i v e  C i t i z e n

232 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



ช่วงแรก และรอรับงบประมาณสนับสนุนในช่วงที่ 2 

สมาชิกในทีมก็ค่อยๆ สลายตัวไปอย่างเงียบๆ 

“เหมือนต่างคนต่างอยู่ คนไม่พร้อม เพื่อนบางคน

เขาอยากกลบับา้น อยากกลบัไปเลีย้งลกู อยากไปหาแฟน  

ไมม่ใีครคยุกันเรือ่งโครงการเลย เจอหนา้กนัคยุแตเ่รือ่งอืน่ 

พอจะคุยเรื่องโครงการทุกคนเดินหนีกันหมด มีแต่ผม 

นีแ่หละเปน็คนพูดถึง เพราะผมยงัคิดจะทำาอยู”่ อุ้มเลา่ถงึ

สถานการณ์ที่เผชิญอยู่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้อาร์ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

ไม่สามารถร่วมโครงการต่อได้ กลายเป็นความขัดแย้งใน

กลุ่มเพื่อน จนทะเลาะกันใหญ่โต เพื่อนหลายคนในกลุ่ม

ตัดเป็นตัดตายกับอาร์ต เลิกคุยเลิกคบหา งานโครงการ 

ที่ทดลองค้างไว้ในพื้นท่ีบ้านสามพระยาไม่สามารถเข้าไป

ติดตามผลได้ เพราะมีความขัดแย้งกับเจ้าของพื้นท่ี  

อุม้ในฐานะตวักลาง เพราะยงัเป็นคนเดยีวในกลุม่ท่ียงัคยุ

กับอาร์ตพยายามสานต่อ แต่ด้วยแรงเดียวที่เหลืออยู่ก็ 

ไม่สามารถทำาอะไรได้มากนัก

“ผมเป็นคนกลาง ที่รู้สึกว่ายังคุยกับอาร์ตได้ เพราะ

เป็นเพื่อนกัน เราไม่เคยทะเลาะกัน ไม่ได้โกรธท่ีเพ่ือน 

ทิ้งงาน เพราะเวลาผมโทรไปขอให้ช่วย เขาก็มาถ้าว่าง” 

อุ้มเล่าถึงความพยายามแก้ปัญหาโดยกล่าวเสริมว่า 

ที่ยังทำ�โครงก�รนี้อยู่ เพร�ะมันค�ใจ โดยเฉพ�ะ

เรื่องเงิน มันเคลียร์ไม่ลงตัว เร�ลงทุนไปแล้ว ถ้�เร�

ยกเลิกโครงก�รเร�ต้องรวมเงินม�คืนเข� เร�ต้อง 

รับผิดชอบตรงนี้

  

จบ...เพื่อเริ่มใหม่

การเข้าร่วมนำาเสนอความก้าวหน้าของงานในเวที 

นับ 3 ที่จังหวัดราชบุรี ทีมซึ่งประกอบด้วยโอม เสือ โอ๊ต 

และอุ้ม จึงรายงานถึงกิจกรรมที่ทำาไป พร้อมบอกเล่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่ประชุม ซึ่งในวันน้ันอุ้มรู้สึกว่�เป็น

จุดส้ินสุดของก�รทำ�ง�นในโครงก�รศึกษ�หญ้�เนเปียร์ 

เพ่ือเป็นแนวท�งก�รลดต้นทุนก�รผลิต ให้กับเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคหมู่บ้�นส�มพระย� 

“ส่งรายงานครึ่งแรกและเคลียร์งบประมาณกับพี่เขา

แล้ว แต่ถ้าประเมินงานในพ้ืนท่ีคิดว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

คา้งทีเ่พือ่นออกไปกอ่น แลว้ไมม่ใีครเขา้ไปอกี ตา่งคนต่าง

มีภาระ ถ้าผมจะเข้าไปก็ไม่มีใครเข้าไปด้วย จริงๆ อยาก

เข้าไปติดตามผลจากเกษตรกรว่า น้ำานมโคเพิ่มขึ้นไหม  

เพราะตอนเรียนเราทดลองมาแล้วว่า โคท่ีกินหญ้าเนเปียร์

จะให้น้ำานมเพิ่ม 3-4 ลิตรต่อคร้ังที่รีดน้ำานม เลยไม่รู้ว่า 
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โคน้ำานมเพิ่มขึ้นหรือไม่ นี่คือจุดที่งานไม่สำาเร็จ” อุ้มเล่า

อย่างเสียดาย แต่ก็คงยืนยันว่า เขาไม่ได้โกรธเพ่ือนหรือ 

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการท่ีทิ้งงาน รวมทั้งวันนี้ที่เพื่อนๆ  

ไม่ยอมมาให้ข้อมูลด้วยก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม อุ้มเล่าว่า แม้จะยุติการทำางานใน 

โครงการหญ้าเนเปียร์ฯ ไปแล้ว แต่โอมซึ่งเป็นเพื่อนใน

กลุ่มก็ได้ขอกับพี่ๆ ว่า อยากทำาโครงการแต่เปลี่ยนเป็น

โครงการใหมค่อื โครงการสตัวบาลนอ้ย ซึง่มเีปา้หมายคอื

การฝึกทักษะในการดูแลปศุสัตว์ร่วมกับชุมชน ซึ่งทางพี่ๆ 

ในโครงการฯ ก็ยินดีให้ทีมพิสูจน์ตนเองอีกครั้งภายใต้

กรอบงบประมาณที่เหลืออยู่ และเวลาในการทำางานต่อ

อีก 2 เดือน

แรงผลักจากความไม่สำาเร็จ
แม้การทำาโครงการหญ้าเนเปียร์ฯ จะไม่ถึงฝั่งฝัน   

แตอุ่ม้กไ็ดเ้รียนรูม้ากมาย โดยเฉพ�ะบทเรยีนของคว�ม

รับผิดชอบ และกล้�ห�ญที่จะยอมรับกับคว�มไม่

สำ�เร็จจ�กส่ิงที่ทำ� และประโยชน์ที่เข�ได้จ�กก�รทำ�

โครงก�รคอื ก�รไดฝ้กึฝนและนำ�คว�มรูจ้�กห้องเรยีน

ม�ใชใ้นก�รปฏบิตังิ�นจริง ในขณะเดยีวกนับทเรยีนชีวติ

ของเพื่อนๆ ในกลุ่ม การเห็นชีวิตที่พลิกผันต่อหน้าต่อตา 

ทำาให้เขารู้ว่า ปัญหาการท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ 

ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประเทศชาติจริงๆ และ 

อดเสยีดายแทนเพือ่นๆ ทัง้หญิงและชายทีป่ระสบปัญหา

ดังกล่าวที่หมดโอกาสเรียนต่อไปโดยปริยาย 

“ได้เรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะบทเรียนของ
ความรับผิดชอบ และกล้าหาญที่จะยอมรับกับ
ความไม่สำาเร็จจากสิ่งที่ทำา  และประโยชน์ที่เขา
ได้จากการทำาโครงการคือ การได้ฝึกฝนและ
นำาความรู้จากห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติงานจริง”

สำาหรับอุ้มเอง เขาต้ังใจทีจ่ะเรียนต่อในระดบัทีส่งูข้ึน 

แมว้า่ในอดตีเขาเปน็เดก็ไมร่กัเรียน เคยมปีระวติัการติด 0 

ทุกวิชาในระดับมัธยมมาแล้ว แต่ด้วยแรงผลักดันของพ่อ

จึงไดเ้รียนต่อ ปวส. แต่การจะเรียนต่อในระดบัอดุมศกึษา

ในสาขาสัตวศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัยภาคตะวันตกในอนาคต

อันใกล้นี้ เป็นเพราะแรงขับภายในที่อยากลบคำาปรามาส

ของเพื่อนบ้าน 

“โดนดูถูกจากคนข้างบ้านมาตั้งแต่มัธยมแล้ว  

ผมก็ยอมรับนะว่า ผมเรียนไม่เก่ง แต่ผมไม่ชอบคนดูถูก 

เขาชอบวา่เราวา่จะเรยีนไมจ่บ กเ็ลยฮดึ จะเอาใบปรญิญา

มาให้ได้” อุ้มประกาศความตั้งใจ

แต่วันนี้อุ้มได้ “เปิดใจ” ให้ตัวเองได้สัมผัสกับ

คว�มไม่สำ�เร็จที่เกิดขึ้น เรียนรู้และจดจำ�บทเรียน 

ครั้งนี้ไว้ตลอดไป
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โครงการศึกษาหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นแนวทาง
การลดต้นทุนการผลิต 

ทีมทำ�ง�น

วราสิทธิ์ มีแก้ว 
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หล�กกลยุทธ์
จัดก�รขยะ
สร้างสำานึก
รักษ์สะอาด

เพื่อส่วนรวม
โครงการ ท.ษ. ยุคใหม่ใส่ใจการแยกขยะ
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“ขยะ” ปัญหาโลกแตกที่นับวันจะแก้ไขยากขึ้นทุกที  

ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดก�ญจนบุรีก็เช่นกัน  

แม้โรงเรียนจะมีการจัดการขยะโดยจัดถังขยะไว้ตาม 

จุดต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งให้นักการภารโรงเก็บทิ้ง 

ตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็ตาม แต่ขวดน้ำาดื่ม แก้ว

พลาสติก ถุงขนม ถุงพลาสติกที่นักเรียนห่ออาหารมา 

รับประทานทีโ่รงเรยีน รวมถงึเศษกระดาษจากหอ้งเรยีนก็

ยังล้นถังอยู่เสมอ ยิ่งการคัดแยกขยะแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

ทัง้ขยะเปยีก ขยะแหง้ ขยะรีไซเคลิต่างถกูทิง้ลงถงัเดยีวกนั 

ปัญหาคือนอกจากโรงเรียนจะสกปรกแล้ว ขยะยังไปอยู่

ในท่อระบายน้ำาจนเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว

บริเวณ  

เราต้องมั่นใจในตัวเขา ให้เขาคิดและ

ลงมือทำาด้วยตัวเอง แต่ให้เขามาปรึกษา

เราได้ตลอด บทบาทของเราเหมือนเป็นแม่

ที่คอยให้คำาปรึกษา และให้กำาลังใจเวลา

เขามีปัญหา...ตัวครูเองก็ได้เรียนรู้ 

แล้วเด็กๆ เองก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เห็นได้ชัดว่าเขานึกถึงคนอื่นมากขึ้น

จากเดิมที่ให้ความสำาคัญกับการเรียน

อย่างเดียว แต่หลังจากทำาโครงการ

พวกเขาไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาของ

ส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่จะ

ติดตัวเขาไปในอนาคต
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“ขยะ” แก้ได้ด้วย “คน” 
เมื่อศูนย์ประส�นง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัด

สมุทรสงคร�ม เข้ามาแนะนำาโครงการพลังเด็กและ

เยาวชนเพือ่การเรยีนรูภ้มูสิงัคมภาคตะวนัตก กลุม่ลกูรกั 

ท.ษ. รู้สึกสนใจ คิดว่�ก�รทำ�โครงก�รน่�จะทำ�ให้ 

พวกเธอได้รับคว�มรู้และประสบก�รณ์ใหม่ๆ นอก

ห้องเรียน โดยใช้ “ขยะ” ม�เป็นโจทย์ เพราะเห็นว่า 

ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นปัญหาส่วนรวมที่ทุกคน

ควรให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา แทนที่จะปัดภาระว่า 

เป็นหน้าที่ของใคร โดยทุกคนควรเริ่มจากการเปลี่ยน 

ตัวเองก่อน 

กลุ่มลูกรัก ท.ษ. บอกว่า ที่คิดทำาเรื่องขยะเนื่องจาก

เห็นว่าแม่น้ำาแควใหญ่เป็นแม่น้ำาสายสำาคัญที่ไหลผ่าน

จังหวัดกาญจนบุรี หากพวกเธอเข้ามาจัดการปัญหาขยะ

บริเวณนี้ได้ ปัญหามลพิษทางน้ำาก็จะลดลง และทำาให้

แม่น้ำาดูสะอาดตามากขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดี

ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเยาวชนจึงเล็งพื้นที่ 

เป้าหมายไปที่ ท่�โรงแพ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำา 

ติดแม่น้ำาแควใหญ่ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

Ac t i v e  C i t i z e n

241พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



“เวลาไปเท่ียวเลน่บรเิวณนัน้ เราสงัเกตเหน็ขยะเยอะ 

พวกเราเลยตกลงกันว่า ไปทำาโครงการตรงจุดนั้นดีกว่า” 

ฟ�ร์-วิไลววรณ สำ�ร�ญวงษ์ ให้เหตุผล

วิเคราะห์ศักยภาพทีมงาน
ก่อนเข้าร่วมอบรมในเวทีนับ 1 ปลุกสำานึกพลเมือง 

พวกเธอเตรียมคว�มพร้อมด้วยก�รลงสำ�รวจพื้นที่ 

ท่�โรงแพ เพื่อสอบถ�มข้อมูลจ�กร้�นค้�และผู้คนท่ี

อ�ศัยอยู่ในละแวกน้ันพบว่� ขยะส่วนหนึ่งม�จ�ก 

นักทอ่งเทีย่วและร�้นค�้ในพืน้ที ่แตอ่กีจำ�นวนหน่ึงเปน็

ขยะทีล่อยม�ต�มน้ำ� พวกเธอนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าปรกึษากบั

ทีมพี่เลี้ยงโครงการ ด้วยรู้สึกว่าการจัดการขยะบริเวณ 

ท่าโรงแพเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินตัวเสียแล้ว

มิ้นท์-ปิยวรรณ อินทะนิน เล่าว่า แม้เห็นว่าปัญหา

ขยะบริเวณดังกล่าวมีความสำาคัญและต้องเร่งแก้ไข แต่ก็

ยังคิดไม่ตกว่าจะจัดการกับขยะเหล่านั้นได้อย่างไรด้วย

กำาลังของเยาวชนเพียงไม่กี่คน 

“ตอนน้ันเครียดมาก เราอยากทำาโครงการท่ีท่าโรงแพ 

แต่ขยะสะสมมาตั้งแต่ต้นน้ำา แล้วบริเวณท่าโรงแพเป็น

เพียงจุดเล็กๆ ของแม่น้ำาทั้งสาย ถ้าจะแก้ปัญหาบริเวณ

นั้นแค่ส่วนเดียวคงไม่ได้ผล อีกอย่างชาวบ้านบอกว่า

เทศบาลเข้ามาดูแลจัดการขยะบริเวณนั้นอยู่แล้วด้วย... 

พอเห็นแบบนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงต่อดี” 

เมื่อคิดว่�ก�รจัดก�รขยะบริเวณท่�โรงแพไม่น่�

จะใชพ่ืน้ทีเ่ป�้หม�ยท่ีดนีกั ห�กประเมินต�มระยะเวล�

ก�รดำ�เนินโครงก�ร ทีมพี่เล้ียงโครงก�รจึงชักชวนให้

กลุ่มเย�วชนลองมองปัญห�จ�กเรื่องใกล้ตัว

แม้ยังไม่เริ่มต้นทำาโครงการ กลุ่มลูกรัก ท.ษ. บอกว่า 

พวกเธอรู้สึกท้อ เน่ืองจากไม่เคยมีประสบการณ์ทำาโครงการ

ระยะยาวที่ต้องวางแผนงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 

แบบน้ีมาก่อน สถานการณ์ตอนนั้นทำาให้พวกเธอถึงขั้น 

กมุขมบั เพราะรูส้กึถึงภาระทีห่นกัอึง้  ยาก และทา่ทางจะ

ไปไม่รอด ไม่รู้ว่าอะไรควรทำาไม่ควรทำา คิดไม่ออกว่า

กระบวนการทำางานควรจะเป็นอย่างไรต่อไป

มิ้นท์บอกว่า ฉุกคิดได้ตรงที่พี่เลี้ยงโครงการบอกว่า 

“ลองมองปัญหาใกล้ตัวสิ” ก็คิดได้ว่า ถ้าพวกเราอยากทำา

เรื่องขยะก็ทำาต่อไป แต่ย่อขนาดให้เล็กลง โดยหันกลับมา

ทำาในโรงเรียนแทน เพราะปัญหาขยะในโรงเรียนก็เป็น

ปัญหาใหญ่ที่ยังไม่สามารถจัดการได้ ทั้งยังขาดการแก้ไข

มาเป็นเวลานาน 

เมือ่ความคดิตกผลกึ พวกเธอจึงวิเคราะห์ต้นตอของ

ปัญหาพบว่า เกิดจ�กนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นท�ง 

และไม่มีก�รคัดแยกขยะอย่�งเป็นระบบ หลังจาก

พิจารณาแล้วว่าพวกเธอน่าจะมีศักยภาพในการบริหาร

จดัการโครงการภายในโรงเรยีนได ้โครงก�ร ท.ษ. ยคุใหม่

ใส่ใจก�รแยกขยะ จึงเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยมี 

เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้�ใจกระบวนก�ร 

คัดแยกขยะ รวมท้ังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเปลี่ยน

พฤติกรรมหันม�ทิ้งขยะให้ลงถังม�กขึ้น

ออกแบบการทำางาน 
“จากเล็กไปใหญ่”  

เมือ่โจทย์และเป�้หม�ยชดั แผนก�รทำ�ง�นจึงถูก

ออกแบบขึ้น ง�นนี้กลุ่มลูกรัก ท.ษ. ตั้งต้นจ�กเล็กไป

ห�ใหญ่ กลา่วคอื เร่ิมใหค้วามรู้แกเ่พือ่นนกัเรียนระดบัชัน้

เดียวกันก่อน เพราะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว 

เมื่อดำาเนินโครงการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ระยะหนึ่ง  

จึงคอ่ยขยายฐานความร่วมมอืออกไปในวงกว้าง ดว้ยการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะให้นักเรียน

และคณะครูในโรงเรียนรับทราบหน้าเสาธง พร้อมทั้ง

รายงานความคืบหน้าของการทำาโครงการ 

ด้วยเหตุนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 

147คนจงึเปน็กลุม่เปา้หมายแรกของพวกเธอ  โดยจดัเวที

สร้�งคว�มเข้�ใจกับเพื่อนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปี 

ที่ 4 เป็นกิจกรรมแรก พ่ือให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่วางไว้ 

และเพือ่แนะนำาโครงการ ท.ษ. ยุคใหมใ่สใ่จขยะ ใหเ้พือ่นๆ 

รู้จัก พร้อมกับให้ความรู้เพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับประเภท

ขยะและการคัดแยกขยะก่อน เพ่ือปลูกสำานึกเร่ือง ก�ร

รักษ�คว�มสะอ�ดและก�รเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

Ac t i v e  C i t i z e n

242 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก



กลุ่มลูกรัก ท.ษ.บอกว่า ขยะเป็นผลลัพธ์จากการ

ใชส้อยในชวีติประจำาวนัของทกุคน พวกเธอจงึตอ้งคน้ห�

ขอ้มลูทัง้หมดม�นำ�เสนอ เพือ่กระตุน้ใหเ้พือ่นนักเรยีน

เข้�ใจว่�เรื่องเล็กๆ อย่�งขยะ ส่งผลในภ�พรวมต่อ

ชีวิตอย่�งไร 

“การท่ีอากาศมอุีณหภมูสิงูขึน้เปน็สญัญาณบอกเหตุ

อยา่งหนึง่ของภาวะโลกรอ้น ซึง่ทกุคนสมัผสัไดว้า่ปจัจุบนั

อากาศร้อนข้ึน เราต้องช้ีให้เพ่ือนๆ เห็นว่าขยะเป็นผลลัพธ์

จากการใช้ของมนุษย์ ยิ่งใช้มากขึ้นก็ยิ่งผลิตมาก ยิ่งผลิต

มากก็ยิ่งปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศมาก และต้อง

ใชท้รพัยากร รวมถงึพลงังานมากตามไปดว้ย” ฟารอ์ธบิาย

ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเหตุผล

สร้างสรรค์กิจกรรมให้ตอบโจทย์
การใช้งาน

นอกจากการนำาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการแล้ว แต่เพื่อ

ไม่ให้การจัดกิจกรรมครั้งแรกของพวกเธอน่าเบื่อและ

เคร่งเครียดจนเกินไป กลุ่มลูกรัก ท.ษ. ยังจัดแบ่งเวลาให้

เพื่อนๆ แต่ละห้องได้ร่วมสนุกกับ ก�รประดิษฐ์ถังขยะ

ประจำ�ห้องเรียน โดยมีกติกาว่าแต่ละห้องจะต้อง

ประดิษฐ์ถังขยะทั้งหมด 3 ถัง พร้อมระบุว่าแต่ละถังมีไว้

สำาหรับใส่ขยะประเภทใด เกณฑ์การตัดสินอยู่ที่ความ

สวยงามและประโยชน์ที่นำาไปใช้ได้จริง โดยมีกลุ่มลูกรัก 

ท.ษ. ทมีพ่ีเลีย้งโครงการ และครเูป็นคณะกรรมการตดัสนิ 

“เรายงัทำางานกบัเพือ่นๆ อกีนาน การตดัสนิผลงาน

จงึตอ้งตดัสนิใหม้มีาตรฐานและยุตธิรรมทีส่ดุ พวกเราเลย

จดัใหมี้คณะกรรมการตดัสิน มีรางวัลมอบให้กับทีมทีช่นะ

หน้าเสาธงเพื่อเป็นกำาลังใจและเป็นการประชาสัมพันธ์

โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนรับรู้ไปในตัว” ฟาร์กล่าว

ม้ินท์อธิบายเพ่ิมเติมว่า ถังขยะท่ีประดิษฐ์ข้ึนมาไม่ได้

ทำาไว้เฉยๆ พวกเธอขอความร่วมมือจากเพื่อนนักเรียน 

และขออนญุาตครูประจำาชัน้นำาถงัขยะดังกลา่วไปวางไว้ใน

ห้องเรียนห้องละ 3 ถัง โดยจำาแนกเป็นแต่ละประเภท คือ 

ขวดพลาสติก กระดาษเหลือใช้ และขยะทั่วไปอื่นๆ

เห็นได้ว่� ก�รจำ�แนกประเภทขยะในห้องเรียน 

ไมไ่ดเ้ปน็ไปต�มหลกัส�กลอย�่งทีคุ่น้เคยกนั กล�่วคอื 

โดยปกตแิลว้ก�รคดัแยะขยะจะแบ่งออกเปน็ ขยะแหง้ 

ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล แต่กลุ่มเย�วชนเลือก 

คัดแยกขยะต�มประโยชน์ในก�รนำ�ไปใช้ง�นต่อ โดย

เกณฑก์�รคดัแยกอ�้งองิจ�กข้อมลูปรมิ�ณขยะแตล่ะ

ประเภทในห้องเรียนที่พวกเธอสำ�รวจเอง

“การจำาแนกประเภทขยะในห้องเรียนไม่ได้
เป็นไปตามหลักสากลอย่างที่คุ้นเคยกัน
กล่าวคือ โดยปกติแล้วการคัดแยะขยะจะ
แบ่งออกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล 
แต่กลุ่มเยาวชนเลือกคัดแยกขยะตามประโยชน์
ในการนำาไปใช้งานต่อ โดยเกณฑ์การคัดแยก
อ้างอิงจากข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท
ในห้องเรียนที่พวกเธอสำารวจเอง”
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“ขยะในหอ้งเรยีนมไีมก่ีอ่ยาง ทีม่าก

ที่สุดคือขวดน้ำาพลาสติก รองลงมาคือ

กระดาษเหลือใช้ ที่เหลือก็เป็นขยะทั่วไป 

ทั้งขวดพลาสติกและกระดาษท่ีเป็นขยะ

รีไซเคิล การคัดแยกแบบที่เราทำาช่วยให้ 

การทำางานของเรางา่ยขึน้ เพราะสามารถ

แยกขวดน้ำาพลาสตกิและกระดาษออกไป

ขายได้เลย ไม่ต้องเสียเวลามาแยกอีก”  

มิ้นท์อธิบายวิธีคิดของพวกเธอ

ก�รตอบคำ�ถ�ม 20 ข้อเพื่อทบทวน

คว�มรู้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของเวทีสร้าง

ความเข้าใจ ที่กลุ่มลูกรัก ท.ษ.เปิดโอกาส 

ให้เพ่ือนนักเรียนยกมือตอบคำาถามสดๆ 

หากใครตอบถกูกจ็ะไดร้บัของรางวัลไปทันที

“ถ้าเราบรรยายอย่างเดียว เราจะไม่รู้

ว่าเพื่อนเข้าใจจริงหรือเปล่า หรือถ้าเข้าใจ 

เราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจอย่างไร พวกเราเลยทำา

คำาถาม 20 ข้อนี้ขึ้นมา เพื่อวัดผลว่าหลังได้

รับความรู้ไปแล้ว เพื่อนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

คาดไมถ่งึวา่เพือ่นๆ จะแยง่กันตอบ บางคน

ตอบแลว้ตอบอีก และตอบถกูทัง้หมด” มิน้ท์

เล่าบรรยากาศ

เรียนรู้จากการลงมือทำา

การให้ความร่วมมืออย่างดี เยี่ยม 

จากเพ่ือนนักเรียน และผลลัพธ์จากการ 

ตอบคำาถามทบทวนบทเรียนในเวทีสร้าง 

ความเข้าใจ คล้ายเป็นฉากบังตาที่ทำาให้ดู

คล้ายกับว่า โครงการ ท.ษ.ยุคใหม่ใส่ใจขยะ 

กำาลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี...แต่ความจริง 

ไม่เป็นเช่นนั้น 

กลุม่เยาวชน ลกูรกั ท.ษ.เลา่วา่ หลงัจดั

เวทีสรา้งความเข้าใจ พวกเธอเรง่เกบ็ขอ้มลู

ร�ค�ขยะจากเว็บไซต์ต่างๆ เทียบเคียงกับ

ราคาจากร้านรับซื้อขยะ 2 ร้านในท้องถิ่น 

แล้วหาข้อสรุปออกมาเป็นราคาที่เหมาะสม 

เพือ่นำามาใชเ้ปน็เกณฑร์าคามาตรฐานรับซือ้ 

ขวดน้ำาพลาสติกและกระดาษเหลือใช้จาก

การคัดแยกในห้องเรียน 

แต่...ไม่มีใครนำาขยะมาขาย!!

เมื่อเป็นเช่นนี้ มิ้นท์-วรพรรณ ด้วง

สวัสดิ์ และ อุ้ม-ภ�วิณี สิริพฤกษ� จึงรับ

หนา้ทีเ่ดินสำารวจหอ้งเรยีน เพ่ือสบืหาสาเหต ุ

จนพบว่าไม่มีการคัดแยกขยะอย่างที่กลุ่ม

เยาวชนคาดหวังไว้

อุ้มบอกว่า ห้องเรียนแต่ละห้องไม่ได้

เป็นห้องเรียนถาวรของนักเรียนช้ันใดช้ันหน่ึง 

ดว้ยนกัเรียนใชวิ้ธเีดนิเรียนไปตามหอ้งต่างๆ 

ตามรายวิชา เมื่อพวกเธอจัดเวทีสร้าง 

ความเข้าใจเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้น ม.4  

จงึไม่นา่แปลกใจท่ีไม่ไดร้บัความรว่มมอืจาก

นักเรียนชั้นอื่นๆ

เม่ือเปน็เชน่นี ้กลุม่ลกูรกั ท.ษ. จงึใช้

วิธีเดินคัดแยกขยะด้วยตัวเองต�มห้อง 

เรียนเพื่อทำ�ให้นักเรียนคนอื่นๆ เห็นเป็น

ตัวอย่�ง และดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์

โครงก�ร พร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องก�ร

จัดก�รขยะหน้�เส�ธงอย่�งเป็นท�งก�ร 

“พวกเราคิดว่าถ้าทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง คนอื่นเห็นน่าจะเกิดสำานึก
ขึ้นมาบ้าง ระหว่างที่ไปเก็บและแยกขยะ เราบันทึกข้อมูลปริมาณ
ขยะจากแต่ละห้องไว้ด้วย  แล้วเอาผลมาคำานวณค่าคาร์บอน 
เพื่อดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมในภาพรวม  
จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้ ไปเผยแพร่หน้าเสาธงให้นักเรียนรรับรู้
อีกต่อหนึ่ง”
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“พวกเราคิดว่าถ้าทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง คนอ่ืนเห็นก็ 

น่าจะเกิดสำานึกข้ึนมาได้บ้าง ระหว่างท่ีเราเก็บและแยกขยะ 

ก็บันทึกข้อมูลปริมาณขยะจากแต่ละห้องไว้ด้วยตามจริง 

แล้วเอาผลมาคำานวณค่าคาร์บอน เพื่อดูผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนต่อสภาพแวดล้อมในภาพรวม เราก็นำาข้อมูลนั้น 

ไปเผยแพร่หน้าเสาธงให้นักเรียนรู้อีกต่อหนึ่ง” หมิว-

ก�ญจน� ศรีวัฒนพงศ์อธิบาย

“ข้อมูล” ช่วยปลูกจิตสำานึกนักเรียน
เห็นได้ว่า กลุ่มลูกรัก ท.ษ. ให้ความสำาคัญกับการ 

“จัดเก็บข้อมูล” ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และ 

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก พวกเธอบอกว่า ก�รเก็บและ

ค้นคว้�ข้อมูลอย่�งละเอียด รวมทั้งก�รตรวจสอบ

คว�มถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำ�คัญ เพร�ะข้อมูล  

ข้อเท็จจริงเหล่�นี้จะเป็นประโยชน์เมื่อนำ�ออกไป 

เผยแพร่ให้นักเรียนได้รับรู้ ก�รสื่อส�รข้อมูลที่ไม่ตรง

กับคว�มเปน็จรงิ อ�จกอ่ให้คว�มเข้�ใจผดิในระยะย�ว 

แต่ในท�งกลับกัน ข้อมูลที่ถูกต้องจะสร้�งคว�ม

ตระหนักรู้และช่วยปลูกจิตสำ�นึกให้แก่นักเรียนได้

ด้วยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่กับตัว นอกจากการ

เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการขยะและภาวะโลกร้อนใน

โรงเรียนแล้ว กลุ่มลูกรัก ท.ษ. ยังเดินหน้าสื่อสารข้อมูลที่

เปน็ประโยชนดั์งกลา่วใหแ้กโ่รงเรยีนระดับประถมศกึษา 2 

โรงเรียนข้างเคียงอีกด้วย ได้แก่ โรงเรียนถาวรวิทยา และ

โรงเรียนเทศบาล 3

“การสร้างจิตสำานึกต้องทำาเรื่อยๆ ไม่ใช่พูดครั้งเดียว

แล้วจบ น้องๆ ประถมศึกษาจาก 2 โรงเรียนนี้ ส่วนใหญ่

พอเรียนจบกจ็ะมาเรยีนตอ่ท่ีโรงเรยีนเทพมงคลรงัษี ถา้เรา

ให้ข้อมูลเขาตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปเมื่อน้องๆ มาเรียนกับเรา 

เราก็จะทำางานกับน้องๆ ได้ง่ายข้ึน หรือต่อให้ไม่ได้มาทำา

กิจกรรมกับเรา เขาก็มีความรู้ติดตัวออกไป” หมิวกล่าว

นอกจากใหค้วามสำาคญักบัขอ้มลูแลว้ โครงการ ท.ษ. 

ยุคใหม่ใส่ใจขยะ ยังคำานึงถึงความสนุกสนานในการทำา

กิจกรรม ตะแกรงหรรษ� ที่วางไว้บริเวณโรงอาหารของ

โรงเรยีน เปน็อกีหนึง่แนวคดิทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาใหน้กัเรยีน

โรงเรียนได้ร่วมสนุกกับการคัดแยกขยะ 

“ตะแกรงนี้ออกแบบขึ้นมาให้มีลักษณะค่อนข้างสูง 

เพ่ือให้นักเรียนโยนขวดน้ำาพลาสติกลงในตะแกรงคล้าย

การโยนลกูบาสเกตบอลลงหว่ง พวกเราประชาสมัพนัธใ์ห้

นักเรียนเขียนชื่อตัวเองใส่ลงไปในขวดด้วย แต่ละเดือน 

เราจะจับฉลากขวดน้ำาข้ึนมาแจกของรางวัลหน้าเสาธง”  

ม้ินท์-วรพรรณกล่าว

ถึงแม้นักเรียนจะให้ความร่วมมือนำาขวดมาทิ้งใน

ตะแกรงหรรษาเป็นอย่างดี แต่ทางกลุ่มก็ไม่คิดจะผลิต

ตะแกรงเพ่ิม เพราะคิดว่าทำาไว้จุดเดียวนั้นเพียงพอแล้ว  

ในเมื่อนักเรียนเดินไปซื้อน้ำามาดื่มได้ หากมีความต้ังใจ 

นักเรียนก็ต้องเดินมาทิ้งขวดน้ำาในตะแกรงนี้ได้เช่นกัน 

ใช้ “ความรู้” ทลายข้อจำากัดทีมงาน
ผลจากการสืบค้นและเก็บข้อมูลเพื่อทำาโครงการ 

กลุ่มเยาวชนลูกรัก ท.ษ.บอกว่า นอกจากความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอ้น และการจัดการขยะแลว้ สิง่ทีพ่วกเธอไดรั้บ

กลับมา คือ การทลายข้อจำากัดบางอย่างของตัวเอง 

ม้ินท์-วรพรรณ์ อุ้ม และหมิว บอกเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า พวกเธอเป็นคนพูดน้อยและไม่กล้าแสดงออก แต่การ

ทำาโครงการบังคับให้พวกเธอต้องกำาจัดความกลัวและ

แสดงความกล้าออกมา เพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ที่อยู่ตรง

หน้าให้ดีที่สุด

“โครงการสอนให้เรียนรู้ว่า การทำางานกับคนหมู่มากต้อง นิ่ง ฟัง และควบคุมอารมณ์ จะเอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลางไม่ได้  เราต้องฟังเพื่อนให้มากกว่าเขาฟังเรา ฟังแล้วนำาความคิดมารวบยอดอีกที 
ต่างคนต่างฟังกันถึงจะทำาให้งานเดินไปได้”
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“จากเด็กแถวหลัง ท่ีเขินอายเวลาจะพูดหรือ

แสดงความคดิเหน็ โครงการนีผ้ลกัใหพ้วกเราตอ้งออก

ไปยืนแถวหน้า ต้องกล้าพูด กล้านำา ถ้าขืนยืนนิ่งเงียบ 

ใครจะทำาตามที่เราพูด” อุ้มกล่าว

ดา้นมิน้ท์-ปยิวรรณ บอกว่า เธอเปน็คนอารมณ์ร้อน

และไม่ฟังใคร แต่ก�รทำ�โครงก�รสอนให้เธอเรียนรู้ว่� 

ก�รทำ�ง�นกับคนหมู่ม�กต้องนิ่ง รู้จักฟัง และควบคุม

อ�รมณ์ จะเอ�ตัวเองเป็นศูนย์กล�งไม่ได้  เร�ต้องฟัง

เพือ่นใหม้�กกว�่เข�ฟงัเร� ฟังแล้วนำ�คว�มคดิม�รวบ

ยอดอีกที ต่�งคนต่�งฟังกันถึงจะทำ�ให้ง�นเดินไปได้ 

ส่วนฟาร์บอกว่า สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน

ทำาให้เธอต้องรู้จักแก้ไขปัญหา เป็นบทเรียนที่สอนให้เธอ

รู้ว่า ก�รเผชิญหน้�กับปัญห�นั้นดีกว่�ก�รหนีปัญห�

“ไมเ่คยคิดว่าตวัเองจะทำาไดข้นาดนี ้ตอนแรกรู้สกึวา่

เป็นภาระที่หนักหนาเกินไป แต่พอได้ลงมือทำา แล้วเห็น

ว่าตัวเองทำาได้ ก็อยากทำาต่อไปเรื่อยๆ”

ถึงแมโ้ครงการจะไม่สามารถเดนิหนา้ไปถงึเป้าหมาย

สุดท้ายที่วางไว้ ด้วยปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาเพื่อทำา

โครงการ ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศกึษาตอนปลายท่ีปกตติอ้งเรยีนหนกัอยูแ่ลว้ แตผ่ลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นจ�กคว�มตั้งใจของพวกเธอ ทำ�ให้นักเรียน

หันม�ให้คว�มร่วมมือในก�รจัดก�รขยะภ�ยในโรงเรียน

ม�กขึ้น เห็นได้จ�กคว�มสะอ�ดภ�ยในโรงเรียน และ

คว�มร่วมมือในก�รคัดแยกขยะภ�ยในห้องเรียน  

ส่วนตะแกรงหรรษ�ก็ได้รับคว�มสนใจจ�กนักเรียน

เป็นอย่�งดี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกรัก ท.ษ. บอกว่า พวกเธอยัง

ต้องการต่อยอดโครงการให้ดีข้ึนไปอีก ด้วยการทำ�ให้

ปรมิ�ณขยะลดลง ซึง่ถอืเปน็การลดการใชท้รพัยากรทีจ่ะ

ส่งผลต่อเนื่องไปทั้งระบบอย่างแท้จริง 

“ทำาได้แค่นี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้ว งานทุกอย่างไม่จำาเป็น

ตอ้งสำาเรจ็ 100 เปอรเ์ซน็ต ์พวกเราคดิกนัวา่ขัน้แรกขอแค่

ให้นักเรียนรู้ข้อมูลก็ดีแล้ว แต่ถ้ารู้แล้วทำาตามจนได้ผลก็

ถือเป็นผลพลอยได้ เราไม่สามารถใช้เวลาสั้นๆ เปลี่ยน

นิสัยคนได้ ดังนั้น เราต้องทำาไปเรื่อยๆ ทั้งพูด ทำาให้

เห็นเป็นตัวอย่าง ตอนนี้ถือเป็นก้าวเล็กๆ ที่เริ่มต้นขึ้น 

ขนาดตัวเราเองยังเปลี่ยนได้ ในระยะยาวคนอื่นก็ต้อง

เปลี่ยนได้ เมื่อก่อนตัวเราเองทิ้งขยะไม่ลงถังก็ไม่รู้สึก

รู้สาอะไร แต่ตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนแล้วเห็นขยะ

เกลื่อนกลาด เรารู้สึกอึดอัด ยิ่งเห็นผู้ใหญ่โยนขยะทิ้ง

ข้างทาง ยิ่งรู้สึกโกรธและสะเทือนใจ หลายครั้งที่ต้อง

เดินเข้าไปเก็บ เรามั่นใจว่าเมื่อสำานึกเกิดขึ้น มันก็จะ

อยู่กับเราตลอดไป” มิ้นท์-ปิยวรรณ สะท้อนถึงสำานึกที่

เกิดขึ้น 

“เมื่อก่อนตัวเราเองทิ้งขยะไม่ลงถัง
ก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไร แต่ตอนนี้เวลา
ไปไหนมาไหนแล้วเห็นขยะเกลื่อนกลาด 
เรารู้สึกอึดอัด ยิ่งเห็นผู้ ใหญ่โยนขยะ
ทิ้งข้างทาง ยิ่งรู้สึกโกรธและสะเทือนใจ 
หลายครั้งที่ต้องเดินเข้าไปเก็บ 
เรามั่นใจว่าเมื่อสำานึกเกิดขึ้น
มันก็จะอยู่กับเราตลอดไป”
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พี่เลี้ยงต้องแนะนำามากกว่าออกคำาสั่ง
กมลเนตร เกตแุกว้ พีเ่ลีย้งชมุชน สะทอ้นบทบาทของตัวเองว่า 

แม้เธอจะเป็นครู แต่การวางบทบาทของเธอคล้ายเป็นผู้ให้คำาแนะนำา

มากกว่าออกคำาสั่งให้นักเรียนปฏิบัติตาม

“เราต้องมั่นใจในตัวเขา ให้เขาคิดและลงมือทำาด้วยตัวเอง แต่ก็ 

เปิดพืน้ทีใ่หเ้ขาเขา้มาปรกึษาเราไดต้ลอด ในฐานะครู เราอยู่กบันกัเรียน

มากกว่าลูกเราด้วยซ้ำาไป ดังนั้นบทบาทของเราก็เหมือนเป็นแม่ที่คอย

ให้คำาปรึกษา และให้กำาลังใจเวลาเขามีปัญหา” 

กมลเนตรบอกว่า จุดเด่นของโครงก�รน้ีอยู่ท่ีก�รพัฒน�เด็กและ

เย�วชน รวมทั้งพี่เลี้ยงชุมชนให้มีศักยภ�พในก�รดูแลชุมชนและ

สังคมของตนเอง (ซ่ึงในท่ีน้ีหม�ยถึงโรงเรียน) ด้วยก�รให้เคร่ืองมือ 

หรือกระบวนก�รคิดท่ีเป็นระบบ การพัฒนากระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ 

ช่วยให้การวางแผนงานง่ายขึ้นและทำาให้ครูมองปัญหาอย่างเช่ือมโยง

กันมากข้ึน จนเกดิการตระหนกัรูว้า่ เร�ทกุคนเปน็สว่นหน่ึงของปญัห�

ในภ�พรวม 

“ครูเองก็ได้เรียนรู้ แล้วเด็กๆ ก็เปล่ียนแปลงตัวเอง เห็นได้ชัด

ว่าเขานึกถึงคนอ่ืนมากข้ึน จากเดิมท่ีอาจจะให้ความสำาคัญกับ 

การเรียนอย่างเดียว แต่หลังจากทำาโครงการพวกเธอไม่นิ่งดูดาย

ต่อปัญหาของส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่จะติดตัวเขาไปใน

อนาคต” 

เมื่อเห็นคว�มสำ�คัญของ “ชุดข้อมูลคว�มรู้” จึงไม่แปลกที่

กลุ่มลูกรัก ท.ษ. จะเลือกใช้วิธีให้คว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจ และ 

ขอคว�มร่วมมือ แทนก�รว�งระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใน

โรงเรียน เพร�ะมัน่ใจว่� กจิกรรมท่ีพวกเธอสร�้งสรรคข์ึน้ จะมส่ีวน

ช่วยสร้�งนิสัยรักคว�มสะอ�ดและเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกรัก 

สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนอย่�งเป็นธรรมช�ติ เพร�ะพวกเธอรู้ว่�

สำ�นึกที่เกิดขึ้นนี้จะผสมกลมกลืนไปกับพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก

ในชีวิตประจำ�วันต่อไป



โครงการ ท.ษ. ยุคใหม่ 
ใส่ใจการแยกขยะ

พี่เลี้ยงชุมชน

กมลเนตร เกตุแก้ว

ทีมทำ�ง�น

วิไลววรณ สำาราญวงษ์

กาญจนา ศรีวัฒนพงศ์

ปิยวรรณ อินทะนิน

วรพรรณ ด้วงสวัสดิ์

ภาวินี สิริพฤกษา
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โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารและโรงเรือน 
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในตำาบลหนองหญ้า

วิช�แพะ
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พวกเขาสรุปตรงกันว่า รู้สึกภาคภูมิใจ

กับสิ่งที่ได้ทำา โดยเฉพาะการทดลอง

สูตรอาหารเสริมสำาหรับแพะ

จนเกิดผลสำาเร็จสมกับที่คาดหวังไว้

คือการได้ใช้ความรู้ในการทำางานจริง 

ทำาให้รู้จักรับผิดชอบ รู้จักการคิดวางแผน 

รู้จักการทำางานร่วมกับคนอื่น รู้จักการ

ติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์

มากขึ้น

ชีวิตนักศึกษาเกษตร การเรียนรู้จากห้องเรียนคง 

ไมเ่พียงพอตอ่การสรา้งทกัษะและประสบการณ์ ก�รเรยีน

ในวิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยีก�ญจนบุรี (วษท.) 

จงัหวดัก�ญจนบรีุ จึงไมใ่ชเ่พียงก�รเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

แต่มีภ�คปฏิบัติให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้ด้วยก�รลงมือ

ทำ�ง�นจริง และกิจกรรม Fix it center ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ดังกล่�ว ทั้งยังเป็น

บริการทางวิชาการของ วษท.กาญจนบุรี ที่พานักศึกษา

ออกไปให้ความรู้ ให้คำาแนะนำา ฉีดยา รักษาโรค ฯลฯ แก่

เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง
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เห็นโอกาสจากปัญหา
ตำ�บลหนองหญ้� มีพื้นที่ 7.56 ตารางกิโลเมตร  

มีประชากร 1,542 คน หรือ 490 ครัวเรือน ประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย 

มันสำาปะหลัง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และเล้ียงสัตว์ 

ซ่ึงประกอบไปด้วย โคเน้ือ ไก่พ้ืนเมือง ปลาทับทิม และแพะ 

เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่ วษท.กาญจนบุรีใช้จัดกิจกรรม Fix it 

center มาโดยตลอด  

การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำาให้นักศึกษาค้นพบว่า  

ท่ีตำ�บลหนองหญ้� คนในชุมชนนิยมเล้ียงแพะกันม�ก

เนื่องจ�กลงทุนต่ำ� ใช้พื้นท่ีในก�รเล้ียงน้อย ให้ผล

ตอบแทนเร็ว เพร�ะเนื้อแพะเป็นที่ต้องก�รของตล�ด  

ที่ชุมชนแห่งนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 30 รายๆ ละ 30 ตัว 

แต่เกษตรกรกำาลังประสบปัญหาแพะล้มตาย เนื่องจาก 

ผู้เลีย้งสว่นใหญน่ยิมเลีย้งแพะแบบปลอ่ยไลทุ่ง่ ทัง้ยงัขาด

ความรู้เรื่องพืชท้องถิ่นที่สามารถนำามาใช้เป็นอาหารได้ 

ทำาให้แพะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน  และมีโรงเรือน 

ไม่ถูกสุขลักษณะ แพะต้องนอนอยู่กับสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้

แพะเป็นโรคพยาธิ ปากเท้าเปื่อย และโรคทางเดินหายใจ

แมจ้ะมองเหน็ปญัหาขา้งตน้ แต่นกัศกึษาไม่สามารถ 

ช่วยเหลืออะไรได้มากไปกว่าให้คำาแนะนำาและรักษาโรค

ตามอาการ จนกระท่ังอ�จ�รย์สำ�ร�ญ พลอยประดับ 

แนะนำาว่า มีโครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพื่อก�ร

เรียนรู้ภูมิสังคมภ�คตะวันตก ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชน 

ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษ�เอก 

สัตวศ�สตร์ ชั้น ปวส.1 ซ่ึงประกอบด้วย ฟอร์ค- 

สุพัฒน์กิจ หมื่นจำ�ป� นัด-สิทธิธร มั่นคง โบ๊ท-รณชัย 

พรหมบุตร กิ๊ฟท์-อรวรรณ ก่ำ�บุญม� เก๋-นภ�ลัย  

หงส์รัตน์วงศ์ วิ-มัลลิก� ภู่ทอง และโอ-ศุภกร กุลที  

จึงรวมตัวกันทำ�โครงก�รพัฒน�คุณภ�พอ�ห�รและ 

โรงเรือน โดยก�รมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

ในตำ�บลหนองหญ้� เพร�ะเห็นว่�นี่เป็น “โอก�ส” ที่

พวกเข�จะใช้คว�มรู้เข้�ไปช่วยแก้ปัญห�ของชุมชน
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ค้นลึกถึงต้นตอปัญหา
ด้วยแนวคิดท่ีอยากช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรอยู่แล้ว  

การรวมตัวของทีมและการแบ่งหน้าที่จึงทำาได้ไม่ยาก  

ฟอร์ด นัด กิ๊ฟ วิ รับหน้าที่สำารวจ โอดูแลเรื่องอาหารและ

ขับรถ เก๋คอยจดบันทึกและถ่ายภาพ โบ๊ทช่วยดูภาพรวม

และอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ รวมทั้งดูแลการเงิน 

แต่ทีมงานทุกคนยืนยันว่าแม้จะแบ่งหน้าที่กัน แต่พอ 

ถึงเวลาทุกคนก็จะเข้ามาช่วยกันทำางาน ซึ่งก่อนลงมือทำา 

ทีมงานได้จัดประชุมวางแผนการทำางาน พร้อมกำ�หนด

เป้�หม�ยไว้ว่�จะช่วยลดอัตร�ก�รต�ยของแพะใน

ชุมชนตำ�บลหนองหญ้� ซึ่งกิจกรรมที่ทีมออกแบบไว้ 

เริ่มต้นจ�กก�รสำ�รวจโรงเรือน วิธีก�รเลี้ยงดู อ�ห�ร

ของแพะ โรค รวมทัง้สำ�รวจวตัถุดบิทีห่�ไดง้�่ยในพืน้ที่

ในรอบป ีศึกษ�คน้คว�้คว�มรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกี�ร

เลีย้ง สูตรอ�ห�ร จ�กนัน้นำ�ขอ้มลูทีไ่ดม้�วเิคร�ะหเ์พือ่

นำ�ม�ใช้ทดลองเลี้ยงแพะต่อไป

โบท๊เลา่วา่ การลงพืน้ทีร่อบแรก ทีมไปสำารวจจำานวน

เกษตรกรทีเ่ลีย้งแพะ ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูทลีะหลงัคาเรอืน 

สอบถามวิธีการที่เกษตรกรเลี้ยงแพะ ทั้งเรื่องอาหาร  

การรักษาโรค พร้อมสำารวจโรงเรือน แล้วนำาข้อมูลท่ีได้ 

มาประชุมเพ่ือวางแผนการทำางานอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลท่ีพบ 

ไม่ตา่งจากท่ีพวกเขาเคยรบัรูม้า น่ันคือ ชาวบ้านเลีย้งแบบ

ปล่อยทุ่ง โรงเรือนไม่ยกพ้ืน ทำาให้แพะเป็นโรคง่าย เช่น 

โรคปากเท้าเปื่อย โรคท้องเสีย ส่วนอาหารแพะชาวบ้าน

จะเลี้ยงด้วยหญ้าที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่ ไม่มีการให้อาหาร

เสริมใดๆ เมื่อวิเคราะห์แล้วทีมงานเห็นร่วมกันว่า น่�จะ

เลือกเกษตรกรเป้�หม�ยที่มีปัญห�ในก�รเลี้ยงแพะ

ม�กทีส่ดุ ซ่ึงจ�กขอ้มลูทีพ่บ 3 ร�ย ท่ีมปีญัห�แพะต�ย

ม�กที่สุด 

“เหตุผลที่เลือกเกษตรกร 3 รายนี้เป็นเป้าหมาย
ของการทำางาน ก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้ฟาร์ม
อื่นๆ  เห็น ทั้งนี้เพราะฟาร์มแพะส่วนใหญ่อยู่
ใกล้กัน สามารถไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนความรู้
กันได้”

ด้วยเหตุนี้การลงพื้นที่รอบ 2 ทีมงานจึงสำารวจแบบ

เจาะลึกที่บ้านของเกษตรกร 3 ราย เพื่อดูสภาพปัญหา 

สาเหตุการตาย ซึ่งก็พบว่า แพะส่วนใหญ่เป็นโรคท้องเสีย 

เนือ่งจากเลีย้งแบบปลอ่ย และมโีรงเรือนไมถู่กสขุลกัษณะ 

ทำาให้แพะติดโรคกันไปเรื่อยๆ เม่ือเป็นเช่นนีท้ีมง�นจึง 

แก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ด้วยก�รประส�นง�นกับปศุสัตว์ 

เพื่อนำ�ซ�กแพะไปตรวจ พร้อมท้ังขอย�ม�ฉีดรักษ�

อ�ก�รของแพะก่อนในเบื้องต้น 

โบ๊ทย้ำาว่า เหตุผลที่เลือกเกษตรกรทั้ง 3 รายนี้เป็น 

เป้าหมายของการทำางาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ฟาร์มอื่นๆ  

เหน็ ทัง้นีเ้พราะฟารม์แพะสว่นใหญอ่ยูใ่กลก้นั จงึสามารถ

ไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้

โบ๊ทเล่าต่อว่า หลังลงสำารวจชุมชน 2 ครั้ง ทีมงาน

นำาข้อมูลที่ได้มาลำาดับความสำาคัญของปัญหา พบว่า

ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขคือเร่ืองอาหารและโรงเรือน  

โดยเร่ืองอาหารเน้นไปที่อาหารเสริมเพื่อสร้างน้ำาหนัก 

ส่วนโรงเรือนเป็นเรื่องของสุขอนามัยที่จะส่งผลต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของแพะ เพื่อให้แพะเป็นโรคน้อยลง 

ทดลองให้รู้แจ้ง...ก่อนขยายผล
เมือ่คดักรองขอ้มลูเพือ่หาทางเลอืกในการแก้ปญัหา

แลว้ พวกเขายังพจิารณาถงึความสามารถของทมีงานดว้ย  

โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนให้เกษตรกรแก้ปัญหาตามวิธีการท่ี

ทมีงานเสนอ พวกเขาจะตอ้งทดลองใหเ้หน็ผลเชงิประจกัษ์

ก่อน เริ่มจากการแก้ปัญหาเรื่องอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

โดยการผลติอาหารเสรมิ ทมีงานเลอืกทดลองสตูรอาหาร

เสริมทีใ่ชว้ตัถดุบิในทอ้งถ่ิน เชน่ กากมนัสำาปะหลงั กระถนิ 

และหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น
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ฟอร์คบอกว่า พวกเข�ทดลองอ�ห�ร 2 สูตร คือ 

ก�กมันหมักยีสต์ และหญ้�เนเปียร์กับกระถ่ินป่น โดย

สูตรกากมนัผสมยสีตมี์สว่นผสมคอื กากมันประมาณ 500 

กโิลกรมั ยสีต ์100 กรมั อีเอ็ม 15 ลติร น้ำา 88 ลติร น้ำาตาล

ทรายแดง 1 กิโลกรัม และยูเรีย 2.3 กิโลกรัม วิธีการทำา

คือตอ้งหากระบะขนาดใหญ่เพ่ือเทกากมันใส ่แลว้ละลาย

ยูเรียกับน้ำา น้ำาตาลทรายแดง อีเอ็ม นำาน้ำาผสมยูเรียมา

ผสมกบัยสีต ์คนไปเรือ่ยๆ จนเกดิฟอง จากนัน้นำาบวัรดน้ำา

ตักน้ำาที่ผสมเสร็จรดกากมันในกระบะ ให้คนขึ้นไปย่ำาจน

เข้ากันดี แล้วจึงตักใส่ถังให้เต็มและอัดให้แน่น จากนั้น 

นำาพลาสติกคลุมปิดไว้ 21 วัน เป็นสูตรที่ไม่ใช้ออกซิเจน 

(กากมันซื้อจากลานมันกิโลกรัมละ 60 สตางค์)

สตูรหญา้เนเปยีรผ์สมกระถนิ มีสว่นผสมคอื กระถิน

แห้งป่น 50 กิโลกรัม หญ้าเนเปียร์สดโม่ 70 กิโลกรัม 

กำามะถัน 0.07 กรัม กากถั่วเหลือง 4 กิโลกรัม ยูเรีย 1  

กิโลกรัม ข้าวโพดอาหารสัตว์ 8  กิโลกรัม เกลือ 250 กรัม 

มันเส้น 60 กิโลกรัม วิธีการทำาคือ นำาส่วนผสมข้าวโพด 

เกลือ กำามะถัน กากถั่วเหลืองซึ่งเป็นส่วนผสมที่ละเอียด

ผสมกันก่อน จากนั้นจึงนำาหญ้าเนเปียร์ กระถิน มันเส้น 

ผสมกัน แล้วนำาทั้ง 2 ส่วนมาผสมกัน ใช้พลั่วคนให้เข้ากัน 

ตักใสภ่าชนะปิดใหส้นิทไม่ใหอ้อกซิเจนเข้า หมกัไว้ 14 วัน

ก็นำามาใช้งานได้

ต้นทุนในก�รผลิตอ�ห�รเสริมทั้ง 2 ชนิดนี้ ไม่ได้

แพงม�ก เพร�ะใชว้ตัถดิุบในท้องถิน่ โดยอ�ห�รเสรมิ

สูตรก�กมันผสมยีสต์มีต้นทุนกิโลกรัมละ 1.15 บ�ท 

ส่วนสูตรหญ้�เนเปียร์ผสมกระถ่ินต้นทุนกิโลกรัมละ 

4.81 บ�ท แต่ก�รจะทำ�ให้เกษตรกรเชื่อจำ�เป็นต้องมี

หลักฐ�นพิสูจน์ให้เห็น

ระหว่างรออาหารเสริมได้ที่ ทีมงานช่วยกันสร้าง 

โรงเรือนมาตรฐานตามที่ได้ศึกษามา คือ มีการยกพื้นสูง

จากพื้นดิน 80 เซนติเมตร พื้นปูนมีช่องระบายเพื่อให้

อากาศด้านล่างถ่ายเท และสามารถล้างทำาความสะอาด

ได้สะดวก เพราะมูลของแพะอาจมีเช้ืออีโคไล จึงต้องมี

การทำาความสะอาดคอกบ่อยๆ 

เมื่อโรงเรือนและอาหารพร้อม ทีมงานขอยืมแพะ

จากป้าซึ่งเป็นญาติของฟอร์ด 6 ตัว เพื่อทดลองอาหาร  

2 สูตรดังกล่าว

“เมื่อคัดกรองข้อมูลเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้ว พวกเขายังพิจารณาถึง
ความสามารถของทีมงานด้วย  โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนให้เกษตรกรแก้ปัญหาตามวิธีการ
ที่ทีมงานเสนอ  พวกเขาจะต้องทดลองให้เห็นผลเชิงประจักษ์ก่อน”
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“ป้าให้ยืมแพะมา 6 ตัว พวกเราแบ่งให้อาหารสูตรละ 

2 ตัว ส่วนอีก 2 ตัวเป็นแพะคอนโทรลให้กินอาหารแบบ

เดิมที่ชาวบ้านเลี้ยง แต่ก่อนนำาแพะมาทดลองต้องเอาไป

พักรักษาโรคให้หายก่อน” โบ๊ทเล่า 

ท้ังนีโ้อชีแ้จงเสรมิวา่ พวกเร�ตอ้งก�รทดลองใหไ้ด้

ผลจริงๆ ก่อน  ห�กก�รทดลองไม่ได้ผล ก�รโน้มน้�ว

ช�วบ้�นให้เปลี่ยนพฤติกรรมก�รเล้ียงคงไม่ส�ม�รถ

ทำ�ได้

สำาหรบัผลการทดลอง นดัซึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบอาหาร

เสรมิสตูรกากมนัหมกัยสีต ์และฟอรด์ซ่ึงรบัผดิชอบอาหาร

เสรมิสตูรหญา้เนเปยีรผ์สมกระถินชว่ยกันเลา่ว่า  พวกเขา

จะชัง่นำาหนกัแพะกอ่นทดลอง และหลงัจากใหอ้าหารเสรมิ

ทุก 15 วัน  ซึ่งผลการทดลองพบว่า สูตรกากมันหมักยีสต์

ทำาให้แพะน้ำาหนักขึ้นดีกว่าสูตรหญ้าเนเปียร์ผสมกระถิน 

แต่แพะกลุ่มคอนโทรลที่กินอาหารทั่วไปนั้น น้ำาหนักแทบ

จะไม่เปลี่ยนแปลงเลย

นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ทีมงานยังต้องดูแล

ทำาความสะอาดคอกทุก 2 วัน และเปลี่ยนน้ำาดื่มทุกครั้งที่

พบว่าน้ำาสกปรก เพราะถ้าน้ำาสกปรกแพะจะไม่กินเลย 

หรือถ้าอาหารหล่นพ้ืนแล้วแพะเหยียบ แพะก็จะไม่กิน 

เชน่กนั และทมีงานยังแขวนเกลอืแร่ให้แพะกนิทกุตัวๆ ละ 

1 ก้อน เพื่อกระตุ้นให้แพะอยากอาหาร

ทีมงานบอกว่า การดูแลแพะไม่ยาก แต่เหน่ือยท่ีตอ้ง

ตัดหญ้าให้แพะคอนโทรลทุกเช้า เพราะพฤติกรรมของแพะ

จะหากินตอนสายๆ ประมาณ 9-10 โมง ถ้ากินช่วงเช้า 

จะมีน้ำาค้างติดตามใบหญ้าใบไม้ ทำาให้แพะปากเปื่อย  

ในฐานะผู้ดูแลพวกเขาจึงต้องใส่ใจรายละเอียดให้มาก  

แม้อาบน้ำาแต่งตัวด้วยชุดนักศึกษาอย่างดีแล้ว ก็ต้องลุย

ตัดหญ้า หรือบางทีแพะหลุดจากคอก ก็ต้องว่ิงไล่จับกัน 

แต่เมื่อเห็นแพะน้ำาหนักเพิ่มขึ้นจากการกินอาหารเสริม 

ก็ทำาให้ชื่นใจว่า “พวกเข�ทำ�สำ�เร็จแล้ว”

1 เดือนผ่านไป แพะอ้วนขึ้นสมใจ เมื่อทีมงานพาไป

คืนเจ้าของก็รู้สึกดีใจ พร้อมกันนั้นทีมงานได้แนะนำาสูตร

อาหารและวิธีการดูแลแพะให้แก่เกษตรกร ด้วยหวังว่าจะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงแพะของคนในชุมชน

หนองหญ้าได้ 

น้ำ�หนัก/สูตรอ�ห�ร
ก�กมันหมักยีสต์ หญ้�เนเปียร์ผสมกระถิน คอนโทรล

ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 1 ตัวที่ 2

ก่อนทดลอง 16 ก.ก. 18 ก.ก. 20 ก.ก. 24 ก.ก. 20 ก.ก. 17 ก.ก.

15 วัน 17 ก.ก. 20 ก.ก. 21.5 ก.ก. 25.5 ก.ก. 20 ก.ก. 17 ก.ก.

30  วัน 19 ก.ก. 22 ก.ก. 22.9 ก.ก. 26.7 ก.ก. 20 ก.ก. 17 ก.ก.
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“ป้าหวานเจ้าของแพะ แม้จะเห็นว่าแพะน้ำาหนักขึ้น 

แต่เขารู้สึกว่ามันยุ่งยากที่ต้องผสมอาหาร สู้เลี้ยงปล่อย

ตามเดิมไม่ได้ แต่ป้าก็ปรับปรุงโรงเรือนใหม่ โดยยกพื้น

และทำาความสะอาดมากขึ้น” นัดเล่า 

โอเสรมิวา่ คว�มนิง่เฉยของเกษตรกรเปน็เงือ่นไข

สำ�คัญท่ีทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของพวกเข�ไม่บรรลุเป้�หม�ย

ต�มทีต้ั่งไว ้ได้แต่ปลอบใจกนัเองว�่ ห�กก�รปรบัปรงุ

โรงเรือนที่บ้�นป้�หว�นให้ผลดี แพะไม่เป็นโรค และ

ไม่บ�ดเจ็บ ก็น่�จะเป็นตัวอย่�งที่ช่วยกระตุ้นฟ�ร์ม

อื่นๆ ให้เปลี่ยนแปลงต�มได้บ้�งไม่ม�กก็น้อย

“เรามีแผนจะออกไปสำารวจอีกครั้งเพื่อติดตามว่า 

เกษตรกรทำาอาหารเสริมหรือไม่ มีการปรับปรุงโรงเรือน

หรือเปล่า และเราตั้งใจจะคืนข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้ด้วย” 

โอเล่าถึงแผนงานที่จะทำาในช่วงเปิดเทอม

จุดเปลี่ยนเล็กๆ ที่ภูมิใจ
แม้ผลการทำางานจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่ก็ 

ไม่ทำาให้พวกเขาท้อใจแต่อย่างใด เพราะเข้าใจธรรมชาติ

ของชาวบ้านดีว่า ถ้าเห็นใครทำาแล้วดีมักจะทำาตามๆ กัน 

พวกเขาจึงเฝา้รออย่างใจเย็น พอไดรั้บรูว่้ามเีกษตรกรเร่ิม

ใส่ใจดูแลแพะมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของ

คอกแพะ ที่บางรายนำาปูนขาวมาโรยในคอก หรือการที่

เกษตรกรเหน็ตวัอย่างการประสานกบัปศสุตัวท์ีพ่วกเขาทำา

ในช่วงเริ่มต้น ก็เริ่มเข้าไปขอความรู้ ขอคำาแนะนำา รวมทั้ง

ขอความชว่ยเหลอืจากปศสุตัวม์ากขึน้ ถอืเปน็ผลพลอยได้

ที่ทำาให้ทีมงานรู้สึกอิ่มเอมใจ

“ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ยาอย่างไร บางทีเขาฉีด

เกินโดสจนแพะน๊อคยาตาย ชาวบ้านเขาไม่มีความรู้เลยว่า 

จะไปขออะไรตรงไหน เราเลยประสานงานใหด้วูา่สามารถ

ไปขอยาได้ที่ไหนบ้าง และให้เขาได้ทำาด้วยตนเองบ้าง”  

นัดเล่า

โบ๊ทเล่าว่า พวกเข�สรุปตรงกันว่� รู้สึกภ�คภูมิใจ

กับสิ่งที่ได้ทำ� โดยเฉพ�ะก�รทดลองสูตรอ�ห�รเสริม

สำ�หรับแพะจนเกิดผลสำ�เร็จ สมกับที่ค�ดหวังไว้คือ 

ก�รได้ใช้คว�มรู้ในก�รทำ�ง�นจริง ทำ�ให้รู้จักรับผิดชอบ 

Ac t i v e  C i t i z e n

259พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



รูจ้กัก�รคดิว�งแผน รูจ้กัก�รทำ�ง�นรว่มกบัคนอืน่ รูจ้กั

ก�รติดต่อประส�นง�น และมีมนุษยสัมพันธ์ม�กขึ้น 

ก๊ิฟท์สะท้อนบทเรยีนวา่  เธอไดค้วามรูเ้กีย่วกบัแพะ

มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องโรค พันธุ์ โรงเรือน แม้การเรียน

ในวิทยาลัยจะไม่มีการสอนเรื่องแพะ แต่มันเชื่อมโยงกับ

การเรียนได้ ทำาให้เธอได้หลักการท่ีสามารถนำามาตอบ

ข้อสอบได้ เช่น ถ้าฉีดยาสัตว์ต้องทำาอย่างไร เป็นต้น

ฟอรด์เสรมิวา่ เขาพบความเปลีย่นแปลงในตวัเองคอื 

“เขากลา้พดูมากขึน้ เพราะพดูในส่ิงทีท่ำาจงึรูส้กึมัน่ใจ”  

การได้นำาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงคร้ังนี้ ยังย้อน

กลับไปเสริมความมั่นใจในวิชาชีพของตนเอง ทุกคนพูด

ถึงการเรียนเกษตรอย่างภาคภูมิใจว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีดี 

เพราะสอนทั้งความรู้และได้ฝึกฝนความอดทนซ่ึงเป็น

คุณสมบัติพื้นฐานของการทำางานทุกประเภท 

“พวกเราม่ันใจว่าจะเอาตัวรอดในอาชีพเกษตรกร

ได้ ถึงไม่มีงานทำา เราก็มีความรู้กลับไปทำาไร่ ทำาสวน 

เลีย้งสตัวท์ีบ่า้นกไ็ด้ เราเคยลำาบากมาก่อน ลำาบากกวา่

น้ีก็เจอมาแล้ว ถ้าจะลำาบากต่อไปคงไม่เป็นไร พวกเรียน

สายสามญัทฤษฎเีขาอาจจะเป๊ะ แตป่ฏบิตัผิมมัน่ใจวา่

ทำาได้มากกว่าเขา เพราะอึด ถึก ทน” โบ๊ทยืนยันความ

มั่นใจ

ฝึกกระบวนการคดิผ่านการลงมือทำา

อ�จ�รย์สำ�ร�ญ พลอยประดับ ในฐ�นะพี่เลี้ยง

ชุมชน สะท้อนมุมมองการทำางานของลูกศิษย์ว่า สาเหตุ

ที่เขาชักชวนให้นักศึกษามาทำาโครงการนี้ เพราะเห็น

โอกาสท่ีนักศึกษาจะใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เข้าไปช่วยเหลือชุมชน 

ลำาพังงบประมาณของวิทยาลัยไม่สามารถหนุนเสริมให้

นักศึกษาทำากิจกรรมเพื่อชุมชนได้มากนัก และส่วนตัวก็

คาดหวังว่า ก�รทำ�ง�นโครงก�รจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษ�ในก�รพัฒน�คว�มคิด และก�รทำ�ง�นของ

พวกเข�ต่อไป 

“หัวใจของการทำางานคือ นักศึกษาได้คิด ได้ทำา 

การทำาโครงการต้องเป็นประโยชน์ท้ังต่อนักศกึษาและ

ชาวบ้านด้วย การให้นักศึกษาทำาโครงการเป็นการฝึก

กระบวนการคิด งานจะประสบความสำาเร็จหรือไม่นั้น 

ไม่สำาคัญ แต่ที่สำาคัญคือ เขาได้คิด ได้เรียน และได้ฝึก 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ในการทำางานต่อไปใน

อนาคต”

ในฐานะพ่ีเลี้ยงอาจารย์สำาราญบอกว่า เขาจะ

สนับสนุนอยู่ใกล้ๆ บางครั้งก็ต้องกระตุ้นบ้าง การทำางาน

ของทีมไม่มีปัญหาอะไรมากนัก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเวลา 

ซึง่พวกเขากแ็กป้ญัหาไดด้ ี ความเปลีย่นแปลงของลกูศษิย์

ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ ความรับผิดชอบ 

“เด็กที่ทำาโครงการกับไม่ทำาโครงการ ผมว่าน้ำาใจ

มันผิดกัน เด็กกลุ่มนี้ผมบอกคำาเดียว เขาก็จะรีบทำา

ของส่วนรวม ขณะที่เด็กอีกกลุ่มต้องเรียก ต้องบังคับ  

ถึงจะมา แต่พวกนี้ไม่ต้องบังคับ เขาก็มีความรับผิดชอบ 

อย่างตอนนี้ฝึกงานกัน ผมบอกว่าพี่เขาจะมาสัมภาษณ์ 

เขากม็ากนั ไมต่อ้งพดูมาก รูห้นา้ที ่รู้เวลาว่าตอ้งทำาอะไร” 

อาจารย์เล่าถึงลูกศิษย์อย่างภูมิใจ

น่ีคือหน่ึงตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของก�รใช้ “คว�มรู้” 

จ�กห้องเรียนเข้�ไปรับใช้ชุมชนที่พวกเข�อยู่อ�ศัย 

เป็นก�รลดช่องว่�งระหว่�งสถ�นศึกษ�กับชุมชนได้

เปน็อย่�งดี และทีส่ำ�คญัคอืนกัศกึษ�ได้ “ประสบก�รณ์” 

ก�รทำ�ง�นจรงิในพืน้ท่ี ท้ังวธีิคดิ วธีิทำ�ง�น ก�รเข�้ห�

ชมุชน จนท�้ยทีส่ดุแลว้ประสบก�รณต์รงเหล�่นีท้ำ�ให้

กลุ่มนักศึกษ�เกิดคว�มมั่นใจในเส้นท�งส�ยอ�ชีพที่

พวกเข�เลือกเดินได้อย่�งภ�คภูมิใจ

“หัวใจของการทำางานคือ นักศึกษาได้คิด ได้ทำา แต่การทำาโครงการต้องเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา
และชาวบ้านด้วย การทำาโครงการเป็นการฝึกกระบวนการการคิด งานจะประสบความสำาเร็จหรือไม่
ไม่สำาคัญ ที่สำาคัญคือ เขาได้คิด ได้เรียน และได้ฝึก  สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ในการทำางานต่อไป
ในอนาคต”
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โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารและโรงเรือนแพะ
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ในตำาบลหนองหญ้า

พี่เลี้ยงชุมชน 

สำาราญ พลอยประดับ

ทีมทำ�ง�น

สุพัฒน์กิจ หมื่นจำาปา

สิทธิธร มั่นคง

รณชัย พรหมบุตร

อรวรรณ ก่ำาบุญมา

นภาลัย หงส์รัตน์วงศ์ 

มัลลิกา ภูทอง

ศุภกร กุลดี
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ปลุกพลัง
เย�วชน...
ชูวิถีคน
ภ�คตะวันตก
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“นับวันคนรุ่นเก่าอ่อนแรงลงเรื่อยๆ  ขณะที่ปัญหากลับมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น แต่ขาดคนรุ่นใหม่เข้า

มาสานงานต่อ การพัฒนาท้องถิ่นในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาเหมือนที่ผ่านมา แต่ต้อง

เปน็การ “สร้างคนรุน่ใหมใ่ห้กบัสงัคม” ดว้ยการทำาใหเ้ด็กรูจ้กับา้นตนเอง เพราะถา้เขาไมเ่ขา้ใจบา้นตัวเอง 

เขาก็จะไม่รัก แต่ถ้าเขารู้จักบ้านตัวเอง เขาจะเห็นคุณค่าและหวงแหน ดูแลท้องถิ่นของเขา”  

คือ “ฐ�นคิด” ท่ีชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ� หรือ “ธเนศ“  ใช้เป็นจุดตั้งต้นของการทำาโครงการพลังพลเมือง

เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก  โดยมีเป้าหมายลึกๆ คือ “ต้องก�รสร้�งเครือข่�ยเด็กเย�วชน

ภ�คตะวันตก” ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อนั่นเอง

แตค่วามคดิดงักลา่วไม่สามารถขบัเคลือ่นไดทั้นท ีเพราะ

กระแสการทำางานด้านเด็กและเยาวชนในอดีตเป็นการจัด

กจิกรรมเปน็รายครัง้ เชน่ การอบรม จัดค่าย ทัศนศกึษา ฯลฯ 

ซึ่งจัดแล้วก็จบๆ กันไป แหล่งทุนหรือหน่วยงานที่สนับสนุน

ก็มีเงื่อนไขที่ไม่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะต้อง

ทำางานตามแผน ไม่สามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับ

สถานการณท์ีอ่าจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา การทำางานเกีย่ว

กับเยาวชนจึงเป็นลักษณะของการรวมกันเฉพาะกิจมาโดย

ตลอด

กว่� 5 ปี ที่ “แนวคิด” นี้ถูก “บ่มเพ�ะ” ไปพร้อมๆ 

กับก�รทำ�ง�นในฐ�นะศูนย์ประส�นง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จังหวดัสมทุรสงคร�ม ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุของสำ�นกัง�น

กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนให้ช�วบ้�น

ในชุมชนท้องถิ่นทำ�ง�นวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญห�ตนเอง จน

กระทัง่ไดมี้โอก�สรว่มง�นกับ สำ�นักง�นกองทุนสนบัสนนุ

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิสย�มกัมม�จล 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)  จึงเห็นว่� เป็น 

“โอก�สดี” เพร�ะมีแนวคิดและแนวท�งในก�รทำ�ง�น

สอดคล้องกัน กล่�วคือ ก�รจะสร้�งคนรุ่นใหม่นั้นจำ�เป็น

ต้อง “เปิดพื้นที่” ให้โอก�ส และหนุนเสริมทุกด้�น เพื่อ

ให้เด็กและเย�วชนได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเอง และ

เรียนรู้ก�รเป็นพลเมืองที่ดีผ่�นก�รลงมือทำ� 

แนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงเป็นแนวทางที่เห็น

รว่มกันวา่ จะเปน็ชอ่งท�งสร�้งกระบวนก�รเรยีนรู ้ใหเ้ด็ก

และเย�วชนมสีำ�นกึคว�มเปน็พลเมอืง เกดิจติอ�ส� รูจ้กั

สังคมท้องถิ่นที่ตนเองอ�ศัยอยู่ มีคว�มรับผิดชอบ เข้�ใจ

ก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกอย่�งเท่�

ทนั ส�ม�รถวิเคร�ะหแ์ยกแยะปัญห� โดยใชศ้กัยภ�พของ

ตนเองเพื่อร่วมแก้ปัญห�ของชุมชนได้

“สร้างคนรุ่นใหม่ให้กับสังคม” ด้วยการ
ทำาให้เด็กรู้จักบ้านตนเอง เพราะถ้าเขา
ไม่เข้าใจบ้านตัวเอง เขาก็จะไม่รัก แต่ถ้า
เขารู้จักบ้านตัวเอง เขาจะเห็นคุณค่าและ
หวงแหน ดูแลท้องถิ่นของเขา
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ภมิูภาคตะวนัตกมีความหลากหลายตามลกัษณะทางภมิูศาสตรท่ี์แตกตา่ง
กันค่อนข้างมาก โดยมีลักษณะภูมิศาสตร์ตั้งแต่ภูเขาสูง ท่ีราบลุ่ม จนถึง
ชายฝั่งทะเล

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งภาคตะวันตกประกอบด้วย 

8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ์ แต่ถ้าแบ่งตามราชบัณฑิตยสถาน ภาคตะวันตกประกอบด้วย 5 จังหวัด 

กาญจนบุรี ตาก ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (www.wikipedia.org) ประชากรส่วนใหญ่

ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำาปะหลัง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน และ

อุตสาหกรรมประมง 

แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังมีความเชื่อมโยงกัน 

ผ่านเทือกเขาถนนธงชัยตอนล่างและเทือกเขาตะนาวศรีท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเล มีผืนป่าตะวันตก

เป็นมรดกโลก จากต้นน้ำาอำาเภอแม่สอด พบพระ อุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลลงมาที่จังหวัด

กาญจนบุรี เป็นแม่น้ำาแควน้อย แควใหญ่ และรวมเป็นแม่น้ำาแม่กลองไหลออกทะเลที่จังหวัด

สมุทรสงคราม  ส่วนเทือกเขาตะนาวศรีที่วิ่งผ่านลงมาก็เกิดเป็นต้นน้ำาเพชรบุรี เมื่อน้ำาไหลลง

ภ�คตะวันตก...ระบบนิเวศ
ที่แตกต่างหลากหลาย
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สู่อ่าวไทย เกิดเป็นอ่าวรูป ก.ไก่ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ น้ำาที่ไหลบ่าในหน้าฝน

จะพัดพาสารอาหารและตะกอนดินไหลลงมาเป็นแร่ธาตุ สารอาหารท่ีดีสำาหรับสัตว์ทะเล  

ในชว่งฤดหูนาววาฬบลดูา้เขา้มากนิหญา้ออ่นในทะเลอา่วไทย เมือ่วาฬโบกหาง แพลงตอนก็

จะลอยขึ้นมาเป็นอาหารให้ปลาทะเล นกทะเล รวมทั้งปลาทูได้หากิน เกิดความสัมพันธ์ใน

ลักษณะห่วงโซ่อาหาร  ขณะที่ตะกอนที่เบาสุดเมื่อผ่านที่ราบจากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ก็

จะลอยมาผิวบนบริเวณปากแม่น้ำาแม่กลอง พ้ืนที่บางตะบูน จังหวัดสมุทรสงคราม และ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงมีแต่หาดเลนที่ชาวบ้านสามารถถีบกระดานเลนหาหอยได้ 

จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าวจึงมีการตั้งชุมชนริมน้ำาเพื่ออยู่ร่วมกับสายน้ำา ปลูก

บ้านยกพื้นสูง ด้านหน้าเป็นเรือนแพ ข้างในเป็นเรือนแถว มีการปลูกบ้านทั้งเรือนไทย เรือน

ไมไ้ผ ่โดยใช้วสัดุท่ีมีในท้องถ่ิน รอ้ยเรยีงไปตามวิถีวฒันธรรมและความเชือ่ และมกีารประกอบ

อาชีพที่หลากหลายทั้งประมง ทำานา ทำาสวน มีตลาดนัดทางน้ำา เช่น ตลาดนัดอัมพวา ตลาด

ดำาเนินสะดวก เป็นต้น เกิดเป็นภาพความสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกในพื้นที่ภูเขาเชื่อมโยง

มายังป่าชายเลนในพื้นที่ทะเล 

แต่เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เริ่มถาโถมเข้ามาในพื้นที่  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เปลี่ยนแปลงไป การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมลดลง ขณะที่เด็ก

และเยาวชนในพ้ืนที่แม้จะสนใจการเรียนและเทคโนโลยี  แต่กลับไม่มีคว�มผูกพันกับท้อง

ถิ่น ไม่เรียนรู้เพื่อก�รดำ�รงชีวิต แต่เป็นก�รเรียนรู้เพื่อออกไปข้�งนอก อีกทั้งยังมีปัญหา

ต่างๆ เช่น ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเยาวชนจับกุมมั่วสุม ดื่ม สูบ ซิ่ง แว้น 

ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

จึงเกิดคำ�ถ�มว่� แล้วเร�จะรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่�งไร?
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ใช้ทุนเดิม...ต่อฐ�นง�นใหม่

เมือ่จะเริม่ทำางานดา้นเดก็และเยาวชน คณะทำางานจงึไดร้ว่มกนั “ทบทวน” สถานการณด์า้นเดก็และเยาวชน 

กิจกรรม โครงการทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชนในพืน้ทีพ่บวา่ ในพืน้ทีม่งีานและเครอืขา่ยเดก็และเยาวชนอยูไ่มน่อ้ย 

แต่ส่วนใหญ่เป็นง�นอีเวนต์ ที่จัดเป็นครั้งๆ ที่ไม่มีคว�มต่อเนื่อง เครือข่ายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และ

กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่มีเจ้าของงานที่ชัดเจนทำาให้คนกลุ่มอื่นไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานองค์กรที่

สนบัสนนุงบประมาณสว่นใหญ่มีเง่ือนไขท่ีผกูมดักบัแผนง�นทีไ่มส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้และต้องมกีารรายงาน

กิจกรรมและสรุปการเงินทุกครั้ง 

การออกแบบโครงการและการทำางานจึงเน้นไปที่ก�ร “สร้�งเครือข่�ย” คนทำ�ง�นด้�นเด็กและเย�วชน 

โดยกำาหนดพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ใน 

ภูมินิเวศเดียวกันที่กำาลังถูกรุกด้วยเงื่อนไขทางสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่คล้ายคลึงกัน

ทมีออกแบบกลไกก�รทำ�ง�น 3 ชัน้ ประกอบด้วย กลไกภ�ยในของคณะทำ�ง�น กลไกพีเ่ลีย้งในชมุชน 

และกลไกคณะกรรมก�รจังหวัด 

“วงในทีเ่ป็นคณะทำางานกต็อ้งคุมสภาพงานทัง้หมด รบัรูร้ว่มกันทัง้หมดวา่ทมีกำาลงัทำาอะไร กำาลงัขับเคลือ่น

ไปในทิศทางใด  พอไปถงึชัน้กลไกพีเ่ลีย้งชมุชน  พีเ่ลีย้งชมุชนกจ็ะรู้ว่าเมือ่ทมีกลางเขาออกแบบเชน่นีแ้ลว้ พ่ีเลีย้ง

ชุมชนเขาจะไปช่วยตรงนี้ ทีมนี้ก็จะเข้ามาเสริมเวลามีเวทีใหญ่มากขึ้น เพราะว่าบางทีเราไม่สามารถลงไปในพื้นที่

ได้ทั้งหมด ส่วนกลไกจังหวัดก็ใช้ในเรื่องการพิจารณาโครงการ เข้ามาให้ความเห็น จะได้เห็นว่ากระบวนการไม่ได้

ขับเคลื่อนเฉพาะตัวเด็ก แต่ขับเคลื่อนทั้งสังคม” ชิษนุวัฒน์เล่า

เมือ่ออกแบบกลไกการขบัเคลือ่นงานเชน่นี ้การเลอืกภาคีทีเ่ขา้มารว่มงานจึงเปน็เรือ่งสำาคญั ซึง่คณะทำางาน

ก็มีเกณฑ์ในการเลือกภาคีที่จะเข้ามาร่วมงานคือ 

• กลุม่แรกเปน็กลุม่คนทีเ่ขา้ใจเรือ่งกระบวนการเรยีนรู้ มหีลกัคดิเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ ความเข้าใจ 

 เรื่องการทำางานกับชุมชน กับเด็ก 

• กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนที่เคยมีประสบการณ์การทำางานร่วมกันมา 

• กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต

“ที่บอกว่าเข้าใจกระบวนการเรียนรู้  ก็ดูจากที่เขาเคยทำางานกับเรามา เป็นนักวิจัยเดิม  
มีประสบการณ์ที่ได้ทำางานร่วมกันมา เข้าใจตั้งแต่รู้ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือปฏิบัติ  
สองต้องเป็นคนที่มีทักษะการตั้งคำาถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ สามเป็นคนมีจิตสาธารณะ  
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในการที่ดีขึ้น ที่ตัวเองสามารถเข้าไปมีบทบาทได้ เขาต้องเป็นคน 
ที่มีเรื่องเหล่านี้ และผ่านประสบการณ์สรุปบทเรียน เข้าใจว่าการสรุปบทเรียนทำาอย่างไร  
การออกแบบกระบวนการต้องทำาอย่างไร” 
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“ที่บอกว่าเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ก็ดูจากที่เขาเคยทำางานกับเรามา เป็นนักวิจัยเดิม  

มีประสบการณ์ท่ีได้ทำางานร่วมกันมา เข้าใจตั้งแต่รู้ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือปฏิบัติ 

สองต้องเป็นคนที่มีทักษะการตั้งคำาถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ สามเป็นคนมีจิตสาธารณะ อยาก

เห็นการเปลี่ยนแปลงในการที่ดีขึ้น ที่ตัวเองสามารถเข้าไปมีบทบาทได้ เขาต้องเป็นคนที่มีเรื่อง

เหล่านี้ และผ่านประสบการณ์สรุปบทเรียน เข้าใจว่าการสรุปบทเรียนทำาอย่างไร การออกแบบ

กระบวนการต้องทำาอย่างไร”

โดยในปีแรกเน้นการขับเคลื่อนกลไกในระดับคณะทำางานและพี่เลี้ยงในชุมชน ซึ่งในระดับ 

คณะทำางานต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำางานของทีมงาน ให้สามารถเติบโตและ 

เรียนรู้ในเร่ืองการทำางานด้านเด็กและเยาวชน ส่วนกลุ่มพ่ีเลี้ยงในชุมชน ต้องการสร้างแกนนำาที่เป็น

ชาวบ้าน ครู ที่สามารถจะดูแล ติดตาม และหนุนเสริมการทำางานเด็กและเยาวชนได้ เพราะหากไม่มี

กลไกในชัน้นีแ้ลว้การทำางานจะถูกผกูตดิกับคณะทำางานของโครงการ แตถ่า้หากสามารถสรา้งกลไกใน

ระดบันีใ้หแ้ข็งแรง มีคนสนใจเอาจรงิเอาจงั กจ็ะทำาให้งานหรอืกจิกรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในพืน้ที่

มีความต่อเนื่องต่อไป แม้ไม่มีโครงการแล้วก็ตาม

“จากบทเรียนตอนทีว่เิคราะหอ์อกแบบโครงการน้ัน เห็นจากตอนท่ีทำางานเยาวชนรกัแมก่ลอง 

เดก็บางกลุม่ไมย่อมมา  เพราะมองวา่ไมใ่ชง่านของตัวเอง กลายเป็นงานของใครของมนั ฉะนัน้

ตอนทีอ่อกแบบโครงการ เราไมไ่ดอ้อกแบบวา่โครงการนีข้องแมก่ลอง แต่ดึงกาญจนบรุ ีเพชรบรุ ี

และราชบุรีเข้ามาด้วย เพื่อสะท้อนภาพการทำางานในลักษณะ “เครือข่าย” ที่มาจากหลายพื้นที่ 

แตอ่ยูใ่นภมูนิิเวศเดยีวกัน ในสว่นของเจา้หนา้ทีก่ค็ดิวา่ถา้พวกเราทำากนัเอง เดก็กจ็ะมาติดอยู่กบัเรา 

แต่ตอนนี้ที่เราทำาคือ ทุกโครงการจะต้องมีพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ระดับชุมชน หรือถ้ามาจากโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย ก็ต้องมีคุณครูประกบมาด้วย” 

ในปีแรกเน้นการขับเคลื่อนกลไกในระดับคณะทำางานและพี่เลี้ยงในชุมชน 
ซึ่งในระดับคณะทำางานต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำางาน
ของทีมงาน ให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ ในเรื่องการทำางานด้านเด็กและ
เยาวชน ส่วนกลุ่มพี่เลี้ยงในชุมชน ต้องการสร้างแกนนำาที่เป็นชาวบ้าน ครู 
ที่สามารถจะดูแล ติดตาม และหนุนเสริมการทำางานเด็กและเยาวชนได้



สร้�งทีม...เพื่อสร้�งพลังพลเมืองภ�คตะวันตก 

ทำาอย่างไรให้มีกลุ่มเด็กเข้ามาทำางาน? 

เป็นโจทย์ที่ทำาให้ชิษนุวัฒน์ต้องคิดวิเคราะห์ และวางหมากในการเคลื่อนงานใหม่ เพราะเป็นการทำางานกับ

กลุม่เปา้หมายใหม่ ขณะท่ีตวัเขาเองมีบุคลกิทีจ่รงิจงั รวดเรว็ ดุดนั ซึง่อาจจะทำาใหเ้ดก็ๆ กลวั จงึตอ้งหา “ตวักล�ง” 

ท่ีสามารถทำางานประสานกบัเดก็ๆ ได ้การวางตวัคนทำางานในระยะแรกจึงเป็นทีมงานคนหนึง่ทีเ่คยมปีระสบการณ์

ในการทำางานกบัเยาวชนมาก่อน แตด่ว้ยเพร�ะมภี�ระในครอบครวั ทมีง�นคนดงักล�่วจงึไมส่�ม�รถทำ�ง�น

ตอ่ไปได ้คณะทำ�ง�นในโครงก�รจึงเป็นทีมของศนูยป์ระส�นง�นวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ จงัหวดัสมทุรสงคร�มซึง่

ประกอบด้วย ปอม-กันทร�กร จรัสม�ธุสร อ�ร์ต-สุทธิลักษณ์ โตกทอง อ้วน-คำ�รณ นิ่มอนงค์ และพวง-

พวงทอง เม้งเกร็ด ร่วมขับเคลื่อนหน้างานใหม่ด้วยกัน โชคดีที่ทีมมีข้อมูลจ�กก�รทบทวนสถ�นก�รณ์ง�น

ด�้นเดก็และเย�วชน ซ่ึงกล�ยเป็นฐ�นทุนท่ีดท่ีีทำ�ใหค้ณะทำ�ง�นรูว้�่ ในพืน้ทีม่งี�นด�้นเดก็อะไรบ�้ง เครอื

ข่�ยที่ทำ�ง�นด้�นเด็กเป็นใครบ้�ง ซึ่งข้อมูลเช่นนี้ถูกใช้ในก�รประช�สัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเย�วชนเข้�ร่วม

โครงก�รพลังเด็กและเย�วชนเพื่อก�รเรียนรู้ภูมิสังคมภ�คตะวันตก
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ปลุกพลังเย�วชน...ชูวิถีคนภ�คตะวันตก

เมื่อแนวคิดการทำางานและคณะทำางานลงตัว การประชาสัมพันธ์จึงเร่ิมต้นข้ึน ต้ังแต่การเชิญหน่วยงาน 

ระดบัจงัหวดัในพืน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมเปดิตวัโครงการ เพือ่แนะนำาโครงการและขอขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ทำางานอยู่ในพื้นที่ ซึ่งค�ดหวังว่�ก�ร

ประช�สัมพันธ์ทั้ง 2 ครั้ง เป็นก�รปลุกให้หน่วยง�นร�ชก�รและภ�คีในพื้นที่เกิดก�รตื่นตัว 

สว่นชอ่งทางการคน้หาเยาวชนม ี3 ชอ่งทางคอื กลุ่มแรกเป็นกลุ่มโรงเรียน หรือองคก์รทีท่ำ�ง�นเด็กและ

เย�วชนที่คณะทำางานรู้จักมาก่อน ซ่ึงคณะทำางานขอโอกาสเข้าไปพูดคุยและแนะนำาโครงก�ร กลุ่มที่ 2 คือ  

กลุ่มชุมชนท่ีเป็นเครือข่�ยง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งคณะทำางานได้ประชาสัมพันธ์ในเวทีประชุมของเครือข่าย 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผ่�นก�รประช�สัมพันธ์ทั่วไป ผ่านสื่อโชเชียลมีเดียต่างๆ 

“เง่ือนไขทีง่านวจิยัเพือ่ท้องถิน่ควรตอ้งขยบัเรือ่งเดก็เยาวชน เพราะคดิว่าโครงการนีจ้ะทำาใหก้ารเคลือ่นไหว

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นยกระดับมากขึ้น”

เมื่อมองย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้น คณะทำางานสรุปบทเรียนว่า การประชาสัมพันธ์แบบท่ัวไปได้ผลน้อยที่สุด 

เนื่องจากเข้าไม่ถึงคนที่สนใจจริงๆ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ต้องทบทวน เพื่อปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ดี 

ยิ่งขึ้น ส่วนการประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นค่อนข้างจะได้ผลดี ทั้งนี้เนื่องจากต่างรู้แนวทางการ

ทำางานของกันและกันดีอยู่แล้ว เครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นจึงยินดีที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมโครงการ 

ดว้ยเหตนุีก้ลุม่เยาวชนทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ จึงคละเคลา้ไปด้วยเดก็และเยาวชนทีห่ลากหลาย ท้ังนกัเรียน

มัธยมศึกษา เยาวชนในชุมชน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งในตอนแรก

คณะทำ�ง�นรู้สึกกังวลถึงคว�มต่�งของอ�ยุในกลุ่มเย�วชน แต่เม่ือจัดกระบวนก�รเรียนรู้ก็เห็นว่� คว�มต่�ง

ของอ�ยุเป็นประโยชน์ เพร�ะทำ�ให้เด็กๆ หนุนเสริมกันและกันได้
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“เวลาทีอ่ยูก่ลุม่เดยีวกนัเขาไมย่อมกนั แตว่า่เวลาให้คละกลุม่กนั เห็นชดัเลยพี่ๆ  ท่ีเรยีนมหาวทิยาลยั

จะเปน็ผูน้ำาโดยธรรมชาต ิชว่ยดแูลนอ้ง แลว้นอ้งกจ็ะฟัง อนัน้ีเห็นชัดวา่พีช่่วยน้อง กลายเป็นไม่ใช่โครงการ

โครงการมัน แต่มันคือทีมที่มาทำาด้วยกันโครงการใหญ่” พวงเล่า

นอกจากความหลากหลายของอายุในกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้ว ประเด็นในการทำางานก็หลายหลากเช่นกัน 

เพราะมท้ัีงประเดน็ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพี พ้ืนทีส่ร้างสรรค ์ฯลฯ แต่นัน่ไมใ่ชปั่ญหา เพราะคณะทำางาน

เชื่อมั่นใน “กระบวนก�รเรียนรู้”

“เน้ืองานมาแบบไหนก็ได้ เราขอให้มีเด็กเข้ามา จะทำาอะไรเราให้ทำาหมด แต่เรามาใส่กระบวนการ

ระหว่างทาง เรามั่นใจว่ากระบวนการของเราจะทำาให้เขาได้พัฒนาศักยภาพเขาข้ึนมาได้” ชิษนุวัฒน์บอก

อย่างมั่นใจ

ดังนั้น เยาวชนทุกกลุ่มที่เสนอตัวเข้ามาจึงไม่มีการคัดทิ้ง ยกเว้นแต่ว่า กลุ่มเยาวชนจะถอนตัวออกไปเอง 

เมื่อร่วมเรียนรู้แล้วค้นพบว่าไม่ใช่ทาง เพราะตลอดระยะเวลาโครงการ คณะทำางานได้ “เติม” กระบวนการเรียน

รู้เรื่องสำานึกความเป็นพลเมืองและการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านการเวิร์คช็อปถึง 5 ครั้ง 

เยาวชนนับ 1 สร้างสำานึกปลุกพลเมืองภาคตะวันตก
จังหวะของการขับเคลื่อนงานโครงการของกลุ่มเด็ก

และเยาวชนภาคตะวันตก ถูกกำาหนดด้วยการเวิร์คช็อป 

ที่จัดโดยคณะทำางานร่วมกับกลไกพ่ีเลี้ยง เพราะจำานวน

โครงการรวม 20 โครงการ การจะลงหนุนเสริมในพื้นที่

อยา่งทัว่ถงึจงึทำาไดค้อ่นขา้งยาก อกีท้ังการจดักระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกัน ยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการสร้างความเป็น

เครือข่ายพลังเด็กและเยาวชนภาคตะวันตก

“สิ่งที่ออกแบบเรียกว่า การเรียนรู้ไปทีละบันได ซึ่ง

เราสรา้งเง่ือนไขวา่ ตอ้งมาทกุครัง้เพราะวา่การออกแบบของเราข้ันที ่1 ต้องผา่น แลว้กา้วไปทลีะข้ัน เพราะฉะนัน้

การเรียนรู้ต้องผ่านทั้งเด็กและพี่เลี้ยง” ชิษนุวัฒน์บอก

เย�วชนนับหนึ่ง สร้�งสำ�นึกปลุกพลเมือง คือเวิร์คช็อปแรก แต่คณะทำางานที่แยกจัด 2 ครั้ง เพราะกลุ่ม

เยาวชนว่างไม่ตรงกัน เวทีนี้มีเป้�หม�ยเพื่อ “สร้�งก�รเรียนรู้เรื่องคว�มเป็นพลเมือง” ผ่�นฐ�นก�รเรียนรู้

เรือ่ง ภมูนิเิวศนภ์�คตะวนัตก วเิคร�ะหฐ์�นทุนของชมุชน โดยเนน้กระบวนก�รเรยีนรูท้ีส่นุกสน�นเพือ่สร�้ง

แรงบันด�ลใจ ว่�อย�กกลับไปทำ�อะไรเพื่อชุมชนบ้�ง พร้อมทั้งจัดกระบวนก�รพูดคุยกับพี่เลี้ยงในชุมชน 

เพื่อชี้แจงบทบ�ทของพี่เลี้ยงว่�ต้องทำ�อะไรอย่�งไร 

“เพราะ concept  คำาว่าหน้าที่พลเมือง ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ผมว่าหลักคิดที่จะทำาให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้

ต้องเริ่มที่ตัวเอง หลักคิดก็คือจะทำาให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องทำาอะไรเพื่อคนอื่น แต่ว่าเขาต้องเริ่มจาก

ตวัเองกอ่น เพราะสว่นใหญเ่ดก็จะกนัปญัหาออกจากตวัเองกอ่น โดยทีไ่มไ่ดก้ลบัมามองวา่ฉนันีแ่หละคอืตน้ทาง

ของการที่ไม่ทำาให้เกิดปัญหา ต่อไปถ้าเราทำางานเรื่องนี้หัวใจสำาคัญคือเริ่มจากตนเอง ฉะนั้นต้องเริ่มจากการ

ปฏิบัติตนของตัวเอง” ชิษนุวัฒน์กล่าวย้ำาถึงแนวคิดที่ได้ปลูกฝังแก่เยาวชนในเวทีนับ 1 

“คำาว่าหน้าที่พลเมือง ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน 
ผมว่าหลักคิดที่จะทำาให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้ต้อง
เริ่มที่ตัวเอง หลักคิดก็คือจะทำาให้เด็กรู้สึกว่า
เขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องทำาอะไรเพื่อคนอื่น 
แต่ว่าเขาต้องเริ่มจากตัวเองก่อน”
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ส่ิงท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในเวทีน้ีคือ “คำ�ถ�มท่ีกระตุกให้ฉุกคิด” ว่า เขารู้เร่ืองของ

ชุมชนของตนเองดีหรือยัง นอกจากนี้กระบวนก�รที่เปิดโอก�สให้มีก�รแลกเปลี่ยน ถกเถียงกันอย่�งเต็มที่

ยังทำ�ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงก�รยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอื่น

โจทย์เรื่องของประเด็นในการทำางานของโครงการจึงถูกนำาไปดำาเนินการต่อ โดยบางกลุ่มก็ทบทวนความ

ชัดเจนของประเด็นการทำางาน บางกลุ่มก็ต้องวิเคราะห์ว่าขอบเขตของงานที่ทำาจะสอดคล้องกับศักยภาพหรือไม่ 

กว้างไป ไกลตัวไปหรือเปล่า เพื่อที่จะทอนกลับมาเลือกทำางานในพื้นที่บ้านตนเอง บางกลุ่มก็ไปศึกษาข้อมูลของ

พื้นที่ที่จะทำางานเพิ่มเติม เพราะไม่เคยรู้จักบ้านตนเองอย่างลึกซึ้งมาก่อน เป็นต้น

เยาวชนนับ 2 ยั่วให้คิด ยุให้ทำา
เวทีนี้เป็นก�รเติมทักษะก�รบริห�รจัดก�ร

โครงก�ร (Project Management) ก�รเก็บข้อมูล 

เพื่อพัฒน�โครงก�รให้ชัดเจน ดำ�เนินก�รได้จริง

ในระยะเวล� ศักยภ�พ และงบประม�ณท่ีจำ�กัด 

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องทำาอย่างละเอียด  

จงึแบง่จดัถงึ 3 ครัง้ เพ่ือให้คณะทำางานสามารถทุ่มเท

ความสนใจใหกั้บกลุม่เยาวชนแตล่ะโครงการไดอ้ย่าง

เต็มที่ 

คราวนี้ให้พี่เลี้ยงในชุมชนเฝ้�มองอยู่ห่�งๆ 

เพร�ะตอ้งก�รรูว้�่เดก็คดิอะไร ตอ้งก�รอะไร เปน็

คว�มคิดที่ม�จ�กเด็กจริงๆ เพร�ะถ้�ถ�มพี่เลี้ยง 

พี่เลี้ยงก็จะพูดเยอะ ในขณะเดียวกันก็อย�กให้ 

พี่เลี้ยงได้เรียนรู้วิธีก�รตั้งคำ�ถ�มที่จะกระตุ้นให้

เด็กๆ คิดอย่�งต่อเนื่องเป็นระบบ ซึ่งพี่เลี้ยงที่เป็น

ครูอาจารย์สะท้อนตรงกันว่า “กระบวนการนี้สอน

ให้รู้ว่าเราต้องเงียบบ้าง ทำาให้เห็นว่าพอเราหยุด 

เราได้อะไร เห็นอะไร”  ซึ่งผลต่อเนื่องคือ นำ�ไปสู่

ก�รปรับท่�ทีในก�รสอนที่รับฟังเด็กม�กขึ้น จ้ำ�จี้จ้ำ�ไชน้อยลง 

กระบวนการในเวิร์คช็อปครั้งนี้มีความเข้มข้นเชิงเนื้อหามาก เพราะมีการซักไซ้ไล่เรียงจนเยาวชนหลายกลุ่ม

เกิดอาการเครียด ดั่งที่อาจารย์พยอม ยุวะสุตสะท้อนว่า “ได้กระบวนการการจัดกิจกรรม ตัวกระบวนการเห็น

แน่นอน เพราะเราสังเกตว่า Node สร้างกิจกรรมอย่างไรให้เด็กคิด โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาโจทย์โครงการ 

ที่ได้ยินเด็กหลายคนบ่นว่า พี่ๆ ป้าๆ หลายคนช่วยกันรุมบอก จนมึนไปตามๆ กัน”

แตผ่ลลพัธท์ีเ่กดิคอื แตล่ะกลุ่มมีคว�มชดัเจนในประเดน็ง�นทีจ่ะทำ�ม�กขึน้ ในขณะเดยีวกนักเ็ปน็ก�ร

ตรวจสอบให้เหลือแต่กลุ่มที่สนใจทำ�ง�นจริงๆ ก�รได้ผ่�นทุกข์ผ่�นสุขร่วมกัน ทำ�ให้คณะทำ�ง�นกับกลุ่ม

เย�วชนสนิทสนมกันม�กขึ้น จนกล�ยเป็นคว�มผูกพันในก�รติดต�มหนุนเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกันต่อไป

“กระบวนการนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องเงียบบ้าง 
ทำาให้เราเห็นว่าพอเราหยุด เราได้อะไร 
เห็นอะไร” ซึ่งผลต่อเนื่องคือ นำาไปสู่การ 
ปรับท่าทีในการสอนที่รับฟังเด็กมากขึ้น”
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เยาวชนนับ 3 หยั่งรากพลเมือง  
เป็นการนำาเด็กๆ มาทำากิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน

ก่อน สรา้งสำานกึดว้ยการปลกูปา่ “ปลกูตน้สำ�นกึพลเมอืง 

ทำ�คว�มดีถว�ยพ่อหลวง” ถือโอกาสช่วงวันพ่อเหมือน

เปน็จดุเริม่ตน้วา่ หลงัจากนีแ้ตล่ะโครงการจะไปทำางานตาม

โครงการของเขา เหมอืนตอกย้ำาใหเ้ขารูว้า่ ว่าตอนน้ีจะเร่ิม

โครงการแล้วนะ เรียกว่าเป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกันให้

กับเด็กๆ ผูกความสัมพันธ์กันไว้ว่า พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่

ทำางานรว่มกัน และจะตอ้งมีการกลบัมาบอกเลา่กบัเพือ่นๆ 

วา่ทำาอะไรไปถึงไหน เพร�ะว�่โครงก�รพลงัเดก็และเย�ว

ชนฯ ตั้งแต่แรกเริ่ม มีเบื้องหลังว่� ไม่อย�กให้เด็กแยก

กันเป็นโครงก�ร แต่อย�กให้รู้สึกว่�ทั้ง 20 โครงก�รมี

คว�มเชื่อมต่อกัน

“เหตผุลทีอ่อกแบบเวทีนีเ้พราะโครงการนีมี้เปา้หมาย

รว่มกันวา่ พวกเขาคือเครอืขา่ยภาคตะวนัตก ไมใ่ช่โครงการ

ของฉันหรือโครงการของเธอ แต่เราทำาเพื่อภูมิภาค ไม่ได้

ทำาเพ่ือตัวเองโครงการเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 

ซึ่งในเวทีเราก็พยายามเล่าให้น้องๆ เห็นความเชื่อมโยงว่า

ต้นน้ำาแม่กลองมาจากเมืองกาญจน์ ไหลมาจนถึงดอนหอยหลอด ปลูกป่าที่ดอยหอยหลอดก็เกี่ยวข้องกับเด็ก 

เมืองกาญจน์ และในวันนั้นก็มีการลงนามสัญญาและชี้แจงเรื่องหลักฐาน เอกสารต่างๆ ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่าย

ก็ไปปลูกป่ากัน” ชิษนุวัฒน์บอกแนวคิดการออกแบบเวที

ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณโครงก�รเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รเรียนรู้ ท่ีโครงก�รต้องก�รให้

กลุม่เย�วชนแตล่ะทมีไดฝ้กึฝนวนัิยในก�รใชจ้�่ย  จงึเซต็ระบบใหม้เีงือ่นไขของก�รเปดิบญัชรีว่มของสม�ชกิ

ในทีม เพ่ือสร้�งก�รรับรู้ร่วมกัน ก�รให้เด็กบริห�รก�รเงินเองเป็นกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีต่�งจ�กโครงก�รอ่ืนๆ 

ที่มักมีก�รบริห�รก�รเงินโดยผู้ใหญ่ 

“เราไม่ได้กลัวครูหรือพี่เลี้ยงจะตุกติก แต่นี่เป็นหลักคิดตั้งแต่แรก เราเชื่อว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ต้องให้

เด็กได้มีโอกาสเล่นของจริง จับเงินจริง ผิดพลาดบกพร่องอะไรบ้าง ก็ถอดบทเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน” 

ก�รเซ็นสญัญ�โครงก�รจงึเปน็สญัญ�ทีผ่กูมดัทีส่ง่ผลตอ่คว�มรบัผดิชอบของกลุม่เย�วชนอย�่งชดัเจน 

เยาวชนนับ 4 Check Point พลเมือง 
คือเวทีสรุปบทเรียนครึ่งโครงการว่า แต่ละกลุ่มทำางานไปถึงไหน โดยมีเบื้องหลังคือ “กระตุ้น” การทำางาน

ของกลุ่มเยาวชนที่เฉื่อยชา ครั้งนี้ทีมออกแบบกระบวนการใหม่  ไม่ใช้วิธีนำาเสนอรายงานความก้าวหน้าที่ละทีม 

แต่เป็นการคละกลุ่มเพื่อเล่าสู่กันฟังในกลุ่มย่อย เพราะเห็นได้ชัดเจนว่า กลุ่มเยาวชนที่ทำางานมาจาก 2 ฐานคือ 

ฐานสถาบนัการศึกษา และฐานชมุชน ซึง่นอ้งทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษามกัคุน้เคยกบัการนำาเสนออยูแ่ลว้ แต่เจตน�

ของโครงก�รคอืตอ้งก�รพฒัน�ทักษะเดก็ทกุคน ไมใ่ชพ่ฒัน�แบบกลุม่ จึงต้องสล�ยทีมให้แยกกนันำ�เสนอ

“การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ที่โครงการ
ต้องการให้กลุ่มเยาวชนแต่ละทีมได้ฝึกฝน
วินัยในการใช้จ่าย จึงเซ็ตระบบให้มีเงื่อนไข
ของการเปิดบัญชีร่วมของสมาชิกในทีม
เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน”
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“ในแง่กระบวนการเรยีนรูใ้นฐานะทีเ่ราทำางานกบัเดก็ ทำาใหเ้ราเหน็วา่ บางคร้ังเงือ่นไขการนำาเสนอทำาให้เหน็

เด็กเก่งเดี่ยว”  ชิษนุวัฒน์เล่า

“ตอนนั้นคุยกันว่าอยากได้แบบสดๆ ก็เลยคละกลุ่ม แล้วให้น้องเล่า เราอยากเช็คด้วยว่า ที่ผ่านกิจกรรมมา 

เป้าหมายที่เด็กแต่ละทีมทำาเหมือนกันหรือไม่ แล้วนำาเสนอไปในทิศทางเดียวกันไหม” ปอมเสริม

ผลของก�รสร�้งเงือ่นไขใหท้กุคนไดบ้อกเล�่ ผลกัดนัให้เด็กท่ีพูดไมเ่กง่ได้มโีอก�สพดู แมจ้ะทำ�ได้ไม่

ดีเท่�กับกลุ่มเด็กที่พูดเก่ง แต่พวกเข�ก็ส�ม�รถสื่อส�รให้เพื่อนๆ เข้�ใจได้ว่� เข�กำ�ลังทำ�อะไรอย่�งไร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นนี้ กลายเป็นการ “จุดไฟ” ให้กลุ่มที่ยังเฉยชากระตือรือร้น ลุกขึ้นมาทำาโครงการ 

หลังจากที่ได้เห็นเพื่อนๆ กลุ่มอื่นมีความคืบหน้าในการทำางานไปมากแล้ว บรรยากาศหลังการเวิร์คช็อปคือ การ

ลุกขึ้นมาทำางานอย่างกระฉับกระเฉงของกลุ่มที่เคยเฉื่อยชาหลายๆ กลุ่ม 

เยาวชนนับ 5 Citizen Network 
เป็นเวทีนำาเสนอผลการดำาเนินโครงการ และรับคำาแนะนำาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เติมทักษะการคิดเชิงระบบ 

(System Thinking) และสานพลังสร้างเครือข่ายเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก ซึ่งมีโจทย์ท้าทายให้กลุ่ม

เยาวชนแต่ละกลุ่มออกแบบสร้างสรรค์วิธีการนำาเสนอที่ไม่ใช่การใช้ Power Point Presentation หรือการสรุป

เนือ้หาลง Flipchart แลว้มานำาเสนอ ดงันัน้บรรยากาศของการนำาเสนอจึงคกึคกัดว้ยความหลากหลายของแนวคดิ

และรูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ การแสดง ฯลฯ
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Learning Festival: ปลุกพลังเย�วชนชูวิถีคนตะวันตก

หลังกระบวนการ “ปลุกยักษ์” ภาคตะวันตกเสร็จสิ้นลง ทีมพี่เลี้ยงโครงการจัดให้มีเวทีนำาเสนอผลการ 

ดำาเนินงานของน้องทั้ง 20 โครงการ  โดยเป้าหมายของการจัดงานคร้ังนี้ทีมงานบอกว่ามี 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1.ต้องก�รเช็คศักยภ�พของน้องในโครงก�รว่� 1 ปีที่ผ่�นม�พวกเข�มีคว�มพร้อมที่อยู่ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์

ที่กดดันได้หรือไม่ เช่น  ทำ�ง�นเป็นทีมหรือเป็นเครือข่�ยได้ไหม 2.สื่อส�รผลก�รทำ�โครงก�รสู่ส�ธ�รณะ 

นัน่หมายความวา่กระบวนการทีน่อ้งทำาจะถกูเหว่ียงออกสูส่าธารณะ ดว้ยการทีน่อ้งมาคดิทำาอะไรรว่มกนั ออกแบบ

กิจกรรมร่วมกัน ที่พิสูจน์ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นเครือข่าย ร่วมเรียนรู้หลายเรื่องทั้ง

ความเสียสละ การร่วมไม้ร่วมมือกัน การยอมรับฟังคนอื่นภายใต้

สถานการณ์ทีวุ่น่วายวา่ พวกเขาสามารถรับมอืไดม้ากนอ้ยแคไ่หน 

ถ้าทำาได้เขาก็จะได้รับการชื่นชมจากการสื่อสารสาธารณะในครั้งนี้ 

“ลึกๆ จริงๆ แล้วผมอยาก “สร้างเครือข่ายเยาวชนภาค

ตะวันตก” ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาภูมิภาคนี้มีการ

สร้างพลเมืองทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นเล็กไว้บ้างแล้ว แต่

นบัวนัคนเหล่าน้ีเหลือน้อยลงทุกที ขนาดผมสร้างกนัมานานยัง

เหลือแค่ไม่ก่ีคน แล้วถ้าเราไม่สร้างพลเมืองรุ่นเยาว์ไว้เลย

อนาคตภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อมีโครงการฯ นี้เข้ามา จึง

ตอบโจทย์เรื่องการสร้างคนให้พื้นที่ได้ อย่างน้อยๆ ก็เกิดเป็น

เครือข่ายเยาวชน ซึ่งในอนาคตหากมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น 

เด็กเยาวชนเหล่าน้ีก็ถูก “ปลุกพลัง” ขึ้นมาช่วยเหลือชุมชน

สังคมตอ่ไป” ชิษนวุฒันต์อกย้ำาเบ้ืองหลงัแนวคดิการออกแบบงาน

ชิษนุวัฒน์บอกต่อว่า ด้วยสไตล์การทำางานที่ไม่ชอบโชว์เดี่ยว 

เขาชอบให้คนมารุมล้อม มาช่วยกันทำา ดีไม่ดีไม่ดีไม่รู้ เพราะเราทำาคนเดียวไม่มีพลัง แต่หากมีเพื่อนมาร่วม 

ทำาด้วยกัน รับรู้ด้วยกัน งานจะมีพลังมากกว่า ยิ่งเรามีลูกน้องเราก็ต้องฝึกเขา เก่งบ้าง ไม่เก่งบ้าง ไม่เป็นไร  

เพราะเรามีหน้าที่สร้างคน แต่ถ้าเราทำาคนเดียว เก่งคนเดียว คิดเองทำาเอง คงไม่ใช่ แต่เรามองว่าเราจะต้องดึง

ศกัยภาพของทมีทำางานและของนอ้งๆ ในโครงการออกมาใหไ้ด ้“พีส่รุจติ ชิรเวทย์ย้ำาเสมอวา่ คนเราต้องยอมรบั

กันด้วยการทำางาน”  

ด้วยเหตุนี้การออกแบบงานครั้งนี้เขาจึงให้น้องคิดทำาเองเกือบทั้งหมด เขาทำาหน้าที่นั่งดู เห็นอะไรไม่เข้าที่ 

ไม่เข้าทาง หรือเห็นน้องๆ จะตกเหว ก็ต้องคอยช้อน คอยกระตุก ต้องเอื้อมมือไปดึงไว้ แม้เราจะเปิดพื้นท่ีให้ 

เขาทำา แต่ก็ไม่ได้ปล่อยทั้งหมด บางเรื่องถ้าไม่ล้ม เจ็บนิดหน่อยเขาก็จะไม่รู้ แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่า

ถ้าพลาดเราก็ต้องรับผิดชอบด้วย ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะ แต่เราต้องคิดอุดช่องโหว่ให้มากที่สุด ถ้าผิดพลาดก็

ต้องยอมรับ 

ชิษนุวัฒน์ย้ำาวา่ เหตุที่เขาต้องคอยฉุดดึงรั้งน้องๆ ขึ้นมา เพราะเข้าใจดีว่า บางครั้งเด็กก็ต้องการความสำาเร็จ

ที่เกิดจากตัวเอง เราในฐานะผู้ใหญ่ต้องคอยกระตุกกระตุ้นว่าบางเร่ืองเขาอาจจะเห็นไม่รอบ ต้องมีผู้ใหญ่คอย 

ชว่ยมอง ซ่ึงพอครัง้หลงัๆ นอ้งเขากจ็ะเดนิกลบัมาถามเองว่าอย่างนีด้ไีหมๆ เรากต้็องถามต่อว่าทีเ่ขาเหน็ว่าดนีัน้

“ภูมิภาคนี้มีการสร้างพลเมืองทั้งรุ่นใหญ่ 
รุ่นกลาง และรุ่นเล็กไว้บ้างแล้ว แต่นับวัน
คนเหล่านี้เหลือน้อยลงทุกที... 
ถ้าเราไม่สร้างพลเมืองรุ่นเยาว์ ไว้เลย 
อนาคตภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไร 
โครงการฯ นี้เข้ามา จึงตอบโจทย์เรื่อง 
การสร้างคนให้พื้นที่ได้ อย่างน้อยๆ ก็ 
เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชน ซึ่งในอนาคต
หากมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น 
เด็กเยาวชนเหล่านี้ก็ถูก “ปลุกพลัง” 
ขึ้นมาช่วยเหลือชุมชนสังคมต่อไป”
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ดีเพราะอะไร  เป็นคำาถามที่เราต้องฝึกเด็กต่อไปเรื่อยๆ  ให้น้องเรียนรู้จากการทำางานจริง เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้

เขาทำา แต่เราต้องไม่ปล่อยให้เขาพลาดจนลงไม่ได้  

“การทำางานกับเดก็ยากนะ เพราะเราตอ้งคอยมอง คอยด ูคอยจับอารมณค์วามรูส้กึเขาตอ้งตลอดเวลา เพือ่

ให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่ามีคนให้กำาลังใจ  ต้องมีกระบวนการตบๆ จูบๆ บางทีก็โอ๋บ้าง ดุบ้าง  คนเป็นพี่เลี้ยง

ต้องมีสมดุล โหดบ้าง ใจดีบ้าง ช่วยบ้าง”

ชิษนุวัฒน์เล่าต่อว่า แม้งานนี้เขาจะให้น้องคิดออกแบบงานเอง แต่เขาก็วางกรอบงานไว้เช่นกัน ใช้วิธีโยน

แนวคิดใหเ้ดก็ไปคดิขยายผลตอ่ บางเรือ่งกน็ำามาจากการไดไ้ปศกึษาดงูานของภาคเีครือขา่ย ตวัอยา่งเชน่กจิกรรม 

“ปั่น ปั่น เรียนรู้ท้องถิ่น ปลุกพลังพลเมือง” ที่มี “แรงบันด�ลใจ” มาจากกิจกรรม Bike for MOM และกิจกรรม

ท่ีงานละอ่อนนา่น ฮกับา้นเกดิท่ีมกีารเดนิตงุ ทำาใหเ้ขาเหน็เรือ่งความเคลือ่นไหวนัน้มพีลงัมาก เลยนำามาออกแบบ

เป็นกิจกรรมให้คนที่เข้าร่วมงานได้ไปเรียนรู้วิถีชุมชนคนตะวันตก และเป็นการกระตุ้นคนในชุมชนให้รับรู้ว่าขณะ

นีใ้นพืน้ท่ีกำาลงัมีการจดังานอะไรอยู ่ สว่นพธิเีปิดงานกไ็ด้ไอเดียมาจากจงัหวดันา่นเชน่กนัว่า การใช้ศลิปวฒันธรรม

มาเปิดงานจะทำาให้คนดูรู้สึกฮึกเหิมมีกำาลังใจ แต่ต้องเช่ือมโยงกับภูมิภาคตะวันตกและเชื่อมโยงกับงานที่เด็กทำา 

ร้อยให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้

สำ�หรับนิทรรศก�รก็ให้เด็กคิดเอง เพร�ะเป้�หม�ยโครงก�รคือ “เด็กคิดเอง ทำ�เอง” โครงก�รทำ�

โปสเตอร์ให้ 1 แผ่นก็จริง แต่วิธีก�รนำ�เสนอเข�ต้องคิดสร้�งสรรค์เอง เพร�ะฉะนั้นก�รนำ�เสนอของน้อง

จึงออกม�จ�กอนิเนอรไ์มไ่ดม้�จ�กก�รทอ่งจำ� ซึง่กว�่จะออกม�อย�่งนีไ้ด้กต็อ้งผ่�นกระบวนก�รออกแบบ

เหมอืนกนั เพ่ือทำ�ให้ทกุคนเหน็ภ�พรว่มกนั  สว่นเวทีในวันท่ี 20 กนัย�ยน 2558  ท่ีจัดข้ึนท่ีกนกรตัน์รสีอรท์

นั้น ตอนแรกไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนี้ แต่ม�เปลี่ยนเอ�น�ทีสุดท้�ยด้วยปัญห�คือสภ�พอ�ก�ศ  เข�จึงพลิก

วิกฤติให้เป็นโอก�ส ใช้เวทีวันนี้ “เหวี่ยง” เด็กไปสู่ก�รเริ่มต้นโครงก�รในปีที่ 2 นำ�เด็กรุ่นเก่�และรุ่นใหม่

ม�ทำ�กิจกรรมร่วมกัน  เป้�หม�ยคือให้เด็กรุ่นเก่�รู้สึกว่�เข�มีของ ส่วนเด็กรุ่นใหม่เมื่อเห็นพี่ทำ�ได้ก็อย�ก

ทำ�บ�้ง คอืถ้�จดัแบบเดมิเร�ไดเ้รือ่งส่ือส�รส�ธ�รณะ แต่เมือ่ต้องย�้ยม�จด้ในสถ�นทีป่ดิเร�กต้็องได้เรือ่ง

ส�ธ�รณะเหมือนเดิม แต่เป็นส�ธ�รณะอีกมุมหนึ่งเท่�นั้นเอง

“เวทีเสวนาทีจ่ดัขึน้ผมกอ็ยากเผยแพรสู่ส่าธารณะดว้ยเช่นกนั เพราะผมเหน็ผลชดัเจนว่าโครงการน้ีตอบโจทย์

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ครูที่เข้าร่วมก็เข้าใจกระบวนการ ชุมชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อเห็น

ประเด็นตรงนี้เราก็เลยอยากสื่อสารเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้คนที่เชิญมาร่วมวงเสวนาก็ต้องเป็นคน

สาธารณะที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้โครงการได้ จึงเชิญ รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ มาร่วมเวทีด้วย”

วันนี้การปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตกเสร็จสิ้นลงแล้ว ถามว่าตอบโจทย์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ชิษนุวัฒน์บอก

ว่า สิ่งที่ได้มากที่สุดคือเรื่อง “คว�มเป็นเครือข่�ย” ท่ีเขามั่นใจว่าในอนาคตหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในภูมิภาค

ตะวันเขาจะได้เครือข่ายเยาวชนมาช่วยขับเคลื่อนอย่างแน่นอน ต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีมพี่เลี้ยง

โครงการ พี่เลี้ยงชุมชน เด็กๆ ในโครงการ ผู้ใหญ่ในชุมชน ภาคีเครือข่าย  รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล 

ทุกคนล้วนเป็น “จิ๊กซอว์” ที่ทำาให้งานครั้งสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

“การทำางานกับเด็กยากนะ เพราะเราต้องคอยมอง คอยดู คอยจับอารมณ์ความรู้สึกเขา
ต้องตลอดเวลา เพื่อให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่ามีคนให้กำาลังใจ  ต้องมีกระบวนการ
ตบๆ จูบๆ บางทีก็โอ๋บ้าง ดุบ้าง  คนเป็นพี่เลี้ยงต้องมีสมดุล โหดบ้าง ใจดีบ้าง ช่วยบ้าง”
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สร้�งทีมทำ�ง�น...กลไกพัฒน�เย�วชนภ�คตะวันตก

 เพราะเปน็องคก์รทีท่ำางานหลายหนา้ การออกแบบการทำางานต่างๆ จึงตอ้งมคีวามรัดกมุ และสอดคลอ้ง

กัน เมือ่รบัง�นโครงก�รพลงัเดก็และเย�วชนเพือ่ก�รเรยีนรูภ้มูสิงัคมภ�คตะวนัตกเข�้ม� ก�รออกแบบก�ร

ทำ�ง�นของคณะทำ�ง�นในชว่งแรกจงึองิกบัก�รจดัก�รเชงิพืน้ท่ีของง�นวจิยัเพือ่ท้องถิน่ทีแ่ต่ละคนดูแลอยู่ 

โดยมอบหม�ยใหด้แูลโครงก�รเย�วชนต�มพ้ืนทีง่�นวจิยัเดิมเปน็หลกั กล�่วคอื อว้นดูแลพืน้ท่ีร�ชบรุแีละ

ก�ญจนบุรี ปอมดูแลพื้นที่เพชรบุรีและง�นสื่อส�รประช�สัมพันธ์ ส่วนอ�ร์ตดูแลพื้นที่สมุทรสงคร�ม แต่

เมือ่ทำ�ง�นไปไดร้ะยะหนึง่กจ็ะมกี�รสลบัพืน้ทีบ้่�งในกรณีทีเ่จ�้ของพืน้ทีไ่มว่�่ง และต่อม�ก�รดูแลโครงก�ร

เย�วชนเริ่มเปลี่ยนเป็นใช้คว�มสนิทระหว่�งพี่กับน้องแทน  

“ช่วงหลังงานเรามีงานหลายหน้า เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลจึงสลับสับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ คนที่อยู่ก็

ลงไปตามพื้นที่แทน พอเป็นอย่างนี้บ่อยๆ เด็กจะติด ก็เลยเปลี่ยนไปโดยปริยาย” อาร์ตอธิบายเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม การดูแลของพี่และน้อง เมื่อต้องลงรายละเอียดในการทำางานมากขึ้น เป็นธรรมดาที่จะต้อง

เกิดปญัหา ซ่ึงต้องใชค้วามสมัพนัธบ์างอยา่งเขา้มาเพือ่คลีค่ลาย ระหวา่งความสมัพนัธข์องคณะทำางานบางคนกบั

นอ้งในโครงการบางคน กต็อ้งเปลีย่นคนดูแลเชน่กนั หรือบางทีเยาวชนบางกลุม่ถูกจริตการทำางานกับคณะทำางาน

บางคนกจ็ะยดึติดกับคนๆ น้ัน  โดยเฉพาะจะตดิพ่ีเลีย้งตัง้แตช่่วงทีเ่ขยีนโครงการรว่มกนั เด็กกจ็ะตดิคนนัน้เพราะ

พี่เห็นงานโครงการมาตั้งแต่ต้น 

“วิทยาลัยเกษตร คนอื่นจะไม่ไปเลย เพราะว่าน้องไม่ฟัง โทรไปก็เฉยๆ ผมต้องดูเอง ความสัมพันธ์ที่เป็น

แบบนี้เพราะเราไปตามงานแบบไม่ได้ไปตามงาน เราไปถามความเป็นอยู่เขาว่าอยู่ยังไง ทำาอย่างนี้เป็นยัง

ไงบ้าง แล้วค่อยเชื่อมไปว่า ทำากิจกรรมถึงไหนแล้ว ถ้าน้องทำาไม่ได้ตามแผนก็ไม่ได้ไปว่าน้อง แต่พยายาม

คยุวา่กจิกรรมทีคุ่ณทำาถา้ดตูามแผนอยูข่ัน้ตอนไหน นอ้งก็จะไดไ้มรู้่สกึว่าเราไปกดดนัเยอะ เพราะว่านอ้งวิทยาลยั

เกษตรจะแตกต่างกับที่อื่นคือถ้าไม่เอาก็ไม่เอาเลย ไม่กล้าแสดงออก ถ้าไปตามว่าไปถึงไหน 1 2 3 4 เขาไม่ทำา 

เวลาโทรไปก็คุยเรื่องอื่นก่อน เน้นเรื่องสิ่งที่เขาทำาแล้วค่อยดึงเชื่อมมาว่ามันอยู่ในแผนยังไง” อ้วนเล่าสถานการณ์

แต่เครื่องมือที่คณะทำางานใช้ร่วมกัน คือ การใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ และติดตาม

ความคืบหน้าของงาน ดังนั้น พี่ทุกคนจะเป็นเพื่อนกับน้องทั้งในเฟสบุ๊ค และไลน์ ทั้งที่เป็นส่วนตัวและของกลุ่ม

 เครื่องมือในการทำางานท่ีสำาคัญอีกส่วน คือ ตัวโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ ทั้งโครงการของคณะ

ทำางานและโครงการของกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นเสมือนคัมภีร์ที่ทุกคนต้องทำาความเข้าใจ ทั้งเนื้องาน เวลา และงบ

ประมาณ เนื่องจากต้องออกแบบกระบวนการหนุนเสริมกลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยงในชุมชน

“เราเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เขียน proposal ที่ทีมงานเขียนกันคนละท่อนแล้วเอามาประกอบร่าง

กนั ทำาใหเ้หน็ท้ังกรอบของงบประมาณและแผนกจิกรรม ทำาใหเ้ราเห็นภาพโครงการชดัขึน้ในการมองงาน” 

อาร์ตเล่า

 ซึ่งชิษนุวัฒน์เสริมว่า นี่คือ “หัวใจ” ของก�รทำ�ง�นเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเย�วชน 

“เราคิดว่าพี่เล้ียงต้องทำาการบ้านกับตัวโครงการของน้อง คืออย่ารู้แค่ผิวเผิน ต้องเห็นแผนของน้อง 

วิเคราะห์แผนของน้อง แล้วเวลาลงไปในพื้นที่ ถ้าเขาไม่เข้าใจว่าน้องกำาลังจะเดินไปขั้นตอนไหนอย่างไร 

แล้วตอนนี้น้องเดินถึงไหน เขาก็จะไม่เข้าใจว่าเขาควรจะหนุนเสริมน้องอย่างไร เพราะฉะนั้นพ่ีเลี้ยงต้อง

ทำาการบ้าน เพื่อจะสามารถตั้งคำาถามเพื่อสาวลึกลงไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้” 
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น้องเรียนรู้...พี่ก็เรียนรู้

การทำางานของคณะทำางานมีการจัดชั้นของการทำางานที่เสริมกัน โดยมีปอม อาร์ต อ้วนทำางานเป็นพี่เลี้ยง

ประกบกลุ่มเยาวชน พวงทำาหน้าที่สนับสนุนด้านเอกสารรายงาน  มีชิษนุวัฒน์เป็นคนกุมสภาพการทำางาน น้ำา

หนักของการทำางานจึงตกอยู่ที่ 3 หนุ่มที่จะต้องทำาตั้งแต่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆ 

ก�รมอบหม�ยให้อ้วน อ�รต์ ปอม เป็นหลักในก�รทำ�ง�น เพร�ะชษินวุฒันม์โีจทย์เรือ่งของก�รพฒัน�

ทีมง�นอยู่เบื้องหลัง ด้วยที่ผ่�นม�ง�นส่วนใหญ่เข�เป็นคนกุมสภ�พและออกแบบกระบวนก�รเองเกือบ

ทัง้หมด ซ่ึงกล�ยเปน็จดุออ่นทีท่ำ�ใหท้มีง�นไมไ่ดพ้ฒัน�ศกัยภ�พเท�่ทีค่วร ดงันัน้ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

พลังเด็กและเย�วชนฯ จึงเป็นโอก�สดีที่เข�จะได้พัฒน�ศักยภ�พของเด็กและเย�วชนในภ�คตะวัน รวม

ทั้งพัฒน�ศักยภ�พและทักษะของทีมง�นไปด้วยพร้อมกัน 

“มนัเปน็พืน้ทีท่ีเ่ขาจะไดฝ้กึเรือ่งนี ้ฉะนัน้ เวลาประชมุเราก็จะบอกว่าไปออกแบบมา แลว้เอามาให้ด ูซึง่พวก

เขาก็ทำาได้ดี อันไหนท่ียังไม่ดีก็ช่วยกันปรับใหม่  เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญที่จะทำาให้ทีมงานเติบโตทั้งใน

หน้าที่การงานและจิตใจ พวกนี้เขามีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นโครงการนี้ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นแทบ

จะไม่ได้มาจากเราเลย  ต้องยกเครดิตให้พวกเขา”  ชิษนุวัฒน์เล่า 

ปอม อ้วน อ�ร์ต ซึ่งในอดีตไม่ค่อยได้ทำ�ง�นกระบวนก�รม�กนัก เพร�ะมีทีมง�นคนอื่นรับผิดชอบ 

ทั้ง 3 คนจึงอยู่ในภ�วะอ่อนแอเชิงกระบวนก�ร ก�รที่พวกเข�ต้องเข้�ม�รับผิดชอบง�นกระบวนก�ร ซึ่ง

ตอ้งมกี�รออกแบบท้ังเน้ือห�และสันทน�ก�ร โดยมเีวทเีวริค์ชอ็ปของโครงก�รพลงัเดก็และเย�วชนฯ เปน็

ทีฝ่กึฝนและขดัเกล�จนทกัษะในก�รจัดกระบวนก�รพฒัน�ข้ึนอย่�งเห็นได้ชดั และเป็นบทเรยีนท่ีทำ�ให้ชิษ

นุวัฒน์ค้นพบ ช่องท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พและทักษะในก�รทำ�ง�นของทีมง�น
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“พวกเขาอ่อนประสบการณ์เรื่องการเล่นเกม การออกแบบกระบวนการ  เราต้องมาทำาการบ้านให้ 

แต่ถ้าเรารุกมากเขาก็กดดัน เลยให้เขาออกแบบกระบวนการทั้งสันทนาการและเนื้อหาไปด้วยกัน  ถึงวัน

น้ีมัน่ใจวา่ใครจะอยูใ่ครจะไป มนัฝกึใหมไ่ด ้รูแ้ลว้วา่จะฝกึยงัไง อนันีช้ดัเจนเลย”  ชษินวุฒันส์ะทอ้นบทเรยีน

นอกจากการออกแบบกระบวนการเรียนรู้รายคร้ังแล้ว ก�รประชุมประจำ�เดือนของศูนย์ประส�นง�นฯ 

ซึ่งเป็นก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของง�นต่�งๆ ที่ขับเคลื่อนอยู่ ถือเป็น “เวทีภ�ยใน” ที่ทีมง�นได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะนำาแผนงานของโครงการต่างๆ ออกมาคลี่  แล้วให้แต่ละคนวิเคราะห์โครงการที่

ดูแลอยู่ท้ังหมดว่า แต่ละโครงการอยู่ในขั้นไหน เพื่อวางแผนการทำางานในระยะต่อไปว่าจะต้องหนุนเสริมกัน

อย่างไร 

“เรามีหน้าดูแผนเป็นหลัก  แล้วพอเห็นแผนแบบนี้ช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่จะถึงเราจะต้องทำาอะไรบ้าง ช่วง

แรกเริ่มทีมพวกผมจะคุยเยอะ เพราะว่าจะต้องออกแบบกิจกรรมเล็กๆ ปลีกย่อย การเตรียมเอกสาร แต่ว่าถ้าจะ

มีเวทีก็จะนัดทีมทำางานพื้นที่เขามาร่วมด้วย ช่วงที่เราเตรียมทำากิจกรรมใหญ่แล้วก็จะดึงทีมนั้นมาช่วยด้วย แต่ถ้า

เป็นกิจกรรมปลีกย่อยเราจะคุยกันในทีม” อ้วนเล่า 

เงื่อนไขของก�รมีง�นหล�ยหน้� ก�รรับรู้ง�นของทีมร่วมกันจึงเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้คณะทำ�ง�น

หนุนเสรมิกันและกนัไดถ้กูจงัหวะจะโคน ตวัอย�่งของขอ้ตกลงในก�รทำ�ง�นเชน่ หลงัประชมุ 3 วนั ร�ยง�น

ก�รประชุมต้องเสร็จ และภ�ยใน 1 สัปด�ห์ต้องเผยแพร่ถูกยึดถืออย่�งเคร่งครัด ทำ�ให้ง�นที่ต้องสอด

ประส�นต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ ดำ�เนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด

เทคนิคก�รทำ�ง�นกับกลุ่มเย�วชน เป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึ่งที่คณะทำ�ง�นต้องใส่ใจ ก�รเป็นเพื่อนใน 

โซเชียลมีเดียทุกแขนงจึงเป็นช่องท�งทั้งก�รสื่อส�ร และก�รติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของกลุ่มเย�วชน

แต่ละกลุ่มได้เป็นอย่�งดี ชนิดท่ีคณะทำ�ง�นส�ม�รถจับอ�ก�รของทีมผ่�นเนื้อห�ก�รสื่อส�รในเฟสบุ๊ค 

หรือไลน์ได้ ทำ�ให้ส�ม�รถหนุนเสริมทั้งเรื่องง�นและเรื่องจิตใจของเย�วชนได้ทันท่วงที

การบริหารสมดุลภายในทีมของกลุ่มเยาวชนก็เป็นปัจจัยสำาคัญส่วนหนึ่ง เนื่องด้วยในระยะแรกของก�ร

ทำ�ง�น คณะทำ�ง�นมุ่งประส�นง�นกับเย�วชนที่เป็นหัวหน้�โครงก�รเพียงผู้เดียว ซึ่งหากหัวหน้าโครงการ

ไม่สื่อสารต่อกับทีม ก็จะทำาให้การรับรู้ภายในทีมไม่เท่ากัน งานอาจจะกระจุกตัวอยู่ที่คนใดคนหนึ่งในทีม รวมทั้ง

กอ่ใหเ้กดิความรูส้กึห่างเหนิ ก�รปรบักระบวนก�รสือ่ส�รท่ีกระจ�ยก�รติดต่อไปยังสม�ชิกคนอืน่ๆ ของกลุ่ม

เย�วชน จึงเป็นก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์ของพี่กับน้องที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นร่วมกันร�บรื่นม�กขึ้น 

“ตอ้งคุยใหน้อ้งรบัรูห้ลายคน ตอนแรกกค็ยุกบัหวัหนา้โครงการคนเดยีว ตอนหลงัเร่ิมมาคยุกบัคนอืน่มากขึน้ 

ให้น้องได้รับรู้ว่าน้องก็สำาคัญ” อาร์ตเล่า  
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จัดก�ร “สมดุลชีวิต”

นอกจ�กเรื่องง�นแล้ว โจทย์เรื่องคว�มสมดุลในชีวิตด้�นอื่นๆ เป็นประเด็นที่ท้�ท�ยคนทำ�ง�นในทุก

แวดวง 

“พวกเราไม่ได้ทำางานหน้าเดียว ต้องเปล่ียนตลอด จึงต้องมีการจัดการตัวเอง” คือคำาบอกเล่าสถานการณ์ชีวิต

ของทีมงานจากปากคำาของชิษนุวัฒน์  ซึ่งบทเรียนการบริหารองค์กรในอดีตที่ผ่านมาพบปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ของทีมงานอยูเ่สมอ เหตผุลสามัญของลาออกคอื งานเยอะ ไมม่เีวลาสว่นตัว แต่การรบังานโครงการพลงัเดก็และ

เยาวชนฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานในองค์กร กลับสร้างระบบบางอย่างที่ช่วยคลี่คลายความกดดันในการจัด

สมดุลชีวิตของคณะทำางาน 

เคล็ดลับคือ ศึกษ�แผนง�นโครงก�รต่�งๆ ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบขององค์กรให้เข้�ใจอย่�งชัดเจน 

เพร�ะบทเรียนจ�กก�รร่วมกันเขียนโครงก�รตั้งแต่ต้น ทำ�ให้เข้�ใจเนื้อง�น ก�รติดต�มง�นกลุ่มเย�วชน

ทำ�ให้ต้องศึกษ�โครงก�รก่อนลงพ้ืนที่ เหล่�น้ีล้วนเป็นสิ่งที่ทำ�ให้คณะทำ�ง�นเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ 

แผนง�นโครงก�รจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ให้เข้�ใจ 

“โครงการนี้ช่วยให้เราจัดการตัวเองได้เยอะมากเลย  

แต่เดิมการทำาโครงการวิจัยเป็นโครงการที่ต้องทำาเรื่อยๆ  

ไมไ่ดเ้ปน็โครงการทีต้่องจัดเวทบ่ีอยๆ เหมอืน Active Citizen 

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจัดการตัวเองอะไรมากขนาดนี้  

แต่พอเรามาทำางานนี้ที่มีรายละเอียดกิจกรรมเยอะมาก  

จะจัดเวทีแต่ละครั้งต้องใช้เตรียมงานกันเป็นเดือน พอเรา

จดัการตวัเองในโครงการนีไ้ด ้โครงการอืน่กไ็ม่รูส้กึเดอืดรอ้น

อะไร ไม่ยากเลย อันน้ียากสุดแล้วเพราะต้องบริหารจัดการ

เยอะเลย” อาร์ตสะท้อน

เมื่อเข้�ใจถึงเป้�หม�ยและแผนง�นโครงก�ร จึงเข้�ใจต�ร�งเวล�ในก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ ของ

โครงก�รต่�งๆ พันธะสัญญ�เรื่องง�นกับเวล�จึงเป็นท่ีรับรู้ท่ัวกันว่� ถ้�มีธุระส่วนตัวก็หยุดง�นไปทำ�ได้  

แต่ต้องทำ�ง�นที่ตนเองรับผิดชอบให้เสร็จก่อน 

กระนั้นแล้ว คณะทำางานยอมรับว่า ก็มีพลาดบ้าง แต่ทุกคนยอมรับได้ เพราะได้ทำาอย่างเต็มที่แล้ว อีกทั้ง

หัวหน้าทีมก็ไม่ได้เคร่งครัดกับความเป็นเลิศจนสร้างบรรยากาศกดดันคนทำางาน

“เรายอมรับได้ถ้าทุกคนทำาเต็มท่ีแล้ว ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ถ้ามันพลาดก็รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ใช่มาโทษกัน  

เม่ือทุกคนเห็นแผนร่วมกันก็จะรู้ว่างานไหนต้องเร่งทำา งานไหนปล่อยไปก่อนได้ ผมจะบอกพวกเขาตลอด ทำาเท่าท่ี

ทำาได้  ผมไม่ต้องการความเป็นเลิศ ทำาให้เสร็จมาก่อน ถ้าต้องการความเป็นเลิศ ค่อยว่ากันทีหลัง” 
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พี่เลี้ยงชุมชน...กลไกหนุนเสริมที่เข้มแข็ง

ด้วยฐานทุนจากการทำางานในพ้ืนท่ีมายาวนาน เมื่อจะขับเคลื่อนงานใหม่ จึงได้เชิญแกนนำาที่เคยผ่านการ

ทำางานรว่มกนัเขา้มาเปน็สว่นหน่ึงของกลไกขับเคลือ่นงานโครงการพลงัเดก็และเยาวชนฯ ประกอบดว้ย ป�้ทองคำ� 

เจือไทย อดีตนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น แมว-นิภ� บัวจันทร์ แอล-วีรวรรณ ดวงแข ลุงเปี๊ยก-สมศักดิ์ ริ้วทอง จาก

ตำาบลแพรกหนามแดง อ�จ�รยพ์ยอม ยวุะสตุ จากโรงเรียนถาวรานกุลู อ�จ�รย์ฐติิม� เวชพงศ์ จากมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ครูตนู-กมลเนตร เกตแุกว้ โรงเรยีนเทพมงคลรงัษ ีอ�จ�รยส์ำ�ร�ญ พลอยประดบั จากวิทยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยกีาญจนบรุ ีเมน่-สรุน�ท จนัทรเ์พง็ หมอก�นต์ โตบุญม ีจากรพ.สต.บ้านบังปืน ทีร่วมตัวกนัเพ่ือ

หนุนเสริมการทำางานของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และเป็นกลไกที่ร่วมขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเวที

แต่ละครั้ง 

 เพร�ะตั้งเป้�หม�ยตั้งแต่แรกว่� ต้องพัฒน�พี่เลี้ยงในชุมชนไปพร้อมๆ กับก�รพัฒน�กลุ่มเย�วชน 

ดังนั้นก�รสร้�งก�รรับรู้ร่วมกันจึงเกิดข้ึนตั้งแต่แรกๆ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องแนวคิดในก�รทำ�ง�นที่เน้น

ให้เด็กและเย�วชนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติเอง เป็นประเด็นแรกๆ ที่ต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับพี่เลี้ยงตั้งแต่เวที

นบั 1  ภ�ยใตค้�ถ� “แนะได้แตอ่ยา่นำา” เนือ่งด้วยอย�กใหเ้ด็กและเย�วชนมีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนง�น

ของตนเองได้อย่�งเต็มที่

“แนะได้แต่อย่านำา คือ ถ้าเรานำาเขาจะไม่เกิดความคิด บางทีเราแนะอ้อมๆ อย่างสมมติว่า ให้เด็กเขาคิดว่า

ปัญหาในสังคมของเขามีอะไรบ้าง ให้เขาดูรอบๆ ตัวว่ามีอะไรบ้าง แทนที่จะบอกคำาตอบไปตรงๆ” ชิษนุวัฒน์ 

อธิบายเพิ่ม
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การเป็นกลไกที่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงพื้นที่ส่วนใหญ่จะเกาะติดกับการทำางานของกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด 

การทำาบทบาทนี้จะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายการทำางานของโครงการพลังเด็กและเยาวชน และโครงการของกลุ่ม

เยาวชนในพื้นที่ และต้องคอยสะกิดให้เด็กๆ คิด และทำาให้เข้าที่เข้าทาง 

ซึ่งป้าทองคำาเล่าว่า “ป้าต้องศึกษา อ่านรายละเอียดโครงการก่อนว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเขา

อยากเห็นอะไร ต้องศึกษาก่อนท่ีจะเข้าเวที อ่านให้เข้าใจว่าโครงการนี้ทำาอะไร แล้วเวลาเรามาอยู่ในเวที

เราก็จะมองออกวา่สดุทา้ยแลว้เขาตอ้งการอะไร และท่ีเด็กทำามาถกูทางหรอืไม ่ ถา้เราตัง้คำาถามเพือ่สรา้ง

การเรียนรู้ เราก็ต้องเห็นเป้าหมายก่อนว่าโครงการนี้เป้าหมายคืออะไร ถ้าเราไปถามสะเปะสะปะ เหมือน

เราไปดึงให้เขาออกนอกลู่นอกทาง มันไม่ได้ประโยชน์ มันเสียเวลา แต่ถ้าคำาถามต้องทำาให้เด็กฉุกคิดให้

ได้”

นอกจาก “กระตกุใหค้ดิ” เปน็ระยะๆ และชว่ยประสานงาน ในสว่นทีเ่ดก็ๆ ยงัไมส่ามารถทำาเองได ้บทบ�ท

สำ�คัญอีกด้�นของพี่เลี้ยงคือ ต้องให้กำ�ลังใจกลุ่มเย�วชนเพร�ะจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดที่จะเห็นอ�ก�รย�ม

เมื่อกลุ่มเย�วชนเกิดคว�มท้อแท้ หรือมีปัญห� เพื่อให้เย�วชนไม่เครียดจนเกินไป 

บทบาทสำาคัญอีกประการหนึ่งของพี่เลี้ยงพื้นที่คือ การ “เชื่อมโยง” เด็กและเยาวชนกับคนในชุมชนเข้าด้วย

กัน เชน่ ทีป่ลายโพงพางไมใ่ชท่ำาแคส่นามเท่านัน้ แต่จะทำายังไงใหเ้ชือ่มโยงคนข้างนอกใหม้าใชส้นาม อย่างนีต้้อง

ใช้ผู้ใหญ่เป็นตัวเชื่อมโยง บทบาทพี่เลี้ยงต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้

ก�รลงแรงสร้�งก�รเรียนรู้กับพี่เล้ียงตลอดเส้นท�งในก�รทำ�ง�นคู่ขน�นไปกับกลุ่มเย�วชน เริ่มเห็น

ผลชัดเจนขึ้นเมื่อผ่�นเวทีนับ 4 

“ในเวทีนับ 1  พี่เลี้ยงพื้นที่ยังทำาความเข้าใจอยู่  เวทีนับ 2 เราก็ไม่ให้เขาเข้ามายุ่ง เขาก็ยังงงๆ  พอนับ 3

เขาเริ่มคิดออกแล้ว พอได้ไปทำา ได้ลองติดตามเฉยๆ ไม่ต้องไปสอนอย่างที่เคยสอน แล้วมันได้ผล เกิดการ

เรียนรู้กับเด็กจริงๆ พอถึงเวทีนับ 4 ได้มาสรุปบทเรียนกันแล้วมันเห็นผล เขาก็เข้าใจมากขึ้น เห็นได้ชัดเลนว่าหลัง

จากนับ 4  ท่าทีพี่เลี้ยงก็เปลี่ยน” 

กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นแรงขับแรงเสริมกันระหว่างพี่เลี้ยงและคณะทำางาน ด้วยเงื่อนไขของคณะทำางานที่

ขอให้พี่เลี้ยงพื้นที่วางบทบาท แนะแต่ไม่นำา ในขณะเดียวกันการเข้าร่วมเรียนรู้ในแต่ละเวทีก็ทำาให้เกิดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้นทีละขั้น โดยเฉพาะสำาหรับพี่เลี้ยงที่อยู่กับกลุ่มเยาวชนตลอดเวลา เช่น คณะทำางานของโครงการจะ

ลงพื้นที่เพ่ือถอดบทเรียนการทำางานกับกลุ่มเยาวชนเป็นระยะๆ ถ้าพ่ีเลี้ยงสนใจรับฟังและสังเกตการณ์ก็จะผ่าน

กระบวนการในพื้นที่ เมื่อกลับมาเข้าเวทีครั้งต่อไปก็ได้รับการเติมเต็มความรู้ ทักษะ เทคนิคต่างๆ จึงเข้าใจ

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากขึ้น 

1 ปีที่ผ่านมานับว่า กลไกพี่เลี้ยงในพื้นที่ก่อรูปร่างขึ้นชัดเจน ช่วยหนุนเสริมการทำางานได้เป็นอย่างดี แต่ใน

การทำางานในระยะต่อไป ชิษนุวัฒน์มองว่า ยังมีเรื่องราวที่อยากจะเติมเต็มให้แก่คณะทำางานและพี่เลี้ยง เช่น 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการทำางานกับกลุ่มเยาวชน 

เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันจึงต้องมีการจัดการต่างกัน 

 ส่วนกลไกคณะกรรมก�รระดับจังหวัด ชิษนุวัฒน์ยอมรับว่� ที่ผ่�นม�ทำ�ง�นร่วมกันค่อนข้�งน้อย 

ส่วนใหญ่ใช้กลไกระดับนี้ในเรื่องก�รพิจ�รณ�โครงก�ร ขอคว�มเห็น  แต่ก�รทำ�ง�นแบบคลุกวงในยังไม่

เกิด ซึ่งเมื่อทบทวนก็ต้องยอมรับว่� คณะทำ�ง�นเองก็สื่อส�รกับคณะกรรมก�รระดับจังหวัดน้อย นี่จึงเป็น

โจทยข์องก�รทำ�ง�นในระยะตอ่ไปทีจ่ะตอ้งเพิม่ก�รสือ่ส�ร สร�้งก�รรบัรู้ และมสีว่นรว่มของคณะกรรมก�ร

ระดับจังหวัดให้เพิ่มม�กขึ้น 
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พลังพลเมืองเย�วชนภ�คตะวันตก

สำาหรบัการทำางาน 1 ปทีีผ่า่นมา คณะทำางานสะทอ้นว่า เหน็ถงึพัฒนาการของเดก็และเยาวชนว่ามคีวามรัก

และรู้จักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเอาธุระต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในจังหวัด ในโรงเรียน หรือในชุมชนตัว

เอง สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะพึงประสงคท่ี์โครงการคาดหวงัไว้ คอื รูจั้กชมุชนบา้นตวัเอง  รูเ้ทา่ทนัการเปล่ียนแปลง  

ใสใ่จความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ คดิเชือ่มโยงเรือ่งใกลต้วัและมองโลกเชงิระบบได ้มคีวามเข้าใจเรือ่งสทิธแิละหนา้ท่ี

พลเมือง เข้าใจประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง  ร่วมคิดร่วมทำาอะไรเพื่อชุมชนหรือจังหวัดของตน  

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของจังหวัด มีทักษะการบริหารจัดการ

โครงการ มทัีกษะการเกบ็บันทกึขอ้มูล เรยีนรูข้อ้มลูเพือ่นำามาใช้ในการ

ออกแบบโครงการ และมีทักษะการสกัดเนื้อหาและสื่อสารผ่านสื่อ/ 

นำาเสนออย่างสร้างสรรค์

สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงท่ีสมัผสัไดจ้ากพ้ืนที ่“พอทำาไป

เรื่อยๆ มองว่าเด็กเรียบร้อยขึ้น แต่ว่าเราไม่สามารถดึงอันนี้ออก

มาบอกเดก็ไดว้า่มนัคอือะไร แตพ่ฤตกิรรมเดก็เปลีย่น ตัวเด็กเอง

ก็บอกวา่หนูเปลีย่นแปลง แตเ่ขาก็ไมรู่ว้า่มนัเกดิตอนไหน มนัเกดิ

จากอะไร อันน้ีมันเป็นสำานึกหรือเปล่า ป้าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่า

จริงๆ เด็กเริ่มคิดเผื่อแผ่คนอื่น เขาเปลี่ยนไปเยอะ” ป้าทองคำาเล่า

ถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเยาวชนที่ได้สัมผัส 

“ยกตัวอย่างอย่างเช่น แอลไม่ต้องทำาก็ได้ในเมื่อเพื่อนเข้าออกไปแล้ว แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำาแล้วใครจะทำา 

อย่างนี้มันเป็นสำานึกที่ชัดเจนว่า ถ้าเขาไม่ทำาตรงนี้แล้วใครจะทำาเพื่อชุมชนเขา” แมวสะท้อน

ขณะทีห่มอกานตส์ะทอ้นวา่ “ผมคดิว่าเดก็เปน็เดอืดเปน็รอ้นในเรือ่งของบา้นตวัเองมากขึน้ อยา่งทีเ่ห็นบางที

เขาคิดว่า มันเป็นพื้นที่ของหนู มันเป็นชุมชนของหนูมาทำาอย่างนี้ได้อย่างไร เด็กก็ลุกขึ้นมาดูแลบ้านตัวเองมาก

ขึ้นแล้วก็ตั้งคำาถามกับคนที่ทำาอะไรที่เขารู้สึกว่าทำาอะไรที่ไปกระทบกับชุมชนเขา”

ปีแรกกับก�รนับ 1 ถึง 5 ที่มีร�ยละเอียดปลีกย่อยม�กม�ย ก�รเริ่มต้นอย่�งคนที่ยังไม่รู้ ทำ�ไม่เป็น 

ข�ดคว�มเช่ียวช�ญ แต่เม่ือได้ลงมือลองทำ�อย่�งต้ังใจ แล้วสรุปบทเรียนเป็นระยะๆ เป็นกระบวนก�รเรียนรู้

คู่ขน�นที่พัฒน�องค�พยพในเครือข่�ยพลังพลเมืองเด็กและเย�วชนภ�คตะวันตกทุกระดับ ต้ังแต่กลุ่ม

เย�วชนที่รู้ตัวรู้ตน รู้จักตัวเอง รู้จัดเพื่อน รู้จักชุมชน ใส่ใจคว�มเป็นไปของบ้�นเมือง พัฒน�ศักยภ�พ

ตนเอง พีเ่ลีย้งในพืน้ท่ีเข้�ใจแนวท�งก�รพฒัน�เดก็และเย�วชน ไมป่ลอ่ยมอืจ�กก�รสนบัสนนุก�รทำ�ง�น

ของกลุ่มเย�วชน คณะทำ�ง�นก็พัฒน�ทักษะตนเองในก�รทำ�ง�นที่หล�กหล�ยแตกต่�ง และเก่งขึ้นอย่�ง

น่�ทึ่ง 

ผลลพัธน์า่ชืน่ใจกอ่หวอดใหเ้หน็ตรงนูน้ตรงนี ่ทีท่ำาใหเ้ชือ่มัน่ไดว่้า กา้วตอ่ไปของพลงัพลเมอืงเดก็และเยาวชน

ภาคตะวันตกจะเป็นก้าวที่มั่นคง และนำาพาความเข็มแข็งสู่ท้องถิ่นที่จะตั้งรับ ปรับสู้กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

ที่คงจะถาโถมเข้ามาได้อย่างมั่นใจ

เห็นถึงพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนว่ามีความรักและรู้จัก
บ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น
รวมทั้งเอาธุระต่อเรื่องราวที่จะ
เกิดขึ้นในจังหวัด ในโรงเรียน
หรือในชุมชนตัวเอง

Ac t i v e  C i t i z e n

283พลังเด ็ก...เปลี ่ยนโลก



Ac t i v e  C i t i z e n

284 พลังเด ็ก...เปลี่ยนโลก




	ปกหน้า
	Proof 3 - SamutSongkram All (1)
	ปกหลัง

