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ทำ�ง�นม�ถึงปีที่ 4 ใครๆ ก็ค�ดหวังว�่ โครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� ต้องมี
ผลง�นและกระบวนก�รทำ�ง�นที่ชัดเจนม�กแล้ว สงขล�ฟอรั่มในฐ�นะผู้รับผิดชอบในก�ร
ดำ�เนินง�นนี้ พูดได้ว่�ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองให้
เย�วชนอ�ยุ 14-24 ปี โดยใช้กระบวนก�รให้เย�วชนเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง จ�ก
สถ�นก�รณ์จริงที่เย�วชนเลือกเองเป็นง�นท่ีท้�ท�ยม�ก ทำ�ง�นไปแต่ละปีได้มองเห็น
ทศิท�งและจดุทีต่อ้งพฒัน�และเพิม่พนูใหส้มสมยัเสมอ หยดุอยูก่บัทีไ่มไ่ด ้รวมทัง้มองเหน็
ช่องท�งก�รเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นร่วมกับสถ�นศึกษ�และเครือข่�ยต่�งๆ ในพื้นที่ม�กขึ้น 
เพร�ะต่�งฝ่�ยต่�งตระหนักตรงกันว่�เย�วชนจำ�นวนม�กของประเทศช�ติ คือสิ่งมีชีวิตที่ 
มีค่�ยิ่ง ที่ทุกๆ ฝ่�ยต้องร่วมกันทำ�ง�นหนักเพื่อบ่มเพ�ะ สร�้งสรรค์ให้เย�วชน รู้จัก รู้สึก 
เข้�ใจและเรียนรู้ว่� พลเมืองคือตัวเข� เป็นพลังอันสำ�คัญ เป็นพลังของแผ่นดินที่ต้อง 
เดินหน้�พัฒน�อย่�งช�ญฉล�ดในทุกๆ ด้�นต�มสถ�นก�รณ์ของประเทศและของโลก  
เชือ่มัน่ว�่ ชปิเล็กๆ ของคว�มเปน็พลเมอืงนีจ้ะตดิตวัเข�ไป เพือ่ใหร้ำ�ลกึถงึคว�มสำ�คญัของ
ก�รเป็นพลเมืองได้เสมอ

ปนีีค้ณะทำ�ง�นทกุฝ่�ยของสงขล�ฟอรัม่ อนัประกอบดว้ย คณะทีป่รกึษ� นกัพฒัน�
และนกัวชิ�ก�รส�ข�ต�่งๆ และเจ�้หน�้ทีป่ระจำ� ไดผ้นกึกำ�ลงักนัทำ�ง�นภ�ยใต้ประทปีสอ่ง
ท�งไกลไปด้วยกัน (วิสัยทัศน์) ว่� โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เป็นกระบวนการ
สรา้งความรว่มมอืในการสรา้งพลเมอืงเยาวชนใหรู้ส้ทิธ ิหนา้ที ่สทิธชุิมชน และมทีกัษะ
ชวีติในการอยูร่ว่มกนั โดยใชพ้ืน้ทีเ่รยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิในโลกยคุใหม่ซึง่ตอ้งอ�ศยั
คว�มรัก คว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นโดยใช้ฐ�นคว�มรู้ท่ีเกี่ยวข้องม�กม�ยหล�ยเรื่องร�ว 
แต่หนึ่งในเรื่องร�วนั้นคือ ก�รม�ทำ�ง�นและเรียนรู้ร่วมกับเย�วชน ด้วยคว�มคิดและคว�ม
รู้สึกท่ียอมรับในคว�มเป็นมนุษย์ท่ีเท่�เทียมกัน ก�รเข้�ม�ทำ�ง�นกับเย�วชนไม่ใช่ม�อยู่
เหนือกว่� ม�อบรมสั่งสอน หรือม�คอยแต่บรรย�ยให้เย�วชนฟังฝ่�ยเดียว คณะทำ�ง�น 
เชื่อมั่นว่�ง�นพัฒน�เย�วชน ผู้ใหญ่ต้องมุ่งเน้นให้เป็น งานร่วมเรียนรู้กับเยาวชน และ
เย�วชนเองก็ต้องมองให้เห็นว่� โลกของเด็กนี้ไม่ได้เป็นของเด็กฝ่�ยเดียว เร�ต้องหันม� 
ร่วมกันเรียนรู้และสร้�งให้ โลกของเด็ก โลกของผู้ใหญ่ คือโลกใบเดียวกัน ภ�ยใต้ 

คว�มเข้�ใจร่วมกันนี้ ทำ�ให้กระบวนก�รเรียนรู้ในโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� 
เป็นไปด้วยคว�มสุข และก่อเกิดก�รรับฟังคว�มคิดเห็นกันและกันอย่�งแท้จริง ดังนั้น 
ระบบ โคช หรือที่ปรึกษาของกลุ่มเยาวชน จึงต้องสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยแนวคิด 
อันสำาคัญนี้ด้วย ในช่วง 4 ปีที่ผ�่นม�กำ�ลังคนที่ใช้เป็น โคช เป็นเจ�้หน้�ที่ประจำ�โครงก�ร
จำ�นวน 7 คน ต้องดูแลและเป็นที่ปรึกษ�แกนนำ�กลุ่มเย�วชน 20-25 กลุ่ม (มีแกนนำ� 
กลุ่มละ 5 คน) ซึ่งยังไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มที่ สิ่งที่ท้�ท�ยคือครูประจำ�ก�รหรือ 
ครูในสถ�นศึกษ�ที่เย�วชนสังกัดอยู่ หรือผู้นำ�ชุมชน เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญที่โครงก�รต้อง
ขย�ยก�รรว่มง�นผส�นใจไปใหถ้งึ โดยใหค้รไูดม้องเหน็ว�่ ง�นนีค้อืง�นก�รศกึษ�เพือ่สร�้ง
พลเมืองไทยร่วมกัน

เร่ืองร�วในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องร�วก�รเรียนรู้ของกลุ่มแกนนำ�เย�วชนใน 
จังหวัดสงขล� และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ พัทลุง ตรัง ปัตต�นี และยะล� รวม 25 กลุ่ม  
มแีนวท�งก�รทำ�ง�นท่ีเหน็เปน็ปณธิ�น คอื กลุม่ทีท่ำ�ง�นเกีย่วกบัระบบนเิวศของเมอืงและ
ชุมชน กลุ่มเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อม คุณภ�พชีวิต และสำ�นึกรักบ้�นเกิด  
กลุ่มเรียนรู้โขนเพื่อสร้�งพลเมืองและกลองย�วส�มัญชน กลุ่มเด็กเรียนครู เรียนรู้เรื่อง 
ก�รศกึษ� กลุม่พลงัง�นท�งเลอืก กลุม่พอเพยีงกบัก�รปลกูผัก กลุม่นำ�คว�มรูจ้�กหอ้งเรยีน
สู่ชุมชน กลุ่มเรียนรู้จ�กฐ�นใจ สู่ฐ�นคิดเพื่อก�รเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเด็กเรียนกฎหม�ย
เรียนรู้สิทธิชุมชน

ทั้งหมด 25 กลุ่มนี้ได้ทำ�ง�นในเรื่องร�วที่เป็นโจทย์ของประเทศและของโลกทั้งสิ้น 
รวมทัง้เปน็คำ�ตอบด�้นก�รศกึษ�ทีแ่ท ้ทีมุ่ง่เนน้ก�รเรยีนรูจ้�กก�รลงมอืทำ� ในขณะเดยีวกนั
กลุ่มพลเมืองเย�วชน Beach for Life กลุ่มเก่�ที่รวมตัวกันอย�่งเหนียวแน่นก็ยังคงทำ�ง�น
ฟื้นฟูและเรียนรู้ระบบนิเวศห�ดสมิหล�อย่�งเข้มแข็ง ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นอ�ส�สมัครใน
โครงก�ร ฝกึก�รระดมทนุ และก�รขย�ยเครอืข�่ยอย�่งมชีวีติชวี�ไมห่ยดุยัง้ นบัเปน็ตน้แบบ
ที่ดีของแกนนำ�เย�วชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นบทเรียน

สิ่งที่อย�กกล่�วถึงอีกเรื่องหนึ่งคือ คว�มพย�ย�มทำ�ให้กระบวนก�รสร้�งพลเมือง 
ในแนวคิดของสงขล�ฟอรั่ม 4 ขั้นตอนชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นที่เข�้ใจแก่ผู้สนใจทั่วไป คือ

กระบวนที่ 1 การพัฒนาโครงการ ที่มุ่งเน้นให้เย�วชนทั้งทีม ชัดเจนในโครงก�รที่
กลุ่มต้ังใจจะทำ�และว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกัน โดยสงขล�ฟอร่ัมมีเคร่ืองมือ ได้แก่ ก�รประชุม
ทำ�คว�มเข�้ใจเอกส�รของกลุม่เย�วชน ก�รลงพืน้ทีไ่ปพดูคยุเพือ่เห็นพืน้ทีจ่รงิของเย�วชน 
ก�รทำ�เวิร์คช็อปวงกลมการสะท้อนกลับและการนำาเสนอ ม�ช่วยจัดกระบวนเรียนรู้  
เพื่อให้คณะที่ปรึกษ�  โคชหรือพี่เลี้ยง และแกนนำ�เย�วชนได้พบกันและชัดเจนในโครงก�ร
ร่วมกัน

กระบวนที่ 2 การ โคช หรือให้คำาปรึกษา เจ้�หน้�ที่โครงก�รทั้งหมดแบ่งภ�รกิจ
ดูแลกลุ่มเย�วชน (คนละ 3-5 กลุ่ม) เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติก�รเป็นระยะๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม
5 ธันว�คม 2559
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เพื่อให้กลุ่มเย�วชนรู้สึกไม่หลงท�ง ไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่ง โคชทั้งหมดต้องได้รับก�ร 
เรียนรู้และฝึกจ�กภ�ยในองค์กร และก�รฝึกอบรมจ�กแหล่งทุนและเครือข่�ย ภ�รกิจของ โคช
กระบวนก�รสร้�งพลเมืองเย�วชนสงขล�ฟอรั่ม คือ

- ก�รร่วมปฏิบัติง�นจริงในกระบวนที่ 1 ก�รพัฒน�โครงก�รของเย�วชน ที่ทำ�ให ้
  โคชเข้�ใจเย�วชน และสิ่งที่เย�วชนปร�รถน�จะทำ�

- ก�รพูดคุยทบทวนเป้�หม�ยโครงก�รของเย�วชน และกระตุ้นให้กลุ่มมองเห็น 
 คุณค�่หรือหัวใจของง�นที่ทำ� คิดเชื่อมโยงกับเรื่องส่วนรวมเสมอ

- ปลกูคว�มเชือ่มัน่ในก�รทำ�ง�นเปน็ทมี แบง่ภ�รกจิชดัเจนและชว่ยกนัดแูลตดิต�ม  
 ถอดบทเรียนเป็นระยะๆ บันทึกภ�พ บันทึกเรื่องร�ว ก�รฝึกสื่อส�รท�งโซเชียล 
 เน็ตเวิร์ก

- ทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องทักษะชีวิตในก�รทำ�ง�นร่วมกัน และจิตสำ�นึกพลเมือง  
 พย�ย�มสังเกตและชวนพูดชวนคุยถึงพัฒน�ก�รในเรื่องทักษะชีวิตนี้เป็นประจำ�

- ลีล�ก�รพูดคุยของโคชท่ีให้ขวัญ ให้กำ�ลังใจ ใช้พลังของถ้อยคำ� มองเห็นคุณค่� 
 ของง�นที่ทำ� ให้เวล�กับก�รฟังอย�่งลึกซึ้งและไม่ยัดเยียดคว�มคิด

-  โคชตอ้งศกึษ�คน้คว้� ตดิต�มเรือ่งร�ว ส�ระในเรือ่งทีก่ลุม่เย�วชนทำ� และเตรยีม 
 ข้อมูลให้เพียงพอ หรือม�กกว่�ไว้เสมอ เพื่อให้น่�เชื่อถือ

กระบวนที่ 3 การพัฒนาจิตสำานึกพลเมือง โดยก�รเรียนรู้จ�กพื้นที่จริง ซึ่งสงขล�
ฟอรั่มจะเลือกสรรพื้นที่ชุมชนที่มีลักษณะชุมชนพลเมือง เลือกพื้นที่เรียนรู้สถ�นก�รณ์จริง
ต�มเหตุก�รณ์บ้�นเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สัมผัสและเรียนรู้ก�รมีส่วนร่วมในประเด็นของ
บ้�นเมืองต�มสิทธิและหน�้ที่ของพลเมือง

กระบวนที ่4 การสรปุบทเรยีน เรยีนรูร้ะหวา่งกลุม่ และการสือ่สารกบัสาธารณะ 
โดยจัดเป็นง�นก�รเรียนรู้ (Learning Festival) เวทีก�รอภิปร�ยในประเด็นเปิดโลกทัศน์
เย�วชน หรอืเร่ืองทีเ่ย�วชนทำ�ง�นอยู ่ในระหว่�งจดัง�นเปดิโอก�สใหเ้ย�วชนพบสือ่มวลชน 
พบผู้คนทั่วไปเพื่อนำ�เสนอคว�มคิดอย�่งอิสระ 

ทั้งหมดที่นำ�เสนอในคำ�นำ�นี้ คือสิ่งที่สงขล�ฟอรั่มอย�กให้ทุกท่�นได้อ่�นเพื่อเป็น
ข้อมูล ค้นพบคว�มคิดในก�รนำ�ไปวิพ�กษ์วิจ�รณ์ เสนอแนะก�รพัฒน�ง�นโครงก�รพลัง
พลเมืองเย�วชนสงขล�ให้ม�กยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในก�รทำ�ง�นนี้ และสงขล�ฟอรั่ม
ยินดีน้อมรับฟังด้วยคว�มเต็มใจยิ่ง

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสร้�งเสริมวิถีชีวิต สุขภ�วะ 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

คำ�นำ�

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ริเร่ิมโครงก�ร Active Citizen 
ข้ึนม� เพื่อเป็นกลไกสื่อส�รสำ�หรับเปลี่ยนจิตสำ�นึกประช�ชนให้เป็นจิตสำ�นึกใหม่ และ 
สร้�งคนรุ่นใหม่ที่มีสำ�นึกต่อส่วนรวม โดยคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร
สร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) และกว�่ 15 องค์กรพันธมติร ด้วยตระหนักถึงพลวัตก�รเปล่ียนแปลง
อย่�งรวดเร็วของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกำ�ลังท้�ท�ยท่ัวโลก เกิดคล่ืนอ�รยธรรมของยุคที่
ดำ�เนินเข�้สู่คว�มเป็นสังคมฐ�นคว�มคิดที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กล�งและมีสุขภ�วะองค์รวม
เป็นเป้�หม�ย ดังนั้นศักยภ�พของประช�ชนที่เป็นนักคิดแบบองค์รวม และนักสร้�งก�ร
เปล่ียนแปลง จึงเป็นปัจจัยท่ีสำ�คัญย่ิง จึงทำ�ให้ปัจจุบันศูนย์กล�งก�รพัฒน�คือคน โดยเฉพ�ะ
กระบวนก�รคิดและก�รใช้ปัญญ� 

“Active Citizen” หรือ “พลเมืองสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ  
ต้องเร่ิมลงไปทำางานด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิด
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม (Creative) และคดิบวก เชือ่มัน่ในพลงับวกของตวัเอง (Positive) 
การทำางานเพื่อให้เกิด Active Citizen สสส.ได้ประสานความร่วมมือและพัฒนางาน
รว่มกับมลูนิธิสยามกมัมาจล โดยรว่มกนัสรา้งพลเมืองเยาวชนใน 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่จงัหวดั
สงขลา ศรีสะเกษ น่าน และภูมิภาคตะวันตก (กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และ 
สมทุรสงคราม) โดยใชว้ธิเีปดิพืน้ทีใ่หเ้ย�วชนได้ทำ�โครงก�รทีม่�จ�กคว�มตอ้งก�รในชมุชน 
และใช้โครงก�รเป็นเครื่องมือในก�รสร�้ง Active Citizen ที่มีทักษะและสำ�นึกต่อส่วนรวม 
ที่อยู่ในเนื้อในตัวเย�วชน เป็นกระบวนก�รทำ�ง�นเชิงลึกกับองค์กรพัฒน�เอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมี
บทบ�ทสร้�งก�รเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด Active Citizen ในจังหวัด

จากการทำางานในระยะเวลา 2 ป ีสสส. และมลูนธิิฯ จงึตอ้งการถา่ยทอดแนวคดิ 
วธิกีารสร้าง Active Citizen เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยร่วมกันเปน็กำาลังและรว่มสรา้ง Active Citizen ใหก้บัประเทศเพือ่เป็นประเทศไทย
ที่เข้มแข็งและน่าอยู่ต่อไป
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ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดก�รมูลนิธิสย�มกัมม�จล 
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

คำ�นำ�

สร้างคน...เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) ขบัเคลือ่นโครงการ Active Citizen ท่ีมีจุดเร่ิมต้นท่ีจังหวัดสงขล� ด้วยก�รทดสอบ 
“แนวคิด” ก�รทำ�ง�นว่� ถ้�มูลนิธิฯ เข�้ไปหนุนกลุ่มคนที่เรียกว่�เป็น Active Citizen ที่มี
คว�มห่วงใยบ�้นเมือง มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในชุมชน หรือจังหวัดของตัวเอง มีเครือข่�ยก�ร
ทำ�ง�นในจังหวัดให้ทำ�หน้�ท่ี “สร้างคน” ด้วยก�รหนุนให้เข�เป็นพ่ีเล้ียง (mentor) เพ่ือพัฒน�
เด็กเย�วชนคนหนุ่มส�วในจังหวัด โดย “เปิดโอกาส” ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้�ใจ
ชมุชนเหมอืนคนรุน่พอ่รุน่แม ่มลูนธิฯิ เชือ่ว�่ ห�กเข�ไดม้โีอก�สไดท้ำ�ง�นเพือ่ชว่ยคลีค่ล�ย
ปัญห�ให้ชุมชน สิ่งน้ีจะช่วยทำาให้เด็กเยาวชน และคนหนุ่มคนสาวได้ประสบการณ์ชีวิต  
เกิดความเข้าใจในชุมชนตนเอง และค่อยๆ เกิดความรู้สึกเช่ือมโยงตัวเองเข้าถึงชุมชน
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ซึ่งน่าจะเป็น “โมเดล” ที่ดีในการพัฒนาคนในจังหวัด

ผลจ�กก�รทดลองที่สงขล� มูลนิธิฯ พบว่� กระบวนก�รนี้ได้ผลดี เพร�ะนอกจ�ก
จะทำ�ให้เด็กเย�วชนและคนหนุ่มส�วได้มีโอก�สทำ�ง�นเพื่อบ้�นเกิดของตัวเองแล้ว ปัญห�
เล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนก็ได้รับก�รเอ�ใจใส่ และคลี่คล�ยลงได้ ที่สำ�คัญคือ โครงก�รนี้ 
ยังเป็น “เครื่องมือ” ในก�รร้อยรัดคนเข้�ด้วยกันกับพื้นที่ ซึ่ง “สำานึกความเป็นพลเมือง” 
จะเกดิขึน้ตรงนี ้เพร�ะคนเร�ทกุคนลว้นผกูพนักบัถิน่เกดิ แตด่ว้ยเหตแุละปจัจยัต�่งๆ ทำ�ให้
หลงลืมและมองข้�มไป แต่ถ้�เข�มีโอก�สได้กลับม�มองชุมชนในส�ยต�ที่ละเอียดขึ้น และ
มโีอก�สทีจ่ะไดท้ำ�ง�นดว้ยก�รลงมอืแกป้ญัห�เอง วธิกี�รนีจ้ะ “ปลกุสำานกึ” ทีม่อียูแ่ลว้ให้
งอกง�มยิ่งขึ้น 

“อธิบายจากการทำางานของสมองก็คือ เด็กๆ เหล่าน้ีมีประสบการณ์ชีวิต มีความทรงจำา 
ซึง่คอืจดุเริม่ตน้ของความผกูพนั แตห่ากไมม่กีารเขา้ไปรดน้ำา พรวนดนิใหเ้ตบิโต ความผกูพนั
ก็จางหายไปในท่ีสุด แต่โครงการน้ีได้เข้าไปช่วยรดน้ำา พรวนดินให้หน่ออ่อนของสำานึกพลเมือง
ค่อยๆ เติบโตขึ้น ความรัก ความผูกพันต่อแผ่นดินเกิดจึงกลับเข้ามา และงอกงามได้อย่าง
รวดเรว็ จากการไปรบัรู้ ไปสมัผสั เพราะการไดไ้ปสมัผสักบัผูค้น ไดไ้ปรบัรูเ้ร่ืองราวทีม่อีารมณ ์
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้ง่าย”

ในขณะเดียวกัน ถ้�ส่งเด็กหนุ่มส�วกลุ่มน้ีออกไปนอกบ้�น ออกไปเรียนรู้ในจังหวัดอ่ืน 
เช่น เด็กกรุงเทพฯ ไปทำ�ง�นเชียงใหม่ ภูเก็ต สุรินทร์ เข�ก็จะมีประสบก�รณ์ชีวิต แต่มัน 
เป็นเร่ืองใหม่ ท่ีไม่เช่ือมโยงกับเร่ืองเดิมท่ีเป็นประสบก�รณ์ชีวิตเดิมของเข� คว�มงอกง�ม 
คว�มเติบโต และคว�มรู้สึกผูกพัน แม้จะเกิดขึ้นก็เกิดน้อยกว�่ในถิ่นเกิดของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ที่จังหวัดสงขลา 
ทำาให้มลูนิธิฯ มี “ชุดความรู้” 2 ชุด คือ 1. ชุดความรู้เร่ืองการพัฒนาองค์กรและพ่ีเล้ียง 
และ 2. ชุดความรู้เร่ืองการพัฒนาเด็ก 

สำาหรบัชดุความรูเ้ร่ืองการพฒันาองคก์ร คอื การสนบัสนนุองคก์รเอกชน (NGO) 
ที่จะเป็นโคชให้เด็ก ต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปหนุน ทั้งนี้เพราะแต่ละองค์กรมีระบบการ
ทำางานเปน็ของตนเอง การสนบัสนนุในเชงิองคก์รจงึไมใ่ชก่ารไปปรบัระบบการทำางาน 
แต่เป็นการหาวิธีการทำางานร่วมกัน ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน หรือเข้าไปเสริมการ
ทำางานในจังหวะที่เหมาะสม ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกัน เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและสามารถขับเคลื่อนงานเดินหน้าไปได้ด้วยดีร่วมกัน

เมื่อ “แนวคิด” ถูกทดสอบจนเห็นผลสำ�เร็จ จึงต้องมีก�รขย�ยผลไปสู่จังหวัดอื่น 
เพื่อทดสอบว่� ใช้ได้ในบริบทท่ีต่�งกัน จึงลองนำ�ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จไปขย�ยผลอีก 3 
จังหวัด คือ ศรีสะเกษ น่�น และสมุทรสงคร�ม ซ่ึงท้ัง 3 จังหวัดน้ีมีบริบทท่ีแตกต่�งกันม�ก 
หน่วยท่ีเร�จะเข�้ไปหนุนเสริมเพื่อพัฒน�ให้เข�แข็งแรงขึ้นทั้ง 3 พื้นที่ ไม่มีที่ไหนเหมือนกัน
เลย ที่น่�นมีมูลนิธิส่งเสริมก�รเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ�) ที่มีพระครูสุจิณนันทกิจเป็นผู้นำ� 
และมฆีร�ว�สเปน็ทมีทำ�ง�น ทีน่ีจ่งึมีคว�มย�กในรูปแบบหนึง่เพร�ะตอ้งทำ�ง�นกบัพระ แต่
เพร�ะเร�มเีป�้หม�ยเดียวกัน น่ันคือ “การสร้างคน” จึงคิดว่�น่�จะมีวิธีก�รทำ�ง�นร่วมกันได้ 
ในขณะท่ีสมุทรสงคร�มก็มีกลไกท่ีเข้มแข็งม�กอยูแ่ลว้ สว่นศรีสะเกษเองกเ็ป็นอกีแนวท�งหนึง่ 
น่ันคือ เป็นกลุ่มคนทำ�ง�นท่ีไม่ใช่คนศรีสะเกษ แต่เข้�ไปอยู่ในศรีสะเกษระยะหน่ึง เร�ก็ต้ัง
คำ�ถ�มเหมือนกันว่� “หากคนทำางานเหล่านี้ที่จะมาเป็นโคช ไม่ใช่คนในพื้นที่ เขาจะมี
สำานึกความเป็นพลเมืองศรีสะเกษมากพอท่ีจะส่งต่อสำานึกพลเมืองให้รุ่นน้องได้หรือไม่”

กล่�วได้ว่�ท้ัง 3 พ้ืนท่ีน้ี มีองค์ประกอบก�รเป็น Change Agent ท่ีมูลนิธิฯ จะทำ�ง�น
ด้วย มีคว�มต่�งจ�กสงขล�ซ่ึงแกนนำ�มี “สำานึกความเป็นพลเมือง” เข้มข้นม�ก เพร�ะทำ�ง�น
เร่ืองน้ีม�ก่อนหน้�มูลนิธิสย�มกัมม�จลม�ย�วน�น นอกจ�กนี้บริบทของพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด
กต็�่งกนั ทัง้คว�มสมัพนัธ ์ฐ�นทนุ สภ�พปญัห� รวมทัง้กลุม่เป�้หม�ย คอื เดก็และเย�วชน 
ก็มีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย ศรีสะเกษเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อย มีชุมชนท่ีโดดเด่นเรื่อง 
วิถีวัฒนธรรม ขณะที่น่�นนั้นกลุ่มช�ติพันธุ์เห็นชัดม�ก ส่วนสมุทรสงคร�มก็เป็นเด็กโต  
เด็กแว้น เด็กเฮ้ว ด้วยบริบทแวดล้อมเช่นน้ีแล้ว เราจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะ  
“ปลุกสำานึกพลเมือง” ที่มีอยู่ในเนื้อในตัวของเด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ลุกโชน
ขึ้นอีกครั้ง เป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งที่จะนำาความสำาเร็จของสงขลาไปปรับใช้ใน
อีก 3 จังหวัด 
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เพร�ะฉะนั้นในปีแรก เร�ไม่ได้ดูว�่เด็กเก่งแค่ไหน แต่เร�ดูว�่พี่เลี้ยงพัฒน�แค่ไหน  
เข�จดัก�รว�งระบบเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุก�รทำ�ง�นกบัเดก็และเย�วชนทัง้ภ�ยในองคก์ร และ
ภ�คีในพื้นท่ีได้ดีแค่ไหน เพร�ะสิ่งเหล่�นี้จะเป็นตัวช่วยทำ�ให้ก�รทำ�ง�นพัฒน�เย�วชนใน
ระดับพื้นที่แข็งแรงขึ้น

ด้วยเหตุน้ีในปีแรก โครงการ Active Citizen ท่ีเราบอกว่า เป็น “เคร่ืองมือ” ช่วย
ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากชุมชน และเกิดสำานึกความเป็นพลเมือง จึงเป็น “เครื่องมือ” 
ให้พี่เลี้ยงได้พัฒนาตัวเองในบทบาทของการเป็น “โคช” ด้วยเช่นกัน และสิ่งที่เราพบ
คอื 1 ปขีองการทำาโครงการ พีเ่ลีย้งเหลา่นีเ้ตบิโตข้ึนไดจ้รงิๆ ทัง้ความคิด ประสบการณ ์
ทกัษะการทำางานกบัเดก็ ทกัษะการสรา้งกระบวนการและออกแบบการเรยีนรู ้การตัง้
คำาถามกระตุ้นให้เด็กคิดตาม เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากในการทำางานของเขา 
นั่นคือบทบาทของ “โคช” ที่เราคาดหวังจากพี่เลี้ยงเหล่านี้ และเราพบว่า เขาทำาได้ 
และสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆ เช่น ครู หรือ
คนในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กด้วย 

สว่นกระบวนก�รทำ�ง�นของแตล่ะจงัหวัดกม็คีว�มน�่สนใจและไมเ่หมอืนกนั ผลลพัธ์
ที่ออกม�จึงตอบโจทย์ของแต่ละจังหวัด ทำาให้มูลนิธิฯ ได้คำาตอบว่า การพัฒนาคนน่าจะ
เดินไปในพิมพ์เขียวนี ้แม้ระหว�่งท�งอ�จมีข้อกังวลอยู่บ�้งว�่ บ�งจังหวัดอ�จจะไปไม่ถึง
เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ แต่สุดท�้ยสิ่งที่เร�เห็นปล�ยท�งนั้นคือ คว�มสำ�เร็จของทุกทีม อันนี้คือ
สิ่งที่น่�ภ�คภูมิใจ เมื่อเร�เห็นสิ่งเหล่�นี้แล้ว ในปี 2 ที่เราคาดหวังคือ พี่เลี้ยงเป็นโคชที่
เก่งขึ้น จะมีวิธีการ มีกระบวนการคัดเลือกเยาวชนที่ดีขึ้น มีกระบวนการช่วยพัฒนา
โจทย์โครงการให้แหลมคมมากข้ึน เพื่อที่จะทำาให้เยาวชนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อ
ลงไปทำางานจรงิกส็ามารถสรา้งความสำาเรจ็ สรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชน สรา้งศรทัธา
จากชมุชนได ้สิง่ทีเ่ราเริม่เหน็ คอื เดก็และเยาวชนไมใ่ชแ่คไ่ดส้ำานกึความเปน็พลเมือง 
แตเ่ขาได ้“ถกัทอความสมัพันธข์องคนในชมุชน” รว่มกนั เป็นการรวมกลุม่ระหว่างคน 
3 Generation ที่สามารถสร้างการยอมรับในการทำางานร่วมกัน ตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา 
ยาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นของเขาเอง และนี่คือส่วนหนึ่งของการ “สร้างชุมชนเข้มแข็ง” 
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

คว�มสำ�เร็จจ�ก 1 จังหวัด และเพิ่มม�อีก 3 จังหวัด เป็น 4 จังหวัดนั้นบอกได้ว่� 
“กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ของเร�ม�ถูกท�งแล้ว น่ันคือ “การพัฒนาคน” เร�มี
โมเดล มีเคร่ืองมือ มีวิธีก�รในก�รพัฒน�พลเมืองรุ่นใหม่ให้มีสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง  
มีกลุ่มคนที่มีทักษะในก�รทำ�ง�นทั้ง 4 จังหวัด คำาถามต่อไปคือ นี่เป็น “โอกาส” ที่ดี 
หรือไม่ ที่เราจะขยายแนวคิด วิธีการในการสร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 
“พัฒนาคน” ไปยังจังหวัดอื่น ซึ่งคงเป็นคำาถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาคิด
ทบทวนว่า ถ้าต้องการจะขยายออกไป จะทำาอย่างไร 

ทั้งน้ีมูลนิธิสยามกัมมาจลไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรง เรา
เป็นเพียงหน่วยท่ีสร้าง “นวัตกรรม” และพิสูจน์แล้วว่า เป็นนวัตกรรมท่ีพัฒนาคนรุ่นใหม่
ได้จริง คือ เป็นทั้งคนดี ทำางานเป็น มีสำานึกพลเมือง ดังน้ันหากจะมีการขยายผลต่อ 
เราอาจจะต้องมองหาภาคีเครือข่ายท่ีจะมาร่วมเรียนรู้และขยายผลต่อ ส่วนบทบาท
ของมูลนิธิสยามกัมมาจลจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหน บทบาทของโหนด (Node) 
หรือพี่เลี้ยงใน 4 จังหวัด ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะมีบทบาทในการ 
ขยายผลต่อไปอย่างไร เราคงต้องสร้างนวัตกรรมเรื่องการขยายผลต่อไป เพ่ือสร้าง
พลเมือง สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประเทศไทยต่อไป
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“วัยรุ่นเป็นวัยสำ�คัญที่เป็นรอยต่อพัฒน�ก�รไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
และจิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองเป็นเรื่องสำ�คัญ

ของก�รสร�้งคุณภ�พประช�กรไทย” 

คือ ฐานคิดและความเชื่อที่สงขลาฟอรั่มใช้ดำาเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 
มาโดยตลอด เพร�ะรู้ว่�วัยรุ่นที่มีอ�ยุระหว่�ง 14-24 ปี เป็นวัยที่มีอิสระเป็นตัวของตัวเอง เป็นวัยที่เริ่ม
รับผิดชอบทั้งก�รเรียน ง�นบ�้น ง�นกิจกรรม เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่กล�้เผชิญปัญห�ได้เยอะ เป็นช่วงวัย
ทีส่�ม�รถเตมิเตม็ประสบก�รณ ์และก�รเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดต้ลอดเวล� พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูท้ัง้ “โลกภายใน” 
เปน็ก�รคน้ห�และสร�้งบุคลกิภ�ยในตวัตน และเรยีนรูส้งัคม “โลกภายนอก” ผ�่นก�รปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น 
ผู้ใหญ่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่ยังต้องมีที่ยึดเหนี่ยวท�งจิตใจ เป็นก�รเรียนรู้เป้�หม�ยชีวิต หลักก�ร 
อุดมก�รณ์ คว�มรับผิดชอบ ชั่วดี และจิตสำ�นึกของก�รเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ด้วยเหตุนี้สงขลาฟอรั่มจึงตั้งวิสัยทัศน์ (vision) เป็นประทีปส่องทางในการดำาเนินโครงการ
พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลาใหก้ารทำางานขององคก์รในจงัหวดัสงขลาเป็น “กระบวนการสรา้งความ
ร่วมมือในการสร้างพลเมืองเยาวชนให้รู้สิทธิ หน้าที่ สิทธิชุมชน และมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน 
โดยใชพ้ืน้ทีเ่รยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิในโลกยคุใหม”่ เปน็การสรา้งพลเมอืงรุน่ใหมข่องจงัหวดัสงขลา
ผ่านการเปิดโอกาสให้เยาวชน “เรียนรู้จากการลงมือทำาโครงการ” เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนสังคมที่
ตนสังกัดอยู่ ด้วยคาดหวังว่าหากกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการเหล่านี้จะทำาให้กลุ่มเยาวชน “เก่งคิด 
เกง่งาน เกง่คน” นัน่คอื มทีกัษะความรู ้ความสามารถในการดำารงชวีติอยา่งมคีณุคา่ มคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะสังคม จัดการงานเป็น ริเริ่มลงมือทำาจนงานสำาเร็จ และ
เป็นพลเมืองต่ืนรู้มีส่วนร่วมและทำาประโยชน์เพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังท่ีสังคมไทย
ต้องการ ดังปรากฏในวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทย
ให้มีทักษะในการดำารงชีวิตสำาหรับโลกในศตวรรษที่ 21

สำ�หรับกระบวนก�รสร้�งพลเมืองเย�วชนตลอดระยะเวล� 4 ปีท่ีผ่�นม�ของสงขล�ฟอร่ัม ดำ�เนินก�ร
ผ่�นกลไกก�รพัฒน�เย�วชนดังนี้
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คำ�ถ�มหลกัของก�รจดักระบวนก�รเรยีนรู ้ไมว่�่จะเปน็ก�รศกึษ�ในระบบ นอกระบบ หรอืก�รศกึษ�
ต�มอธัย�ศยั คอืการเรยีนรูข้องเยาวชนเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร อะไรเป็นปจัจยัเงือ่นไขสำาคญัทีท่ำาใหเ้ยาวชน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดระยะเวล�ของก�รทำ�ง�นสนับสนุนเย�วชนม�อย่�งย�วน�นของสงขล�ฟอรั่ม  
ได้สร้�งองค์ความรูจ้�กก�รจัดกระบวนก�รหนุนเสริมเย�วชนจ�กโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิสย�มกัมม�จล 
ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์จำ�กัด (มห�ชน) ซึง่เมือ่นบัถงึวนันีเ้ปน็ปีที ่4 ของก�รทำ�หน้�ท่ีในบทบ�ทพีเ่ลีย้งโครงก�ร
ของเย�วชน ทีมง�นได้สกัดบทเรียนซ่ึงเป็น “ความรู้ปฏิบัติ” ท่ีหน่วยง�นต่�งๆ ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ 
ดังนี้

เช่ือมคน ออกแบบระบบงาน เปิดรับพลเมืองรุ่นใหม่

กระบวนก�รทำ�ง�นทุกขั้นตอนถูกออกแบบโดยทีมง�นซึ่งประกอบด้วย มีนี-นูรอามีนี สาและ 
ใหม่-มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ กช-กรกช มณีสว่าง อุ้ม-กมลา รัตนอุบล และเจาะห์-อาอีเซาะ ดือเราะ 
โดยมีผู้หนุนเสริมกระบวนคิดอย่�งท้�ท�ยจ�กป้าหนู-อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำ�นวยก�ร 
สงขล�ฟอรั่ม ที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�มีแก่นคว�มคิดเรื่อง “จิตสำานึกพลเมือง” เป็น 
หัวใจหลักของโครงก�ร

สำ�หรบัในปนีีก้�รคน้ห�กลุม่เย�วชนเข�้รว่มโครงก�ร ยงัคงรปูแบบเดมิคอืใชว้ธิปีระช�สมัพนัธท่ั์วไป 
คูข่น�นกบัก�รประช�สมัพนัธผ์�่นโซเชยีลมเีดีย ทีเ่ปดิใหเ้ย�วชนผูส้นใจกรอกแบบฟอรม์ออนไลนส์ง่ขอ้มลู
คว�มต้องก�รม�ที่สงขล�ฟอรั่ม นอกจ�กนี้ทีมสงขล�ฟอรั่มยังเน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก สื่อส�รกับเครือข่�ย 
ที่เคยร่วมง�นกับสงขล�ฟอรั่ม อ�ทิ โครงก�รบัณฑิตอ�ส� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เครือข่�ย
มห�วิทย�ลัยในพื้นที่ และองค์กรเอกชนที่ขับเคลื่อนง�นด้�นก�รพัฒน�เด็กเย�วชนในจังหวัดสงขล�  
เพื่อกระจ�ยข่�วก�รรับสมัคร

เกณฑ์ก�รรับสมัครต้องมีองค์ประกอบเบื้องต้นคือ สม�ชิกของกลุ่มต้องอ�ยุอยู่ในเกณฑ์ 14-24 ปี 
มีสม�ชิกครบ 5 คน มีที่ปรึกษ�โครงก�ร ก�รลงมือทำ�โครงก�รมีระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง  
4-5 เดอืน และทีส่ำาคญัคอืโครงการทีท่ำาตอ้งเชือ่มโยงกบัชมุชน เมือ่พจิ�รณ�องคป์ระกอบของโครงก�ร 
ครบ พร้อมรับพลเมืองเย�วชนแต่ละกลุ่ม ทีมง�นจะทำ�ใบปะหน้�สรุปบทวิเคร�ะห์เป้�หม�ย จุดแข็ง  
จุดอ่อนของโครงก�รส่งให้คณะกรรมก�รของสงขล�ฟอรั่มพิจ�รณ�ก่อนในเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมก�ร 
จะช่วยให้คว�มเห็นใน 3 เรื่องคือ 1. คว�มสมเหตุสมผลของโครงก�ร 2. ก�รบริห�รจัดก�รง�น เงิน และ  
3. ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นต้องเหม�ะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งหมดนี้จะพิจ�รณ�ต�มหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนก�รกล่ันกรองจ�กมุมมองหล�กมิติ ยังเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญท่ีทีมง�นสงขล�ฟอร่ัมใช้เจียระไน
โครงก�ร ด้วยสงขล�ฟอร่ัมมีคณะกรรมก�รผู้มีประสบก�รณ์ วิช�ก�ร วิช�ชีวิตจ�กหล�ยส�ข�อ�ชีพม�ช่วย 
ตั้งคำ�ถ�มสร้�งคว�มชัดเจนในตัวโครงก�รของเย�วชน ซึ่งการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะอยู่
บนพืน้ฐานงานทีก่ลุม่เยาวชนสนใจ โดยไมต่ดัทอนสิง่ทีเ่ยาวชนคดิทำา แตจ่ะพจิารณาวา่ตอ้งเตมิเตม็
อย่างไร เพื่อให้เชื่อมโยงกับความเติบโตในสำานึกพลเมืองของเยาวชนแต่ละคน

แม้คณะกรรมการจะมีหลากหลายสาขา ทั้งเครือข่ายคนทำางานภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
นักวิชาการ ครู อาจารย์ ผู้รู้ในชุมชน เป็นพลเมืองผู้ใหญ่ท่ีทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน น่ันคือ “การสร้าง
พลเมอืงทีม่คีณุภาพสูสั่งคม” การพจิารณากลัน่กรองจากมมุมองหลายมติจิงึเปน็บรรยากาศของการ
เรียนรู้ร่วมกัน มีการให้ข้อคิดเห็นเติมเต็มอย่างมีเมตตา ไม่ใช่บรรยากาศของการตัดสินว่าได้หรือ 
ไม่ได้ ขณะที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ทีมงานแต่ละคนจะบันทึกความคิดเห็นรายโครงการ  
เพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการลงพื้นที่พัฒนาโครงการของเยาวชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ตวัอย�่งก�รใหข้อ้เสนอแนะของคณะกรรมก�ร เชน่ โครงก�รพีส่อนนอ้งใหอ้�่นเขยีน คณะกรรมก�ร
ไดใ้หข้อ้คดิตอ่ก�รทำ�ง�นของโครงก�ร เชน่ ใหท้มีง�นศกึษ�เพิม่เตมิตวัอย�่งก�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทยีม 
(ครตูู้) เพือ่ใหท้มีง�นมขีอ้มลูคว�มรูก่้อนก�รทำ�ง�นจรงิ พรอ้มกบัตัง้คำ�ถ�มเชือ่มโยงใหค้ดิว�่ กจิกรรมแตล่ะ
กจิกรรมทีเ่ย�วชนออกแบบไวจ้ะสร�้งก�รเรยีนรูใ้ห้แก่ทีมไดอ้ย�่งไร พืน้ทีท่ำ�ง�นของเย�วชนไม่ควรไกลจ�ก
มห�วิทย�ลัย ควรมีก�รวัดผลสัมฤทธ์ิของก�รอ่�นออกเขียนได้ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้�หม�ยของโครงก�ร 
และควรพิจ�รณ�ถึงคว�มยั่งยืนของโครงก�รหลังสิ้นสุดก�รดำ�เนินง�น เป็นต้น 

ภาพรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเสริมมุมมองการทำางานทั้งเนื้อหา 
เชิงประเด็น และกระบวนการ ที่สำาคัญกระบวนการพัฒนาโครงการ เสนอให้ทีมงานสงขลาฟอรั่ม 
มุง่เปดิโอกาสใหก้ลุม่เยาวชนไดม้กีารพดูคยุกนั เพือ่ใหเ้กดิการรบัฟงักนัและกนั เคารพความคิดเหน็
ของกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำางานเป็นทีมอันเป็นทักษะชีวิตข้อหนึ่งที่โครงการมุ่งหมาย
ให้เกิดขึ้น 
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ก�รมีคณะกรรมก�รช่วยชี้ให้เห็นช่องท�งกระบวนก�รพัฒน�ก�รทำ�โครงก�รเย�วชนให้สมบูรณ์ 
ยิ่งข้ึนแล้ว ยังช่วยปิดจุดอ่อนก�รทำ�ง�นของเย�วชนในลักษณะโครงก�รที่มักจะสิ้นสุดต�มกรอบเวล�  
อีกทั้งยังเป็นก�รเติมเต็มให้ทีมง�นสงขล�ฟอรั่มมีแนวท�งที่ชัดเจนในก�รหนุนเสริมก�รทำ�ง�นของกลุ่ม
เย�วชน เปน็ก�รกระตุน้ใหท้มีง�นแตล่ะคนไดศ้กึษ�ห�คว�มรูใ้นประเดน็เนือ้ห�ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงก�รของ
กลุ่มเย�วชน ถือเป็นก�รเตรียมตัวก่อนก�รลงพื้นที่จริง 

โดยก่อนจะลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่มเย�วชนแต่ละโครงก�ร ทีมง�นจะประชุมร่วมกับป�้หนูเพื่อห�รือ
แนวท�งก�รปรับโครงก�รร่วมกัน

“ป้าหนูเรียกพวกเราคุยว่า เราจะมีการปรับโครงการอย่างไร เพื่อให้โครงการของน้องไปสู่
ความเปน็พลเมอืง ใหว้เิคราะหท์ัง้กอ่นและหลงัทำาโครงการ และใหพ้วกเราสบืคน้ขอ้มลูคำาวา่ หนา้ที่
พลเมืองคืออะไร ทักษะชีวิตคืออะไร เมื่อลงพื้นที่จะได้มีความรู้ติดตัวไปด้วย” กช เล่� 

คำาถามเช่ือมโยงสำานึกพลเมือง คือการเรียนรู้ช่วงต้นน้ำา 

แม้จะเป็นก�รค้นห�กลุ่มเย�วชนเพื่อเชิญชวนให้เข้�ม�ทำ�โครงก�รเหมือนโครงก�รทั่วไป แต่มี 
ร�ยละเอยีดแฝงไวใ้หเ้กดิการเรยีนรูใ้นทกุจงัหวะ โดยเป�้หม�ยก�รพฒัน�เย�วชนจะเนน้ไปที ่“ทกัษะชวีติ 
5 ด้าน” คือ 1. กระบวนก�รคิดและก�รตัดสินใจ ก�รคิดวิเคร�ะห์ วิจ�รณ์ 2. คว�มเข้�ใจตนเองและผู้อื่น 
3. ก�รจัดก�รท�งอ�รมณ์และคว�มเครียด 4. ก�รสร้�งสัมพันธภ�พและก�รสื่อส�ร 5. คว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และ “จิตสำานึกพลเมือง” ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่อยู่ในใจทีมงานทุกคน เพื่อที่จะตั้งคำาถาม
กระตุ้นคิด เชื่อมโยง ให้กลุ่มเยาวชนทบทวน และเห็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในโครงการ
ของตน ดงันัน้ทมีงานพีเ่ลีย้งสงขลาฟอรัม่ตอ้งกระจา่งชดัในเปา้หมายการพัฒนาเยาวชน และเข้าใจ
วา่ “การเรยีนรู”้ ของเยาวชนจะเกดิขึน้อยา่งไรบา้ง ระหวา่งการลงมือทำาโครงการ ดว้ยถกูทา้ทายจาก
คำาถามจากปา้หนวูา่ “แตล่ะกจิกรรมในโครงการของกลุม่เยาวชนจะทำาให้เยาวชนเกดิสำานกึพลเมอืง
อย่างไร” 

“มันย้อนแย้งกับตัวเองว่า น้องยังไม่ได้ทำางานเลย แล้วมันจะเกิดสำานึกพลเมืองได้อย่างไร ซึ่งพอ 
คิดแบบนี้ทำาให้เราไม่มั่นใจที่จะตั้งคำาถามกับน้อง แต่พอหลังๆ เข้าใจว่า เราถามคำาถามน้ีไปเพ่ือให้น้อง 
ได้รู้จักคำาว่าพลเมืองก่อนในเบื้องต้น เลยลองชวนน้องคิดไปก่อนว่า แต่ละกิจกรรมที่น้องทำาจะเกิดสำานึก
พลเมืองอย่างไรบ้าง ชวนน้องตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ไปก่อนเลย” กช ส�รภ�พถึงคว�มรู้สึกค้�นในใจ 
ในตอนแรก

คำ�ถ�มกระตุกคิดของป้�หนูครั้งนี้ชวนให้ทีมง�นวิเคร�ะห์โครงก�รของเย�วชนละเอียดยิ่งขึ้น  
เพื่อเจียระไนให้เห็นมิติของสำ�นึกพลเมือง เพร�ะที่ผ่�นม�คำ�ถ�มนี้มักจะถูกถ�มในช่วงกล�งๆ หรือท้�ยๆ 
ก�รถอดบทเรียนก�รทำ�ง�นของโครงก�รของกลุ่มเย�วชน 

โดยมีนี เสริมว่� ก�รที่เย�วชนไม่เคยมีคว�มรู้เรื่องพลเมืองม�ก่อน ไม่เคยถูกปูพื้นฐ�นในเรื่องนี ้
ม�ก่อน ก�รถ�มตรงๆ จึงเป็นเร่ืองย�ก ดังนั้นเทคนิคในการชวนคิดจึงต้องใช้คำาถามที่เชื่อมโยงกับ 
เนื้องานในขณะนั้น เช่น กิจกรรมนี้เราทำากับใครบ้าง น้องตอบว่า ก็มีชาวบ้าน เขา เพื่อน แล้วเราก็
ถามตอ่วา่ ทำางานแบบนีย้ากไหม เพราะมคีนมากมายเขา้มาเกีย่วขอ้ง น้องกบ็อกวา่ มนัตอ้งยากแน่ๆ  

เพราะมีหลายความคดิ ตอ้งขดัแยง้กนัแนน่อน เรากถ็ามเขาตอ่วา่ แลว้ทำาอย่างไรจงึจะไมข่ดัแย้งกนั 
เขาก็จะบอกว่าก็ต้องฟังกันสิ ไม่เช่นนั้นงานก็ไม่สำาเร็จ เราก็จะสามารถเชื่อมให้น้องเห็นความเป็น
พลเมืองเรื่องเคารพความคิดเห็นของกันและกัน 

เหตุผลเบื้องหลังคว�มคิดของก�รงัดคำ�ถ�มสำ�คัญม�กระตุ้นทีมง�นนั้น ป�้หนูบอกว�่ เร�ทำ�เรื่อง
กระบวนก�รสร�้งพลเมอืง ถ้�ทมีง�นไมรู่ ้ไมเ่ข�้ใจเรือ่งนีม้นัดแูย่ม�ก ป�้หนพูดูเสมอว�่ พีเ่ลีย้งตอ้งก�้วนำ�
น้อง 3-5 ก้�ว เพร�ะฉะนั้นพี่เลี้ยงต้องเข�้ใจเนื้อง�นของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 

“ทีต่อ้งเสรมิความรูเ้รือ่งนีก้อ่น เพราะวถิชีวีติเขาไมไ่ดเ้ปน็เหมอืนปา้หนทูีเ่ริม่การทำางานกขั็บเคลือ่น
เรื่องนี้มาตั้งแต่แรก เป็นคนที่อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดชีวิต แต่พวกน้องๆ เขาไม่ใช่ เขาเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการ
ทำางาน จงึตอ้งบม่เพาะความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งพลเมอืงใหเ้ขม้ขน้ เปา้หมายงานของเราคอืการพัฒนาใหเ้ดก็
มีสำานึกพลเมือง ถ้าเราไม่คลี่รายละเอียด ไม่เชื่อมโยงให้เด็กเห็น มันก็ไม่ต่างจากการทำาโครงการอื่นที่ 
ทำาแลว้จบ แตถ่า้เราเชือ่มใหเ้ขาเหน็ว่างานทีเ่ขาทำามนัเปน็สำานกึพลเมอืงอยา่งไรตัง้แตต่อนแรก เหมอืนเรา 
“ฝังชิปความเป็นพลเมือง” ให้ติดอยู่ในเนื้อในตัวเขา”

มีนี เสริมต่อว�่ ป�้หนูบอกพวกเร�ว่� จริงๆ แล้วการทำางานโครงการของกลุ่มเยาวชนสามารถ
เล่นเร่ือง “สำานึกพลเมือง” ได้ในทุกข้ันตอนการทำางาน แม้กระท่ังการประชาสัมพันธ์ชวนเพ่ือนเข้าร่วม
โครงการก็เป็นสำานึกพลเมืองเช่นกัน การที่เราไม่ได้ไปบังคับเพื่อนคือ การเคารพสิทธิของเพื่อน  
เป็นสำานึกพลเมืองที่เคารพความเท่าเทียม ไม่กีดกัน ไม่ยัดเยียด เลยนำามาสู่ความคิดที่ว่า เราต้องมี
กระบวนการทำางานที่พาให้กลุ่มเยาวชนได้ย้อนคิดเรื่องสำานึกพลเมืองอยู่ตลอดเวลา 

ก�รถกูกระตุน้ตัง้แตต่น้ใชว่�่จะมผีลตอ่ก�รปพูืน้ฐ�นคว�มรูเ้กีย่วกบัคว�มเปน็พลเมอืงใหก้บัเย�วชน
เท่�นั้น ทีมง�นทุกคนก็ถูกกระตุกให้ต้องคิด วิเคร�ะห์ถึงเหลี่ยมมุมโครงก�รของกลุ่มเย�วชน เพื่อที่จะได้



22 23

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา Songkla Young Active Citizen4 4

ห�ช่องท�งที่จะชี้แนะให้เย�วชนได้เห็นมิติของคว�มเป็นพลเมือง เมื่อได้คิดวิเคร�ะห์ ถกเถียง แลกเปลี่ยน
กนัในทมียิง่ทำ�ใหเ้กดิคว�มเข�้ใจ และมัน่ใจในประเดน็เรือ่ง “สำานกึพลเมอืง” อนัเปน็หวัใจของก�รทำ�ง�น
อย�่งลกึซึง้ย่ิงข้ึน ดงันัน้สิง่ทีท่มีงานจะตอ้งแมน่กอ่นทีจ่ะไปสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชวนกลุม่เยาวชนพฒันา
โครงการจึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการรายโครงการ และการเรียนรู้
เรื่องจิตสำานึกพลเมือง

ลงสนามสร้างการเรียนรู้ จากกระบวนการพัฒนาโครงการ

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รแล้ว ทีมง�นจะต้องลงพื้นที่เพื่อนำ�ข้อเสนอของ 
คณะกรรมก�รไปสร้�งก�รเรียนรู้ชวนกลุ่มเย�วชนปรับแก้โครงก�ร เนื้อห�เชิงประเด็นจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ทีมง�นต้องเตรียมค้นคว้�ข้อมูล คว�มรู้ในแต่ละประเด็นที่กลุ่มเย�วชนทำ� ถือเป็นบทบ�ทหน้�ที่และ 
คว�มรับผิดชอบส่วนตัวของทีมง�นแต่ละคน

สำ�หรับกระบวนก�รพัฒน�โครงก�ร ทีมง�นนำ�กระบวนก�รที่ได้ร่ำ�เรียนม�จ�กก�รอบรมก�รเป็น 
“กระบวนกร” ซ่ึงต้องใช้ทักษะก�รฟัง ก�รจับประเด็นอย่�งมีสติรู้ตัว ก�รต้ังคำ�ถ�ม ก�รออกแบบก�รเรียนรู้ 
ก�รสรุปบทเรียน และเวทีก�รประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ซึ่งใช้ในก�รระดมคว�มคิด 
รับฟังเหตุ-ผล ในก�รประเมินตนเอง สำ�รวจจุดแข็ง-จุดอ่อน และสรุปผลพัฒน�ก�รทำ�ง�น รวมทั้ง 
เครื่องมือ 5 ห่วง ซึ่งเป็นกรอบคำ�ถ�มที่พัฒน�ม�จ�กก�รเขียนสตอรี่บอร์ด ม�ประมวลใช้จัดกระบวนก�ร
เรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเย�วชนเกิดคว�มชัดเจนในตัวโครงก�รที่จะทำ� 

มีนี บอกว่� สำ�หรับกลุ่มเย�วชนที่เป็นกลุ่มใหม่ จะเริ่มกระบวนก�รด้วยก�รเช็คอินเพื่อเตรียม 
คว�มพร้อม เช็คคว�มรู้สึก คว�มค�ดหวัง แล้วจึงชี้แจงเป้�หม�ยโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล�  
จ�กนั้นจึงชวนน้องคุยถึงสิ่งที่อย�กทำ� แล้วซักถ�มให้เกิดคว�มชัดเจนถึงเป้�หม�ยของง�น เช่น ทำ�ไมถึง
ทำ�เรื่องนี้ ถ้�ไม่ทำ�จะเป็นอย�่งไร ส่วนเย�วชนกลุ่มเก่�ที่ต้องก�รต่อยอดก�รทำ�ง�น ก�รชวนคุยเน้นไปที่ 
ก�รทบทวนตนเองคล้�ยๆ ก�รประเมินเสริมพลัง เพื่อให้เย�วชนได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อน คว�มสำ�เร็จ  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง และทุนท�งสังคมที่มีอยู่ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดเป�้หม�ยก�รทำ�ง�นในปีต่อไป 

เมื่อผ่านการพูดคุยหรือทบทวนในช่วงต้นแล้ว จึงให้กลุ่มเยาวชนนำาข้อมูลจากการพูดคุย 
มาใส่กล่องคำาถามในเคร่ืองมือ 5 ห่วง ซ่ึงจะประกอบด้วยคำาถาม สถานการณ์หรือปัญหาคืออะไร 
(ปัญหา) สาเหตุเพราะอะไร (สาเหตุ) ถ้าเราไม่แก้ไขจะเป็นอย่างไร (ผลกระทบ) ถ้าแก้จะแก้อย่างไร 
(ไอเดีย) และเมื่อใช้วิธีแก้ปัญหานั้นๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น (ภาพฝัน) กรอบคำาถาม 5 ห่วง จึงเป็น 
ชุดคำาถามที่ไล่เรียงความคิด ช่วยจัดระบบความคิดของเยาวชนให้เกิดความชัดเจนในส่ิงที่ตนเอง 
จะทำา เมื่อกลุ่มเยาวชนเติมเต็มเนื้อหา 5 ห่วงได้แล้วจึงสอดแทรกข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
และชวนคดิวเิคราะหเ์รือ่งของทกัษะชวีติและจติสำานกึพลเมอืงทีจ่ะเกดิขึน้ในแตล่ะชว่งของกจิกรรม
ที่ได้ออกแบบไว้ 

“หลงัจากเขา้กระบวนการนีแ้ลว้ นอ้งๆ จะชดัเจนในเปา้หมายของตนมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ โครงการ
พี่สอนน้องให้อ่านเขียน ตอนแรกที่น้องเขียนมาคือ แค่ช่วยเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อได้ผ่าน
กระบวนการคิดทำาให้น้องได้เรียนรู้ว่า การจะสอนเด็กได้ เขาก็ต้องเรียนรู้เร่ืองจิตวิญญาณความเป็นครูก่อน 

และในการทำางานกต็อ้งมกีารประเมนิผลกอ่นทำาและหลงัทำา โดยมีการเพิม่เตมิเรือ่งการสรา้งแกนนำานกัเรยีน
ในโรงเรียน เพื่อสานต่อกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน” กช เล่�

อุ้ม เสริมต่อว่� กระบวนก�รนี้เป็นก�รชวนให้น้องคิดว่� แต่ละกิจกรรมที่น้องทำ�มันจะเกิดอะไร 
ขึ้นบ้�ง เช่น ก�รลงพื้นที่ศึกษ�ชุมชนกับคนอื่นเร�จะทำ�อย่�งไร อ�จจะเริ่มต้นจ�กก�รว�งแผนลงชุมชน 
ติดต่อผู้รู้ ประส�นง�น ทำ�ให้ทั้งน้องเห็นว�่ เรื่องง่�ยๆ แบบนี้มันมีคว�มเป็นพลเมืองแทรกอยู่ตลอดเวล� 

“กลุ่มที่ใหม่ดูแล เช่น กลุ่มขยะเป็นบุญ ก็โดนตั้งคำาถามจากป้าหนูเหมือนกันว่า โครงการนี้มีความ
เป็นพลเมืองอยู่ตรงไหน อย่างไร ทำาให้เราในฐานะโคชต้องศึกษาหาความรู้ตั้งแต่แรก เพื่อชวนน้องคุยว่า 
โครงการนี้ไม่ใช่การเก็บขยะไปขายเอาเงินเข้ามัสยิด แต่ป้าหนูชวนเราคิดต่อว่า เราต้องไปดูไหมว่าที่อื่นมี
กระบวนการทำางานเรื่องขยะอย่างไร และมีกิจกรรมอะไรที่มากกว่าการคัดแยกขยะแล้วขายหรือไม่  
ทำาอย่างไรโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่สำานึกความเป็นพลเมืองได้ เราต้องลงพื้นที่
อยา่งมัน่ใจวา่ เรามขีอ้มลูไปแลกเปลีย่นกบันอ้งได ้ดงันัน้กอ่นลงพืน้ทีพ่ีเ่ลีย้งทุกคนจะตัง้วงคยุ และชวนกัน
ตั้งคำาถาม เพื่อให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการลงไปโคชน้อง ทำาให้โครงการขยะเป็นบุญมีกิจกรรม
สร้างสรรค์แปลกใหม่จากเดิม” ใหม่เล่�ถึงก�รเตรียมตัวของพี่เลี้ยง 

มีนี เสริมอีกว่� การปรับโครงการไม่ใช่การบังคับให้เยาวชนต้องปรับตามความคิดเห็นของ 
พี่เลี้ยงหรือคณะกรรมการ แต่เป็นการพูดคุยเพื่อชวนคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงเป้าหมายการทำางาน 
โครงการเป็นเพียงเครื่องมือให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิตและสำานึกพลเมือง

“สิ่งที่พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มให้ความสำาคัญมากที่สุดคือ เราต้องจริงใจกับน้อง การเป็นโคชที่ดี
ต้องรู้จักโครงการน้องตั้งแต่เริ่ม ไม่ใช่เอาใครก็ได้มาวิจารณ์งานน้อง เราต้องพยายามรักษาสิ่งที่น้อง
คิดทำา แล้วค่อยๆ ตกแต่งต่อเติมให้สอดคล้องกับสิ่งที่น้องอยากทำา” ป้�หนู กล�่วย้ำ�
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ลงมือทำา สัมผัสจริง คือการเรียนรู้ช่วงกลางน้ำา

เมื่อถึงเวล�ลงมือทำ�โครงก�ร กลุ่มเย�วชนจะ “เรียนรู้ด้วยตนเอง” พัฒน�ทักษะ และสั่งสม
ประสบก�รณ์ผ่�นก�รปฏิบัติก�รด้วยตนเอง โดยมีพี่เล้ียงคอยประคับประคองให้อยู่ในเส้นท�งก�รเรียนรู้
ผ่�นก�รเปิดโอก�ส สร้�งเงื่อนไข และกระบวนก�รที่หล�กหล�ย ดังนี้ 

เรียนรู้เพราะได้คิดเอง ทำาเอง 
หลักก�รทำ�ง�นที่ยึดพ้ืนฐ�นว่� โจทย์การทำางานของกลุ่มเยาวชนต้องเป็นประเด็นที่เกิดจาก

ความสนใจของเยาวชนเอง แม้ขั้นแรกคว�มอย�กอ�จม�จ�กคว�มสนใจของที่ปรึกษ�โครงก�ร ครู หรือ
ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด มีคว�มปร�รถน�ดีอย�กให้เย�วชนได้เรียนรู้ จึงช่วยนำ�เสนอประเด็น กระทั่งช่วยร่�ง 
ข้อเสนอโครงก�รส่งม� แต่ด้วยกระบวนการพัฒนาโครงการของพี่เลี้ยงที่ใช้วิธี “ตั้งคำาถาม” เพื่อสร้าง
การเรยีนรู้ถึงสิ่งที่น้องจะทำา ชวนทบทวนทุนทางสงัคมในชุมชนที่เป็นพืน้ที่ดำาเนินงาน ทำาให้เยาวชน
ได้เห็นเหลี่ยมมุมของสถานการณ์บ้านเมือง และประเด็นปัญหาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
จนมีการเปลี่ยนแปลงโจทย์ที่คิดโดยคนอื่น มาเป็นโจทย์ที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง และเมื่อต้องทำา
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ความทุ่มเทที่ใส่ลงไปในเนื้องานจึงเกิดขึ้น 

ระหว�่งท�งก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รของกลุม่เย�วชนภ�ยใตก้�รประคบัประคองของทมีง�นสงขล�
ฟอรั่ม และที่ปรึกษ�โครงก�ร กระบวนก�รสร้�งก�รเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมในโครงก�รแต่ละโครงก�รจึงเป็น
แบบฝึกหัดคว�มคิดที่ต้องนำ�ม�ปฏิบัติจริง 

เรียนรู้เพราะมีเป้าหมาย
 เพราะโครงการที่ทำาเป็นสิ่งที่เยาวชนอยากรู้ พ้ืนฐานความรู้สึก “อยาก” จึงเป็นน้ำาเลี้ยง 

ความสนใจ การทำาโครงการจงึเปน็โอกาสใหผู้เ้รยีนตัง้เปา้หมายการเรยีนรูแ้ละออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อต้องลงมือทำาจึงมี “ธง” ที่ชัดเจนเป็นเครื่องนำาพาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งมิติของ
เนื้องานและพฤติกรรม เมื่อได้ผนวกกับโจทย์ปัญหา สถานการณ์จริง และปฏิบัติการในพื้นที่จริงที่
เกิดสถานการณ์นั้นๆ จึงสร้างการเรียนรู้ที่เกิดจาก “ความจริง” 

ดังตัวอย่�งก�รเรียนรู้ของเย�วชนในโครงก�รย้อนรอยย�มู ท่ีเล่�ว่� จุดเริ่มต้นของก�รทำ�ง�นคือ 
ครูช่วยร่�งโครงก�รให้ แต่เมื่อเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�โครงก�รของสงขล�ฟอรั่ม ทำ�ให้กลุ่มเย�วชนได้มี
โอก�สทบทวนสิ่งดีๆ ในชุมชนตนเอง จนกล�ยเป็นก�รกระตุ้นให้อย�กรู้ว่� ชุมชนย�มูของตนเองมี 
คว�มเป็นม�อย่�งไร มีของดีอะไรบ้�งในชุมชน ซึ่งนำ�ม�สู่ก�รเปลี่ยนประเด็นก�รทำ�ง�นจ�กเร่ืองท่ี 
ครูร่�งให้ เป็นเรื่องที่พวกเข�สนใจ ซึ่งกล�ยเป็นแรงขับให้ทีมง�นได้ออกแบบก�รเรียนรู้ชุมชนตนเองอย�่ง
สนุกสน�น ไปพร้อมๆ กับก�รพัฒน�สำ�นึกรักบ้�นเกิดที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเส้นท�งของก�รทำ�ง�น 

เรียนรู้เพราะคิดเชื่อมโยง คิดวางแผนรอบคอบ และจัดการงานจนสำาเร็จ
เมื่อได้ลงมือทำ�ง�นที่มีกระบวนก�รตั้งแต่ก�รคิดโจทย์ ตั้งเป�้หม�ย ก�รว�งแผน ก�รประส�นง�น 

ก�รลงมือปฏิบัติก�ร ก�รสรุปบทเรียน วงจรเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ได้คิดวิเคราะห์ สังเกตการณ์ส่ิงรอบตัว 
ทำาให้การคิดงานขยายขอบเขตไปมากกว่าโครงการของตนเอง โดยเยาวชนส่วนใหญ่เรียนรู้ว่า สิ่งที่
ตนเองทำาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคม และสรรพสิ่งในโลกนี้อย่างไร 

ตัวอย่�งจ�กโครงก�รเปลี่ยนช�นอ้อยให้เป็นกระด�ษที่เริ่มต้นมีเป้�หม�ยเพียงแค่จะลดปริม�ณ 
ช�นอ้อยในชุมชนที่เมื่อทิ้งลงในลำ�คลองจะทำ�ให้น้ำ�เน่�เสีย แต่เมื่อทำ�ง�นไประยะหนึ่งจึงคิดเชื่อมโยง 
ได้ว่� ลำ�คลองส�ยนี้ไหลลงแม่น้ำ�ส�ยใหญ่แล้วไหลผ่�นชุมชน ลงสู่ทะเลส�บสงขล�อันเป็นอู่ข้�วอู่น้ำ� 
ของเมือง ถ�้ไม่เร่งแก้ปัญห�จุดนี้ ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำ�ส�ยหลักและทะเลส�บในที่สุด แต่แรงที่มีก็
นอ้ยเกนิกว�่จะแกป้ญัห�ไดท้นั ดงันัน้ถ�้จะสร�้งก�รเปลีย่นแปลง ลำ�พงักลุม่ตนเองเพยีงกลุม่เดยีวคงไมท่นั
กับปริม�ณช�นอ้อยจำ�นวนมห�ศ�ล จึงเริ่มจะสร�้งเครือข�่ยกับเพื่อนชมรมอื่นๆ ในโรงเรียน กลุ่มแม่บ�้น 
โรงเรียนประถมศึกษ�ในพื้นที่ เพื่อขย�ยผลนำ�คว�มรู้เรื่องก�รทำ�กระด�ษจ�กช�นอ้อยไปเป็นเคร่ืองมือ 
ช่วยกันแก้ปัญห�ให้ชุมชนที่อ�ศัยอยู่ต่อไป 

เรียนรู้เพราะได้แก้ปัญหาระหว่างการทำางาน
เมื่อลงมือทำ�จริง เย�วชนจะได้สัมผัสถึงร�ยละเอียดปลีกย่อยของก�รทำ�ง�น ที่แน่นอนว่�ต้อง 

พ่วงม�กับปัญห�น�นัปก�ร ทั้งปัญห�ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อห�ง�น ก�รจัดก�รทั้งตนเองและผู้อื่น 
และก�รจดัก�รเวล�ซึง่เป็นปญัห�รว่มทีก่ลุม่เย�วชนทุกกลุม่ตอ้งฝ�่ฟนัเพือ่ท่ีจะก�้วข�้ม ก�รปรับพฤตกิรรม
ตนเองในเรือ่งเวล� จงึเปน็บทเรยีนก�รแกป้ญัห�ทีท่กุคนตอ้งทำ� เมือ่ปรบัแกท้ีต่นเองไดก้จั็ดสรรเวล�สำ�หรบั
กิจกรรมต่�งๆ ในชีวิตได้ กล�ยเป็นว�่ เยาวชนที่ทำาโครงการส่วนใหญ่แบ่งเวลาได้ดีขึ้น ตั้งใจเรียนใน
เวลาเรยีนมากขึน้ รับผดิชอบทำาการบ้านหรือรายงานไดด้ยีิง่ขึน้ เพราะรูต้วัว่า จะตอ้งแบง่เวลาสำาหรบั
การทำากิจกรรม 

นอกจ�กปญัห�เรือ่งก�รจดัก�รเวล�ซึง่เปน็ปญัห�ส�มญัของเย�วชนทกุกลุม่แลว้ กลุม่เย�วชนแตล่ะ
โครงก�รก็จะพบปัญห�ที่แตกต่�งกันไปต�มบริบทของง�น และคว�มสัมพันธ์กับผู้คน ก�รได้เผชิญปัญห�
จริง ในบริบทก�รทำ�ง�นจริง และได้แก้ปัญห�ด้วยตนเอง เป็นบทเรียนสำ�คัญที่ทำ�ให้เย�วชนได้เติบโต 
ทั้งวิธีคิด วิธีทำ�ง�น

เรียนรู้เพราะได้การทำางานเป็นทีม
ก�รทำ�ง�นเป็นทมี เปน็ทักษะชีวติข้ันพืน้ฐ�นท่ีคนไทยถกูมองว่� อ่อนดอ้ยม�โดยตลอด ประเทศไทย

มีคนที่เก่งเดี่ยวอยู่ม�กม�ย แต่ถ้�ต้องทำ�ง�นร่วมกันก็อ�จไม่ประสบผลสำ�เร็จ การทำางานในโครงการนี้
สามารถพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีมให้เกิดขึ้น ตั้งแต่การคัดสรรเพื่อนร่วมทีม การแบ่งบทบาท
หน้าที่ และสิ่งสำาคัญคือ การเรียนรู้ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เห็นต่างไปจากตนเอง  
โดยมสีิง่ทีย่ดึโยงความสมัพนัธใ์นทมีใหค้งอยูค่อื เปา้หมายรว่มทีอ่ยากเหน็โครงการสำาเรจ็ดัง่ภาพฝนั
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ทีช่ว่ยกนัจนิตนาการไว ้ทำาใหก้ลุม่เยาวชนค่อยๆ เรยีนรูค้วามแตกตา่งหลากหลายของความคดิ และ
เลือกสรรปรับใช้ได้อย่างถูกที่ถูกทาง

คว�มสัมพันธ์ในทีมที่ต้องมีก�รปรับตัวเอง เย�วชนหล�ยๆ คนรับรู้ด้วยตนเองว่� นิสัยที่เป็นอยู่
เหม�ะสมกับก�รทำ�ง�นกับเพื่อนๆ หรือไม่อย่�งไร บ�งคนเอ�แต่ใจ เจ้�อ�รมณ์ อ�รมณ์ร้อน ขี้งอน  
นอนตืน่ส�ย กต็อ้งปรบัจดุออ่นของตวัเอง เพือ่ทำ�ง�นรว่มกบัเพือ่น การปรบัตวัเปลีย่นนิสยัทำาใหส้ามารถ
พยุงความเป็นทีมเอาไว้ได้ เป็นบทเรียนที่ทำาให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น  
อันจะเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมต่อไป

เรียนรู้เพราะได้สะท้อนคิดทบทวนตนเองและทีมงาน 
กระบวนก�รภ�คบงัคบัทีท่มีง�นสงขล�ฟอรัม่พย�ย�มจดัขึน้เพือ่หนนุเสรมิก�รทำ�ง�นของเย�วชน 

คือ ก�รเตรียมตัวก่อนก�รทำ�ง�น (Before Action Review: BAR) และก�รสรุปบทเรียนก�รทำ�ง�น (After 
Action Review: AAR) เพร�ะเชื่อมั่นว�่ การทำางานที่มีการทบทวนตนเองเป็นระยะๆ จะทำาให้เยาวชน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ 

ก�รชวนให้เย�วชนว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งรอบคอบ เป็นก�รเตรียมตัวก่อนก�รทำ�ง�นที่ทีมง�น
ต้องช่วยหนุนให้เกิดขึ้น เพร�ะเย�วชนส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมคิดแล้วทำ�เลย โดยลืมที่จะใคร่ครวญถึง 
เป้�หม�ยกระบวนก�รให้ละเอียด บ่อยครั้งก�รคิดได้แล้วทำ�เลยทำ�ให้ง�นไม่ประสบผลสำ�เร็จอย่�งท่ีตั้งใจ 
คำาถามชวนคิด ประเภทที่ว่า ลงพื้นที่ในวันนี้น้องตั้งใจจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง จะนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้
อยา่งไร คำาถามทีจ่ะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูมอีะไรบา้ง หรอืแบง่หน้าทีใ่นทมีอยา่งไร ฯลฯ การชวนใหคิ้ด
เชน่นีจ้งึมผีลตอ่การทำางานของกลุ่มเยาวชนทีเ่ปน็ระบบ และพุง่เปา้ตอบโจทยก์ารทำางานของโครงการ
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

สว่นคำ�ถ�มชวนคยุหลังเสร็จกจิกรรม เชน่ กจิกรรมของเร�ในวันนีม้ขีอ้ดขีอ้เสียอย�่งไร ถ�้จะปรบัปรงุ
ให้ดีขึ้นต้องทำ�อย่�งไร เป็นคำ�ถ�มให้เย�วชนได้ย้อนทวนก�รทำ�ง�นของตนเอง โดยน้องหล�ยคนบอกว่� 
“ไม่คิดว่ากระบวนการถอดบทเรียนจะมีประโยชน์มากขนาดนี้ เพราะเป็นกระบวนการที่ทำาให้เขาได้ส่อง 
ตวัเองวา่ไดเ้รยีนรู้อะไรจากการทำางานในแตล่ะครัง้ มจีดุดแีละขอ้ผดิพลาดอะไรทีค่วรแกไ้ขเพือ่ตอ่ยอดงาน
ให้ดียิ่งขึ้น” กช เล�่ถึงเสียงสะท้อนต่อกระบวนก�รทำ�ง�นจ�กกลุ่มเย�วชน 

นอกจ�กน้ีกระบวนก�รถอดบทเรียนยังเป็นวิธีก�รหนุนเสริมท่ีจะช่วยคลี่คล�ยปัญห�ก�รทำ�ง�น
ของกลุ่มเย�วชนในจังหวะที่เกิดข้อติดขัดบ�งประก�ร เช่น เมื่อเห็นว่�กลุ่มเย�วชนบ�งกลุ่มเงียบห�ย  
ข�ดก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�รทำ�ง�นผ่�นเฟซบุ๊ก ก็จะเป็นจังหวะที่ทีมง�นต้องจับอ�ก�รให้ทัน แล้ว
นัดหม�ยเพื่อไปถ�มไถ่ถึงจุดติดขัด ตัวอย่�งเช่น ก�รทำ�ง�นของกลุ่มอัคคีภัยและภัยท�งน้ำ� ที่ไม่ส�ม�รถ
ออกไปทำ�กิจกรรมนอกมห�วิทย�ลัยได้ เมื่อสอบถ�มส�เหตุ ทีมง�นก็มีหน้�ที่เข้�ไปชี้แจงเป้�หม�ยของ
โครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล�และทำ�คว�มเข้�ใจกับอ�จ�รย์ ให้เปิดท�งสะดวกในก�รทำ�กิจกรรม
ของกลุ่มเย�วชน 

เรียนรู้เพราะมีชุมชนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ก�รตอ้งทำ�ง�นในพืน้ทีช่มุชนเปน็ “ฐานคดิ” ทีต่อ้งก�รใหเ้ย�วชนไดรู้จ้กัชมุชนบ�้นเกดิของตนเอง 

และรู้สึกรู้ส�กับคว�มเป็นไปของชุมชนตนเอง ชุมชนท่ีเอื้อต่อก�รเรียนรู้ของเย�วชนจึงเป็นชุมชนในมิติ
ของพ้ืนที่ทางกายภาพ เช่น หมู่บ้�น ตำ�บล และชุมชนในมิติของสถานภาพท่ีเยาวชนสังกัดอยู่ เช่น 
มห�วิทย�ลัย วิทย�ลัย โรงเรียน หรือคนที่เย�วชนสัมพันธ์ด้วย อ�ทิ เครือข่�ยโครงก�รบัณฑิตอ�ส�ฯ  
ภ�คประช�สังคมในพ้ืนที่ ฯลฯ การจะเข้าใจเรื่องของชุมชน หาใช่การที่เยาวชนไปศึกษาชุมชน 
เพียงด้านเดียว หากแต่ชุมชนนั้นๆ ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำางานโครงการของเยาวชนด้วย 
จึงจะเกิดประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน 

ดงัเชน่ก�รทำ�ง�นของโครงก�ร Law Long Beach ศกึษ�กฎหม�ยเพือ่คุม้ครองห�ดทร�ยอย�่งยัง่ยนื 
ปีที่ 2 ที่เย�วชนลงไปเรียนรู้คว�มเป็นไปของชุมชนสวนกง อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� ที่เปิดมุมมองของ
ว่�ที่นักกฎหม�ยให้รับรู้ถึงบริบทของสังคมผ่�นสถ�นก�รณ์ปัญห�ที่ชุมชนประสบอยู่ ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นก�รเติมเต็มคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยที่จะช่วยให้ชุมชนมีท�งเลือกในก�รต่อสู้กับปัญห�ที่เผชิญอยู่  
ซึ่งก�รทำ�ง�นในโครงก�รฯ ยังได้รับก�รสนับสนุนจ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ในคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ ชี้แนะแนวท�งก�รทำ�ง�นง�นในมิติของกฎหม�ย ซึ่งกระบวนการ
ทำางานหนุนเสริมของอาจารย์ที่อยู่เคียงข้างเยาวชน ก็ได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนวิชาการที่เยาวชน
สงักดัคอื ไดแ้นวทางการสรา้งการเรยีนรูใ้นบรบิทใหม ่ทีน่ำาพานกักฎหมายลงไปสมัผสัชมุชนใหเ้หน็
ความเปน็จรงิของสงัคม และเกดิงานตอ่เนือ่งในมติกิารบรกิารวิชาการ โดยการทำาหนา้ทีเ่ปน็ท่ีปรกึษา
ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนสวนกง
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เรียนรู้เพราะมีความกล้า..ท่ีจะเรียนรู้
ก�รหนุนเสริมกลุ่มเย�วชนที่แม้จะมีแกนนำ�เพียง 5 คนในโครงก�ร แต่พี่เลี้ยงต้องดูแลให้เกิดสำ�นึก

พลเมืองและพัฒน�ทักษะชีวิตแก่เย�วชนแต่ละคนอย่�งเท่�เทียม ด้วยความต่างท่ีแต่ละคนมีประสบการณ์ 
ความเป็นมาในชีวิตแตกต่างกัน ความดี ความกล้า ความเก่ง อาจลดหล่ันกันไปในตัวตนของแต่ละคน 
การจัดสรร ผลักดันโอกาสให้เยาวชนแต่ละคนได้มีพ้ืนท่ีแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง จึงเป็น
ทักษะสำาคัญของพี่เลี้ยง 

เจ�ะห์เล�่ว่� ต้องมีเทคนิคก�รแหวกเพื่อสร้�งคว�มกล้� ซึ่งความกล้าที่ว่านั้นหมายถึง สามารถ
คิดเองและกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเอง ไม่ใช่ทำาตามคำาสั่งของครู หรือตามความคิดของ
เพื่อนที่โดดเด่นในกลุ่ม ตัวอย่�งเช่น กลุ่มศ�สน�นำ�พ�ชีวิต เย�วชนบ�งคนในกลุ่มทำ�ง�นเก่ง แต่บ�งคน
จะทำ�แบบเพื่อนบอกให้ทำ�อะไรก็ทำ� แต่เมื่อได้ทำ�โครงก�รนี้ มีพี่เลี้ยงที่คอยซักถ�ม ชวนพูดคุย เย�วชน 
ที่เดิมมักจะหลบอยู่ข้�งหลังเพื่อนตลอด ก็มีพัฒน�ก�รในก�รทำ�ง�นและกล้�ที่จะเสนอคว�มคิดเห็น  
มั่นใจตนเองม�กขึ้น

“เหมือนเราไปแหวกให้เขากล้าลุกขึ้นมาแสดงความสามารถ ถ้าโคชไม่ได้ไปเจียระไนน้องในกลุ่ม  
เขาก็จะหลบอยู่หลังเพื่อนอยู่อย่างนั้น แต่พอเราไปชวนคุย เราก็จะพยายามถามคนที่ไม่ค่อยพูด ให้คนที่
พดูตลอดลองฟงัเพือ่นดูบา้ง ให้แตล่ะคนมบีทบาทเทา่เทยีมกนัในกลุม่ และจะบอกเสมอวา่ การแบ่งบทบาท
หน้าที่จะทำาให้เรามีการเรียนรู้เท่าๆ กัน ทำาให้เขาทำางานเป็นเท่าๆ กัน” 

ส่ือสารประสบการณ์เรียนรู้ แสดงพลังเยาวชน คือการเรียนรู้ช่วงปลายน้ำา

ทีมงานสงขลาฟอร่ัมและกลุ่มเยาวชนทุกโครงการได้จัดเทศกาลเรียนรู้ร่วมกันเป็นงานประจำาปี 
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อร่วมสร้�งพ้ืนที่นำ�เสนอผลง�นพลังพลเมืองเย�วชนที่ส�ม�รถขับเคลื่อนออกม�ได้ 
เด่นชัดสู่ส�ธ�รณะ และพลเมืองเย�วชนยังได้นำ�ผลง�นม�นำ�เสนอและเรียนรู้ระหว่�งกัน ตลอดจนเป็น
พื้นที่เพื่อให้คนทำ�ง�นด้�นพัฒน�เย�วชนและพัฒน�สังคมได้เห็นโอก�สในก�รเชื่อมโยงง�นร่วมกัน  
โดยในปีนี้กลุ่มเย�วชนกลุ่มต่�งๆ ได้ดึงประเด็นนำ�เสนอออกเป็นประเด็นต�่งๆ ดังนี้

กลุ่ม 1 บทบ�ทของพลเมืองเย�วชนท่ีนำ�ส่ิงดีๆ ท่ีมีในชุมชน และโจทย์ปัญห�ใกล้ตัว ม�ผนวกกับ
คว�มรู้ของตนแล้วม�ลงมือทำ� เรียนรู้จ�กก�รลองผิดลองถูก ทำ�ให้เย�วชนได้คว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง  
จนเกิดทักษะอ�ชีพที่สอดคล้องกับโจทย์ปัญห�ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รเปลี่ยนช�นอ้อยให้เป็นกระด�ษ กลุ่มมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• โครงก�รไรน้ำ�น�งฟ้� กลุ่มพร�นทะเล
• โครงก�รผลิตน้ำ�บูดูสู่ชุมชน กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ� 
• โครงก�รสื่อเล็กๆ ของเด็กสงขล� กลุ่ม TPCD 
• โครงก�รป้องกันอัคคีภัยและภัยท�งน้ำ� กลุ่มชมรมคว�มปลอดภัย

กลุ่ม 2 พลเมืองเย�วชนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้คว�มเป็นร�กเหง�้ของพื้นที่ คว�มงดง�มของ Rumah kita  
บ้�นเร� มรดกศ�สน� ทรัพย�กรธรรมช�ติ และประวัติศ�สตร์ ในจังหวัดยะล�และปัตต�นี จนจุดประก�ย
ให้ชุมชนเห็นคว�มสำ�คัญของบ้�นเกิด และคนภ�ยนอกเห็นคุณค่� เห็นศักยภ�พของเย�วชน โดยมี 
กลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รเรียนรู้ร่วมกันสร�้งพื้นที่สร�้งสรรค์ชุมชนกะลูแป 
• โครงก�รเกลือหว�นต�นี กลุ่มเย�วชนบ้�นตันหยงลูโละ 
• โครงก�รเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ กลุ่มเย�วชนแหลมไข่มุก 
• โครงก�รย้อนรอยย�มู กลุ่มสุวรรณนำ�เที่ยว 
• โครงก�รศ�สน�นำ�พ�ชีวิต กลุ่มสะนอสวยด้วยมือเร�
• โครงก�รอ�ส�กุนุงจนอง ใส่ใจธรรมช�ติ กลุ่มเย�วชนจิตอ�ส�กุนุงจนอง

กลุม่ 3 สำ�นกึพลเมอืง คว�มรกัและหวงแหน รกัในศลิปวฒันธรรมทีเ่กดิจ�กกระบวนก�รเรยีนรูเ้พือ่
พลกิฟืน้ศลิปวัฒนธรรม โดยศึกษ�ท่ีม� คณุค�่คว�มหม�ย ฝกึฝนเทคนคิวธิ ีพฒัน�คว�มส�ม�รถของตนเอง
และทีม ในระหว�่งเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดคว�มภ�คภูมิใจ และส�นส�ยใยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเย�วชนกับ
คนในชุมชน โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รรวมพลฅนรักษ์โขน กลุ่มเด็กโขน 
• โครงก�รสืบส�นก�รเล่นกลองย�ว กลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่ม
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กลุ่ม 4 พลเมืองเย�วชนรุ่นใหม่ที่มองเห็นเมืองสงขล�ที่มีทรัพย�กรธรรมช�ติที่สมบูรณ์ทั้ง ป่� น้ำ� 
ห�ด ฯลฯ สร�้งประโยชนใ์หก้บัคนเมือง แตก่�รพฒัน�เมอืงทีข่�ดคว�มสมดลุระหว่�งธรรมช�ตกิบัโครงสร�้ง 
ทำ�ให้เย�วชนเห็นคว�มสูญเสียของมรดกท�งธรรมช�ติ จึงใช้ศักยภ�พของตน นักวิช�ก�ร และพลเมือง
สงขล� ม�ร่วมขบัเคลือ่นห�แนวท�งก�รแก้ปญัห� โดยก�รเรยีนรูจ้�กเรือ่งจรงิ สถ�นก�รณ์จรงิ ทำ�ใหเ้ย�วชน
เข้�ใจระบบนิเวศ รักและหวงแหน ลุกข้ึนม�กระตุ้นและปลุกให้คนสงขล�ตระหนัก เกิดคว�มเข้�ใจ และ 
เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รร่วมกัน โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รศึกษ�กฎหม�ยเพื่อคุ้มครองห�ดทร�ยอย�่งยั่งยืน ปีที่ 2 กลุ่ม Law Long Beach 
• โครงก�รศึกษ�ระบบนิเวศเข�เทียมด� กลุ่ม Water for life 
• โครงก�รศึกษ�ระบบนิเวศป�่สนเมืองสงขล� กลุ่มกอดสน

กลุ่ม 5 นักศึกษ�วิช�ชีพครูที่ต้องก�รค้นห�คุณค่�และจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู ได้นำ�ตัวเอง
ออกไปสัมผัสห้องเรียนจริงๆ จนค้นพบปัญห�ก�รเรียนรู้และก�รใช้ชีวิตของเด็ก และลงมือปฏิบัติจริง  
ฝึกออกแบบก�รเรียนรู้จ�กปัญห�จริง ทำ�ให้ได้เรียนรู้บทบ�ทของครูที่สอนวิช�ก�รควบคู่กับก�รพัฒน�
ทกัษะชวีติ และเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่เตรยีมพรอ้มในก�รเป็นครทูีด่ใีนอน�คต และนีค่อืจติสำ�นกึพลเมอืง
ของครูผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงที่เย�วชนค้นพบจ�กพื้นที่จริง โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�ร ครูเดลิเวอร์รี่ กลุ่ม Darlenemia 
• โครงก�รพี่สอนน้องให้อ่�นเขียน กลุ่มครูไทยใจเกินร้อย 
• โครงก�รครูเพื่อศิษย์ กลุ่มครูบ�้นนอก

กลุ่ม 6 สำ�นึกพลเมืองจ�กก�รได้รับโอก�ส และเปิดใจให้ตัวเองได้ลงมือทำ�ชิ้นง�นฝีมือที่ต้องใช้
คว�มประณีต อดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ ควบคุมตัวเอง เรียนรู้ก�รทำ�ง�นกับผู้อื่น พัฒน�จนผลง�นสำ�เร็จ
เปน็ทีย่อมรบั มคีณุภ�พ จำ�หน�่ยได ้และไดส้ร�้งประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่โดยถ�่ยทอดคว�มรูสู้ช่มุชนและเพือ่น 
ทำ�ให้เย�วชนเห็นคุณค่�และเกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง เห็นเป้�หม�ยชีวิต กล้�ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พร้อมที่จะเป็นพลเมือง โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รส�นส�ยใยเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม    
• โครงก�รเย็บใย ร้อยใจด้วยรัก กลุ่ม SBC (Smart Beautiful Clever)
• โครงก�รง�นหนังส�นฝันเพื่อเย�วชน กลุ่มสร้�งสรรค์ง�นหนัง

กลุม่ 7 พลเมอืงเย�วชนรุน่ใหมใ่ชท้นุท่ีมอียู่ในชุมชนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ไมว่�่จะปลกูผกัในพืน้ท่ี
จำ�กัด ปลูกผักปลอดส�รกินเอง คนรุ่นใหม่ท่ีเข้�ใจวิถีก�รพ่ึงพ�ตัวเองบนฐ�นทุนของชุมชน และใช้ทรัพย�กร
ที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด โดยมีกลุ่มเย�วชนดังนี้

• โครงก�รพลังง�นทดแทนจ�กแสงอ�ทิตย์ กลุ่ม จ.ช. นำ�แสง 
• โครงก�รผักกับเด็กและเย�วชน สู่ก�รเปลี่ยนแปลงชุมชนให้น่�อยู่ กลุ่ม young for commune 
• โครงก�รปลูกเอง กินเอง ไร้ส�รตกค้�ง กลุ่มผักอินทรีย์

เย�วชนแต่ละกลุ่มจะมีบทบ�ทในก�รจัดก�รนำ�เสนอผลง�นของตนเองม�กขึ้น ตั้งแต่ก�รนำ�เสนอ
นิทรรศก�ร พื้นที่จำ�ลอง ก�รส�ธิต ก�รแสดงละคร ก�รเป็นพิธีกรประจำ�เวที ก�รพูดจุดประก�ย สร้�งพลัง 
และวงเสวน� ก�รเป็นผู้นำ�ในเส้นท�งก�รเรียนรู้ของแต่ละโซน ซึ่งบทบ�ทหน�้ที่ที่ได้รับเป็นก�รฝึกฝน และ
แสดงออกซึ่งศักยภ�พของเย�วชนที่น้องๆ ส�ม�รถทำ�ได้อย�่งน่�ชื่นชม 

พูนพลังโคช...เง่ือนไขท่ีเสริมพลังทีมงานสงขลาฟอร่ัม

Coach the Coach 
ด้วยโครงสร้�งก�รทำ�ง�นของทีมง�นทุกฝ่�ยในสงขล�ฟอรั่ม ที่เปิดพื้นท่ีอิสระในก�รคิดและทำ�  

ให้ได้เรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง โดยมีป้าหนู-อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม 
เฝ้�มองอยู่ห่�งๆ แต่มีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน ที่ป้�หนูจะช่วยเข้�ม�กระตุกคว�มคิด เชื่อมโยงเรื่อง “สำานึก
พลเมือง” ที่เป็นหัวใจหลักของกระบวนก�รพัฒน�เย�วชนอยู่เป็นระยะๆ บทบ�ทโคชของทีมโคชจึง 
เริ่มตั้งแต่ก�รคัดเลือกทีมง�นตอนสัมภ�ษณ์ง�น ท่ีใช้เทคนิคถ�มแล้วให้ตอบเร็วๆ เพื่อให้ได้คว�มจริง 
ที่ปร�ศจ�กก�รปรุงแต่งถ้อยคำ� ก�รให้ดูคลิปวิดีโอโครงก�รเพื่อสอนง�น หรือก�รให้ลงพื้นที่พร้อมกัน 
เพื่อทดสอบวิธีคิด วิธีทำ�ง�น ล้วนเป็นเทคนิคชั้นเซียนที่ป�้หนูใช้ดูแววคนทำ�ง�น 

“เป็นวิธีการสอนของเราเอง ให้ดูคลิปเพ่ือให้เขาดูกระบวนการทำางานของเรา และต้องลงพ้ืนท่ีกับเรา
เป็นการสอบ เพราะการสัมภาษณ์นั้นสามารถตกแต่งคำาพูดให้ดูสวยหรูได้ แต่การลงพื้นที่จะทำาให้เราเห็น
ตัวตนท่ีแท้จริงของเขาได้ เราถามเลยว่าว่างไปลงพ้ืนท่ีด้วยกันไหม ถ้าเขาตอบว่าไม่ได้ เราตัดเลย” ป้�หนูเล่� 

สำ�หรับทีมง�นที่เคยผ�่นก�รทำ�ง�นม�บ้�งแล้วจะใช้กระบวนก�ร Learning by Doing เพร�ะก�ร
อ�่นร�ยง�น อ�่นว�รส�รเก�่ๆ เกีย่วกบัโครงก�ร เปน็ก�รปพูืน้โครงก�รเท�่นัน้ แตไ่มไ่ดท้ำ�ใหเ้ข�้ใจถอ่งแท้
เท่�กับก�รเอ�ตัวเข้�ไปทำ�หน้�ที่พี่เลี้ยงกลุ่มเย�วชนแล้วค่อยๆ เรียนรู้ สั่งสมเป็นประสบก�รณ์

สว่นการสอนงานทีมงานทีเ่รยีนจบมาใหม่ๆ  ปา้หนจูะมอบหมายให้ทำาหนา้ทีบั่นทกึการประชมุ 
เพราะเป็นงานที่ต้องมีสมาธิ นิ่งกับการรับฟัง ซึ่งจะทำาให้เขาสามารถเรียนรู้งานได้เร็วที่สุด

“เวลาเราบันทึกการประชุมจะต้องนิ่งตั้งใจฟัง จับประเด็น แล้วตีความ ทำาให้เรารู้งานมากที่สุด  
พอเลิกประชุม ป้าหนูถามอะไร เราสรุปเป็นข้อได้ เวลาออกไปนอกห้อง เพื่อนร่วมงานต้องมาขอข้อมูล 
จากเรา แล้วฝึกให้เราเป็นคนนิ่งกับการฟัง” เจ�ะห์ เล�่วิธีก�รสอนง�นของป้�หนู

กระบวนการสอนที่วิเคราะห์ทีมงานรายคนให้ชัด และมีระบบการถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
และความรักอย่างจริงใจและจริงจังผ่านการประชุมทีมงาน ทำาให้ทีมงานเกิดการซึมซับความคิด 
บุคลิกการเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะเรื่องสำานึกพลเมืองที่ทีมงานแต่ละคนต้องมีอยู่ในเนื้อในตัว 
ชนิดที่ปล่อยไม่ได้ 

“สงขลาฟอรั่มจะมีการประชุมย่อยบ่อยมาก ที่ประชุมเยอะเพราะเวลาประชุมเราได้ฝึกทั้งการคิด 
วิเคราะห์ และภาวะความเป็นผู้นำาที่ต้องนำาเด็ก 3-5 ก้าว เพื่อให้เยาวชนเชื่อถือเรา ทีมงานต้องจริงจังและ
จริงใจ รู้ก็บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ เพราะบางทีการไม่รู้ของเขาอาจทำาให้เราฉลาดขึ้นก็ได้ ทีมงานต้องเล่น
กับคำาว่าพลเมือง ถ้าตัวเขาเองไม่มีความเป็นพลเมืองอยู่ในเนื้อในตัว แล้วเขาจะไปสอนเด็กได้อย่างไร 
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กระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ทำาให้ทีมงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร คำาว่าจริงจังและจริงใจนั้นไม่ใช่ของเล่นๆ”  
ป้�หนู อธิบ�ยวิธีเติมคว�มรู้ให้ทีมง�น

เพราะยึดการทำาหน้าที่สร้างความเป็นมนุษย์ คำาว่า “พลเมืองรุ่นใหม่” จึงเป็นเสมือนธงชัยที่
ทีมงานปักหมุดไว้อย่างเหนียวแน่น ขณะเดียวกันป้าหนูก็ได้เรียนรู้แง่มุมบางอย่างจากทีมงานแต่ละคน 
เช่น ความน่ิมนวลของกช ก็ทำาให้ป้าหนูได้หยุดคิด และรู้ตัวว่าตนเองเป็นคนท่ีบู๊เยอะมาก การเรียนรู้
และการเติมเต็ม หนุนเสริมกันในส่วนท่ีใครบางคนขาดหายจึงเป็นบรรยากาศของ “ความเป็นผู้นำาร่วม” 

“ปีน้ีเป็นปีท่ีเรารู้สึกว่า ใครจะมาถามว่าลูกน้องแต่ละคนเก่งอย่างไรไม่ได้ สงขลาฟอร่ัมเป็นองค์ประกอบ
ของความเป็นผู้นำาร่วม คำาว่า Collective Leadership ก็คือสิ่งนี้ ต้องมองให้เห็นว่าเราทำางานเป็นทีม  
โดยธรรมชาติของคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกเรื่อง” 

ส่วนก�รหนุนเสริมกลุ่มเย�วชนนั้น แม้จะไม่ได้ลงไปคลุกโดยตรง แต่ป�้หนูได้ใช้สถานการณ์ทาง
สงัคมรอบตวัมาเป็น “เงือ่นไข” สรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน ตวัอย�่งเชน่ เมือ่ครัง้เมอืงสงขล�เปลีย่น
ผังเมืองใหม่ เร�ก็คิดว่�จะให้เด็กของเร�อยู่เฉยๆ ได้อย่�งไร จึงนำ�เรื่องผังเมืองม�เป็นเครื่องมือสร้�ง
กระบวนก�รเรียนรู้ แต่ไม่ใช่ให้เด็กไปชน เพร�ะรู้ว่าเด็กของเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมได้ แต่อยากให้
เขานำาสถานการณ์ในสังคมมาเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ ทำ�ให้เห็นว่� กระบวนก�รแบบนี้น่�จะสอน
ตั้งแต่อนุบ�ลเสียด้วยซ้ำ� เพร�ะมันเป็นมิติที่ลุ่มลึกม�ก 

แม้บทบาทจะเป็นเหมือนคุณครูผู้เข้มงวด แต่โคชของโคชไม่เคยละเลยส่ิงเล็กๆ น้อยๆ บางอย่าง
ที่สะท้อนความใส่ใจต่อความรู้สึกของเยาวชน เช่น ในการสอบถามว่างานของกลุ่มเยาวชนมีคุณค่า
อย่างไร เป็นหลักจิตวิทยาที่ทำาให้คนทำางานรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะไม่ว่าใครก็ปรารถนาให้งานของ
ตนเองมีคุณค่า นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ “พลังแห่งถ้อยคำา” ที่สร้างพลังใจให้แก่เยาวชนและ 
คนทำางาน 

หลักคิด แรงบันดาลใจ แรงผลักของการเป็นพ่ีเล้ียง 

เพร�ะง�นที่ทำ�ไม่ใช่เป็นเพียงอ�ชีพที่ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีวิต แต่เป็นชีวิตจิตใจที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญ�ณ
ของทุกคน ง�นที่ทำ�จึงเป็นสิ่งที่ใช่ในคว�มคิดของเจ�ะห์ ที่บอกว�่ “วิธีคิด วิธีการทำางานของที่นี่ไม่เหมือน
ที่อื่น ไม่ใช่ทำาโครงการเพื่อโครงการ แต่เป็นการทำาโครงการเพื่อจิตใจภายใน ซึ่งสำาคัญมาก เพราะเดี๋ยวนี้
เด็กไม่มีวุฒิภาวะ พ่อแม่ให้เรียนอย่างเดียว ถ้าเขาได้ทำางานด้วยจะทำาให้ควบคุมอารมณ์ได้ คิดอยากนำา
โครงการแบบนี้ไปทำาที่บ้านบ้าง ครั้งแรกที่มีโครงการลงบ้านตัวเอง คือโครงการตะลุโบะเมื่อปีก่อน จึงรู้สึก
ภาคภมูใิจทีอ่ยา่งนอ้ยกไ็ดท้ำาอะไรเพือ่บ้านเรา เพราะไมไ่ดม้องแคห่มูบ่า้นทีอ่ยูค่อืบา้นตวัเองเทา่นัน้ 
แต่มองว่า 3 จังหวัดเป็นบ้านตัวเอง เนื่องจากเราได้รับการสอนตั้งแต่เด็กว่า เพราะเราคือเรือนร่าง
เดียวกัน หมายถึงคนที่นับถือศาสนาเดียวกันคือเรือนร่างเดียวกัน การช่วยให้เขาดีขึ้น พัฒนาขึ้น  
เราก็ได้บุญ ส่วนไหนเจ็บ เราก็เจ็บไปด้วย พอเราเข้ามาทำางานท่ีน่ี ไม่ได้คิดแค่ว่าคนในศาสนาจะดีข้ึน 
แต่คิดว่าถ้าคนในสังคมเดียวกันดีขึ้น ประเทศก็จะดีขึ้น คนในศาสนาก็ดีขึ้น” 

ในขณะที่อุ้ม ที่แม่ขอร้องให้กลับม�ทำ�ง�นที่บ้�นเกิดสงขล� จึงเข้�ม�ทำ�ง�นกับสงขล�ฟอรั่ม  
คว�มรู้สึกบ�งอย่�งเกิดขึ้นทันทีในวันแรกที่เริ่มสัมผัสง�น “รู้สึกถูกสะกิดในตอนหนึ่งของวิดีโอที่บอกว่า  
คุณมีความรู้อยู่ในตัวมากมาย แล้วคุณได้นำาวิชาความรู้นั้นมาเสริมสร้างหรือต่อยอดอะไรเพ่ือ 
ประเทศชาติบ้าง รู้สึกเห็นด้วยว่า นานแค่ไหนแล้วที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อย ไม่เคยได้มานั่งย้อนคิด
วา่จะใชช้วีติไปทางไหนด ีตอนปา้หนสูมัภาษณว์า่ เราจะใชว้ชิาทีเ่รยีนมากบังานทีส่งขลาฟอรัม่ไดอ้ยา่งไร 
โดยให้คดิเรว็ๆ ตอบเรว็ๆ เรากต็อบวา่มนัคงคลา้ยๆ ศลิปะ เป็นเรือ่งของจนิตนาการ ถา้คนเรามจีนิตนาการ
ก็น่าจะทำาอะไรเพื่อไปสู่ความฝันให้เป็นจริงได้ สุดท้ายพอมาทำางานตรงนี้ก็คล้ายๆ กับความคิดของเรา 
ตอนนั้น” อุ้มเล�่ที่ม�ของตนเอง พร้อมส�รภ�พว่� ก�รทำ�ง�นในช่วงแรกๆ อ�ศัยก�รลอกแบบจ�กพี่มีนี 
แต่พอทำ�ไดร้ะยะหนึง่กค็น้พบแนวท�งก�รทำ�ง�นของตนเองและคดิว�่ “งานนีคื้อส่ิงท่ีชอบและใช”่ เพร�ะ
ก�รได้ติดต�มสถ�นก�รณ์ของสังคมทำ�ให้รู้กว้�งขึ้น และก�รถอดบทเรียนก�รทำ�ง�นของตนเองที่ทำ�ให้ 
รู้ลึกยิ่งขึ้น

ส่วนกช มีพื้นฐ�นจ�กครอบครัวท่ีพ�เข้�ร่วมกิจกรรมอ�ส�สมัครตั้งแต่เล็กๆ จึงชอบทำ�กิจกรรม 
ม�โดยตลอด เมื่อแม่เห็นว่�ลูกช�ยชอบง�นด้�นนี้จึงแนะนำ�ให้ม�สมัครง�นที่นี่ “ครอบครัวปลูกฝังตั้งแต่
เล็กๆ ให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน และคำาสอนของมหาวิทยาลัยที่บอกว่า ขอให้ถือประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นกิจท่ี 2 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบรมราชชนก  
คำาเหล่านี้สอนเรามาตลอด ทำาให้เราไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่เห็น” 

กชเตบิโตและเรยีนรูจ้�กก�รทำ�ง�นในฐ�นะพ่ีเลีย้งโครงก�รเย�วชนท่ีไมป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ม�กอ่น 
อยู่กับคว�มท้อและคว�มเครียดหนักม�ก แต่ก็ผ่�นม�ได้เพร�ะก�รประคับประคองของทีมง�นที่คอย 
ช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจ จนฮึดสู้เอ�ชนะใจตนเอง ถอดบทเรียนคว�มผิดพล�ดเก็บไว้เตือนใจไม่ให้ผิดซ้ำ�รอย 
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“เพื่อนร่วมทีม ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งองค์กรอื่นไม่มีแบบนี้ เราตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ได้ลงกิจกรรมแรก เพราะรู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การ AAR ทำาให้ได้ทบทวนการ
ทำางานว่าใช่หรือไม่ใช่” กช เล่�ถึงแรงดึงดูดที่ผูกใจตนเอง

สำ�หรับ มีนี ที่เข้�ร่วมง�นกับสงขล�ฟอรั่มตั้งแต่โครงก�รสะพ�นชีวิต ที่ทำ�ง�นกับเย�วชนที่ 
ก้�วพล�ดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 9 จังหวัดสงขล� ต่อเนื่องม�จนถึงโครงก�รพลัง 
พลเมอืงเย�วชนสงขล�คน้พบว่� เธอมคีว�มสขุกบัก�รทำ�ง�นชนดิทีย่อมสแตนดบ์�ยเพือ่ง�นนี ้และนอ้งๆ 
เย�วชนในโครงก�รคือสังคมที่เธอผูกสัมพันธ์ด้วย 

“การทำางานจะมเีรือ่งทา้ทายตวัเองตลอดเวลา จากทีเ่คยคดิวา่ ทำาปแีรกแลว้ ปตีอ่มาจะเหมอืนเดมิ 
แต่ป้าหนูจะให้โจทย์ใหม่ตลอดว่า จะออกแบบกระบวนอะไรให้น้อง เราจึงต้องพัฒนาตัวเอง สไตล์งาน 
กับสไตล์เราเป็นเรื่องเดียวกัน ตอนนี้เราก็ชอบคิดไม่หยุด...ดีใจท่ีได้อยู่ในบ้านหลังนี้ บ้านนี้ไม่ได้นำากะลา 
มาครอบเรา แต่เป็นบ้านท่ีเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนา มีเวทีไหนท่ีพัฒนาเราได้ เขาก็ส่งเราไป แล้วก็มาแชร์กัน 
ไม่มีใครทำาตัวเองเป็น one man show”

 
คิดจะพัฒนาต่อยอด คือส่ิงเติมเต็มการทำางานของพ่ีเล้ียง

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงก�รทำ�ง�นที่เข้มข้นในปีนี้ มีผลลัพธ์ของก�รเรียนรู้ของเย�วชนที่น่�ชื่นใจ  
แต่ในมุมของคนทำ�ง�นเอง เมื่อได้ใคร่ครวญสะท้อนคิดถอดบทเรียนก�รทำ�ง�นในปีที่ผ่�นม� แต่ละคน 
ก็ยังเห็นจุดที่ยังอย�กเติมเต็ม พัฒน�ปรับปรุงก�รทำ�ง�นของทีมให้สมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น เช่น 

เติมกระบวนการเรียนรู้ให้ท่ีปรึกษาโครงการ
เมื่อก�รทำ�ง�นโครงก�รของกลุ่มเย�วชน มีเง่ือนไขที่จะต้องมีที่ปรึกษ�โครงก�ร ซึ่งอ�จจะเป็นครู 

อ�จ�รย ์หรอืผูใ้หญใ่นชุมชน เพือ่ชว่ยเหลอืเอือ้อำ�นวยคว�มสะดวกและเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กบักลุม่เย�วชน 
แต่กระบวนก�รทำ�ง�นท่ีเน้นก�รเรียนรู้ของเย�วชนเป็นหลัก ทำ�ให้ทีมง�นสงขล�ฟอรั่มต้องกุมสภ�พ 
ก�รหนุนเสริมก�รทำ�ง�นของเย�วชน โดยที่ปรึกษ�โครงก�รของเย�วชนจะเฝ้�มองอยู่ห่�งๆ ซึ่งกชมองว่� 
ควรให้ความสำาคญักับทีป่รกึษามากขึน้ ทัง้แงก่ารพดูคุยทำาความเขา้ใจถงึเปา้หมายของโครงการพลงั
พลเมืองเยาวชนสงขลา เพื่อที่ปรึกษาจะได้ปรับบทบาทตนเองให้หนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
เยาวชนได้ถูกต้องเหมาะสม และไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำางานของกลุ่มเยาวชน 

ซึ่งป�้หนูได้เสริมว�่ ที่ผ่�นม�ก�รทำ�ง�นของสงขล�ฟอรั่มมุ่งเป้�ไปที่ตัวเย�วชน แต่เมื่อทำ�ง�นไป
ระยะหนึ่งจึงเห็นว่� ก�รเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงก�รเป็นเรื่องที่น่�จะต้องเพิ่มน้ำ�หนัก
ให้ม�กขึ้น “เพราะฉะนั้นการดีไซน์โครงการปีหน้าเป็นต้นไปต้องเพิ่มน้ำาหนักในการมอง ไม่เช่นนั้นเราก็จะ
ไปหนุนแต่เด็กเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ เหมือนที่ปรึกษาน้องคือ 
คร ูผูน้ำาชมุชนทีเ่ดก็เลอืก แทบไมม่ตีวัตนเลย ซึง่อาจเปน็เพราะเราไมไ่ดด้ไีซนก์ระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ขาเลย”
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เช่ือมโยง Active Group เสริมความแข็งแกร่งให้ประเด็นงาน
เพร�ะง�นทีท่ำ�คอืก�รขบัเคลือ่นสงัคม ทีต่อ้งใสใ่จตอ่สถ�นก�รณค์ว�มเปน็ไปของบ�้นเมอืง ทำ�ให้

มีนีมองว่� โครงก�รของเย�วชนทุกโครงก�รส�ม�รถเชื่อมโยงกับสถ�นก�รณ์ท�งสังคมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่� 
จะเป็นคว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก�รจัดก�รทรัพย�กร นิเวศน�ครกับก�รพัฒน�เมือง 
ประวัติศ�สตร์และวิถีเมืองเก�่ พลังง�นท�งเลือก สิทธิชุมชน ฯลฯ แต่ความรอบรู้ของพี่เลี้ยงแต่ละคน
อาจจะมีข้อจำากัดในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ส่ิงท่ีพ่ีเล้ียงต้องรู้คือ การประสานผู้รู้เข้ามาช่วยในเร่ืองน้ันๆ 

“ในสงขลามี Active Group อยู่หลายกลุ่ม แต่เราไม่เคยไปเชื่อมกับเขาเลย ในขณะที่เนื้อหาข้อมูล
ในประเด็นนั้นๆ เราก็ยังไม่ลึกพอ พอเราไปคุยกับน้อง เราก็ได้แค่สเต็ปเดียว น่ันคือรู้มากกว่าน้องแค่ 
ก้าวเดียวเท่านั้น” มีนีสะท้อน 

ดังนั้นการประสานเช่ือมโยงการทำางานกับเครือข่ายคนทำางานที่ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ  
ในพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เพื่อสร้างแนวร่วมในการหนุนเสริมการทำางานของกลุ่มเยาวชนให้
รอบด้านทั้งแนวกว้างและแนวลึก อันจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากพอที่จะ
ขยับเขยื้อนสังคมต่อไป

การสร้าง commitment นิสัยมุ่งม่ัน จดจ่อต่อการทำางานให้บรรลุความสำาเร็จ
ด้วยระยะเวล�ก�รทำ�ง�นของโครงก�รที่ย�วถึง 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวล�ย�วน�นม�กในคว�มคิด

ของเด็กและเย�วชน ที่คุ้นชินกับก�รเข้�ร่วมกิจกรรมร�ยครั้งแล้วจบไป ขณะที่โครงก�รนี้มีกระบวนก�ร 
เรียนรู้ท่ีถูกออกแบบให้มีก�รเติมเต็มคว�มรู้และพัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเน่ือง ผ่�นก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 
จำ�เป็นต้องมีคว�มต่อเนื่องในก�รเข้�ร่วมของแกนนำ�เย�วชนแต่ละโครงก�ร บทเรียนที่พ�นพบในช่วง 
ที่ผ่�นม�คือ ทำ�ง�นไปแล้วแกนนำ�เย�วชนเริ่มห�ยหน้�ห�ยต�ไป บ�งทีมจ�ก 5 คนเหลือ 2 คน หรือ 
บ�งทีมก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนคนหน้�ใหม่ๆ เข้�ม�ร่วมกิจกรรม ปร�กฏก�รณ์เช่นนี้ ใหม่และเจ�ะห์มองว�่ 
ทำาให้การเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเข้าใจและคุณภาพการทำางาน การทำาความเข้าใจ
กับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้รับทราบเงื่อนไขของการร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาจึงเป็น 
สิ่งจำาเป็นที่ต้องกำาหนดเป็นพันธสัญญาร่วมกัน 

“เงื่อนไขที่ต้องมี เช่น ต้องมาประชุมกับสงขลาฟอรั่มครบทั้ง 3 ครั้ง ไม่ใช่นึกจะออกก็ออก เพื่อให้
เขารูส้กึวา่ เปน็โครงการทีต่อ้งทำางานตามเงือ่นไขอยา่งจรงิจงั เพราะมนัเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะเพิม่เตมิมมุมอง
ของการเป็นพลเมือง ไม่ใช่การทำาโครงการเพื่อโครงการ แต่เป็นการทำาโครงการที่ทำาให้เขาเป็นคนที่ทันต่อ
สถานการณ์บ้านเมือง” เจ�ะห์ ย้ำ�

ศึกษาข้อมูลเชิงประเด็นอย่างลึกซ้ึง
ก�รทำ�ง�นของกลุ่มเย�วชนท่ีมีคว�มหล�กหล�ยของประเด็นเนื้อห� เป็นคว�มง�มของก�ร 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้แตก่เ็ปน็ภ�รกจิสำ�คัญทีมี่น ีมองว�่ คนเปน็พีเ่ลีย้งตอ้งมคีว�มรูใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับ
เนื้อห�ง�นของกลุ่มเย�วชนที่ตนเองรับผิดชอบดูแล ก�รห�คว�มรู้ของพี่เลี้ยงส�ม�รถทำ�ได้ผ่�นก�รอ่�น 
ก�รฟัง ก�รดู ก�รไปสัมผัสของจริง เพื่อให้ส�ม�รถตั้งคำ�ถ�มกับก�รทำ�ง�นของกลุ่มเย�วชนได้ลึกยิ่งขึ้น 

ประเด็นนีเ้ปน็ประเดน็ทีท่ัง้กชและอุม้ เหน็ตรงกนัว�่ หลงัจ�กไดร้บัขอ้เสนอแนะจ�กคณะกรรมก�ร
และแบ่งบทบ�ทหน�้ที่ดูแลโครงก�รเย�วชน พี่เลี้ยงต้องมีเวล�ห�ข้อมูลคว�มรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
ทำ�คว�มเข�้ใจกบัขอ้มลูคว�มรูน้ัน้ใหล้กึซึง้ เพือ่ทีจ่ะส�ม�รถนำ�พ�ก�รเรยีนรูข้องกลุม่เย�วชนไดอ้ย�่งมัน่ใจ 
ห�กพี่เลี้ยงส�ม�รถคิดนำ�หน�้น้องได้ 3-5 ก�้ว ก็จะทำ�ให้เย�วชนเกิดคว�มมั่นใจและเชื่อถือในตัวพี่เลี้ยง
ด้วยเช่นกัน

 
วงจรของการเรียนรู้ท่ีครบ Loop

ก�รทำ�ง�นกับกลุ่มเป้�หม�ยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นท่ีกำ�ลังพัฒน�ท้ังทักษะท�งสังคม และทักษะก�รใช้
สมองที่พร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องที่ต้องคิดซับซ้อน คิดวิเคร�ะห์ และเรียนรู้ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นอย�่งเป็น
ขัน้ตอน บทบ�ทของทมีง�นสงขล�ฟอรัม่ไดท้ำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูก้ระตุน้หนนุเสรมิใหเ้ย�วชนเกดิก�รฝกึฝนทกัษะ
ผ่�นก�รทำ�โครงก�ร ที่เป็นเสมือนแบบฝึกหัดที่เปิดโอก�สให้ได้คิด วิเคร�ะห์ ว�งแผน ลงมือทำ� และ 
สรุปบทเรียนผ่�นปฏิบัติก�รจริงด้วยตนเอง และสื่อส�รแสดงพลังต่อสังคม ก�รเดินท�งของเย�วชนผ่�น
วงจรก�รเรยีนรูท้ีค่รบ Loop ดังกล�่ว จงึมัน่ใจได้ว�่เย�วชนทีผ่่�นกระบวนก�รน้ีจะมคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
ดังที่สังคมต้องก�รได้อย�่งแน่นอน

เห็นได้ว่า “กระบวนการสร้างสำานึกพลเมือง” ที่เป็นหัวใจหลักของโครงการ ยังมีความหมาย
ที่ลึกซึ้งต่างจากการทำาโครงการทั่วไป เพราะสำานึกพลเมืองที่ถูกย้ำาเน้นในกระบวนการเรียนรู้ทุก 
ขั้นตอน ผ่านโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา คือ จิตสำานึกเพื่อส่วนรวมที่ต้องทำาอย่างจริงจัง 
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ในมาตุภูมิบ้านเกิดของพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 
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พลังพลเมืองเยาวชน
กับการรักษานิเวศนาคร
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เยาวชนว่าที่นักกฎหมาย
เพื่อสังคม

โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมาย
เพื่อคุ้มครองหาดทรายอย่างยั่งยืน ปีที่ 2
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ที่ดีใจที่สุดในก�รทำ�โครงก�รนี้คือ ก�รที่เร�ได้สร้�งนักศึกษ�
ที่เห็นปัญห�ของสังคม รู้สึกรู้ส�กับชุมชน พอเข�รู้สึกแล้วเข�อ�จจะ
เอ�ปัญห�นี้ไปคิดต่อ เมื่อเรียนจบแล้วเข�อ�จจะเข้�ม�ช่วยแก้ปัญห�

หรือเข้�ม�สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนได้บ้�ง
คำ�ว่� “นักกฎหม�ยที่ดี” ที่เร�ใช้ตั้งแต่ปีแรกของก�รทำ�โครงก�ร

เร�ก็เพิ่งเข้�ใจแจ่มแจ้งในปีนี้ว่� ต้องเป็นอย่�งไร

มีส่วนร่วมของประช�ชน (EIA) และกฎหม�ยเกี่ยวกับสถ�นะท�งกฎหม�ยของห�ดทร�ย ทำ�ให้พบว่�  
แม้จะมี พ.ร.บ.ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง พ.ศ.2558 ออกม�ประก�ศใช้เพื่อ
เปน็กฎหม�ยทีก่ำ�หนดหลกัเกณฑใ์นก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รบำ�รงุรกัษ� ก�รอนรุกัษ ์ก�รฟืน้ฟทูรพัย�กรท�ง
ทะเลและช�ยฝัง่ และก�รปอ้งกนัก�รกดัเซ�ะช�ยฝัง่ รวมทัง้ใหป้ระช�ชนและชุมชนในทอ้งถิน่ไดม้สีว่นรว่ม
ในก�รบำ�รุงรักษ� ก�รอนุรักษ์ และก�รฟื้นฟูทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งอย่�งสมดุลและยั่งยืน แต่ยังมี
ช่องว่างของกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการนำาไปใช้จริง เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง  
ที่ไม่ได้กำาหนดนิยามไว้ให้ชัดเจน 

เติมกำาลังคน...เติมความรู้

เมื่อเห็นช่องว่างของกฎหมายที่ค้นพบจากการทำางานปีแรก ปีนี้ทีมงานจึงต่อยอดการทำางาน
โครงการ Law Long Beach ศกึษากฎหมายเพือ่คุม้ครองหาดทรายอยา่งยัง่ยนื ปท่ีี 2 โดยมเีป้าหมาย
เพื่อศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเป็นชุมชนชายฝั่ง ด้วยการจัดเก็บข้อมูลลักษณะการ
ใช้ประโยชน์หาดสงขลา การรวมตัวของชุมชนที่เชื่อมโยงกับหาด และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
พืน้ทีจ่รงิ โดยหวงัวา่จะทำาใหแ้กนนำากลุม่ ชมุชน และสาธารณชน รูแ้ละเขา้ใจเรือ่ง “นยิามของชุมชน
ชายฝ่ังและสิทธิชุมชน” ในการดูแลปกป้องหาด และท่ีสำาคัญคือ เรียนรู้ทักษะการเช่ือมโยงข้อเท็จจริง
ทางสังคมกับกฎหมาย อันเป็นการฝึกทักษะและจิตสำานึกสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดีในอนาคต 

แม้ช่วงเริ่มต้นก�รทำ�ง�นในปีนี้จะมีเพื่อนบ�งคนขอถอนตัวออกไป เพร�ะต้องรับผิดชอบกิจกรรม
ในคณะ แตท่มีง�นกไ็ดส้ม�ชิกใหมเ่ข�้รว่มทมีคอื สตางค-์มธรุดา ปนัววิฒัน ์เพือ่นรว่มชัน้ปีในคณะเดยีวกนั 
และ มายด-์ฐติริตัน ์วริติ รุน่นอ้งป ี1 เอกรฐัประศาสนศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ ซึง่ทัง้สองคนไมใ่ช่
คนใหม่ในแวดวงเสียทีเดียว ได้เข้�ม�ร่วมเรียนรู้กระบวนก�รทำ�ง�นในโครงก�รม�ตั้งแต่ปีแรก แถมยังม ี
นิดานิส หะยีวามิง น้องปี 1 จากคณะสัตวแพทย์เข้าร่วมทีมด้วย เรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนงานของ
นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา

“การมเีพือ่นตา่งคณะเขา้มาจงึเปน็กระจกสะทอ้นวธิกีารสือ่สารทีใ่นปีนีท้มีงาน
ต้องสื่อสารการทำางานกับชุมชนภายนอก และคำาถามจากเพื่อนที่ไม่ได้เรียน
กฎหมายก็เป็นตัวช่วยให้ทีมงานเห็นประเด็นที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น”

ม�ยด์ บอกว่� เหตุผลที่เธอตั้งใจสมัครเข้�ม�เรียนรู้ในปีที่ผ่�นม� เพร�ะอย�กทำ�ง�นเพื่อสังคม 
อย�กห�กิจกรรมแปลกใหม่เติมเต็มประสบก�รณ์ของชีวิต 

“หนูวางแผนเรื่องการเรียนต่อไว้ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.5 แล้ว เพราะคิดว่าเมื่อขึ้นชั้น ม.6 จะมีเรื่องให้ทำา
เยอะ ทั้งกีฬาสีและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องสอบก็อ่านหนังสือให้เสร็จตอนปิดเทอม ที่เหลือก็แค่
ทบทวนเทา่นัน้ จึงหากจิกรรมเกีย่วกับอาสาสมคัรทำา จนไปเจอเพจโครงการศึกษากฎหมายคุม้ครองชายหาด 
หนูสนใจเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว เพราะตั้งใจจะเรียนต่อคณะนิติศาสตร์หรือไม่ก็รัฐศาสตร์ เลยสมัครเข้าร่วม
เรียนรู้กับพี่ๆ”

ผลของก�รทำ�ง�นในปีท่ีผ่�นม�ของกลุ่มว่�ที่นักกฎหม�ยอ�ส�ซึ่งประกอบด้วย เป้-อัษราพงศ์  
ฉิมมณี ฝน-อลิสา บินดุส๊ะ หงส์-กชมา อุดมศิลป์ และ หยง-เกษราภรณ์ เกียรติเฉลิมลาภ นักศึกษา
ชัน้ปทีี ่3 คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่ไดศ้กึษ�วเิคร�ะหก์ฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับก�รแก้ไขดูแลห�ดทร�ย เช่น พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่ง พ.ศ.2558 พระร�ชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ.2535 กฎหม�ยเก่ียวกับกระบวนก�ร 
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ส่วนสต�งค์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นปีที่ร่วมหัวจมท้�ยทบทวนตัวบทกฎหม�ยกันม�อย่�งเข้มข้นตั้งแต่
ปีแรก เมื่อเพื่อนๆ ชวนให้ร่วมโครงก�ร จึงตัดสินใจไม่ย�ก

สต�งค์ บอกว่� ปีนี้เธอเข�้ม�เป็นทีมทำ�ง�นอย่�งจริงจัง เริ่มแรกก็แค่อย�กทำ� เห็นว่�เป็นประเด็น
ที่น่�สนใจ โดยเฉพ�ะเรื่อง พ.ร.บ.ห�ดที่ยังคลุมเครือ เช่น เร�เป็นชุมชนหรือเปล่� ชุมชนช�ยฝั่งคืออะไร 
ในขณะที่ทรัพย�กรป่�ไม้กลับมีกฎหม�ยระบุไว้ชัดเจน หาดก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสมบัติ
สาธารณะเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้าม เมื่อเห็นปัญหาปีนี้เธอจึงเข้าร่วมทีมอย่างเต็มใจ 
เพื่อคลายปมคิดที่ติดอยู่ในใจ

นอกจากมายด์และสตางค์ซ่ึงเป็นสมาชิกใหม่ท่ีเข้ามาเสริมทีมแล้ว ยังมีเพ่ือนจากคณะสัตวแพทย์ 
และศลิปศาสตรเ์ขา้มารว่มเรยีนรูด้ว้ย ซึง่ทมีงานมองวา่เปน็เรือ่งด ีเพราะการทำางานทีข่ลกุกนัเฉพาะ
นกัศกึษากฎหมายกจ็ะใชศ้พัทเ์ฉพาะทางดา้นกฎหมายทีเ่ขา้ใจกนัเอง การมเีพือ่นตา่งคณะเขา้มาจงึ
เปน็กระจกสะทอ้นวธิกีารสือ่สาร ทีใ่นปนีีท้มีงานตอ้งสือ่สารการทำางานกบัชมุชนภายนอก และคำาถาม
จากเพื่อนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายก็เป็นตัวช่วยให้ทีมงานเห็นประเด็นที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น 

ในช่วงของก�รทบทวนโครงก�รในปีแรก เพื่อห�ประเด็นขับเคลื่อนต่อในปีที่ 2 ทีมง�นพบประเด็น
ที่น่�สนใจ 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยห�ดคือ 1) ที่ดินส�ธ�รณประโยชน์เป็นของใคร และ 2) ชุมชน
ช�ยฝัง่ ซึง่ยังข�ดคว�มชดัเจนในนยิ�มคว�มหม�ย ทมีงานรว่มกนัวเิคราะหท์างเลอืกวา่ จะหยบิเรือ่งใด
มาเป็นโจทย์ในการทำางาน เมื่อพิจ�รณ�แล้วจึงเห็นร่วมกันว่� ถ้�ทำ�เรื่องที่ดินจะออกแบบกิจกรรมย�ก 
แล้วก็ต้องทำ�ง�นซ้ำ�รอยปีก่อนคือ น่ังอ่�นกฎหม�ยแล้วม�ถกกัน ซ่ึงทีมง�นส่วนใหญ่รู้สึกว่� เป็นเร่ืองน่�เบ่ือ 
อย�กเปลี่ยนรูปแบบก�รทำ�ง�นให้ได้ไปสัมผัสโลกภ�ยนอกบ้�ง จึงเทใจให้กับประเด็นก�รห�นิย�มคำ�ว่�
ชุมชนช�ยฝั่ง ที่มั่นใจว่�จะได้มีโอก�สไปสัมผัสชุมชนจริงๆ

เรียนรู้จากชุมชน

ฝน เล่�ว�่ ประเด็นศึกษ�ที่เลือกสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ของกลุ่ม ซึ่งขณะนั้นได้มีก�รยื่นฟ้องต่อ
ศ�ลปกครอง เพือ่ขอใหย้ตุโิครงก�รปอ้งกนัก�รกดัเซ�ะช�ยฝัง่โดยก�รใช้โครงสร�้งแข็ง ทีก่ลุ่มช�วบ�้นชมุชน
เก้�เส้ง เย�วชนกลุ่ม Law Long Beach และกลุ่ม Beach for Life ร่วมกันยื่นฟ้องคดี 

“กลุ่ม Beach for Life และกลุ่ม Law Long Beach เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีรวมตัวกัน หลายคนไม่ได้มีบ้าน
อยู่ชายหาด ยกเว้นกลุ่มเก้าเส้ง แต่ศาลรับฟ้องคดีของเรา แสดงว่าเราเป็นชุมชนเหมือนกัน จึงน่าศึกษาว่า 
ชุมชนที่จะใช้สิทธิทางกฎหมายมันต้องเป็นชุมชนแบบไหน” 

ด้วยเหตุนี้ ทีมงานจึงกำาหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษาความเป็นชุมชนใน 2 รูปแบบคือ  
1) ชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนท่ีคือ ชุมชนสวนกง อำาเภอจะนะ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชายหาด มวีถิชีวีติทีส่มัพนัธก์บัทะเล อกีท้ังกำาลงัจะมโีครงการขนาดใหญข่องรฐัเกดิขึน้ในพืน้ที ่และ 
2) ชุมชนที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคน คือ Beach for Life ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

เมื่อโจทย์และพื้นที่ลงตัว ทีมง�นเริ่มห�ข้อมูลประกอบก�รเขียนโครงก�ร ตอนน้ันปิดเทอมพอดี  
ทีมง�นต่�งแยกย้�ยกันกลับบ้�นหรือฝึกง�นต่�งที่กัน คงเหลือแต่เป้และหงส์ที่อยู่สงขล� จึงอ�ส�ลงพื้นที่



49

Songkla Young Active Citizen4

48

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 4

ชุมชนเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นไว้ก่อน เมื่อเปิดเทอมที่ทุกคนกลับม�เรียนพร้อมหน้�กันแล้วจะได้เดินง�นต่อได้
ทันที 

แต่พอถึงเวล�กลับเหลือเพียงเป้คนเดียว เพร�ะหงส์ติดฝึกง�น เป้ เล่�ว่� เข�ไม่เคยรู้จักชุมชน 
สวนกงม�ก่อน ด้วยเหตุนี้ก่อนลงพื้นที่เข�จึงว�งเป้�หม�ยไว้ว�่ จะไปทำ�คว�มรู้จักว�่ ชุมชนมีสภ�พเช่นไร 
ช�วบ้�นในชุมชนมีคว�มเป็นอยู่อย�่งไร แต่ไม่มีก�รออกแบบกระบวนก�รว�่จะไปทำ�อะไร อย�่งไร 

“ตอนน้ันมันใกล้ส่งโครงการแล้ว เพ่ือนก็ไม่มีใครอยู่ คร้ังแรกเลยไปกับน้ำาน่ิงเพ่ือแนะนำาตัวกับชาวบ้าน 
ครั้งที่สองชวนเพื่อนในคณะไปเป็นเพื่อน ตั้งใจไปชวนชาวบ้านคุย แล้วนำาข้อมูลมาดูว่า เป็นองค์ประกอบ
ของชุมชนไหม เป็นชุมชนชายฝั่งไหม คิดว่าง่ายๆ” เป้เล่�

เพราะเป็นการลงชุมชนโดยที่ยังไม่มีกรอบคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับชุมชนชายฝั่ง การพูดคุยกับ
ชาวบ้านจึงเป็นการคุยไปเร่ือยเป่ือย โดยไม่ได้ประเด็นอะไร ชาวบ้านเห็นว่า เป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย
ก็ถือโอกาสเล่าความทุกข์ร้อนเรื่องที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยาเสพติด เป็นต้น สรุปคือ ไม่ได้ข้อมูล
อะไรกลับมาเลย

วางกรอบแนวคิดก่อนเก็บข้อมูล

เป้ เล่�ต่อว่� อาจารย์เอ-ธีรวัฒน์ ขวัญใจ ที่ปรึกษาโครงการทร�บข่�วว่�เข�ลงพื้นที่พูดคุยกับ
ชมุชน จงึแนะนำาใหเ้ขาศกึษาองคป์ระกอบความเปน็ชมุชน เพือ่สรา้งกรอบคดิสำาหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบ
ข้อมูลที่ชาวบ้านบอกเล่า ผลคือการลงพื้นที่ในครั้งที่สาม เขาสามารถควบคุมการพูดคุยกับชาวบ้าน
ให้อยู่ในประเด็นได้มากขึ้น 

“กรอบคิดของผมตอนนั้น คือ องค์ประกอบของชุมชน 5 ข้อ คือ  
1) พืน้ที ่อาจจะเปน็เชงิรปูธรรมหรอืนามธรรมกไ็ด ้2) คน 3) การปฏสิมัพนัธ์
หรือการปฏิบัติต่อกัน 4) อัตลักษณ์ และ 5) จุดมุ่งหมาย” เป้เล�่

ผลจ�กก�รลงพื้นท่ีของเป้ทำ�ให้เมื่อถึงเวล�เปิดเทอม ทีมส�ม�รถ
วิเคร�ะห์ได้ว่� มีข้อมูลอะไรที่ต้องเก็บเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลพื้นฐ�นของ
ชมุชนทีจ่ะใชเ้ชือ้เชญิเพือ่นๆ ในคณะไปเรยีนรูร้ว่มกนั ทัง้ยงัเปน็ก�รเตรยีม
คว�มพร้อมให้กับน้องใหม่สองคนที่เพิ่งเข�้ร่วมทีมด้วย

ก่อนที่จะรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ ฝนสรุปบทเรียนการ 
จัดโครงสร้างทีมงานที่ผ่านมาว่า การเรียกสมาชิกร่วมทีมเป็นแกนนำา 
แกนร่วม มีผลต่อความรู้สึกของคนทำางาน ซ่ึงนำามาสู่การปรับกระบวนการ
ทำางานใหม่ในปีนี้

“ถ้าเราแบ่งเป็นแกนนำา แกนร่วม คนที่เป็นแกนร่วมเขาก็อาจจะ 
รู้สึกว่า เขาแค่ร่วม เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนเป็นแกนนำาหมด เพราะ
ทุกคนต้องทำางานเหมือนกัน” 

ก�รประชุมทีมทำ�ให้ได้ข้อสรุปว่� ควรมีก�รรับคนเพิ่มเพื่อร่วม 
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน วันถัดม�จึงประก�ศรับสมัครน้องปี 1 ร่วมโครงก�ร 
ซึ่งมีน้องๆ สมัครเข้�ม�กว่� 100 คน ทีมง�นใช้โอก�สนี้ชี้แจงโครงก�ร 
และกระบวนก�รทำ�ง�นในครั้งแรก พร้อมข้อตกลงร่วมว่� ถ้�นัดหม�ย 
ครัง้ตอ่ไปใครไมม่�ถอืว�่สละสทิธิ ์กล�ยเปน็ก�รคดักรองผูส้นใจเหลอืนอ้งๆ 
ร่วมโครงก�ร 40 กว�่คน 

การนดัหมายประชมุเพือ่เตรยีมพรอ้มกอ่นลงพืน้ทีศ่กึษาชมุชน
ได้ออกแบบให้มีการเติมเต็มความรู้เรื่องชายหาดและกฎหมายจาก
อาจารย์เอ และ อาจารย์อ๊อฟ-อารยา สุขสม จากคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เคยทำาวิจัยเกี่ยวกับ
กฎหมายหาดมาก่อน ซึ่งหลังฟังบรรยายจบทีมงานให้น้องๆ สรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ที่กลายเป็นการ Pre-Test ให้น้องๆ ได้คิดว่า ชุมชนคืออะไร 
และชุมชนชายฝั่งต่างจากชุมชนอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มย่อยให้น้องระดม
คว�มคิดแลกเปล่ียน แล้วนำ�ข้อสรุปของกลุ่มม�นำ�เสนอให้ทุกคนฟัง จ�กน้ัน
จงึรว่มกนัสรปุแนวคดิเกีย่วกบัชมุชนช�ยฝัง่ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นก�รประเมนิ
ชุมชน ประกอบด้วย 1) คว�มสมัครใจรวมกันเป็นชุมชน 2) อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 3) ก�รจัดก�รองค์กรในน�มของชุมชนที่แสดงตัวตนออกไปข�้งนอก 
และ 4) คว�มต่อเนื่องของก�รเป็นชุมชน (ประวัติศ�สตร์ชุมชน) โดย 
คว�มเปน็ชมุชนช�ยฝัง่ตอ้งอยูใ่นเขตพืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเลหรอืเก�ะ ทีอ่งิกบัก�ร
แบ่งเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนจะใช้เป็นหลักในก�ร
จำ�แนกข้อมูล

“ก่อนที่จะรับสมัครสมาชิก
ร่วมเรียนรู้ ทีมงานสรุป 
บทเรียนการจัดโครงสร้าง 
ทีมงานที่ผ่านมาพบว่า  
การเรียกสมาชิกร่วมทีม 
เป็นแกนนำา แกนร่วม มีผลต่อ
ความรู้สึกของคนทำางาน  
ถ้าเราแบ่งเป็นแกนนำา  
แกนร่วม คนที่เป็นแกนร่วม
เขาก็อาจรู้สึกว่า เขาแค่ร่วม 
เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นให ้
ทุกคนเป็นแกนนำาหมด เพราะ
ทุกคนต้องทำางานเหมือนกัน”
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“คำาว่าเขตพื้นที่ตีความอิงกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าเขาอยู่ในเทศบาลหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีหาด ก็แสดงว่าเขาอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเป็นเกาะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น Beach for Life 
หรือสวนกงก็คือชุมชนชายฝั่ง” ฝน ย้ำ�ถึงคว�มหม�ยของชุมชนช�ยฝั่ง

ลงพ้ืนท่ีเรียนรู้ชุมชน...ฝึกฝนการทำางาน

ก่อนถึงวันลงชุมชนสวนกง ทีมงานนัดหมายสมาชิกทั้งหมดมาร่วมกันออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ แบ่งบทบาทหน้าที่ และกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ 1. ชุมชน
ชายฝั่งคืออะไร 2. ชุมชนชายฝั่งมีสิทธิอะไร

ฝน เล่�ต่อว่� แม้จะมีเกณฑ์ 4 ข้อที่ใช้ประเมินคว�มเป็นชุมชนช�ยฝั่งไว้แล้วก็ต�ม แต่เร�คง 
ไมส่�ม�รถทำ�ใหช้�วบ�้นตอบทัง้ 4 ขอ้ได ้“การตัง้คำาถามชวนคยุ” น�่จะเปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุทีท่ำ�ใหท้มีไดข้อ้มลู 
วันแรกที่ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเรื่องชุมชนช�ยฝั่ง จึงแบ่งน้องเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มที่เกณฑ์ใกล้เคียงกันอยู่ 
กลุม่เดยีวกนั อย�่งเชน่ เรือ่งวถิชีวีติคว�มสมคัรใจ และประวตัศิ�สตรช์มุชน กลุม่หนึง่ และเกณฑอ์ตัลกัษณ์
ของชุมชนกับก�รจัดก�รภ�ยในชุมชนอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง เป้กับม�ยด์แยกอยู่คนละกลุ่ม มีคำ�ถ�มท่ีทีมง�น 
ช่วยกันลิสต์ไว้เป็นแนวท�ง 

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เหมือนเราไปเป็นนักเรียนของชาวบ้าน เรามีหน้าที่แค่ต้ังคำาถาม ชาวบ้านเป็น 
ผูใ้หข้อ้มลู สำาหรบัตวัอยา่งคำาถามของกลุม่มายดก์ม็ ีเชน่ ชมุชนนีต้ัง้มาตัง้แตเ่มือ่ไร คนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
นีอ้ยูม่าแตเ่ดิมหรอืไม ่ถา้ไมใ่ชแ่ลว้เขา้มาอยูต่ัง้แตเ่มือ่ไร ทำาไมเลอืกมาอยูท่ีน่ี ่ในชุมชนมทีัง้หมดกีค่รวัเรอืน 
การอยู่รวมกันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง ส่วนเรื่องความเป็นมา เช่น ชื่อสวนกงได้มาอย่างไร ทำาให้เราได้รู้

ประวัติศาสตร์ของท่ีน่ีว่า มีต้นกงขนาดใหญ่โค้งเป็นเรือ แต่บางคนก็บอกว่า มาจากมีคนจีนอพยพมาอยู่ก่อน 
เลยเรียกว่า อากง ที่พิสูจน์ผลได้คือที่นี่มีสุสานของคนจีนอยู่” ม�ยด์เล�่ 

แมจ้ะประส�นง�นกบัช�วบ�้นไวเ้บือ้งตน้ แตเ่มือ่ลงพืน้ทีจ่รงิทมีง�นตอ้งปรบักจิกรรมให้สอดคลอ้ง
กับวิถีชีวิตของช�วบ้�นที่ต้องออกทะเล ต้องละหม�ด เป็นบทเรียนการลงชุมชนที่ทำาให้ทุกคนได้สัมผัส
เงื่อนไขความเป็นจริงของชีวิตชาวบ้าน 

ฝน เล่�ต่อว่� เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ทีมง�นจึงสร�้งเงื่อนไขให้น้องๆ แบ่งหน�้ที่กันจดประเด็น
ที่ช�วบ้�นเล่� หลังคุยกับช�วบ้�นเสร็จช่วงเช้�ให้น้องๆ เล่�ข้อมูลที่เก็บม�ได้ ระหว่�งเล่�พวกเร�ก็ 
จับประเด็นว�่ ข้อมูลที่น้องเก็บได้นั้นเข�้เกณฑ์ข้อไหน ตกบ่ายถึงเวลานัดชาวบ้านอีกครั้งก็ให้น้องคนที่
จดบันทึกเป็นคนเล่าให้ชาวบ้านฟัง ซึ่งเขาก็เล่าได้ เพราะเป็นข้อมูลที่เขาได้ลงไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สว่นนอ้งๆ สะทอ้นในเชงิกระบวนก�รว�่ ตอนแรกคิดว�่ก�รลงชมุชนเปน็เรือ่งง�่ยๆ แตเ่มือ่ไปแลว้
ไม่เจอคนเพร�ะช�วบ้�นออกทะเลยังไม่กลับ หรือติดละหม�ด ก็ต้องปรับตัวรอ น้องบ�งคนรู้สึกกลัวที่จะ
เข้�ชุมชน แต่เมื่อได้สัมผัสกับชาวบ้าน ความหวาดกลัวก็หายไป กลับอยากช่วยเหลือมากขึ้น  
ทีส่ำาคญัการลงชมุชนยงัทำาใหพ้วกเขาเหน็ปญัหาของกฎหมายในมติอิืน่ๆ ทีม่ากกวา่ตวับทกฎหมาย
ในหนังสือ 

“จรงิๆ แลว้ปญัหาทีเ่กดิขึน้มนัไมเ่ปน็เอกเทศ มนัตอ้งมเีรือ่งอืน่เขา้มาเกีย่วข้อง
ด้วย ถ้าเรามองแต่ปัญหาอย่างเดียว โดยไม่สนใจชุมชน ไม่สนใจปัญหาอื่น แล้ว
เราจะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้อย่างไร เราต้องสนใจชุมชนด้วย เราต้องสนใจ
ปัญหาอื่นด้วย เราจึงจะช่วยเขาได้จริง”

บทเรียนจากข้อเท็จจริงของสังคม

สต�งค์ สะท้อนประโยชน์ที่ได้รับว่� การได้ลงพื้นที่ชุมชนทำาให้เธอรู้จักรับฟังชาวบ้านมากขึ้น 
แทนทีเ่ราจะดแูคต่วับทหรอืตวัอกัษรทางกฎหมายเหมอืนทีผ่า่นมา เปน็สิง่ทีใ่นชัน้เรยีนไมม่ ีมนัชว่ย
ขัดเกลาความคิดของเรา ทำาให้เราเปิดกว้างมากขึ้น กว้างกว่าการมองแค่สิ่งที่อยู่ในชั้นเรียน

เป้ เสริมว่� จริงๆ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นเอกเทศ มันต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ดว้ย ถา้เรามองแตป่ญัหาอยา่งเดยีว โดยไม่สนใจชมุชน ไมส่นใจปญัหาอืน่ แลว้เราจะเป็นนกักฎหมาย
ที่ดีได้อย่างไร เราต้องสนใจชุมชนด้วย เราต้องสนใจปัญหาอื่นด้วย เราจึงจะช่วยเขาได้จริง

“ในความคิดหนูคิดว่า นักปกครองที่ดีไม่ใช่นั่งอยู่ในห้อง ใน อบต. ในกระทรวง นักปกครอง
ทีด่ตีอ้งรบัรูถ้งึปญัหาของชมุชนดว้ย คณุเรยีนปกครองทอ้งถิน่ คณุตอ้งลงไปอยูก่บัทอ้งถิน่ถงึจะรูป้ญัหา
ตรงนั้น ไม่ใช่ว่านั่งอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วรอเซ็นเอกสารเท่านั้น” ม�ยด์ สะท้อนมุมมองต่อประโยชน์
ของก�รเรียนรู้ชุมชนในมิติของนักปกครอง
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ฝน เสริมต่อว่� ก�รเรียนรู้ในพื้นที่ครั้งนี้ทำ�ให้รู้ว่� นักกฎหม�ยไม่ควรหยิ่งว่�ตนรู้กฎหม�ย  
แตก่ฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้และทำาความเข้าใจ ถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วบอกว่า ทุกคนต้อง
พึ่งนักกฎหมายมันก็ตาย กฎหมายเป็นศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้และใช้ได้ เหมือนที่พวกเราพยายามให้
ชุมชนรู้และเข้าใจกฎหมายนั่นเอง 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมงาน นอกจากจะทำาให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจที่ได้บอกเล่าเรื่องราว
ของตนเองแล้ว ยังทำาให้ชาวบ้านคิดถึงความเป็นชุมชนชายฝั่ง และตระหนักรู้เรื่องความสำาคัญของ
ชายหาด ทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ และความทรงจำาของผู้คนในชุมชน เช่น บังลี 
เคยเรือจม แล้วตอนว่�ยน้ำ�เข้�ฝั่ง ช�วบ้�นทุกคนม�ยืนรอรับเข�อยู่ริมฝั่ง แสดงให้เห็นถึงคว�มรักคว�ม
สัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของคนในชุมชน 

ฝน เล่�ต่อว่� วันแรกของก�รลงพื้นที่ทำ�ให้ชุมชนตระหนักถึงคว�มเป็นชุมชน ได้คิดละเอียดถึง 
สิง่ทีเ่หน็อยู ่รูอ้ยู ่แตไ่มไ่ดรู้ส้กึรกัและหวงแหน เมือ่ไดเ้ลา่ใหน้กัศกึษาฟงั ความรูส้กึทว่มทน้ตอ่เหตุการณ์
บางเรื่องจึงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการในวันที่สอง ที่ทีมตั้งใจทำาให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิของชุมชนชายฝั่ง โดยแบ่งก�รเรียนรู้เป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อห� และ 2) ส่วนที่
เกีย่วกับกระบวนก�ร ขัน้ตอนในก�รใชส้ทิธติ�มกฎหม�ย ซึง่ทีมใชท้ัง้วธีิก�รบรรย�ย และใหช้�วบ�้นทดลอง
เขียนแบบฟอร์มก�รย่ืนขอข้อมูล หรือย่ืนฟ้องเรียกร้องสิทธิ เช่น ห�กวันหน่ึงมีท่�เรือเกิดข้ึน แล้วห�ดห�ยไป 
เข�จะส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง ไล่ข้ันตอนให้เข�ฟังว่� พวกเข�ต้องรู้เนื้อห�ก่อนว่� ชุมชนมีสิทธิอะไรบ้�ง  
ถ้�โดนละเมิดสิทธิ์จะต้องทำ�อย่�งไร

ทมีงานชว่ยกนัเลา่วา่ สทิธขิองชมุชนประกอบดว้ย สทิธทิีจ่ะไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร สทิธิในการ
โต้แย้งแสดงหลักฐาน และสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งกระบวนการเรียกร้องสิทธิ 
จะเป็นไปตามลำาดับขั้นตอน

สำ�หรับก�รทำ�ง�นในวันที่สองนี้ ฝนและทีมง�นออกแบบกระบวนก�รใหม่ จ�กวันแรกช�วบ้�นพูด 
นักศึกษ�ฟัง ก็เปลี่ยนเป็นนักศึกษ�บอกเล�่ข้อมูลให้ช�วบ�้นฟัง ซึ่งกระบวนก�รนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่� 
ช�วบ�้นสว่นใหญร่อฟังผูน้ำ�ชมุชน มอีะไรใหไ้ปถ�มผูน้ำ�ชุมชน เข�ไมอ่ย�กรบัรูอ้ะไร แตพ่อได้ฟังขอ้มลูจ�ก
นกัศกึษ�ทำ�ใหช้�วบ�้นตระหนกัรูไ้ดว้�่ เร่ืองเหล�่นีเ้ป็นสิง่ทีพ่วกเข�ต้องเรยีนรู ้เพ่ือเตรยีมรบัมอืกบัโครงก�ร
ที่เกิดขึ้นในอน�คต แต่เรื่องก�รใช้สิทธิเป็นเรื่องเข้�ใจย�ก จึงนำ�กรณีตัวอย่�งที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เช่น  
ถ้�มีท่�เรือน้ำ�ลึกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้�ง แล้วจะละเมิดสิทธิของเข�ไหม และถ้�ละเมิดเข�จะทำ�อย่�งไร 
เหมือนเป็นก�ร Post-Test ทั้งนักศึกษ�และช�วบ�้นไปพร้อมกัน

การจบักลุม่ของนกัศกึษากบัชาวบา้นในการชว่ยกนัวเิคราะหผ์ลกระทบจากโครงการรฐั ทำาให้
นักศึกษาเข้าใจบริบทของชุมชนท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่รอพ่ึงผู้นำา ขณะเดียวกันก็ทำาให้ชาวบ้านหลายคน
เร่ิมตระหนักว่า เร่ืองของชุมชนไม่สามารถรอให้ผู้นำาจัดการเพียงคนเดียว ชาวบ้านต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
เพราะในกระบวนการเรยีกรอ้งสทิธติอ้งมีการรอ้งเรยีน แสดงหลกัฐาน และตดิตามความคบืหนา้เปน็
ระยะ เรื่องความเดือดร้อนของชุมชนจึงเป็นเรื่องที่จะทิ้งให้ใครสู้เพียงลำาพังไม่ได้

หลังจ�กลงพื้นที่ชุมชนสวนกง 2 ครั้ง ทีมง�นนำ�ข้อมูลที่ได้ม�จัดทำ�เป็น “คู่มือชุมชนชายฝั่ง” เพื่อ
ใช้เป็นเอกส�รอ้�งอิงให้กับชุมชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรณีศึกษ�สำ�หรับเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นต่อไป โดยในคู่มือ
จะมีก�รกำ�หนดนิย�มคำ�ว่�ชุมชนช�ยฝั่ง สิทธิของชุมชนช�ยฝั่ง วิธีก�รใช้สิทธิชุมชนทั้งด้�นกฎหม�ยและ
กระบวนก�ร รวมทั้งเนื้อห�เกี่ยวกับชุมชนสวนกงซึ่งเป็นกรณีศึกษ�ในครั้งนี้ด้วย 

“ยอมรบัวา่ นอ้งๆ ทีเ่ขา้มาเปน็ทมีทำางานเพราะอยากไปเทีย่วทะเล
และอยากกินอาหารทะเล แต่พอเขาได้ลงพื้นที่ ทำาให้เขารู้สึกอินกับปัญหา 
เห็นความสัมพันธ์ของหาดกับชุมชน เด็ก มอ. ค่อนข้างฐานะดี แต่เมื่อไปดู
ชุมชนที่แทบไม่มีอะไรเลย แม้กระทั่งที่ดิน แต่เขายังมีความสุข และยังทำา
อะไรเพื่อคนอื่น นี่คือสิ่งที่น้องสะท้อนมา” ฝน สรุปผลก�รเรียนรู้ 

งานท่ีต้องสาน ชีวิตท่ีต้องจัดการ

สำ�หรบัก�รศกึษ�รปูแบบของชมุชนทีมี่ลกัษณะของก�รรวมกลุม่ของ
บคุคลนัน้ ทมีง�นยงัไมไ่ดจ้ดักระบวนก�รเรยีนรู ้เพร�ะสม�ชิกในกลุม่ Beach 
for Life ทีส่ว่นใหญเ่รยีนอยูร่ะดบัมธัยมศกึษ�ตดิสอบ คงทำ�ต่อหลงัเปดิเทอม

ใช่แต่ว่�สม�ชิกของกลุ่ม Beach for Life ท่ีจะต้องจัดก�รชีวิต ทีมง�น
แตล่ะคนเองกม็เีรือ่งร�วในชวีติทีต่อ้งจัดก�รและรบัผดิชอบในบรบิทต�่งกนั 
แตส่ิง่ทีส่ต�งคส์ะทอ้นออกม�แสดงถงึคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีเ่ธอสงักดั 
“ต้องมีการจัดลำาดับความสำาคัญ ว่าเรื่องไหนสำาคัญมากกว่า ถ้าเรา 
เหน็วา่เรือ่งนีม้คีวามสำาคญั เรากจ็ดัตารางชวีติใหไ้ด ้เชน่ เรือ่งเรยีนอาจ
จะสำาคัญ แต่รองลงมาจากนั้นเราเห็นอะไรสำาคัญ หนูก็มีปัญหาในการ
จัดการตารางชีวิตบ้าง เพราะทำากิจกรรมหลายอย่าง แต่เอาอยู่” 

“ที่ไม่ทิ้งโครงการนี้ เพราะ
กิจกรรมของคณะอยู่แต่ใน
มหาวิทยาลัย มันเป็นแค ่
ส่วนหนึ่งของชีวิต แต่มัน 
ไม่ได้ช่วยสังคม”
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ด้�นฝนเองก็ยอมรับว�่ กิจกรรมในคณะนิติศ�สตร์ที่นักศึกษ�ต้องช่วยกันรับผิดชอบมีไม่น้อย ก�ร
ว�งแผนก�รทำ�ง�นจึงต้องเอื้อต่อทั้งทีมง�น และน้องๆ ที่ร่วมเรียนรู้ จึงพย�ย�มนัดหม�ยประชุมสม�ชิก
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน หรือจัดกิจกรรมในวันเส�ร์อ�ทิตย์

“ปีน้ียอมปล่อยวางได้มากข้ึน อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เหมือนเรามีแผนสำารอง มีการกระจายงาน
ไมห่วงงานเหมอืนปทีีผ่า่นมา หากมขีอ้มลูกจ็ะถา่ยเอกสารใหท้มีงาน สว่นใครจะอา่นหรอืไมอ่า่นกไ็ด ้
เมื่อก่อนเวลากระจายงานแล้วถ้าใครไม่ทำา เราจะทำาเตรียมไว้ แต่ตอนนี้ไม่เตรียมแล้ว ปล่อยเลย” 
ฝนเล่�ถึงก�รปรับตัวของตนเอง

ส่วนม�ยด์ สะท้อนว่� คณะเธอกิจกรรมเยอะม�ก บ�งครั้งประชุมกับที่นี่เสร็จก็เข�้ร่วมกิจกรรมที่
คณะต่อ ที่ไม่ทิ้งโครงการนี้ เพราะกิจกรรมของคณะอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ
ชีวิต แต่มันไม่ได้ช่วยสังคม

บทเรียนการเรียนรู้สำาคัญของทีมงานในปีนี้คือ การเรียนรู้ชุมชนที่เปิดโลกของนักกฎหมายที่
คร่ำาเครง่อยูใ่นตำาราใหไ้ดสั้มผสักบัความเปน็จรงิของสงัคม อนัจะเปน็ฐานสำาคญัตอ่อาชพีนกักฎหมาย
ในอนาคต 

สำ�หรับ สต�งค์ เธอเล่�คว�มรู้สึกดีๆ ท่ีเกิดข้ึนว่� ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในปีน้ี เร่ืองหลักๆ คงเป็นความรู้
ดา้นกฎหมาย สทิธชิมุชนและความเปน็ชมุชนชายฝัง่ แตส่ิ่งทีไ่ดเ้หนอืความคาดหมายคอื กระบวนการ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนกัศกึษากบัชาวบา้นทีต่่างเปน็ครซูึง่กนัและกัน คนสว่นใหญท่ีเ่รยีนหนงัสอื 
มักคิดว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ไม่มีความรู้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เขาก็มีความรู้ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของเขา 
ส่วนเราก็มีความรู้แบบของเรา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ดีมาก เพราะทำาให้เราเปลี่ยน
ความคิดใหม่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ทันที

ขณะที่ เป้ บอกว�่ แม้จะเรียนคณะนิติศ�สตร์ แตถ่้าไม่ได้ทำาโครงการนี้ เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้
เรื่องสิทธิชุมชนเลย การได้สัมผัสกับชาวบ้านทำาให้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงของสังคมที่เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญที่จะมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย “ที่สำาคัญเราได้ซึมซับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องออกทะเล
หาปลาว่า ทำาไมเขาถึงหวงแหนพื้นที่มากขนาดนั้น ทำาไมเขาถึงรักกัน ทำาไมเขายังอยู่ในท่ีท่ีมีแต่ปัญหา  
ไม่ยอมไปไหน ยังอยู่สู้กับปัญหา จริงๆ แล้วถ้าเราอยู่เฉยๆ เราก็แพ้กับปัญหาอยู่ดี แต่การที่ลุกขึ้นมาต่อสู้
มันอาจจะทำาให้เราชนะกับปัญหาก็ได้” 

ส่วนฝนมีมุมมองของก�รเรียนรู้ที่ต่�งออกไปจ�กแง่มุมของกฎหม�ยว่� ความรู้เป็นสิ่งที่เธอได้ 
อยูแ่ลว้ แตท่ีไ่ดเ้รยีนรูเ้พิม่คอื การเรยีนรูจ้ากเพือ่นรว่มทมี ทีท่ำาใหเ้ธอ “ชา้ลง” เขา้ใจคำาว่า “นำารว่ม” 
และยอมรับฟังคนอื่นมากขึ้นด้วย ไม่ใช่ฟังแบบปล่อยให้เขาพูดจบ แต่ฟังแล้วเอามาคิดจริงๆ เวลา
มีปัญหาก็ให้เพื่อนรับรู้พร้อมกัน จากที่ปีแรกเครียดอยู่คนเดียว ภูมิใจมากที่ปีน้ีเราได้เปิดพื้นที่ให้
เพื่อนๆ น้องๆ ได้แสดงศักยภาพเต็มที่ แล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาทำาได้ และทำาได้ดีด้วย

สำ�หรบัแผนง�นตอ่จ�กนีน้อกจ�กก�รเรยีนรูชุ้มชนรปูแบบกลุม่กบักลุม่ Beach for Life ก�รทำ�คูม่อื
ของชุมชนสวนกง ทีมยังมีแผนก�รสร้�งก�รรับรู้กับส�ธ�รณชนเกี่ยวกับคำ�ว�่ชุมชนช�ยฝั่ง โดยตั้งใจจะจัด
เวทสี�ธ�รณะร่วมกบัชมุชนสวนกง เรือ่งสทิธชิมุชน และค�ดหวงัว�่ในปตีอ่ไปขอ้มลูท่ีได้จ�กก�รทำ�โครงก�ร
ตลอด 2 ปีที่ผ่�นม� เมื่อนำ�ไปรวมกับข้อมูลก�รติดต�มระบบนิเวศช�ยฝั่งของกลุ่ม Beach for Life แล้วจะ
เป็นข้อมูลสำ�คัญที่ใช้ในก�รขับเคลื่อนแผนก�รจัดก�รช�ยฝั่งแบบบูรณ�ก�ร ซึ่งท�งทีมง�นก็ได้ส่งตัวแทน

ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม Beach for Life ต่อยอดก�รทำ�ง�นในมิติของง�นวิจัยที่กำ�ลังจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�ร
วิจัยต่อสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) 

“ท่ีดีใจท่ีสุดในการทำาโครงการน้ีคือ การท่ีเราได้สร้างนักศึกษาท่ีเห็นปัญหาของสังคม รู้สึกรู้สา
กับชุมชน พอเขารู้สึกแล้วเขาอาจจะเอาปัญหานี้ไปคิดต่อ เมื่อเรียนจบแล้วเขาอาจจะเข้ามาช่วย 
แก้ปัญหาหรือเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนได้บ้าง คำาว่า “นักกฎหมายที่ดี” ที่เราใช้
ตั้งแต่ปีแรกของการทำาโครงการ เราก็เพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งในปีนี้ ว่าต้องเป็นอย่างไร” ฝนเล่�ทิ้งท้�ย
อย่�งมีคว�มสุข 

ท่ีปรึกษาผู้อยู่เคียงข้าง

อาจารย์เอ-ธีรวัฒน์ ขวัญใจ อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับบทบ�ทที่ปรึกษ�โครงก�รเพร�ะรู้จักคุ้นเคยกับฝนตั้งแต่ทำ�ง�นในกลุ่ม Beach for 
Life เล่�ว่� เป็นที่ปรึกษ�เชิงตั้งรับม�กกว่� ก�รทำ�ง�นส่วนใหญ่ทีมง�นคิดและทำ�เอง มีปัญห�จึงเข้�ม�
ปรึกษ�และขอคำ�แนะนำ�

อ�จ�รย์เอสะท้อนว่� ประเด็นที่ทีมง�นขับเคลื่อนในโครงก�รเป็นเรื่องย�ก เพร�ะก�รเรียนวิช�
กฎหม�ยตลอดระยะเวล� 4 ปีในระดับปริญญ�ตรี เป็นก�รเรียนกฎหม�ยขั้นพื้นฐ�น เพื่อให้รู้จักแนวคิด
หลักของกฎหม�ยเท่�น้ัน ดังนั้นกฎหม�ยเฉพ�ะบ�งเรื่อง เช่น กฎหม�ยสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงวิช�เลือก 
ประกอบกับเรือ่งสิง่แวดล้อมเปน็เรือ่งทีย่งัไม่คอ่ยไดร้บัคว�มสนใจในแวดวงของนกัศกึษ�กฎหม�ย แมค้ว�ม
สำ�เร็จเป็นรูปธรรมจะจับต้องได้ย�ก แต่คว�มสำ�เร็จของก�รทำ�ง�นในแง่ของน�มธรรม ที่หม�ยถึงแนวคิด
เรื่องสร�้งกลุ่มนักกฎหม�ยรุ่นใหม่ขึ้นม� เป็นสิ่งที่อ�จ�รย์เอบอกว�่ มีคว�มก้�วหน�้ในระดับที่น�่พอใจ
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“ตอนที่เขามาหารือเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษา ผมได้พูดคุยกับเขาเหมือนกัน เพราะข้อจำากัดคือ โจทย์
ยากมาก มันมีข้อจำากัดทั้งเรื่องแนวคิด และตัวทีมงานเองที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ต่อให้เขาเข้าใจ แต่การทำา
โครงการทีผ่กูตดิกบัเรือ่งกฎหมาย มนัไมเ่หน็รปูธรรมชดัเจนเหมอืนการไปรณรงคส์ิง่แวดลอ้มทีเ่หน็เนือ้งาน
ชัดเจน แต่โครงการของเขาเป็นการทำาให้แนวคิดกฎหมายชัด เป็นการดึงนักเรียนกฎหมายให้หันมาสนใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อม เนื้องานมันทำาให้เป็นรูปธรรมได้ยาก แต่เขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามทำากันมาจนถึง
ปีนี้ ผมถือว่าเก่งมาก”

บทบาทของทีป่รกึษา อาจารยเ์อเลา่อยา่งถอ่มตนวา่ ไมค่อ่ยมเีวลา เปน็ทีป่รกึษาในเชงิตัง้รบั 
แต่สิ่งที่ช่วยนอกเหนือจากการพูดคุยให้คำาปรึกษายามทีมประสบปัญหาคือ ช่วยดูตัวโครงการ และ
แผนงานว่า มีความชัดเจนในแง่มุมของกฎหมายหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการให้ความรู้แก่ทีมงาน 
ติดตามลงพื้นที่เพ่ือให้กำาลังใจ ซึ่งเป็นการทำาหน้าที่ที่ปรึกษาที่ทำาให้ลูกศิษย์อุ่นใจว่า มีที่พิงหลัง  
ไม่โดดเดี่ยวในการทำางาน 

“ผมพยายามเอาใส่ใจเท่าที่ทำาได้ ถ้าตัวโครงการสำาเร็จก็ต้องบอกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มาจากตัว
นักศึกษาเอง ส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นที่พิงหลัง ต้องบอกว่า การจะขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิชุมชน เพื่อให้
ชมุชนตระหนกัวา่ เขากม็สีทิธติามกฎหมายนัน้ อยา่ว่าแต่ชมุชนเลย แมก้ระทัง่นกักฎหมายหรอืคนทีท่ำางาน
ด้านกฎหมาย ทนายความจำานวนมากยังไม่เข้าใจเลยว่า สิทธิชุมชนคืออะไร เพราะฉะนั้นเขาเจอปัญหา
แน่ๆ แล้วเวลาเขาเจอปัญหา ไม่แน่ใจ มองไม่เห็นว่าจะเดินต่ออย่างไร เขาจะเดินมาถาม บางอย่างผม 
ตอบได้ก็จะช่วยตอบ ช่วยแนะนำา หากตอบไม่ได้ก็แนะนำาท่านอื่น เราจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลัง แต่ให้
เขาเดินไปด้วยตัวเขาเอง” 

เพร�ะติดต�มอย่�งใกล้ชิด อ�จ�รย์จึงเห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงของทีมง�นว่� ในฐ�นะนักศึกษ�
กฎหม�ยพวกเข�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจตัวกฎหม�ยลึกม�กขึ้น แตกต่�งจ�กเพื่อนๆ ที่ไม่ได้เข�้ร่วมกิจกรรม 
ที่ไม่เข้�ใจวิถีของก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่มีข้อจำ�กัดอยู่ในกฎหม�ยแต่ละประเภท นอกจ�กนี้ทักษะการ 
เขา้ชมุชนยงัเปน็ทกัษะสำาคญัท่ีเปน็พืน้ฐานของความเขา้ใจสงัคม และเปน็ฐานสำาคญัของการพจิารณา
ใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในอนาคต

การทำางานของทีมงานสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์ และเป็นตัวกระตุ้นให้อาจารย์ 
เพื่อนๆ ในคณะเห็นว่า การเรียนกฎหมายที่ออกไปสู่สังคมเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์สำาคัญของการ
เรียนกฎหมายในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนกฎหมายโดยการท่องตำาราเพียงอย่างเดียว 

“ในงานสมัมนาของนติศิาสตรท์กุครัง้ เราพูด
กนัวา่ ตอ้งนำานกัศกึษาออกไปสูส่งัคมมากขึน้ มกีาร
เสนอวิธีการเรียนกฎหมายแบบใหม่ที่เรียกว่า การ
ศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกฎหมาย ซึ่งคณะต้องพา
นักศึกษาไปทางนั้น แต่กลุ่ม Law Long Beach นี้
เขานำาคณะไป คือเขาออกไปสู่สังคมแล้ว เขาจะรู้
กฎหมายมากน้อยแค่ไหน เขาไม่สน พอเขาออกไป 
ทำาให้เราต้องออกไปด้วย อย่างผมไม่เคยรู้จักชุมชน
สวนกงมาก่อน ก็ได้ไปสนับสนุนงานของเขา ในแง่
ของคณะเรามองเห็นแนวทางท่ีเราอยากจะส่ง
เสรมิให้นกัศกึษาทำากจิกรรมลกัษณะนีใ้ห้มากขึน้ 
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องหาดก็ได้”

ส่วนผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจากการ
ทำางานของโครงการนั้น อาจารย์เอมองว่า 
เป็นการกระตุ้นให้สังคมสนใจประเด็นกฎหมาย
ที่ชุมชนบางแห่งถูกลิดรอนสิทธิ ในขณะที่ชุมชน
สวนกงนั้น การเข้าไปของนักศึกษากฎหมายก็ได้
สร้างความสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่า 

สถาบันการศึกษายังเป็นที่พึ่งพาได้ในยามที่เขา
ประสบปัญหา ซึ่งเป็นโจทย์ของคณะนิติศาสตร์ 
ที่อาจจะเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือชุมชนต่อไป

“หากถามวา่ผมไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากโครงการนี ้
ตอบยาก เพราะผมได้เรียนรู้เยอะมาก โดยเฉพาะ
บทบาทของการเป็นที่ปรึกษา ที่ต้องเดินคู่ไปกับ 
พวกเขา ปกตคินเป็นครมูกัจะลมืตวั เวลาจะทำาอะไร
จึงมักจะเป็นการสั่งมากกว่า การทำางานกับเด็กทำา
อย่างไรให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ให้มาก ก็ต้อง
ปล่อยให้เขาคิดเอง ลองผิดลองถูก มีปัญหาแล้ว 
กลับมาถาม อีกเร่ืองท่ีได้เรียนรู้คือ ทำาให้เราได้ออกไป
สู่สังคม ได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงผ่านการทำางาน
ของเขา นอกจากตวัเขาเรยีนรูผ้มกไ็ด้เรยีนรูไ้ปพรอ้ม
กับเขา แต่ท่ีได้มากท่ีสุดและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อคณะคือ ทำาให้เราได้เห็นข้อมูลจริงๆ ว่า งานที่
นักศึกษาทำาหลายเรื่อง เรายังไม่สามารถตอบสนอง
เขาได้ คิดว่ากระบวนการบางอย่างควรเข้าสู่ระบบ
ของคณะในเรือ่งของการบรกิารวชิาการ เชน่ การให้

“ผลกระทบตอ่สงัคมโดยรวมจากการทำางานของโครงการนี ้เปน็การกระตุน้ให้
สังคมสนใจประเด็นกฎหมายที่ชุมชนบางแห่งถูกลิดรอนสิทธิ ในขณะที่ชุมชน
สวนกงนัน้ การเขา้ไปของนกัศกึษากฎหมายกไ็ดส้รา้งความสมัพันธใ์หช้าวบา้น
เกดิความรูส้กึวา่ สถาบนัการศกึษายงัเปน็ทีพ่ึ่งพาไดใ้นยามทีเ่ขาประสบปญัหา 
ซึง่เปน็โจทยข์องคณะนติศิาสตรท์ีอ่าจจะเขา้ไปมบีทบาทชว่ยเหลอืชมุชนตอ่ไป”
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โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมายเพื่อคุ้มครองหาดทราย
อย่างยั่งยืนปีที่ 2
ที่ปรึกษาโครงการ อ�จ�รย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
 คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่
ทีมทำางาน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์
อลิส� บินดุส๊ะ  อัษร�พงศ์ ฉิมมณี
กชม� อุดมศิลป์  มธุรด� ปันวิวัฒน์
เกษร�ภรณ์ เกียรติเฉลิมล�ภ
ชั้นปีที่ 1 เอกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ฐิติรัตน์ วิริต
ชั้นปีที่ี 1 คณะสัตวแพทย์
นิด�นิส หะยีว�มิง

คำาปรึกษาทางกฎหมาย หรือการให้คำาปรึกษาในทางคดี เมื่อเขามีปัญหาในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องท่ี 
คณะพยายามจะขับเคลื่อนอยู่” 

ล่�สุดคดีท่ีกลุ่ม Beach for Life กลุ่ม Law Long Beach และชุมชนเก้�เส้งร่วมกันฟ้องศ�ลปกครองน้ัน 
ผลปร�กฏว่� ศ�ลปกครองตัดสินให้ชนะคดี ซึ่งคำ�พิพ�กษ�นี้ก็จะกล�ยเป็นบรรทัดฐ�นสำ�หรับคดีอื่นๆ  
ต่อไป รวมทั้งเกิดผลต่อสังคม คือ การที่คนกลุ่มหน่ึงลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐ  
ใช้สิทธิของตนเองฟ้องคดี ในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะมองว่า การไปเป็นคดีความกับรัฐโดยที่
ตวัเองไมไ่ดอ้ะไร เปน็การแกวง่เทา้หาเสีย้น แตก่ารชนะคดคีรัง้นีก้ท็ำาใหเ้หน็เปน็ตวัอยา่งวา่ เรือ่งของ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน 

นักศึกษาที่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาท่องตำาราเรียน เพื่อสอบได้คะแนนดีๆ มีโอกาสเติบใหญ่ใน 
เสน้ทางอาชพี แมว้นันีก้ารทำางานจะไมไ่ดม้ผีลตอ่การเรยีนมากนกั แตค่วามรูส้กึรูส้ากบัเรือ่งราวของ
ชมุชนสงัคมทีถ่กูสัง่สมเปน็ประสบการณใ์นเนือ้ในตวัของทมีงานแตล่ะคนอยา่งตอ่เนือ่ง จงึเชือ่ไดว่้า
ในอนาคตเม่ือเยาวชนกลุม่นีก้า้วสูเ่สน้ทางการทำางานในอาชีพตา่งๆ เราจะมนีกัปกครอง สตัวแพทย ์
และนักกฎหมายที่รู้จักปรับใช้ความรู้ในวิชาชีพตอบสนองต่อปัญหาของสังคมได้อย่างแท้จริง 
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โครงการศึกษาระบบนิเวศเขาเทียมดา
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สิ่งที่ได้เรียนรู้เปลี่ยนชีวิตทีมง�นจ�กเด็กที่ไม่ค่อยรับผิดชอบ 
กล�ยเป็นคนที่มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น ส�ม�รถจัดสรรเวล�

ในก�รทำ�หน้�ที่นักศึกษ� หน้�ที่ลูก หน้�ที่เพื่อน หน้�ที่ในโครงก�ร 
ได้ดีขึ้น โดยภ�ระที่เพิ่มจ�กโครงก�รไม่กระทบกับก�รเรียน

โดยทีมง�นบอกว่�ถึงอย่�งไรก็จะไม่โดดเรียนม�ทำ�โครงก�ร ปลุกสำานึกรักป่าต้นน้ำา

โมน่า-โซเรดา ทิ้งปากถ้ำา หนึ่งในแกนนำ�ที่อ�ศัยอยู่ในเขตชุมชนสวนตูน บริเวณตีนเข�เทียมด�  
แต่เธอกลับไม่เคยรู้เลยว่� เข�เทียมด�เก่ียวข้องอะไรกับชีวิต และสำ�คัญกับชุมชนอย่�งไร รู้แต่ว่�มัน 
ตั้งตระหง่�นอยู่ตรงนั้นม�น�นแสนน�น เมื่อ ผอ.กศน. ซ่ึงเป็นลูกค้�ประจำ�ร้�นอ�ห�รของพ่อเอ่ยป�ก
ชักชวนให้ทำ�โครงก�รเพื่อศึกษ�ระบบนิเวศเข�เทียมด�ในช่วงปิดเทอม ขณะรอผลสมัครเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษ� แม้ยังไม่รู้ร�ยละเอียดว่�ก�รทำ�โครงก�รคืออะไร แต่รู้สึกสนใจ คิดว่�ดีกว่�อยู่ว่�งๆ ประกอบกับ
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมช�ติที่เธอสนใจอยู่แล้ว จึงเป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมเพื่อนอีก 4 คน คือ เฟิร์น- 
ณัฐซีตา ชูสาย เพียว-ศรัณยู ชูศรี เลย์-ภาณพัช รอดคง และ ผึ้ง-ชนิสรา เจริญวงศ์ เข้�ม�เป็นทีมง�น 
โดยต่�งมโนกันไปว�่ จะได้ไปเที่ยวเล่นร่วมกัน 

โมน่�บอกต่อว่� ตอน ผอ. ม�ชวนทำ�โครงก�ร คิดว่�คงเป็นกิจกรรมปลูกป่�ท่ีทำ�วันเดียวจบ เช่นเดียว
กับเฟิร์น ที่มโนภ�พก�รทำ�โครงก�รที่คุ้นชินสมัยเรียนอยู่โรงเรียนเก�่ คือ เป็นกิจกรรมจิตอ�ส�ที่ทำ�เสร็จ
ภ�ยในวันสองวัน จนกระทั่งได้พบกับทีมพี่เลี้ยงจ�กสงขล�ฟอรั่ม ที่บอกว�่ โครงก�รนี้ต้องทำ�ง�นต่อเนื่อง
อย่�งน้อย 6 เดือน และทีมง�นต้องมีคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�น ด้วยคว�มที่ว่�งจึงรู้สึกว่� เป็นเรื่อง
ท้�ท�ย จึงตกลงปลงใจทำ�โครงก�ร แม้ก�รเริ่มต้นจะปนเปไปด้วยคว�มงุนงงสับสนก็ต�ม

กระบวนการพัฒนาโครงการจึงเต็มไปด้วยคำาถามกระตุ้นต่อมคิดจากพี่เลี้ยงที่พยายามซักไซ้
ไล่เลียงว่า อยากทำาเรื่องอะไร ทำาไมต้องทำา ช่วยสร้างความชัดเจนต่อเป้าหมายในการทำาโครงการ 
ซึ่งในที่สุดกส็รุปลงตัวที่ โครงการศึกษาระบบนิเวศเขาเทยีมดา โดยมีเปา้หมายคอื อยากให้ชาวบ้าน
เหน็ความสำาคญัของปา่ตน้น้ำา ทีม่ผีลตอ่อา่งเก็บน้ำาในบริเวณ กศน. ทีค่นเมอืงสงขลาเกบ็ไวใ้ชใ้นยาม
ขาดแคลนน้ำา

เม่ือป่าไม่เป็นเช่นท่ีเห็น

แม้จะตกลงใจทำ�เรื่องป่�ต้นน้ำ� แต่เพร�ะทีมง�นไม่เคยรู้จักสภ�พของป่�ม�ก่อน ทั้งทีมง�นและ 
พี่เลี้ยงพ�กันเดินสำ�รวจป�่บนภูเข� โดยมีย�มประจำ�สำ�นักง�น กศน. ช่วยนำ�ท�ง 

โมน�่เล�่ตอ่ว�่ ห�กมองจ�กข�้งล�่งขึน้ไปบนภเูข�จะเหน็ตน้ไมเ้ขยีวขจเีตม็พืน้ที ่แตเ่มือ่ไดไ้ปสำ�รวจ
จริงๆ จึงพบว่� บนเข�มีแต่สวนย�งพ�ร� และสวนมะน�วที่ช�วบ้�นขึ้นไปบุกเบิกทำ�เป็นอ�ชีพ จะเหลือ
บริเวณที่มีต้นไม้ดั้งเดิมเป็นหย่อมๆ อยู่ไม่ม�ก แต่ก็พอจะบอกว่�เดิมพื้นที่ดังกล�่วเป็นป่�ดิบแล้ง บนเข�

“เขาเทยีมดา” ชือ่เรยีกภเูข� ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของกลุม่เทอืกเข�ในอำ�เภอเมอืงสงขล� ประกอบดว้ย
เข�รูปช้�ง เข�น้ำ�กระจ�ย เข�แก้ว เข�เก�ะโมงควรติน ในพื้นที่ตำ�บลเข�รูปช้�ง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 
ยอดเข�เทียมด�มีคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเล 298 เมตร อยู่ห�่งจ�กตัวเมืองสงขล�ร�ว 8 กิโลเมตร บนเข�
มีสภ�พเป็นป่� และมีก�รทำ�เกษตรกรรม คือ สวนย�งพ�ร�และสวนผลไม้ (พุทธพร ส่องศรี, www.goto-
know.org/posts/607873)

“ไม่คิดว่าความเขียวขจีที่มองเห็นจากเบื้องล่างจะเป็นต้นยางพารา... ไม่รู้ว่า 
การมีหรือไม่มีต้นยางพาราจะสร้างความแตกต่างให้พื้นที่ป่าต้นน้ำาได้อย่างไร 
แต่ก็ตั้งใจว่า จะรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นความสำาคัญของป่าต้นน้ำาให้จงได้  
เพราะหาไม่แล้วในอนาคตอาจจะส่งผลต่อแหล่งน้ำาที่ชาวเมืองต้องใช้ประโยชน์
ในฤดูแล้ง”
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ยังมีน้ำ�ตกถึง 3 ส�ย คือ น้ำ�ตกโตนล�ด น้ำ�ตกไร่ลุงใหม่ น้ำ�ตกวังไทร ซึ่งทั้งส�มส�ยจะไหลลงสู่อ�่งเก็บน้ำ�
ใน กศน. 

สิ่งที่ได้เห็นสร้างความแปลกใจให้แก่ทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า  
ความเขียวขจีท่ีมองเห็นจากเบื้องล่างจะเป็นต้นยางพารา โมน่าสารภาพว่า การเห็นภาพจริงใน 
ครัง้นัน้เธอยงัไมรู่ส้กึอะไร ไมรู่ว้า่การมหีรอืไมม่ตีน้ยางพาราจะสรา้งความแตกตา่งใหพ้ืน้ทีป่า่ตน้น้ำา
ไดอ้ยา่งไร แตก่ต็ัง้ใจวา่ จะรณรงค์ใหช้าวบา้นเหน็ความสำาคญัของป่าตน้น้ำาใหจ้งได ้เพราะหาไมแ่ลว้
ในอนาคตอาจจะส่งผลต่อแหล่งน้ำาที่ชาวเมืองต้องใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

อย�่งไรกต็�ม เพือ่ใหก้�รทำ�โครงก�รเดินไปถูกทศิท�ง กอ่นทำากจิกรรมทกุครัง้ ทมีงานจะประชมุ
ร่วมกับพี่มีนี-นูรอามีนี สาและ เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ที่กระตุกให้แต่ละคนช่วยกันคิดวางแผน
กิจกรรมและกำาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัด 

หลังลงสำ�รวจพื้นที่ไม่น�น ทีมง�นขอให้ย�มของ กศน. พ�ลงชุมชนสวนตูน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับ กศน. และเข�เทียมด� เพื่อสอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาของเขาเทียมดา  
การใช้ประโยชน์ และความเปลี่ยนแปลงของเขาเทียมดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยคุ้นเคยกับคน 
ในพื้นที่นี้เป็นอย่�งดี ทำ�ให้ย�มส�ม�รถพ�ทีมง�นลัดเล�ะเข้�บ้�นนั้นออกบ้�นนี้ พูดคุยกับคนในชุมชนได้
เต็มที่ 

“เขาเทียมดาเมื่อก่อนชื่อเขาเทวดา ชาวบ้านมีความเชื่อว่าต้องจัดประเพณีรับเทวดาทุกปี โดยการ
จดัเครือ่งเซ่นไหว้ขึน้ไปทำาพธิบีนเขา เพราะเชือ่วา่ เทวดาจะลงมาทกุป ีแตเ่มือ่เวลาเปลีย่นประเพณดีงักลา่ว
หายไป หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นเขาเทียมดา” เฟิร์นเล่�เรื่องร�วที่ได้รับรู้ม�จ�กช�วบ้�น

ก�รสอบถ�มข้อมูลจ�กช�วบ้�น ทีมง�นจะเร่ิมด้วยคำ�ถ�มว่� 
เป็นคนดั้งเดิมในพ้ืนที่หรือไม่ ก่อนที่จะสอบถ�มเร่ืองอ่ืนๆ เพร�ะก�ร
อยู่ในพื้นที่ม�น�นอ�จจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเข�เทียมด�ม�กกว่�คนที่เพิ่ง
ย้�ยม�อยู่ คำ�ถ�มที่เรียงร้อยกันอย�่งต่อเนื่อง เช่น เข�เทียมด�ในอดีต
เป็นอย่�งไร ทำ�ไมถึงเรียกว่�เข�เทียมด� แล้วช�วบ้�นได้ใช้ประโยชน์
อย�่งไร สภ�พอดตีและปจัจบุนัต�่งกนัเยอะไหม ซึง่คนสว่นใหญพ่ดูเสยีง
เดยีวกนัว�่ เมือ่กอ่นกบัปจัจบุนัเข�เทยีมด�มสีภ�พไมต่�่งกนัม�ก เพร�ะ
มีก�รขึ้นไปทำ�สวนย�งพ�ร�ม�ตั้งแต่ในอดีต แต่ป�่บนเข�ไม่ได้มีสภ�พ
แห้งแล้งม�กเหมือนปัจจุบันนี้ 

“ก่อนทำาโครงการไม่เคยคุยกับชาวบ้านแบบนี้ ถึงบ้านจะอยู่ใน
ชมุชนสวนตนู แตก่ไ็มไ่ดรู้จ้กัใครมากมาย” โมน�่บอกว�่ ก�รจะสอบถ�ม
ข้อมูลได้อย่�งลื่นไหลนั้น พวกเร�ต้องมีชุดคำ�ถ�มเก็บไว้ในหัว โดยจะ
ชวนช�วบ้�นคุยไปเรื่อยๆ ต�มหัวข้อที่อย�กรู้ แต่ก็ยอมรับว่�บ�งครั้งก็แอบดูโพยคำ�ถ�มบ้�งเหมือนกัน 
หลงักลบัจ�กลงพืน้ทีจ่งึแบง่กนัถอดเทปเสยีงสมัภ�ษณ ์เมือ่นำ�ขอ้มลูท่ีไดม้�ตรวจสอบรว่มกนักพ็บว่� ขอ้มลู
ที่ได้กับสิ่งที่อย�กรู้ยังไม่ครบ โดยเฉพ�ะเรื่องของก�รใช้ประโยชน์ในพื้นที่เข�เทียมด� 

เว้นวรรคการทำาโครงการ บริหารจัดการชีวิต

ถึงช่วงเปิดเทอม เฟิร์นและโมน�่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับ ปวส. ส�ข�ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
ที่วิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์ แม้จะสอบติดมห�วิทย�ลัยในพื้นที่ก็ต�ม เพร�ะเห็นว่�ก�รเรียนก�รสอน
ในส�ข�วิช�ดังกล่�วเป็นโปรแกรมภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งเป็นคว�มชอบส่วนตัว อีกทั้งก�รเรียนในระดับ ปวส. 
น่�จะมีท�งเลือกในตล�ดแรงง�นในอน�คตดีกว่�ก�รเรียนจบปริญญ�ตรี ซึ่งถ้�จบไปห�กต้องก�ร 
วุฒิปริญญ�ตรีก็ยังส�ม�รถเรียนต่อได้

“คนเรียนมหาวิทยาลัยตกงานกันเยอะ ปวส. น่าจะมีลู่ทางมากกว่า” โมน่�เล่�เบ้ืองหลังก�รตัดสินใจ
เฟิร์นเสริมว�่ ก�รเรียน ปวส. ทำ�ให้เธอมีโอก�สฝึกฝนก�รทำ�ง�นจริง ขณะที่ก�รเรียนปริญญ�ตรี

ส่วนม�กเรียนแต่ทฤษฎี เรียน ปวส. จบแล้วค่อยเรียนต่อปริญญ�ตรี ทำ�ง�นไปด้วยเรียนไปด้วยก็ยังได้ 
เมื่อเข้�ไปเป็นน้องใหม่ในวิทย�ลัย ทีมง�นต้องใช้ระยะเวล�ปรับตัวอยู่พักใหญ่ ด้วยก�รเรียน

โปรแกรมภ�ษ�อังกฤษมีเนื้อห�ที่ต้องเรียนรู้ม�ก ชนิดที่ว่�ข�ดเรียนชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ง อ�จกลับม� 
ตอ่ไมต่ดิ และทีส่ำ�คญัคอื ถ�้อ�จ�รยป์ระจำ�วชิ�ส่ังง�นในชัว่โมงใด ห�กข�ดเรยีนชัว่โมงนัน้ กจ็ะไมส่�ม�รถ
ไปของ�นทำ�ได้ เพร�ะอ�จ�รย์มีนโยบ�ยว่� “งานช่ัวโมงไหนทำาช่ัวโมงน้ัน” จึงเป็นอันรู้ว่� คะแนนก็จะห�ยไป
พร้อมกับเวล�เรียนท่ีข�ดไป นอกจ�กก�รเรียนที่เข้มข้นและเข้มงวดแล้ว กิจกรรมน้องใหม่ของวิทย�ลัย 
ก็ดึงดูดเวล�ในชีวิตของทีมง�นไปหมดสิ้น

การทำางานของโครงการที่เริ่มไว้จึงขาดช่วง จนกระทั่งทีมงานตกลงใจได้ว่า ต้องใช้เวลาช่วง
เย็นหลังเลิกเรียนทำางานโครงการ เพราะหากจะรอให้มีวันว่างจริงๆ เวลาก็คงล่วงเลยไปเรื่อยๆ 
ประกอบกับไร้ประสบการณ์ ทั้งเชิงกระบวนการและเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ทีมงานจึง
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ร้องขอการหนุนเสริมจากพี่เลี้ยงของสงขลาฟอรั่มอยู่บ่อยครั้ง มีบ้าน 
พี่มีนีเป็นที่รวมพลประชุมงาน การร้างลาจากการทำาโครงการไปนาน 
ทำาให้ทีมงานต้องกลับมาทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำาไปแล้วใหม่อีกครั้ง  
จึงรู้ว่านอกจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ยังเก็บรายละเอียดได้ไม่ครบ
ถ้วนแล้ว พวกเขายังขาดข้อมูลเก่ียวกับระบบนิเวศ ท่ีเป็นประเด็นหลัก
ในการทำาโครงการ ซ่ึงทีมงานยอมรับว่า ไปไม่เป็น จับต้นชนปลายไม่ถูก
ว่าต้องเริ่มเก็บข้อมูลอะไร อย่างไร

เติมความรู้ในการทำางาน

เมื่อเห็นว�่ น้องไม่มีคว�มรู้เรื่องระบบนิเวศ พี่มีนีจึงได้ประส�นกับ
อาจารย์เป้-ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง นักวิช�ก�รที่สนับสนุน 
ก�รทำ�ง�นของสงขล�ฟอรั่มม�ให้คว�มรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในก�รศึกษ�
ระบบนิเวศ เช่น จีพีเอส ก�รวัดคว�มสูงของต้นไม้และคว�มชันของเข�  
ด้วยก�รให้ทีมง�นว�ดแผนที่ภ�พถ�่ยท�งอ�ก�ศ เพื่อให้รู้จักภ�พรวมของ
เข�เทียมด� แล้วยังให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มชุ่มชื้นของป่� ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับก�รเกิดต�น้ำ� ทำาให้ทีมงานเริ่มเกิดความคิดที่เชื่อมโยงไปถึง
สภาพของสวนยางพาราบนเขาเทียมดาว่า คงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับ
การรกัษาความชุม่ชืน้ของป่า เพราะการทำาสวนยางพาราตอ้งดายหญา้
ให้เตียน ดังนั้นเมื่อเวลาฝนตก มีน้ำาหลาก ก็จะชะล้างหน้าดินออกไป 
ยิ่งพื้นมีความลาดชันมาก การพังทลายของหน้าดินยิ่งสูง ซึ่งไม่น่าจะดี
ต่อการรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ อีกทั้งเมื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เดิมคิดไว้ว่าจะทำาฝายชะลอน้ำาเพื่อสร้างความชุ่มชื้น ก็อาจจะ
ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเช่นนี้ ทีมงานจึงคิดว่า 
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาใดๆ ควรมีข้อมูลที่พร้อม
สมบูรณ์ก่อน เพื่อจะได้ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 

นอกจ�กคว�มรู้เชิงเนื้อห�ที่ถูกเติมเต็มแล้ว ทีมง�นยังได้บทเรียน
ด้�นกระบวนก�รทำ�ง�น ที่อ�จ�รย์เป้ช่วยชี้ให้เห็นจุดอ่อนของทีมว่� “เก่ง 
หวัไว แตด่อ้ยเรือ่งการจดัการ” เน่ืองจ�กเห็นทมีง�นมกัยกโขยงกนัไปทำ�ง�น 
โดยไม่มีก�รแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ หรือกระจ�ยง�นให้แต่ละคนรับผิดชอบ  
ยิง่บวกกบัพฤตกิรรมม�ไมต่รงเวล� ทำ�ใหง้�นทีค่วรจะทำ�เสรจ็กระจุกตวัอยู ่
เพร�ะรอกัน ข้ออ่อนที่ถูกสะกิดให้รู้ตัว เป็นสิ่งที่ทำาให้ทีมงานรู้สึกเศร้า 
แต่ก็ยอมรับและเก็บมาคิดใคร่ครวญว่า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้อง
ปรับปรุง

หลงัจ�กตดิอ�วธุท�งปญัญ� พอจะมเีครือ่งไมเ้ครือ่งมอืในก�รทำ�ง�นอยูบ่�้ง ทีมง�นจงึเริม่ชกัชวน
เพื่อนๆ ในวิทย�ลัยร่วมกันสำ�รวจป�่บนเข�เทียมด�อีกครั้ง โดยตั้งใจว่� การพาเพื่อนไปสัมผัสของจริง 
จะทำาให้เพื่อนๆ รับรู้ถึงสถานการณ์ท่ีแท้จริงของป่า และนำาไปสู่การสร้างความตระหนักต่อสภาพ
ปัญหาที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาในภายหน้า 

“ตอนชวนเพื่อนไป เราไม่บังคับ ใช้ความสมัครใจเป็นหลัก เพราะคิดว่าถ้าเราบังคับให้เขามาทำา  
แล้วเขาไม่เต็มใจ งานก็จะออกมาไม่ดี ถ้าเขาชอบด้านนี้จริงๆ เขาก็มาเอง” เฟิร์นเล่�ถึงหลักก�รทำ�ง�นที่
อ�ศัยคว�มสมัครใจของผู้ร่วมขบวน 

ก�รพ�เพื่อนม�เรียนรู้ ทำ�ให้ทีมง�นมีโอก�สได้ใช้คว�มรู้ที่ได้จ�กอ�จ�รย์เป้ เพร�ะพ�กันเดิน 
เรื่อยเปื่อยจนหลงท�ง คว�มรู้เรื่องก�รใช้จีพีเอส จึงถูกนำ�ม�ใช้เพื่อห�ท�งลงจ�กเข�ได้อย่�งปลอดภัย
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แต่ก�รจัดก�รชีวิตใช่ว่�จะง่�ย ทีมง�นต้องท้ิงช่วงก�รทำ�ง�นอีกครั้ง เมื่อเพ่ือนในกลุ่ม 2 คน 
ขอถอนตวัออกจ�กโครงก�ร เพร�ะภ�ระหน�้ทีใ่นก�รเรยีนและกจิกรรมของวทิย�ลยัทีร่ดัตวั การออกจาก
โครงการของเพื่อนส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมาก อาการท้อจู่โจมให้รู้สึก แต่สำานึกในตัวบอกว่า  
ต้องทำาต่อไป เพราะได้รับโอกาสมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบทำาให้เสร็จ ซ่ึงก็โชคดีท่ีเพ่ือนในห้องอีก 2 คน 
อาสาเข้ามาช่วยเสริมทีม 

“หลังจากติดอาวุธทาง
ปัญญา พอจะมีเครื่องไม้
เครื่องมือในการทำางาน 
อยู่บ้าง ทีมงานจึงเริ่ม 
ชักชวนเพื่อนๆ ในวิทยาลัย
ร่วมกันสำารวจป่าบนเขา
เทียมดาอีกครั้ง โดยตั้งใจ
ว่าการพาไปสัมผัสของจริง 
จะทำาให้เพื่อนๆ รับรู้ถึง
สถานการณ์ที่แท้จริง 
และนำาไปสู่การสร้างความ
ตระหนักต่อสภาพปัญหาที่
อาจจะสร้างผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของพวกเขา
ในภายหน้า”
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“เราอยากทำาให้สำาเร็จ เพราะสิ่งที่เราทำามาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะน้ี เราทุ่มเทไปมากแล้ว เป้าหมาย
ของเราคือ ต้องทำาให้สำาเร็จ แม้ที่บ้านจะไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยก็ตาม” โมน่�เล�่ถึงแรงผลักที่ท�้ท�ยให้
ฝ่�ฟัน

เมื่อถูกกระตุ้นจ�กพี่เลี้ยงถึงคว�มคืบหน้�ของง�น ทีมง�นจึงตั้งหลักใหม่อีกครั้ง คร�วนี้ต้องก�ร
เสรมิคว�มรูเ้รือ่งก�รศกึษ�ระบบนเิวศป่� พีม่นีจึีงเปน็ตวักล�งประส�นง�นกบัคณุวลัลภ หมดัโส๊ะ ทีป่รึกษ�
โครงก�รศกึษ�ระบบนเิวศแหลมสนออ่นเมอืงสงขล� ม�ใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รว�งแปลงศกึษ� และก�รเกบ็
ตัวอย่�งพันธุ์พืช เพื่อเก็บข้อมูลคว�มหล�กหล�ยในพื้นที่ ไปพร้อมๆ กับก�รศึกษ�วัฏจักรของน้ำ�ตก 
บนเข�เทียมด�

“ถ้าเราวางแปลงเปรียบเทียบเราต้องรู้ความชันของพื้นท่ี ซึ่งอาจารย์เป้เคยสอนไว้แล้ว แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับลุงวัลลภก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า เป็นวิธีการที่อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่มีความ 
ลาดชันค่อนข้างมาก ทีมงานจึงได้ลงมือถ่ายภาพลำาต้น เก็บใบ เมล็ด พืชที่ไม่รู้จักเพื่อนำาไปอัดแห้ง  
ก่อนจะส่งไปให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ ระบุชนิดต่อไป” 

ทีมง�นรวบรวมพันธุ์พืชได้ 41 ชนิด และส�ม�รถเดินขึ้นไปจนถึงต้นน้ำ�บนยอดเข� ก�รได้สัมผัสกับ
ป�่ของจรงิอย�่งตอ่เน่ือง ทำ�ใหต้อนนีท้มีง�นส�ม�รถแยกแยะไดว้�่ ป�่ตรงไหนเปน็ป�่ดัง้เดิม ตรงไหนเป็น
สวนย�งพ�ร�ได้จ�กภ�พถ�่ยท�งอ�ก�ศที่ดูจ�กกูเกิลเอิร์ธ

“ตอนแรกคาดวา่ปา่ทีต่น้น้ำาตอ้งอดุมสมบรูณ ์แตเ่มือ่เราไปเหน็แลว้
ก็รู้สึกว่า มันไม่อุดมสมบูรณ์เลย ความอุดมสมบูรณ์ในความคิดของเราคือ 
ระบบนิเวศดี มีสัตว์นานาชนิด มีต้นไม้เยอะ ถ้าเรามองจากข้างล่างตอนนี ้
รู้แล้วว่า ตรงไหนเป็นป่าเดิม ตรงไหนเป็นป่าใหม่” โมน่�บอก 

ประสบการณ์ช่วยพัฒนาทักษะ นิสัย

เม่ือเริม่สนกุกบัขอ้มลูทีไ่ดส้บืค้น ทมีง�นก็รูว่้� ขอบเขตของก�รศกึษ�
ระบบนิเวศป่�นั้นกว้�งเกินกว่�ท่ีพวกเข�จะทำ�ได้ในกรอบระยะเวล�ของ
โครงก�ร เพร�ะต้องศึกษ�ทั้งเรื่องดิน น้ำ� ป�่ และสัตว์ป�่ คว�มคิดที่ว�่จะ
นำ�ขอ้มลูระบบนเิวศทีไ่ดไ้ปบอกเล�่ เพือ่สร�้งคว�มตระหนกัจงึถกูเกบ็ไวเ้ปน็
แผนระยะย�ว โดยแผนระยะสั้นที่ทีมง�นตั้งใจว่�ต้องทำ�ให้สำ�เร็จคือ  
ก�รจัดระบบข้อมูลที่มีเป็นหมวดหมู่ให้ดีก่อน 

“ระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดไปแล้ว แต่งานยังไม่เสร็จ มีปีแรก 
ก็ต้องมีปีที่ 2 ปีแรกข้อมูลต้องแน่น ก่อนจะไปจัดเวทีชาวบ้าน เราต้องหา
หลักฐาน ปีนี้เราทำาได้แค่รวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ รู้การใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำา 
สิ่งที่ขาดคือ เรายังไม่สามารถอธิบายระบบนิเวศได้” โมน่�เล�่ 

เมื่อตระหนักรู้อยู่เต็มอกว่า งานยังไม่เสร็จ แต่เฟิร์นกับโมน่าก็
บอกว่า ส่ิงที่ได้เรียนรู้เปลี่ยนชีวิตของเธอจากเด็กที่ไม่ค่อยรับผิดชอบ 
ใหก้ลายเป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบมากขึน้ สามารถจดัสรรเวลาในการ
ทำาหน้าที่นักศึกษา หน้าที่ลูก หน้าที่เพื่อน หน้าที่ในโครงการ ฯลฯ ได ้
ดีขึ้น โดยภาระที่เพิ่มจากโครงการไม่กระทบกับการเรียน ทั้งสองคน
บอกว่า ถึงอย่างไรก็จะไม่โดดเรียนมาทำาโครงการ 

“รู้สึกว่ามีกระบวนการในการทำางานมากข้ึน เช่น เวลาทำางานกลุ่ม 
เรารู้เลยว่าต้องประชุมก่อน ต้องคุยกันก่อนว่าเป้าหมายของงานนี้คือ
อะไร ต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน” โมน่�เล่�ถึงก�รปรับใช้ประสบก�รณ์จ�ก
ทำ�โครงก�รในก�รเรียน

ขณะที่เฟิร์นบอกว่� เธอรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ม�กขึ้น เดิมอยู่ไปวันๆ  
ไม่คิดอะไรม�ก แต่เมื่อม�ทำ�โครงก�รนี้ ก�รได้เจอเพื่อน เจอผู้ใหญ่ ทำ�ให้
รู้ว่�คนเราจะอยู่ในสังคมได้ต้องรู้จักแบ่งปัน พูดคุย และรับฟังกัน 
นอกจ�กนี้ยังตรงต่อเวล�และรับผิดชอบม�กขึ้น “เมื่อก่อนมาสายตลอด  
ไม่เคยมาตรงเวลาเลย การบ้านก็กองไว้ก่อน ถึงเวลาค่อยทำา แต่เด๋ียวน้ี 
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งเรื่องตรงต่อเวลาและการทำาการบ้าน”

“รู้สึกเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  
เดิมอยู่ไปวันๆ ไม่คิดอะไรมาก 
แต่เมื่อมาทำาโครงการนี้  
การได้เจอเพื่อน เจอผู้ใหญ่ 
ทำาให้รู้ว่าคนเราจะอยู่ใน
สังคมได้ต้องรู้จักแบ่งปัน 
พูดคุย และรับฟังกัน 
นอกจากนี้ยังตรงต่อเวลา
และรับผิดชอบมากขึ้น  
เมื่อก่อนมาสายตลอด  
ไม่เคยมาตรงเวลาเลย 
การบ้านก็กองไว้ก่อน  
ถึงเวลาค่อยทำา แต่เดี๋ยวนี ้
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งเรื่อง
ตรงต่อเวลาและทำาการบ้าน”
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โครงการศึกษาระบบนิเวศเขาเทียมดา 
ที่ปรึกษาโครงการ วัลลภ หมัดโส๊ะ
ทีมทำางาน นักศึกษา ปวส.1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
โซเรด� ทิ้งป�กถ้ำ� ณัฐซีต� ชูส�ย   
ศรัณยู ชูศรี  ภ�ณพัช รอดคง 
ชนิสร� เจริญวงศ์

มีนี เจ้�หน้�ที่สงขล�ฟอรั่ม ที่หนุนเสริมก�รทำ�ง�นของทีมม�โดยตลอด สะท้อนว่� โครงก�รนี้
เป็นก�รเปิดพื้นที่เรียนรู้ในตัวน้องๆ เป็นอย�่งม�ก เข�เข้�ม�ทำ�โครงก�รเพร�ะผู้ใหญ่ชวน ในฐ�นะพี่เลี้ยง
ทีไ่มม่คีว�มรู ้คว�มเชีย่วช�ญในเรือ่งระบบนเิวศ เร�กไ็ดเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มกบันอ้งดว้ยเชน่กนั ดว้ยเหตนุีบ้ทบ�ท
ของเธอจึงเป็นคนกล�งที่ช่วยประส�นห�คนที่มีคว�มรู้ม�เติมเต็มให้น้องเป็นระยะๆ 

การทำางานที่แม้กระท่อนกระแท่นไปตามจังหวะชีวิต ภาพการทำางานที่ดูเหมือนจะล้มลุก 
คลกุคลาน แต่แทจ้รงิแลว้นีค่อืเงือ่นไข คอืแบบฝกึหดั ทีม่หีอ้งเรยีนคอืชมุชนและเขาเทยีมดา ทีท่ำาให้
ทีมงานได้เรียนรู้การทำางาน มีทักษะการทำางาน ทั้งการหาความรู้ แก้ปัญหา บริหารจัดการเวลา  
เพือ่ใหง้านนัน้ประสบความสำาเรจ็ ตามสญัญาทีต่นไดแ้สดงเจตจำานงคไ์ว้ การฝกึคนรุน่ใหมใ่หม้ทีกัษะ 
มสีำานกึตอ่สว่นรวม และมุง่มัน่ทำางานใหส้ำาเรจ็จงึเกดิข้ึนไดไ้มย่ากเพยีงเอือ้โอกาส และมีพีเ่ลีย้งคอย
ประคับประคอง เรียนรู้ร่วมกันกับเยาวชน ดังที่เยาวชนและพี่เลี้ยงของกลุ่มนี้ได้แสดงให้เห็นแล้ว
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โอบกอดสน… 
เพื่อปอดของเมืองสงขลา

โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าสนเมืองสงขลา
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ก�รเปิดโลกก�รเรียนรู้ยังทำ�ให้ทีมง�นได้นำ�เครื่องมือคว�มรู้
ที่ร่ำ�เรียนม�ปรับใช้ในก�รศึกษ�ข้อมูล เช่น ก�รใช้แผนที่เดินดิน

ระบุจุดต่�งๆ ในป่�สน ใช้ผังก้�งปล�ในก�รบันทึกข้อมูลเพื่อเสริม
ก�รเรียนรู้ระหว่�งก�รถอดบทเรียน คว�มรู้ในห้องเรียนถูกปรับใช้

ในบริบทใหม่ๆ จึงส�ม�รถเชื่อมโยงกลับไปสู่คว�มสมบูรณ์
ในก�รเรียนของทีมง�นได้เป็นอย่�งดี

ป�ลม์ บอกว�่ เข�เคยเปน็อาสาสมคัรวัดหาดมากอ่น พอไดย้นิน้ำานิง่พดูเรือ่งระบบนเิวศปา่สน 
เลยอยากลองทำาดู ประกอบกับเห็นว่าการทำาโครงการน่าจะหนุนเสริมการเรียนรู้ในโปรแกรมการ
พัฒนาชุมชนได้ และอยากช่วยเพื่อน เมื่อน้ำานิ่งชักชวนอีกครั้งจึงตัดสินใจทำาโครงการ 

ส่วน มิค บอกว�่ ตอนที่น้ำ�นิ่งชวนเห็นว่าเป็นโครงการที่แปลกดี เลยอยากลองทำาเช่นเดียวกับ
โอ๊ตและเมโทร

แม้จะเริ่มต้นด้วยคว�มอย�ก แต่ไร้ทั้งประสบก�รณ์ และคว�มรู้ อีกทั้งบ้�นของแต่ละคนแม้จะอยู่
ในจังหวัดสงขล�แต่ส่วนใหญ่อยู่โซนภูเข�ที่มีอ�ชีพหลักคือ ก�รทำ�สวนย�งพ�ร� แต่กระนั้นทีมง�นก็ไม่ 
รูส้กึว�่ จะทำ�ไมไ่ด ้เพร�ะน้ำ�นิง่ได้ประส�นคณุวัลลภ หมดัโสะ๊ ซึง่จบวนศ�สตรใ์หช้ว่ยเปน็ทีป่รึกษ�โครงก�ร
ไว้แล้ว

“ปัจจุบันแหลมสนอ่อนจะมีต้นสนที่ขึ้นเรียงรายอยู่ริมฝั่งอยู่ประปราย  
มีจำานวนหนาแน่นในบริเวณแหลมสนอ่อน บนพื้นที่ 176 ไร่ กลายเป็นป่าสน
กลางเมืองผืนสุดท้ายของสงขลา ทำาหน้าที่เป็นแนวกันลมพายุ รักษาระบบ
นิเวศชายหาด ลดการกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นทะเล รวมทั้งเป็นปอด
กลางเมืองที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนสงขลาและนักท่องเที่ยว  
แต่ต้นสนบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ หากไม่มีการดูแลอนุรักษ์
อย่างถูกวิธี”

แหลมสนอ่อน...ปอดผืนสุดท้ายกลางเมืองสงขลา

แหลมสนอ่อน ตั้งอยู่ที่ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริเวณดังกล่�วไม่มีก�รตั้ง 
บ้�นเรือนที่อยู่อ�ศัย และไม่มีหน่วยง�นร�ชก�รเข้�ม�ดูแลพื้นท่ีอย่�งชัดเจน แต่มีก�รใช้ประโยชน์ เช่น  
ตดัตน้สนเพือ่สร�้งกระตอ๊บในป�่สน สำ�หรบัเปน็ท่ีพกัอวนจ�กก�รทำ�ประมง และบรเิวณใกลเ้คยีงเปน็ทีต่ัง้
ของร้�นอ�ห�รที่เปิดข�ยให้แก่นักท่องเที่ยว

ในอดีตบริเวณริมห�ดสมิหล�จะมีต้นสนขึ้นเป็นแนวตั้งแต่ชุมชนเก้�เส้งจนถึงบริเวณอนุส�วรีย์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีต้นสนกระจ�ยอยู่ตลอดแนวรวมกันกว�่ 30,000 ต้น เป็นเนื้อที่รวมกันร�ว 
200 ไร ่แตห่ล�ยปทีีผ่่�นม� ตน้สนบรเิวณนีไ้ดห้กัโคน่ลม้ต�ยไปเปน็จำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะชว่งทีเ่กดิว�ตภยั
เมือ่ปล�ย พ.ศ.2553 มตีน้สนลม้ต�ยไปเกอืบ 10,000 ตน้ ปจัจบุนัมตีน้สนขึน้เรยีงรายอยูร่มิฝ่ังประปราย 
มีจำานวนหนาแน่นบริเวณแหลมสนอ่อน บนพื้นที่ 176 ไร่ กลายเป็นป่าสนกลางเมืองผืนสุดท้ายของ
จังหวัดสงขลา ทำาหน้าท่ีเป็นแนวกันลมพายุ รักษาระบบนิเวศชายหาด ลดการกัดเซาะของชายฝ่ัง 
จากคล่ืนทะเล รวมท้ังเป็นปอดกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนสงขลาและนักท่องเท่ียว 
แตต้่นสนบรเิวณดังกล�่วมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงเรือ่ยๆ ห�กไมม่กี�รดแูลอนรุกัษอ์ย�่งถกูวธีิ (สพุชิณมย ์รตันะ. 
นสพ.คมชัดลึก. ที่ม�ของข้อมูล: http://www.komchadluek.net/20130625/161830/นครสงขล� 
เร่งภ�รกิจอนุรักษ์ป�่สน.html)

ก�รเรียนในโปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ท่ีออกแบบให้นักศึกษ�รวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ทำ�ให้ ปาล์ม-จีรพันธ์ ปานด้วง 
นิค-วชิรวิทย์ มณีศรี โอ๊ต-ภูวดล เวชชาชีวี เมโทร-ประพันธ์ จันจม และ ภพ-นันทภพ ชูเสน ได้รู้จัก
กับ น้ำานิ่ง-อภิศักดิ์ ทัศนี แกนนำาเยาวชนกลุ่ม Beach for Life ที่ขับเคลื่อนการทำางานด้านหาด 
มาหลายปี แต่ยังไม่ครอบคลุมระบบนิเวศชายฝั่งของหาดชลาทัศน์ เมื่อขึ้นปี 3 ทีมงานทั้ง 5 คน จึง
รวมตวักนัทำาโครงการศกึษาระบบนเิวศปา่สนเมอืงสงขลา โดยมเีหตผุลงา่ยๆ คอื “อยากชว่ยเพ่ือน”
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“ความคิดแรกของผม คิดว่าป่าสนก็คือป่าสนธรรมดาที่อยู่ริมหาดทั่วไป ไม่ได้คิดอะไรมาก ปกติ 
ขับรถผ่านไปมา ก็ไม่เคยเข้าไปดู” ป�ล์มเล�่ถึงพื้นคว�มรู้เกี่ยวกับป�่สน

เมื่อขาดทั้งความรู้และประสบการณ์ การทำาโครงการของทีมงานจึงเริ่มด้วยการประชุม
วางแผนการทำางาน มีน้ำานิ่งคอยให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำาโครงการใน 
ช่วงแรก โดยเป้าหมายโครงการคือ จุดประกายความคิดให้คนสงขลาเห็นความสำาคัญของป่าสน  
เห็นว่าป่าสนมีประโยชน์จะได้ช่วยกันดูแลรักษา

ก�รทำ�ง�นของทีมจึงตั้งต้นจ�กก�รทำ�คว�มรู้จักกับป่�สน ผ่�นก�รศึกษ�ข้อมูลว่� ป่�สนมีขน�ด
พื้นที่เท่�ไร มีระบบนิเวศอย่�งไร โดยแบ่งให้แต่ละคนไปทบทวนเอกส�รข้อมูลเดิมเกี่ยวกับป่�สน แล้วนำ�
ข้อมูลที่ได้ม�แลกเปลี่ยนกัน ให้แต่ละคนได้เห็นภ�พรวมของพื้นท่ี ทำ�ให้ทีมง�นค้นพบว่� ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ป�่สนทะเลมอียูน่อ้ยม�ก สว่นใหญจ่ะเปน็ป�่สนเข� ดงันัน้เพือ่ใหรู้จ้กัป�่สนออ่นอย�่งลกึซึง้ม�กขึน้จะตอ้ง
ลงมือศึกษ�จ�กของจริง จึงนัดลุงวัลลภเพื่อออกแบบกระบวนก�รศึกษ�ระบบนิเวศในพื้นที่ป�่สนอ่อน

 

“ทีมงานตั้งใจวางแผนสำารวจพื้นที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อทำา 
ความเข้าใจวัฏจักรของป่าสน แม้ว่าระยะเวลาทำางานจะยาวกว่าระยะเวลาทำา
โครงการก็ตาม เพราะไม่คิดจะทำาโครงการเพื่อโครงการ แต่ตั้งใจที่จะศึกษา
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ป่าสนให้คงอยู่คู่หาดสมิหลาตลอดไป”

ศึกษาป่าสน

ด้วยคว�มรู้จ�กก�รเรียน และประสบก�รณ์ที่สั่งสมในชีวิต ลุงวัลลภถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
พันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่พบในบริเวณป่าสน การแบ่งชั้นของพืช สอนให้ใช้เครื่องมือในการศึกษาความ
หลากหลายของพืน้ที ่โดยการทำาแปลงศกึษาเปรยีบเทยีบ 3 ฤดกูาล รวมทัง้วธิกีารทำาสญัลกัษณเ์มือ่
พบต้นไม้ที่ไม่รู้จักไว้ค้นหาคำาตอบต่อไป

ป�ลม์ เล�่สภ�พพืน้ทีใ่นป�่สนใหฟ้งัว�่ มองเหน็ไกลๆ ตอนแรกคดิว�่มแีตต่น้สน แตเ่มือ่เข้�ไปใกล้ๆ  
กลับพบพืชต้นเตี้ยจำ�พวกปอทะเล ผักบุ้งทะเล และอื่นๆ รวมแล้วเกือบ 50 ชนิด บ�งชนิดพวกเร�พอจะ
รู้จัก แต่ส่วนม�กไม่เคยเห็นม�ก่อน เพร�ะไม่เคยสังเกตอย�่งจริงจัง 

“ลุงวัลลภจะแนะนำาให้เรารู้จักชื่อพันธุ์พืชแต่ละโซนก่อน ไล่มาตั้งแต่พืชริมชายหาด ว่าแต่ละชนิดมี
ประโยชน์อย่างไร เช่น ผักบุ้งทะเล หญ้ากลิ้งลม ที่จะช่วยยึดทรายให้แน่น หญ้ากลิ้งลมมีลักษณะเป็นเมล็ด
กลมๆ มีหนามเหมือนเม่น เวลาปลิวไปที่ไหนก็จะงอกเติบโตขึ้นมาได้ เมื่อชายหาดมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยเฉพาะเวลามีทรายมาทับถมกลายเป็นหาดงอกออกไป ต้นสนเล็กๆ ที่ปลิวมาก็จะเติบโตขึ้นในพ้ืนที ่
นั้นได้ ส่วนผักบุ้งทะเลกับหญ้ากลิ้งลมเป็นไม้เลื้อย จะเลื้อยไปปกคลุมยึดดินที่งอกขึ้นมาใหม่” ป�ล์ม  
บอกเล่�สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ก�รว�งแปลงเพื่อศึกษ�คว�มหล�กหล�ยของพืช ทีมง�นใช้วิธีสุ่มเลือกโซนด้วยส�ยต�ก่อน  
โดยเลือกโซนที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ม�ก กับโซนที่มีต้นไม้ขึ้นน้อย เพื่อห�ส�เหตุว�่ทำ�ไมจึงมีต้นไม้ขึ้นแตกต�่งกัน 
แล้วจึงทำ�แปลงขน�ด 10 x 10 เมตร แล้วเก็บตัวอย่�งพันธุ์พืชของแต่ละแปลงม�เปรียบเทียบกันทุก  
3 เดอืน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัก�รเปลีย่นแปลงของธรรมช�ตติ�มฤดกู�ล ทัง้นีท้มีงานตัง้ใจวางแผนสำารวจ
พื้นที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อทำาความเข้าใจวัฏจักรของป่าสน แม้ว่าระยะเวลาทำางานจะ 
ยาวกว่าระยะเวลาทำาโครงการก็ตาม เพราะไม่คิดจะทำาโครงการเพื่อโครงการ แต่ต้ังใจที่จะศึกษา
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ป่าสนให้คงอยู่คู่หาดสมิหลาตลอดไป

“พืน้ทีแ่รกทีล่งวางแปลงจะมคีวามแตกตา่งหลากหลายของพนัธุพ์ชืเยอะกว่า แสดงถงึแนวโนม้ของ
การเกิดป่าที่มีมากกว่า จากที่เราศึกษามาพบว่า การเกิดป่าสนบริเวณศาลกรมหลวงฯ มี 3 ชั้น ชั้นแรก 
สนอ่อนริมทะเล ถัดมาเป็นชั้นป่าโกงกางจะมีเฉพาะต้นสนและร่องน้ำา ไม่มีพืชพันธุ์อื่นเลย ชั้นที่ 3 เป็น 
ต้นสน ปอทะเล และพืชพุ่มเตี้ยชั้นต่ำาอยู่ข้างล่าง” ป�ล์มเล่�ถึงผลก�รสำ�รวจอย�่งตื่นเต้น

เม่ือเปรียบเทียบพื้นที่สำ�รวจท้ัง 2 แปลง พบว่� แปลงท่ีหนึ่งมีคว�มหล�กหล�ยท�งระบบนิเวศ 
เพร�ะมีพืชพันธุ์หล�ยชนิด ส�ม�รถเป็นท่ีอยู่อ�ศัยของสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น งู กิ้งก่� เมื่อต้นสนโตข้ึน 
พืชชนิดอื่นก็ยังอ�ศัยอยู่ร่วมกันได้ ส่วนอีกแปลงหนึ่งมีเฉพ�ะต้นสนเท่�นั้น ไม่มีพืชพันธุ์อื่นเลย บริเวณนี้
จึงเป็นที่อยู่อ�ศัยของนกตัวเล็กๆ เท�่นั้น

“ตอนที่เราเข้าไป เราได้รู้ว่าป่าสนไม่ได้มีแต่กระรอกหรือนกตัวเล็กๆ อย่างนกเอี้ยงที่เห็นทั่วไป  
แต่ยังมีนกสายพันธ์ุอ่ืนท่ีเราไม่รู้จัก เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเก้ือกูลกัน ต้นไม้ออกผลมาเป็นอาหาร ให้ท่ีอยู่อาศัยกับนก 
นกกช็ว่ยผสมเกสรใหกั้บกลว้ยไม ้คอื ตน้งกูลิง้ ซึง่เปน็กลว้ยไม้ทีพ่บเฉพาะบรเิวณชายหาดนับจากสทงิพระ
ลงมาเท่านั้น เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่เกิดขึ้นตามปัจจัยแวดล้อมเฉพาะที่ ไม่พบในพื้นที่อื่น”

ส่องนก ส่องความสมบูรณ์ในป่าสน

หลงัลงพืน้ทีส่ำ�รวจป�่สนจนไดเ้หน็ถงึคว�มหล�กหล�ยของชีวติพชื
และสัตว์ โดยเฉพ�ะก�รได้เห็นนกเหยี่ยวแดงตัวใหญ่ในป่�สน ทีมง�นจึง
อย�กให้คนสงขล�ได้สัมผัสถึง “คุณค่า” ของป่�สนเหมือนพวกเข� จึงจัด
กิจกรรม “ส่องนกส่องป่ากลางเมือง” ขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนเข�้ม�ในป่�สน 
โดยหวังว่� เมื่อคนได้เข้�ม�สัมผัสป่�สนอย่�งใกล้ชิดจะรู้สึกอย�กช่วยกัน
ดูแลป�่สนขึ้นม�บ้�ง

ทีมง�นประส�นง�นผู้เชี่ยวช�ญเรื่องก�รดูนก ซึ่งเป็นอ�จ�รย์จ�ก
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ม�เป็นวิทย�กร พร้อมๆ 
กบัประช�สมัพนัธก์จิกรรมดงักล�่วดว้ยก�รทำ�บตัรเชญิ และโพสตใ์นเฟซบุก๊
แฟนเพจของกลุ่ม พร้อมประช�สัมพันธ์เชิงรุกเดินแจกบัตรเชิญเข�้ร่วมง�น
กับคนที่ม�ออกกำ�ลังก�ยบริเวณสวนส�ธ�รณะ 

“เจอใครก็เข้าไปคุยกับเขา บอกว่ามีกิจกรรมนี้ สนใจเข้าร่วมไหม  
ใครสนใจก็ให้ลงชื่อไว้ในหางบัตร ซึ่งบัตรเชิญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็น
รายละเอยีดกจิกรรม วนัเวลาจดังาน และสว่นหางบตัรใหผู้้รว่มงานไวก้รอก
รายละเอียด เพ่ือให้ทีมงานติดต่อกลับ หากใครยังไม่ม่ันใจว่าจะมาได้หรือไม่ 
เราก็ให้บัตรเขาไปก่อน ถ้าสนใจให้ติดต่อมาภายหลัง” เมโทร เล�่ถึงวิธีก�ร
เชิญชวนคนเข�้ร่วมกิจกรรม 

ป�ล์ม เล่�ต่อว่� เสียด�ยที่วันจัดง�นไปชนกับง�นวิ่งม�ร�ธอน  
เลื่อนก็ไม่ได้ เพร�ะประส�นวิทย�กรไว้แล้ว พวกเร�ค�ดหวังว่�จะมีคนม�
ร่วมกิจกรรมประม�ณ 30 คน แต่มีคนม�เพียง 15 คน แม้คนจะน้อยกว�่ที่
ค�ดไว้ พวกเร�ยังเดินหน้�จัดกิจกรรมเต็มท่ี เช่นเดียวกับวิทย�กรที่เต็มใจ
ถ่�ยทอดคว�มรู้ 

“อาจารย์แนะนำาวิธีการใช้กล้องสองตาส่องนกก่อน หลังจากนั้นจึง
พาเดินไปส่องดูนกตามจุดต่างๆ ไม่เคยเห็นนกตัวใหญ่ขนาดน้ีอยู่ในเมือง 
พอลองเดนิดเูรือ่ยๆ กไ็ดเ้หน็นกแปลกตาทีไ่มเ่คยเหน็ นกแตล่ะชนดิมคีวาม
สวยงามโดยธรรมชาต ิเจอนกกว่า 20 ชนิด เช่น เขียวแดง ขมิ้นท้ายทอยดำา 
โพระดก กาเหว่า ปรอด กะปูด เป็นต้น” 

หลังดูนกเสร็จ ทีมงานตั้งวงเสวนาเล็กๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อสรุปบทเรียนการทำากิจกรรม เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 
ปา่สน และหาแนวทางการอนรุกัษป์า่สน ซึง่กไ็ด้ขอ้เสนอทัง้เรือ่งการใช้
กฎหมายในการชว่ยดแูล การใชร้ะยะถอยรน่ในการกำาหนดใหเ้ป็นพืน้ที่
สงวนไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

“โครงการนี้นอกจากทำาให ้
ได้รู้จักระบบนิเวศชายหาด
แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เรา 
กล้าทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำา  
เพราะเมื่อเราจบไปแล้วก ็
ไม่รู้จะได้ทำางานตรงตาม 
สาขาที่เรียนมาหรือเปล่า  
ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง
เรียนอย่างเดียว ไม่เปิดรับ 
สิ่งใหม่ๆ ชีวิตก็จะจมปลัก
อยู่กับเรื่องนั้นๆ ไม่ก้าว 
ไปไหน”
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ข้อมูลท่ีได้จ�กวงเสวน� ทีมง�นว�งแผนจะสรุปเป็นองค์คว�มรู้เพ่ือนำ�ไปเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ ต้ังใจว่�
ครั้งนี้ต้องไม่พล�ดเป้�เหมือนกิจกรรมที่ผ่�นม� โดยวางแผนจัดเวทีสาธารณะบนเวทีกลางของถนน 
คนเดินเมอืงสงขลา เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ คนทีเ่ดนิไปมาบนถนนคนเดนิจะไดแ้วะเวยีนมาเรยีนรูร้ว่มกนั 

เมล็ดพันธ์ุท่ีปลูกไว้ในหัวใจ

การก้าวข้ามความไม่รู้ของทีมงานกลายเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนักศึกษาซึ่งเป็นลูกหลาน
ชาวสวนยางพารา ให้มีโอกาสทำาในส่ิงที่ไม่เคยทำา ได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
จงึกลายเปน็ทกัษะชวีติทีจ่ะชว่ยเปดิโลกกวา้งทีอ่าจจะนำาพาโอกาสดีๆ  ใหแ้กช่วีติพวกเขาในอนาคต

“อยู่บ้านก็อยู่แต่บนเขา รู้จักแต่ต้นยาง โครงการนี้นอกจากทำาให้ได้รู้จักระบบนิเวศชายหาดแล้ว  
ยงัเปดิโอกาสใหเ้รากลา้ทำาในสิง่ทีไ่มเ่คยทำา เพราะเมือ่เราจบไปแลว้กไ็มรู่จ้ะไดท้ำางานตรงตามสาขาทีเ่รยีน
มาหรือเปล่า ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเรียนอย่างเดียว ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ชีวิตก็จะจมปลักอยู่กับเรื่องนั้น 
ไม่ก้าวไปไหน” ป�ล์ม บอก

ก�รเข้�ม�เรียนรู้ป่�สนอย่�งจริงจัง ทำ�ให้ทีมง�นรับรู้ได้ว่� สวนย�งที่บ้�นของพวกเข�ไม่ได้มี 
ระบบนเิวศทีเ่กือ้กลูสิง่แวดลอ้มเท�่ทีค่วร ทำ�ใหพ้วกเข�รูส้กึถงึคว�มสำ�คญัของป�่ม�กขึน้ จนเกดิคว�มรูส้กึ
อย�กอนุรักษ์ป่�สนให้อยู่คู่ห�ดสมิหล�และเมืองสงขล�ตลอดไป

แมจ้ะเปน็มือใหมห่ดัทำาโครงการ แต่ทีมงานกไ็ดพ้ฒันาทกัษะการทำางานผา่นการลงมือทำาจรงิ 
เจอปญัหาจรงิ และหาหนทางแกป้ญัหาทีป่ระสบพบเจอรายทางของการทำางานรว่มกนั ไมว่า่จะเปน็
ลงพื้นที่แต่ลืมอุปกรณ์ในการทำางาน จัดงานแล้วมีคนมาร่วมน้อย นัดประชุมแล้วมาสาย การจัดการ
เวลา และการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เห็นต่าง ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่
ยากจะพบเจอได้ในห้องเรียน 

ป�ล์ม เล�่ว่� โครงก�รนี้ทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ทั้งพันธุ์พืช ชนิดของนก วิธีก�รห�
ข้อมูล ก�รทำ�ง�นกลุ่ม ก�รประส�นง�น เมื่อทำ�ง�นเสร็จแล้วก็ต้องม�ถอดบทเรียนถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญห�
อุปสรรค และวิธีแก้ไข เพื่อให้ก�รทำ�โครงก�รบรรลุผล

ส่วน โอ๊ต บอกว่� ตอนแรกเข�คิดว�่ก�รทำ�โครงก�รก็เหมือนที่เรียนม�คือ ลงไปห�ข้อมูลในพื้นที่
ม�รวบรวมแล้วไปนำ�เสนออ�จ�รย์ แต่พอม�ทำ�จริงเร�ต้องเตรียมข้อมูล ห�คน ห�อุปกรณ์ ไม่เหมือนกับ
ทีเ่รยีนม�เลย ไดเ้รยีนรูว้า่การทำาโครงการไมใ่ชแ่คท่ำาในห้องอยา่งเดยีว แตเ่ราสามารถเรยีนรู้ขา้งนอก
ได้ด้วย

ขณะท่ี เมโทร บอกว่� เข�มีคว�มรู้เรื่องป่�สนและพืชพันธุ์ต่�งๆ เพิ่มขึ้นว่�มีคว�มแตกต่�งกัน  
ไม่เหมือนกับป่�แถวบ�้น ได้เรียนรู้กระบวนการทำางานที่ต้องวางแผนและการถอดบทเรียนต่างๆ

ความคิดท่ีผุดบังเกิดเช่ือมโยงสู่ภาพป่าในถ่ินฐานบ้านเกิด ทำาให้เม่ือกลับบ้านทีมงานเร่ิมสังเกต
เห็นความเปลี่ยนแปลงของป่า และแม่น้ำาลำาคลองแถวบ้าน ซึ่งเมื่อใส่ใจสังเกตก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลง
ไปมาก บา้นของโอต๊ทีม่ปีา่ตน้น้ำา กม็คีนลกัลอบตัดตน้ไม ้สง่ผลตอ่ระบบนเิวศ น้ำาในลำาคลองทีม่มีาก
ตอนนี้ก็เริ่มลดลง เพราะป่าถูกทำาลาย เมื่อก่อนที่รู้สึกเฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่สบายใจ 

“จากที่เมื่อก่อนแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่เคยสนใจว่าข้างในป่ามีอะไรบ้าง แต่เมื่อมีโอกาสลงไป
เก็บข้อมูลที่ป่าสน ได้ลงไปเดินดู ไปวัดแปลง ไปนับต้นไม้ที่มีอยู่ในแปลง ทำาให้ฉุกคิดได้ว่า ทำาไมตรงนี้ถึงมี
ต้นไม้เยอะ ทำาไมต้นไม้ถึงเกิดตรงนี้ และรู้ว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตของต้นสนต้องใช้เวลามาก”

โอต๊จงึเริม่แปรความรูส้กึไมส่บายใจกบัการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่า่แถวบา้น ดว้ยการลงมอื
ปลูกต้นไม ้ เริ่มจ�กเวล�เส�ร์อ�ทิตย์ที่กลับบ�้นก็จะเก็บเมล็ดของผลไม้เช่น ลองกอง เง�ะ ทุเรียน ขนุน 
จำ�ป�ดะ ม�เพ�ะไว้ทีห่น�้บ้�น คอยดแูลจนเมลด็งอกเปน็ตน้อ่อน แล้วจึงย�้ยไปปลูกไวใ้นสวนของครอบครวั 
แม้ก�รลงมือปลูกจะยังไม่ได้ขย�ยผลไปสู่ก�รแก้ปัญห�ในป่�ต้นน้ำ� แต่โอ๊ตบอกว�่ เป็นการทดลองปลูก
เพื่อดูว่า ต้นไม้จะรอดไหม ก่อนที่คิดจะทำาอะไรมากกว่านี้ แสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้งอกงามอยู่ในหัวใจของเขาแล้ว

ส่วนมิค บอกว�่ การทำาโครงการทำาให้เขาเชื่อมโยงระบบนิเวศจากภูเขาสู่ทะเลได้ว่า สรรพสิ่ง
ลว้นเชือ่มโยงถงึกัน แมแ้ตล่ะพืน้ทีจ่ะมรีะบบนเิวศแตกต�่งกนัก็ต�ม โดยสว่นตวัเข�ชอบเรือ่งตน้ไมอ้ยู่แลว้ 
เมื่อได้ม�ทำ�โครงก�รได้เรียนรู้เรื่องก�รวัดแปลงและก�รวัดต้นไม้เพื่อเก็บข้อมูลอย่�งเป็นระบบ ก็รู้สึกว่�
ต้องคว�มรับผิดชอบในง�นที่ได้รับมอบหม�ย

“เครื่องมือบางอย่างเราใช้โดยไม่รู้ว่าเคยเรียนมา...หลายๆ อย่างเราเรียนมา
แต่ไม่เคยได้ปฏิบัติจริง พอมาทำาโครงการเราได้นำาเครื่องมือนั้นมาใช้จริง  
น้ำานิ่งจะชวนคิดตลอด อันนี้เคยเรียนมาแล้วนะ จำาได้ไหม พอมานั่งทบทวน 
เราก็ตกใจ เพราะไม่ได้คิดหรือนึกถึงเลยว่าเคยเรียนมาแล้ว กลายเป็นว่า  
ได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติม จากที่เคยรู้แค่ทฤษฎี ก็ได้นำามาใช้จริง”
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โลกกว้างและโลกการเรียนเช่ือมโยงกัน

การเปิดโลกการเรียนรู้ยังทำาให้ทีมงานได้นำาเครื่องมือความรู้ที่
ร่ำาเรียนมาปรับใช้ในการศึกษาข้อมูล เช่น การใช้แผนที่เดินดินระบุจุด
ต่างๆ ในป่าสน ใช้ผังก้างปลาในการบันทึกข้อมูลเพื่อเสริมการเรียนรู้
ระหวา่งการถอดบทเรยีน ความรูใ้นหอ้งเรยีนถกูปรบัใชใ้นบรบิทใหม่ๆ  
จึงสามารถเชื่อมโยงกลับไปสู่ความสมบูรณ์ในการเรียนของทีมงานได้
เป็นอย่างดี 

“เครื่องมือบางอย่างเราใช้โดยไม่รู้ว่าเคยเรียนมา เช่น แผนที่เดินดิน 
Input-Output Process การคิดวัตถุประสงค์ การดำาเนินงานตั้งแต่การ
วางแผน หลายๆ อยา่งเราเรยีนมาแตไ่มเ่คยไดป้ฏบิตัจิรงิ พอมาทำาโครงการ
เราได้นำาเคร่ืองมือน้ันมาใช้จริง น้ำาน่ิงจะชวนคิดตลอด อันน้ีเคยเรียนแล้วนะ 
จำาได้ไหม พอมานั่งทบทวนเราก็ตกใจ เพราะไม่ได้คิดหรือนึกถึงเลยว่าเคย
เรียนมาแล้ว กลายเป็นว่า ได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติม จากที่เคยรู้แค่ทฤษฎี 
ก็ได้นำามาใช้จริง”

ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เมโทรรับรู้ว่า เป็นความ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ที่เกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้กระบวนการ
ทำางาน ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเอกสาร การลงพื้นที่สำารวจ การมา
ประชุมที่ตรงต่อเวลานัดหมาย เป็นสิ่งพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคน
สัมผัสได้จริง 

ส่วน ป�ล์ม ในฐ�นะหัวหน�้ทีม บอกว่� เข�ได้เรียนรู้กระบวนการ
เปน็ผูน้ำาทีใ่ชว่า่จะตอ้งรบัผดิชอบแคห่นา้ทีข่องตนเอง แตห่มายรวมถงึ
ต้องรับผิดชอบต่อเพื่อนด้วย บทบ�ทนี้ทำ�ให้เข�ต้องคอยกระตุกกระตุ้น
เพื่อนๆ ที่เฉื่อยช�เป็นระยะๆ และที่ผ่�นม�เข�ไม่ชอบอยู่กับคนหมู่ม�ก  
แต่ก�รท่ีต้องรับผิดชอบง�น ทำ�ให้เข�เกิดคว�มกล้�ที่จะเข้�ไปพูดคุยกับ 
คนแปลกหน้�ม�กขึ้น

“ไดป้ระโยชนเ์รือ่งกระบวนการทำางาน เราไดน้ำาความรู้จากหอ้งเรยีน
มาปรับใช้ในการทำางาน ได้คิดหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดจากการลงมือทำา  
ลดการใช้อารมณ์ในการทำางานกับเพื่อนลงได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน มีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เราก็เห็นว่าข้อมูลของ
เพื่อนถูกต้องกว่า ตอบโจทย์ ตอบคำาถามมากกว่า และเข้าใจง่าย เราก็ต้อง
ยอมรับเพราะทำางานด้วยกัน”

ทมีงานคาดหวงัวา่ เมือ่นำาเสนอข้อมูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในเวที
สาธารณะแลว้ จะทำาใหค้นสงขลาไดร้บัรูค้วามสำาคญัของปา่สนท่ีเปรียบ
เสมือนปอดของเมืองได้บ้างไม่มากก็น้อย และเข้าใจได้ว่าทำาไมต้อง
อนุรักษ์ป่าสนผืนสุดท้ายแห่งนี้ไว้ 

“ทีอ่ืน่พยายามปลกูป่าใจกลางเมอืง เขาตอ้งหาพืน้ที ่ตอ้งขดุตน้ไมไ้ปปลกู ตอ้งใชเ้วลาในการ
สร้างให้เกิดขึ้น แต่ที่สงขลามีพื้นที่ป่าสนธรรมชาติที่เป็นป่ากลางเมืองอยู่แล้ว ทำาไมเราไม่ช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้” ป�ล์มเล�่ทิ้งท้�ย 

ความรู้ท่ีถูกใช้

วลัลภ หมดัโสะ๊ เล�่ยอ้นคว�มไปว�่ร�ว 1-2 ปผี�่นม�มโีอก�สเข�้ไปเดนิอ�่นนทิรรศก�รทีเ่ย�วชน
ร่วมทำ�โครงก�รเกี่ยวกับห�ดทร�ยที่ถนนคนเดิน จึงเกิดคว�มประทับใจและได้รู้ว�่มีกลุ่มเย�วชนในสงขล�
ทำ�โครงก�รดีๆ เพื่อชุมชนอยู่ กระทั่งมีเย�วชนเข้�ม�ห�อ�ส�สมัครในชุมชนเพื่อวัดห�ด จึงเข้�ร่วมด้วย 
จึงรู้ว่�มีน้องอีกกลุ่มหนึ่งทำ�โครงก�รเกี่ยวกับป่�สน เลยบอกน้องไปว่�ถ้�วันไหนอย�กได้ข้อมูลเรื่อง 
พันธุ์ไม้ป่�สนจะไปช่วยดูให้ เนื่องจ�กเรียนจบวนศ�สตร์ จึงสนใจเรื่องพืชพันธุ์ไม้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม  
แมป้ัจจบุนัจะไมไ่ด้ประกอบอ�ชพีเกีย่วกบัป�่ แตอ่ย�กนำ�คว�มรู้ทีร่่ำ�เรียนม�ชว่ยทำ�กจิกรรมของโครงก�ร 
ถือเป็นก�รทบทวนคว�มรู้ของตนเองไปด้วยพร้อมกัน 

“สว่นตวัผมถนดัแคเ่รือ่งพนัธุไ์มแ้ละเครือ่งมอืในการวดั ตอนแรกคดิวา่จะใหน้อ้งๆ เรยีนทฤษฎกีอ่น 
แต่มาคิดดูแล้ว สู้ลงมือทำาจริงไม่ได้ เลยนำาอุปกรณ์ไปให้น้องทำาจริงในพื้นที่เลย อยากให้เขารู้ว่าการเข้ามา
ศึกษาป่าไม้ไม่ใช่เร่ืองยาก มีเชือกธรรมดาสำาหรับใช้หมายแนวก็ทำาได้แล้ว ไม่ต้องใช้ตลับเมตรก็ได้ หมายแนว
ทีละเมตรทีละห้าเมตรตามความยาวเชือก ส่วนทิศทางก็ใช้เข็มทิศอย่างง่าย ความสูงของต้นไม้เราก็ใช ้
เครือ่งมอืวดัธรรมดา...กวา่นอ้งๆ จะเริม่คลอ่งกแ็ปลงทีส่องแปลงทีส่าม หลงัจากนัน้เขากส็ามารถทำาเองได ้

“เทคนิคการทำางานกับ 
เด็กวัยนี้ต้องเปิดโอกาสให้
เด็กเป็นพระเอก ผู้ใหญ่ม ี
หน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยหรือ 
ผู้แนะนำา ถ้าเห็นว่าเด็กทำา 
ผิดพลาดแต่อยู่ในขอบเขต 
ที่รับได้ ก็ปล่อยให้ทำา  
ให้ได้เรียนรู้ แล้วค่อยมา 
สรุปบทเรียนกันภายหลัง 
อย่าตำาหนิเขา แต่ให้กำาลังใจ 
ช่วยเหลือ และชมเขาบ่อยๆ”
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โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าสนเมืองสงขลา 
ที่ปรึกษาโครงการ วัลลภ หมัดโส๊ะ
ทีมทำางาน นักศึกษาช้ั้นปีที่ 3 โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จีรพันธ์ ป�นด้วง  วชิรวิทย์ มณีศร ี
ภูวดล เวชช�ชีวี  ประพันธ์ จันจม
นันทภพ ชูเสน

“เรือ่งปา่ไมเ้ปน็ความชอบส่วนตวั การรกัษาปา่ไมม้หีลายมาตรการ จะใชไ้มแ้ขง็อยา่งกฎหมาย
ก็ได้ แต่ถ้าเราใช้ไม้อ่อนด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้และเข้าใจ มันจะเป็นเชิงบวกและสื่อถึงคนได ้
ง่ายกว่า คนจะรับได้มากกว่า ที่สำาคัญคือยั่งยืนและสามารถขยายผลได้ง่ายกว่า” 

จากความต้ังใจที ่“แคอ่ยากชว่ยเพ่ือน” เตมิเตม็ความสมบรูณใ์นการศึกษาระบบนเิวศชายหาด 
กลบัเปน็จุดทีท่ำาใหท้มีงานกา้วออกจากกรอบประสบการณเ์ดมิๆ ของชีวติ สูโ่ลกการเรยีนรูเ้รือ่งราว
ใหม่ๆ จากสถานการณ์จริง จากผืนป่า จากเมืองสงขลา โลกจริงที่ต้องใช้วิทยายุทธ์หลากหลาย  
ทัง้เครือ่งมอืศกึษาชมุชนทีร่่ำาเรยีนมา ไดน้ำามาใชจ้รงิ ทกัษะการทำางานกบัเพือ่นทีม่คีวามคดิแตกต่าง
หลากหลาย การบริหารจัดการงานให้บรรลุผล ฯลฯ ท่ามกลางความคาดหวังของการทำางานที่อยาก
ให้คนสงขลาช่วยกันดูแล อนุรักษ์ป่าสนให้สมบูรณ์ กลับช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับทีมงาน  
ให้มีทักษะ พร้อมออกไปเผชิญโลกใหม่ใบต่อๆ ไปได้อย่างมั่นคงไปพร้อมกันด้วย

เราให้ความรู้เป็นพื้นฐานก่อน ส่วนจะไปต่อยอดแบบไหนให้เขาคุยกันเองคิดกันเอง ส่วนเรื่อง
กระบวนการกลุ่มผมไม่ถนัด น้องๆ เลยต้องเรียนรู้ช่วยกันทำากันเอง”

ลุงวัลลภ บอกอีกว�่ ก�รม�ทำ�กิจกรรมครั้งนี้ ทำ�ให้เข�นึกย้อนไปถึงตอนที่ทำ�ค่�ยกับเด็กๆ ก�รจะ
สร้�งคนให้เปลี่ยนแปลงคว�มรู้สึกบ�งอย่�ง เหมือนเร�เอ�เกลือใส่กะละมัง ต้องใส่ทีละนิดๆ ถ้�ใส่เกลือ 
ไม่ถึงก็จะไม่เค็ม ก�รที่เร�ไปช่วยเข�เหมือนเร�ช่วยเอ�เกลือไปเติมในกะละมัง คิดว่�ค่อยๆ เติมไปสักวัน 
ก็จะเค็มขึ้นม� แต่เข�เปลี่ยนเร็วเกินค�ด ตอนแรกคิดว่�น่�ใช้เวล�จะสักปีสองปี แต่ตอนนี้คว�มคิดเข� 
เปลี่ยนแล้ว อ�จเพร�ะเข�ได้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริง 

เพร�ะทำ�ง�นกับวัยรุ่นจึงได้เรียนรู้ว่� เทคนิคการทำางานกับเด็กวัยนี้ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเป็น
พระเอก ผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้แนะนำา ถ้าเห็นว่าเด็กทำาผิดพลาดแต่อยู่ในขอบเขตที่
รับได้ ก็ปล่อยให้ทำา ให้ได้เรียนรู้ แล้วค่อยมาสรุปบทเรียนกันภายหลัง “อย่าตำาหนิเขา แต่ให้กำาลังใจ 
ช่วยเหลือ และชมเขาบ่อยๆ” ลุงวัลลภบอกเคล็ดลับที่จะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นกับวัยรุ่นง�่ยขึ้น 

ลุงวัลลภมีคว�มเห็นว่� ห�กทีมง�นจะต่อยอดก�รทำ�ง�นอนุรักษ์ป่�สน ต้องวิเคร�ะห์ว่� ประเด็นใดที่
จะตอบโจทยค์ว�มสนใจของคนเมือง เชน่ ป่�เปน็ปอดของเมอืง โดยอ�จจะมกี�รวจิยัท่ีวัดผลไดอ้ย�่งชดัเจน 
ซึ่งต้องมีก�รเก็บข้อมูลอย�่งต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก�รจะขับเคลื่อนง�นต่อในทิศท�งใด ก็เป็นเรื่องที่ต้อง
ประคบัประคองให้ทมีง�นไดค้ดิดว้ยตนเอง ซึง่อ�จเริม่จ�กสิง่ทีพ่วกเข�ถนดั เร�ไมค่วรเข�้ไปแทรกแซงหรอื
แนะนำ�ให้ทำ�ในสิ่งที่ย�กเกินไป ซึ่งไม่ว่�ทีมง�นจะส�นต่ออย่�งไร เข�ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอย
สนับสนุนต่อไป
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ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
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สำานึกความเป็นครู  
เรียนรู้จากนักเรียน

โครงการครูเดลิเวอร์รี่
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กระบวนก�รทำ�ง�นของทีมที่เน้นก�รรับฟังกันและกัน  
ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นร�บรื่น ก�รเติมไฟแก่กันย�มหมดแรง 

ยังช่วยสร้�งพลังให้ทีมง�นส�ม�รถไปสร้�งก�รเรียนรู้แก่น้อง 
ได้ทุกครั้ง แต่ที่ดีที่สุดคือ กระบวนก�รดังกล่�วย้อนคืนให้ทีมง�น
ทุกคนมีผลก�รเรียนดีขึ้น เพร�ะก�รทำ�โครงก�รนอกห้องเรียน

เป็นสน�มทดลองคว�มรู้ที่หนุนเสริมก�รเรียนรู้ในห้องเรียน 
ได้เป็นอย่�งดี

“เหตุผลที่เลือกทำาโครงการที่โรงเรียนพังเภา เพราะเป็นฐานงานเดิมที่รุ่นพี่
เคยทำาไว้...อยากลองสัมผัสปัญหาให้ลึกซึ้งกว่านี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้น้อง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และ
ไว้ใช้เป็นประสบการณ์หลังเรียนจบ”

โจทย์ปัญหาท้าทายความเป็นครู

“พังเภา” โรงเรียนประถมศึกษ�ขน�ดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบ�ล 1 ถึงประถมศึกษ�ปีที่ 6  
ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนประจำ�ชุมชน แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว นักเรียนในโรงเรียนเริ่มลดจำ�นวนลงเรื่อยๆ ส่งผล
ให้โรงเรียนพังเภ�เกือบถูกยุบจ�กนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ต้องก�รยุบรวมโรงเรียนขน�ดเล็ก 
นิสิตคณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ที่เคยม�ทำ�กิจกรรมค่�ยอ�เซียน นำ�โครงก�รครูเดลิเวอร์รี ่
เข้�ม�ช่วยเหลือโรงเรียน ด้วยก�รสอนวิช�ก�รแทนครูตู้ (ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม) จนโรงเรียน 
ผ่�นพ้นวิกฤตไปได้ ปีต่อม�จึงส�นต่อโครงก�รครูเดลิเวอร์รี่อีกครั้ง แต่เปลี่ยนเป้�หม�ยไปที่ก�รติวเข้ม 
เพื่อเพิ่มคะแนน O-net ทำ�ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีคะแนนติดอันดับต้นๆ ของตำ�บล แต่ด้วยค�่นิยม
ของผู้ปกครองรุ่นใหม่ที่มีฐ�นะมักส่งบุตรหล�นไปเรียนในเมืองที่มีคว�มพร้อมม�กกว่� โรงเรียนพังเภ� 
จึงกลับสู่ภ�พเดิมเหมือนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ขณะที่สถ�นก�รณ์ในชุมชนล้วนเต็มไปด้วยอบ�ยมุข ทั้งย�เสพติด 
และก�รพนนั ประกอบกบัเหลอืครผููส้อนเพยีง 2 คน ซึง่ไมเ่พยีงพอตอ่จำ�นวนนกัเรยีน จงึสง่เดก็ชัน้ประถม
ศึกษ�ปีที่ 4-6 เข�้ไปเรียนในตัวอำ�เภอแทน จึงมีนักเรียนเหลืออยู่ในโรงเรียนเพียง 30 คนเท�่นั้น

“เหตุผลที่พวกเรายังเลือกทำาโครงการที่โรงเรียนพังเภา เพราะเป็นฐานงานเดิมที่รุ่นพี่เคยทำาไว้  
การสานตอ่งานไมน่า่จะยาก เทา่ทีผ่มสงัเกตเหน็ปญัหาของทีน่ีม่ ี2 สว่น คอื ครูไมพ่อ กบัไมม่กีจิกรรมเสรมิ
ให้เด็กทำา ครูมีแค่ 2 คน แถมยังต้องดูแลงานธุรการของโรงเรียน จนไม่มีเวลาสอนนักเรียน เด็กจึงต้องเรียน
กับครูตู้แทน ส่งผลให้เด็กขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูผู้สอน บางคนก็นั่งเรียน บางคนก็ลุกวิ่งเล่น  
ดูวุ่นวายมาก หลังเลิกเรียน เวลา 14.30 น. ก็ไม่มีกิจกรรมเสริมให้ทำา เด็กจึงใช้เวลาว่างมั่วสุมอบายมุข 
ที่หาได้ง่ายในชุมชน” แม็กบอกเหตุผลที่ต้องก�รส�นต่อโครงก�รครูเดลิเวอร์รี่

ส่วนมุกกับอ�ยเสริมว�่ เห็นสภ�พก�รเรียนรู้ของน้องๆ ที่แตกต�่งจ�กพวกเธอซึ่งเรียนจบโรงเรียน
ในเมือง มีครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง จึงอยากลองสัมผัสปัญหาให้ลึกซึ้งกว่าน้ีเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และไว้ใช ้
เป็นประสบการณ์หลังเรียนจบ

เมื่อตกลงใจว่าจะทำาโครงการครูเดลิเวอร์รี่ต่อ หลังลงพื้นที่ทีมงานกลับมาพูดคุยเพื่อกำาหนด
เป้าหมายการทำางานไว้ 2 ส่วน คือ 1) พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนพังเภา ผ่านการสอน
วิชาพื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต  
เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวที่ถูกหล่อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และ 2) ค้นหาตัวตนความเป็น
ครูของทีมงาน

หลังว่างเว้นการทำาโครงการครูเดลิเวอร์รี่ไป 1 ปี กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประกอบด้วย แม็ก-ธนกร บริพันธ์ อาย-เกศสินี พรหมราช มิมิ-ศศิประภา  
คงทอง นิว-สาริทธ์ิ คงเกิด และ มุก-ณัฐธิดา พฤษการณ์ จึงรวมตัวกันทำาโครงการน้ีอีกคร้ัง หลังได้รับ 
คำาแนะนำาจากรุ่นพ่ีท่ีเคยทำาโครงการในปีก่อน แม้ตอนแรกยังไม่ตกลงใจว่าจะทำาหรือไม่ แค่ตอบรับ 
คำาชวนของรุ่นพี่ไปดูโรงเรียนพังเภา ตำาบลจะทิ้งพระ อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเคยเป็น 
พื้นที่ทำาโครงการมาก่อน แต่พอได้เห็นสภาพโรงเรียน ทุกคนคิดตรงกันว่า “อย่างไรก็ต้องทำา”
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อ�ยบอกต่อว่� เป้�หม�ยเรื่องพัฒน�ก�ร
เรยีนรูใ้หน้อ้งๆ ทีเ่นน้เรือ่งก�รอ�่นออกเขยีนไดแ้ละ
คิดเลขเป็น ยึดหลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลัก  
ให้ทีมง�นแต่ละคนเลือกสอนต�มคว�มถนัด  
อย่�งอ�ย เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงขอจอง
วิช�ภ�ษ�อังกฤษ มุกสอนภ�ษ�ไทยกับสังคม นิวสอน 
คณิศ�สตร์กับสุขศึกษ� มิมิช่วยนิวสอนคณิตศ�สตร์ 
ส่วนแม็กสอนประวัติศ�สตร์และดูภ�พรวม จ�กนั้น
แต่ละคนก็ไปสืบค้นเทคนิคก�รสอนหรือคว�มรู้เพิ่มเติมท�งอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมแผนก�รสอนแก่น้อง

สำ�หรับก�รพัฒน�ทักษะชีวิตจะเป็นกิจกรรมเสริมที่นำ�หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ
กระทรวงศกึษาธกิาร1 ม�วเิคร�ะหแ์ละจดัหมวดหมูเ่ปน็ 3 ด�้น ทีส่อดคลอ้งกบัเป�้หม�ยก�รทำ�ง�น ไดแ้ก ่
1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความกล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ 3) ความมีระเบียบวินัย
และความสามัคค ีจ�กนั้นจึงค้นห�กิจกรรมต่�งๆ ม�เป็นเครื่องมือให้น้องเรียนรู้ เพร�ะค�ดว่�น้องน่�จะ
ชอบและมีคว�มสุขกับก�รทำ�กิจกรรมม�กกว�่ก�รเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆ

อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของน้องๆ บรรลุผลต�มที่ตั้งไว้ หลังทำ�แผนและเตรียม
กิจกรรมเสร็จ ทีมง�นจึงลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเปิดโอก�สให้น้องบอกเล่�สิ่งที่อยากจะทำาและส่ิงที่ทำาแล้ว 
มีความสุข แล้วม�ปรับให้สอดคล้องกับเป�้หม�ยที่ทีมง�นว�งไว้

ก่อนลงพ้ืนท่ีสอนจริง ทีมงานได้สำารวจความพร้อมของตัวเอง พบว่า ด้วยกำาลังของทีมงาน 5 คน 
คงไม่เพียงพอต่อแผนการสอนที่จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จึงเปิดรับอาสาสมัครจากเพื่อน
ในคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 20 คน เข้าร่วมทีม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้�หม�ย ต�มแผนก�รพัฒน�
ทกัษะชวีติ มหีวัหน�้กลุม่ยอ่ยทำ�หน�้ท่ีประส�นง�นกบัทมีแกนนำ� โดยมเีง่ือนไขว�่คนเปน็หัวหน้�กลุม่ยอ่ย
ต้องไม่ใช่ทีมแกนนำ� เพร�ะต้องก�รเปิดโอก�สให้อ�ส�สมัครได้ฝึกภ�วะคว�มเป็นผู้นำ� ส่วนแกนนำ� 
จะกระจ�ยตัวลงไปให้คำ�ปรึกษ�พร้อมทำ�ง�นร่วมกันทุกกลุ่ม

หลังจัดทัพจัดทีมเสร็จ เหล่าว่าท่ีครูได้จัดทำาสมุดบันทึกพัฒนาการด้านต่างๆ ของน้องแต่ละคน 
เพื่อให้ทุกกลุ่มรู้พื้นฐานและพัฒนาการของน้องไปพร้อมกัน

“การหาข้อมูลและเทคนิคการสอนเพิ่ม นอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้
น้องๆ แล้ว ยังทำาให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเอง ถือเป็นการเตรียมตัวในการเดิน
เข้าสู่เส้นทางสายวิชาชีพครู ที่ต้องขวนขวายสร้างประสบการณ์ให้ตัวเอง
ตลอดชีวิต ไม่ใช่รู้แค่ในตำาราอย่างเดียว เพราะในชีวิตจริงของครูยังมีเรื่อง
ต่างๆ ให้จัดการและแก้ไขอีกมาก”

1 ก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�รท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคว�มรู้ และอยู่ดีมีสุข  
จึงให้นโยบ�ยเร่งปลูกฝังคุณธรรม 8 ประก�ร แก่เย�วชน ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภ�พ สะอ�ด ส�มัคคี มีน้ำ�ใจ

สอนความรู้ในตำารา  
เสริมทักษะนอกห้องเรียน

แม็กเล่�ว่� ก�รเรียนก�รสอนจะทำ�ควบคู่ 
กนัไปทัง้วชิ�ก�รและทักษะชวีติ ชว่งเช้�จะสอนต�ม 
ต�ร�งเรียนปกติของน้อง แต่กระชับขึ้น เพร�ะต้อง
รวบวิช�ช่วงบ่�ยขึ้นม�เรียนด้วย เพื่อให้คร่ึงวัน 
หลังมีเวล�ทำ�กิจกรรมสร�้งทักษะชีวิต แม้แต่ละคน
จะไม่ได้สอนตรงต�มส�ข�วิช�ท่ีเรียน แต่ทีมง�น
บอกว่�ไม่ใช่เรื่องย�ก ส�ม�รถนำ�คว�มรู้เดิมสมัย
มัธยมศึกษ�ม�ใช้ได้ บวกกับห�ข้อมูลและเทคนิคเพ่ิม 
ก�รสอนจึงทำ�ได้ง�่ยขึ้น

นิวยกตัวอย่�งวิธีสอนของตัวเองให้ฟังว่� 
“เวลาสอนวิชาสุขศึกษาท่ีต้องมีการอธิบายเร่ือง 
ร่างกาย ผมจะหารปูภาพใหญ่ๆ  มาประกอบการสอน 
ถ้าพูดอย่างเดียว น้องไม่เข้าใจแน่ หรือวิชาคณิตศาสตร์  
กห็าเทคนคิการคิดงา่ยๆ เชน่ การใชบ้ตัรคำาเปน็ภาพ
แอปเปิล 50 ผล บวกกับภาพส้ม 50 ผล รวมเป็น 

100 ผล แทนที่จะสอนว่า 50 + 50 = ? ผมว่า 
การใช้ภาพมันง่ายสำาหรับเด็กนะ”

ทีมง�นเห็นตรงกันว่� การหาข้อมูลและ
เทคนิคการสอนเพิ่ม นอกจากจะสร้างความ
สนุกสนานให้น้องๆ แล้ว ยังทำาให้พวกเขาได้
พัฒนาตัวเอง ถือเป็นการเตรียมตัวในการเดินเข้าสู่
เส้นทางสายวิชาชีพครู ที่ต้องขวนขวายสร้าง
ประสบการณ์ให้ตัวเองตลอดชีวิต ไม่ใช่รู้แค่ใน
ตำาราอย่างเดียว เพราะในชีวิตจริงของครูยังมี
เรื่องต่างๆ ให้จัดการและแก้ไขอีกมาก

สำ�หรบัชว่งบ�่ยเป็นกจิกรรมสร�้งทกัษะชวิีต 
ทีมง�นหยิบยกเรื่องความกล้าแสดงออกและ 
ความคิดสร้างสรรค์ข้ึนม�ทำ�เป็นประเด็นแรก  
ใช้โอก�สในงานกฬีาสขีองโรงเรยีน ฝกึทกัษะความ
กล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ให้น้อง  
ทั้งซ้อมกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์ ฟังดูเหมือน 
เป็นง�นง่�ยๆ แต่ทีมง�นกว่�ครึ่งบอกว�่ ไปไม่เป็น
กันเลยทีเดียว
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กับเร่ืองคว�มรับผิดชอบ ให้น้องนำ�ไข่ม�จ�กบ้�นเอง ส่วนเป้�หม�ยเรื่อง
ระเบยีบวนิยั ใชก้จิกรรมปรบัทศันยีภ�พหน�้หอ้งเรยีน เพือ่ใหน้อ้งตระหนกั
ถงึคว�มเปน็เจ�้ของทีต่อ้งรกัและชว่ยกนัดแูลโรงเรยีน และกจิกรรมทำ�แปลง
เกษตรที่สะท้อนชัดเจนเรื่องคว�มรับผิดชอบและคว�มตั้งใจทำ�ง�น

แมก็เล�่ว�่ ง�นปลกูผกัเกดิจ�กสิง่ทีน่อ้งบอกว่�อย�กทำ� พวกเร�จงึ
โยงเข้�กับเป้�หม�ยเร่ืองก�รฝึกระเบียบวินัยและคว�มรับผิดชอบ พอลงมือทำ� 
ก็เห็นชัดว่�น้องมีทักษะด้�นก�รเกษตรดีม�ก ส�ม�รถด�ยหญ้� ยกร่อง  
ทำ�แปลงได้อย่�งคล่องแคล่ว จึงปล่อยให้น้องทำ�เต็มที่ หลังทำ�แปลงเสร็จ
พวกเร�ห�ยไปเกอืบเดอืน เพร�ะตดิง�นทีม่ห�วทิย�ลยั กลบัม�อกีทพีบว�่
ผักงอกง�มดี โดยผักส่วนหนึ่งถูกนำ�ไปประกอบอ�ห�รในโรงเรียน น้องจะ
แบ่งหน้าที่กันว่า ใครจะดูแลช่วงเวลาไหน เข้ามารดน้ำาทุกเย็น แม้แต่
วันที่โรงเรียนปิดก็เข้ามารดน้ำาแปลงผัก บางคนนำามูลวัวจากบ้านมาใส่
เป็นปุ๋ย เห็นชัดว่าน้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มาก และรู้จักช่วย
เหลือกัน

ทีมง�นบอกว�่ ก�รทำ�กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ทำ�ให้พวกเข�เห็นว�่ 
จรงิๆ แลว้นอ้งเปน็เดก็ทีฉ่ลาดและมคีวามรบัผดิชอบ ขอเพยีงมโีอกาส
ที่เหมาะสมหยิบยื่นให้ และนอกจากน้องจะได้เรียนรู้แล้ว ทีมงานที่
ออกตัวว่าไม่ค่อยถนัดด้านการทำากิจกรรมก็ยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกับ 
น้องด้วย เช่น กิจกรรมปลูกผัก ท่ีพ่ีๆ ยินดีเรียนรู้จากน้อง เหมือนต่างคน
ต่างเป็นครูซึ่งกันและกัน เพราะห้องเรียนที่แท้จริงคือ ครูต้องเปิดพื้นที่
และรับฟังนักเรียน

นักเรียนคือครู...ของครู

ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�โครงก�ร เหล่�ว่�ท่ีครูทุกคนบอกเป็น 
เสยีงเดยีวกนัว�่ เหนือ่ยม�ก เพร�ะตอ้งประชมุว�งแผนง�นกนัคอ่นข�้งบอ่ย  
แล้วหลังลงพื้นที่เสร็จทุกครั้งยังต้องม�พูดคุยสรุปบทเรียนก�รทำ�ง�น  
เพือ่บนัทกึคว�มก�้วหน�้ท�งวชิ�ก�ร ทกัษะชวีติ และเรือ่งร�วท�งบ�้นของ
น้องที่ได้รับรู้ม� แต่ด้วยกระบวนการทำางานของทีมที่เน้นการรับฟัง 
กันและกัน ทำาให้การดำาเนินงานราบรื่น การเติมไฟแก่กันยามหมดแรง 
ก็ช่วยสร้างพลังให้ทีมงานสามารถไปสร้างการเรียนรู้แก่น้องได้ทุกครั้ง 
แต่ที่ดีที่สุดคือ กระบวนการดังกล่าวย้อนคืนให้ทีมงานทุกคนมีผล 
การเรียนดีข้ึน เพราะการทำาโครงการนอกห้องเรียนเป็นสนามทดลอง
ความรู้ที่หนุนเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

“ตั้งแต่จำาความได้ ชีวิตของผมก็อยู่แต่กับตำาราเรียน เป็นเด็กเรียนจ๋า ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรม 
ในโรงเรียนเลย กระทั่งวิธีจับไม้วิ่งผลัดก็ไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร โชคดีที่ได้เพื่อนเอกพลศึกษาอาสาเข้ามา 
ช่วยสอน” แม็กเล่�

ส่วนคนอื่นๆ ก็ออกตัวว�่ไม่ถนัดง�นแบบนี้เหมือนกัน ยกเว้นอ�ยที่เป็นนักกิจกรรมตัวยง เธอจึง
อ�ส�เข�้ม�เป็นแม่ง�น แบ่งเพื่อนๆ เป็นฝ�่ยกีฬ� ฝ่�ยพ�เหรด และฝ่�ยกองเชียร์ ทำ�ให้ง�นร�บรื่นขึ้น

คว�มพิเศษของง�นกีฬ�สีที่โรงเรียนพังเภ�คือ เด็ก ป.4-6 ที่ถูกส่งตัวไปเรียนโรงเรียนในตัวอำ�เภอ
มโีอก�สเข�้รว่มกจิกรรมทำ�ใหง้�นมสีสีนัม�กขึน้ แตก่ลบัเปน็อุปสรรคใหท้มีง�นตอ้งห�ท�งแกไ้ข เนือ่งจ�ก
น้องๆ ไม่ได้รู้จักพี่ๆ ม�ก่อนจึงไม่ให้คว�มร่วมมือ บ�งคนก็แสดงพฤติกรรมก้�วร้�ว ทีมง�นพย�ย�ม 
ห�กจิกรรมเชือ่มสมัพนัธก์บันอ้ง เชน่ สอนตกีลอง ชวนเลน่กฬี� รวมทัง้พดูกระตุน้ใหเ้ข�ทำ�ตวัเปน็ตวัอย�่ง
แก่รุ่นน้อง ในที่สุดกำาแพงระหว่างพี่กับน้องก็ค่อยๆ ทลายลงจากความพยายามของพี่ๆ ที่เลือกบอก
ส่ิงท่ีถูกต้องให้น้องทำา มากกว่าการตำาหนิติเตียน จนน้องเปิดใจยอมรับ ผลลัพธ์ของความเพียรพยายาม
และอดทนของพี่ๆ นอกจากทำาให้น้องๆ กล้าแสดงออกสมดังเจตนารมณ์ที่ต้ังไว้แล้ว กิจกรรมนี ้
ยังสร้างความสามัคคี การเคารพกฎกติกา และการรับฟังผู้อื่นให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนได้อีกด้วย

หลงัง�นกฬี�เสรจ็สิน้ ทมีง�นไดเ้สรมิทกัษะคว�มกล�้แสดงออกเพิม่ขึน้ ดว้ยก�รใหน้อ้งออกม�เล�่
เรื่องครอบครัวหน้�ชั้นเรียน ซึ่งเป็นกุศโลบ�ยหนึ่งที่ทำ�ให้ทีมง�นได้รับรู้สภ�พคว�มเป็นอยู่ของน้อง แม็ก 
บอกว่� ระหว่�งที่น้องๆ เล่� ทีมง�นจะนำ�กีต้�ร์ม�เล่นสลับบ้�งบ�งครั้ง แล้วให้น้องร่วมกันร้องเพลง 
จนคว�มเขินอ�ยของน้องๆ ละล�ยห�ยไป กล�ยเป็นส�ยใยคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งพี่กับน้อง

สำ�หรับเป�้หม�ยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ใช้กิจกรรมทำ�ไข่เค็ม สมุดบันทึกคว�มดี ทำ�ถังขยะ 
กระปุกออมสิน และก�รจัดห้องสมุด ซึ่งกิจกรรมแรกม�จ�กคว�มต้องก�รของน้อง ทีมง�นจึงนำ�ม�โยงเข้�

“โครงการน้ีทำาให้ได้เตรียมตัว
เป็นครูในอนาคต ทั้งเตรียม
แผนการสอน และฝึกฝน
ทักษะที่จำาเป็น เช่น  
การแบ่งเวลา การจัดการ 
ในห้องเรียน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ทำาให้เข้าถึงหัวอก
ของคนเป็นครูจริงๆ”
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ส่วนคว�มเปลี่ยนแปลงในตัวทีมง�นแต่ละคนก็มีไม่น้อยเช่นกัน แม็กเล่�ว่� เข�เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอย่าง ทั้งเรื่องการจัดกิจกรรม การประสานงานกับคนอื่น มีความเป็น
ผู้นำามากขึ้น รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น ตอนแรก
ว�งแผนจะทำ�กจิกรรมเสรมิทกัษะอย�่งเดยีว แต่เมือ่ไปลงพ้ืนทีจ่รงิแลว้พบว�่ ก�รทำ�กจิกรรมตอ้งไมก่ระทบ
กับก�รเรียนของน้อง จึงรวบวิช�ค�บบ�่ยขึ้นม�รวมกับช่วงเช้� โดยสอนเน้นประเด็นหลักๆ ส่วนตัวรู้สึก
ภูมิใจมากที่ได้สอนเด็กตั้งแต่ปี 1 เพราะปกติการเรียนครูกว่าจะได้ฝึกสอนก็ต้องรอถึงปี 5 การได้
ฝึกสอนครั้งนี้ทำาให้ได้เรียนรู้เทคนิคจนค้นพบสไตล์การสอนของตัวเอง

ส่วนมิมิบอกว่� โครงการนี้ทำาให้ได้เตรียมตัวเป็นครูในอนาคต ทั้งเตรียมแผนการสอน  
และฝึกฝนทักษะที่จำาเป็น เช่น การแบ่งเวลา การจัดการในห้องเรียน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
ทำาให้เข้าถึงหัวอกของคนเป็นครูจริงๆ

ด้�นนิวท่ีเดิมเป็นคนเงียบๆ พอม�ทำ�กิจกรรมก็กล้าคิด กล้าพูด กล้าสอน กล้าทำาในส่ิงท่ีไม่เคยทำา 
จนเกิดความมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นครูได้ และรู้จักรับผิดชอบมากขึ้น เพราะการทำางาน 
ในโครงการนี้คือส่ิงที่ชอบ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้หันมารับผิดชอบงานอย่างดีท่ีสุด ใช้เวลาว่างที่เคย
เล่นโซเชียลมีเดียมาค้นคว้าหาสื่อและคิดเทคนิคการสอนแทน

สำ�หรับมุกที่มีคว�มใฝ่ฝันอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยนิสัยขี้โมโหทำาให้เคยคิดว่า ถ้าเป็น
ครแูลว้เจอเดก็ดือ้จะตอ้งตเีพือ่หา้มปราม พอมาทำาโครงการกลับกลายเปน็คนใจเยน็ และรูส้กึสงสาร
เด็กๆ ถ้าต้องโดนตี จึงใช้ความรู้สึกเพื่อปรามเด็กดื้อ คือเวลาปกติจะเล่นกับน้องอย่างสนุกสนาน  
แตถ่า้วนัไหนนอ้งดือ้ เธอจะเงยีบและทำาหนา้ดแุทน ซ่ึงได้ผลดีกว่าการตทีีอ่าจสง่ผลตอ่จติใจของนอ้ง
ในระยะยาวได้ นอกจากน้ันยังได้ฝึกความรับผิดชอบ เพร�ะเป็นกรรมก�รหอพักด้วย ทำ�ให้มีเวล� 
ลงพื้นที่น้อย จึงพย�ย�มแบ่งเบ�ภ�ระเพื่อนด้วยก�รรับง�นเอกส�รม�ทำ�ให้ได้ม�กที่สุด

โครงการครูเดลิเวอร์รี่
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.มณฑณ� พิพัฒน์เพ็ญ คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ
ทีมทำางาน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธนกร บริพันธ์นิสิต เกศสินี พรหมร�ช
ส�ริทธิ์ คงเกิด ศศิประภ� คงทอง
ณัฐธิด� พฤษก�รณ์

“โครงการนี้ทำาให้ได้พิสูจน์ว่า เราก็สามารถเป็นครูได้” อ�ยบอกคว�มรู้สึกหลังทำ�โครงก�รด้วย
แววต�เช่ือม่ัน ก่อนจะเล่�เพ่ิมว่� มาเรียนครูเพราะแม่บอกให้เรียน ด้วยเหตุผลว่า อยากให้มีความม่ันคง
ในชีวิต ทั้งที่ตัวเองอยากเรียนรัฐศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่เมื่อก้าวเข้ามาทำา
โครงการนี้ทำาให้รู้ว่า เธอรักการเป็นครู จากคนที่ไม่ชอบเด็ก เคยดุและตีเด็กหลายครั้งในช่วงแรก 
ที่ลงพื้นที่ จนเด็กๆ ต่างขยาดครูอาย ก็เปลี่ยนเป็นครูที่รักเด็กและเด็กรัก เพราะคำาแนะนำาของแม่

“ไปโรงเรียนแรกๆ เวลาเด็กดื้อจนเราจัดการชั้นเรียนไม่ได้ จะตีอย่างเดียว เอะอะก็ตี จนเด็กกลัว 
เรามาก จึงโทรคุยกับแม่ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีพื้นฐานคล้ายโรงเรียนพังเภา แม่บอกว่า ถ้าตี
อย่างเดียวเด็กอาจหยุด แต่ในใจเขายังต่อต้านอยู่ หากใช้วิธีการพูดคุยด้วยเหตุผล เขาจะไม่ทำาซ้ำาอีก 
แล้วยังกล้าเข้าหาเรามากขึ้น จึงลองเปลี่ยนมาพูดคุยและเล่นสันทนาการ อย่างเวลาเขาเสียงดัง  
เราก็จะบอกปรบมือ 1 ครั้ง ปรบมือ 2 ครั้ง น้องก็เงียบเสียงลง รวมทั้งมีรางวัลให้เวลาทำาดีด้วย  
หลังจากน้ันเวลาลงพ้ืนท่ีเสร็จทุกคร้ัง เราจะโทรหาแม่ คุยเร่ืองเทคนิคการสอน แม่ก็แนะนำาและให้กำาลังใจตลอด”

วันนี้โครงก�รครูเดลิเวอร์รี่จบลงแล้ว แม้พัฒน�ก�รเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน 
พังเภ�จะยังไม่ปร�กฏผลเด่นชัด แต่คว�มหวังท่ีจะสร้�งก�รเปล่ียนแปลงให้น้องๆ ในโรงเรียนพังเภ�ยังไม่จบ 
ปีหน้�ทีมง�นจึงคิดส�นง�นต่อ เพื่อติดต�มคว�มเปลี่ยนแปลงของน้องๆ อย�่งต่อเนื่อง เน้นคว�มเข้มข้น
ด้�นวิช�ก�รให้ม�กขึ้น ดึงโรงเรียนที่อยู่ใกล้มห�วิทย�ลัยที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือเข้�ร่วมโครงก�ร  
หากทำาสำาเร็จจะได้เป็นโมเดลด้านการศึกษาสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการพัฒนาเด็ก
ด้วยวิชาการและวิชาชีวิตที่จำาเป็นสำาหรับการใช้ชีวิตในอนาคต

ผลจากการมองเห็นปัญหาแล้วไม่นิ่งดูดาย พาตัวเองเข้าไปสัมผัสจนเข้าใจรากของปัญหา  
นำาทกัษะความรูค้วามเชีย่วชาญทีม่อียูเ่ขา้ไปชว่ยเสรมิ เตมิ แตง่ ใหนั้กเรยีนในโรงเรยีนพงัเภามทีกัษะ
ความรู้และทักษะชีวิต โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ของการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคม ให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้ว ผลของการต่อเติม
เสรมิแตง่นัน้ยงัยอ้นคนืสูต่วัทมีงาน “ใหรู้แ้ละเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีค่วามเปน็คร”ู ทีไ่มใ่ชอ่งิแตว่ชิา
ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลทั้งกายและใจเพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
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เป็นครั้งแรกที่ได้ไปสอนจริงๆ ...พอได้มีโอก�สสอนจริงก็รู้สึก
“รักในอ�ชีพครูจริงๆ” จ�กที่ไม่เคยคิดว่�จะม�เป็นครู 
เรียนต�มใจที่บ�้นไม่ได้ซ�บซึ้งกับก�รเรียนครูเท่�ไร

ตอนอยู่ปี 1 อ�จ�รย์ถ�มว่�ใครอย�กเป็นครูบ้�ง เร�ยังไม่มี
คว�มรู้สึกนั้น ก็ตอบว�่ไม่อย�ก แต่ตอนนี้รักและอย�กเป็นครูม�ก

“ทีมงานออกแบบโครงสร้างการทำางานให้มีทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องในคณะร่วมทีม 
ด้วยตั้งใจว่าหากรุ่นพี่เรียนจบจะได้มีคนขับเคลื่อนงานต่อ จึงคัดสรรน้องชั้นปี
ที่ 3 ที่เคยออกค่ายเคยเห็นฝีมือการทำางาน รู้จัก รู้ใจ และเห็นพฤติกรรมกัน 
มาร่วมงาน...เป็นผู้ช่วยในทุกหน้าที่เพื่อซึมซับวิธีการทำางาน”

“พวกเราทุกคนเป็นเด็กกิจกรรม ชอบทำาค่าย ไปค่ายทุกครั้งที่มีโอกาส เวลาไปทำาค่ายปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่คือ เด็กมีปัญหาการอ่าน เขียน เลยคิดทำาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
เพราะตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา พวกเราเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการครูเพ่ือศิษย์ท่ีพ่ีๆ เพ่ือนๆ ในคณะทำาอยู่แล้ว 
เมื่อได้สัมผัสกับสถานการณ์เด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงอยากหาทางแก้ปัญหา”

สถ�นก�รณ์ปัญห�อ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ที่พบมีคว�มรุนแรงม�กในทัศนะของทีมง�น โดยเฉพ�ะ
เมื่อพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 อ่�นพยัญชนะภ�ษ�ไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกไม่ได้ ไม่นับรวม
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ทีม่สีภ�พก�รเรยีนรูท้ีก่ะพรอ่งกะแพรง่ตัง้แต ่อ�่นไมค่ลอ่ง อ�่นไมไ่ดเ้ลย อ�่นออก
แต่เขียนไม่ได้ สะกดคำ�ไม่เป็น ไม่รู้จักพยัญชนะบ�งตัว เช่น ไม่รู้จักตัว ฐ เพร�ะที่ผ่�นม�ใช้ก�รท่องจำ�  
แต่เมื่อชี้ไปที่ตัวอักษรจะไม่ส�ม�รถบอกได้ว�่คือ ตัวอะไร หรือถ�้ให้อ่�นจ�ก ฮ.นกฮูกย้อนกลับม� ก.ไก่  
ก็จะอ่�นไม่ได้ ทั้งๆ ที่ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในระดับประถมศึกษ�มีเกณฑ์ว่� นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 
ควรจะรู้จักพยัญชนะ ส�ม�รถผสมคำ�ง�่ยๆ ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 2 เริ่มสร�้งประโยคง�่ยๆ ได้ 
สว่นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่3 อ�่นและสือ่ส�รภ�ษ�ไทยได ้แตป่จัจบุนั กระทัง่เรยีนถึงชัน้ประถมศึกษ�
ปีที่ 6 แล้วก็ยังมีบ�งคนที่อ�่นไม่ออกเขียนไม่ได้ 

เมื่อตั้งใจแล้วว่�จะสอนน้องให้อ่�นออกเขียนได้ ทีมงานจึงออกแบบโครงสร้างการทำางานให้มี
ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องในคณะร่วมทีม ด้วยตั้งใจว่าหากรุ่นพี่เรียนจบจะได้มีคนขับเคลื่อนงานต่อ จึงคัดสรร
น้องชั้นปี 3 ในกลุ่มที่เคยออกค่�ยเคยเห็นฝีมือก�รทำ�ง�น รู้จักรู้ใจ และเห็นพฤติกรรมกัน ม�ร่วมง�น  
โดยกระต่�ยรับหน�้ที่มองภ�พรวม รสประส�นง�นกับโรงเรียน แอมทำ�เอกส�รและดูแลอุปกรณ์ ส่วนน้อง
ปี 3 เป็นผู้ช่วยในทุกหน�้ที่เพื่อซึมซับวิธีก�รทำ�ง�น 

เข้าใจสภาพปัญหา

ทีมง�นเลือกโรงเรียนวัดท�่น�งหอม จ�กตัวเลือก 5 โรงเรียนระดับประถมศึกษ�ที่อยู่ในเขตอำ�เภอ
เมอืงสงขล� เพร�ะใกลม้ห�วทิย�ลยัทีส่ดุเพยีง 10 กโิลเมตร ส�ม�รถเดนิท�งดว้ยรถจกัรย�นยนตด์ว้ยระยะ
เวล�ไมน่�น เปน็โรงเรียนทีรุ่น่พีใ่นคณะเคยไปฝกึสอนวชิ�ดนตรไีทยม�กอ่น นกัเรยีนมปีญัห�ก�รอ�่นออก
เขียนได้ ซึ่งโรงเรียนกำ�ลังห�วิธีก�รแก้ไข 

โรงเรียนวัดท่�น�งหอมเป็นโรงเรียนประถมศึกษ�ขน�ดเล็ก มีผู้อำ�นวยก�รและครูรวมกัน 8 คน  
เด็ก 108 คน มีครูครบชั้น แม้จำ�นวนนักเรียนแต่ละชั้นจะมีไม่ม�กคือ 10-20 คน แต่ด้วยภ�รกิจอื่นๆ และ
ครูจบไม่ตรงส�ข� บ�งครั้งจึงต้องให้นักเรียนเรียนรู้กับครูตู้ (ร�ยก�รโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ�) ซึ่งกระต่�ย

จ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลในปี 2558 ท่ีต้องก�รให้ประเทศไทยปร�ศจ�กเด็กอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ 
บวกกับประสบก�รณ์ค่�ยหล�ยครั้งท่ีพบว่�เด็กไทยมีปัญห�เรื่องก�รอ่�นเขียน กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงประกอบด้วย กระต่าย-ศศิวิมล ณะวาโย แอม-ภัทราพันธ์ุ 
พูลเอียด และ รส-ปัทมา หอมกลิ่น จึงรวมตัวกันทำาโครงการพี่สอนน้องอ่านเขียน เพื่อนำาทักษะ
วิชาชีพครูที่มีอยู่เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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สะทอ้นคว�มรูส้กึจ�กก�รไดเ้หน็บรบิทก�รเรยีนก�รสอนว�่ “การทีเ่ดก็อา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด ้ปญัหานา่จะ
มาจากครูตู้ จริงๆ ครูตู้ไม่เหมาะกับเด็กประถมศึกษา เพราะเขายังตามไม่ทัน ครูตู้ต้องใช้กับเด็กระดับหัวกะทิ
จึงจะได้ผล” 

เมือ่ปญัหาของโรงเรยีนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายโครงการ การขออนญุาตเขา้ไปทำากิจกรรมจงึ
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครู

กระต�่ยเล�่ว�่ เป�้หม�ยของโครงก�รชีช้ดัไปทีก่�รทำ�ใหเ้ด็กนกัเรยีนอ่�นออกเขยีนได ้และนกัศึกษ�
ได้พัฒน�ทักษะคว�มเป็นครู แต่เมื่อเข�้สู่กระบวนก�รพัฒน�โครงก�รโดยสงขล�ฟอรั่ม ที่คณะกรรมการ
ตั้งข้อสังเกตถึงความยั่งยืนของโครงการหลังสิ้นสุดการทำางาน ทำาให้ทีมงานต้องกลับมาพิจารณาถึง
แนวทางสรา้งระบบและแกนนำานกัเรยีนในโรงเรยีน เพือ่สานตอ่กจิกรรมพีส่อนนอ้งในโรงเรยีนตอ่ไป 

สำ�หรับสถ�นก�รณ์ปัญห�นักเรียนอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ในโรงเรียนวัดท่�น�งหอมที่คณะครู 
ในโรงเรียนประเมินไว้คือ มีนักเรียนที่มีปัญห�อ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นกลุ่ม 
เป้�หม�ยที่อย�กจะพัฒน�ทักษะ คือนักเรียนชั้น ป.3-6 รวมกันประม�ณ 80 คน 

“กิจกรรมการสำารวจถูกออกแบบให้เป็นค่าย 3 วัน 2 คืน...ต้องการให้ทีมงาน
ทั้งหมดที่ต่างคนต่างมาได้ทำาความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยเพื่อทำางาน 
ร่วมกันต่อไป และต้องการให้ทีมงานได้สัมผัสถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพกับน้องนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย”

เส้นทางเรียนรู้ความเป็นครู

กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญของโครงการคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ทีมงานตั้งใจพัฒนาทักษะ
ความเป็นครู จึงประก�ศรับสมัครนักศึกษ�เข้�ร่วม รวมถึงเปิดโอก�สให้นักศึกษ�จ�กต่�งคณะเข้�ร่วม
โครงก�รได้เช่นเดียวกัน โดยตั้งเป้�ไว้ 35 คน ซึ่งก็ได้รับคว�มสนใจจ�กน้องๆ ชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่  
โดยทีมงานได้ชี้แจงที่มาที่ไป เป้าหมายของโครงการ พร้อมย้ำาให้สมาชิกรู้ตัวว่า การทำาโครงการน้ี
ต้องลงพื้นที่หลายครั้ง บางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ จนได้สม�ชิกครบต�มเป�้หม�ยที่ตั้งไว้ ซึ่งมีทั้งเอกภ�ษ�อังกฤษ วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และ
ภ�ษ�ไทย รวมทั้งเพื่อนนักศึกษ�จ�กคณะวิทย�ก�รจัดก�ร 

อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ทุกคนเข้�ใจเป้�หม�ยโครงก�รชัด ทีมง�นจัดกิจกรรมสร้�งก�รเรียนรู้ให้กับ
สม�ชิก ด้วยก�รพ�กันไปสำ�รวจกลุ่มเป้�หม�ยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโรงเรียนวัด 
ท่านางหอม ทั้งบริบทโรงเรียน สภาพนักเรียน และสังเกตการณ์การเรียนการสอน เพื่อให้สมาชิก
ตระหนักถึงปัญหาและรู้ว่าพวกเขาต้องพบเจออะไรบ้างในอนาคต

กิจกรรมการสำารวจถูกออกแบบให้เป็นค่าย 3 วัน 2 คืน ทั้งทีมงานและสมาชิกกว่า 40 คน  
ยกทีมไปกิน ไปนอน สังเกตการณ์ และจัดกิจกรรมร่วมกับน้องนักเรียน กระต่ายเล่าเบื้องหลัง 
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การออกแบบกิจกรรมนี้ว่า ต้องการให้ทีมงานทั้งหมดที่ต่างคนต่างมาได้ทำาความรู้จัก สร้างความ 
คุ้นเคยเพื่อทำางานร่วมกันต่อไป และต้องการให้ทีมงานได้สัมผัสถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพกับน้องนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมงานจัดให้มีกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ ที่สอดแทรกการประเมินทักษะด้านภาษาไทยไว้ด้วย 

กอ่นจดัค่�ย ทมีง�นไดจ้ดัประชุมออกแบบกระบวนก�ร แบง่กลุม่และแบง่บทบ�ทหน�้ทีข่องสม�ชิก 
มอบหม�ยให้แต่ละกลุ่มคิดเกมเพื่อประเมินก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย และซักซ้อมทดลองเล่นจริง โดยร่วมกัน
ประเมินว่�เกมนั้นควรปรับแก้ตรงไหนอย�่งไร 

กิจกรรมวันแรกเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนันทน�ก�รที่สร้�งคว�มสนุกสน�นให้พี่กับน้องได้เป็นอย่�งดี 
หลังจ�กรู้จักกันดีแล้ว พี่ๆ ก็พ�น้องนักเรียนเข�้กิจกรรมเวียนฐ�น 5 ฐ�น คือ รักน้องประคองแก้ว (เกมส่ง
แก้วน้ำ�) ผจญภัยในคว�มมืด แต่งฉันซิ ใบ้ฉันสิ และสุภ�ษิตคำ�พังเพย โดยแต่ละฐ�นน้องนักเรียนจะต้อง
อ่�นกติก�ให้ดี ส่วนทีมงานที่ประจำาอยู่ฐานละ 7 คน จะแบ่งบทบาทหน้าที่กัน ทั้งนำาเกม สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน และจดบันทึกความสามารถในการอ่านของน้องแต่ละคน

“ที่ออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้แบบนี้ เพื่อจะได้สังเกตพฤติกรรมของน้องอย่างใกล้ชิด เพราะเวลา
น้องทำากิจกรรมเขาจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ถ้าวัดความรู้เลยเด็กจะเบื่อ เราอยาก
ใหภ้าพแรกทีน่อ้งมองเราคอืความสนกุสนาน ใหเ้ขาชืน่ชอบเรากอ่น” กระต�่ยเล�่แนวคดิก�รออกแบบเกม

วันสุดท้ายจึงเป็นการทำาแบบทดสอบการอ่านเขียน เช่น เขียนตามคำาบอก เติมคำาในช่องว่าง 
การอ่าน และการแตง่เรือ่งจากภาพ เพือ่นำาผลการทดสอบทีไ่ด้ไปวเิคราะห ์จดักลุ่มอาการของปญัหา 

กระต่�ย เล่�ถึงบรรย�ก�ศในก�รจัดค่�ยว่� ตอนลงพ้ืนที่ครั้งแรกขลุกขลักนิดหน่อย เพร�ะน้อง
นกัศกึษ�ไมเ่คยทำ�โครงก�รม�กอ่น พอพกัเทีย่งจงึชวนกนัถอดบทเรยีนว�่ เจอปญัห�อะไรบ�้ง เพือ่ห�ท�ง
ปรับแก้

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

รส บอกว่� หลังจบค่�ย ทีมง�นจัดประชุมสม�ชิกทั้งหมดช่วยกัน
วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รเรียนก�รสอน 

พบว�่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่3 บ�งคนยงัข�ดแรงจงูใจในก�ร
เรียนหนังสือ ห่วงเล่น ไม่ตั้งใจเรียน แม้ใช้ก�รสอนตัวต่อตัวก็จะตั้งใจแค่ 
ชั่วครู่ ไม่รู้จักตัวอักษร ไม่พย�ย�มอ่�น พี่ๆ ที่จะเข้�ไปสอนต้องพย�ย�ม
สร้�งสัมพันธ์ให้เกิดคว�มสนิทสนม เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมีคว�มพย�ย�ม
และตั้งใจเรียนม�กขึ้น ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 ส�ม�รถอ่�นได้
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีอ�่นไม่คล่องบ�้ง เขียนยังผิดอยู่ ส่วนระดับประถม
ศึกษ�ปีที่ 5 ครูประจำ�ชั้นค่อนข�้งดุ จึงมีเด็กที่อ่�นไม่ออกอยู่บ้�ง ส่วนชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่ 6 แม้ส่วนใหญ่จะเก่ง แต่นักเรียนหญิงยังค่อนข้�งอ่อน 
นักเรียนช�ยจะอ่�นคล่องกว�่ 

ก่อนเข้�ไปจัดก�รเรียนก�รสอนเสริมให้กับท�งโรงเรียน ทีมง�นได้
ห�รอืกบัอ�จ�รย์ในคณะเพือ่จดัอบรมพืน้ฐ�นภ�ษ�ไทย 1 วนัเตม็ใหส้ม�ชกิ
ที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 และบ�งส่วนเป็นนักศึกษ�ต่�งคณะ 

“การอบรมเร่ิมตั้งแต่การจับปากกา จับดินสอ หลักการเรื่อง
พยัญชนะ วรรณยุกต์ การผันเสียง การสะกด การแตกรูปประโยค ฯลฯ 
สาเหตุที่ต้องเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องก็เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ได้ 
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ นอกจากนีอ้าจารยย์งัไดม้อบคูม่อืการสอนให้
ทีมงานไว้ใช้ทบทวนเวลาเกิดปัญหา” แอม บอกเล�่กระบวนก�รอบรม

ก่อนลงพื้นที่สอนจริง ทีมงานนำาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัด 
กลุ่มเป้าหมายได้ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแกนนำานักเรียน คือกลุ่มที่อยู่ใน
ระดับดี อ่านออก เขียนได้เก่ง 2. กลุ่มปกติ คือ กลุ่มที่อ่านเขียนได้แต่
ยังมีผิดอยู่บ้าง และ 3. กลุ่มอ่อน คือ กลุ่มที่มีปัญหาในการอ่านและ
เขียนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการทำางาน 

“ตอนเราไปสำารวจน้องนักเรียนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน แต่พอไป
สอนน้องเราจะบอกให้น้องรู้ตัว เพื่อที่เขาจะได้ตั้งใจเรียน เช่น กลุ่มแกนนำา
เราจะบอกเขาว่า ถ้าพี่สอนแล้ว น้องต้องไปสอนเพื่อนต่อนะ ส่วนกลุ่ม 
เป้าหมาย เราคุยกับน้องว่า น้องอยากอ่านหนังสือออกไหม ถ้าอยากน้อง
ต้องตั้งใจเรียนกับพี่นะ” รสเล�่

“แม้ว่าเป้าหมายของ 
โครงการคือ พัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ให้แก่
น้องๆ แต่เม่ือพบปัญหาอ่ืนๆ 
เช่น วิธีการเรียนการสอนกับ 
ครูตู้ ทีมงานก็ไม่น่ิงดูดาย 
อาสาเข้ามาช่วยสอนทุกวิชา 
ท่ีสามารถสอนได้ โดยใช้เวลา
ช่วงเช้าของการลงพ้ืนท่ี 
แต่ละคร้ังสอนวิชาต่างๆ 
เพ่ิมเติม”



114 115

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา Songkla Young Active Citizen4 4

สอนด้วยใจ

กระต�่ย เล�่ตอ่ว�่ ทมีง�นขอใชเ้วล�ชว่งลดเวล�เรยีนเพิม่เวล�รู ้14.00 -16.00 น. จดักจิกรรมเสรมิ
ทกัษะภ�ษ�ไทยใหแ้กน่อ้งๆ ในโรงเรยีนวดัท�่น�งหอม โดยว�งแผนลงพืน้ท่ีทัง้หมด 4 ครัง้ แมว้า่เปา้หมาย
ของโครงการคือ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้แก่น้องๆ แต่เมื่อพบปัญหาอื่นๆ เช่น  
วิธีการเรียนการสอนกับครูตู้ ทีมงานก็ไม่นิ่งดูดาย อาสาเข้ามาช่วยสอนทุกวิชาที่สามารถสอนได้  
โดยใช้เวลาช่วงเช้าของการลงพื้นที่แต่ละครั้งสอนวิชาต่างๆ เพิ่มเติม

แต่ก�รเลือกว่�ใครจะได้สอนน้องคนไหน หรือกลุ่มใดนั้น เป็นเรื่องของโชคชะต�จัดสรร เพร�ะ
กระบวนก�รที่ทีมง�นออกแบบคือ นำ�ร�ยชื่อนักเรียนม�ให้แต่ละคนจับจองว่�จะสอนคนไหน เลือกแล้ว 
ถึงบอกว�่นักเรียนคนนั้นอยู่กลุ่มใด 

“เราแบ่งพี่ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มตามเด็ก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาเอกภาษาไทยอยู่ด้วย แต่วิธีการ
สอนของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มที่เก่งหน่อยจะเน้นการแต่งเรื่อง ใช้พี่นักศึกษา 2 คน สอนเด็ก
ที่มีอยู่ 3-4 คน ส่วนกลุ่มปกติ มีนักเรียนประมาณ 10-11 คน มีพี่ 4-5 คนช่วยกันสอน ที่เหลือเป็นกลุ่ม
เป้าหมายมีชั้นละประมาณ 10 คน ใช้วิธีสอนตัวต่อตัว กลุ่มนี้จะมีพี่ครบตามจำานวนเด็ก การสอนไม่มีการ
คละเด็กรวมชั้น เพราะคิดว่าแต่ละชั้นมีสาระวิชาไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเด็กไม่ควรเรียนรวมกัน” รสเล่�

สำ�หรับกระบวนก�รเรียนก�รสอน ครั้งแรกทีมง�นแบ่งกลุ่มนักเรียนต�มอ�ก�รที่ได้จำ�แนกไว้  
ในกลุ่มแกนนำ�และกลุ่มปกติมีพี่ที่ทำ�หน้�ที่สอน 5-6 คน อีกคนหนึ่งทำ�หน�้ท่ีสังเกตก�รณ์เรียนก�รสอน 
ส่วนกลุ่มอ่อนจัดให้พี่สอนประกบน้องร�ยคน ส่วนก�รสอนครั้งที่ 2 ทีมง�นไม่ได้เน้นก�รสอนเชิงวิช�ก�ร 
แต่ใช้วิธีทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งก่อน จ�กนั้นจึงเสริมด้วยกิจกรรมที่ทำ�ให้ต้องอ�่นและเขียน ส่วนก�ร
สอนครั้งที่ 3-4 ทีมง�นเน้นก�รสอนทักษะภ�ษ�ไทยเหมือนครั้งแรก โดยพย�ย�มย้ำ�ให้นักเรียนทบทวน 
บทเรียนด้วยตนเอง พร้อมทั้งขอให้ครูประจำ�ชั้นช่วยทบทวนบทเรียนอย�่งสม่ำ�เสมออีกท�งหนึ่ง 

แอม บอกต่อว่� หลังลงพ้ืนท่ีสอนแต่ละคร้ัง เม่ือกลับถึงมหาวิทยาลัย ทีมงานท้ังหมดจะร่วมกัน
สรปุบทเรยีนการทำางาน เพือ่ปรบัปรงุวธิจีดัการเรยีนรู ้ซึง่ปญัหาทีพ่บในครัง้แรกคอื ทมีงานไมส่ามารถ
สอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว ้

“ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ น้องท่อง ก-ฮ ไม่ได้เลย สระก็ไม่ได้ ทีมงานบางคนไปครั้งแรกร้องไห้
สงสารน้องที่เขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก” รสเล�่บรรย�ก�ศ

ปญัห�ทีพ่บแมจ้ะทำ�ให้ทมีง�นเสยีน้ำ�ต� หรอืตกใจกบัสภ�พคว�มออ่นแอท�งวชิ�ก�ร จนเกดิภ�วะ
เครยีด แตก่ไ็มไ่ดท้ำ�ใหท้มีง�นคนใดทอ้จนขอถอนตวั แตก่ลบักล�ยเปน็แรงผลักดนัพย�ย�มห�หนท�งชว่ย
สอนให้น้องๆ นักเรียนอ�่นออกเขียนได้ ทั้งทบทวนคู่มือก�รสอนที่เคยได้รับม� และแสวงห�วิธีก�รอื่นๆ 
เพิ่มเติม

“วิธีการสอนกลุ่มเป้าหมายที่พี่แต่ละคนออกแบบไว้จะแตกต่างกัน เช่น น้องแอลดีเขาจะไม่ชอบ 
อยู่นิ่งๆ พี่ก็จะใช้วิธีเอากระดาษรูปตัว ก ไปซ่อนไว้ แล้วให้น้องไปหา เล่นเป็นเกม เป็นต้น บางคนก็เอา 
App ก-ฮ ไปใช้ คือทุกคนต้องหาวิธีการของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้น้องสนใจเรียน” กระต่�ยเล�่

“นอกจากสอนภาษาไทยเป็นกิจกรรมหลักแล้ว ทีมงานยังเสริมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กๆ ด้วย เพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้รับการดูแล
ที่ดี จึงมีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร พูดจาไม่สุภาพ บางคนพัฒนาไปในทางลบ 
ถึงขั้นต้มน้ำากระท่อมเป็นเลยทีเดียว เมื่อเห็นถึงเงื่อนไขชีวิตที่เด็กๆ ประสบ  
พี่ๆ แต่ละคนก็จะเข้าใจ พร้อมให้ความสนิทสนม ใส่ใจสอน ใส่ใจดูแล เพื่อชักจูง
ให้เด็กๆ ออกจากพื้นที่เสี่ยง”

สอนวิชาการและวิชาชีวิต

นอกจ�กปัญห�ที่เด็กๆ อ่อนในวิช�ก�รแล้ว ทีมง�นพบว่� ก�รขาดแรงบันดาลใจในการเรียน 
เปน็เงือ่นไขสำ�คญัของก�รเรยีนรู ้การชวนนอ้งคยุเรือ่งอาชพีในฝนัคอื การสรา้งแรงบนัดาลใจอย่างหนึง่ 
โดยทีมง�นจะชวนน้องที่ตนดูแลคุยว่� โตขึ้นอย�กเป็นอะไร ซึ่งเด็กๆ จะรู้จักอ�ชีพไม่กี่อย่�ง เช่น  
หมอ พย�บ�ล ครู พี่ๆ ก็จะกระตุ้นโดยแนะนำ�ว�่ ยังมีอ�ชีพอื่นอีกม�กม�ย แล้วจูงใจน้องต่อว�่ ถ้�อย�ก
ทำ�อ�ชีพนั้นๆ ต้องตั้งใจเรียน ก�รพูดคุยเรื่องอ�ชีพในฝันทำ�ให้ทีมง�นค้นพบคว�มจริงที่โหดร้�ยของชีวิต 

“ใหน้อ้งวาดภาพอาชพีในฝันทีเ่ขาอยากเปน็ เดก็บางคนกว็าดภาพเดก็เลีย้งววั เพราะเขาไมเ่คยเหน็
อาชีพอ่ืน เขาอยู่กับวัวมาตลอด เราก็พูดต่อว่า ถ้าอยากเล้ียงวัวจริงๆ สามารถทำาเป็นฟาร์มวัวได้นะ ถ้าอยาก
เป็นจริงๆ ต้องต้ังใจเรียน จบแล้วก็ไปเรียนต่อท่ีคณะเกษตร แต่มีน้องคนหน่ึงพูดข้ึนมาว่า ผมอยากติดคุกครับ 
เพราะพอ่แมผ่มตดิคกุ” คำ�ตอบทีท่ำ�ใหแ้อมถงึกบัอึง้ จงึนำ�ประสบก�รณค์รัง้ทีเ่คยไปศกึษ�ดงู�นในเรอืนจำ�
ม�เล�่ว่� ในคุกไม่มีอะไรดีเลย ไม่มีสิทธิเสรีภ�พ น้องจะไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ต�มใจตัว พร้อมกับกระตุ้น
ให้น้องตั้งใจเรียน เพื่อจะได้ทำ�ง�นดีๆ ดูแลพ่อแม่เมื่อท�่นออกม�จ�กคุก 
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นอกจ�กปญัห�เรือ่งก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนแกก่ลุม่เป�้หม�ยของ
แตล่ะคนแลว้ ขอ้ตกลงเรือ่งเวล�ในก�รลงพืน้ทีส่อน กต็อ้งมกี�รเลือ่นไปบ�้ง 
เนื่องจ�กสม�ชิกมีภ�ระที่แตกต่�งกัน ซึ่งทีมง�นก็ต้องจัดก�รให้มีข้อสรุป
เรื่องวันเวล�ที่ลงตัวสำ�หรับทุกคนให้ม�กที่สุด 

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อได้สัมผัสกับนักเรียนอย่�งใกล้ชิด ทีมงานเห็นถึง
จุดเด่นของเด็กในโรงเรียนนี้คือ มีความถนัดทางด้านงานฝีมือ มีทักษะ
ชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดได้ ส่วนพัฒนาการทักษะด้านภาษาไทยน้ัน 
น้องบางคนก็เริ่มจะกระเตื้องขึ้น เช่น น้องแพรว ลูกศิษย์ชั้นประถมศึกษ�
ปีที่ 3 ของแอมที่เริ่มต้นจ�กศูนย์ เพร�ะตอนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน  
น้องไม่มีคะแนนเลย ไม่ส�ม�รถท่อง ก.ไก่ ได้ แต่เมื่อได้รับก�รสอนอย�่ง
เอ�ใจใส ่กเ็ริม่จำ�พยญัชนะภ�ษ�ไทยได ้ถ�้พีช่ีพ้ยญัชนะตวัไหนกจ็ะตอบได ้

กระต�่ย เล�่ว่� นอกจ�กก�รสอนภ�ษ�ไทยทีเ่ปน็กจิกรรมหลกัแลว้ 
ทีมง�นยังต้องเสริมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กๆ ด้วย เพร�ะเด็กส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้รับก�รดูแลที่ดี จึงมีพฤติกรรมก�้วร้�ว เกเร พูดจ�
ไม่สุภ�พ บ�งคนพัฒน�ไปในท�งลบถึงขั้นต้มน้ำ�กระท่อมเป็นเลยทีเดียว 
เมื่อเห็นถึงเงื่อนไขชีวิตที่เด็กๆ ประสบ พี่ๆ แต่ละคนก็จะเข�้ใจ พร้อมให้
คว�มสนิทสนม ใส่ใจสอน ใส่ใจดูแล เพื่อชักจูงให้เด็กๆ ออกจ�กพื้นที่เสี่ยง

เมื่อสอนครบต�มกำ�หนดท่ีว�งแผนไว้ ทีมง�นนำ�แบบทดสอบที่ใช้
ในครั้งแรก กลับม�ทดสอบนักเรียนอีกครั้ง พบว่� ส่วนใหญ่ส�ม�รถเขียน

ต�มคำ�บอกไดเ้รว็ขึน้ รูจ้กัคำ�ม�กขึน้ คุณครปูระจำ�ชัน้
เองก็สะท้อนว่� นักเรียนเก่งขึ้น แต่เงื่อนไขสำ�คัญของ
ก�รเรียนจะต้องสร�้งคว�มต่อเนื่องในก�รเรียนรู้และ
ฝึกฝน ทีมง�นได้แต่เสียด�ยว่� กิจกรรมน�่จะมีคว�ม
เข้มข้นม�กกว่�นี้ โดยคิดว่�ระยะเวล�ที่เหม�ะสมคือ 
สัปด�ห์ละ 3 วัน ตลอด 3 เดือนเป็นอย่�งน้อย จึงจะ
ส�ม�รถทำ�ให้เด็กอ่�นออกเขียนได้ต�มท่ีต้ังใจไว้

ด้วยความเป็นห่วงถึงความย่ังยืนท่ีจะเกิดข้ึน 
ในช่วงท้ายของกิจกรรม ทีมงานจึงได้ทดลองให้
นักเรียนแกนนำาสอนเพื่อนๆ ซึ่งก็ได้ผลดี นี่จึงเป็น
ทางออกที่ทีมงานฝากฝังกับคุณครูให้ใช้ประโยชน์
จากแกนนำาในโรงเรียนที่เป็นเด็กเก่งให้คอยสอน
เพื่อนๆ ที่ยังอ่านเขียนไม่คล่องต่อไป 

ค้นพบจิตวิญญาณความเป็นครู

ผลลพัธข์องการเรยีนรูใ้นพืน้ทีจ่รงิ ไดส้รา้งประสบการณต์รงในการสอนใหก้บันกัศกึษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ โดยเฉพาะน้องๆ ชั้นปีที่ 1 ในคณะครุศาสตร์ ที่ได้มีโอกาสทดลองสอนจริง เพราะตาม
หลกัสตูรของคณะกวา่ทีน่กัศึกษาจะไดท้ดลองสอนกต็อ้งเรยีนระดบัชัน้ปทีี ่4 ข้ึนไป ความกระตอืรอืรน้
ทีเ่กดิขึน้สะทอ้นผา่นความรบัผดิชอบในการไปสอนโดยไมข่าดสกัครัง้เดยีว รวมทัง้ความใสใ่จในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลการสอน การทำาสื่อ ที่หลายๆ คนยอมออกเงินทำาสื่อการเรียนการสอนของตนเอง 

“นอ้งป ี1-2 ทีไ่ดท้ดลองสอนจรงิ เขาดใีจมาก ซึง่ดกีวา่เราทีก่วา่จะไดท้ดลองสอนจรงิกป็ ี4 ป ี5 แลว้ 
เห็นชัดเจนว่า น้องเขาสนใจมาก ทั้งค้นคว้าหาข้อมูลการสอน การทำาสื่อ แถมสื่อที่น้องทำาก็ดูน่าสนใจกว่า
ของพวกเราอีก น้องบางคนไปสอนนอกเวลาเองคนเดียวก็มี เขารักน้องของเขา โดยที่เราไม่ต้องมาคอย
บอกวา่ “ความเปน็คร”ู คืออะไร เพราะมนัเกิดดว้ยใจของเขาเอง” แอมสะทอ้นสิง่ทีเ่ห็นจ�กพฤตกิรรม
ของน้องๆ 

กระต่�ย เสริมต่อว�่ น้องนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มรับผิดชอบสูงม�ก ตอนลงพื้นที่ บ�ง
ครั้งเร�ไม่ได้ขอรถมห�วิทย�ลัย ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไป น้องก็ขับไปกับเร� แสดงว่�เข�มีใจอย�กไปสอน
จริงๆ กล้�ที่จะลุยไปกับเร� จากแค่มาหาประสบการณ์เปลี่ยนเป็นอยากทำาให้เกิดผลจริงๆ แล้วเข�ก็
อย�กทำ�ต่อ อย�กกลับไปช่วยโรงเรียนอีก

ส่วนประโยชน์ที่ทีมง�นเพื่อนรักทั้ง 3 คนได้รับนั้น กระต�่ยสะท้อนว�่ โครงก�รเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่
ไม่เคยทำ�ม�ก่อน ปกติเคยแต่จัดค่�ย 3 วันจบ ครั้งนี้เป็นก�รทำ�ง�นต่อเนื่องหล�ยเดือน ส�ม�รถวัดผล
คว�มเปลี่ยนแปลงได้จ�กนักเรียนจริงๆ ก�รได้สัมผัสกับบรรยากาศในโรงเรียน ได้สอนนักเรียน เป็น
ประสบการณ์ที่ดียิ่งสำาหรับว่าที่ครูอย่างเธอที่กำาลังจะต้องออกไปฝึกสอน  

“สิง่ทีภ่มูใิจมากท่ีสดุคอื สามารถสรา้งเด็กคณะครศุาสตรข์ึน้มาเปน็ตวัแทนของเราได ้เม่ือจบไปแลว้ 
นอ้งกส็ามารถขึน้มาเปน็ตวัแทนเราได ้เราถกูสร้างมาใหท้ำางานเพือ่คนอืน่ จงึอยากสรา้งนอ้งใหท้ำางานเพือ่
คนอื่นเหมือนเราบ้าง” 

กระต่�ยยังบอกอีกว่� ในฐ�นะเด็กกิจกรรมที่มีภ�ระง�นม�กม�ย การทำาโครงการทำาให้เธอรู้จัก
จัดสรรเวลา ให้ความสำาคัญกับการวางแผนการทำางาน โดยเฉพาะการถอดบทเรียนหลังทำากิจกรรม
ที่ทำาให้เธอเห็นจุดอ่อนจุดแข็งในการทำางานของตนเอง สามารถสกัดความรู้จากการทำางานไป
ถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปได้ สามารถเล่าได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน “จากเดิมที่ทำาทิ้งทำาขว้างไม่เคย
มาสรุปบทเรียนเลย” การทำางานที่ได้ลงมือสอนจริง ยังเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำาไปเช่ือมโยง
กับวิชาเรียนได้เป็นอย่างดี กระต่ายเล่าอย่างภูมิใจว่า สามารถนำาประสบการณ์ที่ได้มาเขียนคำาตอบ
ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนได้เป็นอย่างดี การทำางานโครงการจึงตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตการเรียนที่
ตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับไม่ต่ำากว่า 3 ทุกเทอมได้

ด�้นรสทีอ่อกตวัว�่ เปน็คนพดูไม่เกง่ แตต่อ้งรบัผดิชอบก�รประส�นง�นกบัคณุครใูนโรงเรียน ทำ�ให้
เกิดทักษะในการส่ือสารกับผู้ใหญ่ การทำางานกับรุ่นน้องยังเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ 
เปิดมุมมองให้กว้างขึ้น และยิ่งทำาให้เธอได้แรงบันดาลใจในการทำาสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม 

“น้องชั้นปี 1-2 ที่ได้ทดลอง 
สอนจริง เขาดีใจมาก ซึ่งดี
กว่าเรา ที่กว่าจะได้ทดลอง
สอนจริงก็ปี 4 ปี 5 แล้ว 
เห็นชัดเจนว่า น้องเขาสนใจ
ท้ังค้นคว้าหาข้อมูลการสอน 
การทำาสื่อ แถมสื่อที่น้องทำา
ก็ดูน่าสนใจ น้องบางคน 
ไปสอนนอกเวลาเองก็มี  
เขารักน้องของเขา โดยที ่
เราไม่ต้องมาคอยบอกว่า 
“ความเป็นครู” คืออะไร 
เพราะมันเกิดด้วยใจ 
ของเขาเอง”
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โครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน
ที่ปรึกษาโครงการ อ�จ�รย์มนตรี เด่นดวง คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
ทีมทำางาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศศิวิมล ณะว�โย ปัทม� หอมกลิ่น 
ภัทร�พันธุ์ พูลเอียด สุพัตร� โชติมณี
ซูไบวะห์ ส�แม ฐิติวงศ์ แทบทับ
ประสิทธิ์ มุสิโก

แต่สำ�หรับแอมแล้ว การทำาโครงการคือจุดเปลี่ยนของชีวิต เธอส�รภ�พว่� ก�รเข้�ม�เรียนใน
คณะครุศ�สตร์น้ันเธอเรียนต�มใจที่บ้�น จริงแล้วๆ เธออย�กเป็นทห�ร แต่เม่ือสอบติดก็เรียนไปเรื่อยๆ 
โดยไม่ได้รู้สึกอินกับสิ่งที่เรียนเลย 

“เป็นครั้งแรกที่ไดไ้ปสอนจริงๆ ตอนอยู่โครงการครูเพือ่ศิษย์ไมไ่ด้ไปสอน แค่ไปช่วยงานและ
ทำากับข้าวบ้าง แต่พอได้มีโอกาสสอนจริงก็รู้สึก “รักในอาชีพครูจริงๆ” จากที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นครู 
เรียนตามใจที่บ้าน ไม่ได้ซาบซึ้งกับการเรียนครูเท่าไร ตอนอยู่ปี 1 อาจารย์ถามว่าใครอยากเป็นครู
บ้าง เรายังไม่มีความรู้สึกนั้น ก็ตอบว่าไม่อยาก แต่ตอนนี้รักและอยากเป็นครูมาก” แอมเล่�

ความรู้สึกที่ก่อเกิดขึ้นในใจทำาให้ทีมงานตระหนักถึงความสำาคัญของวิชาชีพครู และซาบซึ้ง
กับบทบาทความเป็นครู ซ่ึงแตกต่างจากอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเม่ือเลิกงานแล้วก็เปล่ียนบทบาทไปทำาอย่างอ่ืน
ได้อย่างอิสระ แต่คนที่เป็นครู ต้องอยู่ในบทบาทของครูตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถหลุดไปจาก
สถานภาพความเป็นครูได้เลย 

“กระทัง่การแตง่ตวัมาเรยีนเรากต็อ้งแตง่ตวัเรยีบรอ้ย เพราะเรยีนคณะครศุาสตร์ พอออกไปขา้งนอก
เราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นเด็กจะไม่ให้ความเคารพ คนเป็นครู ต้องมีให้ครบทั้ง
ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสอนนักเรียนให้เป็นคนดีจริงๆ” แอมกล่�วย้ำ�

เมื่อพาตัวและหัวใจออกไปเรียนรู้ จึงได้สัมผัสกับความเป็นจริงของชีวิต ความเป็นจริงของ
สงัคม การไดน้ำาความรูจ้ากการเรยีนมาลงมอืทำา แปรผนัเปน็ประสบการณต์รงทีม่คีา่ยิง่ ผลลพัธท์ีไ่ด้
เห็นกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทยที่จะเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้อย่าง
มัน่คง กลายเปน็ทนุหล่อเล้ียงจิตใจของทมีงานใหก้า้วตอ่ไปอยา่งมุง่มัน่ และเตม็เปีย่มไปดว้ยศรทัธา
ในเสน้ทางอาชีพทีเ่ลอืกแลว้ทีจ่ะเปน็ครทูัง้ชวีติ 24 ชัว่โมงทีจ่ะสอนทัง้วชิาการ และการใชช้วีติทีเ่ปน็
แบบอย่างเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมต่อไป
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ปลุกไฟในหัวใจให้โชกโชน  
สู่ครูในศตวรรษที่ 21

โครงการครูเพื่อศิษย์
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โครงก�รนี้นอกจ�กประโยชน์จะเกิดกับนักศึกษ�แล้วยังตอบโจทย์
ของคณะครุศ�สตร์ในแง่กิจกรรมเสริมคว�มเป็นครูซึ่งมีอยู่  

21 กิจกรรมที่คณะต้องทำ�ต�มระเบียบของคุรุสภ� และตอบโจทย์
ที่เป็นพันธกิจของคณะที่ต้องให้ก�รสนับสนุนโรงเรียนตำ�รวจ

ตระเวนช�ยแดนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสตูล แล้วยังตอบโจทย์
ของมห�วิทย�ลัย คือ หล่อหลอมให้นักศึกษ�เป็นคนดี  

มีทักษะชีวิต มีจิตส�ธ�รณะ

รวมพลังครูเพ่ือศิษย์

เพราะเคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 1 ปี 2 ทำาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากหลากหลายชั้นปี คือ เขน-วิศวะ กลับกลาย และจอม-ทรงภพ  
เทพโอสถ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นัด-ศักรินทร์ จันทร์ทอง และรุ่ง-รุ่งฤดี หนูม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
นุ-วิษณุ ชูแสง รัน-สิทธิชัย จันทร์เพ็ญ และริส-เจตพล หวันเรา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เห็นส่ิงดีงามท่ีรุ่นพ่ี
สร้างไว้ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์รักในวิชาชีพครู โดยไม่ใช้การสอน 
การส่ัง หรือการบอกให้รัก แต่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับการลงมือทำา ซ่ึงเป็นการปลูกจิตสำานึก
ความเป็นครูให้อยู่ในหัวใจ จึงรู้สึกยินดีเมื่อพี่ๆ ส่งไม้ต่อให้เป็นแกนนำาทำาโครงการในปีนี้

เขน บอกเหตุผลของก�รทำ�โครงก�รว่� ยอมรับไม้ต่อจ�กรุ่นพี่ เพร�ะเห็นควรว่�ต้องสืบทอด
เจตน�รมณ์ที่รุ่นพี่ทำ�ไว้เป็นต้นแบบให้กับนักศึกษ� ถ้าเรารับช่วงต่อและพัฒนาต่อให้ดีขึ้นก็คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัย

“เห็นสิ่งดีงามที่รุ่นพี่สร้างไว้ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้นักศึกษา
คณะครุศาสตร์รักในวิชาชีพครู โดยไม่ใช้การสอน การสั่ง หรือการบอกให้รัก 
แต่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับการลงมือทำา ซึ่งเป็นการปลูกสำานึก
ความเป็นครูให้อยู่ในหัวใจ จึงรู้สึกยินดีเมื่อพี่ๆ ส่งไม้ต่อให้เป็นแกนนำา 
ทำาโครงการในปีนี้”

นัด ซ่ึงร่วมเรียนรู้ก�รทำ�โครงก�รต้ังแต่ปีแรก โดยตอนน้ันรับหน้�ท่ีทำ�อ�ห�ร แบกน้ำ� สอนวิช�สังคม
และภ�ษ�ไทย บอกว่� ประสบการณ์ครั้งนั้นทำาให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในการสอนนักเรียนมากขึ้น 
มัน่ใจวา่เมือ่ตอ้งออกไปฝกึสอนในปทีี ่5 เขาจะทำาหน้าทีค่รไูดด้ยีิง่ขึน้ และปนีีน้ดัยงัคงตามตดิเขา้มา
เรยีนรู้กบัโครงการ โดยอาสาเขา้มาเปน็ทมีงานเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการโครงการ เพือ่ใหต้นเอง
มีความรู้ที่ครบเรื่องมากขึ้นทั้งงานสอนและงานบริหารจัดการ

ขณะที่นุ ริส และรัน สมัครเข้�ม�เรียนรู้ในโครงก�รเพร�ะเห็นว่� เป็นก�ร “เปิดประสบการณ์” 
ทำ�ให้มีทักษะคว�มเป็นครูม�กขึ้น “พวกเราเรียนคณะครุศาสตร์ ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ ก็ถือว่า
ขาดทุนประสบการณ์”

รัน เล่�ว่� เขาอยากเป็นครูมาก พยายามสอบอยู่ 3 คร้ังก็ยังไม่ได้ สอบติดคณะอ่ืนก็ยอมไม่เรียน 
จนคร้ังท่ี 4 จึงสอบติดและได้เรียนครูสมใจ เหตุผลท่ีอยากเป็นครูมากขนาดน้ี เพราะภาพจำาในวัยเด็ก 
ที่แม้ครูจะดุ แต่ก็เอาใจใส่นักเรียน พยายามสอนให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ จึงเป็นความ
ประทับใจที่หล่อหลอมให้อยากเป็นครู

จอม ที่เพิ่งเข้�ร่วมโครงก�รตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 ทำ�ให้ได้สัมผัสประสบก�รณ์สอนนักเรียนที่อ่�น
ไม่ออกเขียนไม่ได้ จนเด็กมีพัฒน�ก�รส�ม�รถจดจำ�พยัญชนะได้ และมีหลักในก�รอ่�นหนังสือม�กขึ้น  
จ�กที่เคยสงสัยว่�จิตวิญญ�ณคว�มเป็นครูคืออะไร ก็ได้รับคำ�ตอบจ�กก�รทดลองสอน เมื่อได้มีโอก�ส 
ไปสอนน้องอนุบ�ล ท่ีน้องจะซนม�ก ไม่นิ่ง ต้องใช้เวล�พักหนึ่งกว่�จะคุมเข�อยู่ แต่สุดท้�ยก่อนกลับ  

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่โครงการครูเพื่อศิษย์ยังคงทำางานอย่างเข้มข้น เพื่อทดสอบใจว่า  
พวกเขา “มีจิตวิญญาณความเป็นครู” จริงหรือไม่
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ผมไดย้นิเด็กคนหนึง่บอกว�่ “เขาอยากใหเ้รามาเปน็ครขูองเขา ปหีนา้ถา้พีม่าอกี มาสอนนะ หนจูะรอ” 
ได้ฟังแล้วความรู้สึกข้างในตอนน้ันคือ เราอยากกลับมาสอนเขาอีกจริงๆ อยากกลับมาหาเขา ความเหน่ือย
ท่ีมีอยู่หายไปหมดเลย เพราะคำาพูดของน้องๆ ท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นครูมากข้ึน เม่ือรุ่นพ่ี 
ชวนเข้�ม�ร่วมทีม เพร�ะมีคว�มส�ม�รถด้�นก�รจัดก�รง�นเอกส�ร จึงรับป�กอย่�งเต็มใจ

สำ�หรับเขน มีโอก�สเข�้ม�ร่วมกิจกรรมของโครงก�รครูเพื่อศิษย์ในช่วงท้�ยๆ ของก�รเรียนในชั้น 
ปีที่ 2 หลังจ�กสิ้นสุดง�นในฐ�นะกรรมก�รสโมสรนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย จึงได้กลับม�ช่วยง�นในคณะ 
ประจวบเหม�ะกับเป็นช่วงเวล�ที่กำ�ลังมีก�รสรรห�ประธ�นโครงก�รครูเพื่อศิษย์พอดี

“ตามธรรมเนียม ประธานโครงการนี้จะต้องเป็นของนายกหรือรองนายกสโมสรคณะครุศาสตร์  
แต่ปีนี้นายกฯ ไม่รับ ผมจึงได้รับโอกาสดีจากคณะให้เป็นประธานโครงการครูเพื่อศิษย์ แม้ตอนนั้นจะยัง
ลงัเลอยูบ่า้ง เพราะเราไมไ่ดเ้ขา้รว่มตัง้แตแ่รก แตพ่อไปศกึษาและสอบถามจากนอ้งนดัและผูเ้ขา้รว่มคนอืน่
ที่ต่างบอกว่า เป็นโครงการที่ดี อยากให้ลงไปช่วยกันพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร ผมตั้งใจว่าจะทำาให้ดีที่สุด”

ด้วยความเข้มข้นในการทำาโครงการท่ีรุ่นพ่ีสร้างมาตรฐานไว้ดีมาก การท่ีเขนไม่ได้ผ่านประสบการณ์
การทำางานในโครงการต่อเนื่องเหมือนเพื่อนคนอื่น จึงพยายามเรียนรู้เนื้องานของโครงการผ่านการ
อ่านรายงานของปีก่อนๆ สอบถามจากสมาชิก และรุ่นพี่ แต่สิ่งที่สร้างความเข้าใจให้ได้มากที่สุด  
คือ การได้ลงพื้นที่จริง เพื่อสังเกตการณ์ในมิติของการบริหารจัดการว่าต้องทำาอะไร อย่างไรบ้าง

“โครงการครูเพื่อศิษย์เป็นค่ายสอน ตอนแรกเคยคิดว่าทำาค่ายสร้าง แต่มัน 
ก็ซ้ำากับโครงการอื่น เราเป็นครู เราน่าจะหันมาสร้าง “ใจ” ให้เขาเป็น “ครู”  
ที่สมบูรณ์แบบ ผมว่ามันจะยั่งยืนมากกว่าการสร้างวัตถุสิ่งของ”

เข้มข้นต้ังแต่คัดเลือก

แมเ้ปน็ก�รทำ�ง�นในปทีี ่2 แตเ่ป�้หม�ยของโครงก�รยงัยนืพืน้อยู่ทีก่�รพฒัน� “จติวญิญาณความ
เปน็คร”ู ทีส่ะทอ้นอยูใ่นกระบวนก�รทำ�โครงก�รในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่�รคดัเลอืกสม�ชกิจ�กจำ�นวนผูส้มัคร
เกือบ 150 คนให้เหลือเพียง 50 คน เพร�ะต้องก�ร “เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ”

เขน บอกว่� ตอนแรกคิดจะเปิดเป็นชมรม แต่พอไปดูระเบียบแล้วพบว่� ถ้�เปิดเป็นชมรมเร�จะ
ไมม่สีทิธิค์ดัเลอืกนกัศกึษ�เลย ใครจะเข�้ม�กไ็ด ้เลยคดิว�่ทำ�เปน็โครงก�รครเูพือ่ศษิยเ์หมอืนเดมิ แตท่ำ�ให้
เข้มข้นขึ้น

คว�มเข้มข้นที่ว่� คือ กระบวนก�รคัดเลือกที่มีม�กถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. ให้นักศึกษาที่สนใจเขียน
ใบสมัคร โดยท้�ยใบสมัครจะมีคำ�ถ�มเชิงจิตวิทย�เกี่ยวกับคว�มเป็นครูว่�เป็นอย่�งไร มีคณะกรรมก�ร 
ท่ีแต่งต้ังไว้ 7 คน ประกอบด้วย ประธ�นและรองประธ�นรุ่นท่ี 1-3 และอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�โครงก�ร อ่�นใบสมัคร
แล้วให้คะแนน 2. การสัมภาษณ์ โดยให้คณะกรรมก�รตั้งคำ�ถ�มต่อเนื่องจ�กเนื้อห�ที่ผู้สมัครแต่ละคน
เขียนไว้ในใบสมัคร กรรมก�รแต่ละคนจะมีแนวท�งก�รซักถ�มของตนเอง ซ่ึงสม�ชิกส่วนใหญ่บอกว่�  

เป็นบรรย�ก�ศที่ดุเดือด ตื่นเต้นม�กกว่�ก�รสอบสัมภ�ษณ์เข้�เรียนต่อมห�วิทย�ลัยเสียอีก นอกจ�กนี้ 
ยังมีคำ�ถ�มสำ�คัญที่ใช้ตรวจสอบทัศนคติ คว�มคิด คว�มรู้สึกของผู้สมัครคือ “ถ้าหากเราไม่เปรียบครู 
กับกระดาษทราย เรือจ้าง แสงเทียน คุณจะเปรียบครูกับส่ิงใด” ด้วยคว�มเข้มข้นเช่นน้ี ทำ�ให้ระหว่�งท�ง
มีผู้สมัครถอดใจถอนตัวไปเอง โดยสละสิทธิ์เข�้รับก�รสัมภ�ษณ์ แต่กระนั้นจำ�นวนผู้สมัครที่คณะกรรมก�ร
ต้องสัมภ�ษณ์ก็ยังคงอยู่ในจำ�นวนเกือบๆ 150 คน ซึ่งต้องใช้เวล�ในก�รสัมภ�ษณ์น�นถึง 3 วัน

จ�กขั้นตอนก�รคัดกรองใบสมัคร และก�รสัมภ�ษณ์ เข้�สู่ขั้นตอนที่ 3. ดูความประพฤตใินเฟซบุ๊ก 
ถือเป็นช้ันคว�มลับของก�รทำ�ง�น ด้วยทีมง�นเห็นว่� ก�รเขียนใบสมัครคนท่ีเขียนเก่งจะได้เปรียบ ส่วนก�ร
สัมภ�ษณ์คนที่พูดเป็นก็จะได้เปรียบ คิดว่�ควรมีก�รตรวจสอบผ่�นกิจกรรมที่อิสรเสรี นั่นก็คือก�รโพสต์ 
เฟซบุ๊ก ที่คณะกรรมก�รจะต้องใช้สป�ยในคณะที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับผู้สมัครแต่ละร�ยให้ช่วยดูด้วย

“เราพบว่า นักศึกษาบางคนพูดดี เขียนดี แต่เมื่อไปดูในเฟซบุ๊ก บางคนกลับมีพฤติกรรมการ
แสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพหวิว โพสต์คำาหยาบบ้าง ส่วนนี้ถ้าพบเราจะตัดเลย เพราะ
ถือว่า “ความเป็นครู” ของเขาไม่มี การเอามาบ่มเพาะน่าจะยากมากๆ” เขนเล�่

ก�รคัดออกใช่ว่�จะตัดข�ด คณะกรรมก�รมองว่� ก�รบ่มเพ�ะนักศึกษ�ท่ียังมีพฤติกรรมไม่เหม�ะสม
ต้องทำ�ผ่�นกระบวนก�รครูอ�ส�ที่คณะครุศ�สตร์จัดขึ้น เพื่อให้เข�เห็นคว�มสำ�คัญของคว�มเป็นครูก่อน

“นกัศกึษาในคณะครศุาสตรท์กุคนตอ้งผา่นโครงการครอูาสา ซึง่เปน็คา่ยสรา้ง แตค่รเูพือ่ศษิย์
เป็นค่ายสอน ตอนแรกเคยคิดว่าทำาค่ายสร้างก็ได้ แต่มันก็ซ้ำากับโครงการอื่น เราเป็นครู เราน่าจะหัน
มาสร้าง “ใจ” ให้เขาเป็น “ครู” ที่สมบูรณ์แบบ ผมว่ามันจะยั่งยืนมากกว่าการสร้างวัตถุสิ่งของ”  
เขนเล�่คว�มต่�งของเนื้อง�น
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หลังผ่�นก�รคัดกรองอย่�งเข้มข้น มีสม�ชิกที่ผ่�นเข้�โครงก�ร 55 คน มี 10 คนที่ต้องก�รเข้�ม�
เรียนรู้เรื่องง�นบริห�ร ซึ่งกลุ่มนี้มีเกณฑ์พิเศษว่� จะต้องเข้�ร่วมกิจกรรมอย่�งน้อย 80-90 เปอร์เซ็นต์ 
ขึ้นไป เพร�ะต้องเห็นภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทั้งหมด

เติมความรู้ก่อนออกสู่สนาม

สำ�หรบัปนีี ้ทมีงานออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนใหม ่เน้นการบรูณาการระหวา่งรายวชิา 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาหลักคือ กลุ่มเอ บูรณาการระหว่างวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ กลุ่มบี 
พลศึกษากับวิทยาศาสตร์ กลุ่มซี ภาษาอังกฤษกับสังคมศึกษา เพร�ะเห็นว่� ก�รสอนวิช�เดียวอ�จจะ
น่�เบื่อ จึงผนวกร�ยวิช�ที่มีคว�มเหมือนหรือเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน อ�ทิ วิช�ภ�ษ�ไทยกับคณิตศ�สตร์ 
ถ้�เด็กอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้เข�ก็จะไม่เข้�ใจโจทย์คณิตศ�สตร์ จึงใช้ก�รบูรณ�ก�รเนื้อห�ของสองวิช�น้ี
เข้�ด้วยกัน เช่น ก�รไปซื้อของ ก�รสนทน�พูดคุย เป็นต้น

แต่ก่อนจะไปออกสู่สน�มจริง ง�นที่ทีมง�นให้คว�มสำ�คัญอีกอย่�งคือ ก�รเตรียมคว�มพร้อม 
ให้กับสม�ชิก เขน เล่�ว่� ก�รประชุมในครั้งแรกทีมง�นจัดให้สม�ชิกได้มีโอก�สส�นสัมพันธ์กันก่อน เพร�ะ
ม�จ�กต่�งส�ข�วิช�เอก หลังจ�กนั้นจึงชี้แจงกระบวนก�รทำ�ง�นที่ต้องมีก�รบูรณ�ก�รก�รสอน แล้วจึงให้
สม�ชกิเลอืกสอนในแตล่ะกลุม่วชิ�ต�มคว�มถนดั จ�กนัน้จงึใหแ้ตล่ะกลุม่ชว่ยกนัออกแบบกจิกรรมและสือ่
ที่จะใช้ในก�รเรียนก�รสอน

นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้ โดยเชิญรองผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และอาจารย์ในคณะจากแต่ละสาขาวิชา มาให้ความรู้เรื่องการบูรณาการหลักสูตร เพื่อให้
สมาชิกเข้าใจหลักการบูรณาการรายวิชา ก่อนจะช่วยกันออกแบบกระบวนการและส่ือร่วมกันต่อไป
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังสร้างส่ือเสร็จแต่ละกลุ่มต้องทดลองจัดการเรียนการสอนให้คณะกรรมการ
และท่ีปรึกษาโครงการดู เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และกลับไปปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 สัปดาห์

“แตล่ะกลุม่ตอ้งมาทดลองใหด้วูา่จะจดัการเรยีนการสอนแบบไหน ซึง่บางกลุม่กโ็ดนกลบัไปแก ้เพราะ
การทำาสือ่มรีายละเอยีดเยอะ อาทิ เรือ่งความเหมาะสม ความยากงา่ย และขนาดของสือ่ทีไ่ม่เหมาะสมกบั 
ระดับชั้นที่จะลงไปจัดกิจกรรม เป็นต้น” จอม บอกร�ยละเอียด

นัด ในฐ�นะหัวหน้�กลุ่มซี ที่รับผิดชอบสอนสังคมศึกษ�กับภ�ษ�อังกฤษ บอกว่� กลุ่มนี้จะแบ่ง 
ก�รสอนต�มระดับชั้นคือ ประถมศึกษ�ปีที่ 1-2 ที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับเรื่องก�รเค�รพสิทธิหน้�ที่ของตนเอง 
และเน้นเรื่องครอบครัว ประถมศึกษ�ปีที่ 3-4 เนื้อห�เกี่ยวกับภูมิศ�สตร์ อ�ก�ศ ประถมศึกษ�ปีที่ 5-6 
เนื้อห�เรื่องอ�เซียน โดยช่วงท้�ยออกแบบให้มีก�รเล่นเกมด้วย “แต่ละกลุ่มชั้นจะทำาสื่อส่งให้ผมนำาไปให้
รุ่นพี่ดู หากมีปัญหาก็จะส่งให้กลุ่มกลับไปแก้ไข ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีคนที่รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว”

แม้สม�ชิกจะม�จ�กต่�งส�ข�วิช� แต่ทุกคนมีจุดมุ่งหม�ยเดียวกัน ทำ�ให้เกิดก�รหลอมรวมคว�มคิด 
เรียนรู้ข้�มศ�สตร์ เติมเต็มซึ่งกันและกันได้เป็นอย�่งดี

สัมผัสเด็ก...สัมผัสใจตนเอง

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นส้�นแดง ตำ�บลควนก�หลง 
อำ�เภอควนก�หลง จังหวัดสตูล คือ พื้นท่ีเป้�หม�ยของก�รทำ�ง�นครั้งนี้ 
ดว้ยคณะครศุ�สตร์ มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� มพีนัธกจิท่ีตอ้งเป็นทีป่รกึษ�
ท�งวชิ�ก�รแกค่รใูนโรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนในพืน้ทีพ่ทัลงุและสตลู 
มีก�รจัดอบรมให้กับครูแทบทุกเดือน จึงเป็นโอก�สดีที่ที่ปรึกษ�โครงก�ร 
จะได้สอบถ�มปัญห�และคว�มต้องก�รหนุนเสริมของแต่ละโรงเรียน  
เมือ่ทร�บคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ�ง�นของ ร.ร.ตชด.บ�้นส�้นแดง ทมีง�น
จงึตดัสนิใจเลอืกใหเ้ปน็พืน้ทีป่ฏบิตักิ�ร แมพ้ืน้ทีจ่ะอยู่ไกลจ�กมห�วทิย�ลยั
ถึง 150 กิโลเมตรก็ต�ม

“ทีมงานรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนไม่ถึง 
100 คน แต่สภาพท่ีไปเห็นคือ อาคารเรียนแบ่งพ้ืนท่ีเป็นช่องๆ มีกระดานก้ัน
ระหว่างห้อง หากครูห้องไหนสอนดัง ก็จะได้ยินกันทั่วทั้งบริเวณ พอฝนตก 
ลมพัดหลังคาปลิว นักศึกษาก็ต้องช่วยกันปีนขึ้นไปซ่อมหลังคา ข้างหลัง
โรงเรียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ มีบ่อปลา เม่ือฝนตกน้ำาล้นเอ่อออกมาจากบ่อ
พรอ้มๆ กบัปลาทีเ่ลีย้งไว ้นกัเรยีนกอ็อกไปจบัปลากนัอยา่งสนกุสนาน” เขน 
เล�่บริบทโรงเรียน

ค่�ย 3 วัน 2 คืน คือสน�มฝึกว่�ที่ครูกว�่ 50 ชีวิต โดยกิจกรรม 
ในค่�ยจะเป็นกระบวนก�รเรียนรู้ระบบโรงเรียนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่กิจกรรม
ยืนรับนักเรียนหน้�โรงเรียน กิจกรรมหน้�เส�ธง หลังจ�กน้ันจึงเป็นก�ร
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จดัก�รเรยีนก�รสอนต�มบทบ�ทหน�้ทีท่ีไ่ด้เตรยีมไวต้ลอดทัง้วนั จนถงึเวล�เลกิเรียนนกัศึกษ�จะจดักจิกรรม
นันทน�ก�รร่วมกับนักเรียน ส่วนภ�คกล�งคืนเป็นกิจกรรมเปิดใจแจกคว�มดี กิจกรรมไหว้ครู และ 
ก�รสะท้อนตัวตนของแต่ละคน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้�งจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู โดยกิจกรรมตลอดทั้งวัน 
จะคู่ขน�นไปกับกิจกรรมบริก�รอื่นๆ เช่น ก�รทำ�อ�ห�ร ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกของทีมบริห�รจัดก�ร

“ไม่มีการบังคับว่าต้องตื่นกี่โมง แต่ 7 โมงต้องพร้อมที่จะรับน้องหน้าโรงเรียน ฉะน้ันทุกคนต้อง 
รับผิดชอบตนเองทั้งเวรทำาอาหาร กินข้าว อาบน้ำา เราจะต้องบริหารจัดการตัวเอง เพราะเพื่อนร่วมทีม
ทั้งหมด 55 คน ใครจะตื่นตอนไหน จะอาบน้ำาตอนไหน จะกินข้าวตอนไหน ต้องคิดจัดการเอง” นัดเล่�
บรรย�ก�ศก�รใช้ชีวิตในค่�ย

ภ�พก�รทำ�ง�นของสม�ชกิทัง้หมดนบัว�่ทำ�ไดด้ ีเพร�ะส�ม�รถจดัก�รภ�ระสว่นตวั ภ�ระสว่นรวม
ไดต้รงเวล� แตใ่นสว่นก�รเรยีนก�รสอนนัน้ ทมีง�นยอมรบัว�่ ทำ�ไดไ้ม ่100 เปอรเ์ซน็ต์ ขึน้อยูก่บัว่�นกัเรยีน
จะรับได้แค่ไหน โดยภ�พรวมของก�รสอนส่วนใหญ่จะสอนได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของท่ีเตรียมม� เม่ือจบค่�ย
แต่ละกลุ่มจะมอบสื่อให้โรงเรียนไว้ใช้ง�นต่อไป

ก�รได้สอนจริงในบริบทจริงของโรงเรียน ทำ�ให้สม�ชิกได้เรียนรู้วิธีจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รจัด
บรรย�ก�ศก�รเรยีนรู ้ก�รจดัก�รปญัห�ในหอ้งเรยีน ซึง่รสิเล�่ว�่ เหน็นกัเรยีนไมร่ว่มกจิกรรมกบัเพือ่นๆ 
ในหอ้ง แตเ่ขาไมรู่จ้ะแกป้ญัหาอยา่งไร กไ็ดเ้รยีนรูจ้ากรุน่พีท่ี่เขา้ไปแก้ปญัหาโดยการสอบถามนกัเรยีน
คนน้ันโดยตรง น่ีเป็นประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาในห้องเรียน ท่ีริสบอกว่า จะต้องจำาไปปรับใช้ 
ในอนาคตแน่นอน

เขน บอกตอ่ว�่ นกัศกึษาบางคนบ้านอยูใ่นเมอืง ครอบครวัมคีวามพรอ้ม เรยีนจบจากโรงเรยีน
ชัน้นำาในจงัหวัด คา่ยสอน 3 วนั 2 คนืสำาหรบับางคนจึงเปน็การเปดิภาพสังคมในมติอิืน่ๆ ใหไ้ดส้มัผสั 
ผ่านการได้เห็นความเป็นอยู่ที่ยากลำาบากของครู ตชด.

เติมสำานึกความเป็นครู

เสร็จจ�กกิจกรรมค่�ย สม�ชิกท้ังหมดได้เข้�ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ครูสามภูมิ” คือ  
ครทูีม่ภีมูริู ้ภมูธิรรม ภมูฐิาน ภมูริูค้อื คว�มรูวิ้ช�ก�รทีต้่องมใีนก�รเปน็ครู ภมิูธรรมคอื คณุธรรม จรยิธรรม
ในสิ่งที่ครูควรจะเป็น ภูมิฐ�นคือลักษณะ บริบท บุคลิกภ�พ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เดิมจะรับเฉพาะ
นักศึกษาในโครงการ แต่ทีมงานประเมินว่า การเรียนรู้บุคลิกของคนเป็นครูที่ดีควรเป็นอย่างไร 
เป็นเรื่องสำาคัญ จึงขยายโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในคณะครุศาสตร์ทั้งหมดได้ร่วมเรียนรู้ด้วย

“ทั้งสามสิ่งนี้ที่เราเอามาใช้กับครู เพราะคิดว่าการเป็นครูต้องเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างง่ายๆ 
เช่นเรือ่งการแตง่กาย บางคณะอาจใหอ้สิระเรือ่งการแต่งกาย แตค่ณะเราเรยีนคร ูเพราะฉะนัน้การแตง่กาย
จงึเปน็สิง่สำาคญัตัง้แตช่ัน้ปทีี ่1-5 ตอ้งทำาใจเรือ่งการแตง่กายทีเ่รยีบรอ้ย สภุาพ และตอ้งสร้างวนิยัให้ตนเอง
ตั้งแต่เริ่มต้น จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้บริบทของการเป็นครูก่อนว่า การเป็นครูต้องเป็นอย่างไร  
โดยใชว้ธิบีรรยายในชว่งเชา้ สว่นชว่งบา่ยเรยีนรูเ้รือ่งครสูามภมูแิละครพูลเมอืงผา่นการบรรยายและชมคลปิ
วิดีโอครูผู้สร้างแรงบันดาลใจในช่วงบ่าย”

ทีมง�น บอกว่� กิจกรรมครูพลเมืองต้องการสื่อถึงบทบาทของครูต่อบ้านเมือง เพร�ะครูอยู่ใน
สถ�นะที่เป็นคว�มหวังของสังคม ดังนั้นคนเป็นครูต้องรู้บริบทของพื้นที่ที่จะลงไปสอน ทั้งยังต้องสละเวล�
และอทุศิตนเองใหก้บัสงัคม ตอ้งใหค้ว�มชว่ยเหลอืช�วบ�้น ช่วยเตมิเตม็ในสิง่ท่ีชุมชนข�ดได ้และต้องเข�้ไป
เป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�ชุมชนนั้นๆ ให้เจริญยิ่งขึ้น

วันนี้กิจกรรมในโครงก�รครูเพื่อศิษย์เสร็จส้ินลงแล้ว เหลือเพียงก�รจัดนิทรรศก�รเผยแพร่ผลง�น 
ที่ทีมง�นตั้งใจสงวนไว้เพื่อจัดร่วมกับกิจกรรมวันครูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รเท�่นั้น

เม่ือจิตวิญญาณความเป็นครูลุกโชน

“เราไม่ได้เอาวิชาการไปสอนเขาเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องทำาให้เขาได้ทั้ง
ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมด้วย พอเราได้รับประสบการณ์การสอน 
และการทำากิจกรรมแล้ว จะเสริมแรงให้เรามีความมั่นใจในการเป็นครูยิ่งขึ้น”

กิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งในความคิดของทีมงาน ยิ่งทำา
กจิกรรมทมีงานส่วนใหญย่ิง่เรยีนไดด้ขีึน้ เกรดเพิม่ขึน้ หรอืบางคนกย็งัสามารถรกัษาระดบัการเรยีน
ไวไ้ดค้งที ่การเรยีนมปีระสทิธภิาพขึน้ เพราะรูจ้กัจดัการและแบง่เวลา รูต้วัวา่ตอ้งใชเ้วลาทำากจิกรรม 
จึงต้องทำาหน้าที่ในฐานะนักศึกษาให้ดี เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ มีเวลาว่างก็จะสรุปเนื้อหา
ส่ิงท่ีได้เรียนแต่ละวิชาไว้เป็นโน้ตย่อ ทำาให้เข้าใจเน้ือหาสาระท่ีได้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน และช่วยประหยัดเวลา
ในการทบทวนบทเรียนก่อนสอบเป็นอย่างมาก จึงยังสามารถใช้ชีวิตวัยรุ่นได้ตามความสนใจ
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ส่วนในมุมส่วนตัวของแต่ละคนน้ัน เขนบอกว่� 
ก�รทำ�หน้�ท่ีคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รทำ�ให้ 
เข�พัฒน�ศักยภ�พเร่ืองกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีเป็น
ระเบียบขั้นตอนที่ดีขึ้น ก�รได้สัมผัสกับโรงเรียนใน
ชมุชนห�่งไกลทำ�ใหไ้ดเ้หน็สภ�พสงัคมทีแ่ตกต�่งกนั 
ดังนั้นการได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้กับ ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง เป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยพัฒนานักเรียน และแบ่งปันความสุข
ระหว่างกัน

สำ�หรับรุ่ง ซึ่งเข้�ร่วมโครงก�รต่อเนื่องม�  
3 ปีแล้ว บอกว่� มีคว�มรู้สึกผูกพันกับพี่ๆ เพื่อนๆ 
น้องๆ ท่ีได้ทำ�ง�นร่วมกัน แม้จะเรียนรู้ม�ตลอด  
แต่ก็ยังรู้สึกว่�ความเป็นครูเติมไม่เต็ม สามารถ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และเก็บเกี่ยว
ประสบการณห์ลอ่เลีย้งจิตวิญญาณความเปน็ครู
ได้เรื่อยๆ ปีนี้รุ่งได้สัมผัสประสบก�รณ์ใหม่ในก�ร
เป็นทีมบริห�รง�น ได้สอนง�นเพื่อส่งไม้ต่อให้ 

ทำ�ให้รู้ว่� การเรียนการสอนจะเกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนได้นั้น “ครูต้องใช้หัวใจในการสอน”
“เราไม่ได้เอาวิชาการไปสอนเขาเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องทำาให้เขาได้ทั้งความรู้ คุณธรรม และ

จริยธรรมด้วย พอเราได้รับประสบการณ์การสอนและการทำากิจกรรมแล้ว จะเสริมแรงให้เรามีความมั่นใจใน
การเปน็ครยูิง่ขึน้” จอม ยงัเล�่เสรมิว�่ บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นในโครงก�รทีม่กี�รเตมิเต็มคว�มรูจ้�กอ�จ�รย ์
พี่ๆ ก�รช่วยเหลือกัน และคว�มส�มัคคีของเพื่อนๆ เป็นบรรย�ก�ศของก�รทำ�ง�นที่อบอุ่น จึงรู้สึกม ี
คว�มสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมของโครงก�รนี้

ก�รเป็นหัวหน้�ในกลุ่มบูรณ�ก�รกลุ่มซี ทำ�ให้นัดได้ประสบการณ์ของการเป็นผู้นำา โดยเฉพาะ
การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม ก�รเปลี่ยนแปลงของน้องๆ ที่เข�้ร่วมกิจกรรมในโครงก�ร
เป็นสิ่งหนึ่งที่นัดภูมิใจ เพร�ะก�รที่คนเป็นครูมีจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครูจะส่งผลต่อก�รเรียนก�รสอนที ่
เต็มเป่ียมด้วยคว�มรักและคว�มปร�รถน�ดี ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเรียนอย่�งมีคว�มสุข และมีพัฒน�ก�รท่ีดี

ส่วนริสนั้น การร่วมกิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเป็นครูคือ การนำาเสนอหน้าชั้นเรียน 
ที่เมื่อผ่านการฝึกฝนแล้วจึงสามารถนำาเสนอได้ดีขึ้น

“เมื่อก่อนพอนำาเสนอเสร็จผมจะถามเพ่ือนว่า ผมพูดเป็นอย่างไร เพ่ือนก็บอกว่ารู้เร่ืองบ้างไม่รู้เรื่อง
บ้าง แต่ตอนนี้เพื่อนบอกว่าพูดรู้เรื่องขึ้น ฟังได้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาจากการทำากิจกรรม
โครงการนี้และโครงการอื่นด้วย เพราะพอไปสอน เราต้องพูดหน้าชั้นให้นักเรียนฟัง ถ้าเรายังพูดไม่รู้เรื่อง
ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ ก็ต้องฝึกตัวเอง ต้องพัฒนา ในอนาคตเม่ือเราออกไป
เป็นครูแล้วยังไม่ปรับปรุงตัวเองก็จะเป็นครูที่ดีลำาบาก จึงเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับปรุงตนเอง”

ทมีง�นเล�่ว่� ส�เหตทุีพ่วกเข�ทำ�ง�นไดต้�มเป�้หม�ยทีต่ัง้ไวน้ั้น นอกจ�กก�รบรหิ�รจดัก�รในทมี 
ก�รดูแลของรุ่นพี่และที่ปรึกษ�แล้ว พี่ๆ จ�กสงขล�ฟอรั่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเคี่ยวให้คว�มคิดของ 
ทมีง�นตกผลกึในหล�ยเรือ่ง เพร�ะทกุครัง้ทีท่ำ�กจิกรรมเสรจ็จะสรปุร�ยง�นสง่ใหพ้ี่ๆ  ชว่ยด ูซึง่มกัจะไดร้บั
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ คำ�ถ�มชวนทบทวนก�รทำ�ง�นยังช่วยช้ีให้เห็น 
จุดอ่อน จุดแข็งที่จะต้องนำ�ไปใช้ปรับปรุงก�รทำ�ง�นในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น การมีคนช่วยให้คำาแนะนำา 
อยู่เคียงข้างจึงเป็นการประคับประคอง ทีมงานให้สามารถดำาเนินโครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควร
ได้อย่างมั่นใจ

กันต์-บรรพต มณีโรจน์ แกนนำ�ผู้ร่ิเริ่มโครงก�รครูเพื่อศิษย์เมื่อ 3 ปีก่อน น่ังฟังทีมง�นเล่�
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอย่�งปล�บปลื้มใจ เพร�ะแม้ไม่ได้ลงมือทำ�เอง เนื่องจ�กเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5  
ต้องฝึกสอน แต่ผลง�นที่ประจักษ์ยืนยันว�่ การส่งไม้ได้รับการสานต่อเป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะระบบ
การบริหารโครงการที่จัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันมาโดยตลอดของทีมงาน

รุ่นน้อง ส่วนจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติบโต 
ในหัวใจ ปีนี้รุ่งอาสาสอนพิเศษฟรีให้แก่เด็ก 
ด้อยโอกาสในเมืองสงขลา โดยยอมสละเวลา 
พักผ่อนของตนเอง ทั้งๆ ที่มีภาระหารายได้เพื่อ
ส่งเสียตนเองเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม

“หนูเคยไปรับจ้างสอนพิเศษด้วย แต่ความ
รู้สึกมันแตกต่างกัน ตอนสอนพิเศษอยู่ในห้องแอร์ 
อปุกรณท์กุอยา่งครบ เดก็ไมต่อ้งลำาบากเลย อปุกรณ์
ทุกอย่างครูเตรียมให้หมด แต่ความตั้งใจของคนที่
เรยีนยงัไมเ่ทา่กบันอ้งทีด่อ้ยโอกาส นอ้งจะมองทีห่นู
ตลอดเวลา สนใจใฝ่รู้มาก การที่เราเสียสละเวลาวัน
ละชั่วโมงสองชั่วโมงมันมีค่ามากกว่าการไปสอน
พิเศษชั่วโมงละร้อยสองร้อยบาทมากมายนัก”

สำ�หรับจอมน้ัน ประสบก�รณ์ตรงในก�รสอน 
ช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้เข�ที่จะต้องออกไปฝึกสอน
และเมือ่จบไปเปน็ครมู�กข้ึน ก�รนำ�ศ�สตรเ์กีย่วกบั
วิช�ครูท่ีได้เรียนไปใช้ในบริบทของโรงเรียนจริงๆ 

“โครงการนี้ช่วยเสริมเติมเต็มนักศึกษาให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นครู
มากขึ้น เราไม่ได้ต้องการไปพัฒนาโรงเรียน เป้าหมายของเราคือ พัฒนา
นักศึกษาครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู  
โดยมีน้องๆ ในโรงเรียนเป็นสื่อ”
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“จากปี 1-3 โครงการนี้ผ่านอะไรมามากมาย ตอนนั้นอาจารย์มนตรียังไม่ได้เป็นคณบดี ผมและ 
ทีมแกนนำา 5 คนตอนนั้นไม่มีใครมองเห็นเลยว่า โครงการครูเพื่อศิษย์จะเดินทางมาจนถึงปีที่ 3 ในวันนี้ 
หลายครัง้ท่ีถกูตัง้คำาถามว่า โครงการนีท้ำาอะไรกนันกัหนา ทำาแลว้จะไดอ้ะไร จำาไดว่้าวนัทีผ่มไปยืน่ขอ้เสนอ
ใหส้งขลาฟอรัม่ ผมนัง่ตุก๊ตุก๊ไป ฝนกต็ก อาจารย์ในมหาวิทยาลยัก็ยงัไมค่อ่ยรูจ้กั จะไปขอความอนเุคราะห์
ใช้รถก็ไม่กล้า เพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับ พอผ่านจุดนั้นมาได้ จนถึงปีนี้รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมาก”

น้ำ�ต�ของคว�มปีตขิองกนัตไ์หลอ�บหน�้เมือ่ทบทวนคว�มหลงั เปลีย่นไปรอยยิม้เมือ่พดูถงึโครงก�ร
ครเูพือ่ศษิยท์ีไ่ดร้บัก�รยอมรบัจ�กบคุล�กรในคณะและมห�วทิย�ลยัในวนันี ้แตท่ีก่นัตบ์อกว�่ชืน่ใจทีส่ดุคอื 
ก�รที่เห็นรุ่นน้องส�นต่อก�รทำ�ง�นได้ดีม�กกว่�ที่ค�ดคิดเอ�ไว้ “ผมยิ่งภูมิใจมากว่า เรามีส่วนช่วยให้
เขาเติบโตคิดทำาสิ่งที่ดีงามกับสังคมต่อไป”

ประโยชน์ส่วนตัวสู่ประโยชน์ส่วนรวม

ดร.มนตรี เด่นดวง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นที่ปรึกษ�
โครงก�รตั้งแต่ปีแรก เล่�ว่� ในฐ�นะที่ปรึกษ�เข�ทำ�หน้�ที่เป็นตัวกล�งเชื่อมระหว่�งทีมง�นชุดเก่�กับ 
ทมีง�นชดุใหม ่และใหแ้นวคดิเพือ่กระตุน้ใหน้กัศกึษ�ไดค้ดิวเิคร�ะห ์เลอืกสรรวธิทีำ�ง�น เชน่ ก�รตัง้คำ�ถ�ม
ต่อวิธีก�รสอนร�ยวิช�กับก�รสอนแบบบูรณ�ก�ร ทำ�ให้ทีมง�นได้ฉุกคิดและสร้�งสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ในก�รจัดกิจกรรม

โครงการน้ีนอกจากประโยชน์จะเกิดกับนักศึกษาแล้วยังตอบโจทย์ของคณะครุศาสตร์ในแง่
กจิกรรมเสรมิความเป็นครซูึง่มอียู ่21 กจิกรรมทีค่ณะตอ้งทำาตามระเบยีบของครุสุภา และตอบโจทย์
พันธกิจของคณะที่ต้องให้การสนับสนุน ร.ร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสตูลแล้ว ยังตอบโจทย์
ของมหาวิทยาลัย คือ หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

“โครงการนี้ตอบทั้งสามอย่างเลย แน่นอนเด็กเราเป็นคนดี เพราะเราตั้งใจฟูมฟักสอนให้เขาเป็น 
คนดีที่สังคมต้องการ มีทักษะชีวิต ซึ่งการทำางานร่วมกันทำาให้เด็กมีทักษะชีวิตอยู่แล้ว ทั้งทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ผมว่าน่าจะสอดคล้องทุกตัว ทั้ง 3R 7C ส่วนจิตสาธารณะ โครงการนี้มุ่งให้นักศึกษามีความเป็นครู 
มเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีคร ูแตส่ิง่หนึง่ทีไ่ดจ้ากโครงการนีค้อื ความมจีติสาธารณะทีช่ว่ยเพิม่โอกาสใหน้กัเรยีน
ด้อยโอกาสในโรงเรียน ตชด. ที่ทุรกันดาร”

ดร.มนตร ีบอกตอ่ว่� ก�รทำ�ง�นในโครงก�รยงัชว่ยพัฒน�ทกัษะอ่ืนๆ ของนกัศึกษ� เชน่ ง�นธรุก�ร 
ก�รสือ่ส�ร ก�รประส�นง�น ก�รเขยีนโครงก�ร ฯลฯ ซึง่ลว้นเปน็ทกัษะทีจ่ำ�เปน็ตอ่ชวิีตก�รทำ�ง�นในอน�คต 
เพร�ะเฝ้�มองม�โดยตลอด อ�จ�รย์จึงได้เห็นคว�มเปลี่ยนแปลงของทีมง�น โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ทักษะ
ก�รนำ�เสนอที่ทุกคนมีพัฒน�ก�รขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด อีกทั้งเมื่อได้ลงมือทำ�ง�นก็เกิดคว�มโดดเด่น ผลง�น
ได้รับก�รยอมรับในวงกว้�ง และถูกเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ สร้�งช่ือเสียงให้แก่มห�วิทย�ลัย ผลลัพธ์ท่ีได้ 
ยังย้อนกลับคืนสู่ทีมง�น

“เมื่อน้องๆ ทำางานก็เกิดความโดดเด่น เวลามหาวิทยาลัยเฟ้นหานักศึกษารางวัลพระราชทาน 
นักศึกษาเหล่านี้ก็จะเข้าคุณสมบัติ เพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ คณะก็ให้การสนับสนุน”

ในแงก่�รเรียนรูข้องอ�จ�รย์ สิง่ทีน่กัศกึษ�ทำ�ในโครงก�รส�ม�รถตอบโจทยค์ว�มอย�กรูข้องอ�จ�รย์
เช่นกัน เช่น ปีนี้ที่นักศึกษ�ทำ�กิจกรรมก�รสอนแบบบูรณ�ก�ร อ�จ�รย์ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักศึกษ� 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กโครงก�รนี้นำ�ไปต่อยอดสอนนักศึกษ�ในชั้นเรียนได้

“ผมอยากรูว้า่นกัศกึษาจะทำาไดไ้หม พอไดล้องทำา เขากท็ำาได ้ผมกไ็ดรู้ว้า่ถา้เราวางแผนใหด้ ีกำาหนด
โจทย์ให้ชัด ร่วมกันวางแผนกับนักศึกษา เขาก็สามารถทำาได้ เพียงแต่เราต้องกำาหนดโจทย์ให้ชัดว่า  
เราต้องการอะไร นักศึกษาต้องการอะไร ปีหน้าผมอยากให้พวกเขาสอนแบบโปรเจ็คเบสได้ ผมก็ต้องหา
ตัวอย่างมาให้นักศึกษาดูว่า ทำาอย่างไร เขาจะทำาได้ไหม จะชวนเขามานั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าแบบไหน 
มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร”

ดร.มนตรี เล�่ต่อว่� เข�ได้เรียนรู้จ�กก�รที่พี่เลี้ยงของสงขล�ฟอรั่มเข้�ม�หนุนเสริมก�รทำ�ง�นของ
ทีมง�น ซ่ึงทุกคร้ังอ�จ�รย์จะเข้�ร่วมด้วย เพ่ือสังเกตกระบวนก�รและคำ�ถ�มท่ีพ่ีๆ ใช้ในก�รกระตุ้นคว�มคิด
ของนักศึกษ�

“บางอย่างดูเหมือนเป็นประเด็นเล็กประเด็นน้อยแต่มันก็มีความสำาคัญ ทำาให้เขาได้เรียนรู้ พี่ๆ มา
ชวนคุย ถามนั่นถามนี่ เด็กก็จะพบเองว่า สิ่งที่ต้องทำา ต้องปรับมีอะไรบ้าง เขาจะ “เอ๊ะ” ขึ้นมาในประเด็น
ที่เขามองข้าม ผมเองก็ได้ความรู้ไปพร้อมกัน เช่น การแนะนำาหนังสือให้น้องอ่าน หรือเราไม่จำาเป็นต้อง 
จัดอบรมทุกครั้งก็ได้ อาจใช้คลิปที่สะท้อนถึงความเป็นครู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น้องได้เรียนรู้จากพี่ๆ 
สงขลาฟอร่ัม ซ่ึงเวลามีกิจกรรมแบบน้ีผมจะบอกให้นักศึกษาพาน้องๆ คนอ่ืนมาน่ังฟังด้วย จะได้เรียนรู้ร่วมกัน 
เวลารุ่นนี้ออกไป รุ่นอื่นเข้ามาจะได้ไม่เหนื่อยมาก น้องๆ ก็จะได้เรียนรู้วิธีการถอดบทเรียนไปด้วย”
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โครงการครูเพื่อศิษย์
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.มนตรี เด่นดวง รองคณบดีคณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
ทีมทำางาน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิศวะ กลับกล�ย นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4
ทรงภพ เทพโอสถ นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4
ศักรินทร์ จันทร์ทอง นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3
รุ่งฤดี หนูม่วง นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3
วิษณุ ชูแสง นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2
สิทธิชัย จันทร์เพ็ญ นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2
เจตพล หวันเร� นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2

การจับโจทย์เรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นครู” ซึ่งเป็นหัวใจของวิชาชีพ มาเป็นโจทย์ในการ
ทำางาน ทำาใหท้มีงานมเีป้าหมายทีชั่ดเจน ผนวกกบับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละการทำาโครงการ 
ต้ังแต่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และทีมงาน ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงได้ด่ังใจท่ีมุ่งหวังของทุกฝ่าย ตอบโจทย์
วชิาเรยีนของนกัศกึษา ตอบโจทยว์ชิาการของคณะ ตอบโจทยพ์นัธกจิของมหาวทิยาลยั และทีส่ำาคญั
ตอบโจทยข์องสงัคมในศตวรรษที ่21 ทีจ่ะไดค้รทูีเ่ตม็เปีย่มดว้ยจติวญิญาณความเปน็คร ูออกไปเปน็
ครูผู้สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติของเราต่อไป

ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21
แจกแจงออกได้เป็น 3Rs + 7Cs (วิจ�รณ์ พ�นิช, 2555)
3Rs คือ Reading (อ�่นออก), (W)Riting (เขียนได้), (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
7Cs ได้แก่
• Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด�้นก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ และทักษะ 
 ในก�รแก้ปัญห�)
• Creativity and Innovation (ทักษะด�้นก�รสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม)
• Cross-cultural Understanding (ทกัษะด�้นคว�มเข�้ใจคว�มต�่งวฒันธรรม ต�่งกระบวนทศัน)์
• Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด�้นคว�มร่วมมือ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม  
 และภ�วะผู้นำ�)
• Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้�นก�รสื่อส�รส�รสนเทศ  
 และรู้เท�่ทันสื่อ)
• Computing and ICT Literacy (ทักษะด�้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร 
 สื่อส�ร)
• Career and Learning Skills (ทักษะอ�ชีพ และทักษะก�รเรียนรู้)
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กิจกรรมก�รสอนง�น และผลง�นจักส�นของทีมง�นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฝึกฯ และช่วยปรับทัศนคติ

ของคนในสังคมว่� ศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่คุก และเย�วชนที่ก�้วพล�ดไม่ได้
โหดร้�ยน่�กลัวอย�่งที่คิด ทัศนคติในมุมบวกเช่นนี้จะทำ�ให้ชุมชน

ให้โอก�สเปิดใจรับเย�วชนที่ก้�วพล�ดคืนสู่สังคมได้อย่�งสบ�ยใจ...
เย�วชนที่ถูกปล่อยตัวก็จะมีพื้นที่ในก�รปรับตัว และดำ�รงชีวิต

เป็นคนดีของสังคม โดยไม่ย้อนกลับไปทำ�ผิดซ้ำ�ซ�ก
เพร�ะก�รถูกตีตร� ไม่ต้อนรับ จนต้องเข้�สู่มุมอับของชีวิตอีกครั้ง

จังหวัดสงขลา สถานที่ฝึกอบรมเพ่ือปรับพฤติกรรมเยาวชนที่กระทำาความผิด การได้เปลี่ยน
บรรยากาศออกไปข้างนอกแม้จะชั่วครู่ชั่วยาม กลายเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนชายหลายคนสมัครใจ
เข้ามาเรียนรู้การสานตะกร้าในโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน

“ผมเข้ามาโครงการนี้ เพราะเพื่อนที่ทำาอยู่ก่อนแล้วชวนมาทำา เขาบอกว่าถ้ามาร่วมโครงการนี้ 
มีประโยชน์เยอะ นอกจากจะได้ออกไปทำากิจกรรมข้างนอกแล้ว ยังมีผลงานการทำาประโยชน์ไว้รายงาน 
ตอ่ศาลดว้ย ผมเลยสนใจเขา้มาลองฝกึทำาดกูอ่น ไมรู่ว้า่จะทำาไดห้รือเปลา่ ตอนนัง่ดกูค็ดิวา่ยาก ทำาครัง้แรก
กม็นึหวัเพราะเสน้มนัเยอะ แตพ่อทำาไปๆ มเีพือ่นคอยสอน มนักไ็มย่ากอยา่งทีค่ดิ” โบต๊1 เล�่ยอ้นถงึเหตผุล
ก�รเข�้รว่มโครงก�รในตอนแรก แต่เมือ่ฝกึส�นตะกร�้จนเปน็แลว้ คว�มสนใจเรือ่งสิทธปิระโยชนก์ล�ยเปน็
เรือ่งรอง เพร�ะรูส้กึเพลดิเพลนิย�มทำ�ง�น วนิ�ททีีเ่คยผ�่นไปอย�่งล�่ช�้ กล�ยเปน็วนัเวล�ทีผ่�่นไปอย�่ง
รวดเร็ว 

“โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้ทำาตัวให้มีประโยชน์ ดีกว่าอยู่แบบเดิมๆ ทำาเสร็จแล้วก็เกิดความ 
ภาคภูมิใจขึ้นว่าเราทำาได้ ครูบอกตลอดว่า ให้ตั้งใจทำาด้วยความเต็มใจจึงจะทำาได้ บางคนเข้ามาลองฝึกแล้ว
กท็ำาไมไ่ด ้เขาวา่มนัยาก แตถ่า้เปน็คนทีใ่สใ่จ แรกๆ อาจจะทำาไมไ่ด ้แตถ่า้เราสอนเขาไปเรือ่ยๆ เขากท็ำาได”้  
โบ๊ต เล่�ถึงข้อค้นพบจ�กก�รเรียนรู้ของตนเอง

ส่วนคิวเล่�ว่� ตอนเข้�ม�อยู่ในศูนย์ฝึกฯ วันสองวันแรก เห็นเพื่อนๆ นั่งส�นตะกร้�เข�รู้สึก 
สะดุดใจ สงสัยว�่ทำ�อะไรกัน เพร�ะในศูนย์ฝึกฯ มีเย�วชนอยู่ 100 กว�่ชีวิต คนอื่นๆ วิ่งเล่น เหม่อลอย 
หรือทำ�กิจกรรมต�่งๆ แต่เพื่อนกลุ่มนี้กลับนั่งส�นตะกร�้อย่�งตั้งใจ 

“ผมเข้าไปถามเพื่อนที่ทำาอยู่ว่ายากไหม แล้วไปถามครูว่ารับเด็กเข้าโครงการอีกไหม ครูถามว่า 
อยากทำาจริงหรือเปล่า จะตั้งใจไหม ผมบอกอยากทำาและตั้งใจจริง ครูก็ให้มาทำาเลย ผมเป็นคนชอบทำา 
สิ่งแปลกใหม่ที่ท้าทายความสามารถ อยากรู้ว่าถ้าทำาเสร็จแล้วจะเป็นยังไง เลยทำาด้วยความอยากรู้  
พอทำาได้ก็อยากรู้อีกว่าถ้าเราสอนแล้วเพื่อนจะทำาได้หรือเปล่า” คิวเล�่

“ขณะสอนเขาจะสังเกตอาการของเพื่อนว่าตั้งใจฟังสิ่งที่สอนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
เพื่อนไม่ฟังก็จะหยุดสอน แล้วให้พักก่อน จะไม่พยายามบีบบังคับ เพราะผ่าน
ประสบการณ์มาแล้วจึงรู้ว่า ถ้าตั้งใจเรียนแป๊บเดียวก็ทำาได้ คนไหนไม่ได้ตั้งใจ
จริงๆ มาได้แค่วันสองวันเขาก็จะไม่กลับมาฝึกอีก”

จากผู้รับเป็นผู้ให้

ช่วงท้�ยของก�รทำ�ง�นโบ๊ตและเพื่อนร่วมโครงก�รส�นส�ยใยฯ ปี 2 ต่�งทยอยถูกปล่อยตัวออก
จ�กศูนย์ฝึกฯ เหลือแต่อ�ร์ทและไบร์ทที่ก�้วม�เป็นแกนนำ�สืบทอดกิจกรรมจ�กรุ่น 2 สู่รุ่น 3 ที่มีสม�ชิกคือ 
คิว ฮิม รงค์ รอน และช�ญ 

1  ชื่อของเย�วชนในเรื่องนี้เป็นน�มสมมุติ

โลกหลังกำาแพง เป็นโลกที่ไร้ซึ่งอิสระใดๆ ในชีวิต ทุกคนต้องดำาเนินชีวิตตามตารางเวลา แต่
กระนั้นเข็มนาฬิกาในแต่ละโมงยามช่างเดินช้ามาก เมื่อทราบว่า การเข้าร่วมโครงการสานสายใย
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นช่องทางของการได้ออกไปนอกรั้วศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 
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แมจ้ะเปน็ปทีี ่3 แตเ่ป้าหมายหลกัของโครงการยงัเหมอืนเดมิ นัน่คอืฝกึใหเ้ยาวชนมีทกัษะใน
การจกัสานเสน้พลาสตกิเพือ่นำาไปประกอบอาชพีหลงัปลอ่ยตวั มเีงนิทนุชว่ยเหลอืเพือ่นทีใ่กลร้ะยะ
ปล่อยตัวและไม่มีญาติมาเยี่ยม และพัฒนาทักษะด้านการจัดการอารมณ์ของเยาวชน โดยปีนี้มีแผน
ขยายขอบเขตการทำางานไปสู่การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และเพื่อนในศูนย์ฝึกแห่งอื่นๆ และยังคง 
รูปแบบ “พี่สอนน้อง” เหมือนเดิม สำ�หรับน้องใหม่จะเริ่มจ�กก�รฝึกส�นตะกร�้ขน�ดเล็กที่สุดก่อน ฝึกทำ�
จนกว่�จะเข�้มือ แล้วขยับไปส�นตะกร้�ขน�ดใหญ่ขึ้น ก�รฝึกฝนมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยสอน และช่วย
พิจ�รณ�ผลง�นว่�ได้ม�ตรฐ�นหรือไม่ ห�กได้ม�ตรฐ�นก็จะยกระดับไปส�นรูปทรงอ่ืนๆ หรือขน�ดใหญ่ข้ึน 

จากบทบาทของผู้เรียนในปีก่อน ในปีนี้อาร์ทกับไบรท์ขยับขึ้นมาทำาหน้าที่ผู้สอน วิธีการเมื่อ
ครัง้ตอ้งเปน็ผูเ้รยีนถูกถ่ายทอดสูเ่พ่ือนรายใหม่ๆ  เริม่ตน้ตัง้แตก่ารตดัเสน้พลาสตกิ จากนัน้จงึใหส้าน
ตะกร้าใบเล็ก ผ่านการพาทำา เพื่อนทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง ผู้สอนก็จะต้องรู้จักควบคุมอาการหงุดหงิด 
ไม่ได้ดั่งใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อ�ร์ทบอกว�่ ย�กเหมือนกัน บ�งทีเร�สอนแล้วเพื่อนไม่เข้�ใจก็มีหัวเสียและเคืองเพื่อนบ้�ง คิดว่�
เพื่อนก็คงหัวเสียเหมือนกันที่เร�สอนแล้วเข�ทำ�ไม่ได้

ในขณะที่ไบรท์บอกว่� ขณะสอนเขาจะสังเกตอาการของเพื่อนว่าตั้งใจฟังส่ิงท่ีสอนหรือไม่  
ถา้เห็นวา่เพ่ือนไม่ฟงักจ็ะหยดุสอน แลว้ให้พกักอ่น จะไมพ่ยายามบบีบงัคบั เพราะผา่นประสบการณ์
มาแล้วจึงรู้ว่าถ้าตั้งใจเรียนแป๊บเดียวก็ทำาได้ คนไหนไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มาได้แค่วันสองวันเขาก็จะไม่
กลับมาฝึกอีก

ส่วนฮิม สะท้อนมุมผู้เรียนว�่ “เขาสอนทีละขั้นตอนครับ ครั้งแรกให้ผมไปวัดสาย เขาก็สอนวิธีการ
วัดการตัดสายว่าตัดยังไง สานแบบไหน แรกๆ ก็ทำาไม่ได้เหมือนกัน รู้สึกปวดหัวเลยขอพักก่อน พอหายดี
ก็กลับมาทำาใหม่ ตอนที่ทำาไม่ได้ ผมก็อยากเลิกนะ ยอมรับว่าที่เข้าโครงการส่วนหนึ่งเพราะอยากออกไป
ข้างนอก แต่พอทำาไปนานๆ เข้าก็รู้สึกรักในสิ่งที่ทำาขึ้นมา”

เช่นเดียวกับรอน ท่ีมุ่งม่ันเรียนส�นตะกร้� เพร�ะต้ังใจท่ีจะนำ�ไปสอนต่อให้แม่ เห็นว่�แม่อยู่บ้�นว่�งๆ  
จะได้มีอ�ชีพ 

ปีนี้ทีมง�นตั้งเป้�หม�ยสม�ชิกร่วมเรียนรู้จำ�นวน 30 คน แต่วิถีชีวิตของเด็กในศูนย์ฝึกฯ ที่มีคน 
เข้�ออกหมุนเวียนอยู่เสมอ ทำ�ให้มีจำ�นวนสม�ชิกขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวล� บ�งคนเข้�ม�ฝึกแล้วทำ�ไม่ได้
ก็ออกไป บ�งคนฝึกจนทำ�ได้และเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองก็อยู่ต่อ การฝึกสานเส้นพลาสติก 

หลากสสีนัทีช่วนสบัสนในชว่งแรก จงึเป็นดา่นแรกทีท่ดสอบความอดทนและความมุง่มัน่ของทมีงาน 
ดังนั้นทีมงานจึงเปิดรับสมาชิกอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้จำากัดจำานวน ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน

“ต้องดูไปเรื่อยๆ สังเกตว่าถ้าเพื่อนเข้ามาฝึกทำาทุกวัน แสดงว่าเขาตั้งใจทำาจริงๆ” คิว เล�่

โอกาสฟ้ืนคืนศักด์ิศรี

ปนีีท้มีง�นไดร้บัโอก�สใหข้ย�ยขอบเขตก�รสอนออกไปสูช่มุชนภ�ยนอก โดยกจิกรรมสว่นหนึง่คือ
ก�รไปสอนเพ่ือนๆ ในศูนย์ฝึกฯ แห่งอ่ืน หน่ึงในน้ันคือ ศูนย์ฝึกฯ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ท่ีย้�ยเย�วชนบ�งส่วน
ม�ปรับพฤติกรรมในค่�ยรัตนพล (กองพลพัฒน�ที่ 4 ค่�ยรัตนพล อำ�เภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล�)  
ที่ทีมง�นมีโอก�สออกไปสอนทักษะจักส�นให้แก่เพื่อนในค�่ยฯ โดยจัดผู้สอน 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน 

นอกจ�กนี้ ทีมง�นยังมีโอก�สออกไปสอนเพื่อนเย�วชนที่สถ�นพินิจ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี  
จ�กคำ�เชิญชวนของสถ�นพินิจเอง คร้ังนั้นมีผู้เรียนทั้งหมด 30 คนใช้เวล�สอน 3 วัน โดยค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รเดนิท�ง ค�่อปุกรณแ์ละค�่ทีพ่กัม�จ�กร�ยไดข้องกลุม่เองทัง้หมด ท้ังยงัไมร่บัคา่ตอบแทนวทิยากร 
แต่มอบเงินส่วนนั้นไว้ให้สถานพินิจฯ นำาไปซื้ออุปกรณ์จักสานเพื่อให้เยาวชนได้ที่ผลิตชิ้นงานต่อไป

เชน่เดยีวกบักลุม่แมบ่�้นทีอ่ำ�เภอน�ทว ีเมือ่ทร�บข�่วว�่ ในศนูยฝ์กึฯ มกี�รสอนอ�ชพีจกัส�นตะกร�้ 
ก็ติดต่อขอให้เย�วชนไปสอน ลูกศิษย์สูงวัยกว่� 20 คน ทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกกังวลในตอนแรก ทั้งเรื่องก�ร
ยอมรับ และก�รสอนคนท่ีอ�ยุม�กกว่� แต่เม่ือได้สัมผัสการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน ความรู้สึก
กงัวลถูกคล่ีคลาย เพร�ะลกูศษิยสู์งวยันอกจ�กจะมพีืน้ฐ�นง�นจกัส�นม�บ�้งแลว้ ยงัตัง้ใจเรยีนรู ้ก�รเรยีน
ก�รสอนจึงเป็นไปอย�่งร�บรื่น

“ผมว่าไม่มีใครหนีหรอก ครูให้โอกาสเราแล้ว เราจะทำาลายครูได้อย่างไร ผมอยู่
ศูนย์ฝึกฯ มาปีกว่าๆ ไม่เคยได้ออกไปข้างนอกเลย ทางบ้านผมก็ไม่มีเงิน ไม่มี
ใครมาเยี่ยม พอมาอยู่โครงการนี้ตั้งแต่ตุลาคมปี 2558 จากที่ไม่มีของใช้ก็มี 
ขนมก็ได้กิน ผมจะพยายามเป็นคนดีให้ได้”
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กิจกรรมการสอนงาน และผลงานจักสานของทีมงานเป็นส่วนหน่ึง
ทีช่ว่ยประชาสมัพนัธก์ารดำาเนนิงานของศนูยฝ์กึฯ และชว่ยปรับทัศนคติ
ของคนในสังคมว่า ศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่คุก และเยาวชนที่ก้าวพลาดไม่ได้
โหดร้ายน่ากลัวอย่างที่คิด ทัศนคติในมุมบวกเช่นนี้จะทำาให้ชุมชนให้
โอกาส เปดิใจรบัเยาวชนทีก่า้วพลาดคนืสูส่งัคมไดอ้ยา่งสบายใจ ทำาให้
เยาวชนที่ถูกปล่อยตัวมีพื้นท่ีในการปรับตัว และดำารงชีวิตเป็นคนดี 
ของสังคม โดยไม่ย้อนกลับไปทำาผิดซ้ำา เพราะการถูกตีตรา ไม่ต้อนรับ 
จนต้องเข้าสู่มุมอับของชีวิตอีกครั้ง

ก�รจะได้รับสิทธิออกไปร่วมกิจกรรมนอกศูนย์ฝึกฯ ทั้งก�รไปร่วม
ประชุม อบรม ไปสอน หรือจำ�หน�่ยสินค้�นั้น ผู้ได้รับก�รพิจ�รณ�ต้องมี
คว�มประพฤติอยู่ในระดับดี การได้รับโอกาสออกไปข้างนอกศูนย์ฝึกฯ
คอืสิง่บง่บอกความไวว้างใจจากคร ูและสรา้งความรูส้กึรบัผดิชอบโดยที่
ครูไม่ต้องบอกอีกด้วย 

“ไม่หนีเพราะไม่อยากให้โครงการเสียที่เรา โครงการนี้มีมา 
หลายปีแล้วไม่อยากทำาให้เสียชื่อ ไม่อยากให้ครูเดือดร้อน” อ�ร์ทบอก

ขณะที่ไบร์ท บอกว�่ “ผมว่าไม่มีใครหนีหรอก ครูให้โอกาสเราแล้ว 
เราจะทำาลายครูได้อย่างไร ผมอยู่ศูนย์ฝึกฯ มาปีกว่าๆ ไม่เคยได้ออกไป 
ข้างนอกเลย ทางบ้านผมก็ไม่มีเงิน ไม่มีใครมาเยี่ยม พอมาอยู่โครงการน้ี
ตั้งแต่ตุลาคมปี 2558 จากที่ไม่มีของใช้ก็มี ขนมก็ได้กิน ผมจะพยายามเป็น
คนดีให้ได้”

โบ๊ต เสริมต่อว่� ครูประชิดเป็นคนที่ไว้ใจเด็กม�ก เบิกตัวพวกเร� 
ออกม�แล้วครูจะไม่คุมเลย แต่ก่อนเบิกตัวครูจะถ�มก่อนว่� จะหนีไหม  
ครูให้เร�รับป�ก เร�ก็บอกว�่ไม่หนี เมื่อครูไว้ใจเร� เร�ก็ต้องทำ�ดีให้สมกับ 
ที่ครูไว้ใจ

เมือ่ไดร้บัการยอมรบัจงึตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง เกดิความ
รับผิดชอบ และตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำาของตนท่ีจะส่งผลต่อ
ผูอ้ืน่ เปน็ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนุษยท์ีถู่กฟืน้คนืจากกจิกรรมของโครงการ

นอกจ�กโอก�สในก�รออกไปข้�งนอกอย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่อจำ�หน่�ยสินค้�ต�มหน่วยง�นต่�งๆ ในจังหวัดสงขล�แล้ว ทีมง�นยังมี
ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�อีกด้วย โดยร�ยได้จะถูกจัดสรรปันส่วนดังนี้ 
1) เป็นทุนนำ�ไปซื้ออุปกรณ์ 2) เป็นเงินออมเข้�บัญชีสม�ชิกแต่ละคน  
3) ซ้ือของใช้และเป็นค่�อ�ห�รภ�ยในกลุ่ม และ 4) สำ�หรับใช้จ่�ยเวล� 
ออกไปสอนนอกสถ�นที่ 

ความรับผิดชอบร่วม

แตใ่ชว่�่ก�รทำ�ง�นทกุอย�่งจะร�บรืน่ ก�รไดรั้บคว�มไวว้�งใจจ�กครใูหด้แูลกนัเอง ทัง้เรือ่งก�รเรยีน
ก�รสอน ก�รจัดก�รภ�ยในกลุ่ม รวมท้ังก�รดูแลอุปกรณ์ เช่น มีด กรรไกร ลวด ฯลฯ ซึ่งเป็นของมีคม  
ห�กหลุดออกไปจ�กห้องฝึกก็อ�จจะกล�ยเป็นอ�วุธเมื่อมีเหตุทะเล�ะวิว�ท ดังนั้นหลังเลิกทำ�ง�นทุกครั้ง 
ทีมง�นจึงต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดและทุกชิ้นอย่�งเข้มงวด แต่กระนั้นระหว่�งก�รเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่อออกไปสอนบุคคลภ�ยนอก กรรไกร 1 อัน ห�ยไปจ�กกล่องวัสดุอุปกรณ์ 

“วันนั้นเป็นวันที่จะออกไปสอนข้างนอกพอดี พวกเรากำาลังยุ่งกับการตัดสาย และเตรียมอุปกรณ์ 
เผลอแป๊บเดียวกรรไกรหายไปแล้ว ช่วยกันหาเท่าไรก็ไม่เจอ เลยคุยกันว่า ถ้าต้องรับโทษทุกคนต้อง 
รับผิดชอบร่วมกัน เพราะถือว่าเป็นกรรไกรของโครงการ จึงบอกครูและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้รับรู้”  
ช�ญเล�่

แม้อุปกรณ์สำ�คัญจะห�ยไป แต่ทีมง�นไม่ได้ใช้ระบบก�รตรวจสอบโดยก�รค้นตัวสม�ชิก เพร�ะ 
เชื่อใจกัน และรู้อยู่แล้วว�่ถ้�อุปกรณ์ของกลุ่มห�ยไปทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

“ทำาโครงการด้วยกันถ้าคิดจะเอาไปเขาก็ต้องเดือดร้อนด้วย วันนั้นเลยคิดว่าไม่ค้นตัวดีกว่า ถ้าค้น
แล้วไม่เจอเพื่อนก็เสียความรู้สึกกับเรา เราก็เสียความรู้สึกกับเพื่อน” ช�ญเล�่

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงเป็นบทเรียนให้ทีมงานต้องเข้มงวดกับการตรวจเช็คอุปกรณ์ 
มากขึ้น เพราะนั่นคือความรับผิดชอบร่วมกัน และที่สำาคัญคือเพื่อไม่ให้ครูที่ไว้วางใจพวกเขาต้อง
เดือดร้อน 
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ทีมงานยังยอมรับว่า แม้งานจักสานจะช่วยให้เพลิดเพลิน และ
เปน็การใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ แตก่ารทำาสิง่เดมิซ้ำาๆ กส็รา้งความ
เบือ่หน่ายไดเ้หมอืนกนั เมือ่เกดิอาการเบือ่กต็อ้งหาวธิจีดัการความรูสึ้ก
ของตนเอง บางคนเปลี่ยนแบบใหม่ เลือกเส้นพลาสติกสีสันใหม่ๆ ไป
เรื่อยๆ บางครั้งอยากทำารูปทรงแปลกใหม่ก็จะขอให้ครูเขี้ยวหาแบบ
แล้วถ่ายรูปมาให้ดู แล้วทีมงานก็จะช่วยกันแกะลาย ทดลองฝึกสาน 
ฝีมือการจักสานและความคิดสร้างสรรค์จึงพัฒนาต่อยอดไม่สิ้นสุด

เป้าหมายชีวิตท่ีคิดใหม่

ก�รที่ก้�วพล�ดจนพลั้งทำ�คว�มผิด ต้องม�ปรับพฤติกรรมใน 
ศูนย์ฝึกฯ เป็นเพราะความเยาว์วัยที่อารมณ์ ความรู้สึก มักพ่ายแพ้ต่อ
ความเย้ายวนของสิ่งต่างๆ เมื่อได้เรียนรู้งานจักสานจึงส่งผลต่อการ 
ปรับเปล่ียนอารมณ์ ความรู้สึกของทีมงานแต่ละคนแตกต่างกันไป 

ไบรท์บอกว�่ เมือ่กอ่นสมาธสิัน้ งานจกัสานทำาให้มีสมาธมิากขึน้ 
เพราะต้องต้ังใจทำา ไม่เช่นน้ันงานก็จะเสียต้องร้ือทำาใหม่ ถ้าอารมณ์ร้อน
จะทำาไมไ่ด ้การเขา้มาอยูใ่นกลุม่ยงัเปน็ประโยชนต์อ่ชวีติตนเองซึง่กำาลงั
เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาต้น ที่ต้องสะสมเวลาในการทำากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง ที่ทางศูนย์ฝึกฯ อนุญาตให้นำา
ช่ัวโมงฝึกสานตะกร้ารวมเข้าไปในรายวิชา กพช. ของการเรียน กศน. ได้

สำ�หรับคิวมองว่� การได้เรียนรู้เรื่องการจักสานเป็นพื้นฐานที่
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อได้รับการปล่อยตัว ตอนนี้ตั้งหลักวาง 
เป้าหมายชีวิตที่จะออกไปช่วยงานทางบ้านและเรียนต่อ เพราะตอนนี้
เรยีน กศน. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ไปพรอ้มๆ กบัการลงทะเบยีน
เรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงด้วย

ด้�นฮิมเล่�ว่� “ผมได้ทักษะการสานตะกร้า ได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนที่ 
ถูกต้องเป็นแบบไหน ต้องทำายังไง ออกไปสามารถนำาไปทำาเป็นอาชีพเสริม 
ที่จริงผมเป็นคนใจร้อน ตอนอยู่สถานพินิจผมทะเลาะกับเพื่อนจนได้แผล
เยบ็ 5 เขม็ เรือ่งทีท่ะเลาะกนักเ็รือ่งไมเ่ปน็เรือ่งแตเ่รากท็ำาใหเ้ปน็เรือ่ง เพราะ
ควบคมุอารมณไ์มไ่ด ้พอมาอยูท่ีน่ี่ได้มานัง่สานตะกรา้ทำาใหผ้มใจเยน็ลง 
ถ้าใจร้อนจะทำาไม่ได้ ต้องมีสมาธิถึงจะทำาได้ ถ้าได้ออกไปข้างนอก 
คิดว่าจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ไม่เช่นนั้นอาจต้องกลับมาอยู่ในนี้อีก  
ผมไม่อยากเข้ามาแล้ว”

สว่นช�ญบอกว�่ ไดฝ้กึความรบัผดิชอบ โดยเฉพาะบทเรยีนเรือ่ง
กรรไกรหาย เป็นบทเรียนสำาคัญที่ทำาให้เขาเห็นถึงผลกระทบร้ายแรงที่

จะเกิดข้ึน และพัฒนาความไว้เน้ือเช่ือใจในตัวเพ่ือนๆ จึงต้ังใจว่า ต่อไปจะทำางานอยา่งรอบคอบ มคีวาม
รับผิดชอบมากกว่าเดิม

“ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำาหน้าที่ต่างๆ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว 
เพราะหลังกลับจากทำากิจกรรมทุกครั้ง ทีมงานจะร่วมกันสรุปบทเรียน 
ทบทวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และนำาไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป  
เมื่อมีวงรอบของการทำางานร่วมกันเช่นนี้ วงจรการเรียนรู้จึงหมุนวน
ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง”

มากกว่าโอกาสคือ ความไว้ใจ

ครูเขี้ยว-ประชิด ตรงจิต ที่ปรึกษาโครงการ เล่�ว่� ปีนี้การทำางานในโครงการสานสายใย 
เพ่ือนช่วยเพื่อนเน้นไปที่การนำาความรู้ออกสู่ชุมชน เพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สานต่อไว้จาก
รุ่นสู่รุ่น จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จนได้รับเชิญให้
ไปสอนเยาวชนในศนูยฝ์กึฯ แหง่อืน่และชมุชนบางแห่ง ขณะนีก้ำาลงัประสานงานกับ กศน. ใหท้มีงาน
ไปเป็นวิทยากรช่วยสอน ซึ่งอยู่ระหว่างการหาวันเวลาที่ลงตัว

“การได้เรียนรู้การจักสาน
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
เมื่อได้รับการปล่อยตัว  
ตอนนี้ตั้งเป้าหมายชีวิตที่จะ
ออกไปช่วยงานทางบ้านและ
เรียนต่อ เพราะตอนนี้เรียน 
กศน. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไปพร้อมๆ กับ 
ลงทะเบียนเรียนที่คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รามคำาแหงด้วย”
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“เราพยายามบอกกับผู้ใหญ่เรื่องการให้โอกาสน้องๆ ในศูนย์ฝึกฯ ได้พัฒนาตัวเอง ไม่ว่าใครจะมี 
ภูมิหลังอย่างไร ตัวเราเองก็ต้องพยายามหาโอกาสให้เด็กได้ร่วมเรียนรู้จากการลงมือทำาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัตวัเขา เชน่ การไปสอนเด็กๆ ในสถานพนิจิคุ้มครองเดก็และเยาวชน จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
โดยงบประมาณทีใ่ชด้ำาเนนิกจิกรรมทัง้หมดแบง่มาจากคา่ใชจ้า่ยของนอ้งๆ ในโครงการ เพราะงบประมาณ
จากต้นสังกัดไม่พอใช้”

ทั้งนี้ครูเขี้ยวมองว่� พัฒน�ก�รของทีมง�นในแต่ละรุ่นมีคว�มแตกต่�งกัน ถ้�มองถึงคว�มเข้มแข็ง
ของจิตใจรุ่นหลังๆ อ�จจะแพ้รุ่นหนึ่ง เพร�ะรุ่นหนึ่งผ่�นก�รต่อสู้เพื่อให้ได้ม�ซึ่งโอก�สในก�รทำ�โครงก�ร 
ทีมง�นต้องพย�ย�มทำ�ง�นด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ให้ครูและคนภ�ยนอกยอมรับในตัวเข� ส่วนน้องรุ่นที่ 3 
อ�จจะอยู่ในยุคทองที่รุ่นพี่สร้�งผลง�น คว�มน่�เชื่อถือต�่งๆ ไว้ให้แล้ว เพียงแค่ส�นต่อให้โครงก�รคงอยู่
และดียิ่งขึ้นเท่�นั้น

“เรือ่งฝมีอืการทำางานเมือ่เขา้มาฝึกเดอืนถึงสองเดือน เขาสามารถออกไปสรา้งผลงานของตวัเองได ้
แต่ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งภายในจิตใจ ผมว่าเด็กรุ่นนี้ยังไม่ได้เติมเต็มให้กับตัวเขามากพอ”

คว�มแข็งแกร่งของจิตใจที่ยังไม่ม�กพอ สะท้อนผ่�นอ�ก�รสวิงของพฤติกรรมท่ีบ�งคนรู้ทั้งรู้ว่� 
กฎเกณฑ์ในศูนย์ฝึกฯ มีเรื่องใดบ้�ง ห�กทำ�ผิดจะโดนลดขั้นคว�มประพฤติอย่�งไรก็ยังฝืนทำ�ผิด เช่น  
ก�รสัก ก�รทะเล�ะวิว�ท ดังนั้นในฐ�นะท่ีปรึกษ�โครงก�รจึงต้องเติมเต็มเร่ืองก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง 
ท�งใจให้แก่ทีมง�น ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวล�ในก�รพูดคุยให้เข�มองเห็นและรู้ว่�กว่�รุ่นพี่จะสร้�งโครงก� 
รขึ้นม�ได้ต้องใช้เวล� คว�มย�กลำ�บ�ก และต้องต่อสู้ม�กเพียงไร ถือเป็นคว�มท้�ท�ยเพื่อพิสูจน์ตัวเอง 
ต่อครู เจ้�หน้�ที่ และผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่มองเข�้ม�แล้วคิดว่�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ แต่รุ่นพี่ทำ�ได้ 

เงื่อนไขสำ�คัญของโครงก�รที่ช่วยในก�รปรับพฤติกรรมคือ โอก�สที่จะได้รับสิทธิต�่งๆ ไม่เลือกว่�
เด็กจะเป็นใครม�จ�กไหน แต่เม่ือเข้�ม�แล้วต้องมีคว�มจริงใจในก�รทำ�ง�น เด็กจะรู้ว่�ครูเป็นแค่พี่เลี้ยง  
ครูไม่ส�ม�รถเป็นผู้ถ�่ยทอดได้ทั้งหมด ผู้ที่ถ�่ยทอดจริงๆ จะเป็นรุ่นพี่ที่จะต้องเข�้ม�ให้คว�มรู้กับรุ่นน้อง 
ก�รเรียนรู้ต้องม�จ�กรุ่นพี่ โครงก�รนี้เกิดขึ้นได้เพร�ะตัวเย�วชนไม่ใช่เพร�ะครู เพร�ะฉะนั้นทุกคนต้อง
ร่วมใจกันสร้�งและรักษ�โครงก�รนี้ให้คงอยู่ต่อไป สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในเรื่องของจิตใจก็คือทุกคนจะต้อง 
ไม่ทิ้งโครงก�รนี้

การซือ้ใจทมีงานดว้ยการให้โอกาสออกไปขา้งนอก เปน็เรือ่งทีค่รเูขีย้วตอ้งเอาหน้าทีก่ารงาน
ของตนเองเป็นประกัน ดังนั้นสิ่งที่บอกแก่ทีมงานที่ได้รับเลือกออกไปในแต่ละครั้งคือ ครูเปิดใจ 
ที่จะให้โอกาส ถ้าครูเบิกตัวออกไปแล้วใครหนี สิ่งแรกที่จะเกิดข้ึนคือ ครูโดนตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแน่นอน 

ครูเขี้ยวมองว�่ การทำางานของทีมงานมีจุดเด่นคือ การส่งไม้ต่อให้รุ่นน้อง ทั้งเรื่องก�รออกไป
จำ�หน่�ยหรือออกไปสอน ทีมง�นจะมีก�รว�งแผนร่วมกัน โดยแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ว่�ใครจะต้องทำ�อะไร 
ในแต่ละครั้ง เช่น คนที่ทำ�ก�รส�ธิต คนเรียกลูกค�้และข�ย คนทำ�บัญชี คนเก็บเงิน ฯลฯ

“หน้าที่ที่ทำาเขาจะหมุนเวียนไปตามความถนัด ขณะที่ออกไปทำากิจกรรมภายนอกจะมีรุ่นพ่ีไปกับ 
รุ่นน้อง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จะเป็นการสอนงานโดยมีรุ่นพี่ประกบกับรุ่นน้องไปในตัว ให้รุ่นน้องเรียนรู้
ว่าใครต้องทำาอะไร อย่างไร”

ประสบการณต์รงจากการลงมอืทำาหนา้ทีต่่างๆ ทำาใหเ้กดิการเรยีนรู้ได้เรว็เพราะหลงักลบัจาก
ทำากิจกรรมทุกครั้ง ทีมงานจะร่วมกันสรุปบทเรียน ทบทวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และนำาไปแก้ไข
ปรับปรุงการทำางานในคร้ังต่อไป เม่ือมีวงรอบของการทำางานร่วมกันเช่นน้ี วงจรการเรียนรู้จึงหมุนวน
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โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่ปรึกษาโครงการ ครูประชิด ตรงจิต
 เจ้�หน้�ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 9 จังหวัดสงขล�
ทีมทำางาน เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา

ตวัจดุประกายใหม้โีครงการอืน่ๆ ตามมา กลายเปน็จดุขายของศนูย์ฝกึฯ เขต 9 ท่ีเดก็สามารถบรหิารจดัการ
โครงการเองได้ โดยที่มีครูเป็นแค่พี่เลี้ยงอย่างเดียว เป็นศูนย์ฝึกฯ แรกที่ทำาได้” ครูเขี้ยวกล�่วทิ้งท�้ย

เพราะเชื่อมั่นว่า “คนเปลี่ยนแปลงได้” การหยิบยื่น “โอกาส” คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ 
ก้าวพลาดท่ีควรได้รับเพ่ือปรับเปลี่ยนตนเอง แม้ทุกคนจะก้าวเข้ามาเรียนรู้งานจักสาน เพราะหวัง
สิทธิประโยชน์ แต่เมื่อได้สัมผัสอย่างจริงจัง กลับรู้สึกรักในสิ่งที่ทำา และได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมากกว่า
ที่คิด ทั้งขนม อาหาร ของใช้ การได้ออกไปข้างนอกศูนย์ฝึกฯ มีค่าต่อใจ เช่นเดียวกับการมีสติ สมาธิ 
การจดัการอารมณพ์ลุง่พลา่นของวยั และความรบัผดิชอบ สิง่สำาคญัคอืการยอมรบัจากผู้คนรายรอบ 
ทำาให้ทีมงานทุกคนตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้สึกมีศักดิ์ศรีที่จะต้องรับผิดชอบไม่ทำาให้คนอื่น
เดือดร้อน และรู้จักการเป็นผู้ให้ เพราะได้รับ “โอกาส” หลายชีวิตในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาจึงตั้งหลักได้อีกครั้ง

ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่สะท้อนภาพความสำาเร็จของ
โครงการนีส้ว่นหนึง่คือ ผู้ร่วมโครงการมีงบประมาณในการทำากิจกรรมและดแูลความเปน็อยูข่องตนเอง
ให้ดีขึ้น 

“เร่ืองงบประมาณเป็นเร่ืองท่ีหลายคนต้ังคำาถามเหมือนกันว่า ครูได้เงินเยอะไหม ครูนำาเงินของเด็ก 
ไปใช้มากไหม เราไปบังคับคนภายนอกไม่ได้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา แต่เรามีความเข้มแข็งอยู่ได้มาถึง 3 ปี  
ส่วนแบ่งจะไม่ใช่จุดหลัก แต่ส่วนสำาคัญที่ต้องมีคือทุนหมุนเวียนในโครงการและเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย
เรือ่งของกนิท่ีออกไปขา้งนอกเดก็ๆ ตอ้งไดกิ้น และคนทีอ่อกไปตอ้งซือ้ของมาฝากเพือ่นทีไ่ม่ไดอ้อกไปดว้ย 
ทั้งของกินของใช้กองกลาง ส่วนที่เหลือจึงนำามาเป็นส่วนแบ่งเก็บไว้ในบัญชีสมาชิกแต่ละคน ไม่ว่าของใคร
ขายได้หรือไม่ได้ก็ตาม โดยเฉลี่ยให้เท่ากันทุกคน แต่ต่อไปจะวางแผนใหม่ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินท่ี 
ขายออกไปได้ชิ้นละกี่บาท แล้วทำาบัญชีไว้ให้ทุกคนมาสรุปร่วมกันตอนสิ้นเดือน เราเรียนรู้ส่วนน้ีจาก
ประสบการณ์เหมือนกัน ฉะนั้นคนที่ตั้งใจทำามากขายได้มากก็จะได้มากหน่อย” 

ครูเขี้ยวมองอน�คตของโครงก�รนี้ว่� ในปีต่อไปกิจกรรมเกี่ยวกับก�รจักส�นภ�ยในศูนย์ฝึกฯ 
ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้โดยไม่ต้องรอรับก�รสนับสนุนจ�กแหล่งทุนภ�ยนอก เพร�ะมีก�รสะสมทุนไว้ 
ส่วนหน่ึงแล้ว แต่ส่ิงท่ียังต้องการคือ การสนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้ เช่น การอบรม การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ต่อไป

“ถือเป็นความโชคดีของศูนย์ฝึกฯ เขต 9 ที่ผู้อำานวยการ ผู้ช่วย และคณะครูที่นี่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมลักษณะนี้ ให้ความเชื่อใจและเช่ือถือในตัวเด็กว่าเขาสามารถทำากิจกรรมนี้ได้ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานให้คนทั่วไป เช่น ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เชื่อถือในตัวโครงการเราได้ นับได้ว่าโครงการนี้เป็น 
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กระเป๋�ใบแรกในชีวิตที่เย็บด้วยตนเองคือ คว�มภูมิใจระคน 
แปลกใจที่ตนเองส�ม�รถทำ�ได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลุกเร้�ให้สม�ชิก

ได้เห็นคุณค�่ของตนเอง เพร�ะหลังจ�กก�้วพล�ด หลงท�ง 
ทำ�ผิด จนถูกควบคุม คว�มมั่นใจ คว�มมั่นคงในชีวิตสูญสิ้นไป
พร้อมๆ กับอิสรภ�พ แต่วันที่เห็นผลง�นจ�กฝีมือของตนเอง

ปร�กฏ เป็นวันที่หล�ยคนรู้สึกว่� ชีวิตนี้ยังมีคว�มหวัง

“เคยเจอสถานการณ์ที่สอนแล้วเพื่อนทำาไม่ได้เหมือนกัน แต่แทนที่จะตำาหนิ 
พวกเธอเลือกใช้วิธีข่มอารมณ์ แล้วให้กำาลังใจแทน บอกเขาว่าต้องทำาให้ได้นะ 
ใจเย็นๆ ส่วนตัวเราก็ต้องใจเย็นด้วย”

ลงมือทำา สร้างประสบการณ์ใหม่

น้องและอ้อน1 สม�ชิกของทีม ที่วันนี้ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกศูนย์ฝึกแล้ว เล�่ว่� ในระหว่�งที่อยู่ใน
ศูนย์ฝึกฯ หลังจ�กที่สม�ชิกรุ่นพี่อีก 2 คน คือ นวลกับบีม ออกไปก่อนแล้ว ตนเลยรับไม้ต่อเป็นแกนนำ� 

ก�รเปลี่ยนบทบ�ทม�เป็นแกนนำ�ทำ�ให้น้องได้มีโอก�สนำ�เสนอโครงก�รต่อคณะกรรมก�รของ 
สงขล�ฟอรั่ม ซึ่งเป็นประสบก�รณ์ใหม่ที่สร้�งคว�มตื่นเต้นให้เธอเป็นอย�่งม�ก

“เล่าให้คณะกรรมการฟังว่า โครงการของเรามีประโยชน์อย่างไร กระเป๋ามีแบบไหนบ้าง ตอนสอน
รุ่นน้องสอนอย่างไร ซึ่งกรรมการได้ให้กำาลังใจ และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและให้ตั้งใจสอนน้องๆ ให้ดี” 

ส่วนอ้อนได้เป็นตัวแทนร่วมกับมิน นีนีและเฟิร์น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสำานึก
พลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง” กับสงขล�ฟอรั่มที่ชุมชนคลองแดน ทำ�ให้ได้ 
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนที่มีคว�มเข้มแข็ง การทำากิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน  
เป็นความกดดันเล็กๆ อย่างหนึ่งซึ่งทำาให้อ้อนรู้สึกเขินอายในตอนแรก แต่ก็ค่อยๆ ปรับตัว สนิทกับ
เพื่อนใหม่มากขึ้นและทำากิจกรรมกับเพื่อนใหม่ได้อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้สึกแปลกแยก

กิจกรรมหลักของโครงก�รคือ ก�รเย็บกระเป๋�ผ้� มีขั้นตอนก�รเย็บที่น้องและอ้อนช่วยกันเล่�ว่� 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ก�รลอกแบบ (แพทเทิร์น) และก�รฝึกเย็บ ส่วนก�รสอนนั้นใช้วิธีจับคู่สอนตัวต่อตัว 
แล้วแต่น้องจะเดินเข�้ไปขอคำ�ปรึกษ�จ�กใคร ไม่ได้มีก�รแบ่งเฉพ�ะเจ�ะจง และไม่ได้กำ�หนดว�่น้องต้อง
จับคู่กับพี่คนไหนอย�่งเป็นท�งก�ร

ข้ันตอนก�รฝึกลอกแบบน้ันจะสอนให้รุ่นน้องลอกแบบกระเป๋�ท่ีรุ่นพ่ีเคยทำ�ม�ก่อน ส่วนก�รฝึกเย็บน้ัน
จะมีขั้นตอนม�กกว่� คือ เริ่มจ�กก�รฝึกเย็บ ฝึกสอย แม้กระทั่งก�รขมวดปมด�้ยก็มีวิธีเฉพ�ะ เมื่อน้อง
ส�ม�รถเย็บเข้�ถ้ำ� เย็บดำ�น้ำ� (เทคนิคก�รเย็บให้ผ้�เกิดรอยย่น สร้�งมิติลวดล�ยบนผืนผ้�) โดยมีฝีเข็ม
สม่ำ�เสมอ และแน่นหน�ดี จึงจะให้เริ่มเย็บกระเป�๋ใบเล็กๆ ก่อน เมื่อฝีมือดีขึ้นก็จะเปลี่ยนไปเย็บกระเป�๋
ที่มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น

ออ้นกบันอ้ง เล�่ว�่ เคยเจอสถานการณท์ีส่อนแลว้เพือ่นทำาไมไ่ดเ้หมอืนกนั แตแ่ทนทีจ่ะตำาหน ิ
พวกเธอเลือกใช้วิธีข่มอารมณ์ แล้วให้กำาลังใจแทน

“บอกเขาว่าต้องทำาให้ได้นะ ใจเย็นๆ ส่วนตัวเราก็ต้องใจเย็นด้วย” อ้อนบอก
“มอีารมณเ์สยีเหมอืนกนั แตต่อ้งทำาเฉยๆ เกบ็อาการไว้ เพราะเรากเ็คยเปน็แบบนีเ้หมอืนกนั

ตอนมาแรกๆ เวลาพี่ๆ สอนบางทีเราไม่ตั้งใจฟัง เราก็ทำาไม่ได้ พอเราทำาไม่ได้คนสอนก็ต้องหัวเสีย
เป็นธรรมดา” น้องเล�่

1  ชื่อของเย�วชนในเรื่องนี้เป็นน�มสมมุติ

โครงการเย็บใยร้อยใจด้วยรัก ใช้การเย็บกระเป๋าเป็นเครื่องมือในการสร้างสมาธิ ฝึกการ
ควบคมุตนเอง อดทน และสรา้งความภมูใิจใหต้นเองของเยาวชนหญงิในศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และ
เยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ที่ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดว้ยก�รทำ�ง�นในปีทีผ่�่นม�ทำ�ใหเ้หน็ก�รเปลีย่นแปลงของทมีง�น ก�รเยบ็กระเป�๋ชว่ยให้ทมีง�น
ควบคุมอ�รมณ์ได้ดีขึ้น และสม�ชิกต่�งได้ทักษะอ�ชีพติดตัวหลังออกไปแล้ว จึงอย�กส่งต่อโอก�สในก�ร
ฝึกตัวเองให้กับเพื่อนๆ ที่ยังอยู่ในศูนย์ฝึกได้มีโอก�สเช่นเดียวกัน ครูแอ๊ด-กอบกาญจน์ เทพวาริน  
ที่ปรึกษาโครงการ จึงช่วยประส�นง�นส่งโครงก�รนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชน
สงขล�
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“ต้องเสียเลือดจากการถูกเข็มตำามือกันทุกราย เมื่อเย็บไม่ได้ ทำาไม่สวย 
อารมณ์หงุดหงิดก็จะคุกรุ่น ยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งโดนเข็มตำามือ บ่อยๆ เข้าจึง
กลายเป็นบทเรียนที่ตกผลึกเองว่า ต้องตั้งใจทำางาน ใส่ใจในความละเอียด 
และใส่ใจทุกฝีเข็มที่เย็บ เหมือนเป็นการฝึกสมาธิโดยไม่รู้ตัว เมื่อทำาเป็นก็เริ่ม
เกิดความเพลิดเพลินกลายเป็นความชอบในที่สุด...”

คุณค่าท่ีค้นพบ

สม�ชิกส่วนใหญ่แต่ต้องผ่�นขั้นตอนที่ต้องเสียเลือดจากการถูกเข็มตำามือกันทุกราย เมื่อเย็บ 
ไม่ได้ ทำาไม่สวย อารมณ์หงุดหงิดก็จะคุกรุ่น ยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งโดนเข็มทิ่มมือ บ่อยๆ เข้าจึงกลายเป็น
บทเรียนที่ตกผลึกเองว่า ต้องต้ังใจทำางาน ใส่ใจในความละเอียดและใส่ใจทุกฝีเข็มที่เย็บ เหมือน
เป็นการฝึกสมาธิโดยไม่รู้ตัว เมื่อทำาเป็นก็เริ่มเกิดความเพลิดเพลินกลายเป็นความชอบในที่สุด  
ชนิดที่บอกได้เลยว่� กระเป๋�ใบแรกที่เย็บสำ�เร็จ แม้จะไม่งดง�มสมบูรณ์แบบ แต่เจ้�ของต่�งหวงเก็บไว้ 
ใช้เองหรือนำ�ไปมอบให้คนที่รัก โดยไม่มีใครยอมข�ยแลกเงิน

กระเป๋าใบแรกในชีวิตที่เย็บด้วยตนเอง คือ ความภูมิใจระคนแปลกใจที่ตนเองสามารถทำาได้ 
เปน็จดุเริม่ตน้ทีป่ลกุเรา้ใหส้มาชกิไดเ้หน็คณุคา่ของตนเอง เพราะหลงัจากก้าวพลาด หลงทางทำาผดิ 
จนถกูควบคมุ ความมัน่ใจ ความมัน่คงในชวีติสญูสิน้ไปพรอ้มๆ กบัอสิรภาพ แตว่นัทีเ่ห็นผลงานจาก
ฝีมือของตนเองปรากฏ เป็นวันที่หลายคนรู้สึกว่า ชีวิตนี้ยังมีความหวัง 

“น้องๆ ท่ีน่ีทุกคนเท่าที่ครูสังเกต ทุกครั้งที่เขาทำางานออกมาสำาเร็จ เขาจะไม่อยากเก็บงานไว้เอง 
แต่จะนึกถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเขา อย่างน้องตอนทำากระเป๋าเสร็จ ป้าเขาจะมาเยี่ยม เขาก็บอกว่า
จะซ้ือกระเป๋าแบบน้ีให้ป้าใบหน่ึง เพราะตอนน้ันเขายังเย็บได้ไม่สวย พอป้ามาเขาก็ไปเลือกใบท่ีเย็บสวยกว่า
มาให ้เรากเ็หน็จากตรงนัน้วา่ เขาช่างสงัเกตและใสใ่จ การมาทำางานตรงนีเ้หมอืนเปน็แรงกระตุน้ใหเ้ขานกึถงึ
คนที่เขารัก ว่าเขาสามารถทำาอะไรให้พ่อแม่ หรือคนที่ดูแลเขาในยามที่เขาไม่มีใครได้” ครูแอ๊ดเล่�เสริม

อนาคตท่ีมีทางไปต่อ

ก�รออกไปอยู่ข้�งนอกหลังก�รปล่อยตัวเป็นอิสรภ�พที่ทุกคนใฝ่ห� แต่ทั้งน้องและอ้อนต่�งเห็น
ตรงกันว่� ต้องปรับตัวเยอะม�ก เนื่องจ�กทั้งสองคนปรับพฤติกรรมได้ดี จนเมื่อได้พิจ�รณ�ปล่อยตัว  
ซึง่เปน็ก�รปลอ่ยตวัเรว็เกนิกว่�ทีค่�ดคดิ ทำ�ใหย้งัไมท่นัเตรยีมตวัเตรยีมใจ ชวีติทีคุ่น้ชนิกบัก�รต้องทำ�อะไร
ต�มต�ร�งเวล� กล�ยเป็นคว�มว่�งเปล�่เมื่อออกไปอยู่ข�้งนอก ทำ�ให้ต้องห�กิจกรรมทำ� 

นอ้งทีเ่พิง่ไดร้บัการปลอ่ยตวัเมือ่ตน้เดอืนกนัยายน 2559 ไดก้ลับไปอยูก่บัครอบครวัทีอ่ำาเภอ
เบตง จงัหวดัยะลา โดยไดท้ำางานในรา้นติม่ซำา รอจะสมคัรเรยีนตอ่ในภาคการศกึษาถดัไป แมย้งัไมม่ี
เงินลงทุนเย็บกระเป๋า แต่น้องยังเย็บกระเป๋าอย่างสม่ำาเสมอ ด้วยการรับวัสดุจากครูแอ๊ดมาน่ังทำาท่ีบ้าน 
แล้วส่งผลงานที่ทำาเสร็จกลับไปทางไปรษณีย์ 

“ตอนอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ก็คิดถามตัวเองเหมือนกันว่าจะกลับไปเป็น
เหมือนเดิมหรือเปล่า จะใจแข็งพอไหมท่ีจะไม่เดินผิดทางอีก แต่พอออก 
ไปแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และไม่คิดจะกลับไปทำาแบบเดิมอีกแล้ว”  
น้องยืนยันก�รเลือกเส้นท�งใหม่ให้ชีวิต

ด้�นอ้อนซ่ึงได้รับก�รปล่อยตัวหลังจ�กน้องในสัปด�ห์ถัดม� บอกว่� 
เธอไม่ได้เตรียมตัวอะไร แต่วันที่ได้ออกไปดีใจจนร้องไห้ออกมาเลย  
พอถึงบ้านก็ไปกอดแม ่และตั้งใจที่จะออกจ�กวงจรชีวิตเดิมๆ ก่อนเข้�ม�
อยู่ในศูนย์ฝึกฯ เม่ือพ้นโทษเธอจึงหลบเล่ียงการเข้าไปคลุกคลีกับเพื่อน 
กลุ่มเก่าที่อาจจะชักจูงไปในทางที่ผิดอีก ปัจจุบันอ้อนเหลือสอบอีก  
2 เทอมก็จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และตั้งใจว่าอยากเรียนต่อ

“ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราห้ามใจได้ เราก็จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
คาถาห้ามใจคือ ให้นึกถึงตอนที่ต้องมาอยู่ในนี้ มันทรมาน หนูอยากเรียน
หนังสือ อยากเดินไปในทางที่ดีกว่าที่ผ่านมา คบกับเพื่อนที่เป็นเด็กเรียน  
เราก็ได้เรียนด้วย ใจหนูแข็งพอไม่อยากกลับเข้ามาอีก” อ้อนตั้งปณิธ�น

ท้ัง 2 คนเห็นพ้องต้องกันว่า เพราะการฝึกเย็บกระเป๋าทำาให้ใจเย็น 
มีสมาธิและคิดก่อนทำา เมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว คนอื่นๆ จึงสัมผัส
ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอ้อนและน้อง  

“เมื่อก่อนคิดจะทำาอะไรก็ทำาเลย แต่ตอนน้ีก่อนทำาจะคิดก่อนว่า  
ทำาแบบนีด้หีรอืเปลา่ ทำาแลว้จะเกดิผลยงัไงกลับมาบา้ง อยา่งตอนกลบับา้น
หลังปล่อยตัวออกไป ของเล่นที่สะสมไว้ในบ้านหายหมดเลย เพราะเอาไป
ให้น้องเล่น มีโกรธเล็กน้อย แต่ก็คิดได้ว่าไม่เป็นไร ของเล่นไม่ได้มีประโยชน์
อะไรกับเราแล้ว ตอนน้ีคิดแต่เรื่องการทำางานหาเงินด้วยตัวเอง” น้องเล่�
เหตุก�รณ์ในชีวิตที่ปกติถ้�เจอแบบนี้มีอ�ละว�ดแน่ๆ 

เช่นเดียวกับอ้อนที่ท�งบ้�นบอกว่�เธอเปลี่ยนไป เมื่อก่อนถ้า 
โดนว่าอะไรจะสวนกลับทันที แต่ตอนนี้จะเงียบก่อน แรกๆ ยังรู้สึก 
อยากเถียง ช่วงหลังก็คิดว่า เดี๋ยวค่อยๆ หาทางอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ
ความคิดเราดีกว่า แต่ส่วนใหญ่ก็จะเงียบไว้ก่อน

ครูผู้ปรารถนาดี

ครแูอด๊หรอืแมแ่อด๊ของเดก็ๆ เล�่ว�่ สถ�นก�รณใ์นศนูยฝ์กึฯ จงัหวดั
สงขล�ในฝ่ังเย�วชนหญิงตอนนี้มีจำ�นวนเด็กน้อยลงเรื่อยๆ จ�กเดิมที่เคย
มี 30-40 คน ปัจจุบันเหลือเพียง 5 คน ซึ่งนับว�่เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ย�กต่อก�ร
เชิญวิทย�กรจ�กสถ�นศึกษ�ภ�ยนอกม�ช่วยสอน เพร�ะติดปัญห�เรื่อง
จำ�นวนเดก็ของศนูยฝ์กึฯ มนีอ้ยเกนิไป โดยเงือ่นไขก�รอบรมของหนว่ยง�น
ต่�งๆ ปกติจะมีก�รกำ�หนดจำ�นวนผู้เรียนขั้นต่ำ�อย�่งน้อย 15 คน

“ตอนอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ก็คิด
ถามตัวเองเหมือนกันว่า 
จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
หรือเปล่า ใจแข็งพอไหม 
ที่จะไม่เดินผิดทางอีก  
แต่พอออกไปแล้วก็ไม่ได้
ยากอย่างที่คิด และไม่คิด 
จะกลับไปทำาแบบเดิม 
อีกแล้ว”
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“ตอนเริม่ทำาโครงการในปทีี ่2 จำานวนเดก็ยงัอยูท่ีส่บิกว่าคน แตห่ลงั
จากทยอยปล่อยตัวออกไปจนตอนนี้เหลืออยู่ 5 คน” 

แม้ว่�จะเหลือเด็กเพียง 5 คน แต่ครูแอ๊ดก็ยังสนับสนุนให้ทำ�ง�น 
เย็บกระเป๋�อย่�งต่อเนื่อง ล่�สุดได้รับออเดอร์ทำ�พวงกุญแจดอกทิวลิป 
จ�กวิทย�ลัยก�รอ�ชีพน�ทวี สำ�หรับไว้เป็นที่ระลึกให้แขกของวิทย�ลัย  
ทำ�ใหเ้ดก็ๆ มงี�นทำ�อย�่งต่อเนือ่ง และมรี�ยไดเ้กบ็ไวเ้ปน็ทุนย�มปลอ่ยตวั 
เพร�ะเมื่อหักต้นทุนก�รผลิตจ�กร�ค�ข�ยพวงละ 20 บ�ทแล้ว เด็กๆ จะ
ได้รับปันผลพวงละ 8 บ�ท

ครูแอ๊ดในฐ�นะที่อยู่กับเด็กๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เล่�ว�่ ต้องสังเกต
พฤติกรรมของเยาวชนตลอดเวลา เพราะครูต้องเป็นผู้ทำารายงาน 
การเปลี่ยนแปลงของเยาวชนแต่ละคนส่งศาล การร่วมกิจกรรมใน
โครงการนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำาให้ศาลพิจารณาเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเยาวชน 

“ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปกติครูอยู่กับน้องตลอดก็จะ 
เห็นชัดว่าตอนเข้ามาเขาเป็นแบบไหน ถามว่าเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นยังไง  
ครใูช้การเปรยีบเทียบกบัพฤตกิรรมของเดก็แตล่ะคนตัง้แตต่อนแรกทีเ่ขา้มา
มากกว่า ไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างเด็กกันเอง เพราะแต่ละคนก่อนเข้ามา 
ที่นี่ก็ผ่านอะไรมาแตกต่างกัน”

เม่ือครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผนวกกับกระบวนการทำางาน
ในโครงการฯ ที่สมาชิกต้องมีใจจดจ่ออยู่กับฝีเข็ม จึงส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกฯ โดยเฉพาะการควบคุม
อารมณ์ที่ทุกคนใจเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะ
ทำาให้ไม่วู่ว่าม พลั้งเผลอทำาผิดอีก ซึ่งความเอาใจใส่ของครูที่ยังคงมี 
ให้ลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ครูติดตามข่าวคราวของลูกศิษย์ผ่าน 
ช่องทางที่เอื้ออำานวยอย่างสม่ำาเสมอ

“ก่อนปล่อยตัวน้องๆ ออกไปครูจะกังวลกับเด็กทุกคน เพราะถึงแม้
เราจะอบรมเขาแลว้ ตอนอยูก่บัเราเดก็อาจจะเข้มแขง็ แตเ่มือ่ออกไปเขาตอ้ง
ไปอยู่ในสังคมเดิมๆ ซึ่งมีความเสี่ยงอีก เพราะฉะน้ันน้องๆ คนไหนที่เรา
ติดต่อกับเขาได้ทางเฟซบุ๊กหลังออกไปแล้ว เราจะติดต่อไปพูดคุยกับเขา  
คนไหนเตือนได้เราก็เตือน ตัวเราเองก็ต้องพิจารณาไปตามความเหมาะสม 
ดูสเตตัสที่เขาโพสต์บ้างหรือคำาพูดที่เขาคุยกับเรา อยากพาเขาไปให้ถึงฝั่ง 
อยากเหน็เขาทำางานท่ีด ีไมก่ลบัไปสูเ่ส้นทางเดิมอกี นัน่เทา่กบัเปน็กำาไรชวิีต
ของเราแล้ว อะไรที่จะช่วยให้เด็กมีโอกาสได้ เราก็อยากสรรหามาให้”  
ครูแอ๊ดกล่�วทิ้งท้�ย

แม้เป็นโครงการที่ดำาเนินงานในพื้นที่จำากัด และทีมงานต้องฟื้นฟูกำาลังใจค่อนข้างมาก  
แต่หลักการของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติยังถูกใช้เป็นแก่นในการทำางาน ทุกคนได้สัมผัสความ 
เจ็บปวดจากการถูกเข็มตำามือ รู้สึกหงุดหงิดกับฝีเข็มที่บิดเบี้ยว ผลงานที่ปรากฏเตือนใจให้ต้อง 
ตัง้สต ิมคีวามละเอยีด รอบคอบ กลายเปน็การเรยีนรูท้ีท่ำาใหต้กผลึกทางความคดิไดเ้อง เมือ่สิง่ทีค่ดิ
วา่ยากถกูทำาไดด้ว้ยสองมอื ปลกุความตระหนกัรูถ้งึคณุคา่ของตนเอง กลายเปน็จดุเริม่ตน้ใหเ้ยาวชน
ผู้ก้าวพลาด กล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป

“เมื่อครูดูแลเอาใจใส ่
อย่างใกล้ชิด ผนวกกับ
กระบวนการทำางานใน 
โครงการฯ ที่สมาชิกต้อง 
มีใจจดจ่ออยู่กับฝีเข็ม  
จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเยาวชนหญิงใน 
ศูนย์ฝึกฯ โดยเฉพาะเรื่อง
การควบคุมอารมณ์ท่ีทุกคน
ใจเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกัน 
ที่จะทำาให้ไม่วู่ว่าม พลั้งเผลอ 
ทำาผิดอีก”

โครงการเย็บใยร้อยใจด้วยรัก
ที่ปรึกษาโครงการ ครูกอบก�ญจน์ เทพว�ริน
 เจ้�หน้�ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 9 จังหวัดสงขล�
ทีมทำางาน เย�วชนหญิงจ�กศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชนเขต 9 จังหวัดสงขล�
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สร้างคุณค่าในตน
ฝึกฝนทักษะอาชีพ 

โครงการงานหนังสานฝันเพื่อเยาวชน 
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บทเรียนสำ�คัญที่ได้เรียนรู้ คือ ก�รรับฟังผู้อื่นและยอมรับ
ข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อนำ�กลับม�แก้ไขและพัฒน�ตัวเอง
เมื่อก่อนเร�อ�จจะไม่ฟัง ใครบอกอะไรไม่สนใจ แต่ประสบก�รณ์

จ�กก�รทำ�โครงก�รนี้ทำ�ให้รู้ว่� ยิ่งเร�ฟังคนอื่น เร�ยิ่งได้คว�มรู้ 
ไม่ใช่แค่ฟังครูอย่�งเดียว แต่ฟังคว�มคิดเห็นของเพื่อน

ของลูกค้� และทุกคน ตรงไหนดีอยู่แล้วเร�ก็เก็บไว้
ส่วนตรงไหนที่ควรแก้ไขเร�จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ให้โอกาสตน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 9 จังหวัดสงขล� มีเย�วชนที่กระทำ�คว�มผิดจ�ก 7 จังหวัด
ภ�คใต้ตอนล่�งอยู่รวมกันหล�ยร้อยคน จึงมีกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ตลอดจน 
เสริมสร้�งทักษะในก�รประกอบอ�ชีพ มุ่งหวังให้เย�วชนมีคว�มรู้และทักษะติดตัว เมื่อพ้นว�ระของก�ร 
รับโทษจะได้ออกไปประกอบอ�ชีพหรือดำ�เนินชีวิตในแนวท�งที่ดี 

ครูจรรยา จิตรัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และที่ปรึกษาโครงการ เล่�ว่� เด็กและเย�วชนที่เข�้ม�อยู่
ในศูนย์ฝึกทุกคนต้องเรียนรู้วิช�ช่�งด้�นต่�งๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) วิช�ชีพระยะสั้น (ไม่ถึง 3 เดือน) 
ส�ม�รถเลือกเรียนช�่งศิลป์ ช�่งดนตรี หรือช�่งยนต์ก็ได้ 2) วิช�ชีพระยะย�ว (ม�กกว�่ 1 ปี) จะมีวิช�ให้
เลือกเรียน เช่น ช่�งเชื่อม ช่�งไฟฟ้� ช่�งไม้ และช่�งเกษตร เป็นต้น ที่ผ่�นม�ถ้�เด็กไม่ได้สมัครเรียน 
วิช�ช่�งศิลป์ ก็ไม่มีโอก�สเรียนทำ�เครื่องหนัง แกนนำาเยาวชนจึงคิดทำาโครงการงานหนังสานฝันเพื่อ
เยาวชนข้ึน เพ่ือให้เพ่ือนๆ ในศูนย์ฝึกฯ ท่ีเรียนงานช่างอ่ืนแต่สนใจงานเคร่ืองหนังได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย 

“ตอนเรียนในวิชาเรียน เขาจะแค่เข้ามานั่งให้ครบชั่วโมงเรียนเท่านั้น ทำาได ้
พักหนึ่งก็ทิ้ง แต่พอเป็นโครงการที่เขาริเริ่มขึ้นมาเอง เขาจึงต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม พยายามอดทนทำาจนงานเสร็จ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี ้
ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน”

จรรย� เล�่ต่อว่� เธอสนใจเรื่องง�นหนังเป็นพิเศษ และคิดว�่ง�นแบบนี้น�่จะเหม�ะสำ�หรับนำ�ม�
ใช้พัฒน�ทักษะให้เด็กและเย�วชนในศูนย์ฯ เมื่อมีโอก�สจึงเข้�ไปห�คว�มรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเย็บหนัง
จ�กวิทย�ลัยส�รพัดช่�งหลวงประท�นร�ษฎร์ อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� แล้วนำ�ทักษะคว�มรู้ที่ได้ม�
ดัดแปลงให้ง�่ยต่อก�รเรียนรู้ของเย�วชนในศูนย์ฝึกฯ

ขวด1 แกนนำ�รุ่นแรก เป็นผู้ชักชวนเพื่อนที่สนใจง�นหนังเข�้ม�ฝึกฝน และช่วยถ่�ยทอดคว�มรู้ให้
รุ่นน้อง บอกว่� เป้าหมายของโครงการน้ีคืออยากให้เพ่ือนๆ ในศูนย์ฝึกฯ ใช้เวลาว่างพัฒนาทักษะอาชีพ 
มีอาชีพติดตัวไปหลังได้รับการปล่อยตัว และใช้เวลาว่างมาทำาประโยชน์ ลดการกระทำาความผิด
ระหว่างอยู่ที่นี่ 

ขวด บอกว�่ ก�รทำ�โครงก�รเริม่จ�กก�รศกึษ�คว�มตอ้งก�รของตล�ดว�่นยิมกระเป�๋ลักษณะไหน 
จ�กนั้นทุกคนจะเริ่มเรียนรู้ก�รเย็บหนังจ�กครูจรรย�ตั้งแต่ต้นจนทำ�เป็น ใครทำ�เป็นทำ�คล่องก็ช่วยสอน
เพื่อนต่อไป ครูจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถในการออกแบบลวดลายและร่วมกัน 
วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ 

ขวดบอกอีกว่� เดิมทีตอนเรียนในวิช�เรียน เข�จะแค่เข้�ม�นั่งให้ครบชั่วโมงเรียนเท่�นั้น ทำ�ได ้
พักหนึ่งก็ทิ้ง แต่พอเป็นโครงก�รที่เข�ริเริ่มขึ้นม�เอง เขาจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พยายามอดทน

1 ชื่อแกนนำ�ทุกคนในเรื่องนี้เป็นน�มสมมติทั้งสิ้น 

เพราะเห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆ กลุ่มจักสานท่ีทำาโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ใช้
เวลาวา่งฝึกฝนงานหตัถกรรม และไดอ้อกไปทำากจิกรรมเพิม่ประสบการณน์อกศนูยฝ์กึฯ อยูบ่อ่ยครัง้ 
จึงอยากมีโอกาสแบบเพื่อนบ้าง...นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการงานหนังสานฝันเพื่อเยาวชน
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ทำาจนชิ้นงานเสร็จ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 

“ถ้าทำาไม่สำาเร็จ เราจะไปสอนคนอ่ืนต่อไม่ได้ ยิ่งพอทำาได้ ก็ยิ่งภาคภูมิใจว่าพวกเราสามารถเป็น
ตัวอย่างให้เพื่อนได้” 

จรรย� เสริมต่อว�่ แม้การทำากิจกรรมจะเริ่มได้ไม่นาน แต่เห็นได้ชัดว่า แกนนำารุ่นแรกนิ่งขึ้น 
มีสมาธิมากขึ้น 

อย�่งไรกต็�ม เมือ่ม�ถงึชว่งค�บเกีย่วระหว�่งทีแ่กนนำ�รุน่แรกกำ�ลงัไดร้บัก�รปลอ่ยตวั จรรย�กังวล
ว่�โครงก�รจะเดินหน้�ต่อไม่ได้ เนื่องจ�กไม่มีกลุ่มเย�วชนเข้�ม�สืบต่อ แต่เม่ือเห็นศักยภ�พของแกนนำ�
รุน่แรกทีม่ภี�วะผูน้ำ�และมคีว�มรบัผดิชอบในสิง่ทีพ่วกเข�คดิและอย�กทำ� และดว้ยกระบวนก�รเรยีนรูแ้บบ
พี่สอนน้อง ส่งผลให้วันนี้โครงก�รง�นหนังส�นฝันเพื่อเย�วชนมีแกนนำ�ม�ส�นต่อ และมีถึงรุ่นที่ 3 แล้ว 

สานต่องานหนัง...จากรุ่นสู่รุ่น

“เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่และอยากลองทำา” คำ�บอกเล่�ที่แกนนำ�รุ่น 3 ทั้ง 5 คน คือ บาส พี่ ซีดาน 
ชาริฟ และ ดิ๊ป ให้เหตุผล

บ�ส ยอมรับว่� ตอนแรกเข�ไม่ค่อยสนใจง�นช่�งศิลป์เท่�ใดนัก แตเ่มื่อได้ลองฝึกฝนจนทำาได้ 
ความภาคภูมิใจทำาให้อยากผลิตชิ้นงานออกมาอีกเรื่อยๆ 

“ใจจริงอยากเรียนช่างตัดผม แต่ผมเข้ามาฝึกระยะสั้น เลือกเรียนช่างผมไม่ได้ เลยเลือกช่างศิลป์
แทน ผมเคยไปลองทำากับกลุ่มจักสานมาแล้ว ไม่ไหว สานไปสานมาตาลายไปหมด เลยคิดว่างานหนัง 
น่าจะเหมาะกับตัวเองมากกว่า” บ�ส กล�่ว

ซีด�น สะท้อนคว�มรู้สึกว�่ ช่วงเข้�ม�ในศูนย์ฝึกฯ 2 เดือนแรก เข�ไม่อย�กทำ�อะไรเลย แม้กระทั่ง
เข้�เรียน จนเข้�สู่เดือนที่ 3 เห็นกระเป�๋หนังที่เพื่อนๆ ทำ�เสร็จว�งอยู่ในตู้ จึงอย�กเข้�ม�ลองฝึกทำ�ดูบ้�ง 

ด้�น พี่ สม�ชิกน้องใหม่ของโครงก�ร เล�่ถึงเหตุผลที่เข�้ม�ขอเป็นสม�ชิกโครงก�รว�่ เข�เดินผ่�น
หอ้งนีเ้ปน็ประจำ� เหน็เพือ่นๆ นัง่อยูห่ล�ยคนแตล่ะคนนัง่เยบ็ดว้ยความตัง้ใจและจรงิจงัมาก เลยสนใจ
อยากเข้ามาเรียนรู้บ้าง 

“ถ้ามีเวลาว่างอยู่เฉยๆ ก็คิดอะไรเร่ือยเปื่อย เลยอยากหาอะไรทำา ผมเคยไปลองสานตะกร้าแล้ว 
แตรู่ส้กึวา่ยากเกนิไปสำาหรับผม ชว่งหลงัเหน็เพือ่นๆ นัง่เยบ็หนงักนัดนูา่สนกุ คดิวา่ลองมาทำาดนูา่จะดีกวา่
อยู่เฉยๆ” พี่ กล่�ว

สว่นแรงบนัด�ลใจของช�รฟิในก�รเข�้ร่วมโครงก�รนัน้เกดิจ�กคว�มชืน่ชอบสว่นตวั ท่ีหลงใหลก�ร
แต่งก�ยด้วยเครื่องหนังเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่�นม�เข�เสียค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนไม่น้อยไปกับก�รซื้อเครื่องแต่งตัว 
โดยเฉพ�ะกระเป�๋และรองเท้�หนัง จึงอย�กฝึกฝนทักษะก�รเย็บเครื่องหนัง เพื่อจะได้ทำ�ไว้ใช้เอง และนำ�
ไปเป็นอ�ชีพเสริมหลังได้รับก�รปล่อยตัว

อดทนฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางาน

เมื่อถูกถ�มว่� ย�กไหมกว่�จะเย็บกระเป๋�ได้หนึ่งใบ ทีมง�นบอก
เป็นเสียงเดียวกันว�่ ไม่ย�ก!!!

บ�ส เล�่ถึงขั้นตอนก�รฝึกเย็บหนังอย�่งกระตือรือร้นว�่ ประกอบ
ด้วยก�รออกแบบและก�รเย็บ ง�นออกแบบเริ่มต้นจ�กผู้เย็บต้องห�แบบ
กระเป๋�ด้วยตนเอง โดยอ�จดูต้นแบบของรุ่นพี่ จ�กหนังสือ หรือจ�ก
อินเทอร์เน็ตที่ต้องขออนุญ�ตครูฝึกฯ ก่อนจึงเข้�ไปค้นห�ข้อมูลจ�ก
อินเทอร์เน็ตได้ เมื่อได้แบบแล้วจึงลงมือว�ด และตัดแบบด้วยกระด�ษแข็ง
และฝึกเย็บบนกระด�ษจนคล่อง มีครูจรรย�ช่วยดูคว�มถูกต้อง เมื่อพัฒน�
ฝีเย็บบนกระด�ษจนสวยง�ม ไม่มีข้อผิดพล�ด และทดสอบแล้วว่�รูปทรง
กระเป๋�ส�ม�รถใช้ง�นได้จริง จึงนำ�แบบม�ตัดเย็บบนหนังจริงได้

บ�ส บอกว�่ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกฝนเพือ่ผลิตงานชิน้แรกของ
แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสมาธิและความพยายาม สำ�หรับ
ตวัเข�เองใชเ้วล�ประม�ณ 1 สปัด�หก์ว�่จะผลติง�นชิน้แรกออกม�ไดส้ำ�เรจ็ 
ชว่งเร่ิมตน้ฝกึจงึเป็นช่วงเวลาสำาคญัทีต่อ้งใชค้วามอดทนมากทีส่ดุ และ
ต้องมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำา เพราะความอดทนและสมาธิคือสิ่งสำาคัญ
ที่จะทำาให้เขาสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้สวยงามและใช้งานได้จริง 

ส่วนเพื่อนๆ ร่วมทีม บอกว่� งานเย็บหนังนอกจากช่วยฝึกสมาธิ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังช่วยฝึกสมอง เพราะผู้เย็บต้อง
คิดหาไอเดียสร้างสรรค์มาช่วยออกแบบกระเป๋าให้มีรูปทรงที่ทันสมัย
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

“ตอนแรกผมคิดว่า 
ตัวเองคงทำาไม่ได ้
เพราะไม่เคยชอบงาน 
แบบนี้เลย แค่เห็นก็ 
ไม่อยากจะทำาแล้ว...  
แต่พอตั้งใจก็ทำาได้  
ตอนทำางานชิ้นแรกเสร็จ
รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก”
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“ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองคงทำาไม่ได้ เพราะไม่เคยชอบงานแบบนี้เลย แค่เห็นก็ไม่อยากจะทำาแล้ว 
ความยากอยู่ที่เวลามัดเส้นด้ายกับหนังจริง เราต้องมัดด้วยแรงที่พอดี ไม่ให้หลวมหรือแน่นจนเกินไป  
ซึง่ตอ้งอาศยัการฝกึฝน แตพ่อตัง้ใจกท็ำาได ้ตอนทำางานชิน้แรกเสรจ็รูส้กึดใีจและภมูใิจมาก” ซดี�น กล�่ว

เช่นเดียวกับ พี่ บอกว่� ความข้ีเกียจและความรู้สึกเบื่อเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำางาน แต่
เพราะมีเพื่อนๆ เป็นตัวอย่างที่ดีของความอดทนและความตั้งใจ ยิ่งเมื่อเห็นเพื่อนทำาชิ้นงานออกมา
ได้สำาเร็จ ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองต้องกลับมารับผิดชอบทำางานที่ทำาค้างไว้ให้ได้

เห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เม่ือได้เป็น “ผู้ให้” 

ด้วยคว�มมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนฝีมือจนได้
ม�ตรฐ�น หนุ่มๆ ทั้ง 5 และเพื่อนๆ อีก 3 คน  
ได้รับโอก�สให้ออกไปเป็นครูผู้สอนง�นเย็บหนัง
ให้กับเพื่อนจ�กศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เย�วชน เขต 8 จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี โดยกิจกรรม
จัดขึ้นที่กองพลพัฒน�ที่ 4 ค่�ยรัตนพล อำ�เภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขล� เป็นเวล� 5 วัน 

การได้เดินทางออกนอกสถานที่ครั้งนี้ 
ทำาให้หัวใจของทีมงานชุ่มชื่นขึ้น โดยมีคำาว่า 
“ครูผู้สอน” เป็นน้ำาหล่อเลี้ยงหัวใจที่สำาคัญ 
บาส บอกว่า เมื่อได้ทำาหน้าที่ครูจึงเข้าใจหัวใจของครูจรรยาผู้สอนงานฝีมือให้พวกเขา 

“ครูสอนให้เราทำา เคี่ยวเข็ญเราตั้งแต่แรกๆ ให้เราพยายามฝึกปรือฝีมือ ตอนแรกพวกเราก็
มาบ้างไม่มาบ้าง ทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะไม่ค่อยสนใจ สิ่งที่เราทำาเป็นพฤติกรรมเดียวกับที่เพื่อน
ในศูนย์ฝึกฯ เขต 8 ทำากับเราตอนแรก เราเป็นคนสอนก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องมาคอยดูคอยแก้ให้เพื่อน 
แต่พอเข้าวันที่ 3-4 เห็นว่าเพื่อนตั้งใจฝึกจนทำาได้ รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก มันทำาให้เราเห็นคุณค่าใน
ตัวเองว่าเราก็สอนได้ เราสามารถเป็นผู้ให้คนอื่นได้เหมือนกัน” บ�ส กล�่ว

ส่วน ซีด�น บอกว�่เข�รู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นที่จะได้ออกไปทำ�กิจกรรมนอกสถ�นที่ แต่รู้สึกกดดัน
ที่ได้รับหน�้ที่ถ่�ยทอดคว�มรู้แก่เพื่อนจ�กศูนย์ฝึกฯ อื่น 

“ปกติแค่ได้ออกไปหน้าประตูศูนย์ฝึกฯ ผมก็ดีใจแล้ว แต่ครั้งนี้ได้ออกไปข้างนอก ผมเลย 
ดีใจมาก ไม่ม่ันใจว่าตัวเองจะสอนได้ ไปถึงวันแรกแทบไม่พูดอะไรเลย รอให้เพื่อนถามอย่างเดียว 
แต่ก็คิดได้ว่าถ้าเราไม่พูดไม่สอนเพื่อนจะรู้เรื่องได้ยังไง วันที่สองเลยปรับตัวเอง เริ่มพูดและทำาให้
เพื่อนดูเป็นตัวอย่าง” ซีด�น เล่�ต่อถึงคว�มรู้สึกขณะสอนว่� ตอนสอนรู้สึกหงุดหงิดบ้างเหมือนกัน  
แต่ต้องอดทน เพราะอยากให้เพื่อนทำาเป็นเหมือนเรา ทำาให้เข้าใจความรู้สึกของครูจรรยาเลยว่า  
ต้องอดทนขนาดไหน เพราะครูไม่ได้สอนแค่เราคนเดียว วันสุดท้ายพอเพื่อนทำาได้เอง ผมรู้สึกภูมิใจ
กว่าตอนที่ตัวเองทำาได้อีก

“พอทำาใบแรกเสรจ็ ผมดใีจและภมูใิจในตวัเองมาก ครไูมไ่ดบ้งัคบัว่า
เราต้องมาฝึกตอนไหน ส่วนใหญ่เรียนและทำาภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วจึง
มาฝึกเย็บ ผมเย็บไปก็เพลินไปกับงานที่ทำา ตอนที่ต้องแก้งานทีแรกรู้สึก
หงุดหงิด เพราะเราทำาไปไกลแล้วต้องมาเริ่มใหม่หมด แต่ผมก็ยอมแก้
เพราะทำาผิด ถ้าเราอยากทำาให้ถูกจริงก็ต้องแก้ใหม่ เพื่อให้ผลงาน 
ออกมามคีณุภาพ ยิง่ชว่งหลงัทีพ่วกเราไดไ้ปออกงาน เรากน็ำาคำาวจิารณ์
ของลกูคา้มาปรบัใชใ้นงานของเราดว้ย เพราะกระแสแฟชัน่เปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา” บ�ส เล่�ถึงสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้

สว่นดิป๊ บอกว�่ ก�รออกแบบเปน็ขัน้ตอนทีเ่ข�ชอบม�กทีส่ดุ ทำ�ให้
เข�มีอิสระท�งคว�มคิด เมื่อได้ค้นห�และออกแบบชิ้นง�นของตัวเอง

“ถ้าเจอแบบไหนซ้ำา เราก็คิดเพิ่มทำาเพิ่มให้แตกต่าง หรือเวลา
ลูกค้ามาถามมาแนะนำาแบบ เราก็จะจำาไว้แล้วนำามาปรับกับแบบเก่าๆ 
ทีม่อียู ่เวลาออกแบบตอ้งคดิดว้ยวา่ แบบนีเ้หมาะกบัวยัรุน่หรอืผูส้งูอาย ุ
เพราะแต่ละวัยชอบไม่เหมือนกัน เราก็ต้องทำาทั้ง 2 อย่างเพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า” ดิ๊ป อธิบ�ยวิธีคิด

สำ�หรับ ซีด�น บอกว่� ช่วงฝึกฝนในตอนแรกเป็นเวลาที่น่าเบื่อ 
อาจเพราะไม่เคยทำาและทำาออกมาได้ไม่ดี เลยไม่พอใจผลงานของตัวเอง 
จนรู้สึกไม่สนุก แต่เมื่อเพื่อนตั้งใจทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เลยอดทนทำา
จนผลิตผลงานออกมาได้ 

“มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจทำาสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์ ครูบอกให้ทำา
ก็ทำา แต่งานนี้เป็นโครงการ
ของเรา จึงตั้งใจสร้าง 
ผลงานออกมาให้คนอื่นเห็น
ด้วย ยิ่งพอได้รับคำาชมจาก
คนอื่นก็ยิ่งดีใจ หากเขาติมา
เราก็ไม่โกรธ เพราะเรา
สามารถนำามาปรับใช้กับ
งานของเราได้”
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ด�้น ช�รฟิ ยนืยนัว�่ งานหนังจะออกมาสวยได้อยู่ทีก่ารเยบ็ เพราะฉะนัน้ผูส้อนจงึตอ้งใหค้วาม
ใส่ใจและไม่มองข้ามรายละเอียดของการเย็บตั้งแต่ต้นจนจบ

“เวลาเราไปสอนจะเห็นว่าคนที่ตั้งใจจะทำาได้เร็ว คนที่ไม่ตั้งใจก็จะทำาผิดอยู่เร่ือย เรารู้เพราะเคย 
ไม่ตั้งใจมาก่อน เราก็จะบอกเพื่อนว่าให้ตั้งใจนะ ยังไงก็ทำาได้”

ส่วนคว�มเปลี่ยนแปลงในตัวเองนั้น ช�ริฟ บอกต่อว�่ เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อก่อน 
ไม่ค่อยสนใจทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ครูบอกให้ทำาก็ทำา แต่งานนี้เป็นโครงการของเรา จึงตั้งใจสร้าง 
ผลงานออกมาใหค้นอืน่เหน็ดว้ย ยิง่พอไดร้บัคำาชมจากคนอืน่กย็ิง่ดีใจ หากเขาตมิาเรากไ็มโ่กรธ เพราะ
เราสามารถนำามาปรับใช้กับงานของเราได้

ขณะที่บ�ส บอกว่� บทเรียนสำ�คัญที่ได้เรียนรู้จ�กโครงก�รนี้ คือ การรับฟังผู้อื่นและยอมรับ 
ข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อนำากลับมาแก้ไขและพัฒนาตัวเอง

“เมือ่กอ่นเราอาจจะไมฟ่งั ใครบอกอะไรไมส่นใจ แตป่ระสบการณจ์ากการทำาโครงการนีท้ำาให้
รู้ว่า ย่ิงเราฟังคนอ่ืน เราย่ิงได้ความรู้ ไม่ใช่แค่ฟังครูอย่างเดียว แต่ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ของลูกค้า 
และทุกคน ตรงไหนดีอยู่แล้วเราก็เก็บไว้ ส่วนตรงไหนที่ควรแก้เราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น” 

ส่วน ซีด�น บอกว่� การสอนทำาเขาให้ได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง เพราะเมื่อเพื่อนทำาไม่ได้  
ต้องตั้งคำาถามกับตัวเองว่า “เราสอนผิดหรือเปล่า ทำาไมเพื่อนยังทำาไม่ได้?” 

“ผมเอาชิ้นงานเพื่อนมานั่งดู เขาทำาผิดนิดเดียวเอง แต่งานเย็บหนังเป็นงานละเอียด ถ้าผิดยังไงก็
ต้องแก้ใหม่ ผมเลยชี้จุดบอกให้เพื่อนแก้ไขตรงนั้นเลย” ซีด�น เล่�ถึงวิธีก�รสอน

เม่ือฝึกฝน ตนเปล่ียนแปลง

จ�กเป้�หม�ยโครงก�รที่ทีมง�นต้องก�รใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ ดึงเพื่อนๆ ที่ก�้วพล�ดม�ทำ�
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองนั้น ครูจรรย�บอกว่� บรรลุวัตถุประสงค์ต�มที่ตั้งไว้แล้ว เห็นได้จ�กแกนนำ�
รุ่นแรกคือ ขวดท่ีเกิดก�รเปล่ียนแปลงในตัวเองชัดเจนม�ก จากเดิมท่ีอยู่ไม่น่ิง สมาธิส้ัน พูดมาก ไม่ฟังครู 
ไม่ฟังเพ่ือน เม่ือได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการเย็บหนัง ทำาให้เขาน่ิงข้ึน มีสมาธิ และมีภาวะผู้นำามากข้ึน 
ตอนไปอบรมกบัสงขล�ฟอรัม่ครัง้แรก มกี�รนำ�เสนอโครงก�รตอ่หน�้คณะกรรมก�ร เพือ่นรว่มทมีตดิสอบ 
กศน. เหลือขวดอยู่คนเดียว แต่เข�ก็ส�ม�รถนำ�เสนอง�นได้ แสดงให้เห็นว�่เข�เข้�ใจกระบวนก�รทำ�ง�น
จึงส�ม�รถอธิบ�ยได้ วันนี้ขวดได้รับการปล่อยตัวแล้ว และนำาทักษะการเย็บหนังไปปรับใช้เป็นอาชีพ
แกะรองเท้าฟองน้ำาอยู่ที่บ้าน

ส่วน ปอ แกนนำ�รุ่นที่ 1 อีกคนก็มีคว�มรับผิดชอบ เมื่อก่อนทำ�ง�นยังไม่เสร็จก็ว�งไว้ตรงนั้นแล้วก็
ห�ยตัวไป ม�เรียนก็แค่ให้ครบช่ัวโมงเท่�น้ัน ไม่ได้สนใจเรียนรู้จริงจัง แต่เด๋ียวน้ีเข�ทำ�จนเสร็จเป็นช้ินง�นได้ 
และหลังปล่อยตัวก็หาโอกาสมาสอบ กศน. เหมือนว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น

“ฝมืีอและทกัษะการผลติงานของนอ้งๆ ไมเ่ปน็สองรองใคร ครใูนฐานะทีป่รกึษากต้็องชว่ยคดิตอ่ว่า
จะพัฒนาชิ้นงานออกมาในรูปแบบไหนจึงจะขายได้ ท่ีผ่านมาผลงานของน้องๆ ได้รับคำาชื่นชมและได้รับ
ความสนใจมาก งานหนังจึงเป็นโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้น้องๆ ได้ หากเขาอยากสานต่อ” 

ฝีเข็มแต่ละฝีที่เย็บลงบนผืนหนังได้ถักทอ “ใจ” ของทีมงานให้ตั้งมั่นอยู่บนความมีสติ สมาธิ 
การได้หยุดนิ่ง เย็บหนังทีละเข็มๆ อดทนจนสำาเร็จ ทำาให้ได้พัฒนาความคิด และอารมณ์ ภาคภูมิใจ
ในตนเอง จนรู้คิด ว่าในอนาคตพวกเขาจะไม่ย้อนสู่เส้นทางสายเดิม กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ได ้
หลอ่หลอมให้พวกเขามัน่ใจในตวัเองว่า เมือ่ไดร้บัการปลอ่ยตวัพวกเขาจะสามารถกา้วเดนิไปบนเส้น
ทางสายใหม่ได้อย่างมั่นใจเพราะรู้ดีว่าตัวเขาเองมีคุณค่าเพียงไร

โครงการงานหนังสานฝันเพื่อเยาวชน 
อาจารย์ที่ปรึกษา จรรย� จิตรัว 
 เจ�้หน�้ทีป่ระจำ�ศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเย�วชน (เขต 9) จงัหวดัสงขล�
ทีมทำางาน  เยาวชนจากศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชน (เขต 9) จงัหวดัสงขลา
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เวล�ไปร่วมกิจกรรมในโรงเรียนเร�เป็นคนไปร่วม 
แต่โครงก�รนี้พวกเร�เป็นคนดำ�เนินก�ร ชอบที่ได้ทำ�เอง 

เพร�ะได้ฝึกกระบวนก�รคิด และเป็นผู้นำ�... 
ได้เอ�คว�มคิดของเร�ม�ทำ� ไม่ใช่คว�มคิดของคนอื่น 

รู้สึกภูมิใจม�ก

คว�มเป็นพลเมือง ครูกุ้ง เห็นว่�ก�รเข้�ร่วมโครงก�รน่าจะเป็นช่องทางที่เอื้อให้นักเรียนแก้ปัญหา 
ดังกล่าวได้ จึงเกิดเป็นโครงการเปลี่ยนชานอ้อยเป็นกระดาษ ที่มีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะจากขยะ
ชานอ้อยโดยการทำาให้เกิดประโยชน์ สร้างจิตสำานึกให้นักเรียนและพ่อค้าแม่ค้ารู้ถึงผลกระทบ 
จากขยะชานอ้อย

“การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเวลาว่างค่อนข้างมาก คิดว่า 
น่าจะใช้เวลาว่างที่มีอยู่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน...จึงนำาประสบการณ์ที ่
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนเกี่ยวกับการทำากระดาษจากใบสับปะรด 
มาคิดต่อยอดว่า ถ้าเปล่ียนใบสับปะรดมาเป็นชานอ้อยได้...ก็ช่วยโรงเรียน 
ลดค่าใช้จ่ายเรื่องกระดาษที่นำามาใช้ในงานประดิษฐ์ และการจัดบอร์ดลงได้”

เสกเล�่ว�่ พื้นที่นี้มีก�รปลูกและข�ยน้ำ�อ้อยเป็นจำ�นวนม�ก หลังคั้นน้ำ�อ้อยเสร็จแล้ว พ่อค�้แม่ค�้
มักนำ�ช�นอ้อยไปว�งทิ้งไว้ต�มโคนต้นไม้ อ้อยเป็นพืชที่มีน้ำ�ต�ลสูง เมื่อมีก�รทับถมกันม�กๆ น้ำ�อ้อยจะ
ซึมลงดินจึงส่งผลให้ต้นไม้ต�ยในที่สุด นอกจ�กนี้ ยังมีช�นอ้อยบ�งส่วนตกลงไปในคลองภูมีที่ไหลลงสู่
ทะเลส�บสงขล�ที่ตำ�บลป�กบ�ง อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขล� ซึ่งขณะนี้เร่ิมมีปัญห�น้ำ�เน่�เสียแล้ว 
ในบ�งจุด

“ผม เสก ต้น ตูม เป็นคนพัทลุง โรงเรียนเราอยู่ในอำาเภอรัตภูมิที่ติดกับฝั่งพัทลุง จึงมีนักเรียนจาก
พัทลุงมาเรียนเยอะ ระหว่างเดินทางมาโรงเรียนจึงเห็นปัญหาขยะชานอ้อยที่นับวันยิ่งเพิ่มจำานวนมากขึ้น” 
บีมเล่�

นอกจ�กตอ้งก�รแกป้ญัห�ดงักล�่วแลว้ อกีเหตผุลทีท่มีง�นรวมตวักนัทำ�โครงก�รน้ีเพร�ะ การเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเวลาว่างค่อนข้างมาก คิดว่าน่าจะใช้เวลาว่างที่มีอยู่ช่วยแก้ปัญหา
ของชุมชน และอยากเรียนรู้การทำาโครงการว่าทำาอย่างไร จึงนำาประสบการณ์ที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาสอนเกี่ยวกับการทำากระดาษจากใบสับปะรดมาคิดต่อยอดว่า ถ้าเปลี่ยนใบสับปะรดมาเป็น
ชานอ้อยจะสามารถนำามาผลิตเป็นกระดาษได้หรือไม่ ซึ่งหากทำาได้ก็ช่วยโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายเรื่อง
กระดาษที่นำามาใช้ในงานประดิษฐ์ และการจัดบอร์ดลงได้

แปรขยะมาใช้ประโยชน์

เมื่อตกลงใจว่�จะเปลี่ยนช�นอ้อยให้เป็นกระด�ษ ทีมง�นระดมกำ�ลังช่วยกันสืบค้นข้อมูลจ�ก
อินเทอร์เน็ตห�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทำ�กระด�ษอย่�งแข็งขัน พร้อมกับลงพื้นที่สำ�รวจร้�นข�ยน้ำ�อ้อย 
รอบโรงเรียน พบร้�นข�ยน้ำ�อ้อยถึง 4 ร้�น จึงกำ�หนดเป็นกลุ่มเป�้หม�ยในก�รทำ�ง�น ครอบคลุมร้�นข�ย
น้ำ�อ้อยฝ่ังพัทลุงหน้�ป๊ัมบีพี 1 แห่ง ร้�นน้ำ�อ้อยฝ่ังรัตภูมิ 1 แห่ง และร้�นน้ำ�อ้อยแถบตำ�บลคูห�ใต้อีก 2 แห่ง

บีมเล่�ว่� ช่วงแรกทีมง�นทดลองทำ�กระด�ษจ�กช�นอ้อยด้วยตนเอง โดยแบ่งบทบ�ทกันต�ม 
ขั้นตอนก�รผลิตกระด�ษคือ ห�ช�นอ้อย สับ ต้ม ปั่น ร่อน ส่วนตำ�แหน่งในโครงก�รมีตูมเป็นประธ�น  
เสกเป็นเลข� ต้นเป็นรองประธ�น บีมเป็นผู้ช่วย ณัฐรับผิดชอบดูแลเรื่องบัญชีก�รเงิน

ภาพชานอ้อยที่ถูกคั้นความหวานกองทิ้งอย่างไม่ไยดีข้างทาง มีให้เห็นระหว่างทางจากบ้าน
มาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นภาพชินตาท่ีทำาให้ครูกุ้ง-กันตพงศ์ 
สีบัว รู้สึกไม่สบายใจนัก เพราะเห็นชานอ้อยบางส่วนตกลงไปในคลอง ทำาให้น้ำาเน่าเสีย และเริ่ม 
ส่งกล่ินเหม็น เป็นปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครใส่ใจนัก ครูกุ้งจึงชวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนกศิลป์สังคม ซึ่งประกอบด้วย บีม-พีรพัฒน์ พรมสีนอง ต้น-สรวิชญ์ วัฒขาว ตูม-เสฏฐวุฒิ  
ฮั่นบุญศรี เสก-เสกฐวุฒิ คำาแก้ว และ ณัฐ-ณัฐพงษ์ มั่นจิตต์ ศึกษาข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

ประจวบกับที่ครูสิริกานต์ สุขธรณ์ ย้�ยม�จ�กโรงเรียนป�กจ่�วิทย�ซึ่งเคยเข้�ร่วมโครงก�รพลัง
พลเมอืงเย�วชนสงขล� แนะนำ�ว�่มโีครงก�รนีท้ีส่นบัสนนุให้เย�วชนทำ�โครงก�รเพือ่พฒัน�ทกัษะชวีติและ
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ตูมบอกว�่ พวกเร�ออกแบบและทำ�อุปกรณ์เองทั้งหมด โดยเฉพ�ะเฟรมร่อนที่ใช้สำ�หรับกรองเยื่อ
ช�นออ้ยทีป่ัน่แลว้เพือ่ขึน้รปูเปน็กระด�ษ แตเ่มือ่ทดลองใชก้พ็บว�่ยงัใชไ้ดไ้มด่นีกั เพร�ะตะแกรงลวดหย่อน 
เนื้อกระด�ษจึงไม่เรียบเสมอกันทั้งแผ่น จึงแก้ปัญห�ด้วยก�รสั่งทำ�เฟรมใหม่จ�กร้�นอะลูมิเนียม

เนือ่งจ�กสตูรก�รทำ�กระด�ษตัง้ตน้ม�จ�กใบสบัปะรด เมือ่ตอ้งเปลีย่นวสัดมุ�เปน็ช�นออ้ย ทมีงาน
จึงต้องทดลองหลายครั้งและหลายสูตร เพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสม โดยเฉพ�ะก�รห�สัดส่วนของก�รใส่
โซด�ไฟที่ใช้ต้มช�นอ้อยให้เปื่อยยุ่ยพอดี เวล� 2-3 ค�บเรียนในชั่วโมงชุมนุมจึงถูกใช้เพื่อก�รทดลองเพื่อ
ห�คำ�ตอบดังกล�่ว

ระหวา่งรอผลการทดลอง ทมีงานพากนัไปรณรงค์ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโทษของขยะชานออ้ยแก่
แม่ค้า โดยก่อนรณรงค์ได้มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากชานอ้อยไว้ก่อน เพื่อใช้เป็นประเด็น
ในการสำารวจสภาพในพ้ืนท่ีว่า ตรงกับข้อมูลท่ีสืบค้นมาหรือไม่ แล้วคัดสรรแต่เน้ือหาหลักๆ ท่ีตรงกับ
สภาพพื้นที่มาใช้รณรงค์ต่อไป

“ข้อมูลที่เราสำารวจพบในพื้นที่คือ ชานอ้อยทำาให้น้ำาเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และมีเชื้อรา” ต้นเล่�
แม้ก�รรณรงค์ให้คว�มรู้จะอยู่ในแผนของทีมง�น แต่ท่�ทีในก�รลงไปพูดคุยกับแม่ค้�ข�ยน้ำ�อ้อย

คือ การทำาทีไปซื้อน้ำาอ้อย แล้วก็พูดคุยสอดแทรกโทษของชานอ้อยอย่างเนียนๆ

“วนัท่ีไปรณรงค ์ทมีงาน 5 คนกเ็ตีย๊มกนักอ่นวา่จะทำาทไีปซือ้น้ำาออ้ย 
แล้วค่อยชวนแม่ค้าคุย เช่น ชานอ้อยน้ีเอาไปทำาอะไรบ้าง พอแม่ค้าเล่าเราก็
บอกตอ่วา่ อยา่ตัง้ชานออ้ยกองไวน้านๆ นะ เพราะมนัจะสง่กลิน่เหมน็และ
ทำาให้เกิดเชื้อราได้” บีมเล่�

เมื่อได้พูดคุยกับแม่ค้�ร้�นข�ยน้ำ�อ้อยทำ�ให้ทีมง�นรู้ว่� ก�รข�ย 
น้ำ�อ้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน ประม�ณ 3-4 เดือน แต่ละร�้นจะมี
ช�นออ้ยเหลอืทิง้ประม�ณ 150 กโิลกรัมตอ่วัน ทมีง�นจงึตดิตอ่ขอช�นออ้ย
จ�กแมค่�้ โดยนดัหม�ยนำ�กระสอบสำ�หรบัใสช่�นออ้ยม�ให ้และนดัวนัเกบ็

หลงัรณรงคเ์สรจ็ ทมีงานกลบัมาสรปุบทเรยีนการทำางานรว่มกนั 
ทุกคนเห็นตรงกันว่า การรณรงค์ได้ผลค่อนข้างดี คือทีมงานได้บอก
แม่ค้าเรื่องโทษของชานอ้อย ขอร้องไม่ให้ทิ้งชานอ้อยลงในลำาคลอง  
ทั้งยังได้ประสานงานขอชานอ้อยไว้ด้วย

เมือ่ทดลองจนไดส้ตูรทีล่งตวัแลว้ คือ หลงัทำ�คว�มสะอ�ดสิง่สกปรก
ที่ติดม�กับช�นอ้อยเสร็จแล้ว ต้องสับช�นอ้อยให้มีขน�ด 3-5 เซนติเมตร 
แล้วนำ�ช�นอ้อยหนัก 7.5 กิโลกรัมไปต้มโดยใส่น้ำ�ให้ท่วมช�นอ้อยทั้งหมด 
ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซด�ไฟ) 200 กรัม ขณะต้มต้องคอยคนเป็นระยะๆ 
ประม�ณ 40 น�ที เสร็จแล้วปล่อยให้เย็นแล้วนำ�ช�นอ้อยที่ต้มแล้วไปล�้ง
น้ำ�สะอ�ดใหห้มดเมอืกลืน่ นำ�ไปปัน่ใหล้ะเอยีด เสรจ็แลว้จงึนำ�ไปใสก่ะละมงั
หรอืบอ่ซีเมนตข์น�ดใหญที่ผ่สมน้ำ�ไวแ้ลว้ ใชม้อืคนใหท้ัว่และยกดูคว�มหน�

“การร่อนให้ได้กระดาษที่มีขนาดเท่ากันทั้งแผ่น คนที่ทำาหน้าที่ร่อนต้องม ี
สมาธิในการยกเฟรม ไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มิเช่นนั้นกระดาษจะม ี
ความหนาบางไม่เท่ากัน”

“ทีมงานก็ต้องจับสังเกต
อาการของสมาชิก ถ้าเห็นว่า 
เริ่มเบื่อ เริ่มบ่น ก็จะคอย 
ให้กำาลังใจ ชวนพูดชวนคุย 
เล่นหัว และให้มีการหมุนเวียน 
สลับหน้าที่กัน เพื่อที่สมาชิก
จะได้ไม่ต้องทำาหน้าที่ซ้ำา 
ที่จุดเดียว ทั้งยังทำาให้
สมาชิกได้เรียนรู้ขั้นตอน
การทำากระดาษจาก 
ชานอ้อยครบทุกขั้นตอน 
อีกด้วย”
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ของเยือ่กระด�ษใหไ้ดค้ว�มหน�ต�มตอ้งก�ร จ�กนัน้จงึนำ�เฟรมม�ชอ้นเยือ่กระด�ษ นำ�ไปต�กแดดใหแ้หง้
ทั่วทั้งแผ่น เมื่อกระด�ษแห้งสนิทจึงลอกออกจ�กแผ่นเฟรมอย�่งระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระด�ษข�ด

“ถ้าต้องการให้กระดาษมีสีสันสวยงามต้องนำาชานอ้อยไปต้มรวมกับสีที่ต้องการอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้
สีย้อมผ้า การย้อมสีครึ่งปี๊บใช้สีครึ่งซอง คือ 7.5 กรัม (สี 1 ซอง 15 กรัม) ต้มย้อมสีแล้วนำาไปปั่นละเอียด 
ถา้อยากใหก้ลิน่หอมใหใ้สน่้ำายาปรบัผา้นุม่ แลว้จึงนำาไปปัน่และรอ่น” ตน้อธบิ�ยเทคนคิก�รยอ้มสกีระด�ษ

บมีเล�่ตอ่ว�่ การจะรอ่นใหไ้ดก้ระดาษทีม่ขีนาดเทา่กนัทัง้แผน่ คนทีท่ำาหนา้ทีร่อ่นตอ้งมสีมาธิ
ในการยกเฟรม ไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มิเช่นนั้นกระดาษจะมีความหนาบางไม่เท่ากัน

ชุมนุมมิตรรักส่ิงแวดล้อม

สูตรที่ค้นพบเป็นก�รทำ�กระด�ษจ�กช�นอ้อยล้วนๆ โดยไม่ต้องผสมเยื่อกระด�ษชนิดอื่นปน  
เพร�ะช�นอ้อยมีคว�มเหนียว เมื่อมั่นใจในสูตรที่ค้นพบ ทีมงานจึงเริ่มหาสมาชิกท่ีจะมาร่วมเรียนรู้ 
โดยทีมงานเห็นว่า การตั้งเป็นชุมนุมน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะได้สมาชิกแล้ว  
ยังมีเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอน และที่สำาคัญคือมีการสืบทอดสู่รุ่นน้อง จึงหารือกับที่ปรึกษาโครงการ
ขอตั้ง “ชุมนุมมิตรรักสิ่งแวดล้อม” โดยตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 20 คน เสกซึ่งเป็นรองประธ�น
นกัเรยีนไดร้บัมอบหม�ยใหป้ระช�สมัพนัธโ์ครงก�รหน�้เส�ธงหลงัเค�รพธงช�ต ิใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัโทษของ
ขยะช�นอ้อยแก่นักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเข�้ชุมนุม

ชมุนมุมติรรกัส่ิงแวดลอ้มไดส้ม�ชกิครบต�มเป�้หม�ย สว่นใหญเ่ปน็รุน่นอ้งมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 
เพร�ะโรงเรียนจะมีก�รแยกชุมนุมของมัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ยออกจ�กกัน ชุมนุมมิตรรัก 
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในชุมนุมที่เปิดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยเลือก ท่�มกล�งชุมนุมอื่นๆ 
ทีเ่ปน็ตวัเลอืก เชน่ ชมุนมุสวนป�ลม์ ชมุนมุเพ�ะเหด็ ชมุนมุจติอ�ส� ชมุนมุผลติน้ำ�ดืม่ของโรงเรียน เปน็ตน้

กิจกรรมหลักของชุมนุมมิตรรักสิ่งแวดล้อมคือ ก�รจัดก�รกับช�นอ้อยโดยตรง ครั้งแรกของค�บ
ชุมนุมคือก�รต้อนรับสม�ชิกใหม่ ที่ทีมง�นอธิบ�ยถึงผลกระทบจ�กก�รทิ้งช�นอ้อย และส�ธิตวิธีก�รทำ�
กระด�ษจ�กช�นอ้อย ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มสม�ชิกต�มขั้นตอนก�รทำ�กระด�ษ

ก�รพบกันครั้งต่อๆ ไปในกิจกรรมชุมนุมจึงเป็นก�รสอนทำ�กระด�ษจ�กช�นอ้อย แต่กิจกรรม 
ที่ทำ�เหมือนเดิมทุกๆ ครั้งสร้�งคว�มเบื่อหน่�ยให้แก่สม�ชิก ดังนั้นทีมงานก็ต้องจับสังเกตอาการของ
สมาชกิ ถา้เหน็วา่เริม่เบือ่ เริม่บน่ กจ็ะคอยใหก้ำาลงัใจ ชวนพดูชวนคยุเลน่หวั และใหมี้การหมุนเวยีน

“ปริมาณชานอ้อย 150 กิโลกรัมต่อครั้งต่อสัปดาห์ ทีมงานผลิตกระดาษไม่ทัน
แน่ๆ  จงึประสานกบัชมุนมุเพาะเห็ด เพือ่หาแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากชานออ้ย 
เพราะคุณสมบัติของชานอ้อยที่เก็บความชื้นได้ น่าจะเหมาะกับการนำาไปทำา 
เป็นวัสดุเพาะเห็ด เมื่อเพื่อนในชุมนุมเพาะเห็ดซึ่งเดิมเคยทำาเฉพาะเห็ดนางฟ้า 
เป็นก้อนๆ ค้นหาความรู้จนพบว่า มีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ทั้งสองชุมนุม
จึงร่วมมือกันทดลองใช้ชานอ้อยเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”
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สลับหน้าที่กัน เพื่อที่สมาชิกจะได้ไม่ต้องทำาหน้าท่ีซ้ำาท่ีจุดเดียว ท้ังยัง
ทำาให้สมาชิกได้เรียนรู้ข้ันตอนการทำากระดาษจากชานอ้อยครบทุกขั้น
ตอนอีกด้วย

เรียนรู้การแก้ปัญหา

ณฐัเล�่ว�่ ตอนทำ�ชมุนมุมติรรกัสิง่แวดลอ้ม คดิว�่กจิกรรมหลกัของ
ชมุนมุจะเกีย่วกบัก�รจดัก�รช�นออ้ยโดยตรง แตพ่อนึกถึงปรมิาณชานออ้ย
จำานวน 150 กโิลกรมัตอ่ครัง้ตอ่สปัดาห ์ทมีงานผลติกระดาษไมท่นัแน่ๆ  
จงึประสานงานกับชมุนมุเพาะเห็ด เพือ่หาแนวทางการใชป้ระโยชนจ์าก
ชานอ้อย เพราะคุณสมบัติของชานอ้อยที่เก็บความชื้นได้ น่าจะเหมาะ
กับการนำาไปทำาเป็นวัสดุเพาะเห็ด เมื่อเพื่อนในชุมนุมเพาะเห็ดซึ่งเดิม
เคยทำาเฉพาะเห็ดนางฟ้าเป็นก้อนๆ ค้นหาความรู้จนพบว่า มีการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า ทั้งสองชุมนุมจึงร่วมมือกันทดลองใช้ชานอ้อยเป็น
วัสดุเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

“วัสดุที่ใช้มีชานอ้อย เชื้อเห็ด ผักตบชวา ตะกร้า และพลาสติกสีดำา 
วิธีการคือ สับชานอ้อย วางสลับกับผักตบชวา ใส่เชื้อเห็ดเป็นชั้นๆ ลงไปใน
ตะกร้า” ต้นเล่�วิธีก�รเพ�ะเห็ด

ดงันัน้ ชานออ้ยทีท่มีงานตระเวนเกบ็สลบักนัตามรา้นน้ำาออ้ยทัง้ 
4 แห่ง ครั้งละประมาณ 150 กิโลกรัม จึงถูกจัดสรรปันส่วนสำาหรับทำา
กระดาษและเพาะเห็ดอย่างละครึ่ง

“สิ่งที่เราทำาช่วยแก้ปัญหาน้ำาเน่าเสียได้บางส่วน เพราะลดปริมาณ
ชานออ้ย แมค่า้กช็อบเพราะไมต่อ้งกำาจดัเอง เวลาไปเก็บชานออ้ยเขากเ็อา
น้ำาอ้อยให้ดื่มฟรีด้วย” บีมเล่�

หลังแก้ปัญหาเรื่องปริมาณชานอ้อยได้แล้ว ก็มีปัญหามาให้ 
ทมีงานแกต้อ่ ทัง้เรือ่งความคดิตา่งและเวลาวา่งทีไ่มต่รงกนัของทมีงาน 
เรือ่งความคดิตา่งกนันัน้ทมีงานเลอืกใชวิ้ธรีะดมความคดิเหน็ แลว้เลอืก
ความคิดที่ดีมาใช้ ส่วนเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน แก้ไขโดยจัดสรรเวลาของ
ตวัเองใหม ่ใชเ้วลาในวนัเสารอ์าทติย ์และชัว่โมงชมุนมุของโรงเรยีนทกุ
วันอังคารช่วงบ่าย 2 ชั่วโมง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้สมาชิก

“ช่วงเช้าพวกเรา ม.5 จะเรียนคาบเดียว ก็ใช้เวลาว่างมาเตรียม
อุปกรณ์ไว้ เมื่อน้องๆ มาถึงจะได้ต้มได้เลย” เสกเล่�

แบ่งปันผลงานสู่การใช้ประโยชน์

เมื่อผลงานกระดาษจากชานอ้อยเริ่มปรากฏแก่สายตาของคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน 
จึงมีผู้ขอกระดาษไปใช้ห่อของขวัญและจัดบอร์ดอยู่เนืองๆ พร้อมกันน้ันครูที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รว่มพฒันาที ่3 ตำาบลกำาแพงเพชร ไดป้ระสานกบักลุม่แมบ่า้นในชมุชนใหร้บัซือ้กระดาษชานอ้อยไป
ทำาดอกไม้จันทน์สร้างรายได้เสริม กระดาษชานอ้อย 1 แผ่น สามารถทำาดอกไม้จันทน์ได้ 3-4 ดอก 
ทีมงานจึงสามารถสร้างรายได้จากการขายกระดาษได้อีกทางหนึ่ง

“นอกจากการแปรรูปกระดาษโดยสมาชิกในโรงเรียนและกลุ่มแม่บ้านชุมชน
ร่วมพัฒนาที่ 3 ตำาบลกำาแพงเพชรแล้ว ชุมนุมมิตรรักสิ่งแวดล้อมก็ได้
สนับสนุนให้สมาชิกในชุมนุมฝึกการแปรรูป สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษชานอ้อย บางคนก็ทำาโคมไฟ (เหมือนโคมกระดาษสา) สมุดบันทึก 
กรอบรูป ถุงกระดาษใส่ของ ฯลฯ”

“กระดาษชานอ้อยขายปลีกราคาแผ่นละ 5 บาท หากขายส่งราคาจะลดลงมานิดหน่อย แต่กำาลัง 
การผลติของเรายงันอ้ย เพราะมเีฟรมไมม่ากและยงัขึน้อยูก่บัแสงแดด ครัง้หนึง่จงึผลติไดเ้พยีง 15-20 แผน่ 
เงินที่ขายได้ก็เก็บไว้เป็นทุนซื้ออุปกรณ์” เสกเล�่

ทีมง�นตั้งใจเก็บร�ยได้ไว้เป็นทุนซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพร�ะเฟรมมีร�ค�สูงถึง 250 บ�ท ต้องทำ�
กระด�ษ 50 แผ่น จึงจะได้เฟรมใหม่ 1 อัน ห�กจะทำ�กระด�ษแผ่นใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เฟรมขน�ดใหญ่ 
ซ่ึงร�ค�ก็จะแพงข้ึนไปอีก แต่ก็เป็นแนวท�งก�รทำ�ง�นท่ีทีมง�นต้ังใจทำ�ต่อไป เพร�ะถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอ 
ก็จะสามารถผลิตกระดาษได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อถึงตรงนั้นคง
ต้องคิดเรื่องการจัดสรรรายได้เป็นค่าตอบแทนสมาชิกให้
เป็นรายได้ระหว่างเรียน และเป็นเงินกองกลางใช้ในการ
ทำางานของกลุ่ม หรือรายได้ช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป

นอกจ�กก�รแปรรปูกระด�ษโดยสม�ชกิในโรงเรยีนและ
กลุ่มแม่บ้�นชุมชนร่วมพัฒน�ที่ 3 ตำ�บลกำ�แพงเพชรแล้ว 
ชุมนุมมิตรรักสิ่งแวดล้อมก็ได้สนับสนุนให้สม�ชิกในชุมนุมฝึก
ก�รแปรรูปสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์จ�กกระด�ษช�นอ้อย บ�งคน
ก็ทำ�โคมไฟ (เหมือนโคมกระด�ษส�) สมุดบันทึก กรอบรูป  
ถุงกระด�ษใส่ของ ฯลฯ

“ลา่สุดทีไ่ดม้โีอกาสเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร “สรา้ง
สำานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง”  
กับสงขลาฟอรั่ม ที่ตลาดน้ำาคลองแดน ชาวบ้านแนะนำาให้ทำา
ถุงกระดาษกับจาน ถ้าทำาได้เขาจะสั่ง เราก็กลับมาลองทำา 
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ถุงกระดาษกัน แต่จานยังไม่ได้ทดลองทำา เพราะยังขาดอุปกรณ์” เสกเล่�ถึงอน�คตท�งก�รตล�ด
แม้ผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสมาชิกในชุมนุม และเป็นที่ยอมรับของคนในโรงเรียน 

แต่ทีมงานสารภาพตรงๆ ว่า มีช่วงหนึ่งที่คิดจะเลิกทำา เพราะเมื่อเปิดเรียนกลายเป็นว่าเวลาว่างที่
เคยมี ถูกใช้ไปกับกิจกรรมในโรงเรียนจนแทบไม่มีเวลามาทำากระดาษ ซึ่งทีมงานก็ต้องจัดสรรเวลา
ในชีวิตอย่างหนักเพื่อให้การทำาโครงการดำาเนินต่อไปได้ จนเหลือเพียงกิจกรรมสุดท้ายคือ การจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานของโครงการ

ในช่วงท�้ยของก�รทำ�ง�น ทีมง�นได้จัดประชุมสม�ชิกในชุมนุม รูปแบบที่ได้เรียนรู้จ�กก�รพ�ทำ�
ของพี่ๆ สงขล�ฟอร่ัม ถูกจำ�ลองม�ใช้ในก�รสรุปบทเรียนร่วมกับสม�ชิกในชุมนุม “เราให้สมาชิกนั่งล้อมวง
เป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละคนบอกเล่าประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำาโครงการนี้ เช่น น้องยุ้ย น้องได้อะไรบ้าง 
จากการทำาโครงการนี้ น้องเขาก็จะบอกว่า เป็นคนกล้าแสดงออก มีความคิดใหม่ๆ แต่ก็มีบางคนบอกว่า 
ตอนทำากระดาษเบื่อบ้าง ร้อนบ้าง” เสกเล�่ถึงกระบวนก�รสรุปบทเรียน ซึ่งต้นได้ช่วยสะท้อนคว�มคิดเห็น
ต่อรูปแบบก�รทำ�ง�นดังกล่�วว่� การสรุปบทเรียนเป็นประโยชน์ต่อการทำางาน เพราะทำาให้ได้คิด
ทบทวนวา่เราไดป้ระสบการณ ์ความรูอ้ะไรบา้ง ทัง้ยงัไดย้อ้นกลบัมาดตูนเองว่า พฒันาไปถึงตรงไหน
แล้ว เหมือนได้ส่องกระจกมองดูตัวเองอีกครั้ง

ทีมงานคนเดิมเพ่ิมเติมคือทักษะ

ก�รท่ีทีมง�นยอมฝ่�ฟันอุปสรรคเรื่องคว�มคิดต่�งและก�รจัดสรรเวล� จนส�ม�รถทำ�ง�นสำ�เร็จ 
ในทีส่ดุ เปน็เพร�ะทมีง�นมองเหน็ประโยชนท์ีไ่ด้รบัจ�กก�รทำ�โครงก�ร ทัง้ประโยชนต์อ่ตนเอง ตอ่โรงเรยีน 
และต่อชุมชน ประโยชน์ต่อตนเองคือ พัฒน�คว�มกล้�แสดงออก ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ คว�มเป็นผู้นำ� 
และคว�มมจีติสำ�นกึในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ซึง่เสกสะทอ้นวา่ เหน็ความเปลีย่นแปลงของตนเองคอื มคีวาม
เป็นผู้นำา กล้าแสดงออก เวลาไปร่วมกิจกรรมกับสงขลาฟอร่ัม ก็สามารถนำาเสนอต่อหน้าคนเยอะๆ  ได้ 
โดยไม่เคอะเขิน

สว่นตมูบอกตรงๆ ว�่ มคีว�มรบัผดิชอบม�กขึน้ เมือ่กอ่นไมค่อ่ยรบัผดิชอบ พอม�ทำ�โครงก�รตอ้ง
แบง่หน�้ทีกั่น เร�กต็อ้งรบัผดิชอบม�กขึน้ “ผมอยูแ่ผนกปัน่ ถ้าผมป่ันไมเ่สรจ็ คนรอ่นก็รอ่นไมไ่ด ้กต็อ้ง
รบัผดิชอบมากขึน้ สว่นทกัษะทีไ่ดคื้อ เขา้กบัคนไดง้า่ย เมือ่กอ่นไมค่อ่ยกลา้เขา้หาคนอืน่ เพราะนอ้งๆ 
เข้ามาปรึกษาพูดคุยก็เลยกล้าขึ้น”

ด้�นต้น สะท้อนก�รเรียนรู้ของตนเองอย�่งน่�สนใจว่� ความรู้เกี่ยวกับการทำาโครงการนี้เรานำา
ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ในอนาคตอาจพัฒนาเป็นธุรกิจได ้สิ่งที่เก่งขึ้นคือ มีทักษะชีวิต กล้าเสนอ 
ความคิดเห็น กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นมากขึ้น

“เมื่อก่อนผมไม่ค่อยพูด อยู่เงียบๆ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ที่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะอยู่กัน 
หลายคน เราต้องช่วยเพื่อน จึงเริ่มกล้าพูด ตอนเสนอแรกๆ เพื่อนไม่ค่อยฟัง ก็รู้สึกน้อยใจเล็กน้อย แต่ก็
ไม่ท้อพยายามเสนอความคิดเห็นต่อไป เพราะอยากให้โครงการของเราดำาเนินเป็นไปด้วยดี หลังๆ เพื่อน
กร็บัฟงัมากขึน้ เวลาเพือ่นฟงัเรารูส้กึดใีจ เวลาเพือ่นเสนอเราฟงัเพือ่น เพราะเราไมค่วรเอาความคดิตนเอง
เป็นใหญ่ ต้องรับฟังแล้วนำามาวิเคราะห์ว่าตรงกับของเราไหม นำาความคิดดีๆ มาหลอมรวมกันก็จะได้ 
ความคิดที่ดียิ่งขึ้น” ต้นเล�่

สำ�หรบับมี บอกว�่ เมือ่กอ่นใจรอ้น ไมไ่ดด้ัง่ใจก็หงดุหงดิ มาเปลีย่นไดเ้พราะเวลารอ่นกระดาษ
เราต้องใจเย็นรอ ตั้งแต่เพื่อนต้ม เราก็ต้องรอ แม้จะหงุดหงิดแต่เราก็ต้องฝืน กลายเป็นว่ารู้จักรอ  
สิ่งที่คิดว่าเก่งมากขึ้นคือเรื่องสมาธิ เพราะในการร่อนต้องค่อยๆ ประคองเฟรม การร่อนเฟรมที่ 
กลายเป็นการฝึกสมาธิ ได้ย้อนกลับไปช่วยการเรียน ทำาให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ทีมง�นเล�่ว�่ ก�รที่เพื่อนๆ และครูในโรงเรียนม�ขอกระด�ษที่ทำ�ไว้ไปใช้ง�น เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ลดค�่ใช้จ่�ยของเพื่อนและโรงเรียน ดังนั้นจึงยินดีให้บริก�รฟรีๆ อย่�งเต็มใจ

การทำากระดาษจากชานออ้ยแมจ้ะเป็นสว่นนอ้ยในการแกป้ญัหาชานออ้ย แตก่ท็ำาใหข้า้งถนน
ทีม่กีารสญัจรไปมาสะอาดขึน้ และลดการเกดิน้ำาเนา่เสยีทีจ่ะไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลาอนัเปน็แหลง่
ทำามาหากินของผู้คนในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบแห่งนี้

“เม่ือก่อนใจร้อนมาก ไม่ได้ด่ังใจกจ็ะหงดุหงดิ มาเปลีย่นไดเ้พราะเวลารอ่นกระดาษ
เราต้องใจเย็นรอ ตั้งแต่เพื่อนต้ม เราก็ต้องรอ แม้จะหงุดหงิดแต่เราก็ต้องฝืน 
กลายเปน็วา่ รูจ้กัรอ สิง่ทีค่ดิวา่เกง่มากขึน้คอืเรือ่งสมาธ ิเพราะในการรอ่นตอ้ง
คอ่ยๆ ประคองเฟรม การรอ่นเฟรมทีก่ลายเปน็การฝึกสมาธิ ไดย้อ้นกลบัไปชว่ย
การเรียน ทำาให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว”
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วนันีแ้มโ้ครงก�รจะสิน้สดุ แตท่มีง�นยงัไมส่ดุคว�มคดิเพยีงเท�่นี ้ก�รทำ�ถว้ยช�มกระด�ษช�นออ้ย 
เก้�อี้ เปเปอร์ม�เช่ หรือก�รแปรรูปอื่นๆ ล้วนแต่เป็นคว�มฝันที่ทีมง�นทุกคนถือเป็นโจทย์ท้�ท�ยท่ีรอ 
ก�รพัฒน�ต่อไป

“ครูจะทำาหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานหลัก คอยช่วยเหลือ เอ้ืออำานวยความสะดวก 
ทั้งการประสานขอตั้งชุมนุม การขออนุญาตออกนอกสถานที่ การเติมเต็ม
ความรู้ รวมทั้งการสำารองเงินส่วนตัวในการซื้อหาอุปกรณ์ แต่ในรายละเอียด
ของกระบวนการคิด การทำากิจกรรมนั้นเป็นบทบาทของแกนนำาทั้ง 5 คน  
ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ”

สะกิดให้คิด หนุนให้ทำา

ครูกุ้ง เล�่ว่� เมื่อครูสิริก�นต์แนะนำ�ให้รู้จักโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ก็รู้สึกว่าเป็น
โครงการที่ดี เพราะเป็นการสร้างจิตสำานึกรักท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของเธอที ่
ไม่ต้องการให้เด็กทอดทิ้งชุมชน ซึ่งครูจะคอยช่วยเหลือ เอื้ออำ�นวยคว�มสะดวก ทั้งก�รประส�นขอตั้ง
ชุมนุม ก�รขออนุญ�ตออกนอกสถ�นที่ ก�รเติมเต็มคว�มรู้ รวมท้ังก�รสำ�รองเงินส่วนตัวในก�รซื้อห�
อุปกรณ์ แต่ก�รคิดและทำ�กิจกรรมนั้นเป็นบทบ�ทของแกนนำ�ทั้ง 5 คน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงก�ร

โครงการเปลี่ยนชานอ้อยเป็นกระดาษ
ที่ปรึกษาโครงการ ครูกันตพงศ์ สีบัว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2
ทีมทำางาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
พีรพัฒน์ พรมสีนอง สรวิชญ์ วัฒข�ว
เสฏฐวุฒิ ฮั่นบุญศร ี เสกฐวุฒิ คำ�แก้ว 
ณัฐพงษ์ มั่นจิตต์

ความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
สู่ผู้อื่น ทั้งเรื่องมลภาวะจากชานอ้อย การทำากระดาษจากชานอ้อย ซึ่งเป็นบทบาทที่ตอบโจทย์เรื่อง
การเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และกระบวนการผลิตกระดาษของโครงการ 
ยังถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในสาระอื่นๆ เช่น ครูสาระวิทยาศาสตร์นำาความรู้ และขอยืมอุปกรณ์ไปใช้
สอนทำากระดาษจากเยื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

แต่สิ่งที่เห็นว่�เป็นประโยชน์คือ ผลง�นของทีมง�นส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รใช้กระด�ษ
จำ�นวนม�กในโรงเรียนได้เป็นอย�่งดี ทำาให้โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง

“ตอนนีก้ระดาษของเราเปน็ทีต่อ้งการของหลายๆ สาระในโรงเรยีน โดยขอใชไ้ดฟ้ร ีไมต่อ้งซือ้เพราะ
ต้นทุนการผลิตไม่มาก ไม่เกินแผ่นละ 50 สตางค์ จึงสนับสนุนเป็นวัสดุฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในสาระวิชา
ต่างๆ”

สำ�หรบัก�รต่อยอดกจิกรรมในโครงก�ร ครกูุง้เล�่ว�่ ในส่วนของชมุนมุยงัคงมกี�รส�นตอ่โดยนกัเรยีน
รุน่นอ้งตอ่ไป แตส่ิง่ทีอ่ย�กเหน็คอื ก�รตอ่ยอดในโรงเรยีนอืน่ๆ หรอืชมุชน โดยลา่สดุไดรั้บการตดิตอ่จาก
โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านชายคลอง และโรงเรียนควนดินแดง 
ให้ไปสอนเรื่องการทำากระดาษจากชานอ้อย ซึ่งครูกุ้งเชื่อว่า หากหลายๆ หน่วยงานช่วยกันนำา 
ชานอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำาเน่าเสีย และมลภาวะจากขยะลงได้

“ยังมีวัสดุอย่างอื่นที่เป็นพิษต่อธรรมชาติ ที่เราสามารถช่วยกันทำาให้มันลดลงได้ นี่เป็นเพียง 
จิตสำานึกเล็กๆ ที่เด็กเขาคิดเองทำาเอง และยังช่วยลดมลพิษจากขยะลงได้ด้วย”

เมื่อได้สัมผัสกับก�รทำ�ง�นในโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� ทีมง�นจึงได้เห็นคว�มต่�งที่
แปลกไปจ�กก�รร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิช�ก�ร “เวลาไปร่วมกิจกรรม 
ในโรงเรียนเราเป็นคนไปร่วม แต่โครงการนี้พวกเราเป็นคนดำาเนินการ ชอบที่ได้ทำาเอง เพราะได้ฝึก
กระบวนการคิด และเป็นผู้นำา” เสกสะท้อน โดยมีต้นเสริมว่� “ได้เอาความคิดของเรามาทำา ไม่ใช่ 
ความคิดของคนอื่น รู้สึกภูมิใจมาก” 



196 197

ไรน้ำานางฟ้า...จากความรู้
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โครงการไรน้ำานางฟ้า
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ตั้งแต่วันแรกที่รู้เพียงชื่อกับข้อมูลเรื่องไรน้ำ�น�งฟ�้ จนกระทั่ง
ส�ม�รถเพ�ะเลี้ยงไรน้ำ�ฟ�้ได้เป็นผลสำ�เร็จ แต่ทีมง�นมองว่�ยังมี
อีกหล�ยเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต่อ เช่น ก�รควบคุมแสงและอุณหภูมิ

ในก�รเลี้ยง ก�รศึกษ�ไรน้ำ�น�งฟ้�ในแหล่งน้ำ�ต�มธรรมช�ติ 
เพร�ะห�กจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้องมีข้อมูลรอบด�้น เพื่อจะได้
ถ่�ยทอดคว�มรู้ได้เต็มที่ โดยประมวลคว�มรู้เร่ืองไรน้ำ�น�งฟ้�

จัดทำ�เป็นแผ่นพับสำ�หรับแจกในแหล่งเรียนรู้ และรวบรวม
เป็นรูปเล่มไว้ที่ห้องสมุด เพื่อให้ผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปรับตัวสูงข้ึนเรื่อยๆ ส่วนอาหารมีชีวิต1 ที่มีคุณภาพดีอย่างอาร์ทีเมีย 
(Artrmia)2 ก็ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลต่อผู้ค้าที่ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าว

กระทั่งปี 2536 ประเทศไทยมีก�รค้นพบไรน้ำ�น�งฟ้�3 สัตว์น้ำ�จืดที่ส�ม�รถนำ�ม�เป็นอ�ห�รเลี้ยง
ปล�สวยง�มได้ดี เพร�ะมีโปรตีนสูงกว่�อ�ร์ทีเมีย ท้ังยังช่วยสร้�งสีสันสดใสแก่ปล� และไม่เป็นพ�หะนำ�โรค
แบบไรแดง หรือหนอนขี้หมูที่เป็นที่นิยม แต่ก�รเพ�ะเลี้ยงไรน้ำ�น�งฟ้�กลับไม่ได้รับคว�มนิยม เนื่องจ�ก
เพ�ะพันธุ์ย�กเพร�ะมีหล�ยปัจจัยเกี่ยวข้อง จึงเป็นคำ�ถ�มทีน่ักศึกษาจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ซึ่งประกอบด้วย ปลา-เปรมกมล กาญจนาราษฎร ์ สมาย-ขนิษฐา แก้วยอด เนย์-ธัญญา ทองขำา 
ศิริพงษ์ อินทะเสม และกีรติ หัสรังซี อยากค้นหาคำาตอบด้วยการทดลองเพาะเลี้ยง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพาะเล้ียงไรน้ำานางฟ้าให้ผู้เลี้ยงปลาสวยงามเข้ามาเรียนรู้ 
เพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงปลาสวยงาม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันปลาสวยงามในตลาดให้ 
มากขึ้น

“โชคดีที่ทีมงานมีความรู้และช่างสังเกตจึงสามารถไขปัญหาที่แก้ไม่ตกได้  
การค้นพบคร้ังน้ียังทำาให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่า ความรู้ในหนังสือบอกไม่สามารถ
นำามาใช้ได้ท้ังหมด เพราะปัจจัยแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ทฤษฎีเป็นเพียง 
แนวความรู้ที่ต้องต่อยอดด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาคำาตอบที่แท้จริง”

หาข้อมูลความรู้ก่อนลงมือทำา

“ปีที่แล้วที่หนูทำางานอยู่องค์การนักศึกษา มีรุ่นน้องมาขอทำาโครงการบิ๊กอุยช่วยเพื่อน มีโอกาสได้
เข้าไปดูและช่วยทำา เพราะน้องต้องการแรงงานจำานวนมาก” ปล�เล่�ถึงครั้งแรกที่เธอได้รู้จักโครงก�ร 
พลังพลเมืองเย�วชนสงขล� ก่อนเท้�คว�มต่อว่� พอปีนีอ้าจารย์มลฤดี พิชัยยุทธ ์ ที่ปรึกษาโครงการ 
ชวนทำ�โครงก�ร เนื่องจ�กเห็นว่�เธอกำ�ลังศึกษ�เรื่องไรน้ำ�น�งฟ้� แต่ข�ดแคลนทุนสนับสนุน รู้สึกสนใจ  
แม้ตอนนั้นจะยังไม่รู้ว�่พลเมืองคืออะไร แค่รู้ว�่เป็นโครงก�รเกี่ยวชุมชนสังคมเท�่นั้น

ด้�นสม�ยกับเนย์ บอกเหตุผลที่เข้�ร่วมโครงก�รว่� เป็นเพื่อนที่เรียนในส�ข�เดียวกัน และต่�งก็
เลี้ยงปล�สวยง�มอยู่ พอปล�ม�ชวนจึงสนใจ โดยเฉพ�ะสม�ยที่เลี้ยงปล�สวยง�มเป็นอ�ชีพยิ่งสนใจว่� 
ไรน้ำ�น�งฟ้�จะช่วยสร�้งสีสันให้ปล�สวยง�มของเธอได้จริงหรือไม่

1 อ�ห�รทีใ่ชเ้ลีย้งปล�สวยง�มม ี2 อย�่ง ไดแ้ก ่อ�ห�รไม่มชีวีติ คอื อ�ห�รเมด็สำ�เรจ็รปูทีม่สีว่นประกอบของแปง้และส�รอ�ห�ร
ต่�งๆ ม�ผสมกันในรูปแบบเม็ดหรือแผ่น ส่วนอ�ห�รมีชีวิต เป็นสัตว์ตัวเล็กที่ปล�กินเป็นอ�ห�รได้ เช่น ลูกน้ำ� ไรทะเล  
ไรน้ำ�จืด หนอนนก ฯลฯ ปล�จะชอบอ�ห�รเหล�่นี้ม�กกว่�อ�ห�รไม่มีชีวิต
2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำ�พวกกุ้งชนิดหนึ่ง เรียกกันว่� ไรทะเล พบได้ทั่วโลกต�มแหล่งน้ำ�เค็ม นิยมนำ�ม�เป็นอ�ห�รเลี้ยง 
ปล�สวยง�ม เพร�ะมีโปรตีนสูง โดยในประเทศไทยต้องนำ�เข�้จ�กต่�งประเทศ
3 สัตว์น้ำ�จืด รูปร่�งคล้�ยกุ้ง แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม พบม�กในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภ�คอีส�น ต�มแหล่งน้ำ�จืด 
ที่มีขน�ดเล็ก อุดมด้วยโปรตีน จึงนิยมใช้เป็นอ�ห�รปล�

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงามติดอันดับโลก เพราะมีภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ และมีแหล่งน้ำาท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหลากหลายสายพันธ์ุ ทว่าผู้ทำาธุรกิจ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ ราคาอาหารปลาสำาเร็จรูป
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อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กแต่ละคนไม่ได้มีคว�มรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับไรน้ำ�น�งฟ้� และในห้องเรียนก็ไม่มี
สอนเรื่องนี้ ทีมง�นจึงเริ่มห�คว�มรู้จ�กหนังสือในห้องสมุด ทว่�ยิ่งค้นก็ยิ่งหนักใจ เพร�ะแทบไม่มีหนังสือ
เล่มใดเขียนเรื่องไรน้ำ�น�งฟ้�ม�กพอ จึงเปลี่ยนไปสืบค้นจ�กง�นวิจัยก็ยังไม่ได้ผลเท่�ไร ข้อมูลส่วนใหญ่ 
เปน็กร�ฟทีต่อ้งถอดคว�มเปน็ตวัหนงัสอืเพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจอกีที กระทัง่ไปพบขอ้เสนอแนะจ�กง�นวจิยัว�่  
“ยังไม่มีการเลี้ยงในภาคใต้” ทำ�ให้ทีมง�นยิ่งสงสัยในข้อมูลก�รเลี้ยงไรน้ำ�น�งฟ�้ และมุ่งมั่นค้นห�ข้อมูล
ม�กขึ้น

เม่ือตำ�ร�ไม่อ�จให้คำ�ตอบ ทีมง�นเปล่ียนเป้�หม�ยไปดูของจริงท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำาจืด
พัทลุง เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา (Chlorella)4 ส�หร่�ยน้ำ�จืดขน�ดเล็กท่ีเป็นอ�ห�รของ 
ไรน้ำ�น�งฟ้� เหตุที่ต้องดูก�รเพ�ะคลอเรลล�ก่อน เนื่องจ�กก�รเรียนประมงจะสอนใหรู้้จักอาหารที่สัตว ์
จะกิน ก่อนเรียนรู้ว่าสัตว์ชนิดนั้นเลี้ยงอย่างไร ไม่เช่นนั้นจะเลี้ยงไม่รอด

ปล�เล่�ส�เหตุที่เลือกม�เรียนรู้ที่นี่ เพร�ะพบข้อเสนอจ�กง�นวิจัยเกี่ยวกับคลอเรลล�ว�่ควรเลี้ยง
ในบอ่ดิน และทีพ่ทัลงุก็ใชร้ะบบบอ่ดนิขน�ดใหญท่ีม่รีะบบก�รจดัก�รท่ีดีม�ก หลงัจากนัน้จงึลงพืน้ท่ีสำารวจ
ร้านขายปลาสวยงามว่ามีร้านไหนใช้ไรน้ำานางฟ้าเป็นอาหารปลา เหตุเพราะการศึกษาจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำาจืดพัทลุงให้ได้แต่แนวความรู้ แต่ไม่สามารถปรับใช้จริงได้ทั้งหมด ขณะที่ 
ร้านขายปลามีต้นทุนที่ต้องคำานึง ซึ่งนำามาปรับใช้กับการทำาโครงการภายใต้งบประมาณที่จำากัดได้

4 ส�หร่�ยสีเขียวขน�ดเล็ก เติบโตได้ดีในน้ำ�กร่อย มองไม่เห็นด้วยต�เปล่� ต้องอยู่รวมกันม�กๆ ถึงจะเห็นเป็นสีเขียว จึงนิยม
เรียกกันว่� “น้ำ�เขียว”

ทีมง�นเริ่มต้นสำ�รวจจ�กร้�นของรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่�ของวิทย�ลัย 
เพร�ะคุ้นเคยและติดต่อสะดวก โดยเตรียมคำ�ถ�มไว้คร่�วๆ เช่น เลี้ยงปล�
อะไรบ้�ง ใช้อ�ห�รมีชีวิตชนิดใด เพ�ะเองหรือไม่ ส่วนคำ�ถ�มนอกเหนือ
จ�กนี้จะดูต�มสถ�นก�รณ์ เพร�ะค�ดว่�แต่ละร้�นน่�จะมีเรื่องร�วให้
สอบถ�มต่�งกัน หลังจ�กนั้นจึงขอคำ�แนะนำ�จ�กรุ่นพี่ว�่ควรไปร้�นไหนต่อ 
และเดินสุ่มเข�้ไปเองบ้�ง

ผลสำ�รวจพบว่� บ�งร้�นใช้ไรน้ำ�น�งฟ้�ในก�รเลี้ยงปล� แต่ไม่มี 
ร้�นไหนเพ�ะเลี้ยงไรน้ำ�น�งฟ้�เอง เพร�ะเคยเลี้ยงแล้วไม่สำ�เร็จ เนื่องจ�ก
วิธีก�รเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ใช้ได้ในภ�คอีส�น ที่ต�่งจ�กภ�คใต้ที่มีสภ�พ
อ�ก�ศและน้ำ�ต�่งกัน จึงต้องนำ�เข้�ไรน้ำ�น�งฟ้�จ�กนอกพื้นที่ ทำ�ให้ร�ค�
ของปล�สงูขึน้ต�มตน้ทนุ ระหว�่งทีก่ำ�ลงัเกบ็ขอ้มลู ทมีง�นเริม่ลงมอืทดลอง
เลี้ยงไรน้ำ�น�งฟ้�ไปพร้อมกัน โดยนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รเก็บข้อมูลม�ใช้  
แต่ด้วยคว�มไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ทำ�ให้ทีมง�นเริ่มถอดใจ

“เมื่อได้ข้อมูลมาก็ทดลองทำากันทันที ช่วงแรกเลี้ยงเท่าไรก็ตาย  
ทั้งที่หลักวิชาการบอกว่า ไรน้ำานางฟ้ามีอายุ 24 วัน แต่พอทดลองทำาจริง 
แค่ 10-15 วันก็ตาย เล้ียงกันจนท้อเลย เหน่ือยมาก คุยกันว่าไม่เล้ียงแล้ว  
เลิกทำาดีกว่า” สม�ยเล�่

เมื่อไม่เห็นหนท�งไปต่อ ทีมง�นตัดสินใจล�้งบ่อทิ้ง แต่ขณะล�้งบ่อ
กลบัเจอบ�งอย�่งทีม่สีขี�ว ลกัษณะเปน็แผง เมือ่องิกบัคว�มรูเ้ดมิทีเ่คยเลีย้ง
ปล�สวยง�ม จึงค�ดกันว�่น�่จะเป็นไข่ไรน้ำ�น�งฟ้� จึงนำ�ม�ฟัก ปร�กฏว�่
เกิดเป็นไรน้ำ�น�งฟ้�จริงๆ ทีมง�นดีใจม�กท่ีเพ�ะพันธ์ุสำ�เร็จ โชคดีท่ีทีมงาน
มคีวามรูแ้ละชา่งสงัเกตจงึสามารถไขปญัหาทีแ่กไ้มต่กลงได ้การคน้พบ
ครั้งนี้ยังทำาให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่า ความรู้ในหนังสือไม่สามารถนำามา
ใช้ได้ทั้งหมด เพราะปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทฤษฎีเป็นเพียงแนว
ความรู้ที่ต้องต่อยอดด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาคำาตอบที่แท้จริง

ส่งต่อความรู้การเพาะเล้ียงไรน้ำานางฟ้า

ขณะกำ�ลังรวบรวมข้อมูลและทดลองเลี้ยง ทีมง�นตระหนักว่� 
ต้องห�แกนนำ�ม�ส�นต่อก�รดำ�เนินก�ร ไม่เช่นนั้นองค์คว�มรู้ที่พวกเข�
เพียรพย�ย�มค้นห�จนประสบผลสำ�เร็จอ�จสูญห�ยไปเมื่อพวกเข�จบ 
ก�รศึกษ� จึงชักชวนน้องๆ ในชมรมเกษตรผสมผส�นม�เข้�ร่วมกิจกรรม 
สร�้งเงือ่นไขใหน้อ้งๆ ได้เรยีนรูจ้�กก�รลงมือทำ�เช่นเดยีวกบัทมีง�น เพร�ะ
รูด้วี�่ถ�้เอ�แตบ่รรย�ยใหน้อ้งฟงัไมน่�นกล็มื แตถ่�้ได้ลงมอืทำ�จะจำ�ได้ขึน้ใจ

“ขณะกำาลังรวบรวมข้อมูล
และทดลองเล้ียง ทีมงาน
ตระหนักว่า ต้องหาแกนนำา
มาสานต่อการดำาเนินการ  
ไม่เช่นน้ันองค์ความรู้ท่ี 
พวกเขาเพียรพยายามค้นหา
จนประสบผลสำาเร็จอาจ
สูญหายไปเมื่อพวกเขาจบ
การศึกษา จึงชักชวนน้องๆ 
ในชมรมเกษตรผสมผสาน
มาเข้าร่วมกิจกรรม สร้าง
เงื่อนไขให้น้องๆ ได้เรียนรู้
จากการลงมือทำาเช่นเดียว
กับทีมงาน เพราะรู้ดีว่าถ้า
เอาแต่บรรยายให้น้องฟัง 
ไม่นานก็ลืม แต่ถ้าได ้
ลงมือทำาจะจำาได้ขึ้นใจ”
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ปล�บอกว่� วิธีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เริ่มจ�ก
กระตุ้นคว�มสงสัยของน้องว่�ไรน้ำ�น�งฟ้�คืออะไร 
เพ�ะเลี้ยงอย่�งไร จ�กนั้นอธิบ�ยร�ยละเอียด
โครงก�รไรน้ำ�น�งฟ�้ แลว้ชวนนอ้งดดูตะกอนในบอ่ 
จนน้องๆ ชุดแรกไปชวนเพื่อนม�ช่วยกันทำ�เพิ่ม 
อีกประม�ณ 10 คน เห็นภ�พน้องๆ ตั้งใจเรียนรู้  
ทีมง�นรู้สึกสบ�ยใจและมีกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น 
ม�กขึ้น ภูมิใจท่ีส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้แก่น้องได้ 
จ�กตอนแรกที่น้องไม่มีคว�มรู้เกี่ยวกับไรน้ำ�น�งฟ้�
เลย แต่ตอนนี้น้องส�ม�รถตอบคำ�ถ�มได้อย่�ง 
ชัดถ้อยชัดคำ�

ออย-ศิรินทิพย์ จันทโร หน่ึงในแกนนำ� 
รุ่นน้องที่เข้�ร่วมโครงก�รบอกว่� ตัดสินใจเข้�ร่วม
โครงก�รกับพี่ๆ เพร�ะอย�กรู้ว่�ไรน้ำ�น�งฟ้�คือ
อะไร พอได้ลงมือทำ�ก็รู้สึกสนุกและอย�กทำ�ต่อไป
เรื่อยๆ ถึงมีบ�งช่วงที่ขี้เกียจ แต่พี่ๆ ก็ไม่ได้ต่อว่� 
กลับช่วยกระตุ้นให้รู้สึกอย�กทำ�ต่อ อย�กส�นต่อ
ง�นดูแลแหล่งเรียนรู้ เพร�ะเสียด�ยถ้�คว�มรู้ 
ที่เกิดขึ้นจะห�ยไป

นอกจ�กคว�มรู้ เกี่ยวกับโครงก�รแล้ว  
ทีมง�นยังถ่�ยทอดประสบก�รณ์ท่ีได้เผชิญด้วย  
ปล�เล�่ว�่ อย�กให้เพือ่นคนอืน่หรือแกนนำ�รุน่นอ้ง
รู้ ว่� กว่�จะทำ�สำ�เร็จพี่ๆ ต้องผ่�นปัญห�ม�ก 
ขน�ดไหน ปญัห�ในโครงก�รเปน็แคแ่บบจำ�ลองชวีติ 
แต่ในชีวิตจริงยังมีปัญห�อีกม�กม�ยให้พบเจอ  
ถ้�เร�ไม่ต่อสู้ก็จะกล�ยเป็นคนหนีปัญห� และ
กระบวนก�รเรียนรู้จ�กโครงก�รยังส�ม�รถนำ�ไป
ปรับใช้กับก�รเรียนและก�รทำ�ง�นได้ในอน�คต

ตั้งแต่วันแรกที่รู้เพียงชื่อกับข้อมูลเรื่อง 
ไรน้ำานางฟ้า จนกระทั่งสามารถเพาะเลี้ยงไรน้ำา
นางฟ้าได้เป็นผลสำาเร็จ แต่ทีมงานมองว่ายังมี 
อีกหลายเรื่องที่พวกเขาต้องเรียนรู้ต่อไป เช่น  
การควบคุมแสงและอุณหภูมิในการเล้ียง การศึกษา
ไรน้ำานางฟ้าในแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ เพราะ
หากจะเปิดแหล่งเรียนรู้ต้องมีข้อมูลรอบด้าน 

เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ได้เต็มที่ โดยแผนงาน
ตอ่ไปทีท่มีงานวางไว้คอื การประมวลความรูเ้รือ่ง
ไรน้ำานางฟ้าจัดทำาเป็นแผ่นพับสำาหรับแจก 
ในแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมเป็นรูปเล่มไว้ที่ 
ห้องสมุด เพ่ือเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ให้ผู้สนใจ 
ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทีมง�นเล่�คว�มค�ดหวังที่ทำ�ให้ทุ่มเทกับ
ก�รทำ�ง�นโครงก�รว่� “เราอยากให้คนท่ีเข้ามาศึกษา
สามารถนำาความรู้กลับไปทำาเอง เพราะคนขาย 
ปลาสวยงามส่วนใหญ่กังวลเรื่องต้นทุนอาหาร 
ค่อนข้างมาก ถ้าปลาอยู่ไม่ได้ คนขายก็อยู่ไม่ได้ 
เช่นกัน”

ปัจจุบันเริ่มมีผู้ สนใจเข้�ศึกษ�ดูง�นที่
วทิย�ลยัม�กขึน้ ซึง่เป็นผลม�จ�กก�รประช�สมัพนัธ์
ผ�่นศษิยเ์ก�่ทีม่อี�ชพีข�ยปล�สวยง�ม และเฟซบุก๊
ส่วนตัวของทีมง�น โดยกระบวนก�รถ่�ยทอดคว�มรู้
ของทีมง�นจะใช้รูปแบบเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง  
ให้คนท่ีม�ดูง�นได้ลงมือทำ�ต้ังแต่ก�รเล้ียงคลอเรลล� 
เพ�ะเลีย้งไรน้ำ�น�งฟ�้ จนส�ม�รถนำ�กลบัไปปฏบัิติ
ได้เองทั้งหมด

“เริ่มทำากิจกรรมตอนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ก็ค่อยๆ พัฒนาบุคลิกตัวเอง 
กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าเผชิญ
สถานการณ์ รู้จักแก้ไขปัญหา แต่เมื่อ
ทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชน
สงขลาก็ยิ่งได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้น 
เพราะได้ฝึกทักษะชีวิตทุกด้าน  
ที่สำาคัญคือฝึกคิดและจัดระบบข้อมูล
เพื่อสื่อสารออกไปให้คนอ่ืนเข้าใจ 
คล้ายกับการวัดความรู้ของตัวเอง
ด้วยว่า รู้มากแค่ไหน และรู้แล้ว
ถ่ายทอดได้หรือไม่”

ก้าวย่างของการเติบโต

ตลอดเส้นทางของการทำาโครงการ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวภายนอกแล้ว ทีมงานยัง 
ค้นพบบทเรียนภายในที่มีคุณค่าต่อตัวเอง จนพูดได้เต็มปากว่า ถ้าไม่ตัดสินใจทำาโครงการในวันนั้น 
อาจไม่ถูกหล่อหลอมให้เป็นเช่นวันนี้

ปล�ยอมรบัว่� เธอเปน็คนท่ีพดูตรงและแรง ชว่งแรกทีม่�ทำ�ง�นดว้ยกนัจงึมกัทำ�ใหเ้พือ่นโกรธบอ่ยๆ 
แต่เม่ือทำ�ง�นด้วยกันน�นขึ้น เธอค่อยๆ ลดคว�มตรงและแรงของตัวเองลง ส่วนเพื่อนก็เริ่มเข้�ใจว่� 
ปล�ไมม่เีจตน�ร�้ยในคำ�พดู แคเ่ป็นคนพดูไมห่ว�น ทำ�ใหเ้หน็ว่�ทัง้ 2 ฝา่ยคอ่ยๆ ปรบัตวัเขา้หากนั เพราะ
รู้ว่าการทำางานจะประสบผลสำาเร็จได้ ทีมต้องเป็นทีมที่พร้อมร่วมหัวจมท้าย ให้อภัย และจับมือกัน
เดินไปข้างหน้า

สม�ยบอกว�่ เมื่อก่อนทำาอะไรก็โดนพ่อแม่ตำาหนิตลอด เพราะดื้อ ติดเกม ไม่ช่วยงานที่บ้าน 
จนกลายเปน็วา่ไมอ่ยากคยุกบัพอ่แม ่ทัง้ทีเ่ป็นคนพดูมากเวลาอยูก่บัเพือ่น วนัหนึง่ทนไมไ่หวจงึบอก
พ่อแม่ว่าให้หยุดด่า แล้วจะทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ดู จึงเริ่มเล้ียงปลากัด ทั้งที่ไม่มีความรู้เลย  
แค่เห็นว่าขายได้ราคาแพงเท่านั้น สุดท้ายก็ขาดทุนหมด

เหตผุลทีเ่ขา้รว่มโครงการน้ีเพราะอยากไดค้วามรูไ้ปตอ่ยอดเพือ่เลีย้งปลากดัใหมอ่กีครัง้ และ
กไ็มผ่ดิหวงั เธอนำากระบวนการทีท่ำาในโครงการมาปรบัใชใ้นการเพาะพนัธุป์ลากดั จนมรีายไดส้ปัดาห์
ละ 1,500-2,000 บาท สามารถส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่รบกวนทางบ้าน และกลับมาปรับความเข้าใจ
พูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้น แต่ที่สำาคัญคือ โครงการนี้ทำาให้สมายรู้เป้าหมายในชีวิตที่จะใช้ประกอบ
อาชีพในอนาคต นั่นคือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามขายนั่นเอง
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นอกจ�กสอนผ่�นคำ�พูดแล้ว ทีมง�นยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รสังเกตพฤติกรรมของน้องระหว่�ง
ทำ�ง�นด้วย เช่น บ�งคนพื้นฐ�นเดิมไม่สนใจเรียน แต่พอม�ทำ�โครงก�รมีคว�มพย�ย�มจะเรียนรู้หรือไม่ 
หรอืนอ้งคนไหนทีเ่กง่อยูแ่ลว้ มคีว�มกระตอืรือรน้คน้ห�ขอ้มลูม�เพิม่ขึน้หรอืเปล�่ เพือ่ดคูว�มเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�โครงก�ร แล้วเติมเต็มในส่วนที่ข�ด จนน้องส�ม�รถส่งต่อคว�มรู้และสิ่งดีๆ สู่คนอื่นได้

และนีค่อืบทพสิจูนเ์รือ่ง “การเรยีนรูจ้ากการลงมอืทำา” เพยีงแคผู่ใ้หญเ่ปดิโอกาสเปดิพืน้ทีใ่ห ้
ก็สามารถสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งความรู้เชิงวิชาการและทักษะชีวิต ที่อิงอยู่บน 
พื้นฐานข้อมูล จนรู้จริง ทำาเป็น และยังคิดขยายผลความรู้สู่รุ่นน้องและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัย  
เพื่อให้องค์ความรู้ที่พวกเขาค้นพบไม่สูญเปล่าและใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว การทำาโครงการยังทำาให้
พวกเขาค้นพบเส้นทางเดินของชีวิตในอนาคต

วิธีการเพาะเล้ียงไรน้ำานางฟ้า
นำ�ไข่ไรน้ำ�น�งฟ้�ที่ผ่�นก�รต�กแดดจนแห้งแล้วใส่ลงในน้ำ�สะอ�ด จ�กนั้นปิดฝ�ภ�ชนะ เพื่อควบคุม

อุณหภูมิในภ�ชนะ เนื่องจ�กก�รฟักไข่ต้องก�รอุณหภูมิสูง ท้ิงไว้ 1 คืนจะเห็นจุดสีข�ว นั่นคือไรน้ำ�น�งฟ้�ที ่
เพิ่งเกิด จ�กนั้นให้แง้มฝ�ออก ใช้ไฟส่องเพื่อล่อไรน้ำ�น�งฟ้�ม�รวมกัน แล้วนำ�ไรน้ำ�น�งฟ้�ออกไปใส่น้ำ�ที่มี 
คลอเรลล� ส่วนภ�ชนะฟักไข่ให้เก็บไว้อีก 2 คืน เผื่อมีไข่ที่ยังไม่ฟักตัวหลงเหลืออยู่ เพร�ะไข่ที่ม�จ�กต่�ง 
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะฟักไม่พร้อมกัน

ไรน้ำ�ท่ีฟักเป็นตัว ให้เพ�ะเลี้ยงในน้ำ�ท่ีมีคลอเรลล� โดยหมั่นดูดตะกอนออกทุกวัน เพื่อให้คลอเรลล� 
ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชได้สังเคร�ะห์แสง เพร�ะถ้�คลอเรลล�เติบโตดี แสดงว่�ไรน้ำ�น�งฟ้�จะมีอ�ห�รกินอย�่ง
พอเพยีง ประม�ณ 3-4 วนั กเ็ริม่นำ�ไปใหอ้�ห�รปล�ได ้โดยดจู�กชนดิและขน�ดป�กของปล� ห�กป�กเลก็อ�จ
ให้ไรน้ำ�ที่อ�ยุไม่ม�ก ตัวเล็ก แต่ถ้�ปล�ป�กกว้�งอย�่งปล�ทองก็ส�ม�รถให้ไรน้ำ�น�งฟ้�ขน�ดโตเต็มวัยได้

ห�กต้องเพ�ะเล้ียงไรน้ำ�น�งฟ้�ต่อ ให้แยกเล้ียงระหว่�งตัวท่ีจะเป็นอ�ห�รกับตัวท่ีจะทำ�เป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ 
เนื่องจ�กไรน้ำ�น�งฟ้�มีวงจรชีวิตเพียง 15 วัน โดยตัวเมียออกไข่แล้วต�ย ตัวผู้จะต�ยเมื่อผสมพันธ์ุเสร็จ  
ส่วนตัวท่ีจะนำ�ไปเป็นอ�ห�รปล�ต้องให้แบบที่มีชีวิตอยู่ และถ้�ให้ตัวที่มีไข่แล้วแก่ปล� จะเป็นก�รสูญเสียไข่ 
ไปอย�่งไม่คุ้มค�่

โครงการไรน้ำานางฟ้า
ที่ปรึกษาโครงการ อ�จ�รย์มลฤดี พิชัยยุทธ์ ครูชำ�น�ญก�ร วิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์
ทีมทำางาน นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เปรมกมล ก�ญจน�ร�ษฎร ์ ขนิษฐ� แก้วยอด
ธัญญ� ทองขำ� ศิริพงษ์ อินทะเสม
กีรติ หัสรังซี

ส่วนเนย์บอกว่� โครงการนี้พลิกชีวิตของเธอไปตลอดกาล  
“เดมิหนเูปน็คนเกบ็ตวั ไม่ชอบเข้าสงัคม ไม่ชอบพบปะผูค้น เพราะมปีมเรือ่ง
ร่างกาย แต่เมื่อปลามาชวนทำาโครงการก็อยากลอง ครั้งแรกที่ไปนำาเสนอ
โครงการมีแค่หนูกับสมาย กังวลและกลัวจนนั่งร้องไห้มาตลอดทาง เพราะ
ปลารูเ้รือ่งโครงการมากทีส่ดุ แตต่ดิฝกึงาน ไมไ่ดไ้ปดว้ย ตอนคณะกรรมการ
ซักถาม จำาได้ว่ามือสั่นมาก พยายามตอบตามท่ีปลาเคยบอกว่าให้พูด
ความจริงตามข้ันตอนท่ีได้ทำา ปรากฏว่าตอบได้ จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยน
ให้หนูกล้าเข้าสังคม กล้าแสดงออก และกล้าพบปะผู้คนมากขึ้น”

ด้�นปล�บอกว่� การทำากิจกรรมช่วยปรับเรื่องการมองโลกของ
เธอที่เดิมมองทุกอย่างในแง่ลบ เพร�ะพื้นฐ�นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  
จนใครๆ ก็มองว่�เป็นเด็กมีปัญห� พอเร่ิมทำ�กิจกรรมตอนช้ันมัธยมศึกษ� 
ปีท่ี 3 ก็ค่อยๆ พัฒน�บุคลิกตัวเอง กล้�แสดงออกม�กขึ้น กล้�เผชิญ
สถ�นก�รณ์ รู้จักแก้ไขปัญห� แต่เมื่อเข้�ม�ทำ�โครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลาก็ยิ่งได้พัฒนาตัวเองไปอีกข้ันท่ีมากกว่าโครงการอื่น 
เพราะได้ฝึกทักษะชีวิตทุกด้าน ที่สำาคัญคือฝึกคิดและจัดระบบข้อมูล
เพ่ือส่ือสารออกไปให้คนอ่ืนเข้าใจ คล้ายกับการวัดความรู้ของตัวเอง 
ด้วยว่า รู้มากแค่ไหน และรู้แล้วถ่ายทอดได้หรือไม่

ไม้ผลัดของความหวังดี

ผลจ�กก�รลงมือทำ�เพื่อค้นห�คำ�ตอบไปคลี่คล�ยคว�มหนักใจ 
ของผู้จำ�หน่�ยปล�สวยง�มในจังหวัดสงขล� กระท่ังเกิดเป็นแหล่งเรียนรู ้
ไรน้ำ�น�งฟ้�ในวิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์ ที่เปิดกว้�งพร้อมถ่�ยทอด 
คว�มรู้ให้แก่ผู้สนใจทุกคนแล้ว ทีมง�นยังไม่ปล่อยให้ส่ิงดีๆ ที่เกิดขึ้น 
หยุดอยู่ที่ตัวเอง พวกเขายังส่งต่อกระบวนการเรียนรู้ให้รุ่นน้องใน
วิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเช่นกัน

“กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆ สงขลาฟอรั่มเป็นเรื่องดีมาก 
พวกเราเลยนำามาปรับใช้กับน้องๆ ในโครงการ เช่น การใช้คำาถามชวน
คิดว่า ส่ิงท่ีน้องทำาเกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างไร แล้วไปช่วยคนอ่ืน
อยา่งไร หรอืการยกตวัอยา่งวา่ ถา้ลงมอืทำาแลว้ทำาไมไ่ดน้อ้งจะพยายาม
ตอ่ไหม พอนอ้งตอบวา่พยายาม กช็ีใ้ห้เห็นว่า ไม่วา่ผลลพัธ์ของโครงการ
เปน็อยา่งไร สิง่ทีน่อ้งจะไดอ้ยา่งแนน่อนคอื การเรยีนรูเ้รือ่งความเพยีร
พยายาม การคดิวเิคราะห ์การคดิอยา่งเปน็กระบวนการ เกดิทกัษะชวีติ 
ทีส่ำาคญัคอืเหน็คณุคา่ของการนำาความรูไ้ปตอบแทนสงัคม” ปล�เล�่ถงึ
กระบวนก�รพ�น้องเรียนรู้

“ทีมงานไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆ  
ที่เกิดขึ้นหยุดอยู่ที่ตัวเอง 
พวกเขายังส่งต่อ
กระบวนการเรียนรู้ให้รุ่นน้อง
ในวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
เช่นกัน”
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สืบสาน “บูดู” พื้นบ้านภาคใต้
โครงการผลิตน้ำาบูดูสู่ชุมชน
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ก�รทำ�โครงก�รนอกจ�กจะพัฒน�ศักยภ�พของนักศึกษ�แล้ว 
ยังตอบโจทย์วิทย�ลัยเรื่องง�นประกันคุณภ�พนักศึกษ�  

ก�รมีนักศึกษ�ที่มีภ�วะผู้นำ� ทำ�ง�นเป็น มีทักษะชีวิต มีทักษะ
วิช�ชีพ และมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สะท้อนถึงก�รพัฒน� 
ผู้เรียนครบ 5 ด้�นต�มตัวชี้วัดแล้ว นักศึกษ�ที่เข้�ร่วมกิจกรรม

ยังมีร�ยได้ระหว�่งเรียนจ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�บูดู  
ซึ่งเป็นก�รปูพื้นฐ�นก�รประกอบอ�ชีพในอน�คตได้เป็นอย่�งดี

คือ ที่ผ่านมารู้แค่วิธีการทำาเท่านั้น ไม่ได้เรียนรู้วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตอย่างลึกซึ้ง จึงสนใจ
อยากต่อยอดภูมิปัญญาการทำาบูดูให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อทีมลงตัว จึงแบ่งบทบ�ทหน�้ที่กันรับผิดชอบง�น เก๋ที่พ่วงตำ�แหน่งประธ�นชมรมแปรรูปได้รับ
ก�รโหวตให้ทำ�หน้�ที่หัวหน�้ทีม ดูแลภ�พรวมโครงก�ร ประส�นง�นกับอ�จ�รย์และสงขล�ฟอรั่ม ภูเป็น 
รองหัวหน�้ วุธ เก๋เป็นเหรัญญิก โยเป็นปฏิคม ส่วนอัสม�ทำ�หน�้ที่บันทึก แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อถึงคราวที่
ต้องทำางานเอกสารทุกคนต้องมาช่วยกัน เพราะเรื่องนี้เป็นยาขมของทั้งทีม

“การได้รับรู้ถึงภาวะเส่ียงต่อการสูญหายของภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านภาคใต้ 
ยิ่งทำาให้ทีมงานรู้ถึงความสำาคัญเร่งด่วนที่จะต้องสืบทอดความรู้ดังกล่าวไว้ 
จึงขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณยายเพื่อขอความรู้ ซึ่งได้สร้างความปีติแก ่
คุณยายเป็นอย่างยิ่งที่จะมีคนสืบทอดภูมิปัญญาของตน”

เปิดประตูการเรียนรู้สู่ชุมชน

ด้วยคว�มตั้งใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญ� และต่อยอดพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ทีมง�นจึงต้องศึกษ�ตั้งแต่
ต้นท�งของกระบวนก�รผลิต คือแหล่งที่ม�ของวัตถุดิบสำ�คัญในก�รทำ�น้ำ�บูดูคือ เคยน้ำ� เคยปล� โดยเริ่ม
ต้นจ�กเก�ะยอที่มีชื่อเสียงในก�รทำ�ข้�วยำ�ที่ต้องใช้น้ำ�บูดูในก�รปรุงรส แต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งอ�จ�รย์ใน
วิทย�ลัยแนะนำ�ว�่ชุมชนน�ทับมีคนทำ�เคยน้ำ� เคยปล�อยู่ ทีมง�นจึงพ�กันลงพื้นที่ทันที

เก ๋เล�่ว�่ ตำ�บลน�ทบั อำ�เภอจะนะ จงัหวดัสงขล� อยูห่�่งจ�กวทิย�ลยัประม�ณ 15 กโิลเมตร เปน็
แหล่งผลิตเคยน้ำ� เคยปล�ที่สำ�คัญของจังหวัดสงขล� แต่เม่ือทีมง�นลงพื้นที่ไปสำ�รวจกลับพบว่� เหลือ 
ผู้ผลิตอยู่เพียง 2 ร�ยเท�่นั้น คือร�ยหนึ่งทำ�กะปิ ส่วนอีกร�ยหนึ่งทำ�ครบวงจร ทั้งกะปิ เคยน้ำ� เคยปล�  
ซึ่งน�่เสียด�ยว�่ ลูกหล�นไม่มีใครรับสืบทอดภูมิปัญญ�นี้แล้ว

การไดร้บัรูถ้งึภาวะเสีย่งตอ่การสญูหายของภมูปิญัญาอาหารพืน้บ้านภาคใต ้ยิง่ทำาใหที้มงาน
รู้ถึงความสำาคัญเร่งด่วนที่จะต้องสืบทอดความรู้ดังกล่าวไว้ จึงขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณยาย 
เพื่อขอความรู้ ซึ่งได้สร้างความปีติแก่คุณยายเป็นอย่างยิ่งที่จะมีคนสืบทอดภูมิปัญญาของตน

แต่ด้วยกำ�ลังของทีมง�นเพียง 5 คน คงไม่มีพลังม�กพอที่จะต่อยอดก�รสืบทอดภูมิปัญญ�นี้ให้คง
อยูต่อ่ไป จงึว�งแผนชวนเพือ่นๆ ในวิทย�ลยัเข�้รว่มเรยีนรูเ้รือ่งร�วก�รผลติเคยน้ำ� เคยปล� ซึง่เปน็วตัถดุบิ
สำ�คัญในก�รทำ�น้ำ�บูดูร่วมกัน ผ�่นกิจกรรมในชมรมแปรรูปสัตว์น้ำ� โดยภูรับหน�้ที่ประช�สัมพันธ์หน�้เส�
ธงเชิญชวนเพื่อนๆ เข้�ชมรมแปรรูปสัตว์น้ำ�จนได้สม�ชิก 20 คน

โย บอกว่� พวกเข�ใช้เวล�ในค�บชมรม ทุกวันพฤหัสบดีเวล� 15.00-17.00 น. จัดประชุมทำ�คว�ม
เข�้ใจกบัสม�ชกิเรือ่งเป�้หม�ยโครงก�รทีต่อ้งก�รใหเ้พือ่นๆ รว่มเรยีนรูเ้พือ่สบืทอดภูมปิญัญ�ดงักล�่ว และ
นัดหม�ยลงพื้นที่ในค�บกิจกรรมถัดไป

“พวกเรานัดหมายวันเวลากับคุณยาย พร้อมอธิบายข้อมูลที่ต้องการให้สมาชิกเข้าไปเรียนรู้ ทั้งวิธี
การทำาเคยน้ำา เคยปลา และกะปิ เพื่อให้คุณยายเตรียมตัวให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงประเด็น โดยวิทยาลัย

เพราะเคยเรียนวิชาการแปรรูปน้ำาบูดูร่วมกันมาก่อน ประกอบกับปีท่ีผ่านมาเห็นรุ่นพ่ีทำาโครงการ 
บิ๊กอุยช่วยเพื่อน เม่ืออาจารย์ธนกร ห้วยห้อง ชวนทำาโครงการในปีนี้ ทีมงานซึ่งประกอบด้วย  
อัสมา นพกะ ภู-ภาณุพงศ์ ปานซ้าย โย-โชติกา สมมุ่ง เก๋-สุวีร์ แก้วมณี และวุธ-กฤษณะ บุญรักษ์ 
นกัศกึษาวทิยาลยัประมงตณิสลูานนท ์จงึรวมตวักนัทำาโครงการผลติน้ำาบดูสููช่มุชน ดว้ยเหตผุลงา่ยๆ 



215

Songkla Young Active Citizen4

214

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 4

สนับสนุนพาหนะในการเดินทาง และก่อนลงพื้นที่ทีมงานกำาชับสมาชิก 
ในชมรมให้จดบันทึกข้อมูลความรู้ไว้ด้วย” เก๋ บอกร�ยละเอียดก�รทำ�ง�น

โย บอกต่อว่� วันลงพ้ืนท่ี ท้ังทีมง�น สม�ชิกชมรม และท่ีปรึกษ�
โครงก�ร รวม 26 คน ต้ังใจเรียนรู้วิธีก�รทำ�เคยน้ำ� เคยปล� และกะปิกับ 
คุณย�ยเต็มที่ แม้ไม่ใช่ฤดูก�ลผลิตแต่คุณย�ยก็พ�นักศึกษ�เดินดูผลผลิต 
ที่หมักไว้ในบ้�น พร้อมบอกเล่�วิธีก�รทำ�น้ำ�บูดู รวมท้ังแหล่งวัตถุดิบ 
อย่�งเต็มใจ แต่ข้อมูลที่ได้รับทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกใจห�ย “ยายบอกว่าปัจจุบัน
ภาคใต้ขาดแคลนกุ้งเคย จึงต้องสั่งซื้อเคยป่นจากตลาดมหาชัยปีละ 1 ครั้ง 
ส่วนปลาหลังเขียวซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำาเคยน้ำายังคงหาได้จากทะเล 
แถบภาคใต้”

ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความรู้ท่ีได้รับจากคุณยาย 
ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนในรายวิชานัก เพราะสูตรในการปรุงน้ำาบูดู
แตกตา่งกนัเลก็นอ้ยตามรสชาตทิีผู่ป้รุงแตล่ะคนชอบ สตูรทีค่ณุยายทำา
จะใส่แต่เคยน้ำา กะปิ น้ำาตาลทราย และน้ำาตาลโตนด ส่วนสูตรที่เรียน
จากอาจารย์ในวิทยาลัยจะใส่กระเทียม น้ำาตาลทรายแดง เคยน้ำา  
เคยปลา และกะปิ ไม่ใส่น้ำาตาลโตนด ผงชูรส และสารกันเสีย โดยสูตร
ของคณุยายจะมตีน้ทนุนอ้ยกวา่ สว่นความอร่อยนัน้ขึน้อยูกั่บความชอบ 
ของผู้บริโภค ซึ่งสูตรของวิทยาลัยจะมีรสชาติเข้มข้นมากกว่า

“เรามั่นใจว่าน้ำาบูดูของเรา 
มีประโยชน์ เนื่องจาก 
มีส่วนผสมของสมุนไพร  
มีโปรตีน ไอโอดีน และ
แคลเซียม เพราะทำามาจาก
ปลา ปราศจากผงชูรสและ
สารกันเสีย จึงมั่นใจได ้
เรื่องความปลอดภัย”

เมื่อกลับม�ถึงวิทย�ลัย นักศึกษ�ทั้งหมดก็ได้รับก�รเซอร์ไพรส์จ�กอ�จ�รย์ ที่ใช้ชั่วโมงถัดม�สอบ
เก็บคะแนน โดยมีข้อสอบเกี่ยวกับก�รทำ�เคยน้ำ� เคยปล� กะปิ และน้ำ�บูดู จึงไม่แปลกใจที่นักศึกษ�ทุกคน
จะทำ�ข้อสอบได้ เพร�ะเพิ่งเรียนรู้ม�หม�ดๆ

นำาส่งน้ำาบูดูสู่ตลาด

เมือ่ถงึชว่งเวล�ทีจ่ะตอ้งฝกึแปรรปูทมีง�นไมส่�ม�รถห�วตัถดุบิได้ เนือ่งจ�กระยะเวล�ของโครงก�ร
ไม่สอดคล้องกับฤดูก�ลของวัตถุดิบที่จะมีในเดือนพฤษภ�คมของทุกปี จึงปรับแผนงานนำาน้ำาบูดูที่เคย
ผลิตไว้ในช่วงแรกของวิชาแปรรูปมาใช้ทดลองทำาการตลาด ด้วยการออกแบบฉลาก และทดลอง
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบน้ำาบูดูสำาหรับข้าวยำาบรรจุขวด และข้าวยำาที่ใช้น้ำาบูดูของกลุ่มเป็น
เครื่องปรุงรส

“ทดลองทำาข้าวยำาขายในวิทยาลัย คนกินบอกว่ารสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมของสมุนไพรติดจมูก  
น้ำาบูดูท่ีพวกเราทำายังสามารถนำาไปทำาส้มตำาหรือน้ำาปลาหวานได้ด้วย ข้อดีคือเก็บได้นานถึง 1 ปีในสภาพปกติ 
แต่หากเปิดใช้แล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น” อัสม� เล�่ด้วยคว�มภูมิใจ

เก ๋เสรมิตอ่ว�่ เรามัน่ใจว่าน้ำาบดูขูองเรามีประโยชน ์เนือ่งจากมสีว่นผสมของสมนุไพร มโีปรตนี 
ไอโอดีน และแคลเซียม เพราะทำามาจากปลา ปราศจากผงชูรสและสารกันเสีย จึงมั่นใจได้เรื่อง 
ความปลอดภัย

ระหว�่งทดลองทำ�ข�้วยำ�น้ำ�บดููจำ�หน�่ยในวทิย�ลยั ทีมง�นยงัมโีอก�สไดร้ว่มกจิกรรมของวทิย�ลยั
ในก�รออกหน่วยบริก�รชุมชนบริเวณใกล้เคียง มีก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ด�้นสุขอน�มัย เช่น ก�รทำ�น้ำ�
อเีอม็ ก�รซอ่มแซมอปุกรณเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน และก�รสอนวธิกี�รแปรรปู ซึง่ทมีงานใช้โอกาสนีถ้า่ยทอด
ความรู้ด้วยการสาธิตทำาน้ำาบูดู และน้ำาพริกกุ้งเสียบ

เพร�ะรสช�ติอร่อยถูกป�กผู้บริโภค แถมยังมีแบรนด์บ่งบอกว่� เป็นสินค้�ท่ีผลิตโดยวิทย�ลัย 
ประมงติณสูล�นนท์ น้ำ�บูดูบรรจุขวดของชมรมแปรรูปฯ จึงได้รับเลือกให้ไปจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ในง�น  
“ตลาดอาชีวะ” ที่คลองผดุงกรุงเกษม เมื่อเดือนสิงห�คมที่ผ�่นม�

อัสม� ที่รับหน้�ที่แม่ค้�ในง�นนี้บอกว�่ ผลิตภัณฑ์ที่ว�งข�ยมี 2 แบบ คือ ข้�วยำ�ที่มีส่วนผสมของ
น้ำ�อญัชนัแพ็กละ 30 บ�ท และน้ำ�บดูขูวดละ 30 บ�ท โดยน้ำ�บดูขูองเร�จะมฉีล�กบอกสว่นผสมและคุณภ�พ
ไว้ด้วยเพ่ือก�รันตีคุณภ�พผลิตภัณฑ์ ลูกค้�ส่วนใหญ่เป็นข้�ร�ชก�รและประช�ชนท่ัวไปให้คว�มสนใจจนข�ย
หมดทุกวัน

“ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นภาคใต้ ที่ตอนนี ้
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คนรุ่นใหม่ไม่สนใจกินอาหารพื้นบ้าน  
ซึ่งการละเลยอาหารท้องถิ่นเช่นนี้จะส่งผลไปถึงการดูแลรักษาความ 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ เพราะคนไม่เห็น
ความสำาคัญว่าทรัพยากรมีความเชื่อมโยงกับชีวิตของตนอย่างไร”
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เป้าหมายท่ียังต้องสานต่อ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ แต่ทีมงาน
บอกว่า งานยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะยังไม่ได้
ให้สมาชิกได้ทดลองทำาน้ำาบูดูแม้จะเรียนมาแล้ว
จากคุณยาย แต่เช่ือว่าการจะซึมซับความรู้ได้ดีน้ัน 
ตอ้งมกีารทำาซ้ำาย้ำาทวนอยูเ่สมอ ทมีง�นจึงตัง้ใจว�่ 
เมื่อถึงฤดูก�ลที่มีวัตถุดิบก็จะพ�สม�ชิกในชมรมฝึก
ทำ�น้ำ�บดูอูกีครัง้ เพร�ะยงัมงีบประม�ณทีไ่ดจ้�กก�ร
จำ�หน่�ยน้ำ�บูดูและข้�วยำ� ที่ทีมง�นฝ�กข�ยใน
สหกรณ์ของวิทย�ลัยเป็นทุนรอนในก�รซื้อวัตถุดิบ 
และยังคงดำ�เนินกิจกรรมผลิตน้ำ�บูดูซึ่งปัจจุบันมี 
ออเดอรส์ัง่เข้�ม�ตลอด จนกล�ยเปน็สนิค�้เชิดหน�้
ชูต�ของวิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์ขณะนี้

ก�รทำ�ง�นท่ีเป็นก�รเรียนรู้ผ่�นปฏิบัติก�รจริง 
นอกจ�กช่วยฝึกฝนให้ทีมง�นเกิดทักษะชี วิต  
มีประสบก�รณ์ ท่ี เติมเต็มต่อยอดคว�มรู้จ�ก
ห้องเรียนแล้ว อัสม� บอกว่� นอกจ�กรู้เรื่องก�รทำ�
น้ำ�บูดูและก�รทำ�ง�นกับรุ่นพี่และอ�จ�รย์แล้ว 
โครงก�รนี้ยังทำ�ให้เธอได้ฝึกความอดทน เพราะ
ตา่งคนตา่งความคดิ ฉะนัน้เราจะใชอ้ารมณไ์มไ่ด ้
ต้องอดทนให้มาก และมีวินัย เช่น ครูนัดเจ็ดโมง 
เราก็ต้องมาก่อนเวลา เพื่อเตรียมความพร้อม

ส่วนโย บอกว�่ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วย
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้ เพราะความรู้น้ี
อาจจะสูญหายไปพร้อมๆ กับคุณยายก็เป็นได้ 
การทำางานในโครงการทำาให้เห็นช่องทางการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน และช่วยเติมเต็มการเรียน 
ในวิทยาลัยในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาหมักดอง
ได้เป็นอย่างดี

สำ�หรับภู บอกว่� ก�รทำ�โครงการเป็นการ
สร้างกำาลังใจให้ผู้ผลิตรู้สึกดีท่ีจะมีผู้สืบทอดความรู้
ส่วนเขาก็เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
อาหารพ้ืนถ่ินมากข้ึน ซ่ึงเป็นคว�มรู้สึกเช่นเดียวกับ 
วธุ ทีบ่อกว�่ ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมการกนิ

ของทอ้งถิน่ภาคใต ้ทีต่อนนีม้กีารเปลีย่นแปลงไป
จากเดิมมาก คนรุ่นใหม่ไม่สนใจกินอาหารพ้ืนบ้าน 
ซึ่งการละเลยอาหารท้องถิ่นเช่นนี้ยังส่งผลไปถึง
การดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทีน่บัวันจะเสือ่มโทรมลงเรือ่ยๆ เพราะคนไมเ่หน็
ความสำาคัญว่าทรัพยากรเหล่าน้ันมีความเช่ือมโยง
กับชีวิตของตนเองอย่างไร

ด�้นเก๋บอกว�่ คว�มภมูใิจของเธอคอืไดส้ตูร
ผลิตน้ำ�บูดูที่แตกต่�งจ�กที่อื่น แต่สิ่งที่รู้สึกว่�เป็น
ประโยชน์กับตนเองคือ เกิดทักษะในการจัดการตัวเอง 
รู้จักแบ่งเวลา และเป็นการเติมเต็มการเรียนรู้ 
“การเรียนในห้องทำาให้เรารู้หลักการ วิธีการ  
แต่การมาทำาโครงการทำาให้เราได้เรียนรู้จาก 
พืน้ทีจ่รงิ ทัง้ความเปน็มาและสถานการณว์า่เปน็
อย่างไร”

ทีมงานยังมองว่า ในอนาคตจะต้องขอ 
อย. เพื่อรับประกันคุณภาพ และเพื่อสร้างความ
มัน่ใจใหแ้กผู่บ้รโิภค รวมทัง้คิดจะต่อยอดพัฒนา
สินค้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น ผงน้ำาบูดูที่สะดวกต่อ
การขนส่งและการใช้ของผู้บริโภคอีกด้วย
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แรงส่งจากความปรารถนาดี

อาจารย์ธนกร ห้วยห้อง ท่ีปรึกษาโครงการ บอกว่� ปัจจุบันวิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์มี
นักศึกษ� 400 คน อ�จ�รย์ 60 คน เปิดสอน 3 แผนกวิช� โดยระดับ ปวช. มี 2 แผนกวิช�คือ แปรรูปสัตว์และ
เพ�ะเลีย้งสตัว์น้ำ� สว่นระดับ ปวส. มเีพิม่อีก 1 แผนกคอื แผนกควบคมุเรอื ซึง่จะรบัเฉพ�ะเดก็ผู้ช�ยเท�่นัน้

“ผมผลักดันให้นักศึกษาทำาโครงการนี้ เพราะเห็นโอกาสที่ลูกศิษย์จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ผ่านการทำากิจกรรมนอกชั้นเรียน”

ในฐ�นะที่ปรึกษ� อ�จ�รย์ธนกร บอกว�่ นักศึกษ�กลุ่มนี้อ่อนเรื่องง�นเอกส�ร เข�จึงต้องเข�้ม�
ช่วยดูแลอย่�งใกล้ชิด โดยให้ทีมง�นคิดเอง ทำ�เองก่อน แล้วจึงช่วยขัดเกล�ให้เหม�ะสม แม้กระทั่งซักซ้อม
ก�รนำ�เสนอง�น สำ�หรับก�รประกวดโครงก�ร อกท. ระดับภ�ค

“ในวิทยาลัยจะมี 5 ชมรม ทุกชมรมจะส่งกิจกรรมของนักศึกษามาประกวดกัน ของเราก็ส่งโครงการน้ี
เข้าประกวด ปรากฏว่าได้รับคัดเลือก ผมจึงเข้ามาช่วยฝึกซ้อมการนำาเสนอให้และเตรียมข้อมูลสำาหรับ 
ไว้ตอบคำาถามกรรมการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การเรียนรู้ การจัดการ รายได้ และต้นทุน”

อ�จ�รย์ธนกร บอกว่� โชคดีที่นักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำาโครงการและ 
การหนุนเสรมิจากพีเ่ลีย้งสงขลาฟอรัม่ จึงมพีฒันาการไปในทางทีด่ ีทัง้ไหวพรบิ ความกลา้แสดงออก 
ภาวะผู้นำา รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเช่น การพูด การใช้ภาษา การสรุปใจความสำาคัญ

การทำาโครงการนอกจากจะพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาแล้ว ยงัตอบโจทยวิ์ทยาลยัเรือ่งงาน
ประกันคุณภาพนักศึกษา การมีนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำา ทำางานเป็น มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และ
มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนครบ 5 ด้านตามตัวช้ีวัดแล้ว นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำาหน่ายน้ำาบูดู ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สำ�หรับก�รเรียนรู้ในบทบ�ทที่ปรึกษ�โครงก�รนั้น อ�จ�รย์ธนกร บอกว่� เข�ได้พัฒน�ทักษะ 
ก�รสื่อส�รกับนักศึกษ�หล�ยวัย ที่ต้องรู้จักสร้�งแรงจูงใจให้เกิดก�รเรียนรู้ ซึ่งบ่อยครั้งที่อ�จ�รย์จะต้อง
รู้จักพลิกข้อแม้ของลูกศิษย์แต่ละคนให้กลายเป็นแรงจูงใจในการทำางาน

จากน้ำาบูดู สู่การเรียนรู้โลกกว้าง เชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนสู่สถานการณ์จริง หล่อหลอม
ให้พวกเขาเป็นผู้ผลิตที่เข้าใจที่มาที่ไปและสถานการณ์ของทรัพยากร เข้าใจความเชื่อมโยงของ 
น้ำาบูดูกับผู้คนในภาคใต้บ้านตน สู่การเป็นผู้จำาหน่ายที่มี “สำานึกรับผิดชอบ” ผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ตอ่ผูบ้รโิภค การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนและสถานการณจ์รงิจงึควรทำางานควบคูก่นั เพือ่ใหเ้ราไดน้กัศกึษา
ที่มี “ความรู้” และ “สำานึกพลเมือง” ไปพร้อมๆ กัน ดังเห็นได้จากนักศึกษากลุ่มนี้

โครงการผลิตน้ำาบูดูสู่ชุมชน 
ที่ปรึกษาโครงการ  อ�จ�รย์ธนกร ห้วยห้อง วิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์
ทีมทำางาน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ภ�ณุพงศ์ ป�นซ�้ย  นักศึกษ� ปวช.2 ส�ข�เพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
โชติก� สมมุ่ง  นักศึกษ� ปวช.2 ส�ข�แปรรูปสัตว์น้ำ�
อัสม� นพกะ  นักศึกษ� ปวช.1 ส�ข�แปรรูปสัตว์น้ำ�
สุวีร์ แก้วมณ ี  นักศึกษ� ปวส.2 ส�ข�แปรรูปสัตว์น้ำ�
กฤษณะ บุญรักษ ์  นักศึกษ� ปวส.2 ส�ข�เพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
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ของเด็กหลังห้อง

โครงการสื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลา
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โครงก�รนี้ทำ�ให้ทีมง�นส�ม�รถแยกแยะคว�มสำ�คัญ 
ของคุณและโทษของโซเชียลมีเดียม�กขึ้น... 

เมื่อก่อนเวล�ต้องออกไปนำ�เสนอหน้�ห้องก็จะก้มหน้�ก้มต� 
พูดอย่�งเดียว แต่ตอนนี้มีเทคนิคในก�รนำ�เสนอม�กขึ้น  

โดยฝึกอ�่นและทำ�คว�มเข้�ใจม�ก่อน พอนำ�เสนอก็ใช้วิธีพูด 
จ�กคว�มเข�้ใจแทน ทำ�ให้ปีนี้เกรดดีขึ้น

ในโลกโซเชียลเราอาจมีเพ่ือนมากมาย กดไลก์ ส่งภาพสวัสดีในแต่ละวัน เสียงเตือนจากหน้าจอ
มือถือท่ีดังเป็นระยะๆ บ่งบอกว่าเรามีตัวตนอยู่ในโลกเสมือนจริง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ความมี
ตัวตนของใครสักคน ไม่ได้อยู่ที่การสไลด์หน้าจอ ส่งรอยยิ้มผ่านอิโมจิ หรืออักษรภาพแสดงอารมณ์
เท่านั้น การพูดคุยสื่อสารผ่านเส้นเสียงกับคนรอบข้างต่างหากที่บ่งบอกถึงความมีตัวตนของเรา

ความในใจของเด็กหลังห้อง

มล-นิรมล พวงพริก มิ้งค์-ดวงฤทัย เรืองศักดิ์ แอ๋ม-ภัทรธิดา  
ชมจนัทร ์ดรมี-ชยพล สขุปกัษา และ เอม็-กติตทิตั แกว้มณ ีคอืนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) มองเห็นภัย
จากโซเชียลมีเดีย จึงรวมตัวกันทำาโครงการสื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลา  
ด้วยการผลิตหนังสั้นไร้เสียง ชื่อว่า “สังคมก้มหน้า” ที่สะท้อนมุมมอง
การใช้โซเชียลมีเดีย ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์
มือถือของตัวเอง จนลืมการพูดคุยสนทนากับคนในชีวิตจริง ไม่สนใจ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง โดยมีอาจารย์วรรณา มณี เป็นท่ีปรึกษาโครงการ

มลเล่�ว่� เธอเข้�ม�ทำ�โครงก�รนี้ต�มคำ�ชักชวนของพี่ไหมฝ้าย- 
นนทกร บุญนิตย์ ที่เคยทำ�โครงก�รนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และอย�กให้มีรุ่นน้อง
ม�ส�นต่อโครงก�ร พวกเร�อยู่ในชมรมศูนย์สื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน  
จึงสนใจ เพร�ะพอมีคว�มรู้ม�บ้�ง และคิดว่�น่�สนุก ดีกว่�ปล่อยเวล�ท้ิงไป
โดยเปล�่ประโยชน์

เช่นเดียวกับม้ิงค์ ท่ีบอกว่� เธอเป็นเพ่ือนสนิทกับมลต้ังแต่มัธยมศึกษ�
ตอนตน้ เมือ่มลชวนเธอจึงไมร่รีอ เพร�ะอย�กเขยีนบทและออกแบบผลง�น
เจ๋งๆ สักเรื่องในแบบของตัวเอง

“อยากมีผลงานเป็นของตัวเอง เพราะอยู่ท่ีโรงเรียนเราไม่มีโอกาส
แสดงความสามารถอะไรเลย เป็นเด็กหลังห้องโดยแท้ เวลาโรงเรียน 
มีกิจกรรมครูก็จะมองหาแต่เด็กกิจกรรม เด็กเก่ง ที่อาสาเข้ามาทำา
โครงการน้ีเพราะอยากเป็นที่ยอมรับของครู เผื่อครูจะเห็นผลงานของ
เราบ้าง”

สองส�วบอกว�่ ตอนแรกทีต่ดัสนิใจเข�้รว่มชมรมศนูยส์ือ่มลัตมิเีดยี 
เพร�ะอย�กแสดงฝีมือให้เป็นท่ีประจักษ์แก่เพ่ือนและครูในโรงเรียน แต่คว�มหวัง
ก็ไม่เป็นจริงเสียที เมื่อพี่ไหมฝ้�ยชวนให้ทำ�โครงก�รนี้ ไฟในใจของเธอ 
จึงลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

เม่ือได้รับโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือ ทีมงานไม่รอช้าเดินหน้าจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการให้เพ่ือนในโรงเรียนรับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการ
ส่ือเล็กๆ ของเด็กสงขลา โดยเร่ิมต้นจากเพ่ือนใกล้ตัว ใช้หนังส้ันท่ีเก่ียวกับ
การใช้โซเชียลเป็นประเด็นในการล้อมวงคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเขียนบท

“อยากมีผลงานเป็นของ 
ตัวเอง เพราะอยู่ที่โรงเรียน
เราไม่มีโอกาสแสดงความ
สามารถอะไรเลย เป็นเด็ก
หลังห้องโดยแท้ เวลา
โรงเรียนมีกิจกรรมครูก็จะ
มองหาแต่เด็กกิจกรรม  
เด็กเก่ง ที่อาสาเข้ามาทำา
โครงการนี้เพราะอยากเป็น
ที่ยอมรับของครู เผื่อคร ู
จะเห็นผลงานของเราบ้าง”
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“ชวนเฉพาะเพื่อนกันที่คุยกันง่ายๆ ก่อน ในกลุ่มมีแกนนำา 5 คน เราก็แบ่งกัน รับสมัครสมาชิกแล้ว
ก็จัดวงเสวนา วันนั้นมีเพื่อนเข้าร่วมประมาณ 40 กว่าคน เริ่มต้นด้วยการให้ดูหนังสั้นเกี่ยวกับสังคม 
ก้มหน้า ดูเสร็จก็เปิดให้เพื่อนๆ ระดมความคิดกันว่า ส่ือนี้ต้องการนำาเสนออะไร และรู้สึกอย่างไร 
ที่ได้ชมสื่อนี”้ มิ้งค์เล�่ถึงบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น

เสร็จแล้วจึงจัดทำ�แบบสอบถ�มเรื่องก�รใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำ�วัน อ�ทิ ช่วงเวล�ที่เล่น
โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตทำ�อะไรบ้�ง เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้�หม�ยคือนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3-6 ชั้นละ 30 คน พบว่� ช่วงเวลาเช้าตอนตื่นนอนและช่วงเวลาระหว่างกินข้าว  
คือช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายใช้เล่นโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก แช็ต และเกม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทีมงาน
จะนำามาใช้อ้างอิงและนำาไปสู่การเขียนบทเรื่อง “สังคมก้มหน้า” ต่อไป

“ทีมงานนำาบทเรียนความผิดพลาดจากครั้งแรกมาใช้ คราวนี้ถามก่อนเลยว่า 
ใครถนัดอะไร พร้อมกับลดจำานวนนักแสดงและตัวประกอบลง...แต่พล็อตเรื่อง
ยังคงคล้ายเรื่องแรก เพียงแต่ทีมงานต้องเล่นเอง กำากับเอง เขียนบทเอง 
และจัดฉากเอง…และแล้วความชุลมุนก็เกิดขึ้น ระหว่างการถ่ายทำาที่บางครั้ง
ตากล้องต้องมาร่วมแสดงด้วย ทำาให้เกิดความโกลาหลขณะเข้าฉาก เด๋ียวคนน้ัน
ต้องไปแสดง เดี๋ยวคนนี้ต้องไปจัดฉาก ไปกำากับมุมกล้อง ดูวุ่นวายไปหมด 
เหมือนกับเราวางคนไม่ตรงกับงาน”

มือใหม่หัดคัต!!!

แมว้�่คว�มย�วของหนงัสัน้ทีท่มีง�นคดิทำ�มเีวล�เพยีงแค ่3 น�ท ีแตม่ิง้คย์อมรบัว�่ ย�กพอสมควร
สำ�หรับมือใหม่อย่�งพวกเธอ ทุกอย่�งดูวุ่นว�ยไปหมด ทั้งกระบวนก�รห�ข้อมูล รวบรวมข้อมูลจ�กวง 
พูดคุย ก�รทำ�คว�มเข้�ใจบทของนักแสดง ก�รถ่�ยทอดอ�รมณ์ ก�รกำ�กับภ�พ ฉ�ก รวมไปถึงก�รแบ่ง
หน้�ที่ทำ�ง�นที่ไม่ลงตัว

“พลอ็ตทีเ่ราวางไวเ้ปน็เรือ่งเกีย่วกบัคนทีผ่ดิหวงักบัความรกัและคนทีโ่ดนโซเชยีลหลอก ตอนทำางาน
คร้ังแรกเราไม่ได้ถามว่าใครถนัดอะไร แค่แบ่งๆ กันไป พอลงมือทำางานจริงมันเลยติดขัดไปหมด เพราะวางคน
ไม่ตรงกับงาน การแสดงก็ใช้คนเยอะ ต้องมีบทพูดอีก บางคนเล่นไปเล่นมาลืมบทอีกแล้ว บางคนก็เล่น
แข็งๆ ดูไม่เป็นธรรมชาติ เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่” มลเล�่ปัญห�ก�รทำ�ง�น

เมื่อก�รถ่�ยทำ�หนังสั้นเรื่องแรกพังครืนอย่�งไม่เป็นท่� ทีมง�นนำ�บทเรียนคว�มผิดพล�ดจ�ก 
คร้ังแรกม�ใช้ คร�วน้ีถ�มทีมง�นก่อนเลยว่� ใครถนัดอะไร พร้อมกับลดจำ�นวนนักแสดงและตัวประกอบลง  
แกป้ญัห�โดยใหท้มีง�นแสดงเอง แตพ่ลอ็ตเรือ่งยงัคงคล�้ยเรือ่งแรก เพยีงแตท่มีง�นตอ้งเลน่เอง กำ�กับเอง 
เขียนบทเอง และจัดฉ�กเอง!!!

และแล้วความชุลมุนก็เกิดขึ้น ระหว่างการถ่ายทำาที่บางครั้งตากล้องต้องมาร่วมแสดงด้วย 
ทำาให้เกิดความโกลาหลขณะเข้าฉาก เดี๋ยวคนนั้นต้องไปแสดง เดี๋ยวคนน้ีต้องไปจัดฉาก ไปกำากับ 
มุมกล้อง ดูวุ่นวายไปหมด เหมือนกับเราวางคนไม่ตรงกับงาน จึงต้องมีการปรับแก้บทใหม่อีกครั้ง
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“พอมาครัง้ที ่3 เราเลยทำาเปน็คำาพดูแลว้กม็าแสดง แตก่ย็งัตดิขดัอกี เพราะเราเขยีน
บทพูดเยอะเกินไป เสียงนักแสดงชายก็ไม่เพราะ และเล่นแข็งเกิน รู้สึกไม่พอใจกับผลงาน 
พอเอาไปให้พี่อุ้ม-กมลา รัตนอุบล พ่ีเลี้ยงสงขลาฟอรั่มให้ช่วยแนะนำา พ่ีเขาบอกว่า  
ทำาเรือ่งอะไรกไ็ดท้ีเ่ราสนใจ แตส่ดุทา้ยต้องใหข้อ้คดิกับคนดู เชน่ นทิานเรือ่งนีส้อนให้รูว้า่...
จากนั้นเราก็กลับมาทบทวนความคิดกันใหม่อีกครั้งว่าจะทำาเรื่องอะไรดี” มิ้งค์เล่�ย้อนถึง
ปัญห�ที่ทีมง�นพบเจอระหว่�งก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม�

TAKE 4

แม้จะต้องแก้บทยกชุดถึง 3 ครั้ง แต่ก็ไม่ท้อ เพร�ะเชื่อในศักยภ�พของทีมง�นว�่
ต้องทำ�ได้ดีกว่�ที่ผ่�นม�

ในที่สุดความลงตัวของพล็อตเรื่องใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์ในครั้งที่ 4 คราวนี้ 
ทีมงานแบ่งบทบาทหน้าท่ีการทำางานอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยม้ิงค์รับผิดชอบเขียนบท 
มลทำาหน้าท่ีนักแสดงนำา ส่วนดรีมเป็นตากล้อง แอ๋มกำากับแสงและฉาก ขณะท่ีเอ็มจะเก็บ
ภาพนิ่งแต่ละช็อต

“ครั้งนี้การทำางานไม่ยากเท่าไร เพราะมีนักแสดงเพียงแค่คนเดียวคือมล พล็อตการ
เดนิเรือ่งกใ็ชว้ธิซีมูกลอ้งใหเ้หน็ภาพวา่ มผีูห้ญงิคนหนึง่เดนิเลน่โทรศพัทด์ว้ยสหีนา้ทีม่คีวาม
สุขมาก เขามีเพื่อนมากดไลก์และคอมเมนต์ใต้ภาพเยอะมาก แต่พอภาพซูมออกมาเรื่อยๆ 
จะเห็นว่ามีคนรอบข้างเยอะแยะ แต่ทุกคนดูไม่มีตัวตน เพราะเขาไม่ได้สนใจใคร ซึ่งเรื่องนี้
จะเน้นการแสดงด้วยอารมณ์และหน้าตาเป็นหลัก ไม่มีบทพูด เหมือนเดินเรื่องด้วยภาพ  
แต่จะมีคำาถามท้ายเรื่องขึ้นมาเป็นบทสรุปให้ข้อคิดถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างพอเหมาะ
พอควร” มิ้งค์กล่�ว

กว่าผลงานจะลงตัวเช่นนี้ นอกจากทีมงานจะได้เรียนรู้รูปแบบการทำาสื่ออย่างลึกซึ้งแล้ว  
ยังทำาให้พวกเขาค้นพบความสำาคัญของโลกโซเชียลว่า จริงๆ แล้วโลกโซเชียลมีประโยชน์มากกว่า
โทษ หากคนใชเ้ปน็ เพราะนอกจากใชห้าขอ้มลูเพือ่ทำารายงาน หรอืศกึษารายละเอยีดการทำาโครงการ
แลว้ การคยุกนัผา่นโปรแกรมแช็ตเพือ่ประชุมในขณะทีไ่มส่ามารถเรยีกรวมตวักนัได ้ทำาใหก้ารทำางาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หลังตัดต่อและลงเสียงเสร็จ จึงนำ�เสนอผลง�นผ่�นยูทูป ซึ่งเป็นช่องท�งก�รสื่อส�รที่เข�้ถึงได้ง่�ย

“อยากเลิกทำาเหมือนกัน ตอนนั้นเป็นช่วงสอบพอดี งานก็เยอะ เห็นเพื่อนๆ 
โครงการอื่นทำาเสร็จไปครึ่งทางกันแล้ว แต่ของเรายังแก้อยู่นั่นแหละ ท้อมาก 
ไม่อยากทำาแล้ว คิดว่ายอมแพ้ดีกว่า เอ็มก็อยากออก แต่ก็คิดได้ว่า ยังไงก็
ต้องสู้เพราะอยากทำาให้พ่อแม่ภูมิใจ และอยากเห็นผลงานของตัวเองสักครั้ง”

DRAMA SCENE

กว�่จะผ�่นแตล่ะกจิกรรมม�ได ้มิง้คย์อมรบัว�่ เธอเคยคดิทีจ่ะถอนตวัออกจ�กโครงก�ร ดว้ยคว�ม
รูส้กึทอ้แทแ้ละเบือ่หน�่ยกบัสิง่ทีท่ำ� โดยเฉพ�ะก�รเขียนบททีเ่ขยีนแลว้แกใ้หมห่ล�ยครัง้ แตย่งัดท่ีีมเีพือ่นๆ 
คอยช่วยกันคิดห�พล็อตเรื่อง แม้คว�มคิดเห็นจะไม่ตรงกันบ�้ง แต่ทุกอย�่งก็ผ่�นไปได้ด้วยดี

“กท็อ้เหมอืนกนัแตก่ย็งัสู ้เขยีนบทใหม ่3-4 อันแลว้ รูส้กึเหนือ่ยแตม่คีวามสขุ บทแรกเขยีนยาวมาก
เกือบ 10 หน้า ท้ังยาวท้ังซับซ้อน ตอนแสดงจริงเลยย่ิงยาก พอถึงบทท่ี 2 เร่ิมส้ันลง เพราะรู้ว่าการเขียนบท
ต้องส้ัน กระชับ หนูชอบเขียน พยายามหาความรู้เร่ืองเทคนิคการเขียนเพ่ิมเติมตลอดเวลา ก่อนเขียนบท
ก็ชวนเพื่อนในทีมคุยกันให้ตกผลึกก่อนว่า บทควรจะออกมาเป็นอย่างไร เพื่อนแต่ละคนก็มีความคิด
เป็นของตัวเอง อย่างเอ็มเขาอยากได้แบบลึกลับซับซ้อน เขาเป็นคนวิชาการมาก แต่มันซับซ้อนเกินไป 
น่าจะเขียนยาก จึงใช้วิธีโหวตกัน เมื่อเพื่อน 4 คนมีความคิดเห็นตรงกัน เอ็มก็ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ของเพื่อน”

ขณะเดียวกันสิ่งที่ผลักดันให้มิ้งค์ต้องเดินหน�้ต่อคือ การทำาความฝันของตัวเองให้สำาเร็จ รวมทั้ง
อย�กเห็นพ่อแม่ภูมิใจ

“อยากเลิกทำาเหมือนกัน ตอนนั้นเป็นช่วงสอบพอดี งานก็เยอะ เห็นเพื่อนๆ โครงการอื่นทำา
เสร็จไปครึ่งทางกันแล้ว แต่ของเรายังแก้อยู่นั่นแหละ ท้อมาก ไม่อยากทำาแล้ว คิดว่ายอมแพ้ดีกว่า 
เอ็มก็อยากออก แต่ก็คิดได้ว่า ยังไงก็ต้องสู้เพราะอยากทำาให้พ่อแม่ภูมิใจ และอยากเห็นผลงานของ
ตัวเองสักครั้ง”

ขณะท่ีมลยืนยันว่� หากต้องยุบทีมหรือลาออกจริงๆ เธอจะขออยู่เป็นคนสุดท้าย โดยให้เหตุผลว่า 
เพราะเธอเป็นตัวต้ังตัวตีชวนเพ่ือนทำาโครงการ จึงต้องรับผิดชอบให้ถึงท่ีสุด ดังน้ันการลาออกจากทีม
จึงเป็นเรื่องไกลตัวสำาหรับมล
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“เราเป็นคนชวนเขามาทำา ถ้าเราออกก็กระไรอยู่ เพราะเราเป็นตัวหลัก 
ตอนเอ็มจะออกเราก็บอกว่า คิดดีๆ นะ เอ็มเป็นหัวหน้า ถ้าเอ็มออกคนอ่ืน 
ก็ออก ให้เขากลับไปคิด อาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็กลับมาทำาต่อ”

สำ�หรับหน้�ที่ก�รแสดงที่ได้รับมอบหม�ยนั้น มลบอกว่� ไม่ย�ก 
เพร�ะชื่นชอบก�รแสดงอยู่แล้ว โดยดูตัวอย่�งจ�กซีรีส์เก�หลีแล้วนำ�ม� 
ปรับใช้ เน้นก�รสื่อส�รท�งอ�รมณ์เป็นสำ�คัญ ส่วนปัญห�อื่นๆ โดยเฉพ�ะ
เร่ืองก�รทำ�งบประม�ณ หรือก�รห�ข้อมูล ก็มีพ่ีไหมฝ้�ยคอยให้คว�มช่วยเหลือ

“จะปรกึษาพีไ่หมฝา้ยตลอด เพราะบา้นอยู่ใกลก้นั พีเ่ขาใหค้ำาปรกึษา
และให้กำาลังใจทีมงานทุกคนเป็นอย่างดี และพยายามประคับประคองการ
ทำางานของทีมให้เดินไปในทิศทางที่ลงตัวมากที่สุด”

การเรียนรู้หลังเลนส์

เม่ือถ�มถึงคว�มถ่ีในก�รเล่นโซเชียล ท้ังคู่อมย้ิมและตอบพร้อมกันว่� 
เล่นบ่อยเหมือนกัน หรือเรียกว่�ติดโซเชียลก็ว่�ได้ เล่นครั้งละประม�ณ  
4-6 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นช่วงกล�งคืนหลังจ�กทำ�ก�รบ้�นเสร็จแล้ว 
แต่เม่ือมีโอก�สเข้�ม�ทำ�โครงก�รน้ี ทำ�ให้ทีมง�นสามารถแยกแยะ 
ความสำาคัญของคุณและโทษของโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทั้งคู่ยอมรับว่�  
ที่ชอบท่องอินเทอร์เน็ตเพร�ะเป็นติ่งเก�หลี

“ติดนักร้องเกาหลี แต่ตอนนี้ลดลงแล้ว ทำาการบ้านเสร็จแล้วเราก็
ค่อยมาดู” มลอธิบ�ยถึงเหตุผล

ด้�นมิ้งค์บอกว่� เธอก็ติดซีรีส์เก�หลีเช่นกัน เมื่อก่อนดูอย่�งเดียว 
เด๋ียวน้ีดูแล้วนำามาปรับใช้ในเร่ืองการวิเคราะห์เช่ือมโยงความรู้ และการ 
นำาเสนอ ที่เม่ือก่อนเวลาต้องออกไปนำาเสนอหน้าห้องก็จะก้มหน้า 
ก้มตาพูดอย่างเดียว แต่ตอนน้ีมีเทคนิคในการนำาเสนอมากข้ึน โดยฝึกอ่าน
และทำาความเข้าใจมาก่อน พอนำาเสนอก็ใช้วิธีพูดจากความเข้าใจแทน 
ทำาให้ปีนี้เกรดของเธอดีขึ้นไปด้วย

“การทำาโครงการนี้ทำาให้เธอได้ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ 
การเขียนโครงการ การคิดวิเคราะห์”

เช่นเดียวกับมล เมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
แต่ปัจจุบันกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้านำาเสนอมากข้ึน แม้จะรู้สึก 
ต่ืนเต้นบ้าง แต่ทุกคนในทีมก็ให้กำาลังใจ จึงพยายามเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับ
เพื่อนๆ กลุ่มอื่น

แมก้ารทำาโครงการจะลม้ลกุคลกุคลาน มปีญัหามาใหแ้กไ้ขอยูบ่อ่ยครัง้ แตพ่วกเขากไ็ม่ยอ่ทอ้ 
อดทน พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหา ใช้บทเรียนจากความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่า 
จนประสบผลสำาเร็จ ด้วยคิดว่านี่คือ “โอกาส” ดีที่จะได้แสดงฝีมือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน
นักเรียนรับรู้ว่าเด็กหลังห้องก็มีความสามารถไม่แพ้เพ่ือนคนอื่น นอกจากได้แสดงฝีมือให้เป็นที่
ประจักษ์แล้ว การทำาโครงการยังหล่อหลอมให้วิธีคิดของหนุ่มสาวทั้ง 5 เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
การรู้ถึงคุณและโทษของโซเชียลมีเดีย แล้วนำามาปรับใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิต ที่ทำาให้มี
ปฏสิมัพนัธก์บัคนรอบขา้งมากขึน้ กลา้คดิ กลา้ทำา กลา้แสดงออก รูจ้กัคดิวเิคราะหเ์ชือ่มโยง จนทำาให้
เกรดปีนี้ดีขึ้น ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เด็กหลังห้องก็ทำาสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมได้ 
เพียงแค่ผู้ใหญ่เปิดโอกาส...

“เมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆ  
ไม่ค่อยกล้าแสดงออก  
แต่ปัจจุบันกล้าแสดงออก 
กล้าพูด กล้านำาเสนอมากข้ึน 
แม้จะรู้สึกตื่นเต้นบ้าง  
แต่ทุกคนในทีมก็ให้กำาลังใจ 
จึงพยายามเรียนรู้ที่จะ 
อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ กลุ่มอื่น”

โครงการสื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลา
ที่ปรึกษาโครงการ อ�จ�รย์วรรณ� มณี โรงเรียนเทศบ�ล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
ทีมทำางาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
นิรมล พวงพริก ดวงฤทัย เรืองศักดิ์
ภัทรธิด� ชมจันทร์ ชยพล สุขปักษ�
กิตติทัต แก้วมณี
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นอกจ�กจะสร�้งคว�มตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนคลองแดนได้แล้ว 
ยังสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวทีมง�นอีกด้วย นั่นคือ 

ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ  รู้จักควบคุมอ�รมณ์ เข้�ใจผู้อื่น  
แต่ที่ดีที่สุดคือ ได้ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นกับชุมชนที่เป็น 

ฐ�นทุนชีวิตในก�รทำ�ง�นต่อไป... เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร 
แลกเปลี่ยนคว�มรู้ระหว่�งทีมง�นกับช�วบ้�น เกิดจิตอ�ส� 

อย�กช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมไปกับก�รพัฒน�ตัวเอง

เลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

เจมส์-กนต์ธร สุดชาฎา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล�่ว่� เข�เลือกอยู่ “ชมรมความปลอดภัย” 
เพร�ะเห็นว่�เกี่ยวข้องกับร�ยวิช�ที่เรียนอยู่ ซึ่งแต่ละปีก็จะทำ�กิจกรรมแตกต่�งกันไป สำ�หรับปีนี้ชมรม
ว�งแผนทำ�กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเซฟตี้อ�ส�พัฒน�ชุมชนด�้นคว�มปลอดภัย 2) กิจกรรม
อบรมขับขี่ปลอดภัยและรู้ทันกฎจร�จร แต่อีกหนึ่งกิจกรรมยังไม่มีแผนชัดเจนว่�จะทำ�อะไร พอดีช่วงนั้น 
รู้จ�กพี่กช-กรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ว่�โครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล�สนับสนุน 
ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษ�ทำ�กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชนสังคม จึงรวมทีมกับเพ่ือนๆ อีก 4 คน ประกอบด้วย 
บ๊ิก-หัสธชัย แป้นแก้ว หน่ึง-ทักษิณ แดงเพ็ง อิง-ชนิภรณ์ เก่งเท่ียว และ กวาง-มรัชญาภรณ์ ทองขวัญ 
ทำาโครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำา ในพื้นที่ชุมชนคลองแดน อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนเห็นความสำาคัญและตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำา เกิดการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ชุมชนมีความรู้และวิธีการในการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำาที่ถูกต้อง 
รวมถึงมีหน่วยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยและภัยทางน้ำา มีอุปกรณ์ที่สามารถ 
นำามาใช้ได้จริง และเกิดความปลอดภัยต่อคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว โดยมีอาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

“เหตุผลท่ีคิดทำาโครงการน้ี เพราะตอนเรียนปี 1 มีโอกาสลงพ้ืนท่ีศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนคลองแดน 
เหน็วา่ชมุชนนีน้า่สนใจ ประกอบกบัยังขาดกจิกรรมในชมรมความปลอดภยัอกี 1 โครงการ จงึคดิผนวกการ
ทำาโครงการและกิจกรรมของชมรมเข้าด้วยกัน” บิ๊กบอกเล�่ถึงที่ม�ที่ไปของโครงก�ร 

เจมส์ เสริมต่อว่� ชุมชนโดยรอบมห�วิทย�ลัยมีก�รทำ�กิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วหล�ยกิจกรรม และ
บริบทของชุมชนใกล้ๆ มห�วิทย�ลัยก็ไม่ตอบโจทย์ก�รทำ�โครงก�รที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยและภัยท�งน้ำ�  
แมช้มุชนคลองแดนจะอยู่ในเขตพืน้ท่ีจงัหวัดสงขล� แตก่�รเดนิท�งไมไ่ดไ้กลม�กนกั บรบิทพืน้ทีก่ต็อบโจทย์
ม�กกว่� เพร�ะเป็นตล�ดริมน้ำ�มีคว�มเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและภัยท�งน้ำ�สูง ทีมง�นจึงตัดสินใจเลือกชุมชน
แห่งนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติก�ร

“ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนวิถีพุทธ ท่ียังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย บ้านเรือนสรา้งดว้ยไมอ้ยูร่ายรอบรมิคลอง 
แต่เม่ือตลาดน้ำาคลองแดนเร่ิมได้รับความนิยม วันเสาร์อาทิตย์นักท่องเท่ียวค่อนข้างพลุกพล่าน ประกอบกับ
ภาพจำาเมือ่ป ี2557 ทีเ่กดิเหตไุฟไหมท้ีต่ลาดน้ำาบางพล ีซึง่เปน็ชมุชนบา้นไมโ้บราณทีม่บีรบิทแวดลอ้มคลา้ย
ชุมชนคลองแดน จึงคิดนำาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ป้องกันเหตุดังกล่าว” อิง บอกเล่�คว�มห่วงใยที่มีต่อชุมชน 
คลองแดน 

รู้จริง ก่อนลงมือทำา

เมื่อโจทย์และพื้นที่ดำ�เนินก�รพร้อม ทีมง�นว�งแผนลงพื้นที่ศึกษ�ข้อมูลชุมชน โดยนำ�คว�มรู้จ�ก
วชิาอคัคภียั อาชวีอนามยั และความปลอดภยั รวมถงึการประเมนิความเสีย่งมาใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน
ในการทำางาน 

การเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว ทักษะชีวิตเป็นอีกหน่ึงการเรียนรู้
ท่ีมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญเพ่ือเตรียมนิสิตนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างม่ันใจ 
ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงกำาหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้าชมรมทำากิจกรรม
เพื่อชุมชนสังคม โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง
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“ตอนลงพ้ืนท่ีคร้ังแรก พวกเราพูดคุยกับลุงไกร-เกรียงไกร อนันตพงศ์ 
ประธานชุมชน ถึงรายละเอียดการทำาโครงการทั้งหมด พร้อมขอให้ลุงไกร
ช่วยประสานงานกับชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งลุงไกรก็ยินดีสนับสนุน
เต็มที่” อิง เล�่ถึงก�รประส�นง�นกับผู้นำ�ชุมชน ที่เป็นเหมือนสะพ�นเชื่อม
ให้ทีมง�นและช�วบ้�นทำ�ง�นร่วมกันได้อย�่งร�บรื่น

นอกจ�กช้ีแจงร�ยละเอียดก�รทำ�โครงก�รแล้ว ทีมง�นยังใช้โอก�สน้ี
สำ�รวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันภัยท�งน้ำ�ไปพร้อมกัน

หนึ่ง บอกว�่ ก�รสำ�รวจพบว�่ที่นี่มีถังดับเพลิงอยู่ 18 ถัง ใช้ง�นจริง
ได้ 17 ถัง บ�งถังติดต้ังสูงเกินไป ไม่สะดวกท่ีจะนำ�ม�ใช้เวล�เกิดเหตุ บ�งถัง
ก็มีสิ่งกีดขว�งอยู่ ส่วนชูชีพมีแค่ 4 อัน และสภ�พไม่พร้อมใช้ คือต�กแดด 
ไม่มีเชือก และเก็บผิดวิธี ซ่ึงอ�จจะเป็นคว�มเชื่อของช�วบ้�นแถวนั้นที่ 
คิดว่�บ้�นอยู่ใกล้น้ำ� ทุกคนก็ว่�ยน้ำ�เป็น ถ้�เกิดเหตุก็คงจะช่วยกันได้ทัน 
และไม่เคยมีหน่วยง�นภ�ยนอกเข้�ม�อบรมให้คว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย
ด้�นอัคคีภัยหรือภัยท�งน้ำ�แก่ช�วบ้�นเลย 

“จริงๆ แล้วถังดับเพลิงเป็นข้อกังวลสุดท้าย เพราะจุดประสงค์
หลกัของทมีงานคอื การใหค้วามรูก้บัชาวบา้น เพราะแมจ้ะมถีงัดบัเพลงิ
อยู่ แต่หากชาวบ้านไม่รู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องก็ถือว่าเปล่าประโยชน์” 

นอกจ�กสำ�รวจอุปกรณ์คว�มปลอดภัยแล้ว ทีมง�นยังสำ�รวจจุดเส่ียง
ทีจ่ะเป็นส�เหตใุหเ้กดิไฟไหม ้ท้ังบริเวณท่ีเก็บเช้ือเพลิง และส่ิงท่ีเป็นอันตร�ย
เบ้ืองต้น เช่น ก�รติดต้ังส�ยดิน เพ่ือป้องกันอันตร�ยท่ีเกิดจ�กไฟช็อตหรือ 
ไฟรั่ว หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อกำาหนดแผนการ
ทำางานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

หลังสำ�รวจพื้นที่ครั้งแรกแล้ว ทีมง�นกลับม�สรุปบทเรียนพร้อมกับ
ออกแบบกจิกรรมในครัง้ที ่2 โดยนำ�วดีิโอเหตกุ�รณไ์ฟไหมต้ล�ดน้ำ�บ�งพลี
ไปใหช้�วบ�้นด ูเพ่ือสร�้ง “ความตระหนกั” และ “กระตกุ” ใหค้นในชุมชน
ย้อนคิดว่� ห�กเกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้ขึ้น พวกเข�ควรทำ�อย่�งไร และจะมีวิธี
ป้องกันอย่�งไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้ขึ้น ซึ่งสังเกตเห็นว่�ช�วบ้�น 
ให้คว�มสนใจเป็นอย�่งม�ก

เมือ่ปพูืน้ใหค้นในชมุชนเห็นความสำาคญัของการป้องกันอคัคภียั
แล้ว ก็มาถึงข้ันตอนการให้ความรู้ แต่ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์
และรูต้วัวา่ยงัมคีวามรูไ้ม่มากพอ ทมีงานจงึเชญิวทิยากรจากศนูยค์วาม
ปลอดภัยในการทำางานเขต 9 จังหวัดสงขลา เข้ามาอบรมให้ความรู้ 

“จุดประสงค์หลักของ 
ทีมงานคือต้องการ 
ให้ความรู้กับชาวบ้าน  
แม้จะมีถังดับเพลิงอยู่  
แต่หากชาวบ้านไม่รู้วิธ ี
ใช้งานที่ถูกต้องก็ถือว่า
เปล่าประโยชน์”

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบเจาะลึก ใช้วันเวลาท่ีชาวบ้านสะดวกทำากิจกรรม โดยมีทีมงานทำาหน้าท่ีเป็น
ลูกมือคอยช่วยหยิบจับอุปกรณ์ทุกอย่าง 

หนึ่ง บอกว�่ก�รจัดอบรมต้องใช้วันเวล�ที่ช�วบ้�นว�่ง เพราะชาวบ้านคือเป้าหมายหลักในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านอัคคีภัยในชุมชน และการป้องกัน ห�กจัดกิจกรรมแล้วช�วบ้�นไม่ว่�ง 
ก็เปล�่ประโยชน์ เมื่อถึงวันจริงจึงมีช�วบ้�นสนใจเข�้ร่วมม�กถึง 40 คน 

“เหตุผลที่เราต้องเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ เพราะเรายังไม่ได้เรียนและเป็นข้อมูล 
เชิงลึกที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ เช่น หากเกิดเพลิงไหม้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เทคนิคตรวจสอบ
ไฟฟ้าช็อต การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังเกิดเหตุ การระงับเหตุที่ต้องมีทั้งการอบรมและสาธิตควบคู่กัน”

ทีมง�น บอกต่อว่� ก�รจัดกิจกรรมในวันนั้น นอกจ�กช�วบ้�นจะได้คว�มรู้แล้ว ทีมง�นก็ได้รับ 
คว�มรู้เช่นกัน เป็นก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริงที่ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รเรียนและก�รทำ�ง�นได้ 
ในอน�คต

“ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์และรู้ตัวว่ายังมีความรู้ไม่มากพอ ทีมงาน
จึงเชิญวิทยากรจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำางานเขต 9 จังหวัดสงขลา 
เข้ามาอบรมให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบเจาะลึก ใช้วันเวลาที่ชาวบ้าน
สะดวกทำากิจกรรม โดยมีทีมงานทำาหน้าที่เป็นลูกมือคอยช่วยหยิบจับอุปกรณ์
ทุกอย่าง”
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“เรือ่งอคัคภียัในหอ้งเรยีนกม็สีอน แตมี่แคท่ฤษฎเีทา่นัน้ เช่น ลกัษณะของถงัดบัเพลงิและการใชง้าน 
ไมไ่ดล้งมอืทำาจรงิ ตอนพีว่ทิยากรสาธติการจดุถงัแกส๊แลว้มปีระกายไฟขึน้มา ตอนนัน้ผมรูส้กึตืน่เตน้ เพราะ
เปน็การทดลองเสมือนจริง แม้ก่อนสาธิตพ่ีวิทยากรจะบอกไว้แล้วว่า ทุกคนต้องมีสติ อยา่ตืน่ตกใจเปน็อนัขาด 
แต่ก็ยังรู้สึกกดดันอยู่ดี เพราะต้องสาธิตต่อหน้าชาวบ้าน” บิ๊ก เล่�ให้ฟังด้วยน้ำ�เสียงตื่นเต้น

อิง เสริมต่อว่� หลังจัดกิจกรรมอบรมให้คว�มรู้เสร็จ มีป้�คนหนึ่งบอกว่�เข�ไม่เคยมีคว�มรู้เร่ืองน้ีเลย 
เคยเห็นแต่ถังดับเพลิง ใช้อย่�งไรก็ไม่เคยรู้ อย�กให้มีโครงก�รแบบนี้ต่อ และถ�มว่�ปีหน้�มีแบบนี้อีกไหม 

เสียงตอบรับจากชุมชน

ผลจ�กก�รจัดกิจกรรมในชุมชนอย่�งต่อเนื่องของทีมง�น ตั้งแต่ลงพื้นที่สำ�รวจชุมชน ประชุม  
ฝึกอบรมทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ ทีมง�นบอกเป็นเสียงเดียวกันว�่ “มั่นใจว่าชาวบ้านมีองค์ความรู้เรื่อง
อัคคีภัยและภัยทางน้ำาและจะสานต่อกิจกรรมที่พวกเขาทำาไว้แน่นอน”

โดยอิง บอกว่� ที่มั่นใจเช่นนั้น เพร�ะเธอสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ระหว่างสาธิตเหตุการณ์ 
ไฟไหม้ ชาวบ้านมีสติแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น แต่ที่มั่นใจมากคือมีคณะกรรมการชุมชนคนหนึ่งพูดว่า 
อยากให้ชุมชนมีเส้นทางการอพยพที่ชัดเจน เวลาเกิดเหตุจะได้อพยพคนได้ทันท่วงที โดยคาดว่าจะ
จัดทำาเป็นแผนงานของชุมชนต่อไปในอนาคต

อย่�งไรก็ต�มเพื่อให้โครงก�รบรรลุผลต�มที่ตั้งไว้ ทีมง�นจึงได้จัด
ทำ�ป้�ยอะคริลิคแสดงวิธีก�รใช้ง�นถังดับเพลิง 1 แผ่น เพื่อเป็นตัวอย่�ง 
ในชุมชน และจัดซื้อถังดับเพลิงเพิ่มเติม 4 ถัง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
ชุมชนคลองแดน ขณะที่ชุมชนเองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
ตรวจสอบอปุกรณอ์ยา่งเอาจรงิเอาจงั และจดัใหมี้อาสาสมคัรทำาหนา้ที่
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านตระหนักรู้สม่ำาเสมอ

พัฒนาการจากประสบการณ์นอกห้องเรียน

6 เดือนของการทำาโครงการนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้ 
ให้กับคนในชุมชนคลองแดนได้แล้ว การทำาโครงการยังสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวทีมงานอีกด้วย

เจมส์ ในฐ�นะหัวหน้�ทีม บอกว่� เม่ือก่อนไม่กล้าพูดต่อหน้าคน
เยอะๆ แต่หลังจากได้ทำากิจกรรม ก็กล้าพูดมากข้ึน

ขณะท่ีกว�ง บอกว่� โครงก�รน้ีทำาให้เธอได้ฝึกฝนตัวเอง ปรับเปล่ียน
ทัศนคติ จากเดิมท่ีข้ีเกียจก็ขยันมากข้ึน มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการทำางานกับเพื่อนมากขึ้น 

อิง สะท้อนว่� เธอกล้าพูดกับผู้ใหญ่และคนแปลกหน้ามากข้ึน  
รวมท้ังได้เรียนรู้ทักษะการคิดและการทำางานเป็นทีม รู้จักบริหารเวลา 
ได้ดีข้ึน ท้ังการเรียน การทำางาน และการทำากิจกรรมให้สามารถทำา 
พร้อมกันได ้

“รู้สึกหัวใจพองโตท่ีได้ยินเสียงตอบรับจากชาวบ้านว่าโครงการน้ี
มีประโยชน์ต่อชุมชน” 

ส่วนหนึ่ง บอกว�่ คว�มเปลี่ยนแปลงที่ได้จ�กก�รทำ�โครงก�รนี้ คือ 
การคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้คำาที่เป็นแบบแผนวิชาการที่สามารถนำา
ไปปรบัใชใ้นการทำารายงาน รูจ้กัควบคมุอารมณ์ เขา้ใจผู้อืน่ แตท่ีด่ทีีส่ดุ
คอื ไดป้ระสบการณก์ารทำางานกบัชมุชนทีเ่ปน็ฐานทนุชวีติในการทำางาน
ต่อไป

ขณะท่ีบ๊ิก มองว่� ส่ิงท่ีเข�ได้รับคือ การมีแบบแผนในการดำาเนินชีวิต 
สามารถสือ่สารกบัคนอืน่ไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ รูจ้กัแบง่เวลา เห็นความสำาคญั
ของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมงานกับชาวบ้าน เกิดจิตอาสา
อยากช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมไปกับการพัฒนาตัวเอง

การที่พวกเขามีโอกาสได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ในครั้งนี้ จึงช่วยเติมเต็ม
ความรู้และประสบการณ ์
ที่จะติดตัวนิสิตต่อไป  
เพราะนี่คือวิชาชีพของเขา



242 243

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา Songkla Young Active Citizen4 4

อาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข ท่ีปรึกษาโครงการ บอกว่� ข้อดีของโครงก�รน้ีคือ ทำาให้นิสิตได้เรียนรู้
ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต เนื่องจ�กข้อมูลคว�มรู้ที่นิสิตนำ�ม�ใช้ในโครงก�รนี้ บ�งส่วนยังไม่มีก�รเรียน 
ก�รสอนในชั้นเรียน ต�มหลักสูตรกว่�นิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติจริงต้องเรียนช้ันปี 3-4 เนื่องจ�กง�นอัคคีภัย 
เป็นเร่ืองอันตร�ย ห�กไม่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เร่ืองก�รจัดก�รดีพออ�จเกิดอันตร�ยได้ การท่ีพวกเขา
มโีอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในครัง้นี ้จงึชว่ยเตมิเตม็ความรูแ้ละประสบการณท์ีจ่ะตดิตวันิสติ
ต่อไป เพราะนี่คือวิชาชีพของเขา

“โครงการที่นิสิตทำา เขายังมีความรู้ไม่มากพอ เพราะยังไม่ถึงชั้นปีที่เขาเรียน แต่เราเห็นความตั้งใจ
ดีของเขา และประเด็นที่เขาทำาก็น่าสนใจ เพราะเป็นความเสี่ยงของคนในชุมชน เราในฐานะที่ปรึกษาก ็
ช่วยแนะนำาเรื่องวิธีการวางแผน ตรวจทานเอกสาร ช่วยประสานงานกับชุมชน ประสานองค์กรภายนอก 
และสร้างความร่วมมือ ทำาให้งานเดินต่อไปได้” อ�จ�รย์วันเพ็ญ บอกเล่�ก�รทำ�ง�นในฐ�นะที่ปรึกษ�

สำ�หรับคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวทีมง�นนั้น อ�จ�รย์มองว่� ทุกคนมีจุดเปลี่ยนแปลง 
ม�กน้อยต่�งกัน ยกตัวอย่�ง เจมส์ในฐ�นะหัวหน้�ทีม เข�ส�ม�รถจัดก�รง�นเอกส�รและประส�นง�น 
กับชุมชนได้ค่อนข้�งดีขึ้น มีทักษะก�รพูดดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด อิงจะมีคว�มกระตือรือร้นและจริงจังกับก�ร
ทำ�ง�นม�ก ส่วนกว�งจ�กที่พูดน้อยขี้อ�ยก็กล้�แสดงออกม�กขึ้น สำ�หรับบิ๊กมีกระบวนก�รคิดที่โตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ข้ึน ขณะท่ีหน่ึงมีคว�มรับผิดชอบม�กข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าพวกเขา
ไม่ได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง

โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำา
ที่ปรึกษาโครงการ อ�จ�รย์วันเพ็ญ ทองสุข คณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ� 
 มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง
ทีมทำางาน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กนต์ธร สุดช�ฎ� ทักษิณ แดงเพ็ง 
หัสธชัย แป้นแก้ว ชนิภรณ์ เก่งเที่ยว
มรัชญ�ภรณ์ ทองขวัญ 

และนีคื่อหน่ึงเรือ่งราวของการอาสานำา “ความรู”้ จากหอ้งเรยีนมาปรับใช้ใหเ้กดิประโยชนกั์บ
ชุมชนสังคม ให้ชุมชนตระหนักรู้และเห็นความสำาคัญของการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำา จนเกิด
แนวคิดท่ีจะจัดทำาแผนเส้นทางการอพยพหากเกิดเหตุ รวมถึงมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์อย่างเอาจริงเอาจัง และจัดให้มีอาสาสมัครทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ใหช้าวบา้นอยูเ่สมอ และ “ความรู”้ น้ันยงัยอ้นคนืใหท้มีงานมองเหน็เสน้ทางการทำางานในสายวชิาชพี
ดา้นความปลอดภยั ทีต่อ้งทุม่เททัง้ความรู ้ความอดทน ความมานะพยายาม เพือ่ใหท้กุคนปลอดภยั
จากอัคคีภัยและภัยทางน้ำา ดังคำาขวัญของชมรมที่ว่า “เพิ่มการเอาใจใส่ คือเพิ่มความปลอดภัย”
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ก�รทำ�โครงก�รเป็นก�รเปิดโอก�สและเปิดโลกก�รเรียนรู้ของทีมง�น 
เย�วชน และคนในชุมชน...เมื่อต้องผ่�นเวทีของสงขล�ฟอรั่ม ทำ�ให้
ทีมง�นมีคว�มกล�้แสดงออกม�กขึ้น...จนกล้�ที่จะพัฒน�ศักยภ�พ
ของตนเองต่อไป ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็เริ่มเห็นคว�มส�ม�รถ

ของเย�วชน เห็นคว�มสำ�คัญของก�รเปิดพื้นที่ให้เย�วชนทำ�กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ ทั้งมิติศ�สน� และก�รพัฒน�ชีวิต นับเป็นผลกระทบ
ท�งบวกของโครงก�รที่เปลี่ยนแปลงบรรย�ก�ศของชุมชนให้เอื้อต่อ

ก�รดำ�เนินชีวิตของเย�วชนอย่�งถูกที่ถูกท�งม�กขึ้น

“เมื่อก่อนคิดว่าปัญหาต่างๆ ในประเทศของเรา ต้องรอให้ผู้ใหญ่เป็นคนแก้ไข 
พอได้ทำาโครงการ เรามองว่า แม้เราเป็นเยาวชน เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องทำางานอยู่บนพื้นฐานความต้องการของ 
ชุมชนจริงๆ”

เปิด “โอกาส”

ชุมชนกะลูแป ตำาบลรูสะมิแล อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนขน�ดกล�งที่มีสม�ชิก
เพียง 800 คน หรือ 112 ครัวเรือน เป็นหมู่บ�้นในเขตอำ�เภอเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฟ�กฝั่ง มีถนนใหญ ่
ตัดผ่�นกล�ง ประช�กร 100 เปอร์เซ็นต์นับถือศ�สน�อิสล�ม เป็นชุมชนที่ยึดถือวิถีปฏิบัติของมุสลิม 
อย่�งเคร่งครัด ช�วบ้�นส่วนใหญ่มีอ�ชีพเย็บใบจ�กข�ย บ�งส่วนเลี้ยงปล�เพ่ือจำ�หน่�ย และที่นี่ยังเป็น
พื้นที่ปฏิบัติก�รของ อะห์-ซารียะห์ อาแวกะจิ บัณฑิตอาสา จึงทำ�ให้เธอคุ้นเคยกับสม�ชิกในชุมชน  
โดยเฉพ�ะเย�วชนในพื้นที่เป็นอย่�งดี แม้เธอจะมีประสบก�รณ์ทำ�ง�นในชุมชนม�บ้�ง แต่สิ่งที่ปลุกเร้า
สำานึกพลเมือง สำานึกการทำาดีของเธออย่างเข้มข้น คือการเข้ามาทำาโครงการบุหรี่คือฮะรอม ร่วมกับ
เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยเมื่อปีที่แล้ว 

“เมื่อก่อนคิดว่าปัญหาต่างๆ ในประเทศของเรา ต้องรอให้ผู้ใหญ่เป็นคนแก้ไข พอได้ทำาโครงการ  
เรามองว่า แม้เราเป็นเยาวชนก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องทำางานอยู่บนพ้ืนฐาน
ความต้องการของชุมชนจริงๆ” อะห์ บอกเล่�ถึงคว�มคิดที่เปลี่ยนไปหลังทำ�โครงก�รเมื่อปีที่ผ�่นม� (พ.ศ.
2558) จึงเกิดคว�มคิดว่� น่าจะสนับสนุนให้น้องๆ เยาวชนในชุมชนกะลูแปได้เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองผ่านการทำาโครงการในปีนี้ (พ.ศ.2559) เพื่อจะได้เป็นแกนนำาช่วยดูแลชุมชน 
ของตนต่อไป เธอจึงอาสาเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างสงขลาฟอรั่มกับเยาวชนในพื้นที่เพื่อ 
เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนได้ทำาโครงการ

ช่องท�งก�รแสวงห�แกนนำ�เย�วชนในชุมชนถูกส่ือส�รผ่�นเฟซบุ๊ก และชักชวนน้องๆ ท่ีคุ้นเคยกัน 
คือ ณี-รุสณี สะอะ ให้ไปชักชวนเพื่อนๆ คือ ยา-ซูไรยา อุเซ็ง และซูมัย-ซูมัยยะห์ สามาแอ อีกต่อหนึ่ง 
ส่วน เลาะ-อับดุลเลาะ มามะ ที่สนใจกิจกรรมจิตอ�ส�อยู่แล้ว จึงขอเข�้ร่วมโครงก�รกับอะห์โดยตรงท�ง
เฟซบุก๊ โดยมโีจทยก์�รทำ�ง�นในตอนแรกคอื ปัญห�ย�เสพตดิ ซึง่เป็นปญัห�ใหญข่องชมุชน เย�วชนจำ�นวน 
116 คน มีม�กกว่�ครึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กผู้ช�ยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเมื่อมีเวล�ว่�งม�ก  
จึงมักจับกลุ่มม่ัวสุมทดลองสูบบุหรี่ เสพน้ำ�กระท่อม และบ�งคนก็จมจ่อมอยู่กับโลกส่วนตัว โดยไม่สนใจ 
สิ่งรอบข�้ง 

“คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่มีเงินส่งลูกเรียน ส่วนคนที่มีเงินแม้จะส่งลูกเรียน แต่ลูก
ก็ไม่เรียน เพราะไปคบกับเพื่อนที่ไม่ได้เรียน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ของชุมชน พากันมั่วสุมสารเสพติด” ซูมัย 
เล�่ถึงสถ�นก�รณ์ของเย�วชนในหมู่บ�้น

ก�รเข้�ม�ของคนนอกเสมือนตัวเร่งปฏิกิริย�ช่วยสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน ดังเช่น โครงก�ร
บัณฑิตอ�ส�ของมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ที่ส่งบัณฑิตลงไปฝังตัวเรียนรู้ และ 
ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่�งๆ สร�้งรูปรอยที่กระตุ้นให้คนในได้คิด ได้เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง
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เรียนรู้เพ่ือรักแผ่นดินถ่ินเกิด

“ที่เราชวนศึกษาชุมชน เพราะคิดว่าการเรียนไม่ใช่แค่การท่องหนังสือ 
อย่างเดียว กิจกรรมเหล่านี้จะทำาให้เด็กรู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง เมื่อเด็กๆ 
รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้งจะทำาให้เขารักชุมชนในที่สุด”

แต่เมื่อเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอโครงก�ร พี่ๆ จ�กสงขล�ฟอรั่มช่วยตั้งคำ�ถ�มเพื่อสร้�ง
คว�มชัดเจน เชื่อมโยงปัญห� ส�เหตุ และศักยภ�พของเย�วชน ทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกว่� เรื่องย�เสพติดเป็น
เรื่องใหญ่ที่อ�จจะเกินกำ�ลังพวกเข� และก�รไปชวนเพื่อนๆ ในชุมชนที่ส่วนใหญ่อยู่ในวงจรนี้ม�เข้�ร่วม
กิจกรรมคงทำ�ได้ย�ก เมื่อนำาบริบทชุมชนมาพิจารณาเห็นว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสทาง 
การศึกษา จึงเห็นลู่ทางว่า น่าจะทำากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนๆ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ได้พัฒนาทักษะชีวิต ช่วยแก้ปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางอ้อม ด้วยการทำาโครงการเรียนรู้
ร่วมกันสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป โดยมีโจทย์คือการศึกษาชุมชนตนเอง เพื่อสร้างความ
ผูกพันกับแผ่นดินถิ่นเกิด

“การที่เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต ทำาให้ชุมชนไม่สามารถพัฒนา 
ต่อไปได้” เล�ะ เล�่ถึงเบื้องหลังคว�มคิด 

โดยณเีสรมิว�่ การเรยีนรูแ้บบนี ้อยา่งนอ้ยกท็ำาใหเ้ดก็ๆ เกดิกระบวนการเรยีนรู ้ทำาใหพ้วกเขา
รู้จักชุมชนของตนมากขึ้น

เพราะเชื่อมั่นว่า หากคนเราคิดเป็น ทำาอะไรก็จะยั้งคิดถึงผลดีผลเสียได้ หากเยาวชนที่คิด 
ไม่เป็น ก็จะอยู่ว่างๆ ล่องลอยไปวันๆ นึกจะทำาอะไรก็ทำา และส่วนใหญ่มักไหลไปสู่เรื่องไม่ดี ซึ่งจะ
กลายเป็นการทำาลายตนเอง ทำาลายชุมชนของโดยไม่รู้ตัว ทีมงานจึงกำาหนดเป้าหมายการทำางาน
โครงการเพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านได้ศึกษาชุมชนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ก�รทำ�ง�นเริ่มต้นที่ก�รประชุมทีม แบ่งบทบ�ทหน้�ที่ และร่วมกันออกแบบกิจกรรมคร�่วๆ ว�่จะ
พ�น้องๆ ศึกษ�เรื่องร�วของชุมชนอย่�งไร 

“ที่เราชวนศึกษาชุมชน เพราะคิดว่าการเรียนไม่ใช่แค่การท่องหนังสืออย่างเดียว กิจกรรม
เหล่านี้จะทำาให้เด็กรู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง เมื่อเด็กๆ รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้งจะทำาให้เขารักชุมชนใน
ที่สุด” ณี บอกเป�้หม�ยของก�รพ�เด็กๆ เรียนรู้ชุมชน

เมื่อโจทย์การทำางานของทีมชัดเจน ว่าอยากรู้เรื่องราวของชุมชน อะห์ ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการจึงหนุนเสริมโดยชวนเพื่อนๆ บัณฑิตอาสามาอบรมเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน
ให้แก่น้องๆ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน การทำาแผนที่ชุมชน และทำาปฏิทิน
ชุมชน 

แต่ก่อนเริ่มกิจกรรม ทีมง�นต้องห�กลุ่มเป้�หม�ยที่จะร่วมเรียนรู้ให้ได้ก่อน แม้เด็กในชุมชนจะมี
เพียง 116 คน แต่เพื่อให้ก�รทำ�กิจกรรมบรรลุผล จึงขอนำ�ร่องทำ�กิจกรรมกับกลุ่มเป�้หม�ยวัย 8-19 ปี  
ซึ่งเป็นวัยอย�กรู้อย�กลอง โดยตั้งใจว่�จะรับสมัคร 20 คน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภ�พของทีมง�น  

มีเล�ะรับหน้�ท่ีประช�สัมพันธ์ และประส�นง�นกับผู้นำ�ชุมชนคือ โต๊ะอิหม่�มขอประช�สัมพันธ์ผ่�น 
เสียงต�มส�ยของหมู่บ�้น และทำ�ป�้ยประก�ศรับสมัครโดยให้เย�วชนที่สนใจลงชื่อสมัครเข�้ร่วมกิจกรรม
ที่บ้�นของณี ซึ่งทำ�หน�้ที่เลข�กลุ่ม

ณี บอกว่� มีน้องๆ สนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอ�ยุ 8-12 ปี 
ถือเป็นนิมิตหม�ยอันดีที่ทำ�ให้ทีมง�นรู้สึกแช่มชื่นที่ได้รับคว�มร่วมมือเกินค�ด 

ครั้งแรกของก�รนัดหม�ย ทีมง�นและน้องๆ ทำ�คว�มรู้จักคุ้นเคยกันผ่�นกิจกรรมสันทน�ก�ร  
ซึ่งทีมง�นเล่�ว่� ในอดีตไม่เคยมีกิจกรรมที่รวมกลุ่มเด็กและเย�วชนในหมู่บ้�นม�ก่อน จะมีแต่ในช่วงวัน 
ร�ยอ (หลงัรอมฎอน) ทีมี่ง�นฉลองในชมุชนใหเ้ดก็ๆ ไดแ้สดงละคร หรอืรอ้งอ�น�ซดี การรวมกลุม่เยาวชน
ในโครงการนี้จึงเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน แต่เนื่องจ�กในชุมชนไม่มี
พื้นที่กว้�งพอ จึงต้องพ�น้องๆ ไปเล่นเกมที่สุส�นคนจีนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

เมื่อน้องและทีมง�นสนิทสนมกันแล้ว ทีมง�นจึงใช้จังหวะดังกล่�ว “สร้างเป้าหมายร่วม” ชี้แจง
โครงก�รและกิจกรรมที่จะทำ�ร่วมกันให้น้องรับรู้ พร้อมนัดหม�ยกิจกรรมในครั้งต่อไป แต่กว่�จะได้ทำ�
กิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง เวล�ก็ผ่�นไปหล�ยเดือน เนื่องจ�กทีมง�นแต่ละคนวุ่นกับภ�รกิจอื่น ย�กำ�ลังห� 
ที่เรียนต่อหลังจ�กจบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ส่วนซูมัยและณีติดภ�รกิจกีฬ�สีของโรงเรียน 

“การศึกษาชุมชนจากผู้รู้...เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัย ผู้ใหญ่แต่ละท่าน
ยินดีบอกเล่าเร่ืองราว ให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างเต็มใจ บางท่านรอบรู้หลายเร่ือง 
ทีมงานแต่ละกลุ่มจึงต้องจัดสรรเวลา สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพบ บางท่าน
ไม่รู้บางเร่ืองก็ยังอุตส่าห์แนะนำาให้ไปสอบถามจากผู้รู้ท่านอ่ืน ทำาให้บรรยากาศ
ของชุมชนคึกคักและมีชีวิตชีวา”
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“เคร่ืองมือ” เรียนรู้ชุมชน

กว่�ทีมง�นจะจัดสรรภ�รกิจชีวิตของแต่ละคนได้ลงตัว เวล�ก็ผ่�น
ไปร่วม 3 เดือน จึงกลับม�มุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมโครงก�รอีกครั้ง ครั้งนี้
นัดหม�ยกันม�เรียนรู้เครื่องมือก�รศึกษ�ชุมชนจ�กพี่ๆ บัณฑิตอ�ส� และ
ก�รลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยแบ่งน้อง 3 กลุ่มต�มประเภทของเครื่องมือ
เก็บข้อมูล คือ ประวัติศ�สตร์ แผนที่ และปฏิทินชุมชน โดยมีทีมง�นลง
ประจำ�แต่ละกลุ่มด้วย 

“หนูกับณีอยู่กลุ่มประวัติศาสตร์ก็ไปถามโต๊ะอิหม่าม เขาก็เล่าให้ฟัง
หลายอย่าง เช่น ทำาไมชุมชนชื่อกะลูแป วิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนอยู่แบบ
ไหน ทำาอาชีพอะไร ทำาให้เราได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชุมชน
กะลูแป” ย�เล�่ 

ส่วนเล�ะซึ่งประจำ�กลุ่มแผนที่ เล่�ว�่ เข�ใช้เครื่องมือนี้เป็นครั้งแรก 
วิธีก�รคือเดินสำ�รวจรอบหมู่บ้�นพร้อมจดบันทึกสถ�นที่สำ�คัญๆ แล้วจึง
กลับม�ช่วยกันว�ดแผนที่ของหมู่บ้�น 

ก�รทำ�ปฏิทินชุมชนจะเน้นเน้ือห�เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม และ
ก�รผลิตของชุมชน โดยเทียบเคียงเดือนในระบบส�กล และเดือนในระบบ
ของอิสล�ม ทำ�ให้ซูมัยและน้องๆ สามารถนับเดือนในระบบอิสลามได้ 
และยังรู้ถึงกิจกรรมสำาคัญๆ ในรอบปีของชุมชนอีกด้วย

“เดือนอิสลามกับเดือนสากลไม่ได้ตรงกัน เดือนของอิสลามจะดูตามดวงจันทร์เป็นหลัก คือ แรม 1 ค่ำา
ของไทย เป็นวันที่ 1 ของอิสลาม ชีวิตของมุสลิมเวลาปฏิบัติศาสนกิจ เช่น เข้าสู่ศีลอดก็ต้องดูดวงจันทร์  
ขึ้นปีใหม่ก็ต้องดูดวงจันทร์ เข้าเดือนอาซารอมก็ต้องดูดวงจันทร์ ดังนั้นการนับวัน นับเดือนได้ จึงสำาคัญ
สำาหรับวิถีมุสลิม” ซูมัยเล�่ถึงคว�มสำ�คัญของปฏิทินชุมชน 

การศึกษาชุมชนจากผู้รู้ ซึ่งได้แก่โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัย ผู้ใหญ่แต่ละท่านยินดีบอกเล่าเรื่องราว ให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างเต็มใจ  
บางท่านรอบรู้หลายเร่ือง ทีมงานแต่ละกลุ่มจึงต้องจัดสรรเวลา สับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปพบ บางท่าน
ไมรู่บ้างเรือ่งกย็งัแนะนำาใหไ้ปสอบถามจากผูรู้ท้า่นอืน่ ทำาใหบ้รรยากาศของชมุชนในวนัดงักลา่วคกึคกั
และมีชีวิตชีวา

ขณะที่ศึกษ�ข้อมูลของชุมชนอย่�งตั้งใจ น้องๆ ที่ยังเด็กถ�มด้วยคว�มไม่เข้�ใจว่� ทำ�ไมเร�ต้อง
ศึกษ�เรื่องร�วของชุมชน ทีมง�นจึงสบโอก�สอธิบ�ยคว�มสำ�คัญว่� ถ้าเราไม่ศึกษาชุมชนของเราแล้ว
ใครจะมาศึกษา แล้วคนในชุมชนถ้าไม่รู้จักชุมชนของตนเองจะเป็นอย่างไร คำ�ตอบที่ไม่กระจ่�งชัด 
ในคว�มรูส้กึของเดก็นอ้ย แตก่ระบวนการทีพ่ีพ่าทำาเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่มเ่ครง่เครยีด ไมว่ชิาการ
จนเกินไป ยิ่งการสรุปข้อมูลที่ใช้เทคนิคด้านศิลปะวาดเขียน ระบายสี ยิ่งทำาให้น้องๆ เพลิดเพลิน 
และค่อยๆ ซึมซับเรื่องราวของชุมชนไปโดยไม่รู้ตัว 

“ก่อนทำาโครงการหนูก็ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชนก็ไม่รู้  
ยิ่งขอบเขตพื้นที่อะไรอยู่ตรงไหนในชุมชนยิ่งไม่เคยรู้ และตอนนั้นก็ไม่ได ้
สนใจอยากรู้ แต่ตอนนี้พอได้รู้แล้วก็รู้สึกภูมิใจมาก”

สร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้ในชุมชน

หลังจ�กจัดกิจกรรมศึกษ�ชุมชน ทีมง�นนำ�ข้อมูลที่ได้ม�ช่วยกันสรุปให้เป็นระบบ เพื่อใช้จัด
นิทรรศก�รเผยแพร่ในชุมชน กลุ่มที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน เรียบเรียงข้อมูลคว�มเป็นม�ของ
หมู่บ้�นต�มลำ�ดับเวล�จ�กอดีตถึงปัจจุบัน กลุ่มที่ศึกษาเรื่องปฏิทินชุมชน ทำ�ต�ร�งกิจกรรมในรอบปี 
โดยแสดงทั้งเดือนในระบบส�กลและเดือนในระบบอิสล�ม ส่วนกลุ่มแผนที่ชุมชน ว�ดแผนท่ีขน�ดใหญ่
ของหมู่บ้�น แสดงเส้นท�งสัญจรและสถ�นที่สำ�คัญๆ ในชุมชน 

ขอ้มลูดงักล�่วจะถกูนำ�ม�จัดนทิรรศก�รในร�้นน้ำ�ช�ของคนในชุมชน ซึง่เป็นศนูย์กล�งทีค่นในชมุชน
มักม�พบปะพูดคุยกัน ซึ่งได้รับคว�มร่วมมือจ�กเจ้�ของร้�นน้ำ�ช�เป็นอย�่งดี

ทีมง�นจัดทำ�บัตรเชิญสม�ชิกในชุมชนโดยแจกไปทั่วทุกหลังค�เรือน โดยมีลูกเล่นที่บัตรเชิญแต่ละ
ใบจะมสีทิธไิดร้บัของร�งวลัจ�กก�รจบัฉล�ก เพือ่สร�้งแรงจงูใจใหค้นเข�้รว่มกจิกรรม ขณะเดียวกนัก�รจดั
ง�นดังกล�่ว ยังเปิดโอก�สให้น้องๆ แสดงคว�มส�ม�รถต�มคว�มถนัดของตนเอง 
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“การทำางานคือ การฝึกฝน
ทั้งระบบคิด และพฤติกรรม 
การทำากิจกรรมแบบนี้เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเอง เวลาอยู่
บ้านพ่อจะตามใจทุกอย่าง 
พอมาอยู่โรงเรียนต้อง
เปลี่ยนทัศนคติของตนเอง 
ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ให้ได้ อยู่บ้านเราจะยังไงก็ได้
เพราะพ่อแม่รับได้อยู่แล้ว 
พอมาอยู่กับส่วนรวม 
ถ้าเรามัวแต่ตามใจตัวเองก็
ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้”

“เราบอกนอ้งว่า กจิกรรมจะมนีทิรรศการดว้ย และการแสดงใหน้อ้งๆ 
จัดการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อให้น้องๆ ได้โชว์ศักยภาพ
ของตนเอง ถามว่าเด็กในชุมชนกล้าแสดงออกไหม ก็กล้า เพียงแต่ว่าเขา 
ไม่ได้รับโอกาส พวกเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกเท่านั้น” ณี อธิบ�ย

ผู้ใหญ่บ้�นกะลูแปให้เกียรติเป็นประธ�นทำ�พิธีเปิดนิทรรศก�ร  
ทมีง�นรบัหน�้ทีอ่ธบิ�ยเนือ้ห�เรือ่งร�ว กระบวนก�รทีไ่ดท้ำ�ก�รศกึษ� สลบั
กับก�รแสดงคว�มส�ม�รถของน้องๆ ในชุมชน เด็กบ�งคนได้โอก�สโชว์
คว�มส�ม�รถให้เป็นที่ประจักษ์แก่ส�ยต�ของคนในชุมชนเป็นครั้งแรก  
กล�ยเป็นคว�มประทับใจในคว�มส�ม�รถของเด็กๆ 

“เขาไม่เคยมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง พอมีโครงการนี้
เขาได้โชว์ศักยภาพ เช่น ร้องอานาซีด ทำาให้เขารู้ตัวว่า เขาก็มีดีเหมือนกัน 
ทำาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ คนในชุมชนก็มีความสุข เพราะไม่เคยเห็นลูกหลาน
แสดงความสามารถเช่นนี้” ย�เล่� 

ก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของชุมชน ทำ�ให้เย�วชนได้รู้
ที่ม�ของชื่อบ�้นน�มเมืองของตนเองว่� มี 2 ที่ม�คือ 1) ม�จ�กต้นไม้ชื่อ 
กะลูแป ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ที่ในอดีตเคยขึ้นอย่�งหน�แน่นในบริเวณ
ที่ต้ังของชุมชน แต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงต้นเดียว และ 2) ม�จ�กเหรียญ
โบร�ณที่ในภ�ษ�มล�ยูเรียกว่� กะลูแป ซึ่งถูกขุดพบในบริเวณดังกล�่ว 

ชื่อหมู่บ้�น “กะลูแป” จึงถูกบอกเล่�ผ่�นผู้เฒ่�ผู้แก่ที่ยังคงจดจำ�
เรื่องร�วแต่หนหลังอีกครั้ง 

“คนในชุมชนยังไม่รู้เลยว่าในหมู่บ้านมีต้นกะลูแป มารู้กันตอนท่ี 
พวกหนูทำาโครงการนี้” ซูมัยเล่�อย�่งตื่นเต้น  

 “ก่อนทำาโครงการหนูไม่รู้จักประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน
ก็ไม่รู้ ย่ิงขอบเขตพ้ืนท่ีอะไรอยู่ตรงไหนในชุมชนย่ิงไม่เคยรู้ และตอนน้ัน
ก็ไม่ได้สนใจอยากรู้ แต่ตอนนี้พอได้รู้แล้วก็รู้สึกภูมิใจมาก” ณีส�รภ�พ

ฉันทำาได้ ฉันเปล่ียนแปลงตัวเองได้

การทำาโครงการจึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและเปิดโลกการเรียนรู้
ของทีมงาน เยาวชนในหมู่บ้าน และคนในชุมชน ความกล้าแสดงออก
ท่ีพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ เม่ือต้องผ่านเวทีของสงขลาฟอร่ัม ทำาให้เลาะและยา
พูดอย่างมั่นใจว่า ตนเองมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น เช่นเดียวกับ
นอ้งๆ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทีไ่ดโ้อกาสแสดงความสามารถในเวททีีท่มีงาน
หยิบยื่นให้ ซึ่งความสามารถบางอย่างที่ส่องประกายออกมานั้นจะเป็น

พื้นฐานที่ทำาให้เยาวชนมีความกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ขณะเดียวกันคนในชุมชน
ก็ได้เห็นถึงความสามารถของลูกหลาน ไปพร้อมๆ กับได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของถิ่นฐาน 
บ้านเกิดของตน

จึงเป็นที่ชัดเจนว่�การทำางานคือ การฝึกฝนทั้งระบบคิด และพฤติกรรม ดังที่ซูมัยยอมรับว่�  
“การทำากิจกรรมแบบนี้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองคือ รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเหมือนกัน ว่าเราตัวแค่นี้
เราสามารถทำาใหเ้ดก็ยอมรับได ้เวลาอยูบ่า้นพอ่จะตามใจหนทูกุอยา่ง พอมาอยูโ่รงเรยีนต้องเปลีย่น
ทัศนคติของตนเอง ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ ถ้าอยู่บ้านเราจะยังไงก็ได้เพราะพ่อแม่เราเขา 
รับได้อยู่แล้ว พอมาอยู่กับส่วนรวมถ้ามัวแต่ตามใจตัวเองก็ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้”

เช่นเดียวกับณี ที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับใจ ปรับอารมณ์ของตน ที่มักรู้สึกน้อยใจเพื่อนๆ ที่ไม่มี
เวลาว่าง ก็เปลี่ยนจากคนอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ กลายเป็นคนที่รับฟังคนอื่นมากขึ้น 

“หนูเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราต้องมีส่วนร่วมกับเพ่ือน ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
ยอมรับจริงๆ ไม่ใช่เพราะเถียงไม่ได้ และการจัดการอารมณ์ของตนเองท่ีทำาได้นิดหน่ึง คือรู้ตัวเอง” ณีเล่�ถึง
ก�รรู้ตัวรู้ตนที่นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รควบคมุอ�รมณข์องตนเอง เปน็สิง่หนึง่ทีท่มีง�นบอกว�่ เปน็เรือ่งสำ�คญั เพร�ะก�รทีจ่ะควบคุม
น้องๆ ที่เข�้ร่วมกิจกรรมได้ ทีมง�นก็ต้องควบคุมอ�รมณ์ของตนเองให้ได้ก่อนว�่ ทำ�อย่�งไรน้องจึงสนใจ 
เพร�ะน้องๆ ที่เข้�ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในวันที่ทั้งแสบทั้งซน ตีก็ไม่ได้ ขู่ก็ไม่ได้ผล ต้องใจเย็น ค่อยๆ 
พูดโน้มน้�วหรือบ�งครั้งก็ต้องหลอกล่อด้วยขนมเพื่อให้น้องไปในแนวท�งที่ต้องก�ร 
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โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป
ที่ปรึกษา ซะรียะห์ อ�แวกะจิ บัณฑิตอ�ส�มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
 วิทย�เขตปัตต�นี
ทีมทำางาน เยาวชนชุมชนกะลูแป ตำาบลรูสะมิแล อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
อับดุลเล�ะ ม�มะ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนรัศมีวิทย� 
รุสณี สะอะ  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมศึกษ�วิทย� 
ซูมัยยะห์ ส�ม�แอ  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมศึกษ�วิทย�
ซูไรย� อุเซ็ง  ชั้นปีที่ 1 วิทย�ลัยก�รอ�ชีพปัตต�นี
เจ๊ะคอลีเย�๊ะ เจ๊ะต�เฮ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศ�สตร์สังคมศ�สตร์
 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี 

ท่ีปรึกษาต้องม่ันใจในตัวเด็ก

อะห์ ในฐ�นะที่ปรึกษ�โครงก�ร เล่�ว่� เห็นโอก�สที่น้องๆ จะได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเองควบคู่
ไปกับก�รพัฒน�ศักยภ�พของเพ่ือนๆ ในชุมชน จึงสนับสนุนให้น้องทำ�โครงก�ร ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง พวกเข�
ส�ม�รถรบัผดิชอบง�นจนสำ�เรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยด ีในฐานะทีป่รกึษาจะสนบัสนุนการทำางานของนอ้งๆ คอย
แนะนำาว่า ต้องทำาอะไร อย่างไร ตามลำาดับข้ันตอน โดยช่วงแรกจะทำาหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
คนในทีมที่ยังไม่รู้จักคุ้นเคยกัน เช่น เล�ะซึ่งเป็นผู้ช�ยคนเดียวในกลุ่มกับน้องๆ ผู้หญิง แต่เมื่อคว�ม
สัมพันธ์ของทีมลงตัว บทบ�ทที่สำ�คัญของที่ปรึกษ�คือ ก�รให้กำ�ลังใจ ประคับประคองก�รทำ�ง�นของน้อง
ตลอดเส้นท�งก�รทำ�โครงก�ร 

“การเป็นที่ปรึกษาต้องอย่าคิดว่าน้องทำาไม่ได้ เราต้องมั่นใจว่าน้องทำาได้ และต้องให้กำาลังใจ
น้องตลอด รู้สึกภูมิใจที่น้องๆ ทำาได้จนถึงทุกวันนี้” 

อะห์สะท้อนว่� น้องๆ แกนนำามีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดทั้งเรื่องความกล้าแสดงออก 
และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการเอาตัวเอง “อาสา” เข้าไปช่วยเหลือ เข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาก็จะพยายามแนะนำาและเอื้อโอกาสให้น้องได้เข้าร่วมกิจกรรมที ่
หลากหลาย 

“ส่วนเด็กๆ เยาวชนในชุมชน หลายคนที่ไม่ได้เรียน เวลาเราลงชุมชนเด็กจะตามติดมาก ส่วนใหญ่
ชอบถามวา่จะทำากจิกรรมวนัไหน อยากใหม้กีจิกรรมในชมุชนตลอด เหมอืนเขาเหงา ถ้ามีกจิกรรมในชมุชน
เขาจะไดร้วมกลุม่กนั แทนทีเ่ราจะไปทำากจิกรรมแกป้ญัหายาเสพตดิตรงๆ กจิกรรมน้ีกเ็ปน็กิจกรรมทางออ้ม

ที่ทำาให้น้องๆ รวมกลุ่มกันห่างไกลยาเสพติดได้โดยที่เขาไม่รู้ตัว” อะห์ เล่�ถึงผลสะเทือนเล็กๆ ที่เริ่มสร�้ง
ก�รเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเย�วชน 

นอกจ�กเดก็จะเริม่เปลีย่นแลว้ อะหย์งัเล่�อกีว�่ ช�วบ�้นในชมุชนเริม่เหน็คว�มส�ม�รถของเย�วชน 
และเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเปิดพื้นที่ให้เย�วชนได้แสดงออกม�กขึ้น เช่น ครูสอนอัลกุรอ�นคนหนึ่ง 
ที่สนับสนุนให้เด็กๆ ทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งมิติศ�สน� และก�รพัฒน�ชีวิต นับเป็นผลกระทบ 
ท�งบวกของโครงก�รที่เปลี่ยนแปลงบรรย�ก�ศของชุมชนให้เอื้อต่อก�รดำ�เนินชีวิตของเย�วชนอย่�งถูกที่
ถูกท�งม�กขึ้น

ศักยภาพที่ถูกพัฒนาผ่านการสร้างพื้นที่การทำางานจากการปฏิบัติจริง นอกจากช่วยติดตั้ง
ประสบการณ์และความมั่นใจแก่ผู้ลงมือทำาแล้ว การทำางานยังสร้างผลสะเทือนที่ช่วยชักจูงเพื่อนๆ 
เดก็และเยาวชนออกจากพืน้ทีเ่สีย่งสูก่ารแสดงออกในพืน้ทีส่ร้างสรรค ์จงึนบัไดว้า่โครงการทีร่ว่มกนั
ทำาเป็นการส่งไม้ต่ออย่างสมบูรณ์จากบัณฑิตอาสาซึ่งเป็นคนนอก สู่แกนนำาเยาวชนซึ่งเป็นคนใน  
ที่จะเป็นผู้ดูแลชุมชนของตนต่อไปในอนาคต



260 261

เกลือหวานตานี 
นาเกลือผืนสุดท้ายในแหลมมลายู

โครงการเกลือหวานตานี
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โครงก�รนี้ทำ�ให้คว�มรับผิดชอบของเข�เริ่มก่อตัวทีละน้อย  
จนรู้สึกว�่ตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และที่สำ�คัญคือรู้จักชุมชน 

ของตัวเองม�กขึ้นว�่มีของดีอะไรบ้�ง 
...ก่อนหน�้นี้เป็นคนไม่ค่อยเอ�ใจใส่ง�น ไม่ค่อยมีจิตส�ธ�รณะ 

ก�รเข้�ม�เป็นทีมทำ�ง�น จึงเพิ่มศักยภ�พตัวเองไปในตัว  
จ�กเดิมไม่เคยคิดทำ�อะไร นั่งอยู่บ้�นไปวันๆ  
ก็รู้สึกว�่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมม�กขึ้น

สืบค้นคุณค่าเกลือหวานตานี

“ตันหยงลุโละ” คำ�ว่� ตันหยง แปลว่� แหลม และคำ�ว่� ลุโละ แปลว่� เพชรพลอยที่เป็น 
ประก�ย ในอดีตตำ�บลตันหยงลุโละ และตำ�บลบ�น� จังหวัดปัตต�นี ขึ้นชื่อเรื่องก�รทำ�น�เกลือ ถึงขั้น 
มีก�รเปรียบเปรยว่� ที่นี่เป็นถิ่นเกลือหว�น หรือ ฆาแฆ ตานิง มานิฮฺ ในภ�ษ�มล�ยู ซึ่งแปลว่�  
เกลือหวานปัตตานี

ในอดตีคนในชมุชนตนัหยงลโุละประกอบอ�ชพีทำ�น�เกลอืและประมงเปน็หลกั จ�กประวตัศิ�สตร์
ของจังหวัดปัตต�นี บันทึกไว้ว่� มีกษัตริย์องค์หนึ่งเดินท�งรอนแรมม�ท�งทะเล โดยนำ�เรือม�จอด 
ที่อ่�วปัตต�นี พอลงจ�กเรือเท้�ของกษัตริย์ที่ย่ำ�ทร�ยกลับมีดินเหนียวติดม�ด้วย และพบว่�ตรงพื้นที่ 
รอยเท้�เหยียบลงไปมีเกล็ดสีข�วส่องประก�ยระยิบระยับ ซึ่งก็คือเกลือนั่นเอง เมื่อเห็นว่�ที่นี่มีคว�ม 
อุดมสมบูรณ์ จึงตั้งรกร�กเป็นเมืองปัตต�นี มีก�รแลกเปลี่ยนสินค�้กับทั่วโลก เช่น จีน ชว� อินเดีย อ�หรับ 
โปรตุเกส ฯลฯ อ�ชีพก�รทำ�น�เกลือจึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� แต่ปัจจุบันอ�ชีพก�รทำ�น�เกลือ 
เริ่มลดน้อยลง เหลือคนทำ�น�เกลือเพียงแค่ 20 เจ�้เท�่นั้น

เพร�ะต้องก�รอนุรักษ์อ�ชีพด้ังเดิมซ่ึงเป็นภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษไว้ กลุ่มเย�วชนบ้�นตันหยงลุโละ 
ทีป่ระกอบดว้ย ฮาฟสิ-อบัดลุฮาฟสิ แวอาล ีรอก-ิอบัดลุอาซสิ แม มาโจ-้นมีหูมัหมดั นเิดรห์ะ นกัศกึษา
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ณา-สุรีณา เจสะมะแอ นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ เฮาะ-อิสเฮาะ เจะมามะ เยาวชนในพ้ืนท่ี รวมตัวกันทำาโครงการเกลือหวานตานี 
โดยมีเป้าหมายคือ สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของ 
การทำานาเกลือ จนเกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำานาเกลือให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป โดยมี  
แบมะ-มูฮำาหมัด กะอาบู เป็นที่ปรึกษาโครงการ

“อาชีพทำานาเกลือก็เป็นอาชีพหลักในชุมชนที่กำาลังจะสูญหายไป ยิ่ง 5-6 ป ี
ที่ผ่านมา แปลงนาหลายแปลงถูกทิ้งร้าง บางคนก็ขายนาเกลือ 
ไปสร้างบ้านเช่าแทน จึงอยากรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านการทำานาเกลือไว้”

ฮ�ฟิสเล�่ท่ีม�ของคำ�ว�่เกลอืหว�นว�่ ทีเ่รยีกเกลอืหว�น เพร�ะเกลอืในพืน้ทีต่นัหยงลโุละขึน้ชือ่ว�่
เป็นเกลือที่มีคุณภ�พดี มีรสช�ติกลมกล่อมกว่�ท่ีอื่น ไม่เค็มจัด เคยมีง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัย 
สงขล�นครินทร์บอกว่� น้ำ�ทะเลที่นี่มีส�รคนละชนิดกับน้ำ�ทะเลภ�คกล�ง จึงทำ�ให้ได้เกลือที่มีรสช�ติ 
แตกต่�งกันเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะปัตต�นี ห�กนำ�เกลือที่น่ีม�ดองผักหมักปล�จะมีรสช�ติอร่อย เพร�ะ 
ไม่เค็มจัด แต่ปัจจุบันอ�ชีพทำ�น�เกลือเหลือน้อยเต็มที ยิ่งคนรุ่นใหม่ยิ่งเทใจออกห�่ง ยอมทิ้งอ�ชีพเก่�แก่ 
เพร�ะเห็นว่�เป็นอ�ชีพที่เหนื่อยย�ก ต้องตร�กตรำ�ทำ�ง�นกล�งแดดท่ีแผดเผ�เนื้อตัว ประกอบกับคว�ม
เปลี่ยนแปลงของสภ�พอ�ก�ศที่ไม่เอื้ออำ�นวยเหมือนแต่ก่อน และร�ค�เกลือที่ตกต่ำ� หล�ยครอบครัว 

ภาพเกลือสีขาวส่องประกายระยิบระยับกองเรียงราย คือภาพชินตาของคนในชุมชน 
ตันหยงลุโละ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แต่เป็นภาพแปลกตาสำาหรับคนต่างถ่ิน เพราะไม่คิดว่า 
จะมีนาเกลืออยู่บนแหลมมลายูแห่งนี้
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ตดัสนิใจข�ยน�เกลอืไป เพร�ะไมม่คีนสบืทอด เมือ่แบมะรุน่พีใ่นชมุชนชวน
ทำ�โครงก�รพร้อมกับตั้งคำ�ถ�มชวนคิดว่� “บ้านเรามีของดีอะไรอยู่” 
โครงการเกลือหวานตานีจึงเป็นโจทย์แรกที่ทุกคนในกลุ่มเห็นร่วมกัน

“ตอนนั้นมีเรื่องอยากทำาอยู่ 3 เรื่อง คือ กีฬาต่อต้านยาเสพติด  
นาเกลือ และขยะ แต่พอคิดว่า เรื่องกีฬาจะจัดเมื่อไหร่ก็ได้ วันรายอ 
ก็มีกีฬาได้ ที่โรงเรียนก็ยังมีกีฬาสี ส่วนเรื่องขยะก็มีน้องๆ อีกกลุ่มทำาไปแล้ว 
พอแบมะชวนคุยเรื่องเกลือหวาน ทำาให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าทำาโครงการ 
เกลือหวานน่าจะดี เพราะคนภายนอกอาจจะยังไม่รู้ และอาชีพทำานาเกลือ
ก็เป็นอาชีพหลักในชุมชนที่กำาลังจะสูญหายไป ยิ่ง 5-6 ปีที่ผ่านมา แปลงนา
หลายแปลงถูกทิ้งร้าง บางคนก็ขายนาเกลือไปสร้างบ้านเช่าแทน จึงอยาก
รักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านการทำานาเกลือไว้” ฮ�ฟิสเล่�

เมือ่โจทยแ์ละเปา้หมายชดั ทีมงานจงึชวนกนัออกแบบกจิกรรม 
เรียนรู้การทำานาเกลือ ต้ังแต่การพาเด็กและเยาวชนในชุมชนศึกษาประวัติ 
การทำานาเกลือ และเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนเข้ามา
ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำานาเกลือในลักษณะ One Day Trip

เรียนรู้ท่ีมา คุณค่านาเกลือ

สำ�หรับก�รศึกษ�ประวัติก�รทำ�น�เกลือ ทีมง�นได้นัดกันลงพื้นที่
สืบค้นข้อมูลว่�มีปร�ชญ์ช�วบ้�นที่พอจะให้คว�มรู้เรื่องประวัติและวิธีก�ร
ทำ�น�เกลืออยู่ที่ไหนบ้�ง และจะใช้พื้นท่ีใดเป็นแหล่งเรียนรู้ จนได้รู้จักกับ 
บังฟุรกอน สาและ ช�ยวัย 30 ต้นๆ ที่ยังคงทำ�อ�ชีพรักษ�คว�มเค็ม 
ต่อจ�กพ่อ ทีมง�นจึงขอคว�มช่วยเหลือจ�กบังฟุรกอนเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้
กับเด็กและเย�วชนในชุมชนก่อน เพร�ะคิดว่�ก�รพ�น้องๆ เรียนรู้ในครั้งนี้
จะช่วยให้เข�รู้ประวัติการทำานาเกลือของชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ 
ให้คนในชุมชนหันมาสนใจและใส่ใจภูมิปัญญาการทำานาเกลือมากขึ้น

“การประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครเด็กและเยาวชนในตำาบลตันหยงลุโละ 
อายุ 13-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip เป็นไปอย่างเรียบง่าย ใช้วิธี
ปากต่อปาก แจกใบปลิว และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ กศน. ซึ่งเป็น
ที่รวมพลของคนในหมู่บ้าน ในที่สุดมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน” 
ทีมง�นเล�่

สำ�หรับกระบวนก�รเรียนรู้แบบ One Day Trip ท่ีทีมง�นออกแบบไว้ 
เริ่มต้นด้วยก�รพ�เด็กๆ เดินดูสภ�พของน�เกลือไปพร้อมกับฟังปร�ชญ์ 
ช�วบ้�นบรรย�ยถึงประวัติคว�มเป็นม� และวิธีก�รทำ�น�เกลือในเบื้องต้น 

แล้วให้เด็กๆ กลับม�ว�ดแผนท่ีน�เกลือที่บริเวณ 
ร�้นน้ำ�ช� เพือ่ทดสอบว่�เดก็แตล่ะคนไดเ้รยีนรูอ้ะไร 
เกี่ยวกับน�เกลือบ้�ง จ�กนั้นมีก�รถอดบทเรียน 
เพื่อสะท้อนคว�มคิดที่ได้จ�กก�รลงพื้นที่

เฮ�ะเสริมต่อว่� บังฟุรกอนจะอธิบ�ยเป็น
ภ�ษ�มล�ยูท่ีเด็กเข้�ใจได้ไม่ย�ก กระบวนการดังกล่าว
ถือว่าประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง เพราะ
อย่างน้อยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถสะท้อนถึงความสำาคัญของนาเกลือ เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีอาชีพของบรรพบุรุษ
ผ่านแผนที่และการพูดคุยได้เป็นอย่างดี และ 
เดก็ทกุคนเหน็ตรงกนัว�่อยากใหม้กีารทำานาเกลอื
ในชุมชนต่อไป

หลังจ�กพ�คนในชุมชนเรียนรู้วิถีก�รทำ� 
น�เกลอืแลว้ กถ็งึเวลาพาคนนอกเขา้มาเรยีนรูบ้า้ง 
ด้วยต้องการทดลองเปิดให้มีการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ในชุมชน ซึ่งเป็นความฝันของทีมงาน 
จึงรับสมัครเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย โดยวาง
บทบาทเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นจำาลองเข้ามา

“กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้
ประสบความสำาเร็จใน 
ระดับหนึ่ง เพราะอย่างน้อย
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถสะท้อนถึง
ความสำาคัญของนาเกลือ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิถีอาชีพของบรรพบุรุษ
ผ่านแผนที่และการพูดคุย 
ได้เป็นอย่างดี และเด็กทุกคน
เห็นตรงกันว่าอยากให้มี
การทำานาเกลือในชุมชน 
ต่อไป”

เรียนรู้ชุมชนและวิถีการทำานาเกลือ ซึ่งเพื่อน
หลายคนที่มาจากต่างถิ่นรู้สึกตื่นเต้นว่า ปัตตานี
มีนาเกลือด้วยหรือ...

คว�มสนกุสน�นและก�รคน้ห�คำ�ตอบในวถิี
น�เกลอืจงึเริม่ขึน้อกีครัง้ และครัง้นีด้เูหมอืนประสบ
คว�มสำ�เรจ็กว�่ครัง้ท่ีผ�่นม� เพร�ะนอกจ�กไดด้วูถิี
น�เกลือแล้ว ทีมง�นยังจัดให้นักท่องเที่ยวต่�งถิ่น
จำ�ลองกลุ่มน้ีเรียนรู้วิถีชุมชน รวมถึงสถ�นท่ีสำ�คัญของ
ชุมชน เช่น ศ�ลเจ้�แม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือแซะ 
เพื่อให้เข�้ใจวิถีชุมชนอย่�งลึกซึ้ง

ขณะท่ีปร�ชญ์ช�วบ้�นก็อธิบ�ยเรื่องร�ว
เป็นภ�ษ�ไทยได้อย่�งดีเยี่ยม พร้อมทั้งสอดแทรก
เกรด็คว�มรู ้เรยีกรอยยิม้และเสยีงปรบมอืได้ไมน่อ้ย 
โดยบังฟุรกอนเล่�เกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�ของ
น�เกลือในอดีตและปัจจุบัน อุปกรณ์และวิธีก�รทำ�
น�เกลือ คว�มแตกต่�งของเกลือที่นี่กับเกลือ 
ภ�คกล�ง รวมไปถึงช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหรือ 
ร�ค�เกลือที่ในอดีตพุ่งขึ้นร�วกับทองคำ�
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ถอดรหัสเกลือหวานตานี

เร�พ�คนอืน่เรยีนวถิกี�รทำ�น�เกลอื แลว้ทีมง�นรูว้ธิกี�รทำ�น�เกลอื
หรือไม่?

ทีมง�นแย่งกันตอบว�่ รู้ครับ พวกเร�รู้ว่� ส�ยลมและแสงแดดคือ
ปจัจยัหลกัในก�รทำ�น�เกลอื ถ�้ไมม่ลีมเกลอืจะไมจ่บักนัเปน็กอ้น ดอกเกลอื 
ไม่แตกหน่อ และห�กฝนตกทุกอย่�งก็จบลงโดยปริย�ย ดังนั้นขั้นตอนกว่�จะ
ได้เกลือม�กินนั้นไม่ง�่ยเลย

เฮ�ะเสริมว่� ก่อนเริ่มทำ�น�เกลือ ช�วบ้�นจะต้องปรับพื้นที่ 
ซึ่งเป็นดินเหนียวโดยยกเป็นแปลงๆ คล้�ยๆ น�ข้�วเพื่อใช้ขังน้ำ�ทะเล  
มคีนัน�กว�้งพอใหค้นเดนิผ�่นไปม�ได ้ก�รทำ�น�เกลอืเริม่ขึน้ในชว่งฤดแูลง้
โดยในหนึ่งปีจะแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 
และรอบสองตั้งแต่เมษ�ยน-มิถุน�ยน ซึ่งในรอบสองนี้ช�วน�เกลือไม่ต้อง
ปรับสภ�พผิวดิน ทำ�เพียงแค่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในบ�งจุดเท�่นั้น

วิธีก�รทำ�น�เกลือ ขั้นตอนแรกช�วน�จะสูบน้ำ�ด้วยเครื่องสูบน้ำ� 
หวัพญ�น�คผนัน้ำ�ทะเลเข�้น� จ�กนัน้ต�กใหแ้หง้จนเหน็ดนิแตกระแหง ใช้
ลูกกลิ้งกลิ้งไปม�ให้แน่น ยิ่งดินแข็งม�กเท่�ไรยิ่งทำ�ให้เกลือข�วสะอ�ด 
ม�กขึ้น พอน้ำ�แห้งก็สูบเข้�น�ใหม่อีกรอบเพื่อให้แปลงน�เกิดคว�มเค็ม 
อย่�งต่อเนื่อง

ขอ้สงัเกตทีป่ราชญช์าวบา้นใหข้อ้มลูคอื หากดนิเริม่เค็มจะเหน็
เป็นสีขาว จากนั้นเติมน้ำาเข้านาอีกประมาณ 3 ครั้ง ตากให้น้ำาแห้งจน
เห็นประกายแววใส น่ันหมายความว่าเกลือตกผลึกแล้ว ยิ่งแดดแรง 
และลมดีเท่าไร เกลือที่ได้จะสวยใสและมีรสชาติดีขึ้น จ�กนั้นเกษตรกร
ช�วน�เกลอืจงึใชเ้ครือ่งมอืคร�ดกว�ดม�กองไวอ้ย่�งเบ�มอื เพือ่ไม่ใหม้ดีนิ
ปะปน เกลือที่ได้เก็บข�ยกันเป็นกระสอบหรือแบ่งข�ยเป็นกันตัง กันตังละ 
70 บ�ท (1 กันตัง เท่�กับ 4 ลิตร)

ฮ�ฟสิเสรมิตอ่ว�่ หลงัจ�กเกบ็เกลอืแลว้จะมกี�รปรบัหน�้ดนิเพือ่รอ
ฤดกู�ลถัดไป ผลพวงจ�กก�รปรบัหน�้ดนิแตล่ะรอบจะไดเ้กลอืปุย๋ซึง่เปน็ปุย๋
อนิทรยีช์ัน้เลศิทีเ่กษตรกรก�รนัตวี�่คณุภ�พดีกว�่ปุย๋เคม ีเพร�ะมสี�รอ�ห�ร
ครบถ้วนที่พืชผลท�งก�รเกษตรต้องก�ร

“เข�ว่�เป็นปุ๋ยอย�่งดี คนจ�กจังหวัดยะล�ก็ม�ซื้อ เพร�ะปุ๋ยทั่วไป
กระสอบละ 600-700 บ�ท ในขณะที่เกลือปุ๋ยกระสอบละ 100 บ�ท  
นิยมนำ�ไปโรยใส่ต้นลองกอง หรือต้นป�ล์ม ทำ�ให้ออกดอกออกผลดีม�ก”

“นอกจากประสบการณ ์
การทำางานท่ีมีมากข้ึนแล้ว 
โครงการนี้ยังทำาให้เขา
สามารถทลายกำาแพงบางๆ 
ระหว่างคนในชุมชน  
กล้าพูดคุยกับผู้ใหญ ่
ในชุมชนมากขึ้น จากเดิม 
ที่รู้หน้าไม่รู้ใจ ก็ได้รู้จักกัน 
ยิ่งขึ้น”
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รู้จักชุมชน...รู้จักตนเอง

คว�มสำ�เร็จจ�กกิจกรรม One Day Trip ทั้ง 2 ครั้ง ทำ�ให้ทีมง�นกลับม�ขบคิดต่อเรื่องก�รต่อยอด
โครงก�ร เฮ�ะบอกว่� นอกจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำานาเกลือในท้องถ่ินแล้ว เขาอยากให้คน
ทัว่ไปรูจ้กัเกลอืหวานตานีในรูปแบบการทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ ์หรอืชอ่งทางการขายเกลอือืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่
เพียงแค่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผลพลอยได้จากการทำานาเกลืออย่างเกลือปุ๋ย เพื่อให้ 
เกลือหวานตานีเป็นที่รู้จักและอาชีพนาเกลืออยู่คู่ชุมชนตลอดไป

ด�้นฮ�ฟสิสะทอ้นว�่ เข�อย�กรกัษ�ภมูปิญัญ�ก�รทำ�น�เกลอืเอ�ไว ้แตใ่ห้ทำ�เองคงทำ�ไมไ่ด ้เพร�ะ
ยังข�ดทักษะคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญ ซึ่งต้องอ�ศัยชั่วโมงบินสูงว่�นี้ และนอกจ�กประสบก�รณ์ 
ในก�รทำ�ง�นที่มีม�กขึ้นแล้ว โครงการนี้ยังทำาให้เขาสามารถทลายกำาแพงบางๆ ระหว่างคนในชุมชน 
กล้าพูดคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่รู้หน้าไม่รู้ใจก็ได้รู้จักกันยิ่งขึ้น

สว่นรอกบิอกว่� โครงการนีท้ำาใหค้วามรบัผดิชอบของเขาเริม่กอ่ตวัทลีะนอ้ย จนรูส้กึวา่ตวัเอง
โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และที่สำาคัญคือรู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นว่ามีของดีอะไรบ้าง

“ก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ค่อยเอาใจใส่งาน ไม่ค่อยมีจิตสาธารณะ การเข้ามาเป็นทีมทำางานจึงเพิ่ม
ศักยภาพตัวเองไปในตัว จากเดิมไม่เคยคิดทำาอะไร นั่งอยู่บ้านไปวันๆ ก็รู้สึกว่าต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม
มากขึ้น มีทักษะในการทำางานและการติดต่อประสานงานมากขึ้น”

โครงการเกลือหวานตานี
ที่ปรึกษาโครงการ มูฮำาหมัด กะอาบู
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยงลุโละ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
อับดุลอ�ซิส แม อับดุลฮ�ฟิส แวอ�ลี
นีมูหัมหมัด นิเดร์หะ สุรีณ� เจสะมะแอ
อิสเฮ�ะ เจะม�มะ

นอกจ�กน้ี รอกิยังบอกว่� วิช�เศรษฐศ�สตร์ท่ีเข�ร่ำ�เรียนม�ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้กับก�รทำ�น�เกลือได้ 
โดยเฉพ�ะในเรื่องก�ร “เปิดตลาด” เพื่อให้เข�้ถึงกลุ่มเป�้หม�ยใหม่

“ผมเคยคิดอยากเปิดตลาดให้ชุมชนมาก คิดว่าทำาอย่างไรให้เกลือของเราสามารถเข้าไปอยู่ใน 
เซเว่น อีเลฟเว่น หรืออยู่ในห้างได้ รวมท้ังการแปรรูปเกลือหลากหลายรูปแบบ พยายามคิดอยู่ว่าจะผลักดัน
อย่างไรให้เกลือมีมูลค่าสูงขึ้น เคยคิดถึงขนาดว่าตั้งโรงงานผลิตเกลือดีไหม เพราะนอกจากจะได้เรื่องการ
ตลาดแล้ว ยังช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วย ที่ยังค้างคาใจอยู่ทุกวันนี้ว่า  
ทำาอย่างไรเกลือหวานตานีจึงจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้” รอกิกล�่วทิ้งท�้ยประโยคด้วยโจทย์คำ�ถ�ม

ส่วนเฮ�ะบอกว่� เมื่อก่อนมัวแต่เรียนไม่เคยคิดกลับม�บ้�นเลย แม้อย�กช่วยชุมชนแต่ด้วยภ�ระ
จึงทำ�ได้ย�ก ช่วยได้แค่น�นๆ ครั้งตอนที่กลับบ�้นเท�่นั้น จุดนั้นทำ�ให้คิดได้ว�่ เข�เติบโตจ�กชุมชนแห่งนี้
แต่กลับทิ้งชุมชน ตอนนี้เลยกลับม�ทำ�ง�นที่บ้�นเป็นลูกจ้�ง อบต. ด้วยมีหมุดหม�ยในใจว่�อย�กเป็น 
น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล เพื่อทำ�หน�้ที่ช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่

เมื่อถูกตั้งคำาถาม “กระตุกต่อมคิด” ว่าบ้านเรามีอะไรดี นำาไปสู่การรวมกลุ่มของเยาวชน 
บา้นตนัหยงลโุละทีอ่าสาลกุขึน้มาสบืคน้คณุคา่ความหมายของ “เกลอืหวานตาน”ี นาเกลอืผนืสุดทา้ย
ของแหลมมลายูอย่างลึกซึ้งแล้ว พวกเขายังส่งต่อความรู้ให้คนทั้งในและนอกชุมชนได้รับรู้ถึงคุณค่า
ภูมิปัญญาการทำานาเกลือที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที ทั้งยังคิดต่อยอดสร้างมูลค่าเกลือหวานตานี
ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น เพื่อให้อาชีพทำานาเกลือคงอยู่คู่แหลมมลายูตลอดไป
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โครงก�รนี้ทำ�ให้เธอรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
ทั้งยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยก�รลุกขึ้นม�จับไม้กว�ด 

กว�ดบ�้น จนเป็นเหตุให้พ่อแม่แปลกใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของลูกส�วซึ่งเป็นไปในท�งที่ดีขึ้น

บ้านตันหยงลุโละ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 2 หมู่ คือ หมู่ 1 และหมู่ 2 เป็น
ชุมชนมุสลิมริมทะเล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำานาเกลือ บ้านเรือนอาศัยอยู่อย่าง
แออัด มีขยะเกลื่อนกลาด ส่งผลต่อทัศนียภาพในชุมชน

แม้ภาพขยะที่เห็นจะชินตา แต่กลับไม่ชินใจ เมื่อแบมะ-มูฮำาหมัด กะอาบู รุ่นพี่ที่เป็นไอดอล
ของเด็กๆ ในชุมชนที่มีผลง�นทำ�โครงก�รเพื่อพัฒน�ชุมชนม�โดยตลอด ชวนทำ�โครงก�รเพื่อแก้ปัญห�
ชุมชนร่วมกัน กลุ่มเย�วชนที่ประกอบด้วย ดา-สุไฮดา ลาเตะ ไอนี-นูร์ไอนี นิอาลี ซัน-นูรีซัน ดือราแม 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และซู-ซูนีรา เจะสะมะแอ มูนีเราะ-แวมูนีเราะ 
แวกโูน ซฬีา-ฟาซฬีา หะยหีามะ ยงั-ซตีมีาเรยีม มะตเียาะ อสัร ีเจะ๊มะ และมาเรยีม ดอืราซอ นกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และเฮง-อิบรอเฮง ดาม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา มัยซน-เจ๊ะมัยซน อับดุลราฮิม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 
หวัง-รฎดวน บราเฮง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จึงรวมตัวกันทำาโครงการเปล่ียนขยะให้เป็นบุญ 
โดยมีแบมะเป็นที่ปรึกษา

ซู บอกว่� เธอเคยเข้�ร่วมกิจกรรมกับเแบมะบ่อยคร้ัง เม่ือแบมะชวนทำ�โครงก�รจึงตกลง แม้ตอนน้ัน
ยังไม่รู้ว่�จะทำ�โครงก�รอะไรก็ต�ม

ด� เสริมว�่ ส่วนตัวเธออยากเข้าร่วมโครงการมานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส พอแบมะมาชวน
กเ็หมอืนเปน็ใบเบกิทางสูเ่สน้ทางการทำางานกบัชมุชน จงึไมร่รีอทีจ่ะคว้าโอกาสไว ้พรอ้มชวนเพือ่นๆ 
สมัยเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมทีม

เช่นเดียวกับม�เรียม ที่เล�่ว่� ชอบทำ�กิจกรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยเฉพ�ะกิจกรรมพัฒน�ชุมชน 
และอย�กทำ�ง�นกับเพื่อนๆ ที่เคยสนิทกันตั้งแต่สมัยประถม เพร�ะหลังจากแยกย้ายกันไปเรียนต่อ 
ต่างโรงเรียน ความห่างหายจึงกลายเป็นความห่างเหิน แม้จะอยู่ชุมชนเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุย 
หรือสนิทสนมเหมือนก่อน

ค้นหาโจทย์ชุมชน

หลังรวบรวมทีมทำ�ง�นได้แล้ว พื้นที่ กศน. ของหมู่บ�้นถูกใช้เป็นกองบัญช�ก�รรวมพลทำ�กิจกรรม 
เร่ิมต้ังแต่ประชุมห�โจทย์โครงก�รท่ีตอนแรกมีประเด็นท่ีอย�กทำ�ม�กถึง 3 เร่ือง ได้แก่ ป่�ช�ยเลน ย�เสพติด 
และขยะ แต่เมื่อไล่เรียงแต่ละปัญห�เพื่อห�ข้อสรุป จนในที่สุดม�ลงตัวที่เรื่องขยะ

“ป่าชายเลนแบมะทำาอยู่แล้ว ส่วนยาเสพติดหากต้องหาข้อมูล เราต้องเข้าไปพูดคุยกับคนติดยา 
พวกเรายังเด็กก็รู้สึกกลัวอันตราย เลยลงตัวท่ีปัญหาขยะซ่ึงเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีเราควรช่วยกันทำา เพ่ือให้
ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น” ม�เรียมเล�่ถึงแนวคิดก่อนจะม�เป็นโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

เมื่อเห็นตรงกันว�่จะทำ�เรื่องก�รจัดก�รขยะในชุมชน จึงให้ทุกคนกลับไปคิดว�่ขยะมีส�เหตุม�จ�ก
อะไร จ�กนั้นนัดประชุมอีกครั้งเพื่อทำ�แผนที่คว�มคิด (Mind Mapping) ถึงส�เหตุและที่ม�ของขยะ

“ปัญหาขยะมีหลายสาเหตุ 1) จากตัวเราเองท่ีท้ิงขยะไม่เป็นท่ี กินท่ีไหนท้ิงท่ีน่ัน และท้ิงไม่ลงถัง 
2) มาจากหมู่บ้านซึ่งแออัดมาก ปลูกอยู่ติดกันจนรถขนขยะเข้าออกไม่ได้ ชาวบ้านเลยทิ้งขยะไม่ถูกที่ 
แม้ อบต. จะจัดเตรียมถังขยะไว้ให้ก็ยังไม่เพียงพอ 3) พฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนท่ีพ่อค้า
แม่ค้าใช้ถุงพลาสติก โฟม ทำาให้ปริมาณขยะเยอะตามไปด้วย” ซู วิเคร�ะห์ถึงปัญห�และที่ม�ของขยะ

“ปัญหาขยะมีหลายสาเหตุ 1) มาจากตัวเราเองที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งไม่ลงถัง 
2) มาจากหมู่บ้านซึ่งแออัดมาก ปลูกอยู่ติดกันจนรถขนขยะเข้าออกไม่ได้  
ชาวบ้านเลยทิ้งขยะไม่ถูกที่ 3) พฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนที่ใช ้
ถุงพลาสติก โฟม ทำาให้ปริมาณขยะเยอะตามไปด้วย”
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หลังเห็นที่มาของปัญหา กิจกรรมแรก 
ที่ทีมงานคิดทำาคือ ตั้งตะแกรงรับซื้อขยะจาก
ชมุชน โดยใช้มสัยดิเปน็ศูนยก์ลางในการรวบรวม
ขยะ ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าเป็นวิธีที่เหนื่อย
นอ้ยทีส่ดุ แตพ่ีน่้ำานิง่-อภศิกัดิ ์ทศัน ีพีเ่ลีย้งสงขลา
ฟอรั่ม ตั้งคำาถามชวนคิดว่า นี่คือการสร้างขยะ
เพิ่มขึ้นหรือเปล่า?

“ความตั้งใจแรกคือ ตั้งตะแกรงให้คนใน
หมูบ่า้นเอาขยะทีแ่ยกไวม้าทิง้ พอถงึวนัหยดุพวกเรา
ก็จะไปรับซ้ือขยะและเอาไปขาย และคิดว่าทำาแบบน้ี
คนในชุมชนน่าจะเข้ามามีส่วนร่วม รายได้ก็นำาเข้า
มัสยิด แต่พี่น้ำานิ่งถามว่า หากทำาแบบนี้เท่ากับเรา 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างขยะมาให้เราหรือเปล่า  
พวกเราเลยชว่ยกนัคดิหาวธิใีหมม่าสรปุลงตวัทีก่าร
จดักจิกรรม Big Cleaning day มกีารเปรยีบเทยีบ
ผลก่อนหลัง และจัดให้มีบ้านตัวอย่างเพื่อเป็น

แกนนำาในการรักษาความสะอาดในชุมชน” ด� เล่�
แนวคิดก�รแก้ปัญห�ขยะในชุมชน

หลากกลยุทธ์จัดการขยะ

ทีมง�นว�งแผนจัดกิจกรรม Big Cleaning 
day 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดก่อนเดือนรอมฎอน  
ก่อนจัดกิจกรรมทีมง�นได้ประช�สัมพันธ์โครงก�ร
ผ่�นเสียงต�มส�ยของมัสยิด และลงพ้ืนท่ีเชิญชวนเด็ก 
เย�วชน และคนในชุมชนด้วยตัวเอง อ�ศัยโอก�สนี้
สอบถ�มช�วบ้�นถึงที่ม�และปริม�ณขยะด้วย ซึ่ง
ขอ้มลูทีพ่บคอื ช�วบ�้นสว่นใหญรู่ว้�่ขยะม�จ�กไหน 
และมีปริม�ณม�กเพียงไร สำ�หรับเหตุผลที่ทีมง�น
สอบถ�มช�วบ้�นเช่นนี้ ก็เพื่อค้นห�บ้�นกลุ่ม 
เป้�หม�ยที่จะใช้เป็นบ้�นต้นแบบเรื่องก�รจัดก�ร
ขยะในชุมชน

ซู เล่�เพิ่มเติมว่� บ้านตัวอย่างที่เล็งไว้คือ 
บ้านกำานัน บ้านโต๊ะอิหม่าม บ้านผู้นำา อบต. 
เนื่องจากมีชาวบ้านมาหาตลอดเวลา หาก
สามารถนำามาเป็นบ้านตวัอยา่งไดโ้ครงการนา่จะ
ประสบผลสำาเร็จ เพราะถือว่ามีผู้นำาเป็นแบบ
อย่างในเรื่องการรักษาความสะอาด

และแล้วก็ถึงวันจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ครั้งแรก ปร�กฏว่�มีเด็กและเย�วชนสนใจเข�้
ร่วมกิจกรรมม�กถึง 60 คน จ�กเดิมที่ทีมตั้งเป้�ไว้
แค่ 32 คน ไม่รวมผูใ้หญห่ล�ยๆ คนทีร่อเกบ็ขยะอยู่
หน้�บ้�น รวมทั้งพี่ๆ จ�กโครงก�รเกลือหว�นต�นี
ที่อยู่ในชุมชนก็อ�ส�เข้�ม�ร่วมทำ�กิจกรรมด้วย

“บ้านตัวอย่างที่เล็งไว้คือ บ้านกำานัน บ้านโต๊ะอิหม่าม บ้านผู้นำา อบต. 
เนื่องจากมีชาวบ้านมาหาตลอดเวลา หากสามารถนำามาเป็นบ้านตัวอย่างได้
โครงการน่าจะประสบผลสำาเร็จ เพราะถือว่ามีผู้นำาเป็นแบบอย่างในการ 
รักษาความสะอาด”

“กอ่นทำากจิกรรมเราประชมุแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัวา่ใครจะทำาอะไร ไอนรัีบผดิชอบเรือ่งลงทะเบยีน 
มาเรียมซื้ออุปกรณ์ ซู ดา และอิบรอเฮง ประสาน อบต. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีคนไปสั่งข้าวและสั่งน้ำา
ให้กับเด็กๆ” ม�เรียมเล�่

เช้�วันทำ�กิจกรรม ทีมง�นแบ่งส�ยเดินเก็บขยะออกเป็น 4 สาย ได้แก่ สาย 1 ไปทางหมู่ที่ 2  
ซึ่งเป็นเส้นท�งที่บ�้นเรือนไม่ติดกันม�ก ย�วไปจนถึงสน�มเด็กเล่น แกนนำ�กลุ่มได้แก่ มูนีเร�ะ อัสรี และ
นุรมี สาย 2 บริเวณมัสยิดและชุมชนแออัด แกนนำ�ได้แก่ ด� ซู และหวัง สาย 3 ไปทางนาเกลือ ซ่ึงต้ังอยู่
หมู่ที่ 1 แกนนำ�ได้แก่ ไอนี ซัน และม�เรียม และ สาย 4 ไปทางหมู่ที่ 1 บริเวณล�นสน�มฟุตบอล  
แกนนำ�ได้แก่ เฮง ซีฬ� และมัยซน โดยแต่ละส�ยจะมีลูกทีมซ่ึงเป็นเย�วชนและคนในชุมชนเข้�ร่วมทีมๆ ละ 
15 คน พร้อมถุงดำ� และถุงมือ

การทำากจิกรรมเหมอืนจะผา่นไปดว้ยด ีมาเสียทา่ตรงทีอ่าหารทีส่ัง่จากรา้นคา้ในหมูบ่า้นบรรจุ
ด้วยกล่องโฟม ทีมงานทุกคนยอมรับว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์น้ัน “เราทำาเร่ืองขยะ แต่เรากลายเป็น
คนสร้างขยะเสียเอง” แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากนำาประสบการณ์ดังกล่าวมาเป็นบทเรียน
สำาหรับการทำางานครั้งต่อไป ซึ่งดายอมรับว่า การทำาโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนต้องมองให้รอบด้าน
ถึงผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวก และต้องมีความรอบคอบให้มากกว่านี้

หลังเก็บขยะในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเสร็จแล้วนำ�ม�ช่ัง ปร�กฏว่�เก็บขยะได้กว่�ร้อยกิโลกรัม ปฏิบัติก�ร
คร้ังน้ีจึงเหมือนก�รเปิดเผยจำานวนขยะคร้ังแรกของชุมชนตันหยงลุโละ ทำาให้คนในชุมชนเร่ิมต่ืนตัวว่า 
ปัญหาขยะเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เม่ือ “กระตุก” ให้ช�วบ้�นเห็นปัญห�แล้ว 
ทีมง�นจึงพ�กันไปที่โรงเรียนบ�้นตันหยงลุโละเพื่อถอดบทเรียนก�รทำ�กิจกรรมครั้งนี้

ดูเหมือนกิจกรรมแรกจะประสบผลสำ�เร็จด้วยดี แต่ยังมีเสียงสะท้อนกลับจ�กผู้ใหญ่บ�งคนว่�  
“ทำาไปทำาไม ทำาไปขยะก็เยอะอยู่ดี” ด�เลยตอบไปว่� ถ้าเราไม่ลุกข้ึนมาทำาแล้วใครจะทำา แล้วชุมชนเรา
จะสะอาดได้อย่างไร
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แม้คำาพูดดังกล่าวจะบั่นทอนกำาลังใจของทีมงานไปบ้าง แต่ทุกคนก็ไม่เก็บเอามาคิดใส่ใจ  
ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำาโครงการต่อไป

สร้างกติกาสู่การสร้างสำานึก

หลังจ�กเสร็จสิ้นกิจกรรม Big Cleaning day ครั้งแรก กิจกรรมต่อม�คือก�รทาบทามบ้านตัวอย่าง
ทีเ่ลง็ไวต้อนลงไปประชาสมัพนัธโ์ครงการ เพือ่เปน็บดัดีคู้ก่บับ้านแกนนำาในทมีท่ีอยูใ่นละแวกเดยีวกัน 
เพือ่ใหช้าวบา้นตระหนักถงึการรกัษาความสะอาดและเขา้มามสีว่นรว่มในกิจกรรม โดยมแีบมะเข�้ม�
ช่วยพูดคุยทำ�คว�มเข�้ใจกับบ�้นตัวอย�่งก่อนในเบื้องต้น เพื่อเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือของโครงก�ร ซึ่งก็ได้ผล
มีบ้�นตัวอย่�งเข้�ร่วมม�กถึง 10 หลัง

ซ ูเล�่ว�่ เหตผุลทีเ่ลอืกบ�้นกำ�นนั บ�้นผูน้ำ�ศ�สน� เปน็บ�้นตวัอย�่ง เพร�ะสงัเกตว�่จะมชี�วบ�้น
เข�้ม�ปรกึษ�กบักำ�นนัและโตะ๊อหิม�่มเปน็จำ�นวนม�ก น�่จะเปน็กระบอกเสียงชว่ยขย�ยผลก�รทำ�โครงก�ร
ของพวกเร�ได้ ถ�้ใช้บ้�นแกนนำ�อย่�งเดียว ก็จะรู้แค่เฉพ�ะบ�้นแกนนำ�เท่�นั้น

การเปน็บา้นตวัอยา่งนอกจากตอ้งรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบของบา้นแลว้ แตล่ะบา้น
ยังต้องเสนอกติกาการรักษาความสะอาดและการลดขยะในแบบฉบับของตัวเอง โดยจัดทำาเป็นป้ายไวนิล
ติดไว้บริเวณบ้าน จากนั้นกลุ่มแกนนำาจะลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบ้าน
แต่ละหลัง

“แตล่ะบา้นจะมวีธิลีดขยะไมเ่หมอืนกัน เชน่ ลดการใช้ถงุพลาสตกิ หนักลบัไปใชถ้งุผา้แทน หรอืเวลา
ซื้อน้ำาก็เอาแก้วของตัวเองไป พยายามใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะน้อยท่ีสุด มีการแยกขยะในบ้านตัวเอง  
นำาขวดท่ีใช้แล้วไปทำาเป็นโมบายหรือนำากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น” ด�เสริม และบอกต่อว่� ผลจ�กก�รลงพ้ืนท่ี 

ดูบ้�นตัวอย่�งพบว่� สะอ�ดและเป็นระเบียบเรียบร้อยม�กขึ้น ขณะที่เพื่อนบ้�นหล�ยคนก็แวะเวียน 
ม�เยี่ยมชม แล้วนำ�กติก�ของบ้�นที่ตัวเองชอบกลับไปใช้กับบ�้นตัวเองบ�้ง

3 เดือนผ่านไป กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2 ก็เริ่มขึ้น แต่ครั้งนี้มีจิตอาสาในชุมชน
เข้ามาร่วมเก็บขยะเพิ่มขึ้น ทั้ง อบต. อสม. และผู้นำาศาสนา รวมถึงขยะที่เก็บได้มีปริมาณลดลง

“ครั้งแรกกับครั้งนี้แตกต่างกันมาก ครั้งแรกเห็นแพมเพิสทิ้งอยู่ในคูและท่อระบายน้ำา แต่ครั้งที่สอง
ไม่มีเลย” ม�เรียม เล�่ประสบก�รณ์ที่พบเจอ

ด้�นซูบอกว�่ เห็นชัดเจนว�่ ก่อนทำ�กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งแรก ช�วบ้�นทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
แต่พอครั้งที่ 2 ช�วบ้�นกล�งซอยที่รถเก็บขยะเข้�ไม่ถึง เริ่มนำ�ขยะออกม�ทิ้งที่หน้�ป�กซอยให้รถขยะ 
ม�เก็บ แถมยังมีก�รคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อนำ�ไปข�ยยังร�้นรับซื้อด้วย

เมื่อถ�มว่�ให้คะแนนคว�มสะอ�ดในครั้งนี้เท่�ไร ทุกคนนิ่งคิดครู่หนึ่งและพร้อมใจกันตอบว่�  
ให้ 8.5 คะแนน ส่วนที่ห�ยไป 1.5 คะแนน เนื่องจ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพ�ะบริเวณ
น�เกลือ ซึ่งเป็นจุดที่เก็บย�กที่สุด เพร�ะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นดินโคลนมีขยะทับถมกันหล�ยชั้น ทำ�ให้ย�ก
ต่อก�รเก็บ

“พ่อไม่เห็นด้วยกับการทำาโครงการนี้ พ่ออยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่า 
แต่วันน้ีเธอบอกพ่อได้อย่างเต็มปากเต็มคำาว่า นอกจากผลการเรียนจะดีข้ึนแล้ว 
ประสบการณ์ที่ได้จากการทำาโครงการยังสอนให้เธอมีความรับผิดชอบ และมี
ความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ว่า เธอสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียนและเวลาทำากิจกรรมได้ดี”

เรียนรู้สู่การเปล่ียนพฤติกรรม

“เมื่อก่อนกินที่ไหนก็ทิ้งที่นั่น เดี๋ยวนี้ถ้าจะทิ้งก็ระมัดระวังมากขึ้น กินเสร็จก็จะทิ้งให้เป็นที่ หากไม่มี
ถังขยะก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าก่อน เราเป็นแกนนำา ถ้ากินแล้วทิ้ง เราจะไปบอกให้คนในหมู่บ้านร่วมมือ 
ไดอ้ยา่งไร” เฮง สะทอ้นถงึพฤตกิรรมของตวัเองทีเ่ปลีย่นไป พรอ้มทัง้ระบวุ�่ แมจ้ะมตีำาแหนง่เปน็หวัหนา้
ทีมก็ใช่ว่าจะสั่งคนอื่นทำา แต่ต้องร่วมมือและเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน เพราะทุกคนคือทีมเดียวกัน

ส่วนด� ซึ่งเป็นคนชอบทำ�กิจกรรมอยู่แล้วเป็นทุนเดิม บอกว่� การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
คือพลังสำาคัญที่จะทำาให้ชุมชนเดินหน้าและพัฒนาต่อไปได ้โดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ

“ถามว่าถ้าเราไม่ทำาโครงการนี้ได้ไหม ได้ค่ะ เพราะมี อบต. เขาก็ทำาอยู่แล้ว เมื่อตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่
เขาบอกให้เก็บขยะหนูก็เก็บ แต่ไม่ได้คิดอะไร มาวันน้ีหนูอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อยากเป็น
ตวัอยา่งทีด่ ีสว่นการเปลีย่นแปลงของหน ูอาจารยท์ีโ่รงเรยีนบอกวา่ พอเขา้โครงการนีห้นมูคีวามรบัผดิชอบ
มากขึ้น การพูดจากับผู้ใหญ่ก็ดีขึ้น รู้จักคิดก่อนตัดสินใจทำา”
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ด�้นซ ูบอกว�่ พอ่เธอไมเ่หน็ดว้ยกบัการทำาโครงการนี ้พอ่อยากใหต้ัง้ใจเรยีนหนังสอืมากกวา่ 
แตวั่นนีเ้ธอบอกพอ่ไดอ้ยา่งเตม็ปากเตม็คำาวา่ นอกจากผลการเรยีนของเธอจะดขีึน้แลว้ ประสบการณ์
ท่ีได้จากการทำาโครงการยังสอนให้เธอมีความรับผิดชอบ และมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี
คือเครื่องพิสูจน์ว่า เธอสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและเวลาทำากิจกรรมได้ดี

“นอกจากผลการเรียนที่ดีขึ้นแล้ว การได้นำาเสนอโครงการกับสงขลาฟอรั่ม ยังส่งผลให้วิธีการพูด  
วิธีการนำาเสนอของเราดีขึ้น สามารถนำาไปปรับใช้ที่โรงเรียน โดยนำาเสนอข้อมูลได้กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น”

ขณะท่ีมูนีเร�ะ บอกว่� การทำาโครงการน้ีทำาให้เธอรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท้ังยังปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ด้วยการลุกขึ้นมาจับไม้กวาดกวาดบ้าน จนเป็นเหตุให้พ่อและแม่แปลกใจกับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปของลูกสาวซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

“เมือ่กอ่นหนเูปน็คนมกังา่ยทิง้ขยะไมเ่ปน็ที ่ไมเ่คยกวาดขยะเลย เรยีนเสรจ็กลบัมากเ็ขา้หอ้ง บา้นหนู
อยู่ไกลจากหมู่บ้านด้วย ได้เข้ามาทำาโครงการนี้ทำาให้รู้จักคนในหมู่บ้านมากขึ้น และคนในหมู่บ้านก็รู้จัก 
หนูมากขึ้น ทำาให้หนูรู้สึกว่าหนูมีตัวตนอยู่ในหมู่บ้านนี้ มีอะไรก็ขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น”

เช่นเดียวกับไอนี ท่ียอมรับว่� เมื่อก่อนเป็นคนที่กินแล้วชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่ แต่เมื่อเป็น 
แกนนำาโครงการทีเ่กีย่วกบัขยะ เธอตอ้งปรบัเปลีย่นนสิยัและบคุลกิภาพ เพือ่เปน็ตวัอยา่งทีด่แีกน่อ้งๆ 
ส่วนเรื่องเรียนเธอก็มีพัฒนาการเรื่องการใช้ภาษาและการเรียบเรียงคำาได้ดีขึ้น ผลการเรียนก็ดีขึ้น

“โครงการนี้ทำาให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทิ้งขยะลงถัง ลดการใช้ถุงพลาสติก หันไปใช้กระเป๋า 
ไปใส่ของแทน”

ส่วนม�เรียม บอกว่� ตัดสินใจไม่ผิดที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะทำาให้เธอได้ความเป็นเพื่อน
กลับคืนมา

“ทุกคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็ก พอโตขึ้นต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนคนละโรงเรียน ก่อนจะทำา
โครงการ อย่างอิบรอเฮงอยู่หมู่บ้านเดียวกัน เจอกันก็ไม่ค่อยยิ้ม คอยหลบหน้าไม่ทักทาย จะได้คุยกันแค่
ซูและมูนีเราะเท่านั้น เพราะเรียนที่เดียวกัน แต่หลังจากทำาโครงการเพื่อนทุกคนก็กลับมาทักทายพูดคุยกัน
มากขึ้น ดีใจที่ความสัมพันธ์ในวัยเด็กฟื้นคืนกลับมา จนตอนนี้ก็เฮฮาทักทายกันเหมือนเดิม”

การทำาโครงการนอกจากจะทำาให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองทั้งการเรียนและ 
การดำาเนินชีวิตที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เรียนดีขึ้น กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก ช่วยงาน
ทีบ่า้นมากขึน้ และมสีำานกึเพือ่ส่วนรวมแลว้ การทำาโครงการยงัชว่ยหมนุเกลยีวความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อนในวัยเยาว์ให้กลับมาเหนียวแน่นเหมือนเดิม นอกจากนี้ กระบวนการ
ทำางานยังช่วยปรับระดับความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน รวมใจรวมพลังร่วมแก้
ปัญหาของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนตันหยงลุโละบ้านเกิดของพวกเขาต่อไป

การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มได้จากพลังเล็กๆ จากคนเล็กๆ ที่มีสำานึกดี สำานึกรักในชุมชนตนเอง 
ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เพราะความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา...

โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ
ที่ปรึกษาโครงการ มูฮำ�หมัด กะอ�บู
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยงลุโละ อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สุไฮด� ล�เตะ นูร์ไอนี นิอ�ลี
นูรีซัน ดือร�แม ซูนีร� เจะสะมะแอ
ม�เรียม ดือร�ซอ แวมูนีเร�ะ แวกูโน
ฟ�ซีฬ� หะยีห�มะ ซีตีม�เรียม มะตีเย�ะ
อัสรี เจ๊ะมะ อิบรอเฮง ด�ม
รฎดวน บร�เฮง เจ๊ะมัยซน อับดุลร�ฮิม
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ก�รที่เด็กและเย�วชนรุ่นหลังหันม�สนใจภูมิลำ�เน�ของตัวเอง 
สร้�งคว�มชื่นใจให้กับผู้ใหญ่ในชุมชน เพร�ะต่�งสัมผัสได้ว่� 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนรู้เรื่องร�วท้องถิ่นตนเอง 
สนใจแต่โลกภ�ยนอกหรือใช้เวล�ส่วนใหญ่กับอินเทอร์เน็ต  

จนกล�ยเป็นว�่ เด็กจะไม่รู้ประวัติศ�สตร์ที่ม�ของภูมิลำ�เน�ตนเอง
ว่�มีจุดกำ�เนิดม�อย่�งไร...จนลืมบ้�นเกิด แต่ถ�้เร�เริ่มต้น 

ให้คว�มรู้เด็กเกี่ยวกับบ�้นเกิด ไม่ว่�เข�จะไปอยู่ที่ไหน  
เข�จะกลับม�ห�ถิ่นกำ�เนิดของตัวเอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และซอพัต-ศอฟียะห์ แวหามะ อัยซะ- อาอีซะห์ สาเรป รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์วิทยาจึงตกปากรับคำาอย่างเต็มใจ

“แค่ชื่อหมู่บ้าน “ยามู” ก็ดึงดูดความสนใจของทีมงานแล้ว เมื่อสอบถามกับ
ผู้ใหญ่ในชุมชนจึงรู้ว่า คำาว่า “ยามู” เป็นภาษายาวี แปลว่า “ชมพู่” ด้วยในอดีต
บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน มีต้นชมพู่ขึ้นอยู่หนาแน่น จนกลายเป็นสัญลักษณ์
ของชุมชน ทีมงานทุกคนเห็นร่วมกันว่าจะทำาโครงการย้อนรอยยามู เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตร์และของดีในชุมชน”

แรงดึงดูดของประวัติศาสตร์

ข้อเสนอโครงก�รแรกที่ทีมส่งเข้�ไปคือโครงก�รปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ครูปูท�งไว้ แต่เมื่อเข้�สู่
กระบวนก�รพัฒน�โครงก�รของสงขล�ฟอรั่ม ที่ให้ทีมง�นได้ทบทวนสุขทุกข์ของชุมชน จึงตระหนักว่� 
ปจัจบุนัคนรุน่หลงัไมค่อ่ยรูจ้กัประวตัศิ�สตรช์มุชนตนเอง จงึเปลีย่นม�ทำ�โครงก�รศกึษ�ประวตัศิ�สตรแ์ทน
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อปลุกจิตสำ�นึกรักและหวงแหนบ�้นเกิด

แค่ชื่อหมู่บ้าน “ยามู” ก็ดึงดูดความสนใจของทีมงานแล้ว เมื่อสอบถามกับผู้ใหญ่ในชุมชน 
จึงรู้ว่า คำาว่า “ยามู” เป็นภาษายาวี แปลว่า “ชมพู่” ด้วยในอดีตบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน มีต้นชมพู่
ขึ้นอยู่หนาแน่น จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ทีมงานทุกคนเห็นร่วมกันว่าจะทำาโครงการ 
ย้อนรอยยามู เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และของดีในชุมชน ซึ่งครูฮานาดีห์ก็เห็นดีด้วย

“ตอนกลับมาบอกครูว่าจะเปลี่ยนโครงการ ครูบอกว่าพวกเราเป็นคนทำา ชอบสิ่งไหนก็ทำาสิ่งนั้น” 
บะห์เล�่

ระหว่�งที่กำ�ลังจะเริ่มง�น รุ่นพี่ทั้งสองคนเรียนจบ  
ออกไปเรียนต่อต่�งถ่ิน ทำ�ให้ทีมง�นต้องห�สม�ชิกเพิ่ม  
ครูฮ�น�ดีห์จึงเป็นคนกล�งชวน หม๊ะ-กาสอหม๊ะ เซ็ง และ
ยัด-อัลฮายะห์ เจะหะ รุ่นพี่ที่กำ�ลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 
เข้�ร่วมทีม ด้วยเห็นว่� ทั้งคู่ชอบทำ�กิจกรรมช่วยเหลือง�น 
ของโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งทั้งคู่ก็ยินดีเข�้ร่วม

“ปกติผมชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนอยู่แล้ว 
พอครูชวนก็สนใจเข้ามาทำาโครงการ” ยัดเล่� โดยมีหม๊ะ 
เล่่�เสริมว่� “โครงการนี้มีน้องๆ เป็นแกนนำาอยู่ก่อนแล้ว  
ตอนครูชวนก็ขอกลับไปคิดก่อน คิดว่าตัวเองน่าจะชอบ เลย 
เข้าร่วมด้วย แต่ส่วนตัวไม่เคยสนใจประวัติศาสตร์ชุมชนเลย”

จากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนตั้งแต่การทำาโครงการธนาคารขยะ 
ในโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เมื่อครูฮานาดีห์ ดูมีแด ชวนลูกศิษย์
ร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา บะห์-มีสบะห์ นิมะ นี-อารีนี อาแว นูรีซา มาหะ นักเรียน 

“รู้สึกดีใจที่ได้สืบค้นและ 
รู้ประวัติชุมชน ผมรู้มาก่อน
ว่าปัตตานีเป็นเมือง  
3 วัฒนธรรม แต่ไม่รู ้
มาก่อนว่ายามูก็เป็นเมือง  
3 วัฒนธรรมเหมือนกัน  
คือมีทั้งคนจีน ไทยพุทธ  
และมลายู อาศัยอยู ่
ร่วมกัน...”
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ท่ีน่ีมีเร่ืองเล่า...

ทีมงานต้ังใจจะศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน และสถานท่ี
สำาคัญๆ ที่มีอยู่ในชุมชน จึงเริ่มต้นระดมความคิดในกลุ่มว่า ในตำาบล 
มีสถานที่สำาคัญตรงไหนบ้าง พร้อมกับมองหาผู้รู้ในชุมชนที่มีความรู้
เกีย่วกบัสถานทีต่า่งๆ โดยสถานทีส่ำาคญัท่ีทกุคนคดิวา่ตอ้งทำาการศกึษา
คอื วงัยะหริง่ ซึง่เปน็วงัของเจา้ผูค้รองเมอืงในอดตี โดยผู้รูท้ีท่มีงานรูจั้ก
คือ เจ๊ะฆู-อับดุลรอมัน มามะ ครูสอนตาดีกา

หลังจ�กระบุสถ�นที่และผู้รู้ได้แล้ว ทีมง�นขอร้องให้ครูฮ�น�ดีห์ 
ช่วยประส�นง�นติดต่อผู้รู้ แม้ทีมง�นจะเคยเป็นลูกศิษย์ของเจ๊ะฆูม�ก่อน 
แต่ด้วยคว�มท่ีเป็นเด็กจึงรู้สึกเกรงใจและไม่กล้� เม่ือผู้รู้ตอบรับ ก�รนัดหม�ย
เพื่อสัมภ�ษณ์จึงเริ่มขึ้น คว�มรู้สึกของทีมง�นตอนนั้นคือ “แค่ได้ออกไป 
คุยกับเจ๊ะฆู ก็เหมือนได้ออกไปผจญภัยแล้ว ตอนแรกไม่รู้ว่าบ้านของเจ๊ะฆ ู
อยู่ตรงไหน สอบถามจากชาวบ้านไปเรื่อยๆ จนหาเจอ”

ก�รพูดคุยกับเจ๊ะฆูยิ่งทำ�ให้ทีมง�นเห็นคว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�ร
ศึกษ�เรื่องร�วของชุมชน โดยเฉพ�ะคำ�ถ�มของเจ๊ะฆูที่กระตุกใจทีมง�นว่� 
เราเป็นคนอำาเภอยะหริ่ง ฉะนั้นสิ่งแรกที่คนจะถามคือ วังยะหริ่งสำาคัญ
อย่างไร ถ้าเราตอบไม่ได้ว่าวังยะหร่ิงมีความเป็นมาและสัมพันธ์กับ 
ทอ้งถิน่อยา่งไร หรอืมคีนนอกรูเ้รือ่งนีม้ากกวา่คนในชมุชน ถอืเปน็เรือ่ง
น่าอายมาก

หม๊ะ บอกว่� ตอนแรกพวกเราไม่รู้จักสถานที่อื่นเลย รู้จักแต่ 
วังยะหริ่งอย่างเดียว เลยคิดว่าจะศึกษาเฉพาะวังยะหริ่งเท่านั้น แต่พอ
เจ๊ะฆูบอกว่าในชุมชนยังมีศาลเจ้าจีน สุสานจีน บ่อน้ำาศักดิ์สิทธ์ิ และ
สะพานข้ามแม่น้ำาท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน ทำาให้การสืบค้น
ข้อมูลขยายวงออกไป นอกจากนี้การได้ลงไปสำารวจในพื้นที่ ยังทำาให้
ทีมงานได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มีทั้งคนจีน คนไทย 
และคนมุสลิม ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ แต่ก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

“รู้สึกดีใจที่ได้สืบค้นและรู้ประวัติชุมชน ผมรู้มาก่อนว่าปัตตานี 
เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม แต่ไม่รู้มาก่อนว่ายามูก็เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม 
เหมือนกัน คือมีท้ังคนจีน ไทยพุทธ และมลายู อาศัยอยู่ร่วมกัน หลังจากน้ัน
ผมเลยไปถามพอ่แมว่า่ผมมเีชือ้จนีหรือเปลา่ สรปุคอืไมม่”ี ยดัเล�่อย�่งขำ�ๆ

กิจกรรมแรกผ่�นไปด้วยดี แม้จะขลุกขลักอยู่บ้�ง เพร�ะพี่กับน้อง
เรียนคนละชั้น ว�่งกันคนละเวล� ครั้นจะนัดหม�ยทำ�ง�นนอกเวล�ก็ติดขัด
ที่เพื่อนบ�งคนบ้�นอยู่ไกล ไม่สะดวก ทีมงานจึงหารือกับครูเพื่อขอตั้ง
ชุมนุมย้อนรอยยามู เพื่อใช้เวลาในชั่วโมงชุมนุมจัดประชุม วางแผน 
การทำางาน และปฏิบัติการร่วมกัน

แม้จะเริ่มโครงก�รได้ไม่น�น แต่ประสบก�รณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ของพี่และน้องคือ ก�รปรับตัวเข้�ห�กัน เพร�ะรุ่นพ่ี
ผ่�นประสบก�รณ์ก�รทำ�กิจกรรมม�ม�ก เมื่อก�ร
ทำ�ง�นที่มีรุ่นน้องเป็นหัวหน้�ทีม คว�มเกรงใจพี่จึง 
เกิดข้ึนในระยะแรก แตท่า่ทขีองพีท่ีใ่หโ้อกาสนอ้งนำา
เต็มที่ และการพูดคุยไถ่ถามกันหลังเสร็จกิจกรรม 
เปน็สิง่ทีก่ระชบัความสมัพนัธใ์หค้ลายอาการเกรง็
ลงได้

“ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะทำางาน 
กับน้องได้หรือเปล่า พอไม่มีปัญหา เลยให้น้องนำา
เต็มท่ี ให้โอกาสน้องได้ฝึกประสบการณ์ เราเป็นรุ่นพ่ี
ผา่นประสบการณม์าเยอะแลว้ ทัง้จากคา่ยและเวที

“ทีมงานหารือกับครูเพื่อ 
ขอตั้งชุมนุมย้อนรอยยามู 
เพื่อใช้เวลาในชั่วโมงชุมนุม
จัดประชุม วางแผนการ
ทำางาน และปฏิบัติการ 
ร่วมกัน”
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แขง่ขนัตา่งๆ” ยัดเล�่ โดยหมะ๊เสรมิถงึก�รคลีค่ล�ย
คว�มรู้สึกระหว่�งกันหลังกิจกรรมแรกว่� “เราถาม
ความรู้สึกน้องเลยว่ามีอะไรไม่สบายใจไหม พวกเรา
ทำาอะไรให้ไม่สบายใจหรือเปล่า ส่วนข้อมูลความรู ้
ก็แชร์กัน เพื่อให้การทำางานครั้งต่อไปง่ายขึ้น”

คาราวานโชเล่...เรียนรู้ชุมชน

เมื่อตั้งชุมนุมก็ต้องมีสมาชิก ทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกร่วมเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชน กำาหนดเป้าหมายสมาชิก 
25 คน แต่กลับได้รับความสนใจเกินคาด เพราะ
มีผู้สมัครเข้าร่วมเกือบ 40 คน

“ตอนไม่มีชุมนุมนัดประชุมกันยาก เพราะ
แต่ละคนเวลาว่างไม่ตรงกัน สมาชิกบางคนบ้าน 
อยูไ่กลกม็าไมไ่ด ้แตพ่อมชีมุนมุทำาใหพ้วกเราทำางาน
ง่ายขึ้น ใช้เวลาในคาบชุมนุมประชุมทำาโครงการ 
ได้เต็มที่” นูรีซ�เล่�

แผนก�รพ�สม�ชิกไปศึกษ�ประวัติศ�สตร์
และคว�มสำ�คัญของสถ�นที่ต่�งๆ ที่จัดข้ึนในวันที่ 

12 สิงห�คมซึ่งเป็นวันหยุด ทีมง�นได้ประส�น 
เช่�โชเล่ (รถมอเตอร์ไซค์ที่ต่อเติมให้มีที่นั่งพ่วง 
ด้�นข้�ง) ของคนในชุมชนใช้เป็นพ�หนะพ�สม�ชิก 
ชุมนุมลงพื้นที่ พร้อมนัดหม�ยผู้รู้ที่จะให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับสถ�นที่ต่�งๆ คือ กุโบร์ (สุส�นของอิสล�ม) 
สะพ�นคลองย�มู ศ�ลเจ�้ปู่จ้อ วัด สุส�นจีน บ่อน้ำ� 
วังยะหริ่ง และโรงเรียนวัดแห่งแรกของชุมชน โดย
ทีมงานได้จัดเตรียมใบงานให้เพื่อนๆ สมาชิกใน
ชุมนุมบันทึกข้อมูลและความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ และจัดประกวดภาพถ่ายสถานที่
สำาคัญในชุมชนด้วย

เดมิททีมีง�นตัง้ใจจดักจิกรรมวนัเดยีว แตต่ดิปญัห�ผูรู้ว้�่งไมต่รงกนั 
จึงต้องขย�ยกิจกรรมออกเป็น 2 วัน โดยเลือกวันเส�ร์ในสัปด�ห์ถัดไป 
เป็นวันทำ�กิจกรรมครั้งที่ 2 ซึ่งก�รจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ท่ีเพ่ิมม�น้ัน จำ�นวน 
ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมลดลง มีสม�ชิกกลุม่เดมิร�ว 15 คน และมผีูส้นใจม�เข�้รว่ม
เพิ่มเติมอีกร�ว 10 คน

“เราแบ่งสมาชิกทั้งหมดเป็น 7 กลุ่ม ไปตามสถานที่สำาคัญทั้ง 7 แห่ง 
แต่ไปพร้อมกันท้ังหมด ก่อนลงพื้นที่พวกเรามอบหมายว่า เมื่อไปถึง 
สถานที่แต่ละแห่งกลุ่มไหนจะรับหน้าที่ตั้งคำาถาม มีใบความรู้แจกให้ 
แต่ละกลุ่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการตั้งคำาถามและบันทึกข้อมูลด้วย”  
ยัดเล�่ถึงกระบวนก�รลงพื้นที่

บ๊ะห์ เสริมว่� ตอนพ�สม�ชิกในชุมนุมลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รู้และ
สำ�รวจสถ�นทีส่ำ�คญัในชมุชน นอกจ�กเพือ่นสม�ชกิแลว้ ยงัมเีพือ่นคนอืน่ๆ 
ที่สนใจร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมดเกือบ 40 คน เร�ให้แต่ละคนเขียนบันทึก
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่แต่ละแห่ง และความรู้สึกที่ได้ร่วมทำากิจกรรม
ในโครงการ

บรรย�ก�ศก�รลงพื้นที่ของชุมนุม แม้จะเป็นกิจกรรมของนักเรียน 
แต่ก็ส�ม�รถปลุกคว�มสนใจของคนในพื้นที่ให้เข้�ร่วมกิจกรรมโดยไม่ตั้งใจ 
นีเล�่ว่� แรกๆ เรามีผู้รู้แค่ 2 คน แต่พอสอบถามไปเรื่อยๆ ผู้รู้แต่ละ
ท่านก็จะแนะนำาคนอื่นต่อ ทำาให้เรารู้จักผู้รู้ในชุมชนเพิ่มขึ้น ตอนนี้มี 
ผู้รู้หลักๆ ทั้งหมด 4 คน ตอนไปถึงพื้นที่ก็มีผู้ใหญ่คนอื่นๆ ม�ให้คว�มรู้
เสริมด้วย ถ�้เรื่องไหนไม่รู้เข�ก็จะช่วยถ�มคนอื่นๆ ให้

ย่ิงรู้ ย่ิงรัก และอยากเผยแพร่

หลังทำ�กิจกรรมเสร็จ สม�ชิกรวบรวมข้อมูลใบง�นส่งให้กับทีมง�น 
ซึ่งได้มีก�รสอบถ�มคว�มรู้สึกของสม�ชิกต่อก�รเข้�ร่วมกิจกรรมด้วย  
เพื่อนหล�ยคนสะท้อนว่� รู้สึกดีใจที่ได้เข้�ไปในสถ�นที่ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ 
วังยะหริ่ง ซึ่งไม่เคยเข้�ไปม�ก่อน และก�รได้รับฟังเรื่องร�วจ�กผู้รู้ทำ�ให้ 
พวกเข�รู้ว่� “บ้านตนเองมีของดี”

ส่วนทีมง�นได้ถอดเทปบันทึกเสียงสัมภ�ษณ์และก�รบรรย�ยของ 
ผู้รู้ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจ�กใบง�นของสม�ชิก และก�รบันทึกของทีมง�น
แต่ละคน เพื่อตรวจสอบว�่ ยังมีจุดใดที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับบ่อน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ ยังข�ดร�ยละเอียดค่อนข้�งม�ก และยังมีข้อมูลที่ได้รู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นตะเคียนทองที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ที่คนในชุมชน
เค�รพสักก�ระ

“บทเรียนจากข้อมูล 
ที่ขัดแย้งกัน ทำาให้ทีมงาน 
ยิ่งสนใจศึกษาประวัติชุมชน
มากขึ้น และตั้งคำาถามกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ในห้องเรียนที่กำาหนดให้
นักเรียนศึกษา
ประวัติศาสตร์โลกและ
ประวัติของพื้นที่อื่น  
แต่นักเรียนกลับไม่รู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และชุมชนของตัวเอง”
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ทั้งนี้ทีมง�นได้ตั้งข้อสังเกตว่� เรื่องร�วเกี่ยวกับสถ�นที่ต่�งๆ ที่ศึกษ�จ�กอินเทอร์เน็ตบ�งส่วน 
มีเน้ือห�ไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้รู้ในชุมชนเล่� ทีมง�นพย�ย�มตรวจสอบข้อมูล จ�กพ่ีส�วของยัดท่ีเรียน
ส�ข�ประวัติศ�สตร์ แต่ก็ยังไม่ได้คว�มชัดเจน จึงเลือกที่จะเชื่อเรื่องเล่�จ�กผู้รู้ที่เป็นคนในพื้นที่ม�กกว่�  
บทเรียนจากข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ทำาให้ทีมงานยิ่งสนใจศึกษาประวัติชุมชนมากขึ้น และตั้งคำาถามกับ
หลกัสตูรการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทีก่ำาหนดใหน้กัเรยีนศกึษาประวตัศิาสตรโ์ลกและประวตัขิอง
พื้นที่อื่น แต่นักเรียนกลับไม่รู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง

สำ�หรับกิจกรรมประกวดภ�พถ�่ยนั้น ทีมง�นเปิดให้ส่งผลง�นผ่�นเฟซบุ๊กของกลุ่ม แต่ก็ยอมรับว่� 
ประช�สัมพันธ์น้อยไป อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกล้องถ่�ยรูปที่ส�ม�รถถ่�ยภ�พสวยๆ ได้ จึงมีภ�พ 
ส่งเข้�ประกวดน้อย แต่ทีมง�นก็ไม่ปล่อยทิ้ง มีแผนนำ�ภ�พถ่�ยดังกล่�วม�จัดแสดงร่วมกับนิทรรศก�ร 
ที่ว�งแผนจัดขึ้นในวันวิช�ก�รของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่เรื่องร�วก�รทำ�โครงก�ร และบอกเล่�ประวัต ิ
สถ�นที่สำ�คัญในชุมชน โดยเชิญผู้รู้ม�ร่วมบรรย�ยให้ผู้ร่วมง�นฟังด้วย

“นอกจากนิทรรศการแล้ว จะมีการแสดงละครประวัติชุมชน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม โดยขอ
ความร่วมมือจากชุมนุมละครให้มาร่วมแสดง ซึ่งทีมงานจะเป็นผู้เขียนบทและช่วยกำากับการแสดงให้  
รวมถึงนำาเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านวิดีโอพร้อมคำาบรรยาย ซึ่งคงต้องขอความร่วมมือจาก 
รุ่นพี่ที่มีความชำานาญด้านนี้ช่วยตัดต่อให้” ยัดเล่�ถึงแผนก�รทำ�ง�น

“เราเกิดที่นี่ เราอยู่ที่นี่ เรารักบ้านเกิดของเราเป็นเรื่องปกติ แต่พอเราได้รู้
ประวัติศาสตร์ด้วย จึงเกิดความหวงแหน ไม่อยากให้ใครทำาลายสถานที ่
ที่เรารู้จัก...ไม่อยากให้คนรู้จักแค่อยุธยาหรือวังยะหริ่ง แต่อยากให้รู้จัก
ประวัติศาสตร์หมู่บ้านยามู และสถานที่สำาคัญที่น่าสนใจและน่าศึกษา”

สำานึกรักแผ่นดินถ่ินเกิด

การได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในชุมชนตนเองอย่างรู้ที่มาที่ไป ทำาให้ทีมงานตระหนักถึงคุณค่า 
ความสำาคญัของถ่ินเกดิ ความรกับ้านเกดิจงึเกดิขึน้อยา่งทว่มทน้ กจิกรรมทีน่ำาพาเพือ่นๆ สมาชกิใน
ชุมนุมออกไปเรียนรู้สถานท่ีต่างๆ ทำาให้นักเรียนเกินกว่าคร่ึงในโรงเรียนท่ีเป็นคนในตำาบลยามู ได้รับรู้
เรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านตนเอง อีกท้ังยังจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นให้แก่ยัด
กับหม๊ะ ซึ่งไม่ได้อยู่ในตำาบลยามู อยากจะกลับไปศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนตัวเอง

“หนูอยู่ตำาบลตะเล๊าะกะโป ถึงจะทำาเองไม่ได้ แต่ก็คิดว่าสามารถเสนอให้ผู้ใหญ่ช่วยหากลุ่มสภา
เยาวชนมาทำาโครงการลกัษณะนีใ้นตำาบลได ้เลยคดิวา่จะไปเลา่ใหผู้ใ้หญใ่นหมูบ่า้นฟงั” หมะ๊เล�่คว�มตัง้ใจ

การทำาโครงการทีไ่ดฝ้กึคดิวเิคราะห ์เลอืกสรรข้อมลู ยงัเปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนในหอ้งเรยีน 
ยกตัวอย่างเช่น การทำาข้อสอบในวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่งยัดยืนยันว่า 
เพิ่งผ่านการทำาข้อสอบที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ภาษา ระหว่างคนต่างวัย ต่างสถานภาพอย่างไรให้
เหมาะสม ยัดที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่พูดคุยกับคนหลายช่วงวัยจึงได้คะแนนดี

สำ�หรับ นูรีซ� เล่�ว�่ บทเรียนในภาพรวม
คอื ทำาใหเ้ธอเขา้ใจผูอ้ืน่ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของคนอื่น ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก 
ถงึจะเปน็หวัหนา้กลุม่ แตใ่นการทำางานเธอจะให้
ความเป็นกันเองกับเพื่อน เชื่อฟังและเคารพ 
รุ่นพี่ เรียนรู้ว่าตัวเองควรปรับตัวแบบไหนให้ 
เข้ากับคนอื่นได้ เกิดทักษะการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ว่า ควรจะสื่อสารด้วยท่าทาง 
แบบไหน ต้องพูดยังไงให้คนสนใจ

สว่นบะห ์บอกว�่ ก�รทำ�โครงก�รทำาใหเ้ธอ
รู้จักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น แม้จะรู้อยู่แล้วว�่
วังยะหริ่งมีคว�มสำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ แต่ยังมี
อีกหล�ยแห่งที่ไม่เคยรู้จักม�ก่อน “เราเกิดที่นี่  
เราอยู่ที่นี่ เรารักบ้านเกิดของเราเป็นเรื่องปกติ 
แต่พอเราได้รู้ประวัติศาสตร์ด้วย จึงเกิดความ
หวงแหน ไมอ่ยากใหใ้ครทำาลายสถานทีท่ีเ่รารูจ้กั 
อยากให้สถานที่เหล่านี้อยู่ไปนานๆ และเป็นที่
รู้จัก ไม่อยากให้คนรู้จักแค่อยุธยาหรือวังยะหริ่ง 
แต่อยากให้รู้จักประวัติศาสตร์หมู่บ้านยามู และ

สถานที่สำาคัญที่น่าสนใจและน่าศึกษา เรื่องของ
ชุมชนเราสนุกและมีให้ศึกษาเยอะ”

ด้�นนี สะท้อนก�รเรียนรู้ของตนเองว่�  
เธอเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเช่ือมโยง
เรื่องราวต่างๆ ได ้เช่น วังยะหริ่งกับกุโบร์ในตำ�บล
มีผู้สร้�งคนเดียวกัน พื้นที่กุโบร์ได้ม�จ�กวังยะหริ่ง
บริจ�คให้ ท่ีดินโรงเรียนก็เป็นของเจ้�ของบ่อน้ำ�ศักด์ิสิทธ์ิ 
ตอนที่ฟังผู้รู้เล่าให้ฟังหลายๆ ด้าน แล้วพวกเรา
ต้องมาน่ังคิดวิเคราะห์ว่าเราควรเช่ือใคร เร่ืองไหน
เป็นเรื่องจริง เรื่องไหนยังไม่สมบูรณ์

ขณะท่ีหม๊ะ บอกว่� เข�ได้เปลี่ยนแปลง 
ตัวเองให้เป็นคนกล�้คิด กล้�ทำ� รับฟังคว�มคิดเห็น
ของเพื่อนสม�ชิกในกลุ่ม เพร�ะต้องทำ�ง�นร่วมกัน 
มีคว�มเป็นผู้นำ�ม�กขึ้น โครงการนี้ทำาให้ได้เรียนรู้
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเข้าหาผู้ใหญ่  
การรับฟังข้อมูลจากผู้รู้ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจ
ว่าตำาบลยามูของเราก็มีของดีเหมือนกัน ทำาให้เรา
ไดหั้นกลบัมามองสิง่ทีเ่รามอียูก่อ่นวา่มีอะไรบา้ง 
ก่อนที่จะไปมองคนอื่น
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เร่ืองเล่าจากผู้ถ่ายทอด

เจ๊ะฆู-อับดูลรอมัน มามะ ผู้รู้ในชุมชน เล่�ว�่ เข�เคยเป็นครูสอน
ต�ดีก� ทีมง�นบ�งคนก็เคยเป็นลูกศิษย์ เมื่อทีมง�นอย�กเรียนรู้เรื่อง 
ของชุมชน จึงรู้สึกยินดีที่จะให้ข้อมูล คว�มรู้ และให้คำ�ปรึกษ�

“ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ทีมงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ตำาบลและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเชื่อมโยงว่าแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร  
ยกตัวอย่าง เช่น ชื่อ “ตำาบลยามู” มีที่มาจากดั้งเดิมพื้นที่นี้มีต้นชมพู่เยอะ 
ต้นชมพู่ ภาษามลายูหรือยาวี เรียกว่า ยามู จึงเป็นที่มาของชื่อตำาบล”

การที่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจภูมิลำาเนาของตัวเอง
เป็นสิ่งที่สร้างความชื่นใจให้กับผู้ใหญ่ในชุมชน เพราะต่างสัมผัสได้ว่า 
ปจัจบุนัคนรุน่ใหมส่ว่นใหญไ่มส่นใจเรยีนรูเ้รือ่งราวทอ้งถิน่ตนเอง สนใจ
แตโ่ลกภายนอกหรอืใชเ้วลาสว่นใหญก่บัอนิเทอรเ์นต็ กลายเปน็วา่เดก็
จะไมรู่ป้ระวตัศิาสตรท์ีม่าของภูมลิำาเนาตนเอง วา่มจีดุกำาเนดิมาอยา่งไร 
สว่นมากเดก็จะมุง่ไปทีศ่นูยก์ลางคอืกรงุเทพฯ จนลมืบา้นเกดิ แตถ่า้เรา
เริ่มต้นให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับบ้านเกิด ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหน เขาจะ
กลับมาหาถิ่นกำาเนิดของตัวเอง

เจ๊ะฆู ยังบอกว่� ก�รท่ีเด็กเย�วชนพย�ย�มเข้�ห�ผู้ใหญ่ เพ่ือสอบถ�ม
เรื่องร�วของท้องถิ่นจ�กคนเฒ่�คนแก่ เป็นก�รสร�้งคว�มสัมพันธ์ระหว�่ง
โรงเรียนและชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ครูผู้เอ้ือโอกาส

ครูฮ�น�ดีห์ ที่ปรึกษ�โครงก�รมองว่� ก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน
เป็นก�รสร้�งโอก�สก�รเรียนรู้แก่นักเรียนผ่�นก�รลงมือทำ�โครงก�รด้วย 
ตัวเอง จึงพร้อมสนับสนุนเต็มท่ี เพร�ะการเรียนในห้องเรียนนักเรียน 
มีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำาน้อย แต่พอมาทำาโครงการนักเรียน 
ได้เขียนโครงการเอง ได้คิดวัตถุประสงค์เอง ทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง

แต่ครูก็ส�รภ�พว่� แอบหนักใจนิดหน่อย ตอนที่ทีมง�นเปลี่ยนม�
ทำ�เรื่องก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ชุมชน เพร�ะครูเรียนจบเคมี และไม่ได้เป็น
คนยะหริ่ง จึงไม่มีคว�มรู้ด้�นประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นเลย แต่เมื่อลูกศิษย์
สนใจทำา ครูก็พร้อมสนับสนุน และร่วมศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูก 
ไปพร้อมกับนักเรียน

“ครูทำาหน้าท่ีเป็นสะพานเชื่อมมากกว่า คอยแนะนำาว่านักเรียน 
ควรลงชุมชนอย่างไร ควรสื่อสารพูดคุยทางบวกกับคนในชุมชนแบบไหน 

“นักเรียนกล้าเข้าหาคน 
ในชุมชนและพูดคุยกับคน 
ในชุมชนมากขึ้น  
ซึ่งสมัยก่อนอาจจะกล้าๆ 
กลัวๆ เพราะไม่รู้ว่าต้อง 
เริ่มยังไง ทำางานเป็นระบบ 
มีความรับผิดชอบ รู้จัก
หน้าที่รู้จักงานของตัวเอง 
ไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจ”

บางครัง้ครจูะไปดว้ยเพราะถา้ใหน้กัเรยีนไปลงพืน้ทีเ่อง ชาวบา้นจะงงว่านกัเรยีนมาทำาอะไร ทำาไมไมม่ผีูใ้หญ่
มาด้วย ครูก็จะเข้าไปช่วยอธิบายก่อนว่านักเรียนทำาโครงการจะมาศึกษาประวัติของชุมชนยามู”

นอกจ�กช่วยประส�นง�นกับชุมชนในก�รลงพื้นท่ีของนักเรียนแล้ว ครูยังมีบทบ�ทในก�รชี้แจง 
ก�รทำ�โครงก�รของนักเรียนให้คณะครูและผู้บริห�รโรงเรียนรับรู้ รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รขอตั้ง “ชุมนุม 
ย้อนรอยยามู” เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ง�นของทีมง�น

เพร�ะเฝ้�ตดิต�มลกูศิษย์อย�่งใกลช้ดิ ครฮู�น�ดีหจ์งึสมัผสัไดช้ดัถงึคว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบั
ลูกศิษย์ ซึ่งล้วนแต่เป็นก�รเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดี

“นกัเรยีนกลา้เขา้หาคนในชมุชนและพดูคยุกบัคนในชมุชนมากขึน้ ซึง่สมยักอ่นอาจจะกลา้ๆ 
กลวัๆ เพราะไมรู่ว้า่ตอ้งเริม่ยงัไง ทำางานเปน็ระบบ มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัหนา้ทีรู่จ้กังานของตวัเอง 
ไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจ”

กระบวนการศึกษา และย้อนทวนเรื่องราวหนหลัง ได้ทำางานกระตุ้นจิตสำานึกรักถิ่นเกิด  
รูร้ากเหงา้ รูค้ณุคา่ความหมายของสิง่ใกลต้วั ชว่ยสรา้งคนยามรูุน่ใหมท่ีเ่ขา้ใจเรือ่งเกา่ เพือ่ทำาหนา้ที่
ส่งต่อจิตวิญญาณของชาวยามูต่อไป

โครงการย้อนรอยยามู
ที่ปรึกษาโครงการ ครูฮ�น�ดีห์ ดูมีแด โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
ทีมทำางาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ตำาบลยามู 
อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อ�รีนี อ�แว  มีสบะห์ นิมะ
นูรีซ� ม�หะ  ก�สอหม๊ะ เซ็ง
อัลฮ�ยะห์ เจะหะ  ศอฟียะห์ แวห�มะ
อ�อีซะห์ ส�เรป



298 299

วิถีศาสนานำาพาชีวิต
โครงการศาสนานำาพาชีวิต
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นอกจ�กสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงในตัวทีมง�นแล้ว โครงก�รนี้ยัง
ส่งผลต่อชุมชน ที่มีบรรย�ก�ศของคว�มสัมพันธ์อันดีระหว�่ง

ทีมง�นและช�วบ้�น คว�มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก่อเกิดขึ้น
ในใจของทีมง�น จ�กที่เคยช่วยง�นชุมชนอยู่บ�้ง ก็ทำ�บ่อยขึ้น 

ในทุกๆ หน้�ที่โดยไม่เกี่ยงงอน…จนกล�ยเป็นแรงสำ�คัญของชุมชน  
แรงกระเพื่อมเล็กๆ จ�กกิจกรรมยังสะกิดให้ผู้ใหญ่และผู้นำ�ชุมชน
เริ่มรู้สึกว่� ถึงเวล�แล้วที่จะต้องแก้ปัญห�ย�เสพติดอย่�งจริงจัง

เพร�ะเปน็แกนนำ�คณะกรรมก�รนกัเรยีน และเคยทำ�โครงก�รสะนอสวยดว้ยมอืเร� ภ�ยใตโ้ครงก�ร
ฮ�ระปันกัมปงร่วมกับสถ�บันคีนันแห่งเอเชียในก�รศึกษ�เรื่องประวัติศ�สตร์ของชุมชนม�ก่อน ทีมง�นซึ่ง
ประกอบด้วย ไซดี-มูฮำาหมัดไซดี ประดู๋ อาลีฟ-อนันต์มา กาซอ ดา-รูไอดา หะพีเก๊ะ มูนี-นุชฮัยณี ประดู๋ 
ซารา-ซตีซีารา บอืราเฮง เซ็ง-อบัดุลลา เจะ๊หามะ รอซะ-อบัดลุรอซะ หะยเีตะ๊ มนัโซร ์ยามสูะนอ และ
เจฟฟี นวลจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
จึงรู้ซึ้งถึงคุณค่าและปัญหาของชุมชนมาโดยตลอด 

ใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาชุมชน

เมือ่โครงก�รใกลจ้ะจบมรีุน่พีแ่นะนำ�ใหรู้จ้กัโครงก�รพลงัพลเมอืงเย�วชนสงขล� ไซดจีงึชวนเพือ่นๆ 
ในห้องเรียนทำ�โครงก�รเกี่ยวกับก�รส่งเสริมให้เด็กเย�วชนในชุมชนห�่งไกลย�เสพติด ด้วยเห็นว�่ ห�กไม่
ป้องกันไว้ก่อน เด็กและเย�วชนในพื้นที่อ�จจะหลงผิดก้�วเข�้สู่เส้นท�งก�รเสพสิ่งเสพติด เนื่องด้วยเป็นที่
รับรู้กันว�่ ในชุมชนเป็นแหล่งผลิตน้ำ�กระท่อม 

เพื่อนๆ ต่�งเห็นดีด้วย แม้จะกังวลถึงคว�มย�กในก�รทำ�โครงก�ร แต่ความปรารถนาที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีเหนือกว่า จึงรวมตัวกันพัฒนาข้อเสนอโครงการศาสนานำาพาชีวิต ที่มีเป้าหมาย
เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงจากการติดสารเสพติดในชุมชน โดยนำาวิถีทางศาสนามาเป็นเครื่องมือ เพร�ะใน
พื้นที่ 2.99 ต�ร�งกิโลเมตรของตำ�บลสะนอ ที่มีประช�กร 5,662 คน อ�ศัยอยู่ใน 4 หมู่บ�้น คือ หมู่ 1 
บ้�นสะนอ หมู่ 2 บ�้นย�มูเซ็ง หมู่ 3 บ้�นบือแนด�แล หมู่ 4 บ�้นค�ง� มีสถาบันการศึกษาปอเนาะรวม 
4 แห่ง โรงเรียนตาดีกา 5 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง บาลาเซาะห์/สุเหร่า 8 แห่ง (องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
สะนอ, www.sanor.go.th) นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาอย่างแท้จริง 

ทีมง�นกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นเด็กเย�วชนในโรงเรียนสะนอพิทย� 
ทุกระดับชั้น รวมทั้งหมด 200 กว�่คน กลุ่มที่สองเป็นเด็กเย�วชนในชุมชน โดยเน้นไปที่บ�้นสะนอ หมู่ 1 
เปน็กลุม่เย�วชนทีไ่มไ่ดเ้รยีนหนงัสอื และบ�งสว่นทำ�ง�นแลว้ บ�งคนมอี�ชพีรบัจ�้งตดัไม ้บ�งคนไปทำ�ง�น
ร้�นอ�ห�รในม�เลเซีย รวมเกือบ 100 คน ซึ่งทีมง�นทร�บม�ว่� ติดย�เสพติดประม�ณ 20 คน 

“ปญัหาดำาเนนิมารุ่นสูรุ่น่ ต้ังแตว่ยัผูใ้หญต่อ่มาจนถงึเดก็และเยาวชน คนในชมุชนสว่นหนึง่ไม่อยาก
ให้ลูกหลานเรียนต่อ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ออกไปทำางานเลย พื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง
สว่นใหญค่นประกอบอาชพีตดัไมซ้ึง่ตอ้งใชแ้รงงานในการทำางาน เมือ่ตอ้งใชแ้รงจงึหนัมาใชย้าเสพตดิ เพราะ
เข้าใจผิดว่าการใช้บุหรี่ กระท่อม และยาบ้าแล้วจะมีแรง สามารถทนแดดทนร้อนได้ดี” ไซดีเล่�ถึงสภ�พ
ปัญห�ในชุมชน

“แม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน และอยู่ในชุมชนเดียวกันกับกลุ่มเยาวชนท่ีติดสารเสพติด 
แตเ่พราะไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากครอบครวั และการปฏบิตัศิาสนกจิท่ีมสัยดิ
อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้รู้ว่าการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นบาปประเภทหนึ่ง จึงไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยว”

ประสบการณ์ตรง...ประสบการณ์ตน

ทีมง�นยังเล่�ต่อไปว่� แม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน และอยู่ในชุมชนเดียวกันกับกลุ่มเย�วชนท่ีติดส�ร
เสพตดิ แตเ่พร�ะไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากครอบครวั และการปฏบัิตศิาสนกจิทีม่สัยดิอยา่งสม่ำาเสมอ
ทำาใหรู้้วา่ การยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิเปน็บาปประเภทหนึง่ จงึไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่ว ทมีง�นได้ชว่ยกนัสะท้อน
ประสบก�รณ์ตรงของตนเองกับสิ่งเสพติดว�่ 
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“บา้นผมอยูใ่กลก้บัแหลง่มัว่สมุ แตค่รอบครวัสอนมาตลอดวา่ อยา่เขา้ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ เพราะ
เป็นบาป ทุกครั้งที่มีเพื่อนชวนผมจะนึกตลอดว่าเป็นบาปจะไม่เข้าไปยุ่งด้วย” เจฟฟีสะท้อนคว�มคิดของ
ตนเอง 

“ผมเคยลองสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน แรกๆ ก็คิดเหมือนคนอื่นว่า การสูบบุหรี่มันเท่ แต่พอสูบไป
ก็รู้สึกว่าเปลืองเงินเปล่าๆ วันละ 50 บาททุกวัน ลองสูบอยู่ประมาณหน่ึงเดือน ตอนถอนตัวก็อยู่แต่ในบ้าน 
ไม่ออกไปเจอเพื่อน พ่อดุด้วย ผมเลยยิ่งกลัว” อ�ลีฟเล่�ประสบก�รณ์เสี่ยงของตนเอง 

มันโซร์ส�รภ�พว่� เข�เคยติดบุหร่ีอยู่ 2-3 ปี ด้วยคว�มอย�กลองอย�กรู้ พอเพ่ือนชวนสูบก็ลองจนติด 
จนได้ม�เจอเพื่อนอีกกลุ่มบอกว่� บุหรี่ไม่ดีมีแต่โทษ เข�ก็ยอมรับฟัง พย�ย�มเลิก แต่ก็เลิกไม่ได้สักที 
พย�ย�มอยู่หล�ยครั้ง ถ้�เกิดรู้สึกอย�กสูบบุหรี่ขึ้นม�ก็จะซื้อลูกอมม�แทน แล้วทำ�เหมือนสูบบุหรี่ ใช้เวล� 
1 สัปด�ห์ถึงเลิกได้ เพิ่งเลิกได้ก่อนเข้�ม�ทำ�โครงก�รนี้

ไซดีเสริมว่� เพื่อนในห้องด้วยกันตอนนี้ไม่มีใครสูบบุหรี่เลย เคยไปเที่ยวด้วยกัน แล้วมีเพ่ือนท่ี 
สูบอยู่เร�จะบอกเลยว�่ ถ�้จะสูบบุหรี่ไม่ต้องม�นอนห้องเดียวกัน เพร�ะมันเหม็น 

ปฏิบัติการลดสารเสพติดในโรงเรียน

เพราะตระหนักรู้ถึงโทษภัยว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดและบาป ไม่ว่าจะพิจารณาจากมุมมอง
ด้านกฎหมาย สุขภาพ หรือศาสนา ทีมงานจึงไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่แวดวงของการเป็นผู้เสพ 
แต่การจะเข้าไปทำางานโดยตรงกับผู้เสพยานั้นเป็นเรื่องเสี่ยง ทีมงานจึงต้องออกแบบกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมในชุมชน  
การทำาโครงการเริ่มต้นด้วยการประชุมวางแผนการทำางาน แบ่งบทบาทหน้าที่ว่าใครต้องทำาอะไร

ด� ซ�ร�่ และมูนี รับหน�้ที่ช่วยกันห�ข้อมูลเกี่ยวกับย�เสพติดทั้งประเภทและโทษของย�เสพติด
ท�งอนิเทอรเ์นต็จ�กหล�ยๆ แหง่ เพือ่นำ�ขอ้มลูม�เปรยีบเทียบกนั ก่อนทีจ่ะสรปุขอ้มลูทีม่เีนือ้ห�สอดคลอ้ง
ไวใ้ชง้�น สว่นไซดรีบัหน�้ทีล่งไปสอบถ�มขอ้มลูจ�กผูรู้ซ้ึง่เปน็ครสูอนศ�สน�ในชมุชน ขอ้มลูทีไ่ซดสีอบถ�ม
สว่นใหญเ่ปน็เรือ่งเกีย่วกบัส�เหตทุีท่ำ�ใหค้นเสพย� หลกัศ�สน�อสิล�มเกีย่วกบัย�เสพตดิ จ�กนัน้นำ�ขอ้มลู
ทั้ง 2 ฝ่�ยม�รวมกัน การทราบถึงสาเหตุที่ทำาให้คนเสพยา หรือสูบบุหรี่ทำาให้ทีมงานเข้าใจภาพชีวิต
ของผู้เสพในมิติอื่นๆ มากขึ้น 

อย่�งไรก็ต�ม ทีมง�นรู้ดีว่�นักเรียนในโรงเรียนล้วนเคยเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดกัน 
มาแล้ว ครั้นจะบอกซ้ำาอีกก็ไม่น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก จึงคิดออกแบบกิจกรรม
ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนไดม้สีว่นรว่มกบัโครงการ ดว้ยการสร้างเงือ่นไขใหน้กัเรยีนแตล่ะหอ้งจดับอรด์
เกีย่วกบัโทษของยาเสพติด เพ่ือประกวดชงิรางวลั โดยท�งทมีง�นจะจดัเตรยีมอปุกรณแ์ละเนือ้ห�ขอ้มลู
ไว้ให้

ไซดีบอกเหตุผลท่ีให้นักเรียนแต่ละห้องจัดบอร์ดว่� ถ้�ทำ�บอร์ดกล�งบอร์ดเดียว นักเรียนคงรับรู้
ข้อมูลไม่ทั่วถึง แม้เน้ือห�บอร์ดของแต่ละห้องจะเหมือนกัน แต่อย่�งน้อยสม�ชิกในแต่ละห้องก็ได้มี 
ส่วนร่วมจัดบอร์ด ถึงจะไม่อ�่นแต่ก็ได้เห็นภ�พปัญห�ทุกวันก็น�่จะซึมซับไปได้บ้�ง

ทีมง�นนำ�แนวคิดน้ีไปห�รือกับที่ปรึกษ�โครงก�รให้ขออนุญ�ตผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน เมื่อได้รับ
อนญุ�ตทมีง�นจงึเดนิหน�้ประช�สมัพนัธก์จิกรรมโครงก�รดว้ยก�รประก�ศหน�้เส�ธง และโพสตใ์นเฟซบุก๊ 
เมือ่ทมีง�นประก�ศใหต้วัแทนแตล่ะหอ้งม�รบัอุปกรณส์ำ�หรบัจดับอรด์ประกวด กย็นิเสยีงพร่ำ�บน่ของนอ้งๆ 
เข้�หูม�ว่� “เพิ่มภาระให้อีกแล้ว” แต่เมื่อทีมง�นเดินให้กำ�ลังใจ กระตุ้นด้วยร�งวัลที่จะได้รับ และสร้�ง
บรรย�ก�ศของก�รแข่งขันระหว�่งห้องเรียน จึงปลุกคว�มคึกคักในก�รทำ�กิจกรรมม�กขึ้น

“ก่อนลงมือทำาได้ยินเสียงบ่นว่า งานอื่นก็มี ต้องมาทำาอย่างนี้ด้วยหรือ ทุกคนบ่นจริงๆ แต่พอทำา
บอร์ดออกมาสวย กลายเป็นว่าทุกคนประหลาดใจ ไม่คิดว่าตัวเองทำาได้ ทุกมุมที่จัดบอร์ดกัน ไม่ใช่แค่ฝีมือ
ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นฝีมือของทุกคนในห้อง ที่แสดงถึงความสามัคคี” ไซดีเล�่ 

บอรด์ความรูห้นา้หอ้งเรยีนทัง้ 12 หอ้ง มเีนือ้หาเหมอืนๆ กนั แตร่ปูแบบการตกแตง่แตกตา่ง
กันไปตามความคิดสร้างสรรค์ เมื่อต้องเห็นอยู่ทุกวันๆ เนื้อหาข้อมูลจึงถูกซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว และ
เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

เมื่อเสร็จจ�กกิจกรรมจัดบอร์ดที่จะมีก�รตัดสินให้ร�งวัลในช่วงปล�ยเทอม ทีมง�นจัดอบรมให้ 
คว�มรู้เรื่องอิสล�มกับย�เสพติด เน้นกลุ่มเป้�หม�ยนักเรียนช�ยทุกคนในโรงเรียนที่มีอยู่ 90 กว่�คน  
เชญิผูน้ำ�ศ�สน�ในชมุชนและเจ�้หน�้ทีจ่�กโรงพย�บ�ลยะรงัม�เปน็วทิย�กร ในก�รอบรมมกี�รบรรย�ยให้
ขอ้คดิเกีย่วกับศ�สน�โดยผูน้ำ�ศ�สน� ทีอ้่�งองิถึงอัลกรุอ�นและอลัฮ�ดิษทีเ่กีย่วกบัย�เสพตดิ สว่นเจ้�หน�้ที่
จ�กโรงพย�บ�ลให้คว�มรู้เรื่องโทษของย�เสพติด

นอกจ�กก�รบรรย�ยของวิทย�กรแล้ว ทีมง�นยังจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นเวทีตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับ
ประเดน็ย�เสพตดิ เพือ่สร�้งคว�มสนใจและสร�้งก�รมสีว่นรว่มกบัเพือ่นนกัเรยีน กอ่นทีจ่ะสิน้สดุก�รอบรม
ได้มีก�รรวมนักเรียนผู้หญิงในโรงเรียนให้ม�ร่วมละหม�ดฮ�ยัต เพื่อขอพรให้กิจกรรมดำ�เนินไปด้วยดีต�ม
คว�มเช่ือของศ�สน�อิสล�ม และมีก�รอ่�นตะเลม (อ่�นเพ่ือให้คว�มรู้แก่ผู้อื่น) ซึ่งเป็นก�รยกคำ�สอนใน 
อัลฮ�ดิษม�แปลคว�มหม�ย แล้วพูดถึงในประเด็นที่เชื่อมโยงกับย�เสพติด 
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ปฏิบัติการลดผู้เสพในชุมชน

สำาหรับกิจกรรมในชุมชน ทีมงานนำาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการของสงขลาฟอรั่มมาใช้ นั่นคือการชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการและขอความร่วมมือจากผู้นำาศาสนา โดยเฉพ�ะก�ร
ประช�สัมพันธ์โครงก�รในวันละหม�ดทุกสัปด�ห์ กิจกรรมสำ�คัญที่ทีมง�น
ตั้งใจจัดขึ้นในชุมชนคือ ก�รเดินว�ดะห์ (ก�รเดินสัญจรโดยมีผู้นำ�ศ�สน� 
และตัวแทนทีมง�นเดินให้คว�มรู้ต�มบ้�นแต่ละหลังในชุมชน) โดยตั้งใจ 
เดินว�ดะห์ในวันพฤหัสบดี 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะแวะ 3 จุดเป็นอย�่งน้อย 
เน้นไปที่ก�รเยี่ยมเยือนบ้�นของผู้เสพย�เสพติด โดยขอให้ผู้นำ�ศ�สน�เป็น
ผู้นำ�กิจกรรม มีทีมง�นคอยสอดแทรกให้คว�มรู้เรื่องย�เสพติด 

“ตอนแรกพวกเราคิดรวมกิจกรรมน้ีเข้ากับการเดินให้ความรู้ทางศาสนา
ปกติที่ผู้นำาทางศาสนาทำาอยู่แล้วทุกวันเสาร์ แต่ผู้นำาศาสนาแนะนำาว่า  
จุดประสงค์ของการเดินวาดะห์ไม่เหมือนกัน ไม่ควรนำามาปะปนกัน เราเลย
เปลี่ยนมาเดินวาดะห์ทุกวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นคาบชุมนุมแทน โดยทีมงาน
ผูช้ายรบัหนา้ทีล่งพืน้ทีพู่ดคยุ สอบถาม และใหค้วามรูเ้รือ่งยาเสพตดิ เพราะ
หากให้ผู้หญิงไปอาจจะอันตรายเกินไปและดูไม่เหมาะสม” ไซดีอธิบ�ยถึง
แผนก�รลงพื้นที่ชุมชน

ทีมง�นยอมรับว�่ ก�รทำ�ง�นในชุมชนเป็นเรื่องย�ก เพียงแค่เห็นพวกเข�ลงพื้นที่ กลุ่มเป�้หม�ยที่
เป็นผู้เสพต�่งหลบกันไปคนละทิศละท�ง ด้วยรู้ว�่ทีมง�นทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่ทีมก็ไม่ท้อถอย 
เพร�ะอย่�งน้อยก็ยังได้พูดคุยกับคนในครอบครัวของกลุ่มเป�้หม�ย 

“ผมอยากเห็นรุ่นน้องหรือเด็กเยาวชนในชุมชนเข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติดน้อยลง แม้จะไม่ได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ผมคิดว่าความสำาเร็จไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนทำาตามเราทั้งหมด แค่บางส่วนที่
ยอมฟังและเปลี่ยนแปลงทำาตามก็ถือว่าสำาเร็จแล้ว” ไซดีเล่� 

เรียนรู้ความต่างอย่างเข้าใจ

นอกจ�กก�รหลบเลี่ยงของกลุ่มเป้�หม�ยแล้ว ก�รจัดก�รคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง และก�รจัดก�ร
เวล�ภ�ยในทีมเป็น 2 ปัญห�หลักที่ทีมง�นประสบ แต่ก็ก�้วข้�มม�ได้ด้วยก�รสร�้งข้อตกลงในก�รทำ�ง�น
ร่วมกัน ใช้เวล�ในค�บชุมนุมรวมตัวกันทำ�โครงก�ร โดยทีมง�นผู้ช�ยจะเล่�เรื่องร�วที่ได้พบเจอจ�กก�ร
ลงพื้นที่ให้เพื่อนผู้หญิงรับรู้ภ�พรวมก�รทำ�ง�น หรือถกเถียง แลกเปลี่ยน รับฟังกันและกัน จนได้ข้อสรุปที่
กล�ยเป็นแผนง�นที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกัน

ไซดีบอกว่� ก�รทำ�ง�นต้องฟังคว�มคิดของคนส่วนม�ก เร�เป็นหัวหน้� แต่คว�มคิดเร�อ�จจะ 
ไม่ดีก็ได้ เร�ทำ�ง�นกลุ่มฉะนั้นเร�ต้องฟังคนอื่น

ก�รต้องเติบในสังคมที่มีก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด เย�วชนอ�จจะมีโอก�สเข้�ไปข้องเกี่ยวได้
ห�กไม่มีหลักยึดที่ดี ดังนั้นก�รได้รับรู้ข้อมูลทั้งท�งโลกเกี่ยวกับโทษภัยของย�เสพติด และท�งศ�สน�ซึ่ง
กล่�วถึงบ�ปจ�กก�รเสพส�รเสพติด จึงเป็นก�รสร้�งเกร�ะป้องกันตัวให้แก่เด็กและเย�วชนทั้งที่อยู่ใน
โรงเรียนและในชุมชนได้

ประสบการณจ์ากการลงพืน้ทีใ่นชมุชน เปน็การเปดิโลกของทมีงานออกจากหอ้งเรยีนสีเ่หลีย่ม 
การได้สัมผัสกับคนที่อยู่ในสถานการณ์จริง เปิดมุมมองต่อชีวิตที่หลากหลาย ปัญหาเรื่องยาเสพติด
กลายเป็นปลายทางของปัญหาอื่นๆ ในชีวิต ที่หลายคนประสบแล้วหาทางออกหรือขาดที่ยึดเหนี่ยว
จติใจ มมุมองตอ่ผูเ้สพจงึเปลีย่นเปน็ความเขา้ใจ พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืโดยไมต่ตีรา ทา่ทขีองการ
เปดิใจยอมรบัเชน่นีท้ำาใหเ้พือ่นทีต่ดิบหุรี ่หรอืเสพยาบางคนกลา้ทีจ่ะเขา้มาเลยีบๆ เคยีงๆ สอบถาม
ทีมงานผู้ชายเกี่ยวกับวิธีการเลิกเสพ 

“ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ชุมชน เป็นการเปิดโลกของทีมงานออกจาก
หอ้งเรยีนสีเ่หลีย่ม การไดส้มัผสักบัคนทีอ่ยูใ่นสถานการณน์ัน้จรงิๆ เปดิมมุมอง
ต่อชีวิตที่หลากหลาย ปัญหาเรื่องยาเสพติดกลายเป็นปลายทางของปัญหา
อื่นๆ ในชีวิต ที่หลายคนประสบแล้วหาทางออกหรือขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
มมุมองตอ่ผูเ้สพจงึเปลีย่นเปน็ความเขา้ใจ พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืโดยไมต่ตีรา 
ทา่ทขีองการเปดิใจยอมรบัเชน่นีท้ำาใหเ้พือ่นทีต่ดิบหุรี ่หรอืเสพยาบางคนกลา้ที่
จะเข้ามาเลียบๆ เคียงๆ สอบถามทีมงานผู้ชายเกี่ยวกับวิธีการเลิกเสพ”
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“แม้ผลที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มยังวัดผลเชิงรูปธรรมได้ยาก  
แต่ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเอง เป็นสิ่งที่ทีมงานสะท้อนได้ชัดเจนว่า จะไม่เข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดโดยเด็ดขาด นอกจากนี้การทำางานโครงการยังเป็น 
การพัฒนาทักษะการทำางาน พัฒนาความกล้าและความมั่นใจในการแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง”

เปล่ียนตัวเอง...เปล่ียนชุมชน

สิ่งที่ทำ�แม้จะเห็นผลในเชิงคว�มร่วมมือของนักเรียนในโรงเรียน ส่วนผลที่เกิดกับกลุ่มเป�้หม�ย 
ทั้งสองกลุ่มยังวัดผลเชิงรูปธรรมได้ย�ก แต่ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเอง เป็นสิ่งที่ทีมงานสะท้อนได้ชัดเจนว่า 
จะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัสิง่เสพตดิโดยเดด็ขาด นอกจากนีก้ารทำางานโครงการยงัเปน็การพฒันาทกัษะ
การทำางาน พัฒนาความกล้าและความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง

เจฟฟีบอกว่� เมื่อก่อนเข�ไม่กล้�พูดถึงคว�มรู้สึกและคว�มคิดเห็นของตัวเอง พอได้ทำ�โครงก�ร
หล�ยๆ โครงก�รก็มีความกล้ามากข้ึนในการออกไปนำาเสนองาน และการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 

ขณะท่ีมันโซว์บอกว่� “ได้เปล่ียนชีวิตใหม่เลยครับ เม่ือก่อนเคยคบเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี เพ่ือนก็บอกว่า
เดี๋ยวนี้ทำาไมไม่สูบ ทั้งที่เมื่อก่อนสูบเยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำา ส่วนเพื่อนใหม่ก็บอกว่า ดีนะที่เลิกได้ พอเข้า
โครงการได้มาเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ยิ่งไม่อยากเข้าไปยุ่งอีกเลย อยากพาคนที่ติดยาไปบำาบัดจริงจัง
จะได้เลิกได้”

ก�รทำ�ง�นรว่มกนัยงัสร�้งคว�มรูส้กึดีๆ  ทีเ่ชือ่มโยงไปสูก่�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเซง็ ทีบ่อกว�่ 
“เมือ่กอ่นขีเ้กยีจ เฉือ่ยชา ปจัจบุนัขยนัมากขึน้ เพราะมเีพือ่นคอยชว่ยเหลอืเรือ่งการเรยีนทำาใหต้ัง้ใจ
เรียนมากขึ้น” 

ด�้นไซดี ทีแ่มจ้ะมปีระสบก�รณก์�รทำ�กจิกรรมม�อย�่งโชกโชน กย็งัไดร้บัประโยชนจ์�กก�รทำ�ง�น
ในครั้งนี้คือ เรื่องก�รพูด ที่เมื่อก่อนพูดแล้วจะออกเศร�้ เคร่งเครียดจริงจัง ก�รพูดเฮฮ�ให้เพื่อนนั่งยิ้มนี่ทำ�
ไม่ได้เลย กลับกล�ยเป็นว�่พอม�ทำ�โครงก�รแล้ว เห็นเพื่อนเครียด คิดไม่ออก จึงเปลี่ยนวิธีพูดใหม่เพื่อ
ให้เพื่อนทำางานได้อย่างสนุกมากขึ้น

นอกจากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวทีมงานแล้ว โครงการนี้ยังส่งผลต่อชุมชน 
บ้านสะนอ หมู่ 1 ที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงานและชาวบ้าน ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเกิดขึ้นในใจของทีมงาน จากเดิมที่เคยไปช่วยงานชุมชนอยู่บ้าง ก็ทำาบ่อยขึ้นใน
ทุกๆ หน้าท่ีโดยไม่เก่ียงงอน ท้ังกวาดพ้ืน เสิร์ฟน้ำา เสิร์ฟอาหาร จนกลายเป็นแรงงานสำาคัญของชุมชน 
แรงกระเพื่อมเล็กๆ จากกิจกรรมของทีมงาน สะกิดให้ผู้ใหญ่และผู้นำาชุมชนเริ่มรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องลงมือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจัง 

เรียนรู้จากการลงมือทำา

ครยูา-สุรยาณ ีและแย ทีป่รกึษาโครงการ เล�่ว�่ โครงก�รทีท่มีง�นทำ�มเีนือ้ห�ทีเ่ชือ่มโยงกบัวชิ�
สขุศกึษ�ทีค่รสูอนอยู ่ก�รหนนุเสรมิจงึเปน็ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ง�นแกท่มีง�น รวมทัง้ทำ�หน�้ที่
ประส�นง�นกับผู้บริห�รและคณะครูในโรงเรียนให้รับรู้ รับทร�บกิจกรรมของโครงก�ร

กระบวนก�รทำ�ง�นของทีมง�น ทำ�ให้ครูเห็นถึงคว�มแตกต่�งของก�รเรียนรู้ที่เกิดขึ้นว่� สิ่งที่ครู
สอนในห้องเรียน ไม่ชัดเจนเท่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำา 

“ครูเคยนำาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาให้เด็กดู เช่น สาเหตุของการติดยาเสพติด เราบอกเด็กได้ว่ามา
จากอะไร แตพ่อไดเ้ขาไปคยุกบัคนทีต่ดิจรงิๆ เดก็จะรูว้า่สาเหตไุมไ่ด้มแีคท่ีค่รูบอก สาเหตุไมใ่ชแ่คต่ามเพือ่น
อย่างเดียว สาเหตุอาจจะมาจากปัญหาครอบครัวหรือสาเหตุอื่นๆ ด้วย เด็กที่ทำาโครงการก็จะได้รู้สาเหตุ
จริงๆ ที่เกิดขึ้น” 

ทัง้นีค้รยู�บอกว�่ ก�รไดรู้ส้�เหตทีุแ่ทจ้รงิจะทำ�ใหแ้กป้ญัห�ได้ง�่ยและตรงจดุยิง่ขึน้ แตส่ิง่สำ�คญัคอื 
ทำ�ให้นักเรียนลดก�รตัดสินตีตร�ผู้เสพ ซึ่งเป็นก�รปรับทัศนคติและมุมมองที่ทำ�ให้ท่�ทีในก�รทำ�ง�น 
เปลี่ยนไป เป็นบทเรียนที่จะทำ�ให้เข�้ใจโลก เข้�ใจชีวิตม�กกว่�ก�รตัดสินจ�กสิ่งที่เห็นเพียงอย�่งเดียว

“ครูเคยนำาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาให้เด็กดู เช่น สาเหตุของการติดยาเสพติด 
เราบอกเด็กได้ว่ามาจากอะไร แต่พอได้เขาไปคุยกับคนที่ติดจริงๆ เด็กจะรู้ว่า
สาเหตุไม่ได้มีแค่ที่ครูบอก สาเหตุไม่ใช่แค่ตามเพื่อนอย่างเดียว สาเหตุอาจจะ 
มาจากปัญหาครอบครัวหรือสาเหตุอื่นๆ ด้วย เด็กที่ทำาโครงการก็จะได้รู ้
สาเหตุจริงๆ ที่เกิดขึ้น”
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โครงการศาสนานำาพาชีวิต 
ที่ปรึกษาโครงการ ครูสุรย�ณี และแย โรงเรียนสะนอพิทย� อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตต�นี
ทีมทำางาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะนอพิทยา อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
มูฮำ�หมัดไซดี ประดู๋  อนันต์ม� ก�ซอ 
รูไอด� หะพีเก๊ะ  นุชฮัยณี ประดู๋ 
ซีตีซ�ร� บือร�เฮง  อับดุลล� เจ๊ะห�มะ 
อับดุลรอซะ หะยีเต๊ะ  มันโซร์ ย�มูสะนอ 
เจฟฟี นวลจันทร์

เร่ืองยากๆ ท่ีทีมงานเอาตัวและใจเข้าไปเก่ียวข้อง เกิดจากเจตนาดีต่อเพ่ือนๆ วัยใกล้เคียงกัน 
การเรียนรู้จากการลงมือทำาด้วยตนเอง ท้ังการสืบหาความรู้ สืบสาวสาเหตุ ถกเถียงบนความแตกต่าง
อยา่งเคารพตอ่ความคดิเหน็ของกนัและกนัเพือ่หาขอ้สรปุ การปรบัใชศ้าสนาทีเ่ปน็วถิคีวามเชือ่ของ
ชุมชนท้องถิ่นในการเข้าหาผู้เสพ ทำาให้ทีมงานได้สัมผัสแง่มุมใหม่ๆ ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจ จนนำา
ไปสูก่ารปรบัเปลีย่นทา่ทตีอ่กนั การทำางานรว่มกบัผูน้ำาศาสนาไดพ้าตนไปสมัพนัธก์บัชุมชน จนกลาย
มาเป็นแรงผลักดันในการปรับบทบาทเด็กและเยาวชนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างกลมกลืน  
สิ่งเหล่านี้ล้วนหาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียน แต่ท่ีสำาคัญคือ การเรียนรู้จากการลงมือทำาคร้ังนี ้
ส่งผลลึกซึ้งสู่สำานึกของทีมงานที่ตั้งใจว่าจะไม่ข้องแวะกับยาเสพติด และปวารณาตนที่จะเป็นคนดี
ของสังคมตลอดไป
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ปลูกพลังคนรุ่นใหม่ 
ทำาดีให้ถิ่นเกิด

โครงการอาสากุนุงจนองใส่ใจธรรมชาติ
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เข้�ใจม�กขึ้นว�่ พลเมืองคืออะไร ปกติก็เรียนวิช�หน้�ที่พลเมือง
แต่ก็ไม่เข้�ใจว่�มันคืออะไร สิ่งที่ได้จ�กก�รทำ�โครงก�รคือ ทำ�ให้เร�

อย�กทำ�ให้ตนเองดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่ตนเองคนเดียว 
ทำ�ให้เร�เค�รพสิทธิของผู้อื่น มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้นต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคม โรงเรียน และประเทศช�ติ

“กุนุง” ในภ�ษ�มล�ยูแปลว่� ภูเข� ส่วน “จนอง” แปลว่� เอียง “กุนุงจนอง” จึงแปลว่� “ภูเขา
เอยีง” อนัสะท้อนถึงลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ของพืน้ที ่จนกล�ยม�เปน็ชือ่ของชมุชนมสุลมิขน�ด 200 
กว่�หลังค�เรือน มีประช�กรกว่� 1,200 คน ในพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทยที่อำ�เภอเบตง จังหวัดยะล�

ใคร่ครวญ ก่อนลงมือทำา

“กุนุงจนอง” เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบ�ลเบตง ได้รับก�รยอมรับว�่ เป็น 1 ในชุมชนที่มีคว�ม
เข้มแข็งม�กที่สุดในบรรด� 27 ชุมชนในเขตเทศบ�ลเบตง เพร�ะมีกลุ่มผู้นำ� ช�วบ้�น และเย�วชนที่ม ี
คว�มส�มคัคกีนั แม้จะไม่ไดม้โีครงสร�้งอย�่งเปน็ท�งก�ร แตไ่มว่�่จะมกีจิกรรมใดๆ ของชมุชน กลุม่เย�วชน
จะอ�ส�เข�้ม�เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำ�คัญในก�รช่วยเหลือง�นต่�งๆ อย่�งเต็มใจ จนกระทั่งก�รเข้�ม�ของ
บัณฑิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ชักชวนให้เย�วชนทำ�กิจกรรมเพื่อ
ดแูลผูส้งูอ�ยใุนชมุชน ภ�ยใตช่ื้อโครงก�รสองวยัใสใ่จสขุภ�พตดิตอ่กนัถงึ 2 ป ีจงึเปน็การกอ่รปูสรา้งรอย
การรวมตัวของกลุ่มแกนนำาเยาวชนในพื้นที่ คือ มิ้น-ศันศนีย์ ดามาอู มูนี-นูมูนีเราะห์ ฆอแด๊ะ เบน- 
อาราฟัตร์ แดเมาะ และอิมรอฮีม ฆอแด๊ะ เม่ือใกล้จะจบโครงการ ฟะห์-ซารีฟะห์ นิหลง บัณฑิตอาสา 
ซ่ึงเคยทำาโครงการบุหร่ีคือฮะรอมมาก่อน แนะนำาให้น้องๆ ได้รู้จักโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 
ด้วยมีประสบการณ์ตรงที่ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองจากโครงการ

ปะห์-ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ รุ่นพี่ในชุมชนจึงอ�ส�เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ
น้องๆ ตอนที่ฟะห์ถ�มว่�สนใจจะทำ�โครงก�รไหม เร�ก็คิดถึงน้องๆ ทันที ถ�้ไม่ทำ�โครงก�ร ก็ไม่มีอะไรทำ� 
น�นๆ จึงจะรวมตัวกันทำ�ง�นในชุมชนครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคิดแค่ว�่ ถ�้น้องเข�สนุกอยู่ก็อย�กทำ�ต่อ แต่ยัง
ไม่ได้คิดว่�ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไร แค่อย�กให้น้องได้รวมตัวกันเท�่นั้น 

“การจะทำาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งคนและทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการ 
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นต้องไม่ทำาลายแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนด้วย การจะไปสู่
จุดนั้นได้ ทีมงานต้องศึกษาเรื่องราว วิถีชีวิต และทุนเดิมของชุมชนให้ถ่องแท้
ก่อน เพื่อที่จะได้นำาเสนอสิ่งดีๆ สู่สาธารณชน และสงวนวิถีของชุมชนให้อยู่ใน
จุดที่พอเหมาะพอควร”

เมื่อคิดทำ�โครงก�ร ทีมง�นนำ�เสียงสะท้อนจ�กคนภ�ยนอกที่เข้�ม�เห็นสภ�พของชุมชนแล้ว 
ต่�งชื่นชมว่� สะอ�ด น้ำ�ในคลองที่ช�วบ้�นใช้อยู่ในชีวิตประจำ�วันยังคงสวยใส มีภูเข�ที่มีเอกลักษณ์ มีถ้ำ� 
มีหน้�ผ�ที่น่�จะพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ม�เป็นจุดตั้งต้นทำ�โครงก�รประเด็นก�รพัฒน�มัคคุเทศก์
ชุมชน 

แต่เม่ือไปพัฒน�ข้อเสนอโครงก�รร่วมกับสงขล�ฟอร่ัม พ่ีเล้ียงและคณะกรรมก�รชวนคิดว่� ก�รเป็น
มัคคุเทศก์ชุมชนน้ัน จำ�เป็นต้องมีก�รเตรียมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนก่อน ทีมง�นทุกคนจึง 
ถอยหลังกลับม�ทบทวนเป้�หม�ยก�รทำ�โครงก�รของกลุ่มใหม่อีกครั้ง และปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษา 
ทนุเดมิของชมุชนทีส่ามารถพัฒนาเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ดว้ยหวงัว่า กระบวนการศกึษาชมุชนจะทำาให้
ทีมงานได้พัฒนาศักยภาพในการทำางาน และทำาให้คนในชุมชนเกิดความรักทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 
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คว�มชดัเจนของโครงก�รกนุุงจนองใส่ใจธรรมช�ติจงึเกิดจ�ก “เงือ่นไข” ในกระบวนก�รตัง้คำ�ถ�ม
จ�กพี่เลี้ยงสงขล�ฟอรั่ม ที่ทำ�ให้ทีมง�นได้ใคร่ครวญถึงขั้นตอนไปสู่ก�รจัดก�รท่องเที่ยวในชุมชน  
จนตระหนักได้ว่� การจะทำาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งคน 
และทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ต้องไม่ทำาลาย
แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนด้วย แต่การจะไปสู่จุดนั้นได้ ทีมงานต้องศึกษาเรื่องราว วิถีชีวิต และ
ทุนเดิมของชุมชนให้ถ่องแท้ก่อน เพื่อที่จะได้นำาเสนอสิ่งดีๆ สู่สาธารณชน และสงวนวิถีของชุมชน
ให้อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควร

กระบวนการเรียนรู้ของพ่ีกับน้อง

หลังใคร่ครวญถึงก�รทำ�ง�นให้รอบด้�นม�กขึ้นแล้ว ทีมง�นจึงจัดประชุมเพื่อร่วมกันออกแบบ
กิจกรรม และแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ โดยกิจกรรมหลักๆ คือ ก�รพ�เด็กและเย�วชนในหมู่บ้�นสำ�รวจของดีใน
ชุมชน 

“จัดวงคุยกันเฉพาะแกนนำาว่าจะทำากิจกรรมอะไรบ้าง ใครจะทำาอะไร อย่างไร จากนั้นจึงเริ่มต้นหา
ขอ้มลูจากปราชญช์าวบา้นวา่ ภเูขากนุงุจนองมีประวตัคิวามเปน็มาอยา่งไร ซึง่สว่นใหญพ่วกเราพอรูอ้ยูบ่า้ง
ว่าใครรู้เรื่องอะไร เหตุผลที่เราต้องศึกษาข้อมูลก่อน เพื่อที่จะได้ชวนน้องพูดคุยได้ถูกต้อง” เบนเล่�ถึง 
ก�รเตรียมตัวของแกนนำ� 

นอกจ�กลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำ�ชุมชนและปร�ชญ์ช�วบ้�นแล้ว ทีมงานยังเลือกใช้ไลน์กลุ่มของ
สมาชิกในหมู่บ้านสืบค้นข้อมูลชุมชนด้วย เพราะเคยเห็นชาวบ้านบางคนถ่ายรูปสถานท่ีต่างๆ แล้วนำา
มาโพสต์ลงในไลน์กลุ่ม ทำ�ให้ทีมง�นห�ผู้รู้ได้ไม่ย�กว่�เร่ืองไหนควรถ�มจ�กใคร จ�กน้ันจึงได้ประส�นง�น
ขอคว�มอนเุคร�ะหจ์�กผูรู้ใ้หม้�ชว่ยเปน็ผูน้ำ�สำ�รวจพืน้ที ่พรอ้มประส�นกบัผูน้ำ�ชมุชนชว่ยประช�สมัพนัธ์
กิจกรรมสำ�รวจชุมชน เชิญชวนเด็กและเย�วชนเข้�ร่วมกิจกรรม แต่ด้วยภ�ระง�นที่ม�กม�ยของผู้นำ�  
บ่อยครั้งที่ทีมง�นต้องเป็นผู้ประก�ศเสียงต�มส�ยเอง โดยคนที่รับหน้�ที่นี้คือ อิมรอฮีม และมิ้น

เสียงใสๆ ของมิ้นที่ประก�ศประช�สัมพันธ์โครงก�ร คือเรื่องแปลกใหม่ในชุมชน เพร�ะส่วนใหญ่
หน้�ที่นี้มักเป็นของผู้นำ�ชุมชน ไม่ค่อยมีเย�วชนเข้�ม�ทำ� ยิ่งเย�วชนผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งห�ได้ย�ก 

มิน้เล�่ว�่ รู้สกึตืน่เตน้ม�ก กว�่จะพดูไดเ้ธอตอ้งเขยีนร�่งไวก้อ่น มพีดูสดๆ แตเ่สยีงจะสัน่ม�ก เวล�
ประก�ศจะใช้ภ�ษ�ไทยผสมภ�ษ�ย�วี ก่อนประก�ศตอนแรกต้องสล�มก่อน แล้วจึงบอกเวล�และสถ�นที่
ให้เย�วชนม�ร่วมทำ�กิจกรรม

เด็กเย�วชนร่วม 30 คนม�รวมตัวต�มนัดหม�ย ทีมง�นแบ่งเย�วชนเป็น 4 กลุ่ม พร้อมมอบหม�ย
หน้�ที่ให้แต่ละกลุ่มทั้งจดบันทึกที่ผู้รู้บรรย�ยในแต่ละจุด และให้ผู้เข้�ร่วมแต่ละคนถ่�ยรูปจุดที่ประทับใจ
เพื่อที่จะได้นำ�ม�แลกเปลี่ยนระหว�่งกัน
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ได้เห็นจึงรู้ค่า

ก�รเดินท�งสำ�รวจสถ�นที่ที่ค�ดว่�น่�จะมีศักยภ�พในก�รพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยว นำ�โดยผู้รู้ 
ในชุมชนพ�เย�วชนทั้งหมดเดินเล�ะเที่ยวชมธรรมช�ติในชุมชน วันนี้สิ่งที่เคยเห็นชินต�กลับมีคว�มหม�ย
ม�กขึ้นในคว�มรู้สึก ในขณะที่น้องๆ เพลิดเพลินกับก�รชมธรรมช�ติจนลืมจดบันทึกสิ่งที่ผู้รู้บรรย�ย  
ทีมง�นที่กระจ�ยตัวแทรกอยู่ในแต่ละกลุ่มย่อยก็ต้องทำ�หน้�ที่บันทึกอย่�งละเอียด เพื่อเก็บไว้เป็นฐ�น
ข้อมูล

“บางที่ก็ไม่เคยไป อย่างพวกหนูก็รู้แค่ว่ามีถ้ำา แต่ก็ไม่เคยไป แต่พอทำาโครงการนี้ก็ได้ไป ระหว่าง 
การสำารวจ ให้แต่ละคนถ่ายรูปจุดที่ตนเองชอบ แล้วให้มาคุยกันว่า ทำาไมชอบตรงนี้ จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้
มาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กและไลน์” มิ้นเล�่

หลังการสำารวจ ทีมงานให้น้องแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูล แล้วนำามาแลกเปลี่ยนกัน พร้อมทั้งนำา
ภาพถ่ายของแต่ละคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กของหมู่บ้าน บอกเล่าของดีในชุมชน ทั้งแหล่งธรรมช�ติ เช่น 
ภูเข�เอียงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ถ้ำ�น้ำ�ลอด หน้�ผ� ลำ�คลอง แหล่งของกิน เช่น โรตีกรอบ ร้�นก�แฟ
โบร�ณ ก�รทำ�ข�้วเหนยีวหล�ม ผกักดู หว�ย ฯลฯ สถ�นทีส่ำ�คญั อ�ท ิถ้ำ�ทีม่พีระสงฆม์�ปฏบิตัธิรรมอย�่ง
สงบสุขท่�มกล�งชุมชนอิสล�ม หรือสัตว์ป�่ เช่น ชะนี ลิง กระรอก เม่น ฯลฯ 

“เราให้น้องๆ แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลท่ีได้ให้ฟัง เพราะถ้าไปเฉยๆ น้องเขาก็จะไปสนุกแล้วก็ลืม 
เราไม่อยากให้สนุกเฉยๆ อยากให้มีสาระด้วย” ปะห์เล่�

นอกจากเห็นสถานที่ต่างๆ ที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ทีมงานยังได้เห็นความไม่พร้อม
ของสถานที่ต่างๆ เช่น เส้นท�งก�รท่องเที่ยวที่ยังรกรุงรัง เต็มไปด้วยหลุมบ่อ จำ�เป็นต้องมีก�รปรับปรุง 
หน�้ผ�ท่ีมศีกัยภ�พในก�รจดักฬี�ปนีหน�้ผ� ทีย่งัตอ้งสำ�รวจเรือ่งคว�มปลอดภยั สว่นขอ้มลูจ�กก�รสำ�รวจ

ก็ยังข�ดก�รเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ รวมทั้งก�รจัดก�รอื่นๆ  
ก็ยังต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อม 

โครงก�รทีต่ัง้ใจว�่ จะสิน้สดุทีก่�รทดลองจดันำ�เทีย่ว เพือ่ใหแ้กนนำ�
เย�วชนไดม้โีอก�สทดลองสวมบทบ�ทเปน็มคัคเุทศกก์ย็งัไมไ่ดจ้ดั เนือ่งจ�ก
ทีมง�นแต่ละคนต�่งมีภ�รกิจชีวิต ที่ไม่อ�จจัดสรรเวล�ให้ตรงกัน

ปะห์เล่�ว่� เธอต้องทำ�ง�น จึงไม่ค่อยมีเวล�ว่�ง ตอนแรกคิดว่�  
อยูช่มุชนเดยีวกนัน�่จะรวมกลุม่ทำ�ง�นไดไ้มย่�ก แตใ่นคว�มเปน็จรงิทมีง�น
แต่ละคนต่�งมีหน้�ที่ที่ต้องรับผิดชอบ ไหนจะเรื่องเรียน หรือกิจกรรมใน
โรงเรียนที่ค่อนข้�งม�ก ทำ�ให้ก�รนัดหม�ยทำ�กิจกรรมร่วมกันกล�ยเป็น 
สิ่งที่ย�กเย็นอย�่งไม่น่�เชื่อ

“คำาถาม” กระตุ้นคิด

ภ�วะหลดุห�ยไปต�มวถิที�งของแตล่ะคนทำ�ให้ก�รทำ�ง�นถูกทิง้ชว่ง 
และไม่ส�ม�รถสิ้นสุดต�มกรอบเวล�ที่ตั้งไว้ ก�รเข้�ม�กระตุ้นของพี่เลี้ยง
จ�กสงขล�ฟอรั่มทำ�ให้ทีมง�นตื่นตัว โดยเฉพ�ะคำ�ถ�มถอดบทเรียนถึง
กิจกรรมที่ได้ลงมือทำ�ไปแล้ว ทำ�ให้ทีมง�นฉุกคิด 

“เห็นข้อมูลที่น้องเก็บมายังสะเปะสะปะ แถมน้องยังไม่ม่ันใจว่า
ข้อมูลท่ีเก็บมาจะถูกต้องหรือไม่ เพราะผู้รู้แต่ละคนเล่าไม่เหมือนกัน เราก็
ถามนอ้งตอ่วา่ เวลาเราถามเราฟงัเขาเรือ่ยๆ ใชไ่หม กช็วนเขากลบัมาคยุว่า 
การทำางานต้องมีการวางแผน เมื่อทำากิจกรรมเสร็จแล้วต้องกลับมาคุยกัน 
เช่น ชาวบ้านเล่าว่า ปีหนึ่งน้ำาในลำาธารเน่าเสีย เพราะทุกคนถ่ายหนักเบา 
ทิ้งขยะจนน้ำามันเน่าเสีย ชาวบ้านก็ชวนกันหาทางแก้ปัญหา ดึงหน่วยงาน 
ดึงคนในชุมชนมาร่วมกันดูแล จนลำาธารกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เราก็ชวนน้อง
คิดต่อว่า เขาเห็นอะไรจากเร่ืองน้ีบ้าง เขาก็บอกว่าเห็นความพยายามที่
ปู่ ย่า ตา ยายของเขาพยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ใช้ แล้วก็ถาม 
อีกว่าแล้วเห็นอะไรอีก เขาก็บอกว่าเห็นความเป็นพลเมืองของคนรุ่นปู่
รุ่นย่า เราต้องเอาสถานการณ์ที่เขาพบเจอมาเชื่อมให้เขาเห็น” มีนี- 
นรูอามนี ีสาและ เจา้หนา้ทีส่งขลาฟอรัม่เล่�ถงึก�รหนนุเสรมิของทมีง�น

การต้ังคำาถามจากเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของชุมชน ทำาให้
เยาวชนสัมผัสได้ถึงความเป็นพลเมืองของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็
นำาไปสู่ปฏิบัติการของกลุ่มเยาวชนที่เห็นว่า ริมคลองบางจุดยังมีขยะ 
ถูกทิ้งขว้าง จึงหารือกันเพื่อกำาหนดมาตรการแก้ไข โดยการเก็บขยะ 
ทำาความสะอาดบริเวณดังกล่าว แล้วทำาป้ายประกาศให้คนรักษาความ
สะอาด ซึ่งเป็นบทบาทการขับเคลื่อนในจุดเล็กๆ ที่สะท้อนความใส่ใจ
ต่อบ้านเมืองของทีมงาน 

“รู้สึกสนุกกับการทำางาน  
ทั้งการลงพื้นที่และการทำา
กิจกรรมร่วมกัน การทำางาน
ทำาให้เธอได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการตัวเองได้โดยเฉพาะ
เรื่องแบ่งเวลา การได้ไปเห็น 
ได้ไปสัมผัสทำาให้เกิด 
ความรู้สึกรักสิ่งที่มีอยู ่
ในชุมชนของตนเอง”



322 323

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา Songkla Young Active Citizen4 4

ก�รได้สัมผัสถึงสิ่งดีๆ ของชุมชน ทำ�ให้ทีมง�นทุกคนเห็นช่องท�งก�รสร้�งอ�ชีพในชุมชน  
โดยมองว่� ห�กพัฒน�ระบบก�รจัดก�รท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นม�ได้ จะเป็นท�งออกในก�รแก้ปัญห�ก�ร 
ว�่งง�นของคนในชมุชนไดด้ว้ย แตก่อ่นจะไปถงึจุดนัน้ ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มแคก่�รศกึษ�ของดีของชมุชน
ในโครงก�รนี้ยังไม่เพียงพอ จำ�เป็นต้องมีก�รต่อยอดพัฒน�ต่อไปอีก 

ประสบการณ์จากการเรียนรู้

แม้การทำางานจะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ระหว่างทางของการเรียนรู้ทำาให้ทีมงานได้ฝึกฝนตนเอง 
มิน้เลา่วา่ การทำาโครงการมทีัง้สนกุและไมส่นกุปนกัน สว่นทีส่นุกคอืการไดล้งพืน้ท่ี ไดเ้หน็ธรรมชาต ิ
และได้พัฒนาตนเองในเรื่องการพูด เห็นชัดว่ามีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น แต่ส่วนที่ไม่สนุกคือ 
เวลาเรียกประชุมแล้วแกนนำามาบ้างไม่มาบ้าง 

“เราต้องเริ่มจากแกนนำาก่อน แกนนำาต้องแข็งแรงกว่าเยาวชน บางทีเรียกประชุมแล้วถ้าแกนนำา 
ไม่มาก็ต้องประชุมเท่าที่มาไปก่อน แม้จะโกรธเพื่อนที่ไม่มาแต่ก็ต้องปล่อยวาง อาจจะบ่นว่าเพื่อนบ้าง  
แต่บ่นแล้วก็จบไม่ถึงขั้นทะเลาะกัน” มิ้นสะท้อนคว�มรู้สึก

เบน บอกว่� รู้สึกสนุกที่ได้พ�น้องๆ เที่ยวในชุมชนของตนเอง ส่วนที่ไม่สนุกคือ เวล�ที่น้องไม่ฟัง 
“เราตอ้งพยายามชกัจงูให้นอ้งสนใจโครงการกอ่น โดยจะบอกน้องว่า ทำางานกอ่นเดีย๋วคอ่ยมาเลน่ บางคน
ก็ฟัง บางคนก็ไม่ฟัง ผมก็ปล่อยให้เขาเล่นไปก่อน เพราะอย่างน้อยเขาก็มีส่วนเข้ามาเรียนรู้” ส่วนประโยชน์
ทีเ่กิดขึน้กบัตวัเอง คอื การพฒันาความกลา้แสดงออก ซึง่เปน็ผลจากการที่ไดเ้ข้าไปเรยีนรูก้บัเพือ่นๆ 
ในเครือข่ายเยาวชนพลเมืองสงขลา

แต่สำ�หรับอิมรอฮีม ส�รภ�พตรงๆ ว�่ก�รทำ�โครงก�รนี้ไม่ค่อยสนุก เพร�ะคว�มรับผิดชอบที่ต้อง
เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กมีทั้งง�นบ้�น ง�นโรงเรียน และกิจกรรม โดยเฉพ�ะก�รเป็นนักฟุตบอลซึ่งกินเวล�ชีวิตไป
บ�งส่วน แต่ก็ยอมรับว�่ การทำางานเป็นการฝึกความรับผิดชอบที่มากขึ้น ช่วยให้แบ่งเวลาได้ถูก

“รูจ้กัวางเปา้หมายในการทำางาน แมจ้ะอยูเ่ฉยๆ แตส่มองเรากค็ดิวา่ เราตอ้งทำาอะไร ท่ีไหน พยายาม
แบ่งเวลา บางช่วงก็ทำาได้ดี บางช่วงก็แผ่วๆ เรื่องการจัดการเวลายังทำาได้ไม่ดีเท่าไร บางทีซ้อมบอลกลับมา
ก็เหนื่อย หลับยาว เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธใครเลย เพราะเกรงใจเขา ใครชวนไปไหนรับหมด  
แต่เดี๋ยวนี้ต้องดูก่อนว่าติดอะไรไหม ว่างไหม กล้าปฏิเสธมากขึ้น” อิมรอฮีมเล่�ถึงก�รเปลี่ยนแปลงตนเอง
เมื่อมีก�รประเมินศักยภ�พ

อิมรอฮีม บอกอีกว่� เข้�ใจม�กขึ้นว�่พลเมืองคืออะไร ปกติก็เรียนวิช�หน้�ที่พลเมือง แต่ก็ไม่เข้�ใจ
ว่�มันคืออะไร สิ่งที่ได้จากการทำาโครงการคือ ทำาให้เราอยากทำาให้ตนเองดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม ไม่ใช่ตนเองคนเดียว ทำาให้เราเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม โรงเรียน และประเทศชาติ 

“ผมคิดว่า ถ้าเราเป็นพลเมืองที่ดี ทำาหน้าที่พื้นฐานของพลเมือง ก็จะทำาให้สังคมดีขึ้น”
สว่นมนูบีอกว�่ รูส้กึสนกุกบัการทำางาน ทัง้การลงพืน้ทีแ่ละการทำากจิกรรมรว่มกนั การทำางาน

ทำาให้เธอได้เรียนรู้วิธีจัดการตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องแบ่งเวลา การได้ไปเห็น ได้ไปสัมผัสทำาให้เธอ
เกิดความรู้สึกรักสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 

“การอาสาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นการสร้างโอกาสให้น้องๆ เกิด 
การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแกนนำา
รุ่นใหม่ให้กับชุมชน ถ้าเราไม่ทำา น้องๆ อาจจะถูกตัดโอกาส แต่พอเขาได้ลงมือ
ทำาก็จะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆ ท้ายสุดประโยชน์ก็เกิดกับตัวน้องๆ และคนใน
ชุมชนเอง”

“ผู้เอ้ือ” แรงใจท่ีรายรอบ

ปะหใ์นฐ�นะทีป่รกึษ�โครงก�รบอกว�่ ก�รจดัสรรเวล�ม�ดแูลนอ้งๆ ยงัทำ�ได้บ�้ง ไมไ่ดบ้�้ง เพร�ะ
ภ�ระง�นประจำ� ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถล�ง�นม�ร่วมกิจกรรมของน้องได้บ่อยๆ จึงต้องปล่อยให้น้องทำ�ง�น
กันเอง 

ปะหม์องว�่ การอาสาเขา้มาเปน็ทีป่รกึษาโครงการ เปน็การสรา้งโอกาสใหน้้องๆ เกดิการเรยีน
รู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแกนนำารุ่นใหม่ให้กับชุมชน ถ้�เร�ไม่ทำ� 
น้องๆ อ�จจะถูกตัดโอก�ส แต่พอเข�ได้ลงมือทำ�ก็จะมีก�รต่อยอดไปเรื่อยๆ ท้�ยสุดประโยชน์ก็เกิดกับ 
ตัวน้องๆ และคนในชุมชนเอง

สะอารี สะรี คณะกรรมการมัสยิด และครูสอนตาดีกา เล่�ถึงสถ�นก�รณ์ของเด็กและเย�วชน
ในชมุชนว�่ เดก็ท่ีนีไ่มค่อ่ยมปีญัห� สงัเกตจ�กก�รทีเ่ข�ม�เรยีนต�ดกี� พวกเข�คอ่นข�้งมคีว�มตัง้ใจ ชมุชน
ก็ส่งเสริมให้ได้รับก�รศึกษ�ทั้งด้�นศ�สน�และส�มัญ นอกจ�กทำ�โครงก�รของกลุ่มเย�วชนแล้ว พวกเข�
ยังมีจิตอ�ส�เข้�ม�ช่วยง�นชุมชนด้วย 
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โครงการอาสากุนุงจนองใส่ใจธรรมชาติ
ที่ปรึกษาโครงการ ซ�รีป๊ะ ฆอแด๊ะ บัณฑิตอ�ส�
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวกุนุงจนอง อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ศันศนีย์ ด�ม�อู  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนคอยรียะห์วิทย�มูลนิธิ 
นูมูนีเร�ะห์ ฆอแด๊ะ  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนคอยรียะห์วิทย�มูลนิธิ 
อิมรอฮีม ฆอแด๊ะ  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนคอยรียะห์วิทย�มูลนิธิ 
อ�ร�ฟัตร์ แดเม�ะ  กศน.เบตง อำ�เภอเบตง จังหวัดยะล�
นูรฟ�พีละห์ ฆอแดะห์ ศันสนีย์ ด�ม�อู
อัยซะห์ อ�ลีร�ฮีม นูรีฮัน สีกะ

“ถ้าเยาวชนรุ่นนี้ไม่ทำาตรงนี้ ชุมชนเราก็คงไม่มีผลงานมากขนาดนี้ ที่เห็นได้ชัดคือการมีเยาวชน 
จิตอาสา ซึ่งในเทศบาลยังไม่มีเหมือนเรา ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไร เวลาชุมชนหรือโรงเรียน 
ตาดีกามีงาน เด็กๆ ก็จะมาช่วยทันที”

อูมาบี อัง ประธานชุมชน สะท้อนคว�มรู้สึกต่อโครงก�รของเย�วชนว�่ เป็นโครงก�รที่ต่อยอด
จ�กโครงก�รที่แล้วของบัณฑิตอ�ส� ซึ่งนับว่�เป็นเรื่องดีที่ให้เด็กได้รวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมในชุมชน  
ยิ่งโครงก�รนี้ทำ�เกี่ยวกับก�รท่องเท่ียว หมู่บ้�นกุนุงจนองมีศักยภ�พ แต่ยังข�ดหน่วยง�น องค์กรที่จะ 
เข้�ม�สนับสนุน คิดว่�ก�รทำ�โครงก�รอ�ส�กุนุงจนองใส่ใจธรรมช�ตินี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นพื้นฐ�นในก�ร 
พัฒน�ระบบก�รท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 

การเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสจากชุมชนและโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา บวกกับความ
ตั้งใจของเยาวชนที่คว้าโอกาสเรียนรู้รากเหง้าและสัมผัสสิ่งดีๆ ในชุมชน ด้วยหวังไกลๆ ในฐานะ 
คนรุ่นต่อไปที่จะลุกขึ้นมาดูแลชุมชนว่าอยากให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ไปถึงฝันอันไกล 
วันนี้เขาได้ “เริ่มต้น” เรียนรู้ ฝึกบริหารจัดการ แก้ปัญหา และผูกหัวใจตนเองให้รัก และรู้จักชุมชน
บ้านเกิด เพื่อสานฝันดูแลชุมชนต่อในวันข้างหน้า
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อย�กนำ� “คว�มรู้และคว�มรัก” ในก�รแสดงโขนที่พวกเข�มีอยู่
ไปเผยแพร่...เพื่อปลูกฝังให้เย�วชน คนรุ่นใหม่รู้จักโขนก่อน

ห�กเย�วชนได้รู้จักและเข�้ใจถึงที่ม�ที่ไปของโขนก็จะทำ�ให้พวกเข�
เห็นคุณค่�ของศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่...หันกลับม�มอง
และสนใจเข�้ม�ฝึกฝนก�รแสดงโขนด้วยคว�มหวงแหน
อันจะเป็นก�รต่อลมห�ยใจให้กับโขนไทยได้อย่�งยั่งยืน

“เมื่อไม่มีคนดูโขน ฉันจะดูเอง”
พระร�ชเส�วนีย์ของสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ที่ทรงรับสั่งไว้ในปี 2550 ได้ 

ปลกุศลิปะก�รแสดงโขนใหข้ึน้ม�โลดแลน่ในแผน่ดนิไทยอกีครัง้ จนเกดิก�รแสดงโขนพระร�ชท�นประจำ�ปี
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม�

ดูโขนเป็น …เล่นโขนได้

เช่นเดียวกับที่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง (ม.อ.ตรัง) ที่มีก�รสืบส�นก�รแสดงโขน
ด้วยก�รตั้งชมรมโขน-ละคร เพิ่มเติมจ�กก�รเรียนก�รสอนในส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
อาจารยส์มโภชน ์เกตแุกว้ หวัหนา้ภาควชิาวทิยาลยันวตักรรมการแสดงและการจดัการ มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการ บอกว่� ชมรมโขน-ละครเกิดขึ้นจ�กคว�ม
สนใจของนักศึกษ�ที่อย�กเรียนรู้เรื่องก�รแสดงโขน จึงชักชวนกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบศิลปะแขนงนี้ตั้งกลุ่มขึ้น 
มตีนเปน็ทีป่รกึษ� เนือ่งจ�กเคยเรยีนน�ฏศลิปไ์ทย (โขนพระ) ม� จงึพอมคีว�มรูค้ว�มชำ�น�ญด้�นก�รแสดง
โขนอยู่บ้�ง เห็นนักศึกษ�สนใจจึงยินดีสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เข�้ใจ และส�ม�รถแสดง
โขนได้ 

“การแสดงโขนต้องอาศัยชั่วโมงฝึกฝน ผู้เรียนจะต้องมีความอดทนในการ 
ฝึกซ้อม ไม่ใช่เรียนแค่วันสองวันก็ใส่ชุดสวยๆ ออกไปรำาได้ และต้องมีใจรัก
อย่างแท้จริงจึงจะสามารถฝึกซ้อมจนออกแสดงได้”

อ�จ�รย์สมโภชน์ บอกว�่ แม้จะเปิดเป็นชมรม แต่น�่เสียด�ยที่แต่ละปีสม�ชิกในชมรมลดจำ�นวน
ลงเรือ่ยๆ เพร�ะการแสดงโขนตอ้งอาศยัชัว่โมงฝกึฝน ผูเ้รยีนจะต้องมคีวามอดทนในการฝึกซอ้ม ไมใ่ช่
เรียนแค่วันสองวันก็ใส่ชุดสวยๆ ออกไปรำาได้ และต้องมีใจรักอย่างแท้จริงจึงจะสามารถฝึกซ้อมจน
ออกแสดงได ้ประกอบกับวิช�ชมรมเป็นวิช�เลือกที่ไม่มีเกรด ใครจะม�เรียนหรือไม่ม�ก็ได้ คนที่ไม่มีเวล�
และไม่รักในศิลปะแขนงนี้จริงก็จะค่อยๆ ห�ยไปในที่สุด
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สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงอ�จ�รย์สมโภชน์เท่�นั้นที่มองเห็น แต่ยังมีนักศึกษ�ชั้นปีที่ 2  
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�รกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย การ์ตูน–ธนพร วุฒิกระพันธ์ ส้ม-รสสุคนธ์ 
ยอดทอง เจษ-เจษฎา ฉิมสุด กอล์ฟ–กิตติพงษ์ นวนจันทร ์และ น้ำา-สุชาดา เรืองอ่อน มองเห็นปัญห�
นี้เช่นเดียวกัน จึงรวมกลุ่มกันทำ�โครงการรวมพลฅนรักษ์โขน 

เจษ ในฐ�นะประธ�นชมรมโขน-ละคร บอกว่� ด้วยกฎระเบียบของมห�วิทย�ลัยที่ระบุให้นักศึกษ�
ใหม่ทุกคนต้องเลือกเข้�ชมรมปีก�รศึกษ�ละ 1 ชมรม ตอนเป็นนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 เหตุผลที่เข�เลือกเข้�
ชมรมนีเ้พร�ะมคีนตอ่แถวนอ้ยทีส่ดุ แมไ้มใ่ชเ่หตผุลทีด่นีกั แตเ่สนห่ข์องโขนกส็ะกดใจใหเ้ขาหมัน่ฝกึซอ้ม
และเลือกอยู่ชมรมนี้เรื่อยมา กระทั่งได้เป็นประธานชมรมในที่สุด 

ขณะที่ก�ร์ตูน บอกว�่ เธอฝึกฝนศิลปะก�รแสดงพื้นเมืองภ�คใต้อย�่งก�รรำ�มโนร�ห์ม�ตั้งแต่สมัย
เรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 การเล่นโขนให้เป็นจึงเป็นความฝันอย่างหนึ่ง เม่ือมหาวิทยาลัยให้โอกาส
เลือกชมรมได้ เธอจึงไม่รีรอที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมโขน-ละคร

ส่วนน้ำ� เล�่ว่� พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งว่า 
“เมื่อไม่มีคนดูโขน ฉันจะดูเอง” เป็นแรงบันดาลให้เธอสนใจศิลปะการแสดงโขน 

แม้จุดเริ่มต้นของก�รสมัครเข้�ชมรมโขน-ละครของแต่ละคนจะแตกต่�งกัน แต่เมื่อผ่�นก�รฝึกฝน 
“ความรัก” ในศิลปะแขนงนี้จึงหยั่งร�กลึก จนเกิดคว�มคิดว่� ความงดงามของการแสดงโขนไม่ควรอยู่
เฉพาะภายในมหาวทิยาลยั แตค่นภายนอกควรได ้“รูแ้ละรกั” ในศิลปะการแสดงโขนดว้ยเชน่เดียวกนั 

“ดูโขนเป็น เล่นโขนได้” จึงถูกนำามาใช้เป็นโจทย์โครงการรวมพลฅนรักษ์โขน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะการแสดงโขนออกไปสู่สาธารณชน ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ เข้าใจที่มา
ที่ไป และความสำาคัญของการแสดงโขน

พาโขน “ไปหา” คน

เจษ เล่�ต่อว่� ช่วงเดือนมกร�คมของทุกปี มห�วิทย�ลัยจัดง�นแสดงโขนประจำ�ปีอยู่แล้ว แม้ง�นน้ี 
จะได้รับคว�มสนใจจ�กคนในจังหวัดตรังเป็นจำ�นวนม�ก เห็นได้จ�กบัตรเข้�ชมก�รแสดงท่ีข�ยหมดอย่�ง
รวดเร็ว แต่ก�รแสดงโขนเพียงปีละคร้ังสามารถสร้างการรับรู้ได้แค่ระดับผู้ชมเท่าน้ัน ทีมงานจึงอยากนำา 
“ความรูแ้ละความรกั” ในการแสดงโขนทีพ่วกเขามอียูไ่ปเผยแพร ่โดยเจาะกลุม่เป้าหมายไปท่ีนกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักโขนก่อน หากเยาวชนได้รู้จักและเข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของโขนก็จะทำาให้พวกเขาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ ยิ่งเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้กำาลังจะ
สูญหายไป น่าจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนหันกลับมามอง และสนใจเข้ามาฝึกฝนการแสดงโขนด้วย
ความหวงแหน อันจะเป็นการต่อลมหายใจให้กับโขนไทยได้อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ทีมง�นจึงออกแบบกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ นำ�โขนออกไปห�กลุ่มเป้�หม�ยคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษ�ในจังหวัดตรัง 3 แห่ง แห่งละไม่เกิน 60 คน ได้แก่ โรงเรียนเทศบ�ล 6 (วัดตันตย�ภิรม) 
โรงเรียนสภ�ร�ชินี 2 และโรงเรียนเทศบ�ล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ซึ่งก�รคัดเลือกโรงเรียนก็ใช้วิธีว�่ ทีมง�น
เรียนจบจ�กโรงเรียนไหน เลือกโรงเรียนน้ันก่อน เพร�ะรู้จักครูในโรงเรียนอยู่แล้ว รู้ว่�ควรติดต่อประส�นง�น
กับใคร เช่น โรงเรียนเทศบ�ล 6 มีชมรมโขนอยู่แล้ว กิจกรรมของทีมง�นจึงเข้�ไปเชื่อมโยงกับชมรมได้พอดี  
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เหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้แทนการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะคิดว่าการเจาะ
ไปทีก่ลุม่เปา้หมายโดยตรง นา่จะดกีวา่การรอให้
มีคนเข้ามาสมัครอย่างเดียว

แต่ก่อนที่จะพ�โขนเข้�ไปห�คน ทีมง�นเอง
ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน จึงเปิดเฟซบุ๊กชื่อ 
“รวมพลฅนรกัษโ์ขน 2559” เพือ่รบัสมคัรนกัศกึษ�
จติอ�ส�ม�ชว่ยเปน็พีเ่ลีย้งโครงก�ร และเพือ่ใชเ้ปน็
ชอ่งท�งกระจ�ยข�่วส�รก�รทำ�กจิกรรมของทมีง�น
ไปพร้อมกัน 

“เพ่ือนๆ จิตอาสาไม่มีความรู้เร่ืองโขนมาก่อน 
ทีมงานจึงต้องให้ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองโขนกับทุกคน 
แล้วจึงแบ่งแต่ละคนเข้าประจำาฐาน โดยแต่ละฐาน
จะมีคนท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์การแสดงโขน
อยูอ่ยา่งนอ้ยหนึง่คน สว่นคนอื่นๆ คอยเปน็พีเ่ลีย้ง
ช่วยดูแลน้อง และดูภาพรวม เน้นการเรียนรู้แบบ
พี่สอนน้อง เพราะอยากให้น้องสนุกและได้รับ
ความรู้ไปพร้อมกัน” เจษ อธิบ�ยขั้นตอนก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมของทีมง�น

เจษ เล่�ต่อว�่ ที่ต้องเปิดรับสมัครจิตอ�ส� 
เพร�ะกิจกรรมสร้�งแรงจูงใจต้องใช้พี่เลี้ยงจำ�นวน
ม�ก เนื่องจ�กทีมง�นออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การให้ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับที่ม�ที่ไปของโขนละคร มี ชาลี ด้วงเอียด 
รุ่นพี่ที่เชี่ยวช�ญด้�นก�รแสดงโขนลิงเป็นวิทย�กร  
2. ฐานการเรยีนรู ้4 ฐาน ไดแ้ก ่ฐ�นใบต้วัละครจ�ก
ภ�พและฐ�นจิก๊ซอวป์รศิน� แนะนำ�ใหรู้จ้กัตวัละคร
ในเรื่องร�มเกียรติ์ ฐ�นลิงและฐ�นยักษ์ เพื่อให้ 
กลุ่มเป้�หม�ยได้รู้ถึงคว�มสำ�คัญของตัวละครและ
ฝึกฝนก�รออกท่�ท�งพื้นฐ�นของตัวละคร และ  
3. การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้จ�กก�รทำ�กิจกรรม
ระหว่�งวิทย�กรและผู้เรียนในตอนท้�ย แต่ติด
ปญัห�ทีช่ว่งเริม่ตน้โครงก�รเปน็ชว่งทีม่ห�วิทย�ลยั
ปิดภ�คเรียน นักศึกษ�ส่วนใหญ่กลับบ้�น จึงห� 
จิตอ�ส�ย�ก แต่ทีมง�นก็ไม่ย่อท้อ พย�ย�มติดต่อ
ขอคว�มช่วยเหลือจ�กเพื่อนสม�ชิกในชมรมและ
เพื่อนในคณะเดียวกันได้ประม�ณ 16 คน ถึงแม้จะ
มีจำ�นวนคนน้อยกว่�ที่ตั้งใจไว้ แต่ทุกคนก็มุ่งมั่น 
ทำ�หน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ 

ธาม-ภควัชร หมั่นหมาย ที่อ�ส�เข้�ม�เป็นวิทย�กรฐ�นโขนยักษ์ บอกว่� เข�เต็มใจม�ช่วยเพื่อน 
เพร�ะอย�กมีส่วนร่วมในก�รสืบส�นและฟื้นฟูก�รแสดงโขนให้คงอยู่ “อยากให้คนรุ่นใหม่รักโขน  
รักศิลปวัฒนธรรมประจำาชาติ เหมือนที่เรารัก” 

ส่งต่อความรู้และความรัก

เมื่อจัดทัพจัดทีมพร้อมแล้ว ทีมง�นจัดต�ร�งลงพื้นท่ีทำ�กิจกรรมกับกลุ่มเป้�หม�ยโรงเรียนละ  
1 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยค�ดหวังว่� ท้ายที่สุดการทำากิจกรรมนี้จะผูกใจให้น้องนักเรียนที่สนใจสมัคร
เข้ามาฝึกฝนการแสดงโขนกับทีมงานต่อไป

เจษ เล่�ว่� โรงเรียนเทศบ�ล 6 (วัดตันตย�ภิรม) เป็นโรงเรียนแรกที่ทีมง�นเข�้ไปให้คว�มรู้ พอไป
ถึงปัญห�ม�ทันที ครูไม่ได้คัดเลือกนักเรียนในชมรมโขนม�ให้ต�มที่ประส�นง�นไว้ เหมือนครูจะลืมไปแล้ว 
วนัทีไ่ปฝนตกนกัเรยีนเข�้แถวอยูพ่อด ีครเูลยเรยีกเดก็ผูช้�ยช้ันมธัยมศกึษ�ปทีี ่1-2 ม�ให ้ซึง่เดก็ตวัเลก็ม�ก
และกำ�ลังซนด้วย 

“ตอนนั้นไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร เพราะเป็นที่แรก เลยทำาตามแผนไปก่อน ตอนแรก
กังวลมากว่าจะทำาให้น้องสนุกได้ไหม พอจัดกิจกรรมได้สักพักเห็นน้องๆ สนุกก็รู้สึกสบายใจข้ึน เมื่อถึง 
ช่วงท้ายพวกเราประกาศรับสมัครนักเรียนมาเรียนโขนเพิ่ม ปรากฏว่ามีนักเรียนสนใจแค่ 4 คนเท่านั้น  
ใจแป้วเหมือนกัน แต่ก็คิดได้ว่า น้องยังเด็กมาก เขาอาจจะแยกไม่ออกระหว่างความรู้ที่เราให้กับความสนุก 
เขาเลยอยากได้ความสนุกมากกว่า”

ส่วนที่โรงเรียนสภ�ร�ชินี 2 เจษบอกว่� ให้คว�มร่วมมือดีม�ก พวกเร�บอกให้ครูเน้นนักเรียนใน
ชมรมน�ฏศิลป์ของโรงเรียน ซึ่งครูจัดห�เด็กม�ให้ได้ต�มจำ�นวน แถมช่วงหลังๆ ยังมีนักเรียนมัธยมศึกษ�
ตอนตน้และตอนปล�ยเข้�รว่มเพิม่เติม หลงัจบกจิกรรมแลว้พบว่�มผีูส้นใจเข�้ม�สมคัรเข�้รว่มกจิกรรมต่อ
ประม�ณ 20 คน

“ทำากิจกรรมแบบเดิม แต่ขยายเวลาให้วิทยากรพูดเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวพระตัวนาง จากครั้งแรกที่
อธิบายแค่โขนลิงโขนยักษ์ ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ รู้ว่าโขนไม่ได้มีแค่ลิงกับยักษ์เท่านั้น” 

ส่วนโรงเรียนเทศบ�ล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ก็ให้คว�มร่วมมือดีเช่นกัน มีนักเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม
ประม�ณ 50 คน แต่นักเรียนจะให้คว�มสนใจน้อยกว่�โรงเรียนที่ 2 เพร�ะวัดจ�กนักเรียนที่ม�สมัคร 
เข้�ร่วมกิจกรรมในช่วงท�้ยที่มีประม�ณ 15 คน 

ผลจากความทุ่มเทของทีมงาน ทำาให้มีนักเรียนจาก 3 โรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ต่อประมาณ 40 คน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ทีมงานบอกว่า ค่อนข้างพอใจ 

“เราวัดความสำาเร็จจากน้องท่ีเข้ามาสมัครเพ่ือขอฝึกต่อกับพวกเรา เพราะเราเช่ือว่าน้องท่ีสมัครเข้ามา
คือคนที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องโขนจริงๆ แม้โรงเรียนแรกจะมีคนสมัครแค่ 4 คน แต่เป็น 4 คนที่แน่ใจ 
แลว้วา่อยากฝกึตอ่ สว่นคนทีเ่หลอือยา่งนอ้ยเขากไ็ดรู้จ้กัโขนและมคีวามรูพ้อทีจ่ะทำาใหด้โูขนเปน็” น้ำ� กล�่ว
อย่�งมั่นใจ 

หลงัไดร้บัคว�มรูจ้�กวทิย�กรและทำ�กจิกรรมเข�้ฐ�นแลว้ ทมีง�นได้ตัง้คำ�ถ�มเกีย่วกบัก�รแสดงโขน 
เพื่อวัดคว�มเข้�ใจของกลุ่มเป้�หม�ย และเปิดโอก�สให้ผู้ร่วมกิจกรรมถ�มในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ด้วย 
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 “ตอนเราอธิบายน้องทุกคนต้ังใจฟัง ให้เขียนกระดาษคำาตอบน้องก็เขียนมาให้ แรกๆ น้องอาจเขินบ้าง 
ไม่กล้าบ้าง บางคนนั่งทำาหน้านิ่งๆ แต่ตอนหลังก็เข้ามาเล่น เข้ามาพูดคุยถามคำาถาม...น้องๆ ตอบคำาถาม
ที่เราถามได้ แค่นี้เราก็พอใจแล้ว” น้ำ� กล่�ว

“การทีเ่ราออกไปเผยแพรแ่ลว้มเีดก็มาสมคัร แสดงวา่เขาสนใจและเขา้ใจในสิง่ทีเ่รานำาเสนอ เราพอใจ
กับผลที่ออกมา เพราะถ้ามองไปที่ปัญหาตั้งต้นในมหาวิทยาลัย คือ มีคนมาสมัครเข้าชมรม 300 คน แต ่
ไม่ไดส้นใจจรงิๆ สดุทา้ยกเ็หลอืแค ่20 คน แตค่รัง้นีเ้รามาใหค้วามรู้ แลว้ใหน้อ้งตดัสนิใจเองว่าเขาสนใจจรงิ
หรอืไม่ แมว้า่ท้ายทีส่ดุแลว้นอ้งนกัเรยีนจะหายไปบา้ง แตก่น็า่จะนอ้ยกว่าทีเ่คยเปน็มา” เจษ กล�่วถึงเงือ่นไข
วัดคว�มสำ�เร็จของทีมง�น

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

ก�ร์ตูน เล่�ต่อว�่ หลังทำ�กิจกรรมให้น้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�แล้วเสร็จ มห�วิทย�ลัยเปิดเทอม
ใหมพ่อด ีทมีง�นเลยฉกุคดิขึน้ว�่ ในมหาวทิยาลยัเราเองกม็ชีมรมโขน-ละครอยูแ่ลว้ ทำาไมเราไมท่ำาให้
คนในชมรม “รู้จักและรักโขน” เหมือนพวกเรา จึงนำ�กิจกรรม 
สร้างแรงจูงใจที่เคยทำาในโครงการรวมพลฅนรักษ์โขนมาใช้ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแสดงโขนให้นักศึกษาในชมรมได้ 
รับรู้ โดยแต่ละปีจะมีนักศึกษ�สมัครเข้�ชมรมเป็นหลักร้อย บ�งปี
เหยียบ 400 คน แต่ท้�ยที่สุดจะเหลือสม�ชิกที่เข้�ม�ฝึกฝนอย่�ง
จริงจังต่อเนื่องปีละไม่ถึง 10 คน รวมทุกชั้นปีแล้วไม่ถึง 30 คน  
การให้ความรู้เรื่องโขนผ่านกิจกรรมสร้างแรงจูงใจน่าจะเป็นวิธ ี
แกป้ญัหาทีด่ ีแมท้้ายสุดจะเหลอืคนในชมรมไมก่ีค่น แตอ่ยา่งนอ้ย
น้องนักศึกษาน่าจะมีความรู้เรื่องโขนติดตัวไปบ้าง

เจษ เสริมว่� ปัจจุบันทีมง�นได้ลงมือฝึกซ้อมก�รแสดงโขน 
ให้กับสม�ชิกใหม่ของชมรมในตอนเย็นของทุกวัน เพร�ะคิดได้ว่�  
เร�ต้องสร้างทีมในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและแข็งแรงก่อน 
สำ�หรับก�รฝึกจะเริ่มท่�พ้ืนฐ�นคือ ท่�เต้นเส�1 เพื่อฝึกกำ�ลังข�  
แล้วค่อยแยกออกไปเป็นโขนลิงหรือโขนยักษ์ พอเร�ฝึกซ้อมแกนนำ�ในมห�วิทย�ลัยจนมีคว�มพร้อมแล้ว 
จึงจะชวนน้องๆ นักเรียนที่สมัครใจเข้�ร่วมโครงก�รต่อม�ฝึกฝนต่อไป เพื่อร่วมแสดงโขนประจำ�ปีของ
มห�วิทย�ลัย

1 ก�รฝึกเต้นเส�นั้น เป็นก�รหัดให้ผู้แสดงตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง ยกเว้นตัวน�ง ใช้จังหวะเท�้ในก�รเต้นให้มีคว�มสม่ำ�เสมอ 
มีกำ�ลังข�แข็งแรง กระทืบฝ่�เท้�ทุกส่วนลงกับพ้ืนโดยพร้อมเพรียงและมีน้ำ�หนักเท่�ๆ กัน ซ่ึงถือเป็นส่ิงสำ�คัญอย่�งหน่ึงในก�รหัดโขน 
ก�รเต้นเส�จะต้องยกข�และดึงส้นเท�้ให้สูง เกร็งหน้�ข� ยกสลับข�ซ้�ยและขว�ต�มจังหวะ และเมื่ออ�จ�รย์ผู้ฝึกสอนสั่งให้หยุด 
ผูฝ้กึหดัจะตอ้งจบดว้ยท�่นิง่ ลกัษณะร�่งก�ยและศรีษะตอ้งตัง้ตรง ข�ตัง้ใหไ้ด้เหลีย่ม รวมทัง้มกี�รฝกึถบีเหลีย่ม เปน็ก�รคดัสว่นข�
ใหส้�ม�รถตัง้เหลีย่มไดฉ้�กและมัน่คง ทำ�ใหผู้แ้สดงเมือ่ยอ่เหลีย่มจะมทีรวดทรงทีส่วยง�มต�มลกัษณะประเภทของตวัโขน หดับงัคบั
และควบคุมอวัยวะต่�งๆ ให้อยู่ในท่�ที่ต้องก�ร ฝึกข� แขน และอกให้อยู่ในระดับคงที่ (ที่ม� https://th.wikipedia.org/wiki/โขน) 

“...เมื่อก่อนนี้พวกเราทำางาน
กันแบบไปตายเอาดาบหน้า 
ไม่เคยวางแผนการทำางาน
ก่อนหลังว่าต้องทำาอะไร  
งานเลยไม่สำาเร็จ แต่พอได ้
เข้าร่วมอบรมกับทีมพี่เลี้ยง
สงขลาฟอรั่ม ทำาให้พวกเรา
เห็นเป้าหมายชัดเจน และคิด
ต่อได้ว่าเราควรวางขั้นตอน
การทำางานแบบไหน...”

“โขน” ฝึกคน

“จะมีสักกี่คนที่อดทนซ้อมจนได้ใส่ชุดโขน” 
ตัวอักษรสีข�วที่ปร�กฏบนหลังเสื้อยืดสีดำ� ที่กลุ่มเด็กโขนจ�กโครงก�รรวมพลฅนรักษ์โขนสวมใส่ 

สะท้อนให้เห็นถึงคว�มวิริยะ อุตส�หะในก�รฝึกซ้อม ที่มีเป�้หม�ยปล�ยท�งอยู่ที่ก�รได้ใส่ “ชุดโขน” ที่
พวกเข�รัก และฝันอย�กจะสวมใส่...

เจษ บอกว่� เมื่อก่อนเข�ก็มีคว�มรับผิดชอบในระดับหนึ่ง เพร�ะต้องม�ซ้อมรำ�กับรุ่นพี่ พอขึ้นม�
เป็นรุ่นพี่ก็ต้องม�ซ้อมให้รุ่นน้อง ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึงสองทุ่ม ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่พอได้ทำ�โครงก�รนี้ก็
ยิง่มคีว�มรบัผดิชอบม�กข้ึน “กอ่นนีอ้าจมาบา้งไมม่าบา้ง แตต่อนนีต้อ้งมาทกุวนั เพราะอยากทำาโครงการ
ใหเ้กดิผลตามทีต่ัง้ใจไว.้..บางครัง้มาแลว้ไมเ่หน็มใีครมาซอ้ม มรีูส้กึถอดใจบา้ง แตก็่ไมท่อ้ ตอ่ใหไ้มม่ี
ใครมา เราต้องมา เพราะเป็นความรับผิดชอบของเรา”

ส่วนกอล์ฟที่จะเข้�ม�รับตำ�แหน่งประธ�นชมรมคนต่อไป บอกว่� เข�อย�กรับผิดชอบหน้�ที่ของ
ตัวเองให้ดีท่ีสุด เพื่อส�นต่อง�นในชมรมและโครงก�รจ�กรุ่นพี่ จึงตั้งใจเรียนรู้และยอมปรับปรุงตัวเอง
ให้มีความเป็นผู้ใหญ่และมีภาวะผู้นำามากขึ้น เพร�ะเป�้หม�ยของโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� 
ไม่ใช่แค่ให้เร�ไปทำ�กิจกรรมกับคนอื่น แต่เป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พของแกนนำ�โครงก�ร เพื่อให้แกนนำ� 
ออกไปพัฒน�คนอื่นต่อไป เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องยอมรับและปรับปรุงตัวเอง
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กอลฟ์ บอกว�่ เมือ่กอ่นเข�มกัพดูกอ่นคดิ พูดจาไมเ่ขา้หคูนอืน่ แตต่อนนีเ้ปลีย่น
เป็นคนใจเย็นและคิดก่อนพูด เนื่องจากเห็นแล้วว่า คำาพูดไม่ดีเพียงเล็กน้อยอาจ
กระทบจิตใจคนอื่นได้ การทำากิจกรรมในโครงการรวมพลฅนรักษ์โขนทำาให้เขามี 
ความมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่ทำา และความมั่นใจนี้เองที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความกล้า ทั้งกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

สว่นทมีง�นคนอืน่ๆ ต�่งเหน็พอ้งตอ้งกนัว�่ การเขา้รว่มโครงการนี ้“เปดิโอกาส” 
ใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูก้ารวางแผนงานอยา่งเปน็ระบบ ซึง่ชว่ยใหก้ารทำางานเดนิไปอยา่ง
ถูกทิศทาง รวมถึงการถอดบทเรียนที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง
และข้อบกพร่องในการทำางาน ทุกคนจึงสามารถพัฒนาตัวเองและปรับเปล่ียนแผนงาน
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างทันท่วงที

ก�ร์ตูน เสริมต่อว่� เมื่อก่อนนี้พวกเร�ทำ�ง�นกันแบบไปต�ยเอ�ด�บหน้� ไม่เคย
ว�งแผนก�รทำ�ง�นก่อนหลังว�่ต้องทำ�อะไร ง�นเลยไม่สำ�เร็จ แต่พอได้เข้าร่วมอบรมกับ
ทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม ทำาให้พวกเราเห็นเป้าหมายชัดเจน และคิดต่อได้ว่าเราควร
วางขั้นตอนการทำางานแบบไหน ยิ่งคำาถามที่พี่ๆ ถามให้เราคิด ช่วยอุดช่องว่างในสิ่ง
ที่เรามองข้ามหรือนึกไม่ถึงได้ แม้ตอนนี้ง�นอ�จจะล่�ช้�ไปบ้�ง แต่เร�รู้ว่�ทำ�อะไรกัน 
ม�บ้�ง ทำ�ถึงไหนแล้ว และยังต้องทำ�อะไรต่อไป

ส่วน น้ำ� เสริมว�่ ก�รถอดบทเรียนนอกจ�กทำ�ให้แต่ละคนมองเห็นข้อบกพร่องใน
ก�รทำ�ง�นของตวัเองและทมีง�นทีต่อ้งแกไ้ขรว่มกนัแลว้ ยงัทำ�ใหค้วามสมัพันธข์องเพือ่น
ในทีมแน่นแฟ้นขึ้น เพราะได้พูดคุยกันมากขึ้น ทั้งเรื่องที่มีสาระไปจนถึงทุกข์สุข 
ส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งเป็นบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ขณะท่ี ธ�ม บอกว่� ก�รย้อนมองข้อผิดพล�ดของตัวเองเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองข้�ม เพร�ะส่วนใหญ่
คนเร�มักมองเห็นข้อเสียของผู้อื่น แต่ไม่มองพฤติกรรมของตัวเอง การสร้างทีมให้มีความเข้มแข็งทำาได้
ด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะความคิดที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในแต่ละ
สถานการณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความคิดของคนเพียงคนเดียว 

“เวลาเห็นคนอื่นแสดงพฤติกรรมท่ีเราไม่ชอบ เราต้องย้อนกลับมามองตัวเองด้วยเหมือนกันว่า  
เราทำาพฤติกรรมแบบน้ันกับคนอื่นด้วยหรือเปล่า ไม่ควรโทษผู้อื่น แต่ต้องรับฟังเหตุผลของเขาด้วย”  
ธ�ม กล่�วถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้

อ�จ�รย์สมโภชน์ บอกว่� ในฐ�นะท่ีปรึกษ�โครงก�ร เข�เลือกท่ีจะสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ ปล่อยให้
ทีมงานได้คิดเองทำาเอง เพราะอยากให้เขามีความเชื่อมั่น ไม่รอให้เราป้อนข้อมูลให้อย่างเดียว  
จะบอกพวกเข�เสมอว่� ถ้�มีปัญห�อะไรเข้�ม�ปรึกษ�ได้ทันที

ในฐ�นะทีเ่ปน็ครโูขนม�ตลอดชีวติก�รทำ�ง�นกว�่ 20 ป ีอ�จ�รยส์มโภชนม์ัน่ใจว่� ก�รสอนส�ม�รถ
สร้�งคนให้มีทักษะในก�รแสดงโขนได้ แต่ประสบก�รณ์จะทำ�ให้เรียนรู้ว่� ต้องสร้�งคนดูให้ดูโขนเป็นด้วย 
เพร�ะถ้�มีแต่คนแสดง แต่ไม่มีคนดู โขนก็อยู่ไม่ได้ 

“เราตอ้งสรา้งองคป์ระกอบทัง้หมดควบคูก่นัไป ทัง้คนดูทีด่เูปน็ และคนแสดงทีม่คีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆ กลุ่มนี้กำาลังตั้งใจทำาอยู่” 

ก�รอนรัุกษแ์ละสบืส�นศลิปวฒันธรรมใหด้ำ�รงอยูไ่ดน้ัน้ ไมส่�ม�รถเกดิขึน้ได้จ�ก “คำาพูด” แตต่อ้ง
เกิดจ�กก�ร “เรียนรู้” และ “ลงมือทำา” ด้วยคว�มรัก คว�มอดทน และมุ่งมั่น วันนี้โครงก�รรวมพล 
ฅนรักษ์โขนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว�่ “ความรู้และความรัก” รวมถึงคว�มวิริยะ อุตส�หะที่พวกเข�มีต่อศิลปะ
ก�รแสดงโขน ได้นำ�พ�ให้พวกเข�คิด “ส่งต่อ” คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่มีอยู่ให้เย�วชนคนรุ่นใหม่เกิด 
คว�มรู้และคว�มรักโขนเหมือนพวกเข� ทำ�ให้ก�ร “ดูโขนเป็นเล่นโขนได้” เกิดขึ้นได้จริงที่จังหวัดตรัง 

โครงการรวมพลฅนรักษ์โขน 
อาจารย์ที่ปรึกษา สมโภชน์ เกตุแก้ว
 หัวหน�้ภ�ควิช�วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง 
ทีมทำางาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ธนพร วุฒกระพันธ์  เจษฎ� ฉิมสุด 
รสสุคนธ์ ยอดทอง  กิตติพงษ์ นวนจันทร์ 
สุช�ด� เรืองอ่อน  หน่อย ปลั่งประมูล 
สุภัสสร บุญเกื้อ ภควัชร หมั่นหม�ย 
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จ�กลมห�ยใจที่รวยรินของก�รเล่นกลองย�วป�กแจ่ม  
วันนี้ทำ�ให้ผู้คนหันม�สนใจก�รละเล่นกลองย�วม�กขึ้น และ 

เป็นแรงบันด�ลใจให้ผู้ใหญ่หันกลับม�ปลุกกลองย�วให้กลับม� 
มีชีวิตอีกครั้ง…ปัจจุบันกลองย�วในตำ�บลป�กแจ่ม  

เริ่มมีวงผู้ใหญ่ที่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นม�เป็นลำ�ดับ ล่�สุดมี 3 วง  
คือส�ยหน�้เข� ส�ยหนองหอย และส�ยคลองคุ้ย

“เม่ือก่อนในตำาบลเราเคยมีวงกลองยาววงใหญ่เป็นท่ีเล่ืองลือ แต่ตอนหลังเร่ิมหายไป” โย-ไชยโย เสนี 
เด็กหนุ่มช่�งสังเกตจ�กป�กแจ่มบอก พร้อมๆ กับวิเคร�ะห์ว่� เสียงกลองย�วที่เงียบลง เพร�ะคนเริ่ม 
ให้คว�มสำ�คัญกับวงดนตรีประเภทอื่น เมื่อรวมกับก�รข�ดคนรุ่นใหม่ส�นต่อสืบทอด เสียงของ  
“กลองยาวปากแจ่ม” อันเลื่องชื่อก็ค่อยๆ จ�งห�ยไปจ�กชุมชน

“แตช่มุชนยงัคงตอ้งการกลองยาวเสมอ เพราะในชมุชนยงัมกีจิกรรมด้านศาสนา หรือกิจกรรมบนัเทงิ
ต่างๆ ยังต้องอาศัยเสียงจากเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านชนิดน้ี เช่น งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานแห่เรือ แห่พระ 
งานเดือนสิบ งานสงกรานต์ เหล่านี้คือวิถีของชุมชนที่กลองยาวสามารถเติมสีสันให้ประเพณีดังกล่าว 
มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น” ครูวงศ์วิษณ์ แจ้งไข่ ครูโรงเรียนบ้�นคลองคุ้ยที่มีคว�มรู้และเชี่ยวช�ญเรื่องดนตรีพื้นบ้�น 
โดยเฉพ�ะกลองย�ว ชี้ให้เห็นคว�มจำ�เป็นของชุมชนที่ยังต้องก�รให้มีวงกลองย�ว

“แตปั่ญหาคอืจะสรา้งเยาวชนของเราอยา่งไร ใหภ้มูใิจในสิง่ทีช่มุชนม.ี..และรว่มกนัสบืทอด” 
และด้วยโจทย์นี้ ครูวงศ์วิษณ์จึงพย�ย�มตั้งวงกลองย�วเล็กๆ ขึ้นในโรงเรียนและฝึกเด็กช�ยหญิงที่รัก 
และสนใจในเพลงกลองย�ว หวังให้สืบทอดภูมิปัญญ�ของชุมชน 

แต่กระบวนก�รฝึกของครูไม่ได้มีก�รเช่ือมโยงกับชุมชน วงกลองย�วของเด็กๆ จึงยังมีพัฒน�ก�ร
ไม่ม�กนัก 

และในฐ�นะแกนนำ�เย�วชนอย�่งโยที่มองเห็นปัญห�นี้ ห�กไม่คิดทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใด กลองย�ว
ป�กแจ่มคงเหลือเพียงตำ�น�นที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

“ผมมองว่าถ้าไม่มีคนสืบทอด เพลงกลองยาวอาจจะหายไปเลยก็ได้”
เหตุผลแค่น้ีก็น่�จะเพียงพอท่ีทำ�ให้โยชวนเพ่ือนๆ ท่ีมีคว�มสนใจและอย�กจะส�นต่อก�รตีกลองย�ว

ม�ทำ�ง�นเพ่ือห�แนวท�งสร้�งวงกลองย�วให้กลับม�ย่ิงใหญ่อีกคร้ัง ซ่ึงก็เป็นจังหวะท่ีสงขล�ฟอร่ัมเปิดโอก�ส

แมฝ้นจะตกๆ หยดุๆ แต่กไ็มไ่ดเ้ป็นอปุสรรคแตป่ระการใดสำาหรับการฝกึซ้อมเพลงกลองยาว
ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ตำาบลปากแจ่ม อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพราะบทเพลงที่
พวกเขาเล่น กลองที่พวกเขาตี คือสิ่งที่คนรุ่นปู่รุ่นย่า เพียรพยายามรักษาและส่งต่อสืบกันมา

นั่นหม�ยคว�มว่�...ก�รฝึกซ้อมอย่�งหนักหน่วง ไม่เพียงทำ�ให้เกิดคว�มชำ�นิชำ�น�ญในบทเพลง
กลองย�ว ห�กยังหม�ยถึง “วงกลองยาว” ท่ีเคยเป็นเหมือน “ลายเซ็น” ของบ้�นป�กแจ่มท่ีว่� คร�ใดท่ีชุมชน
หรือหมู่บ้�นละแวกใกล้เคียงมีง�นบุญง�นกุศลวงกลองย�วจ�กบ้�นนี้จะมีโอก�สแสดงอวดฝีมือให้ผู้คน 
ได้รับรู้
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ให้เย�วชนเข้�ร่วมโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� โยจึงรวบรวม
เพื่อนๆ และน้องๆ เขียนข้อเสนอโครงการสืบสานการเล่นกลองยาว  
เพื่อสืบทอดและสานต่อเพลงกลองยาวของชุมชน

และโครงก�รที่เสนอ สะท้อนให้เห็นถึงก�ร “เอาจริง” ที่จะนำ� 
วงกลองย�วป�กแจ่มให้กลับม�ยิ่งใหญ่อีกครั้ง 

เมื่อตกลงกันว่าจะสืบทอดวงกลองยาวของชุมชน คำาถาม 
ชวนคิดต่อมาคือ จะสืบทอดอย่างไรไม่ให้วงกลองยาวต้องล้มหายตาย
จากไปอีก 

ขอ้เสนอของทมีคอืต้องสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งคนทีฝ่กึ
กลองยาวกับคนในชุมชน ซึ่งคนฝึกอาจไม่ได้มีแค่ทักษะการตีกลอง  
แต่หมายถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาภูมิปัญญาของชุมชน 
ขณะที่ชุมชนก็ต้องเข้าใจว่า การเปิดโอกาสให้วงกลองยาวได้ออกไป
แสดงก็หมายถึงการเห็นคุณค่าและให้ความสำาคัญกับมรดกของชุมชน

รวมพลังฟ้ืนกลองยาว

กลุ่มกลองยาวเด็กปากแจ่มประกอบด้วยสม�ชิกรุ่นเย�ว์ คือ 
เกมส์-ดนู หนูกูล เซมเบ้-ปรานันต์ โชติรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และเหน่ง-เฉลิมศักดิ์ ชูจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ส่วนเย�วชนอีก 3 คน ประกอบด้วย โย โจ้-ธิภากร 
อั้นซ้าย และ อ๋อม-จักรรินทร์ บุญรงค์ 

พระอ๋อม ซึ่งกำ�ลังอยู่ในเพศบรรพชิตเล�่ว�่ ครูวงศ์วิษณ์ชักชวนให้
เข้�ม�ช่วยดูแลน้องๆ ในเรื่องจังหวะก�รเล่น เนื่องจ�กเห็นว่� ตัวเองพอจะ
มีฝีมือในก�รเล่นกลองย�วอยู่บ้�งขณะที่ยังไม่ได้บวช แต่เมื่อครองเพศ
บรรพชิตแล้ว ก�รเข้�ม�ช่วยง�นเริ่มน้อยลง ทำ�ได้เพียงช่วยแนะนำ�  
รับฟังเสียง หรือจับจังหวะในบ�งโอก�สที่ไม่ขัดต่อกิจของสงฆ์

ส่วน เหน่ง เกมส์ และเซมเบ้ บอกว่� อยู่ในชุมนุมกลองย�วของ
โรงเรียนคลองคุ้ยอยู่แล้ว ซึ่งมีสม�ชิกเป็นเพื่อนๆ วัยเดียวกันประม�ณ  
10 คน มีครูวงศ์วิษณ์ช่วยดูแลและซักซ้อม พอเล่นได้บ้�ง แต่ยังไม่มีวง 
อย่�งเป็นท�งก�ร ท่ีช่ืนชอบกลองย�วเพร�ะสนใจเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้�น 
ประกอบกับเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้�ชุมนุมนี้ชอบคว�มสนุกสน�นและจังหวะ
โจ๊ะๆ ของกลองย�วที่สร�้งสีสันในง�นพิธีต�่งๆ เมื่อมีพี่ๆ เข้�ม�ร่วมเล่น
และชักชวนให้ทำ�โครงก�รจึงสนใจ

“เห็นวงกลองยาวมาตั้งแต่ยังเด็ก อยากเล่นเป็นบ้าง ได้อารมณ์ ครึกครื้น น่าจะสนุก พอมีโอกาส 
ก็เข้ามาเล่น กลองยาวมีมาตั้งแต่โบราณและสมัยนี้ผู้คนไม่ค่อยเล่น อยากสืบสานเอาไว้” เกมส์ อธิบ�ย
เหตุผลของก�รเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของวงกลองย�ว

หลังจ�กรวบรวมกำ�ลังพลเสร็จสรรพ กิจกรรมแรกคือศึกษ�ข้อมูลกลองย�วจ�กปร�ชญ์และผู้รู้ 
ในชุมชน โดยครูวงศ์วิษณ์แนะนำ�ตาเจียร เมืองราช และ ตาไข่ เซ่งย่อง ที่มีศักดิ์เป็นลุงของเซมเบ้ด้วย

บรรย�ก�ศก�รพบปะพูดคุยระหว่�งกลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่มกับปร�ชญ์ช�วบ้�นเป็นไปอย่�ง
สนุกสน�น ขณะที่แกนนำ�เล่�ถึงวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของก�รทำ�โครงก�ร ต�เจียรและต�ไข่ก็ให้ 
คำ�แนะนำ�ว�่ ตอ้งหมัน่ฝกึฝนอย่�ไดข้�ด และยนิดทีีช่ว่ยสอนลกูเลน่หรอืเทคนคิต�่งๆ ใหโ้ดยไมม่คี�่ใชจ้�่ย
แต่อย่�งใด

และเพื่อสร้�งก�รรับรู้ถึงก�รทำ�โครงก�ร ให้คนในชุมชนหันม�เห็นคว�มสำ�คัญและสนับสนุน  
กลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่มและปร�ชญ์ช�วบ้�นจึงร่วมกันประช�สัมพันธ์เพื่อรับสมัครสม�ชิกเพิ่มเติม  
โดยใช้วิธีบอกกล่�วป�กต่อป�กและใช้รถยนต์ติดป�้ยไวนิลแห่ไปต�มหมู่บ้�น

“เห็นวงกลองยาวมาตั้งแต่
ยังเด็ก อยากเล่นเป็นบ้าง 
ได้อารมณ์ ครึกครื้น  
น่าจะสนุก พอมีโอกาสก็เข้า
มาเล่น กลองยาวมีมาต้ังแต่
โบราณและ สมัยนี้ผู้คน 
ไม่ค่อยเล่น อยากสืบสาน
เอาไว้”

“การวางตัวเด็กในตำาแหน่งที่เหมาะสมสำาหรับเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น 
จะทำาให้เด็กค้นหาตัวเองเจอมากขึ้น เพราะพื้นฐานความสามารถของเด็ก
แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ไม่ยากที่จะสอน ขณะเดียวกันจิตวิญญาณของ 
คนเป็นครูนอกจากให้วิชาความรู้แก่เด็กแล้ว ต้องมองให้เห็นถึงความถนัด 
และพรสวรรค์ของเด็กแต่ละคนด้วย”
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“ตอนนั้นกลุ่มเป้าหมายรองของเราไม่ใช่เฉพาะเด็กในโรงเรียน แต่เป็นคนที่มีความสนใจการเล่น 
กลองยาว สามารถเข้าร่วมทีมกับเราได้ ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงวัย ไม่มีเกณฑ์อะไร
ในการคัดเลือก ขอแค่มีความสนใจแล้วมาฝึกกันอีกที ถ้าเล่นไม่ได้ก็ฝึกจนเล่นได้ ตอนนั้นมีคนนอกสมัคร
มา 20 กว่าคน มีทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มน้องๆ เยาวชนในโรงเรียน” โย เล่�ถึงเหตุผล
ของก�รประช�สัมพันธ์โครงก�รและก�รรับสมัครสม�ชิกเพิ่มเติม

และผลของก�รทำ�ประช�สัมพันธ์ทำ�ให้กลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่มมีสม�ชิกจำ�นวนเพิ่มขึ้นและ 
เพียงพอที่จะตั้งวง 

ฝึกซ้อมเพ่ือฟ้ืนคืน

วงกลองย�วประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักๆ ไม่กี่ชนิด คือกลองย�ว ฉิ่ง ฉ�บ กรับ ดังนั้นก�รเลือก
เครื่องดนตรีที่เหม�ะกับผู้เล่นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ 

ทั้งนี้ แกนนำ�แต่ละคนถนัดกันคนละอย่�ง โย โจ้ และเกมส์ถนัดตีกลอง เหน่งถนัดตีฉิ่ง ส่วนเซมเบ้ 
ส�ม�รถจับจังหวะได้ดีประกอบกับเพื่อนที่เป็นแม่เพลงคนเก่�ออกไป ครูวงศ์วิษณ์จึงว�งตัวเซมเบ้ให้ 
เป็นแม่เพลง 

“เมื่อก่อนหนูตีฉาบอยู่ สักพักครูให้ลองมาตีกลองดู ตีไปตีมา ครูเลือกหนูเป็นแม่เพลงคือ ให้เป็น
คนตีกลองข้ึนจังหวะคนแรกหรือคนนำาจังหวะ เพราะแม่เพลงอีกคนเขาออกไป ครูเลยให้เรามาเป็นแม่เพลงแทน” 
เซมเบ้เล่� ซึ่งคนในทีมก�รันตีว่�เซมเบ้ทำ�หน�้ที่แม่เพลงได้อย่�งเฉียบคม

และหน�้ที ่“แมเ่พลง” นอกจ�กจะเปน็ตวัยนืในก�รนำ�จงัหวะแรกแลว้ ยงัส�ม�รถตขีดัจงัหวะ หรอื 
เรียกว่� “ลูกขัด” ในที่นี้ไม่ได้หม�ยถึงก�รไปขัดจังหวะ แต่หม�ยถึงลูกเล่นในก�รตี เพื่อปลุกให้เกิดคว�ม
เร้�ใจในจังหวะนั้นๆ ม�กขึ้นไปอีก ซึ่งจะทำ�ให้จังหวะที่เล่นสอดประส�นและมีคว�มสนุกสน�นม�กขึ้น

ขณะที่ครูวงศ์วิษณ์บอกว่� นอกจ�กมองถึงคว�มชอบของเด็กแต่ละคนแล้ว การวางตัวเด็กใน
ตำาแหน่งที่เหมาะสมสำาหรับเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะทำาให้เด็กค้นหาตัวเองเจอมากขึ้น เพราะ 
พื้นฐานความสามารถของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ไม่ยากที่จะสอน ขณะเดียวกันจิตวิญญาณ
ของคนเปน็ครนูอกจากใหว้ชิาความรูแ้กเ่ดก็แลว้ ตอ้งมองใหเ้หน็ถงึความถนดัและพรสวรรคข์องเดก็
แต่ละคนด้วย 

เช่นเดียวกับโจ้ท่ีมีพื้นฐ�นก�รเล่นดนตรีไทยม�ก่อน ก�รตีกลองย�วจึงไม่ย�กเกินคว�มส�ม�รถ  
เพร�ะโจ้จบศิลปกรรมศ�สตร์ ส�ข�ดนตรีไทย จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� โดยโจ้เริ่มฝึกฝนดนตรีไทย
ทุกประเภทม�ตั้งแต่อยู่ประถมศึกษ�ปีที่ 4 จึงง�่ยที่จะต่อเพลง เข�้จังหวะกับสม�ชิกในวง 

สำ�หรับ โย ซ่ึงไม่มีพ้ืนฐ�นก�รตีกลองม�กนัก แต่ก็พร้อมเรียนรู้ “ผมเล่นไม่เป็นเลย แต่ก็ถามตัวเองว่า 
แลว้ทำาไมไมเ่ลน่ใหเ้ปน็ จึงตอ้งฝกึหนกักวา่คนอืน่ๆ โดยมคีรวูงศว์ษิณค์อยใหค้ำาแนะนำา และฝึกสอนจงัหวะ
การตีอย่างใกล้ชิด” 

ส่วนเหน่งและเกมส์ แม้จะแอบบ่นอยู่บ้�งต�มประส� เพราะการตีกลองยาวแรกๆ จะรู้สึกเจ็บมือ 
โดยทั้งคู่ยอมรับว่ามีท้อบ้าง แต่ก็อาศัยความคุ้นชิน พยายามทำาความคุ้นเคย และเล่นอย่างต่อเนื่อง
จะทำาให้เรียนรู้ที่จะผ่อนจังหวะการตี

ในส่วนของก�รฝึกซ้อมแกนนำ�จะใช้เวล�ว่�งหลังเลิกเรียนเป็นเวล�ฝึก มีครูวงศ์วิษณ์เป็นคนสอนหลัก 
มีปร�ชญ์ช�วบ�้นม�ช่วยต่อเพลงต�มว�ระโอก�ส

“เด็กๆ ตั้งใจซ้อมกันมาก นอกจากจะเข้ามาอยู่ในชมรมกลองยาวเพื่อฝึกตีกลอง หลังเลิกเรียน 
ก็ยังซ้อมกันต่อ เห็นถึงความตั้งใจของทุกคน” 

ลงสนามฝึกปรือฝีมือ

ง�นเปดิตวัครัง้แรก เปน็ก�รไปชว่ยง�นศพของคนในชมุชนคลองคุย้ แมจ้ะเปน็ง�นเลก็ๆ แตก่ส็ร�้ง
คว�มประหม่�ให้กับทีมไม่น้อย เล่นผิดบ้�งถูกบ้�ง คร่อมจังหวะบ้�ง แต่ในวันนั้นทำ�ให้ทุกคนได้เห็นถึง
ศักยภ�พของเย�วชนในท้องถิ่น จ�กนั้นกลองย�วทั้งวงกลับม�ซ้อมใหม่ กำ�ลังใจเริ่มม� เพร�ะครูวงศ์วิษณ์
บอกว่�อีก 1 เดือน จะมีคิวโชว์ที่ต�่งจังหวัด

และง�นโชว์ตัวครั้งแรกอย่�งเป็นท�งก�ร คือง�นด้�นสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องไปเล่นที่จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช โดยผู้จัดง�นประส�นผ่�นครูวงศ์วิษณ์ คว�มตื่นเต้นย่ิงกว่�ตอนเล่นในหมู่บ้�นมีม�กขึ้น
เป็นร้อยเท�่ คว�มประหม่�เริ่มม�เยือนทั้งวง เพร�ะง�นนี้มีคนให้คว�มสนใจล้นหล�ม

“สิ่งสำาคัญที่สุดที่น้องๆ ทุกคนต้องมีนั่นคือ สมาธิ เพราะจะทำาให้เกิด 
ความผิดพลาดน้อยลงถ้าเล่นได้เหมือนตอนซ้อม มีสมาธิก็จะไม่พลาด  
เล่นแล้วล่มบ้าง ตื่นเต้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา เพราะบางคนมีพ่อมาดู  
แม่มาดู มีญาติพี่น้องมาดูก็ทำาให้ตื่นเต้นได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ จะทำาได้ดีขึ้น”



353

Songkla Young Active Citizen4

352

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 4

“พยายามพูดคุยกับน้องๆ ว่าเราเล่นได้นะ เราต้องทำาได้ ตอนนั้น 
ในทีมมีประมาณ 10 คนที่ไปเล่น พยายามสร้างขวัญกำาลังใจให้น้อง  
บอกเขาว่าเล่นให้เหมือนตอนซ้อม มีบ้างบางจังหวะที่เล่นแล้วล่มไปเลย  
ชาวบา้นกห็วัเราะกนั เรากเ็อาใหมเ่ริม่กนัใหม ่ไมเ่ปน็ไร วนันัน้เลน่ไป 2 รอบ 
รอบละ 20 นาที” โย เล่�ถึงวิธีปลุกขวัญและกำ�ลังใจของลูกทีมก่อนขึ้นโชว์ 
แมน้�ทนีัน้ตวัเข�เองจะรูส้กึตืน่เตน้ไม่นอ้ยไปกว�่นอ้งกต็�ม เพร�ะก�รสร�้ง
ขวัญกำ�ลังใจคือสิ่งสำ�คัญอย�่งยิ่งของก�รแสดง

“มีคนดูเยอะมาก อายด้วย ตอนซ้อมผมไม่อาย เพราะมีแต่พวกเรา
อีกอย่างยังด้อยประสบการณ์ ความรู้สึกวันนั้นบอกไม่ถูก ใจเต้นตึกๆๆๆ 
ก็คือตั้งใจทำาตรงนั้นให้ดีที่สุด” เกมส์ สะท้อนคว�มรู้สึกครั้งแรกที่ได้โชว์ตัว
ต่�งจังหวัด 

เช่นเดียวกับเหน่ง บอกว�่ รู้สึกตื่นเต้นม�ก ไม่เหมือนกับตอนซ้อม 
เพร�ะตอนซ้อมมีเฉพ�ะเด็กในหมู่บ้�นม�ดู แต่ก�รไปแสดงคร้ังน้ี สำ�หรับตน
คือก�รเล่นกลองย�วในแบบที่จริงจัง มีคนดูนับร้อยคน คว�มประหม่� 
ย่อมมีเป็นธรรมด� 

ส่วนเซมเบ้บอกส้ันๆ ว่� รู้สึกอ�ย แต่ยังส�ม�รถออกลีล�ก�รตีลูกขัดได้ 
พร้อมยอมรับว่� แม้วันนั้นยังทำ�ได้ไม่ดีเท่�ที่ควร แต่ก็ทำ�เต็มที่และทำ�ดี 
ที่สุดแล้ว 

ขณะที่โจ้บอกว่� ห�กทีมได้ออกง�นบ่อยๆ คงส�ม�รถลดคว�ม 
ตื่นเต้นลงได้ เพร�ะจะมีคว�มมั่นใจในก�รเล่นม�กขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ธรรมด�ของก�รแสดงโชว์ แต่สิ่งสำาคัญที่สุดที่น้องๆ ทุกคนต้องมีนั่นคือ 
สมาธิ เพราะจะทำาให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง

“ถ้าเล่นได้เหมือนตอนซ้อม มีสมาธิก็จะไม่พลาด เล่นแล้วล่มบ้าง 
ตื่นเต้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา เพราะบางคนมีพ่อมาดู แม่มาดู มีญาติพี่น้อง
มาดูก็ทำาให้ตื่นเต้นได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ จะทำาได้ดีขึ้น”

ซึ่งก�รแสดงในครั้งนั้น หล�ยคนในทีมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่�รู้สึก
ภูมิใจและประทับใจกับง�นโชว์ครั้งแรกในต่�งถิ่น

ปรับจังหวะ สู่กลองยาวมืออาชีพ

“หากจะออกงานครั้งที่สอง ต้องให้เกิดความชำานาญมากกว่านี้ 
ถ้าไปเล่นแล้วล่ม วงเราหน้าแตกแน่ คร้ังแรกที่เกิดความผิดพลาดนั้น
มองว่า เราซ้อมน้อยเกินไป ยังไม่เกิดความชำานาญมากพอ ถ้าจะไป 
ออกงานต้องเป๊ะๆ คือต้องซ้อมให้ถึงลูกถึงคน พูดง่ายๆ คือถ้าไปเล่นโชว์  
คนตอ้งไมเ่บือ่ทีจ่ะฟงั ตอ้งเลน่ใหค้นเกดิความคกึคะนองใหไ้ด”้ โย กล�่ว

“หากเล่นแล้วล่ม คุมจังหวะ
ไม่ได้ สุดท้ายก็จะไม่รอด 
ทางออกคือซ้อมให้มากขึ้น 
รวมถึงความเป็นทีมที ่
ต้องสามัคคีกัน ต้องเล่น 
ให้พร้อมกัน ขึ้นและจบ
พร้อมกัน จะทำาให ้
วงกลองยาวเล่นได้อย่าง
มืออาชีพ ดังนั้นการกลับ
มาทบทวนจังหวะ  
ถอดบทเรียนของการโชว์
ครั้งก่อน ทำาให้ทีมเห็นถึง
ความผิดพลาดและแก้ไข 
ได้ถูกจุดยิ่งขึ้น”
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ถึงคว�มมุ่งมั่นในทีม พร้อมระบุว�่ หากเล่นแล้วล่ม คุมจังหวะไม่ได้ สุดท้ายก็จะไม่รอด ทางออกคือ
ซ้อมให้มากขึ้น รวมถึงความเป็นทีมที่ต้องสามัคคีกัน ต้องเล่นให้พร้อมกัน ขึ้นและจบพร้อมกัน  
จะทำาให้วงกลองยาวเล่นได้อย่างมืออาชีพ

ดังนั้น การกลับมาทบทวนจังหวะ ถอดบทเรียนของการโชว์ครั้งก่อน ทำาให้ทีมเห็นถึงความ
ผิดพลาดและแก้ไขได้ถูกจุดยิ่งขึ้น 

นอกจ�กนี้โยและโจ้เห็นว่� ก�รฝึกซ้อมในพื้นที่กับปร�ชญ์ชุมชนของตัวเองอ�จจะจำ�เจไป จึงพ� 
กลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่มไปทัศนศึกษ�นอกพื้นที่ โดยมีเป้�หม�ยที่วังเทพท�โร หรือวังมังกร 88 ตัว  
ตั้งอยู่ที่ตำ�บลเข�กอบ อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งสร�้งขึ้นจ�กฝีมือของ ครูจรูญ แก้วละเอียด ศิลปิน
พื้นบ้านจังหวัดตรัง สาขานันทนาการ ประจำาปี 2543 เคยตั้งคณะกลองย�วชื่อคณะบ้�นเข�กอบ ต่อม�
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะทวีภูมิปัญญ� ซึ่งมีจุดเด่นคือก�รใช้ท�่รำ�ประกอบก�รแสดงกลองย�ว รวมทั้งได้รับ
ร�งวลัถ้วยพระร�ชท�นก�รแขง่ขนักลองย�วรุน่ผู้ใหญจ่�กสมเดจ็พระเจ้�ลกูเธอเจ้�ฟ�้จฬุ�ภรณวลยัลกัษณ ์
ในปี พ.ศ.2545 

“เป้าหมายคืออยากให้น้องๆ เรียนรู้ถึงจังหวะลูกเล่นใหม่ๆ จากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ 
ซึง่นอ้งๆ กไ็ดเ้รยีนรู้ถงึเทคนคิแพรวพราวมากขึน้ ไดค้วามสนกุสนานดว้ย เพิม่ความมัน่ใจใหเ้ขากลบัไปดว้ย 
พอกลับมาฝึกซ้อมกันที่โรงเรียนทำาให้แต่ละคนเริ่มมีพลังมากขึ้น เรากลับมาปรึกษากันว่า จังหวะที่ปราชญ์
สอนจะเอามาปรับใช้ได้อย่างไร เพราะเป็นจังหวะยากและคนในกลุ่มไม่มีใครรู้มาก่อน และเราควรเอาจังหวะน้ี 
มาลองเล่นกันในกลุ่มบ้าง” โย บอกก�รเรียนรู้นอกพื้นที่

หลังจากศึกษาดูงานนอกสถานที่แล้ว การซ้อมยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลตอบรับ
จากชุมชนเริ่มมีมากขึ้น ทั้งงานบุญ ทอดกฐิน แห่เทียนพรรษา งานบุญเดือนสิบ หรืองานชักพระ 
ความประหม่าในครั้งแรกเริ่มลดลง เมื่อชาวบ้านเริ่มเข้ามาร่วมรำาในขบวนมากขึ้น ความผิดพลาด 
กเ็ริม่นอ้ยลง ตามมาดว้ยความสนกุสนานในงาน หลงัจากจงัหวะกลองยาวเขา้มาชว่ยกระชบัชอ่งวา่ง
ระหว่างวัยให้แคบลง

ชีวิตชีวาของกลองยาวปากแจ่ม

คว�มสนกุสน�นของจงัหวะดนตรกีลองย�ว ถกูถ�่ยทอดผ�่นเรยีวมอืบอบบ�งของเดก็และเย�วชน 
แม้ไมถ่งึกบันบัหนึง่ใหม ่แตก่ไ็ดป้ระสบก�รณ ์ไดร้บัก�รกล�่วข�นถงึป�กตอ่ป�ก แมใ้นชว่งเริม่ตน้สว่นใหญ่
จะเป็นง�นเล่นฟรี ไม่มีค่�ตอบแทน หรือบ�งทีมีบ้�งท่ีได้ค่�น้ำ�มันรถ เพร�ะถือว่�ห�เวทีเพ่ือเป็นก�รเปิดตัว
ประช�สมัพนัธว์ง แตพ่วกเข�กค็ดิถงึร�ยไดท้ีพ่อจะเปน็ค่�กนิ ค�่เครือ่งดืม่ใหก้บันอ้งๆ หรอืเปน็ทนุสำ�หรบั
ซ่อมแซมกลอง หรือก�รทำ�กลองขึ้นม�ใช้เอง

“เรายังไม่มีช่างและอุปกรณ์ที่จะทำากลองยาวได้เพียงพอ เพราะใช้ทุนเยอะ ตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆ  
กใ็ชข้องโรงเรยีนสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่กซ็ือ้จากงบประมาณโครงการ เกบ็ไว้สว่นหนึง่ไวซ้อ่มบำารงุเทา่นัน้” 
ทีมง�นบอกเล่�ถึงค่�ใช้จ่�ยของวง

จากลมหายใจท่ีรวยรินของกลองยาวปากแจ่ม วันน้ีเป้าหมายท่ีทีมงานต้ังไว้เร่ิมเป็นรูปเป็นร่าง 
นั่นคือ การยอมรับจากคนในชุมชน ทำาให้ผู้คนหันมาสนใจการละเล่นกลองยาวมากขึ้น และเป็น 
แรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่หันกลับมาปลุกกลองยาวให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

“กลองยาวให้ความสนุกสนานต่อชาวบ้าน และวงกลองยาวอยู่คู่กับประเพณีไทยมาแต่อดีต  
มงีานชาวบา้นกจ็ะนกึถึงกลองยาวเปน็อนัดบัแรก ตอนนีไ้ปเล่นทีไ่หน สงัเกตงา่ยๆ ถา้มคีนออกมาแจมดว้ย  
รำาด้วย ก็แปลว่าเราเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้ว” โยสะท้อนถึงประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�ระหว่�งก�รโชว์

ปัจจุบันกลองยาวในตำาบลปากแจ่ม เริ่มมีวงผู้ใหญ่ที่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลำาดับ ล่าสุดมี  
3 วง คือสายหน้าเขา สายหนองหอย และสายคลองคุ้ย

โย อธิบ�ยเพิ่มเติมว่� วงกลองย�วที่กำ�ลังฟอร์มวงอยู่ตอนน้ี เป็นวงด้ังเดิมที่คลองคุ้ย ซึ่งเป็นวง 
ของผู้ใหญ่ในชุมชน ซึ่งเวล�ไปเล่นจะมีท้ังกลองย�วเย�วชนและกลองย�วส�ยคลองคุ้ย ท่ีส�ม�รถเล่นได ้
เข้�ข�กันอย่�งสนุกสน�น โดยกลองย�วส�ยคลองคุ้ยได้เข้�ม�ขอเพลงและขอจังหวะจ�กกลุ่มกลองย�ว 
เด็กป�กแจ่มด้วย

“ดีใจทีจ่ะมวีงกลองยาวเกดิขึน้มาอกีนอกจากวงของเรา ไมเ่คยคิดว่าเขาจะมาเปน็คูแ่ขง่กบัเรา เพราะ
ก่อนหน้านี้เขาเป็นวงเก่าอยู่แล้ว เขาคงได้แรงบันดาลใจ เลยอยากปลุก อยากสร้างของเขาขึ้นมาใหม่  
พอเขามาขอจังหวะเราก็ให้เขาไป ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปทั้งจังหวะใหม่จังหวะเก่าไม่ได้ 
ปิดบังกัน” 
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โครงการกลองยาวปากแจ่ม
ที่ปรึกษาโครงการ  ครูวงศ์วิษณ์ แจ้งไข่ โรงเรียนบ�้นคลองคุ้ย
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนชุมชนคลองคุ้ย ตำาบลปากแจ่ม อำาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ไชยโย เสนี   ธิภ�กร อั้นซ�้ย 
จักรรินทร์ บุญรงค์   ดนู หนูกูล 
ปร�นันต์ โชติรัตน์   เฉลิมศักดิ์ ชูจันทร์

“การเล่นกลองยาวทำาให้เขามีสมาธิมากขึ้น สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนได้ ทั้งความสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายในวิชาต่างๆ ก็ดีขึ้น จากที่
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ไม่เป็นโล้เป็นพาย ชอบเที่ยวเล่น ยิงนก ตกปลา  
เมื่อมาตีกลองทำาให้มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนมากขึ้น และที่สำาคัญ 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียน”

จากจังหวะกลองยาว...สู่จังหวะชีวิต 

กลุ่มกลองย�วเด็กป�กแจ่มยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อสืบทอดกลองย�วป�กแจ่มให้คงอยู่ต่อไป  
ก�รฝึกซ้อมนอกจ�กจะได้ฝึกปรือฝีมือให้เชี่ยวช�ญและชำ�น�ญยิ่งขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 
ในตัวทีมง�นหล�ยอย่�ง

“มีความรับผิดชอบมากขึ้น เราจะทำาตัวเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้เราเข้าวงการ  
มีน้องๆ มีอาจารย์ จึงต้องปรับตัวให้ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้นำามากขึ้น เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่กล้า
แสดงออกเลย คยุไมเ่กง่ ไมค่อ่ยพดู แตโ่ครงการนีส้รา้งความมัน่ใจใหผ้มมากขึน้” โย ยอ้นมองตวัเอง
หลังถ�มถึงคว�มเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

เช่นเดียวกับโจ้ ที่บอกว่� รู้สึกดีใจที่ได้รับโอก�สฝึกฝนเย�วชนให้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน โครงการนี้
ทำาให้เขาค้นพบศักยภาพของตัวเองในการฝึกสอนเด็ก จากที่ไม่เคยคิดว่าจะทำาได้ ก็ทำาได้ ทำาให้เขา
มั่นใจมากย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันภาพฝันท่ีเคยคิดว่า การละเล่นกลองยาวสามารถสร้างอาชีพให้ชุมชนได้ 
น่าจะเป็นจริงได้ในเร็ววัน เพราะทั้งในและนอกชุมชนมักจะมีงานบุญหรือประเพณีที่ล้วนแต่ 
มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

ส่วน เกมส์ บอกว�่ การเล่นกลองยาวทำาให้เขามีสมาธิมากขึ้น สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนได้ ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายในวิชาต่างๆ ก็ดีข้ึน จากที่ก่อนหน้านี้เกมส์
ยอมรับว่า ไม่เป็นโล้เป็นพาย ชอบเที่ยวเล่น ยิงนก ตกปลา เมื่อมาตีกลองทำาให้มีสมาธิจดจ่อกับ 
การเรียนมากขึ้น และที่สำาคัญได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียน

เชน่เดยีวกบัเซมเบ ้ท�ย�ทปร�ชญช์มุชน ทีเ่ชือ่ว�่การเลน่กลองยาวเกง่ไมไ่ดข้ึน้อยูกั่บสายเลือด
หรือความเป็นทายาทเท่านั้น แต่อยู่ที่การฝึกซ้อม มีใจรัก และอดทนก็สามารถทำาให้เล่นเก่งขึ้นได้

“โครงก�รนี้นอกจ�กจะทำ�ให้ได้เล่นกลองย�ว ได้สืบส�นวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังทำ�ให้เร�ได้ 
สอนน้องๆ ช้ัน ป.4-ป.5 เพร�ะที่โรงเรียนจะมีก�รลดเวล�เรียน เร�ส�ม�รถเอ�เวล�นั้นม�เอ�ม�ซ้อม 
และสอนน้องๆ ในวง ซึ่งที่ผ่�นม�พ่อแม่ก็ให้ก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดีในเรื่องก�รเล่นกลองย�ว”

เช่นเดียวกับเหน่งที่สะท้อนถึงว่� ที่ผ่�นม�ไม่รู้จักคำาว่าการจัดการเวลา บ่อยครั้งที่เหน่งม�ส�ย 
แต่ ณ วันน้ี เข�ส�ม�รถจัดก�รเวล�ได้ดีข้ึน เน่ืองจ�กต้องเรียนและฝึกซ้อมกลองย�วไปด้วย แม้ว่�ไม่ง่�ยนัก
แต่เข�ก็ส�ม�รถทำ�ได้

“ได้เรียนรู้เรื่องตรงต่อเวลา รู้จักจัดลำาดับความสำาคัญของงานทำาให้สามารถทำาทุกอย่างได้
ราบรื่นขึ้น เวลาพี่เขานัดมา หน้าที่ของเราคือมาให้ตรงเวลา เมื่อก่อนมาสาย เดี๋ยวนี้รู้สึกว่า 
จัดการได้ครับ ส่วนการเล่นกลองยาวทำาให้รู้สึกดี มีความสุข และสนุกในการเล่นแต่ละครั้ง พ่อแม่ก็
สนับสนุน เขาเคยมาดูผมเล่น เขาบอกว่าเก่งดี”

ทั้งนี้ โยและโจ้ยอมรับว�่ นอกจ�กก�รเติมเต็มคว�มส�ม�รถของลูกทีมแล้ว ก�รยกระดับในเรื่อง
เครื่องแต่งก�ยที่เป็นเอกลักษณ์ของทีม หรือก�รมีน�งรำ�จะทำ�ให้ทีมดูมีสีสันม�กข้ึน รวมทั้งก�รนำ� 
เครื่องดนตรีชิ้นอื่นม�บรรเลงร่วมด้วยจะทำ�ให้กลองย�วเด็กป�กแจ่มสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

“ถ้าถามว่าขาดอะไร ก็ขาดคนที่จะมารำาด้วยครับ ถ้ามีชุดจะช่วยยกระดับไปได้อีกขั้นหนึ่ง แต่จะ 
ดขีึน้ไปอกีถา้โจเ้ปา่ปีเ่ปน็แลว้เอาปีม่าแจม หรอืมเีครือ่งดนตรชีิน้อืน่เขา้มาแจมดว้ยจะเกดิเปน็วงใหญท่ีส่นกุ
มากขึ้น เพราะหากใช้มุขเดิมๆ บางครั้งก็เบื่อ การประยุกต์เอาปี่ หรือคีย์บอร์ดเข้ามาแจมด้วย เหมือน 
ตอนไปเล่นงานศพท่ีมีการเอาพิณมาดีดด้วย ส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให้ท้ังคนเล่นและชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยกัน 
มากข้ึน สนุกข้ึน”

สำ�หรับก�รรับส่งไม้ต่อ โยและโจ้บอกว่�ในปีหน้�ทั้งสองคนจะว�งบทบ�ทเป็นโคชคอยดูแลน้องๆ 
เป็นหลัก โดยดันเด็กรุ่นเก่�ให้ข้ึนม�เป็นรุ่นพี่ที่ส�ม�รถสอนรุ่นน้องได้ และสร้�งเด็กรุ่นใหม่ม�เสริมวง 
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันงานที่ต้องทำาอย่างเร่งด่วนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้
เกี่ยวกับกลองยาวที่ได้มาจากปราชญ์ชุมชนให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรกลองยาว 
ของท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดต่อไป

ส่วนใหญ่เป็นโน้ตเพลงซึ่งยังเป็นเพียงก�รเก็บบันทึกในรูปเล่มที่ยังไม่สมบูรณ์ม�กนัก โดยโยเชื่อว�่
นี่คือก�รส่งต่อพลังและเป็นก�รสร�้งเย�วชนให้สืบส�นกลองย�วแบบรุ่นต่อรุ่น ทำ�ให้วัฒนธรรมกลองย�ว
ถ่�ยทอดไปได้อย�่งไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะใจรักและการไม่น่ิงดูดายของกลุ่มกลองยาวปากแจ่ม บวกกับความมุ่งม่ันเรียนรู้ 
พยายามฝึกซ้อม ล่มบ้าง ดีบ้าง หน้าแตกบ้าง แต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อ อดทนเพียรพยายาม จนวันนี้
เสียงกลองยาวที่เคยหายไป หวนกลับคืนสู่ชุมชนบ้านคลองคุ้ยอีกครั้ง จังหวะดนตรีที่สนุกสนาน 
สรา้งความมชีวีติชวีาและความเบกิบานใหแ้กช่าวบา้น การนัตไีดจ้ากรอยยิม้ยามรา่ยรำาไปตามจงัหวะ 
ป๊ะเท่งป๊ะ ป๊ะเท่งป๊ะ อะ ป๊ะเท่งป๊ะ...
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ทรัพย�กรธรรมช�ติที่นำ�ม�ผลิตกระแสไฟฟ้�ให้คนทั้งประเทศใช้ 
เป็นทรัพย�กรที่ใช้แล้วหมดไป และกำ�ลังจะหมดไปจริงๆ 

แต่พวกพี่ๆ นำ�แผงโซล�ร์เซลล์ม�แปลงพลังง�นแสงอ�ทิย์
เป็นพลังง�นไฟฟ้� ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในโรงเรียนและไม่เป็นโทษ

ต่อสิ่งแวดล้อม เลยคิดว�่แทนที่จะปล่อยให้พี่ๆ ทำ�กันเอง
ถ้�พวกเร�ม�ช่วย โครงก�รก็น่�จะสำ�เร็จเร็วขึ้น ตัวเร�เองก็ได้
คว�มรู้เพิ่มขึ้นด้วย...ทุกอย่�งต้องเริ่มทำ�จ�กจุดเล็กๆ ก่อน

“โลกร้อน” ปัญหาระดับโลกท่ีกำาลังคุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์ คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า
สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากน้ำามือมนุษย์ที่คุกคามธรรมชาติ ผลกระทบจึงย้อนกลับมา
ถึงตัวมนุษย์เอง 

ก�รหันม�ใช้พลังง�นทดแทน เพื่อลดก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิงจำ�พวกถ่�นหินและก๊�ซธรรมช�ติ  
เป็นท�งเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดก�รทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พลังง�นทดแทนจึงถูกบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ของโรงเรียน แต่น้อยคนนักที่จะนำ�คว�มรู้และข้อเท็จจริงจ�ก
ตำ�ร�เรียนม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภ�คปฏิบัติ แต่วันนี้มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ตำาบลคู อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลุกขึ้นมาทำาโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และ
สามารถนำากระแสไฟฟ้ามาใช้ทดแทนในโรงเรียนได้บางส่วนแล้ว

 
ชุบชีวิตแผงโซลาร์เซลล์

หล�ยปีที่ผ่�นม�โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้รับอนุเคร�ะห์แผงโซล�ร์เซลล์ พร้อมติดตั้งจ�กองค์กร
ภ�ยนอกแต่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นได้ เนื่องจ�กขัดกับระเบียบก�รใช้ไฟของก�รไฟฟ้�ฟ้�ฝ่�ยผลิต 
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ทีห่�้มใชไ้ฟฟ�้สองระบบรว่มกนั แผงโซล�รเ์ซลลจ์งึกล�ยเปน็ของเก�่เกบ็ในโรงเรยีน 
ประกอบกับในโรงเรียนมีโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ที่จำ�เป็นต้องใช้ไฟฟ้�ควบคุมก�รไหลเวียนของน้ำ� 
และปุย๋ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ทีผ่�่นม�ไฟฟ�้ดบับอ่ย จงึเปน็อปุสรรคตอ่ก�รรกัษ�คณุภ�พของผลผลติ ทำ�ให ้
ซี-เฝาซี ล่าเต๊ะ เก่ง-เกียรติศักดิ์ ศรีชาย พิก-อนุพงศ์ ศรีสุวรรณ์ เพชร-ทักษ์ดนัย สร้อยสีมาก และ
บอม-วฒุชิยั แกว้ลอ้มวนั จงึนำาสภาพปญัหาทัง้ 2 อยา่งมาเปน็โจทยท์ำาโครงการพลงังานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างตัวอย่างการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้ใน
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำามาใช้ในโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ของโรงเรียน และเผยแพร ่
ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชน 
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ซ ีในฐ�นะหวัหน�้โครงก�ร เล�่ว่� คนในชมุชนจะนะกว�่ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ประกอบอ�ชพีเกษตรกรรม 
ทั้งทำ�น� ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ ท่ีจำ�เป็นต้องใช้ทั้งน้ำ�และไฟฟ้�ในก�รทำ�เกษตร ค่�ไฟฟ้�จึงกล�ยเป็น 
ตน้ทนุท�งก�รเกษตรทีส่งูม�ก ห�กพวกเร�ส�ม�รถเปลีย่นพลงัง�นแสงอ�ทิตยเ์ปน็พลงัง�นไฟฟ�้เก็บไวใ้ช้
สำ�หรบัดแูลผกัไฮโดรโปรนกิสใ์นโรงเรยีนได ้และนอกจ�กจะส�ม�รถลดค�่ไฟในโรงเรยีนได้แลว้ ยงัส�ม�รถ
พฒัน�โรงเรอืนผกัไฮโดรโปรนกิสเ์ปน็ศนูยก์�รเรยีนรูด้�้นพลงัง�นทดแทน ใหค้นในชมุชนเข้�ม�ศกึษ�ดงู�น 
แล้วนำ�ไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนค่�ไฟฟ�้ของเกษตรกรได้

เรียน(ให้)รู้ ก่อนเป็นผู้ถ่ายทอด

การทำาโครงการเริม่ตน้ดว้ยการเตมิความรูด้า้นพลงังานทดแทนใหแ้กส่มาชกิทกุคนในทมีกอ่น 
แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
และรับสมัครแกนนำาเข้าร่วมโครงการ 

“ก่อนจะไปแนะนำาคนอื่นได้ พวกเราต้องรู้เรื่องนั้นจริงๆ ก่อน” ซี เอ่ยขึ้น
ทีมง�นเชิญ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี ผู้รู้เรื่องพลังง�น
ทดแทนเข้�ม�ให้คว�มรู้และส�ธิตก�รติดตั้งวงจรในพื้นที่จริง 

ทีมงานใช้เวลา 1 วันเรียนรู้ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน กระทั่งเจาะลึกถึง
หลักการของพลังงานแสงอาทิตย์ และลงมือต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ร่วมกับวิทยากร

“พวกเราอศัจรรยใ์จมากตัง้แตเ่หน็ ดร.สมพร ตอ่วงจรเขา้กบัแผงโซลารเ์ซลล ์แลว้สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าออกมาใช้งานได้ทันที...ง่ายๆ แค่นี้เอง” พิก เอ่ยถึงคว�มรู้สึกดีใจปนสงสัย

เมื่อทีมง�นได้รับก�รเติมเต็มคว�มรู้เรื่องพลังง�นแสงอ�ทิตย์แล้ว จึงเริ่มห�แกนนำ�เข้�เสริมทีม  
ด้วยทีมง�นเป็นคณะกรรมก�รนักเรียนอยู่แล้ว จึงใช้วิธีประช�สัมพันธ์โครงก�รหน้�เส�ธงในตอนเช้� 
และประก�ศเสียงต�มส�ยตอนกล�งวัน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ครั้งละ 10-15 น�ที ติดต่อกัน 1 เดือน  
โดยแผนก�รประช�สัมพันธ์มี 3 ส่วน คือ 1) ให้คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังง�นทดแทน 2) ให้คว�มรู้เกี่ยวกับ
พลงัง�นแสงอ�ทติย ์โซล�เซลล ์และแนะนำ�โครงก�ร และ 3) เชญิชวนนักเรยีนทีส่นใจเข�้รว่มโครงก�ร และ
จัดทำ�แผ่นพับประช�สัมพันธ์โครงก�รแจกจ่�ยให้นักเรียนด้วย 

“เหตผุลทีเ่ราวางแผนเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัพลงังานทดแทนในภาพรวมกอ่น กเ็พือ่ใหน้กัเรยีนรูว้า่
พลังงานทดแทนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งพลังงานลม พลังงานน้ำา และพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากนั้นจึง
เจาะลกึทีพ่ลงังานแสงอาทติย ์รปูแบบการให้ความรูจ้ะใชก้ารตัง้คำาถาม มกีารแจกรางวลั เพือ่ดงึความสนใจ
ให้น้องๆ ฟังสิ่งที่พวกเรานำาเสนอ ส่วนคนที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการ นอกจากได้ความรู้แล้ว ยังสามารถ
ต่อวงจรเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ด้วย เราอยากให้มีคนเข้ามาเรียนรู้เยอะๆ เพราะหลังจาก
พวกเราเรียนจบออกไปจะได้มีคนสานต่องานนี้” เก่งกล่�ว

เพชรซึ่งรับหน้�ที่ประช�สัมพันธ์ บอกว�่ ทุกครั้งก่อนนำ�เสนอข้อมูลสู่ส�ธ�รณะ เข�จะทำ�ก�รบ�้น
ด้วยก�รสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อน นำามารวมกับความรู้จากเอกสารที่มีอยู่ พร้อมกับฝึกพูด
หน้ากระจกก่อนวันจริงทุกครั้ง 

“เมื่อเพื่อนมอบหมายหน้าที่นี้ให้ เราก็ต้องทำาให้ดีที่สุด แรกๆ มีตื่นเต้นบ้าง พูดผิดบ้าง แต่พอพูด
หลายครัง้กท็ำาไดด้ขีึน้เรือ่ยๆ จนครทูีอ่ยูป่ระจำาหอ้งเสียงตามสายทีเ่ปน็ครูหมวดภาษาไทยชืน่ชมวา่ ผมพดู
ได้ดีขึ้น” เพชรกล่�ว

กล่�วได้ว่�แผนประช�สัมพันธ์ของทีมง�นสร้�งคว�มเข้�ใจให้แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่�งดี โดยวัดผลจ�ก
นกัเรยีนอ�ส�สมคัรกลุม่แรกท่ีเข�้ม�เรยีนรูใ้นโครงก�รแลว้กว�่ 30 คน มมี-ีสดุารตัน ์สทีอง และน้ำา-มลัลกิา 
สีรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้�ร่วมโครงก�ร บอกว�่ เธอได้รับรู้ข้อมูลจ�กก�รประช�สัมพันธ์
ของทีมง�น ทำ�ให้รู้ว่�ก�รใช้ไฟฟ้�ในชุมชนและค�่ไฟของโรงเรียนที่มีอัตร�เพิ่มขึ้นทุกเดือน จึงสนใจเข้�ม�
เรียนรู้เรื่องก�รผลิตพลังง�นทดแทนจ�กแสงอ�ทิตย์ด้วยแผงโซล�ร์เซลล์ เพื่อช่วยลดค�่ไฟฟ้�ของโรงเรียน 
และลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในกระบวนก�รผลิตกระแสไฟฟ�้

“เราเรียนมา รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติประเภทก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่นำามาผลิตกระแส
ไฟฟ้าให้คนทั้งประเทศใช้ เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และกำาลังจะหมดไปจริงๆ แต่พวกพี่ๆ นำา
แผงโซลาร์เซลล์มาแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน และ

“เป็นเพราะความประมาท ไม่ได้ตรวจสอบหน่วยวัดกำาลังไฟฟ้า (วัตต์)  
บนหม้อชาร์ตให้สอดคล้องกับวิธีการต่อวงจร ทำาให้วงจรขัดข้องจนไหม้ 
ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนให้พวกเราทำางานด้วยความรอบคอบและ
ละเอียดมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่กับการทำาโครงการเท่านั้นแต่รวมถึงการใช้ชีวิต 
ในแต่ละวันด้วย”
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ไม่เป็นโทษต่อสิ่งแวดล้อม เลยคิดว่าแทนที่จะปล่อยให้พี่ๆ ทำากันเอง
แค่ 4-5 คน ถ้าพวกเรามาช่วยโครงการก็น่าจะสำาเร็จเร็วขึ้น ตัวเราเอง
ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วย ...ทุกอย่างต้องเริ่มทำาจากจุดเล็กๆ ก่อน” 

รู้รับผิดชอบ

ก�รประช�สัมพันธ์รับสมัครอ�ส�สมัครประสบผลสำ�เร็จด้วยดี แต่ด้วย
ภ�ระหน้�ท่ีก�รเรียนท่ีต้องรับผิดชอบ และบทบ�ทของคณะกรรมก�รนักเรียน
ที่ต้องคอยดูแลกฎระเบียบและคว�มเรียบร้อยของโรงเรียน ส่งผลให้ก�ร 
ทำ�โครงก�รหยุดชะงักลงไประยะหนึ่ง จนครูสุเทพ คงคาวงศ์ ที่ปรึกษา
โครงการ ต้องกระตุ้นเตือน สอบถ�มคว�มคืบหน้�ของโครงก�ร ทำ�ให้ 
ทีมง�นฉุกคิดได้ว่�พวกเข�ต้องบริห�รจัดก�รตนเองใหม่ เพื่อให้ภ�ระง�น 
ที่รับผิดชอบทุกด�้นเดินหน้�ไปได้ด้วยดี

เก่ง บอกว่� นอกจากแรงกระตุ้นจากครูแล้ว การได้เข้าร่วมประชุม
เชงิปฏบิตักิาร “สรา้งสำานกึพลเมอืงจากฐานงานของเยาวชนและชมุชน
เขม้แขง็” กบัเพือ่นตา่งพืน้ที ่ทำาใหพ้วกเขาเหน็ความกา้วหนา้ในการทำา
โครงการของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ที่ทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่ และคำ�พูดจ�ก
ป้าหนู-พรรณิภา โสตถิพันธุ ์ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม ที่สะกิดใจและจุด
ไฟในตัวพวกเข�ให้ลุกโชนขึ้นม�อีกครั้ง 

“ถ้าอยากจะทำาอะไรให้โลกรู้ ต้องทำาให้สุด อย่าหยุดแม้วันเดียว...ต้องกล้าคิด กล้าลอง และ
กล้าทำา” ทีมง�น เอ่ยถึงประโยคกระตุกใจจ�กป้�หนู

ซี ในฐ�นะหัวหน้�ทีม บอกว่� เข�ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กเพื่อนและรุ่นน้องให้เป็นหัวหน้�ทีม จึง
ต้องก�รนำ�ทีมไปให้ถึงจุดหม�ยปล�ยท�งท่ีว�งไว้ ถึงแม้จะเหนื่อยและท้อในบ�งครั้ง โดยเฉพ�ะเรื่องก�ร
จัดสรรเวล� แต่เข�คิดเสมอว�่ต้องเป็นเส�หลักให้คนอื่นๆ ในทีม เพื่อให้ทีมมีกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นต่อไป 

เมือ่ไฟในก�รทำ�ง�นลกุโชนขึน้อีกครัง้ คร�วนีท้มีง�นเดนิหน�้ทำ�โครงก�รเตม็ทีเ่ริม่จ�กจดัซือ้อปุกรณ์
ทีจ่ำ�เปน็ เชน่ ส�ยไฟและหมอ้แบตเตอรี ่เปน็ตน้ เพือ่นำ�ม�ใชป้ระกอบเข�้กบัแผงโซล�รเ์ซลล ์ชว่งนีท้มีงาน
จึงพยายามฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำานาญ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไป

“วันนั้นทดลองต่อแผงวงจรกันอยู่ดีๆ ก็มีไฟลุกขึ้นมาจนควันคลุ้งไปทั่วบริเวณ ทุกคนตกใจมาก  
พอดับไฟหมดแล้วพวกเราก็มาสรุปบทเรียนกันว่า ปัญหาเกิดจากอะไร จนพบว่าต่อสายวงจรผิด ถือเป็น
บทเรียนสำาคัญให้เราทุกคนได้เรียนรู้” ซี กล่�ว

ขณะที่บอมยอมรับว่า เขาเป็นคนต่อวงจรนั้นเอง เป็นเพราะความประมาท ไม่ได้ตรวจสอบ
หน่วยวัดกำาลังไฟฟ้า (วัตต์) บนหม้อชาร์ตให้สอดคล้องกับวิธีการต่อวงจร ทำาให้วงจรขัดข้องจนไหม้ 
ประสบการณ์ครั้งน้ันเป็นบทเรียนให้บอมทำางานด้วยความรอบคอบและละเอียดมากขึ้น ไม่เฉพาะ
แค่กับการทำาโครงการเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย

“เราทำางานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า ต้องมีความรอบคอบให้มากกว่าน้ี หลังจากน้ันมารู้สึกว่าตัวเอง
ใจเย็นขึ้น ไม่รีบร้อนทำาอะไรโดยไม่คิด หรือถ้าคิดจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น อย่างเช่น
เวลาต้องใช้สูตรเพื่อคำานวณกำาลังไฟฟ้า แทนที่จะคิดครั้งเดียวก็ต้องทวนซ้ำาก่อนว่าถูกต้องแน่ๆ”  
บอม อธิบ�ย 

“สำานึก” จากการลงมือทำา

ง�นเริม่เข�้รปูเข�้รอย อีกทัง้คว�มรูแ้ละแรงใจทีเ่ตม็เปีย่ม โอก�สในก�รเผยแพรค่ว�มรูเ้รือ่งพลงัง�น
ทดแทนในโรงเรียนก็ม�ถึงอีกครั้งใน งานวันเปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทีมง�นได้เผยแพร่คว�มรู้ให้
กบันกัเรยีนและคณ�จ�รยใ์นโรงเรยีน โดยจดัเปน็ซุม้ให้นกัเรยีนเข�้ม�ชมก�รส�ธติและทดลองตอ่แผงวงจร
ด้วยตัวเอง นอกจ�กนี้ยังมีก�รให้คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับพลังง�นทดแทนและเทคโนโลยีท�งก�รเกษตร 
กิจกรรมตอบคำ�ถ�มคว�มรู้เพื่อชิงของร�งวัล เช่น สมุดบันทึก ป�กก� และตุ๊กต�ตัวเล็กๆ เป็นต้น 

ซ ีบอกว�่ เมือ่พจิ�รณ�จ�กร�ยช่ือของนกัเรยีนทีเ่ข้�รว่มฐ�นก�รเรยีนรู ้ฐ�นพลงัง�นทดแทนไดร้บั
คว�มสนใจม�กที่สุด 

“พวกเราพอใจกับผลงานท่ีออกมาในวันน้ัน เพราะน้องๆ ให้ความสนใจมาลองทำา มาร่วมตอบคำาถาม
เป็นจำานวนมาก ส่วนการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ทีมงานส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่แล้ว จึงใช้
โอกาสตอนลงพ้ืนท่ีในชุมชนบ้านประจ่า อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าไปให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซ่ึงชาวบ้าน
เองก็สนใจ เพราะปัจจุบันต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์ไม่สูงมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะถามต่อว่าถ้าเขาจะติดตั้ง
จริงๆ ช่วยมาให้ความรู้และมาติดตั้งให้ได้ไหม ซึ่งพวกเราก็ยินดี” ซี กล�่ว 
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นอกจ�กคว�มตั้งใจที่จะเข้�ไปเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้คนในชุมชน
เรื่องก�รใช้พลังง�นแล้ว ทีมง�นบอกว่�จิตสำ�นึกเรื่องก�รใช้ไฟฟ�้ของพวก
เข�ก็เปลี่ยนไปด้วย 

“ไม่ใช่ว่าเราทำาโครงการนี้แล้วเราจะเลิกใช้ไฟฟ้า แต่เราไม่วาง
เฉยเมื่อเห็นใครเปิดไฟทิ้งไว้ ตัวเราเองก็จะไม่เปิดไฟทิ้งไว้เหมือนกัน 
บางครัง้เหน็ประตหูอ้งเรยีนลอ็คแลว้แตม่ไีฟเปดิอยู ่เราจะไปขอกุญแจ
จากครูมาเปิดเพ่ือปิดไฟ เป็นสำานึกท่ีเกิดข้ึนมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมือ่ก่อน
พวกเราไม่ได้เป็นแบบนี”้ ซี กล่�ว

ทักษะติดตัว เม่ือได้คิด ทำา

และแล้วแผงโซลาร์เซลล์เก่าๆ ที่วางทิ้งไว้อย่างไร้ค่า ก็กลับมา
มีคุณค่าขึ้นอีกครั้ง เมื่อสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ในแปลงผัก
ไฮโดรโปนิกส์นานถึง 24 ชั่วโมง 

พกิบอกว�่ วนัท่ีเหน็ระบบน้ำ�ในแปลงผกัไหลเวยีนดว้ยกระแสไฟฟ�้
จ�กแผงโซล�ร์เซลล์ เข�รู้สึกดีใจอย�่งบอกไม่ถูก เหมือนคว�มพย�ย�มมัน
สำ�เร็จแล้ว และเล่�ถึงทักษะที่ได้จ�กก�รทำ�ง�นว�่

“โครงการนี้ทำาให้ผมรู้จักการจัดการชีวิตมากขึ้น ทั้งเร่ืองเรียน 
ทำาโครงการ ต้องแบ่งเวลาให้เป็น ผมไม่เคยทำาโครงการมาก่อน แต่พอ
ต้องมาทำาก็ทำาได้ พยายามจัดการเอกสารให้ถูกต้องที่สุด เพราะเงิน
ไม่ใช่เงินของเรา การใช้เงินจึงต้องมีหลักฐานชัดเจน เวลาเพื่อนมาเบิก
ก็ต้องมีหลักฐานการใช้เงิน หากมีโอกาสก็จะไปซื้อของกับเพื่อนตลอด 
เป็นการฝึกความละเอียดไปในตัว” 

ส่วนเพชร บอกว่� เพื่อให้โครงก�รเดินไปถึงจุดหม�ย ทำ�ให้เข�
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน การอยู่ร่วมกันเสียงส่วนมากเป็น 
สิ่งสำาคัญ 

ขณะที่เก่ง บอกว่� เมื่อก่อนเข�สนใจแต่กิจกรรมกีฬ� ท่ีม�ทำ�
โครงก�รนี้เพร�ะซีชวนม� และอย�กลอง พอได้เริ่มทำ�ครั้งแรกก็รู้สึกชอบ 
เพร�ะทำ�ให้เร�มทีักษะมากขึ้น ทั้งการพูด การนำาเสนอ และการรับฟัง
คนอื่น ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก คว�มคิดเร�อ�จจะถูกหรือผิดก็ได้ 
ถ้�เร�เอ�คว�มคิดเห็นของคนอื่นม�รวมกันก็จะช่วยกันได้ เมื่อก่อนเป็น 
คนอ�รมณร์อ้นม�ก แตเ่ดีย๋วนีค้วบคมุอ�รมณต์วัเองใหเ้ข�้กับคนอืน่ไดด้ขีึน้

ส่วน ซี เสริมว่� เมื่อก่อนเก่งเป็นคนพูดม�กกว�่ทำ� แต่เดี๋ยวนี้เริ่ม 
ทำ�ม�กขึ้น อ�จเป็นเพร�ะเข�เริ่มเข้�ใจโครงก�รเข�จึงตั้งใจทำ� “บางครั้ง 
ความคิดเขายังล้ำาหน้ากว่าผมอีก เห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มมีความคิดมาเสนอ
เพื่อนๆ จากเมื่อก่อนเฉยๆ ไม่สนใจอะไรเลย” 

บอม บอกว่� เขาได้ทักษะในการวางแผน ใจเย็น และรอบคอบมากขึ้น จากแต่ก่อนที่ชอบ 
ทำาเลยไม่ค่อยคิด ก็เปลี่ยนมาเป็นคิดก่อนทำามากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนมากขึ้น 
เช่น ม�ประชุมตรงเวล� ไม่ชอบให้เพื่อนรอ ฉะนั้นเร�ไปก่อนเพื่อนดีกว�่ 

ชาญ-วราวุธ อิ่มเอิบ บอกว่� เข�มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น เมื่อก่อนให้ทำ�อะไรก็เฉยลูกเดียว  
ไม่สนใจใครทั้งสิ้น แต่พอเห็นเพ่ือนๆ ทำ�โครงก�รนี้ก็รู้สึกสนใจ เพร�ะที่บ้�นเคยมีแผงโซล�ร์เซลล์อยู่ 
จงึอย�กเรยีนรู ้พอไดเ้ข�้ม�ทำ�จรงิๆ กร็ูส้กึสนกุ “ผมถนัดเรือ่งคอมพิวเตอรเ์ลยเอาความถนดัของตนเอง
มาช่วยเพื่อนทำางานจัดการข้อมูล ตอนนี้ผมเปลี่ยนจากคนที่เฉยๆ มาเป็นคนกระตือรือร้นมากขึ้น” 

ซี เสริมว่� เมื่อก่อนช�ญไม่ค่อยพูดกับใคร แต่พอเข้�ม�ทำ�โครงก�รนี้ เข�เปลี่ยนแปลงไปม�ก  
คอยถ�มเพื่อนตลอดว�่มีอะไรให้ช่วยไหม 

ช�ญ ย้ำ�ว�่ ถ้�เพื่อนทำ�ง�นกัน เร�จะอยู่เฉยได้อย่�งไร อยู่ไม่ได้หรอก ต้องม�ช่วยเพื่อนทำ�ง�น 
จะได้เสร็จเร็วขึ้น

สำ�หรบั ณฐั-ณฐัพงศ ์ชัง่แอ สม�ชกิรว่มโครงก�ร บอกว�่ เมือ่กอ่นเขาเก็บตวัไมค่อ่ยเข้ากบัเพือ่น 
แต่ตอนน้ีก็อยู่กับเพ่ือนมากข้ึน เห็นเพ่ือนทำาก็อยากทำาด้วย โดยรับหน้�ท่ีทำ�ร�ยง�น ต�มตัวอย่�งท่ีพ่ีซี
เอ�ม�ให้ดู ซึ่งก็ไม่ย�ก เพร�ะหลังทำ�กิจกรรมเสร็จทุกครั้งพี่ซีจะชวนทีมง�นถอดบทเรียนว่� พวกเร�ได ้
เรียนรู้อะไรจ�กกิจกรรมนี้บ�้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีเลข�คอยจดบันทึกไว้สำ�หรับใช้ประกอบร�ยง�น

ส่วน ซี ในฐ�นะหัวหน�้ทีม บอกว่� เข�เพิ่งเคยเขียนโครงก�รส่งสงขล�ฟอรั่มเป็นครั้งแรก ซึ่งคิดว่�
น่�จะนำ�ไปใช้ตอนเรียนมห�วิทย�ลัยได้ 

“ตอนนี้ผมเรียน ม.6 กำาลังเรียนเรื่องไฟฟ้าพอดี พอได้ทำาโครงการก็เหมือนได้ลงมือปฏิบัติ 
ไปด้วย นอกจากนี้การทำาโครงการยังทำาให้กล้าเข้าไปทำาความรู้จักคนอื่นมากขึ้น รู้ว่าต้องทำาอย่างไร
ให้ลูกทีมทำางานกับเขาไปนานๆ รู้จักการพูดโน้มน้าวใจ เช่น เราร่วมทำามาด้วยกันแล้วก็ต้องทำามันสุดๆ” 

“โครงการนี้ทำาให้ผมรู้จัก
จัดการชีวิตมากขึ้น 
ทั้งเรื่องเรียน ทำาโครงการ 
ต้องแบ่งเวลาให้เป็น 
ผมไม่เคยทำาโครงการ 
มาก่อน แต่เมื่อต้องมาทำา 
ก็ทำาได้”
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ซีย้ำ�ว่� ก�รทำ�ง�นกับคนหมู่ม�ก มีบ�งครั้งที่ทำ�ให้เข�ท้อ เคยคิดว่�อย�กเลิกทำ� แล้วไปมุ่งสนใจ
แต่เรื่องเรียน แต่คิดได้ว่�ถ้�เร�เลิกทำ� โครงก�รนี้ก็คงจะไม่จบ เลยฮึดสู้ทำ�ต่อจนจบ

“ครูต้องให้อิสระแก่เด็กในการคิด ครูเองก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการเข้าไปอบรม
กับสงขลาฟอรั่ม แม้ก่อนนี้ครูจะให้เด็กทำาเอง แต่อาจคิดนำาเด็กไปก่อน ตอนนี้
ถึงแม้จะมีความคิดในหัวหรือมีอะไรในใจ ครูจะรอให้เด็กๆ ได้คิดได้ทำาเองก่อน 
รอดูผลลัพธ์จากสิ่งที่เด็กทำา ซึ่งอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้”

ครูผู้ให้อิสระศิษย์ได้คิดเองทำาเอง

เสียงน้ำ�ที่ไหลวนอยู่ในแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ คือ
บทพิสจูนข์องคว�มพย�ย�มทุ่มเททำ�โครงก�รของลูกศิษย์
ท่ีครูสุเทพรู้สึกภ�คภูมิใจเป็นอย่�งย่ิง แต่ในฐ�นะท่ีปรึกษ�
โครงก�ร ครูสุเทพ บอกว่� ยังมีส่ิงท่ีทีมง�นต้องพัฒน�ต่อ 
นั่นคือ การฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำานาญในทุกๆ 
ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหาวัสดุท่ีมีคุณภาพ การติดต้ัง
แผงวงจร การจดบันทึก เช่น สถิติการผลิตไฟและการ
ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และสถิติค่าไฟฟ้าว่าลดลง
หรือไม่ เป็นต้น เพราะทั้งหมดจะเป็นข้อมูลยืนยันถึง
ความเป็นมืออาชีพในการทำางานของพวกเขาเอง

ครสูเุทพใหม้มุมองในฐ�นะคนท้องทีแ่ละครผููส้อน
วิช�ก�รเกษตรซึ่งเติบโตม�กับสภ�พแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับก�รทำ�เกษตรกรรมว่� “หากคิดทำาอะไรสักอย่างให้ 
คนอืน่ทำาตาม เราต้องทำาเองให้ได้กอ่น” ปัจจุบันคนรุ่นใหม่
สนใจทำ�ก�รเกษตรน้อยลง เพร�ะมองว่�เป็นง�นท่ีย�ก
ลำ�บ�ก ต้องต�กแดดกรำ�ฝน แต่ห�กส�ม�รถพัฒน� 
องค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรแบบดั้งเดิมม�ผสมผส�นกับ
เทคโนโลยีก�รเกษตรสมัยใหม่ สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดใจให้เด็ก
และเย�วชนหันกลับม�สนใจง�นเกษตรม�กขึ้น 

“ตอนที่ครูเริ่มสนใจผักไฮโดรโปนิกส์ ครูทดลอง 
ทำาเองทีบ่า้นกอ่น เพือ่ใหไ้ดค้วามรู้จรงิมาถา่ยทอด เพราะ
ฉะนั้นครูจะบอกเด็กตลอดว่า ก่อนนำาความรู้หรือวิธีการ
ต่างๆ ไปเผยแพร่แก่คนภายนอก เราต้องทดลองทำา แล้ว
ต้องทำาให้เห็นก่อน ส่วนเรื่องโซลาร์เซลล์ครูไม่มีความรู้

โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ�จ�รย์สุเทพ คงค�วงศ์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ทีมทำางาน นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตำาบลคู อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เฝ�ซี ล่�เต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 
ทักษ์ดนัย สร้อยสีม�ก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6
เกียรติศักดิ์ ศรีช�ย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6
อนุพงศ์ ศรีสุวรรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5
วุฒิชัย แก้วล้อมวัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5
วร�วุธ อิ่มเอิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5
ณัฐพงศ์ ชั่งแอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5

เรื่องนี้เลย ครูก็ต้องลงไปทำา ไปเรียนรู้กับเด็กทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นเราจะตามไม่ทัน แล้วจะไม่สามารถให้คำา
แนะนำาเขาได้ การที่ได้ไปเรียนรู้ร่วมกับเขาทำาให้ได้เห็นเวลาเขาทำากิจกรรม ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
เขาด้วย” 

ครูสุเทพ บอกอีกว่� สิ่งสำ�คัญของก�รเป็นที่ปรึกษ�คือ ต้องให้อิสระพวกเข�ได้คิดเอง ทำ�เอง  
“ครูต้องให้อิสระแก่เด็กในการคิด ครูเองก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการเข้าไปอบรมกับสงขลาฟอรั่ม  
แม้ก่อนน้ีครูจะให้เด็กทำาเอง แต่อาจคิดนำาเด็กไปก่อน ตอนน้ีถึงแม้จะมีความคิดในหัวหรือมีอะไรในใจ 
ครูจะรอให้เด็กๆ ได้คิดได้ทำาเองก่อน รอดูผลลัพธ์จากสิ่งที่เด็กทำา ซึ่งอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้” 

ครูสุเทพ กล่�วต่อถึงประโยชน์ที่ได้รับการถอดบทเรียนการทำางานว่า สามารถช่วยพัฒนา
กระบวนการคิดและดึงศักยภาพของเยาวชนแต่ละคนออกมาได้

“การถอดบทเรียนทำาให้เห็นตัวเอง ว่าทำาอะไรลงไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร 
สว่นตวัครูเองกไ็ดเ้รยีนรูว้า่ ไมว่า่เดก็คดิอยากทำาอะไร เราไมค่วรไปเบรกเขาดว้ยเหตผุลของเรา ไมอ่ยา่งนัน้
เด็กจะไม่คิด ส่วนการกระตุ้นให้เด็กคิดและทำาอะไรสักอย่าง ควรให้เริ่มทำาสิ่งง่ายๆ ก่อน จากนั้นค่อยๆ 
พัฒนาไปทีละขั้น ต้องไม่ลืมว่า การปล่อยให้เด็กคิดอย่างเป็นอิสระต้องใช้เวลา และต้องปล่อยให้เขาทำาจน
เห็นผลลัพธ์จริงๆ ก่อน เด็กถึงจะได้เรียนรู้เอง” 

จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า 10 ปี กลับมีคุณค่าขึ้นอีกครั้ง ด้วยความมานะ
พยายามของทมีงาน วนันีแ้มผ้ลของคา่ไฟจะยงัไมป่รากฎใหเ้หน็ชัดเจนวา่ลดลงมากนอ้ยเพยีงใด แต่
ผลของการไดค้ดิและลงมอืทำาไดส้รา้งทกัษะตดิตวัใหก้บัทมีงาน ท้ังความรบัผดิชอบ การรูจ้กัคดิและ
วางแผนการทำางาน การรับฟังเพื่อน ฯลฯ แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ “สำานึกพลเมือง” ที่ฝังอยู่ในเนื้อในตัว
ของทีมงาน สำานึกที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำาวัน เช่น การใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด อันจะเป็นหนทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ลดโลกร้อนในทางอ้อม เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy) อีกด้วย
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ก�รจะสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้ เร�ต้องเข้�ใจ
เข�ก่อน ด้วยก�รพ�ตัวเองเข้�ไปเรียนรู้และสัมผัสกับชุมชนจริงๆ 
ไม่ใช่แค่เข้�ใจตัวหนังสือ แต่เร�ต้องเข้�ใจชีวิตเข�ด้วย...โครงก�รนี้
ทำ�ให้เร�รู้วิธีก�รแก้ปัญห�และมีทักษะชีวิต เนื่องจ�กมีโจทย์ให้ต้อง

กลับม�ขบคิดและแก้ปัญห�ตลอดเวล� ก�รครองสติให้มั่นคง 
และใช้ปัญญ�ไตร่ตรองจะทำ�ให้ทุกอย่�งผ่�นไปได้ด้วยดี

“ผมอยู่หาดใหญ่มา 7-8 ปี ไม่เคยรู้เลยว่าหาดใหญ่มีชุมชนแบบนี้อยู่ เคยขับรถ
ผ่านแต่ก็ไม่เคยเข้าไป พอได้เห็นสภาพชุมชนตรงน้ัน แม้จะห่างกันไม่ก่ีกิโลเมตร 
แต่สภาพแวดล้อมต่างกันมาก คิดว่าหาดใหญ่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง 
ของเรา เลยอยากทำาอะไรเพื่อน้องๆ ที่อยู่ในชุมชนนี้บ้าง”

ความต่างท่ีลงตัว

ชุมชนจันทร์วิโรจน์ อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� เป็นชุมชนแออัดริมท�งรถไฟ ในชุมชนแห่งนี้
ไม่มีโรงเรียนหรือแม้กระทั่งศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก มีแค่ห้องสมุดที่สถ�นีตำ�รวจยกให้เป็นสมบัติของชุมชน  
แต่หนังสือก็มีไม่ม�กพอให้น้องๆ ในชุมชนค้นห�คว�มรู้ และสถ�นที่ก็ไม่ได้กว�้งขว�งม�กนัก แค่เพียงพอ
กับก�รทำ�กิจกรรมกับเด็กๆ เท�่นั้น

ย๊ะ-พาซีย๊ะห์ ซีแต บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เคยเวียนเข้�ออกทำ�วิจัยใน
ชุมชนจันทร์วิโรจน์เพื่อพัฒน�เด็กด้อยโอก�สจนรู้สึกผูกพันและเป็นห่วงเด็กในชุมชนแห่งนี้ เนื่องจ�ก 
สภ�พแวดล้อมโดยท่ัวไปของชุมชนอยู่ในจุดเสี่ยงทั้งอบ�ยมุขและย�เสพติด หลังทำ�วิจัยจบ เธอพย�ย�ม
มองหาช่องทางเพ่ือดึงเด็กๆ ในชุมชนออกจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว กระทั่งได้รู้จักกับโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลา เธอจึงใช้โอกาสนี้สานต่อความรักความห่วงใยให้กับเด็กๆ ในชุมชนอีกครั้ง 
ผ่านการทำาโครงการผักกับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีตูแวซะห์ นิแม 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

ยะ๊ เล�่ว�่ ตอนแรกทีค่ดิทำ�โครงก�ร เธอชักชวนนอ้งๆ ในชมุชนเข�้รว่มทมีดว้ย แตต่ดิปญัห�ทีน่อ้ง
อ�ยนุอ้ยเกนิไปคอื 13-14 ป ีไมส่�ม�รถคดิว�งแผนและออกแบบก�รทำ�ง�นได ้จงึเปลีย่นเป�้หม�ยม�เปน็
นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ที่เคยทำ�ง�นชุมชนเข�้ร่วมทีม โดยเริ่มชวนกาย
ก่อนคนแรก จากนั้นก็ตามด้วย ป๋อม-พีรดา เชาวน์ณัฐเศวตกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ 
มู-สมโภช จิระพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ และฟ้า-ศศิวรรณ เขาไข่แก้ว เยาวชน
ในชุมชนจันทร์วิโรจน์ 

แม้ทีมทำางานจะอยู่ต่างสาขาวิชา แต่ย๊ะยืนยันว่า เป็นความต่างที่ลงตัว เพราะทุกคนมี 
ความรับผิดชอบสูง แม้แต่ละคนจะมีภาระเรื่องการเรียนและชีวิตส่วนตัวให้รับผิดชอบ แต่ทุกคนก็
สามารถจัดการชีวิตตนเองได้ 

ป๋อม บอกว่� ตอนพี่ย๊ะชวนทำ�โครงก�ร ชั่งใจอยู่พักหนึ่ง เกรงจะกระทบก�รเรียน แต่หลังไตร่ตรอง
ดูแล้วคิดว่�น่�จะทำ�ได้ ประกอบกับอย�กท้�ท�ยตัวเองว่�จะส�ม�รถทำ�กิจกรรมและเรียนไปพร้อมกัน 
ได้หรือไม ่ยอมรบัว�่ตัง้แตเ่รยีนมธัยมศกึษ�จนเข�้มห�วทิย�ลยัป ี1 ไมเ่คยทำากจิกรรมแบบนีม้ากอ่นเลย 
เปน็เดก็เรยีนเตม็ตัว แถมยงัเหน็แกต่วัอกีตา่งหาก พอขึน้ป ี2 กมี็โอกาสทำากจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน์
ในชมรม วิธีคิดของเธอจึงเริ่มเปลี่ยนไป ไม่คิดทำากิจกรรมเพื่อแลกเกรดอีกแล้ว แต่ตั้งใจจะทำา
กจิกรรมจติอาสาเตม็ที ่ดว้ยเชือ่วา่กจิกรรมจติอาสาจะทำาใหท้ศันคตขิองเธอเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้

“ผมเชื่อว่าเด็กเปลี่ยนแปลงได้ และเชื่อว่ากิจกรรมจะทำาให้ตัวตนของเราเปลี่ยนแปลงได้”  
คือคำาบอกเล่าของ กาย-รัชกรัณย์ สวัสดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สหวิชาชุมชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่บอกเล่าถึงความเชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู ้
จากการลงมือทำา ซึ่งเป็นเหตุผลให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการผักกับเด็กและเยาวชน สู่การ
เปลีย่นแปลงชมุชนให้นา่อยู ่ทีใ่ชก้ารปลูกผกัเปน็ “เครือ่งมอื” พานอ้งๆ ในชมุชนจนัทรว์โิรจนพ์ฒันา
ตัวเอง และพาตัวเองออกห่างจากสิ่งเร้าที่อยู่รายรอบชุมชน
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ขณะที่มู บอกว่� เข�เกิดที่จังหวัดปัตต�นี ย้�ยม�เรียนต่อที่จังหวัดสงขล�ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษ� 
ปีที่ 1 เมื่ออ�จ�รย์บอกว่�พ่ีย๊ะกำ�ลังต้องก�รทีมง�นทำ�โครงก�รเพื่อชุมชนสังคม จึงโทรศัพท์คุยกับพี่เข�
เรื่องร�ยละเอียดก�รทำ�โครงก�ร พอรู้ว่�จะเข้�ไปทำ�กิจกรรมกับน้องๆ ในชุมชนจันทร์วิโรจน์ที่เข�เคยลง 
พื้นที่ม�ก่อน จึงตัดสินใจเข�้ร่วม

“ผมอยู่หาดใหญ่มา 7-8 ปี ไม่เคยรู้เลยว่ามีชุมชนแบบนี้อยู่ เคยขับรถผ่านแต่ก็ไม่เคยเข้าไป พอได้
เห็นสภาพชุมชนตรงนั้นกับที่เราอยู่ แม้จะห่างกันไม่กี่กิโลเมตร แต่สภาพแวดล้อมต่างกันมาก คิดว่า
หาดใหญ่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา เลยอยากทำาอะไรเพื่อน้องๆ ที่อยู่ในชุมชนนี้บ้าง”  
มูเผยคว�มรู้สึกหลังลงชุมชนครั้งแรก

ส่วนป๋อม บอกว�่ เป็นครั้งแรกที่เธอได้มีโอก�สสัมผัสกับชุมชน ไม่เคยคิดม�ก่อนว�่ห�ดใหญ่จะมี
ชุมชนแบบนี้อยู่ ตอนน้ันรู้สึกหดหู่ใจม�ก คิดไม่ออกว่�จะช่วยแก้ปัญห�ได้อย่�งไร ได้แต่บอกตัวเองว่�  
นีค่อืสภ�พคว�มเปน็จรงิของสงัคมทีเ่ร�ตอ้งพบเจอ จงึแปรคว�มหดหูใ่จเปน็แรงบนัด�ลใจห�วธีิแกไ้ขปญัห�
ในชุมชน

ก�ย เสริมต่อว�่ สภ�พบ้�นในชุมชนแห่งนี้เป็นแบบยกสูง บริเวณรอบๆ บ�้นเต็มไปด้วยขยะ พื้นที่
โดยรอบเป็นที่ร�บลุ่มน้ำ�เน�่เสีย เต็มไปด้วยอบ�ยมุข ทั้งก�รพนัน ย�เสพติด เหล�้ บุหรี่ เด็กมีพฤติกรรม
ก้�วร้�ว พูดจ�หย�บค�ย ถ้าจะทำาโครงการในพื้นที่นี้ สิ่งสำาคัญอันดับแรกที่ต้องทำาคือ เราต้องพา 
เด็กออกจากพื้นที่เสี่ยง ชวนน้องทำากิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์แทน

เข้าใจ จึงไปพัฒนา

หลังจ�กเรียนรู้เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจสภ�พชุมชนแล้ว ทีมง�นกลับม�จัดวงพูดคุย พร้อมกำาหนดเป้า
หมายการทำาโครงการ 3 ข้อ คือ 1) สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน 2) มีแกนนำาเยาวชนในชุมชนมา
ทำากิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน และ 3) ปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีเป้าหมายแฝงคือ การดึง
เด็กออกจากพื้นที่เสี่ยง และสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและคนในชุมชน 

ย๊ะบอกว่� ที่เลือกใช้ก�รปลูกผักเป็น “เครื่องมือ” พัฒน�เด็กและเย�วชนในชุมชนจันทร์วิโรจน์ 
เนื่องจ�กพื้นฐ�นเธอเป็นครอบครัวเกษตรกร จึงพอมีคว�มรู้อยู่บ�้ง คิดว่�ไม่น่�ย�ก แต่ก็ยังมีข้อวิตกคือ  
ทำ�อย่�งไรให้เด็กอย�กปลูกผัก? ประกอบกับทีมง�นที่เหลือยังไม่มีคว�มรู้เรื่องก�รปลูกผัก ย๊ะในฐานะ
หวัหน้าทมีจงึสรา้งการเรยีนรูใ้หท้มีงานทัง้ชวนกนัดวิูดโีอ ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสอื อนิเทอรเ์นต็ และ
ไปเรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการทำา
โครงการ

“การไปดงูานสวนผกัคนเมอืงทำาให้พวกเราเหน็ภาพกิจกรรมชดัขึน้ เพราะทีน่ีม่กีารปลูกผกัในภาชนะ
หลากหลายรปูแบบ อาท ิกางเกง ถว้ย ถงุขนม เปน็ตน้ ซึง่จดุประกายใหพ้วกเราไดก้ลบัมาคดิตอ่ยอด เพราะ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของชุมชนจันทร์วิโรจน์”

มูเสริมว่� คว�มรู้ตรงนี้น่�จะนำ�ไปปรับใช้กับชุมชนจันทร์วิโรจน์ได ้ เพร�ะแต่ละบ้�นมีขยะภ�ยใน
ครัวเรือนอย่�งถุงพล�สติก กระป๋องนม หรือขวด เป็นจำ�นวนม�ก น่�จะปรับใช้เป็นเคร่ืองมือปลูกฝังให้
น้องๆ ลงมือปลูกผักได้ง�่ยขึ้น 
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เมือ่ความคดิตกตะกอน ทมีงานจงึรบัสมคัรนอ้งๆ กลุม่เปา้หมาย
อายุ 8-18 ปี จำานวน 20 คน จากเด็กในชุมชนที่มีอยู่ประมาณ 80 คน
เขา้รว่มโครงการ วธิรีบัสมคัรกใ็ชร้ปูแบบการเคาะประตบูา้นชกัชวนให้ 
เข้าร่วมโครงการ จนได้กลุ่มเป้าหมายครบตามต้องการ จึงจัดกิจกรรม 
“สร้างแรงบันดาลใจ” พาน้องๆ ไปเรียนรู้ดูงานที่เครือข่ายสวนผัก 
คนเมืองหาดใหญ่ก่อน แล้วค่อยลงมือตีแปลงปลูกผัก 

ย๊ะเล่�ขั้นตอนพ�น้องเรียนรู้ว่� ทีมประส�นขอใช้รถจ�กเทศบ�ล
ห�ดใหญ่ พอไปถึงก็แบ่งกลุ่มน้อง โดยให้น้องเลือกเองว่�จะอยู่กลุ่มไหน 
เพื่อลดก�รต่อต้�นและไม่ให้น้องรู้สึกว่�ถูกจับแยก อย�กให้เข�สนุกกับ 
ก�รเรียนรู้ โดยก่อนพ�เด็กลงพื้นที่เรียนรู้ ทีมง�นได้บอกเล่�ภ�พรวม 
ของน้องๆ ที่จะม�เรียนรู้ให้วิทย�กรรับรู้ก่อน เพื่อจัดกระบวนก�รเรียนรู้ 
ได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้�หม�ย โชคดีที่วันนั้นได้ครูประถมศึกษ�ที่เข้�ใจเด็ก
ม�เป็นวิทย�กร ก�รเรียนรู้จึงร�บรื่น

ป๋อม เสริมต่อว่� วันนั้นเห็นชัดเลยว่�เด็กเข�มีศักยภ�พ ยกจอบ  
ยกเสียม ผสมปุ๋ยได้คล่องแคล่ว ส�มัคคีกันดีม�ก

ปลูกผัก...ปลูกใจ 

ภ�ยหลังศึกษ�ดูง�น ก็ถึงเวล�ทำ�จริง น้องๆ 20 คนถูกแบ่งกลุ่ม 
ใหล้งมอืปลกูผกัต�มคว�มชอบของแตล่ะคน ผกับุง้ แตงกว� บวบ ถัว่ฝกัย�ว 
กว�งตุ้ง ผักก�ด ถูกหว่�นลงบนแปลงผัก 

“วันนี้ ผักบุ้ง กวางตุ้ง 
แตงกวา มะเขือ ที่น้องๆ 
ลงแรงปลูกกลายมาเป็น
ผลผลิตให้ครอบครัวและ
คนในชุมชนได้บริโภคแล้ว 
ยังสร้างความภาคภูมิใจ 
ให้เด็กๆ เมื่อได้เห็นผลผลิต
ที่เกิดจากน้ำาพักน้ำาแรง 
ของตนเอง ...การเลือกให้
น้องปลูกผักบุ้งเป็นอุบาย 
ที่ดี เพราะผักบุ้งปลูกง่าย 
โตเร็ว พอน้องๆ เห็น 
ความสำาเร็จก็รู้สึกภูมิใจ  
พอบ้านอื่นเห็นก็อยาก 
ทำาตาม กลายเป็นว่า 
ตอนนี้คนในชุมชนหันมา
ปลูกผักกันมากขึ้น”

1 เดือนผ่�นไป พืชผักที่น้องๆ ลงแรงเพ�ะปลูกเริ่มผลิดอกออกผล เด็กหล�ยคนดีใจ แต่อีกหล�ย
คนรู้สึกเสียใจที่ผักของตนไม่งอกง�มเหมือนเพื่อน เนื่องจ�กมีไก่ สุนัข เข�้ม�รบกวน ทุกคนจึงช่วยกันปรับ
พื้นที่อีกครั้ง นำ�ต�ข่�ยม�กั้นไว้ซึ่งก็พอช่วยได้บ�้ง 

แม้ทีมง�นและน้องๆ จะพย�ย�มแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีเหตุก�รณ์ให้น้องๆ และทีมง�น 
ต้องเสียน้ำ�ต� เมื่อต้องปะทะกับผู้ปกครองคนหนึ่งที่เห็นว�่ ก�รปลูกผักเป็นภ�ระที่เข�ต้องแบกรับ รวมถึง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อมีคนนอกพื้นที่เข�้ม�ยุ่มย่�มในครอบครัว

“ตอนแรกลูกเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก เด็กๆ ในชุมชนก็ไม่ค่อยยอมรับ แต่พอได้เข้ามาปลูกผัก
กับเรา ทำาให้เพื่อนๆ ยอมรับเขามากขึ้น ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือดี แต่หลังจากปลูกผักไปแล้ว พวกเรา
ลงพื้นที่อีกครั้ง ผู้ปกครองคนนี้ตะโกนไล่พวกเราเสียงดัง ทุกคนรู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
สิ่งที่ทำาได้ตอนนั้นคือ ตัดบ้านหลังนี้ออกจากแผนการทำางาน เพื่อตัดปัญหา แต่ที่ทีมงานรู้สึกเสียใจยิ่งกว่า
คอื เราเหน็เดก็คนน้ันรอ้งไห ้เพราะเขากลวัจะไมไ่ดป้ลกูผกัอีกแลว้ จงึแกป้ญัหาดว้ยการใหเ้ดก็ไปชว่ยเพือ่น
คนอืน่ๆ ปลกูผกัแทน เพือ่ใหเ้ดก็มกีจิกรรมทำาร่วมกบัเพือ่น ซึง่ปจัจุบนัเดก็คนนีไ้ดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นๆ 
มากขึน้ พฤตกิรรมกา้วรา้วลดลง และกลายเปน็คนอาสาเขา้ไปชว่ยบา้นทกุหลงัปลกูผกัดว้ย เหตกุารณน์ีถ้อื
เปน็บทเรียนทีท่ำาใหเ้ราต้องกลบัมาคดิทบทวนเรือ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้เพิม่ขึน้” ปอ๋ม สะทอ้นถึงปญัห�
ที่รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจม�กที่สุดเท�่ที่ลงพื้นที่ม�

วันนี้ ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา มะเขือ ที่น้องๆ ลงแรงปลูกกลายมาเป็นผลผลิตให้ครอบครัว
และคนในชุมชนได้บริโภคแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆ เมื่อได้เห็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำาพัก 
น้ำาแรงของตนเอง 
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มู เสริมต่อว่า การเลือกให้น้องปลูกผักบุ้งเป็นอุบายที่ดี เพราะ
ผักบุ้งปลูกง่าย โตเร็ว พอน้องๆ เห็นความสำาเร็จก็รู้สึกภูมิใจ พอบ้านอ่ืน
เห็นก็อยากทำาตาม กลายเป็นว่าตอนน้ีคนในชุมชนหันมาปลูกผักกัน 
มากข้ึน “เด็กท่ีน่ีเรียนรู้จากการทำาจริง แต่เราต้องมีแบบอย่างท่ีดีให้เขา” 

ย๊ะเสริมด้วยว่� แม่เด็กบ�งคนถ�มว่�เม่ือไหร่จะม�ทำ�อะไรกิจกรรม
แบบนีอ้กี เข�อย�กใหล้กูๆ มีกจิกรรมทำ� เพร�ะเหน็ว�่พอลกูทำ�แบบนีแ้ลว้
มีคว�มรับผิดชอบเพิ่มม�กขึ้น ขยันดูแลรดน้ำ�ผักเป็นอย่�งดี ขน�ดพ่อก็ยัง
ม�ช่วยรดน้ำ�ให้

แปลงผกั 1 แปลงจากครวัเรอืนหนึง่เริม่ผลดิอกออกผลขยายไป
สู่อีกครัวเรือนหนึ่ง จากบ้านที่ไม่เคยปลูกก็อยากปลูกบ้าง เด็กคนไหน
ทำาเป็นก็ไปเป็นพี่เลี้ยงสอนเด็กอื่นๆ ให้ทำาเป็นด้วย พ่อแม่ผู้ปกครอง
เห็นความตั้งใจของลูกก็เข้ามาช่วยเหลือ กลายเป็นการเพิ่มความรัก
ความอบอุ่นจากครอบครัวสู่ชุมชน ใครมีผลผลิตมากก็แบ่งปันเผ่ือแผ่กัน 
จากผักไม่กี่ชนิดก็เพิ่มพันธุ์ขยายพื้นที่มากขึ้น 

ครั้นถึงกิจกรรมที่ 2 คือ ก�รปรับภูมิทัศน์ คร�วนี้ทีมง�นนำ�บทเรียน
จ�กครั้งที่แล้วม�ใช้ เดินเข้�ไปสอบถ�มคว�มสมัครของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
กอ่นว�่ อย�กใหเ้ดก็ๆ เข�้รว่มกจิกรรมหรอืไม ่แมจ้ะเหน็ว่�บ�้นเข�ส�ม�รถ
ทำ�กจิกรรมปรบัภมูทิศันไ์ดก้ต็�ม เพือ่ปอ้งกนัปญัห�เหมอืนทีผ่�่นม� จนได้
บ้�นที่เข้�ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 4 หลัง และพื้นที่ส่วนกล�งอีก 1 แห่ง 

ย๊ะเล่�ว่� ด้วยความท่ีทีมงานเรียนต่างสาขา เวลาว่างจึงไม่ตรงกัน 
แต่ก็ไม่เอามาเป็นปัญหา คุยกันว่าใครว่างก็ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน
ชุมชน เช่น จุดที่เป็นแหล่งน้ำาเสีย หรือพื้นที่ลาดเอียง น้ำาท่วมขัง แล้ว
นำาข้อมลูทีไ่ดม้าหารอืกบัเพือ่นรว่มทมีทางเฟซบุก๊ และรว่มกนัออกแบบ
การทำางาน โดยใช้เวลาช่วงเย็นค่อยๆ ปรับภูมิทัศน์ไปทีละบ้าน ไม่ได้
เร่งทำาให้เสร็จในวันเดียว 

ก�ย บอกต่อว่� พื้นที่บ�้นต้นแบบที่จะปรับภูมิทัศน์มีไม่ม�ก จึงทำ�
แค่แปลงปลูกต้นไม้เล็กๆ หรือว�งกระถ�งต้นไม้เพิ่มเท่�นั้น 

“ทุกคนต่างไม่เคยขุด ป๋อมก็ไม่เคย แต่ถามว่าทำาได้ไหม ทำาได้ ทุกคน
ทำาได้หมด แต่ดินแข็งมากยกจอบขุดดินแต่ละครั้งร้าวไปทั้งมือ ทรมานมาก 
แถมบางบ้านมีเศษกระเบ้ือง เศษแก้ว และขยะเต็มไปหมด โดนแก้วบาดก็มี 
แต่เราก็ทนได้ เพราะเป้าหมายของเราไม่ไดท้ำาเพื่อตัวเอง แต่เราทำาเพือ่เด็ก 
ตอนโดนแก้วบาด เด็กๆ เขาบอกว่า ครูบ้านหนูมีใบสาบเสือเด๋ียวไปหามาให้ 
ใบสาบเสอืชว่ยหา้มเลอืด รกัษาแผลสด นอ้งเขามคีวามรูเ้ร่ืองสมนุไพรดมีาก 
เพราะนี่คือวิถีชีวิตของเขา ขณะที่เราได้รู้จักพืชพวกนี้ก็ต่อเมื่อเรียน
มหาวิทยาลัยแล้ว” ป๋อม เล่�ถึงคว�มอดทนทำ�ง�นเพื่อเด็ก

“ด้วยความที่ทีมงาน 
เป็นคนนอกที่มีภาระงาน 
ในชีวิตมากมายให้รับผิดชอบ 
ประกอบกับคิดว่าการทำา
โครงการจะยั่งยืนได้ต้องมี
คนในชุมชนเข้ามาสานต่อ 
จึงคุยกับน้องที่เห็นแววว่า
น่าจะเป็นแกนนำาว่าเขาจะ 
เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนา
ชุมชนของตนต่อไปอย่างไร”

สร้างแกนนำาสานต่อกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

ดว้ยชวิีตนกัศกึษ�ทีย่งัตอ้งรบัผดิชอบทัง้ก�รเรยีน เตรยีมตวัสอบ ฝกึซอ้มดนตร ีทำ�วจิยั ต�มบทบ�ท
หน�้ทีข่องแต่ละคน ก�รทำ�กจิกรรมจงึหยดุชะงกัลงไปชว่งหนึง่ แตท่กุคนยงัคงตดิต�ม ถ�มไถ ่คว�มเปน็ไป 
ของโครงก�รผ�่นโซเชียลมีเดีย 

“ช่วงเวลาหลังสอบ บางคนต้องกลับบ้าน อย่างป๋อมก็อยู่สุราษฎร์ธานี จึงใช้วิธีประชุมทางเฟซบุ๊ก 
ใครวา่งกน็ดักนัลงพืน้ที ่อาจจะไมค่รบทมี แตก่ท็ำาไปเรือ่ยๆ แตท่กุคนรูห้มดวา่ใครทำาอะไร และงานคบืหนา้
ไปถึงไหน” ย๊ะเล�่ถึงข้อจำ�กัดของทีมง�น 

ระหว่�งนั้นทีมง�นจัดกิจกรรมสร้�งแรงบันด�ลใจให้น้องอีก 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพลังให้น้องอย�กทำ�
กิจกรรมต่อ ด้วยก�รพ�น้องม�เรียนรู้ที่ตล�ดนัดเกษตร มอ.เรื่องก�รทำ�แกลบดำ� และก�รปลูกผักกรีนโอ๊ค 
ส่วนครั้งสุดท้�ยก็พ�น้องม�เรียนรู้ที่เดิม แต่ครั้งน้ีให้น้องนำ�ผักที่ปลูกม�โชว์ เพื่อให้น้องมีกำ�ลังใจส�นต่อ
กิจกรรมในชุมชนต่อไป 

“น้องๆ ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นผลงานของตนเอง ถามตลอดว่าครูนี่คือผักที่หนูไปปลูกมาวันนั้นหรือ 
เห็นเลยว่าน้องเขาดีใจมากที่เขาสามารถทำาได้ เราก็ดีใจไปกับเขาด้วย” ย๊ะเล�่ถึงคว�มดีใจของน้องๆ

วันนี้โครงก�รผักกับเด็กและเย�วชน สู่ก�รเปลี่ยนแปลงชุมชนให้น่�อยู่เดินท�งใกล้ถึงหมุดหม�ย 
ที่ทีมง�นว�งไว้แล้ว คงเหลือแต่กิจกรรมสุดท้�ยซึ่งเป็นก�รเสริมทักษะก�รทำ�ง�นของเด็กให้รอบด้�น 
ม�กขึ้น ด้วยก�รเปิด “เวทีผัก” บริเวณห้องสมุดในชุมชน โดยครั้งนี้ทีมง�นตั้งใจขมวดก�รเรียนรู้ทั้งหมด
เข้�ด้วยกัน เปิดโอก�สให้เด็กได้แสดงคว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ ด้วยก�รนำ�ผลผลิตที่ปลูกไว้ม�ข�ย 
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ดว้ยคว�มทีท่มีง�นเปน็คนนอกทีม่ภี�ระง�น
ในชวีติม�กม�ยใหร้บัผดิชอบ ประกอบกับคดิว่�ก�ร
ทำ�โครงก�รจะยัง่ยนืได ้ตอ้งมคีนในชมุชนเข�้ม�ส�น
ต่อ จึงคุยกับน้องที่เห็นแววว่�น่�จะเป็นแกนนำ�ว่�
เข�จะเข้�ม�มีส่วนช่วยพัฒน�ชุมชนของตนต่อไป
อย่�งไร และบอกว่� ห�กมีปัญห�ติดขัดส�ม�รถ 
โทรขอคำ�ปรึกษ�จ�กพี่ๆ ได้ตลอดเวล� 

“มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องโทรมาปรึกษาว่าเมล็ด
พันธุ์ผักไม่พอทำาอย่างไรดี เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะ
เอาไปให้ แล้วให้เขาเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์คอย 
แจกจา่ยใหเ้พือ่นๆ อกีท ีจนเดีย๋วนีน้อ้งเขาสามารถ
บรหิารจดัการเมลด็พนัธุไ์ด ้จรงิๆ นอ้งเขากท็ำาไดน้ะ 
ขอแค่มีคนช่วยเสริมแรงให้เขาเท่านั้น เขาก็สามารถ
เดินงานต่อได้” ย๊ะ อธิบ�ยวิธีคิดสร้�งแกนนำ�

ได้ประสบการณ์เป็นต้นทุน

ผลของการทำาโครงการนอกจากจะสร้าง
ความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัเด็กเยาวชนและ 
คนในชุมชนจันทร์วิโรจน์แล้ว ยังก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวทีมงานไม่น้อย 

ป๋อม บอกว�่ เธอเป็นลูกคนกล�ง จึงมักคิด
ว่�พ่อแม่ไม่รัก แต่พอได้ม�ทำ�โครงก�รนี้คว�มคิด 
ของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป จนแม่เองก็สังเกตเห็น  
จ�กเดิมที่เธอไม่ค่อยในสนใจใคร ก็ให้คว�มสำ�คัญ
กับครอบครัวม�กขึ้น เวล�เห็นพี่กับน้องทะเล�ะกัน 

เธอจะเข้�ม�เป็นตัวกล�งเชื่อมให้พี่น้องพูดคุยกัน
ดว้ยเหตผุล สว่นชีวติในรัว้มห�วทิย�ลยั ปอ๋มยอมรบั
ว่� เมื่อก่อนเธอจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน 
กิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ไม่เปิดรับ
อะไรเลย มกีำาแพงของตวัเองสูงมาก พอมโีอกาส
ไดท้ำากจิกรรมอาสาและไดท้ำาโครงการนี ้กำาแพง
ทีม่อียูใ่นใจกท็ลายลง กลายเปน็คนเขา้หาคนอืน่
มากขึ้น มีคนรู้จักมากขึ้น และกล้าพูดมากขึ้น 

ป๋อม บอกอีกว่� เธอได้กำาไรจากการทำา
โครงการนี้มาก เพราะทำาให้เธอลดตัวตนของ 
ตัวเองลง จากที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ตัวเอง วันนี้เธอ
เข้าใจสงัคมมากขึน้ รูแ้ละเขา้ใจวา่สงัคมประกอบ
ด้วยคนหลายฐานะ หลากรูปแบบ ความใฝ่ฝัน
อยากเปน็ครใูนวยัเดก็ยิง่แจม่ชัดขึน้ในความรูส้กึ 
แมจ้ะเรยีนเภสชัศาสตร ์แตเ่ธอเชือ่วา่การเป็นครู
ไม่จำาเป็นต้องจบสาขาครุศาสตร์เสมอไป ทุกอาชีพ
สามารถเป็นครูได้ 

“วันหนึ่งถ้าเราจบเภสัชศาสตร์ ต้องทำางาน
กับคนไข้ ที่ไม่ใช่คิดแต่จะจ่ายยาอย่างเดียว แต่เรา
สามารถทำาหน้าที่ครูได้ด้วยการแนะนำาให้คนไข้
ปฏิบัติตัวโดยไม่ต้องกินยาก็ได้ การรักษามีหลาย 
รูปแบบ บางครั้งยาก็รักษาไม่หาย แต่คำาพูดและ
กำาลังใจสามารถทำาให้คนหายป่วยได้”

ส่วนมู ท่ีได้รับก�รสนับสนุนจ�กคุณพ่อ 
คุณแม่ในก�รทำ�กิจกรรมตลอดม� เล่�ว่� รู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เห็นเด็กในชุมชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จ�กที่

ก้�วร้�ว เป็นคู่อริกัน ก็ลดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เมื่อได้ปลูกผักร่วมกันคว�มส�มัคคีก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว 
ครอบครัวก็กระชับคว�มสัมพันธ์กันม�กขึ้น พื้นที่ในชุมชนน�่อยู่ม�กขึ้น

“สุขภาพคนเราไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องร่างกาย แต่ยังมีเรื่องของจิตใจท่ีเราต้องดูแลเอาใจใส่ การเข้ามา
ทำาโครงการนี้ทำาให้เขาได้เห็นสังคมในมุมใหม่ๆ เหมือนการทำางานในชีวิตจริงที่ต้องพบเจอคนไข้หลาย 
รูปแบบ เป็นประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้เราได้ในอนาคต”

ก�ยบอกว่� เหตุผลที่เข้�ม�ทำ�โครงก�รนี้เพร�ะอย�กท้�ท�ยตัวเองว่� จะส�ม�รถพัฒน� 
ไดห้รอืไม ่และก�รทำ�โครงก�รจะทำ�ใหน้อ้งเปลีย่นแปลงไดจ้รงิหรอืไม ่ผลคอืนอ้งเกดิก�รเปลีย่นแปลงแลว้ 
แต่ยังไม่รู้ว่�ม�กน้อยแค่ไหน แต่สำ�หรับตัวเองแล้ว “พัฒนาไปเยอะมาก” โดยเฉพ�ะวิธีทำ�ง�นในฐ�นะ
นักพัฒน�ชุมชนที่ต้องทำ�ง�นกับคนหล�กหล�ยรูปแบบ ทำาให้ได้เรียนรู้เทคนิคการเข้าหาชุมชนที่ต้องรู้
เขารูเ้รา ทัง้บรบิท สภาพแวดลอ้ม และอารมณข์องคนในชมุชน เพือ่ทีจ่ะรบัมอืไดถ้กูตอ้ง ถอืเปน็ตน้
ทุนในการทำางานของเขาต่อไปในอนาคต

“การเป็นนักพัฒนาชุมชน เราต้องเข้าไปสัมผัสกับคนในชุมชน จึงจำาเป็นต้องมองคนให้ออกว่าคน
เหล่านั้นมีพื้นฐานอย่างไร ทำาไมจึงแสดงออกแบบนี้ ทำาให้เราระมัดระวังเรื่องการมองคน ที่จะต้องนิ่งคิด
และวิเคราะห์โดยไม่ด่วนตัดสินใครก่อน ถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับเขา” 

ในฐ�นะหัวหน�้ทีม ย๊ะ บอกว�่ เธอจะไม่ชี้นำาทีมงานว่าต้องทำาอย่างไร จะให้อิสระน้องคิดและ
ทำาเต็มที่ เพราะเชื่อในศักยภาพของน้องทุกคน อาจมีกังวลบ้างเรื่องเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน เพราะ 
นอ้งแตล่ะคนเรยีนคณะยากๆ ทัง้น้ัน แตเ่ธอมคีวามเชือ่วา่นอ้งรกังานนี ้อยากทำาโครงการ อยากเหน็
การเปลี่ยนแปลงของเด็กในชุมชน

“เมื่อก่อนเธอจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  
ไม่เปิดรับอะไรเลย มีกำาแพงของตัวเองสูงมาก พอมีโอกาสได้ทำากิจกรรม
อาสาและได้ทำาโครงการนี้ กำาแพงที่มีอยู่ในใจเธอก็ทลายลง กลายเป็นคน
เข้าหาคนอื่นมากขึ้น มีคนรู้จักมากขึ้น และกล้าพูดมากขึ้น ...โครงการนี้ทำาให้
เธอลดตัวตนของตัวเองลง จากที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ตัวเอง”
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โครงการผักกับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้น่าอยู่
ที่ปรึกษาโครงการ  ตูแวซะ นิแม
ทีมทำางาน 
พ�ซีย๊ะห์ ซีแต บัณฑิตอ�ส� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
รัชกรัณย์ สวัสดี  บัณฑิตคณะศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ 
พีรด� เช�วน์ณัฐเศวตกุล ชัน้ปทีี ่3 คณะเภสชัศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์วิทย�เขตห�ดใหญ่
สมโภช จิระพันธุ์  ช้ันปีท่ี 2 คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่
ศศิวรรณ เข�ไข่แก้ว  เย�วชนในชุมชนจันทร์วิโรจน์ 

ศึกษ�ที่ดี แม้เร�จะอยู่กันคนละศ�สน� คนละวัฒนธรรม คนละชุมชน แต่ทุกคนส�ม�รถช่วยเหลือกันได้ 
ถ้�เร�มีคำ�ว�่ “รับผิดชอบ” ติดอยู่ในใจ

“โครงการน้ีทำาเรารู้วิธีการแก้ปัญหาและมีทักษะชีวิต เน่ืองจากมีโจทย์ให้ต้องกลับมาขบคิด
และแกป้ญัหาตลอดเวลา การครองสตใิหม้ัน่คงและใชป้ญัญาไตรต่รองแกไ้ขปญัหาจะทำาให้ทกุอยา่ง
ผ่านไปได้ด้วยดี”

ด�้นตูแวซะห์ นิแม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ บอกว่า เธอรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รทำ�
โครงก�รนี้ ยอมรับว่�ตอนแรกกังวลเรื่องเวล�ของทีมง�นที่ว่�งไม่ตรงกัน แต่มีคว�มเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่�  
ทีมง�นทุกคนรักง�นนี้ และอย�กเห็นก�รเปลี่ยนแปลงของเด็กในชุมชน ซึ่งพวกเข�ก็ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง

แม้จะต่างชั้นปี ต่างสาขาวิชา แต่ไม่ต่างใจ เพราะทีมงานทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ 
“การพัฒนาเด็กและเยาวชน” การทำาโครงการจึงเดินมาถึงปลายทางท่ีตั้งใจไว้ วันนี้ผักของเด็กๆ  
ในชุมชนจันทร์วิโรจน์ผลิดอกออกผลไปพร้อมการเติบโตของเด็กๆ ในชุมชน จากที่เคยมั่วสุม 
กับอบายมุขต่างๆ พูดจาก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท ก็ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้งยังส่งผลให้ 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคนในชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผลน้ันยังย้อนคืนสู่ตัวทีมงาน 
ใหไ้ดท้ำาความรูจ้กัจนเขา้ใจความเปน็ไปของชมุชนสังคม ทีทุ่กคนบอกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่มี “คุณคา่” 
ต่อการดำาเนินชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะรู้ดีว่าเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
ลว้นเกีย่วขอ้งกบัชุมชนสงัคมท้ังสิน้ การทำาโครงการนีจึ้งเปน็เสมือน “ตน้ทนุชีวติ” ทีจ่ะทำาใหพ้วกเขา
เดินต่อในเส้นทางสายวิชาชีพของตนได้อย่างมั่นใจ

“ตอนแรกเห็นกายพาเด็กไปวัด เห็นเขาเล่นกับเด็กได้ เป็นผู้นำาได้ ก็คิดว่ากายต้องทำาได้แน่ ส่วนมู
ที่เห็นเด่นชัดคือ เขามีความตั้งใจและความเสียสละสูงมาก เวลาลงพื้นที่ หรือไปซื้ออุปกรณ์คุณพ่อคุณแม่
เขาก็ไปด้วย เหมือนทำาโครงการกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียว สำาหรับป๋อม น้องเขามีพลังในตัวเยอะมาก”

ย๊ะ บอกต่อว�่ เธอจบครูม� ตอนฝึกสอนก็สอนแต่วิช�ก�ร ไม่ได้สอนทักษะในก�รดำ�เนินชีวิตให้
เด็กเลย จึงเป็นคำ�ถ�มที่ยังค�้งค�อยู่ในใจ เมื่อมีโอก�สได้ทำ�โครงก�รนี้ยิ่งทำ�ให้เธอเข้�ใจพื้นฐ�นของเด็ก
ว่�จริงๆ แล้วเด็กจะดีหรือไม่ดีม�จ�กพื้นฐ�นครอบครัว การที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 
ในตัวเด็กได้ เราต้องเข้าใจเขาก่อน ด้วยการพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับชุมชนจริงๆ ไม่ใช่
แค่เข้าใจตัวหนังสือ แต่เราต้องเข้าใจชีวิตเขาด้วย

“การแก้ปัญหาระบบการศึกษาจะแก้ได้ ครูต้องเข้าใจเด็กและครอบครัวก่อน ไม่ใช่แค่แก้ที่
ปลายเหต ุทีส่ำาคญัครตูอ้งเขา้ใจว่า การเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิคอืการใหเ้ดก็ไดล้งมอืทำาเอง ชีท้าง ไมใ่ชช่ีน้ำา 
ต้ังคำาถาม สร้างโจทย์ให้เขาได้คิดเอง และเราค่อยตะล่อมให้เขาเดินไปในทิศทางท่ีดี แบบน้ีจึงจะเป็น 
การสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริงให้กับเด็กๆ ในฐานะที่ตัวเองเรียนจบครู จึงฝันอยากจะสร้างเด็กด้วย
กระบวนการแบบนี้”

สำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงในตัวเองนั้น ย๊ะบอกว่� ที่เห็นเด่นชัดคือ เรื่องคว�มรับผิดชอบต่อตัวเอง 
ครอบครัว และชุมชน คำาว่า “รับผิดชอบ” จึงติดอยู่ในใจของเธอเสมอว่า ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำา 
ไมใ่ชแ่คท่ำาใหเ้สรจ็ ไมใ่ชค่ดิแตป่ระโยชนส์ว่นตวั ไมไ่ดท้ำาเพราะมนัเปน็หนา้ทีห่รอืเป็นกจิวตัร แตม่นั
เป็นสิ่งที่เราต้องทำา ที่เธอคิดเช่นนี้ได้ อ�จเป็นเพร�ะก�รหล่อหลอมของครอบครัว ก�รมีพ่อแม่ที่ดี มีก�ร
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ปลูกผัก ปลูกใจ ใส่ใจชุมชน
โครงการปลูกเอง กินเอง ไร้สารตกค้าง
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ก�รทำ�โครงก�รตลอดระยะเวล�หล�ยเดือน กลุ่มเย�วชนไม่ได้มอง
เป็นภ�ระที่หนักหน� และไม่มีผลกระทบกับก�รเรียน เพร�ะปกติ

แต่ละคนจะมีช่วงเวล�ที่อยู่บ้�นเฉยๆ หรือเล่นโซเชียลมีเดีย  
แค่ใช้เวล�ว่�งเหล�่นั้นม�เพิ่มพูนทักษะก�รทำ�ง�นของตัวเอง  

ทั้งเรียนรู้ก�รทำ�ง�นโครงก�ร ก�รประส�นง�นกับผู้คน  
ก�รทำ�เกษตรปลอดส�ร...ก�รปลูกผักต้องใช้คว�มรักและ 

คว�มเอ�ใจใส่สูง จนกล�ยเป็นก�รขัดเกล�ให้พวกเข�ตั้งใจทำ�ง�น
จนประสบผลสำ�เร็จได้ในที่สุด

พรหมจินดา รุท-ยุทธภูมิ สุวรรณมณี และไอซ์-กันภิรมย์ หะนนท์ เกิดความคิดว่า “จะดีกว่าไหม 
ถา้พวกเขารูท้ีม่าทีไ่ปของพชืผกัทีต่วัเองกนิ” จงึรวมตวักนัพลกิฟืน้ผนืดนิทีว่า่งเปลา่ในโรงเรยีนจดัทำา
โครงการปลูกเอง กินเอง ไร้สารตกค้าง โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชน
หันมาสนใจและปลูกผักอินทรีย์บริโภคในครัวเรือนมากขึ้น เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

เอก็ซ ์บอกว�่ เหตผุลทีพ่วกเข�อย�กลองปลกูผักสวนครวัไวก้นิเอง กเ็พือ่ใหม่ั้นใจว่�จะได้กนิอ�ห�ร
ที่ปลอดภัย และเพ่ือจุดประก�ยให้ช�วบ้�นหันม�ปลูกผักกินเอง ส่วนเกษตรกรก็เปลี่ยนวิถีม�ปลูกผัก 
โดยไม่ใช้ส�รเคมี ซึ่งท�้ยสุดจะส่งผลให้คนในชุมชนชะแล้มีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรงขึ้น

“พวกเรารวมตัวกันทำาโครงการน้ีเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการปลูกผักในวิชาเรียนสมัย 
ช้ันประถมศึกษามาแล้ว จึงไม่น่าจะยากเกินกำาลังของทีมงาน เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนุก ท้ังยังใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

เมือ่โจทยแ์ละเป�้หม�ยก�รทำ�ง�นชดั ทีมง�นจงึรว่มกนัระดมคว�มคดิคน้ห�พนัธุผ์กัทีต่อ้งก�รปลูก 
จัดเตรียมอุปกรณ์ และจัดห�พื้นที่ที่เหม�ะสม จนพบที่ว่�งหลังโรงเรียนซึ่งเคยเป็นแปลงปลูกผักม�ก่อน  
แต่ปัจจุบันรกร้�ง ทีมง�นจึงขออนุญ�ตโรงเรียนใช้พื้นที่ดังกล่�ว 

หลังเตรียมทุกอย่�งพร้อมสรรพ ทีมง�นระดมคว�มคิดเรื่องก�รปลูกผักปลอดส�รอีกครั้ง พบว่� 
พวกเข�ยงัข�ดคว�มรูเ้รือ่งก�รกำ�จดัแมลงศตัรพืูชและก�รบำ�รงุดนิและพชืแบบไมพ่ึง่พ�ส�รเคม ีครูทวศีกัดิ์
จึงแนะนำ�ให้ไปขอคว�มรู้จ�ก ลุงจารุ-ณพงศ์ แสงระวี ที่ทำ�เกษตรพอเพียงในตำ�บลชะแล้ เรื่องน้ำ�หมัก
ชีวภ�พ ส่วนก�รทำ�ปุ๋ยแห้งไปเรียนรู้กับลุงจิมม่ี-อนุรักษ์ สังข์กุล หัวหน้�สถ�นีพัฒน�ทรัพย�กรป่�ช�ยเลน 
ที่ 38 ตำ�บลชะแล้ 

ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเป็นช่วงเวล�ที่ทีมง�นทั้ง 5 คนใช้เตรียมแปลงผัก ทั้งด�ยหญ้� ยกร่องแปลง 
เดียร์ บอกว่� กว่�จะได้ครบ 10 แปลง ทั้งเหนื่อยและร้อนม�ก แต่ก็สนุก หากเพื่อนคนไหนทำาเสร็จก่อน 
ก็ไปช่วยคนที่ยังทำาไม่เสร็จ เพื่องานจะได้เรียบร้อยแล้วกลับบ้านพร้อมกัน

ไอซ์ เล่�ขั้นตอนก�รปลูกผักว่� ทำ�แปลงเสร็จแล้วก็ม�ช่วยกันเตรียมดินปลูก โดยนำ�ขี้วัว แกลบ  
และดินผสมเข้�ด้วยกัน จ�กนั้นจึงช่วยกันขุดหลุมเล็กๆ ในแปลงแล้วหยอดเมล็ดลงไปหลุมละ 1 เมล็ด  
แล้วรดน้ำ�ต�ม ทำ�แบบนี้เหมือนกันทุกแปลง 

สุขภาพดีสร้างได้

ชุมชนชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขล� ประช�กรส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพประมง รับจ�้งทั่วไป 
และทำ�ก�รเกษตรท่ีนิยมใช้ส�รเคมีในก�รเพ�ะปลูก เม่ือครูทวีศักด์ิ นวลประดิษฐ์ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
ชวนทำาโครงการ ทมีงานซึง่ประกอบดว้ย เอก็ซ-์ยศพล เวชสทิธิ ์เดยีร-์อจัฉรา หมดัจะบณู ภ-ูภมูนิทร ์

“เม่ือพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นลูกหลานลงมือปลูกผัก ย่อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  
ผลท่ีได้รับนอกจากคนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวที่ได้ลงมือทำากิจกรรมร่วมกันก็ดีขึ้นตามไปด้วย แต่ท่ีดีย่ิงกว่า
คือ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารในครอบครัวสามารถสร้างความสนใจใคร่รู้ให้
คนท่ีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยากทำากิจกรรมแบบน้ี ถือเป็นการขยายเครือข่าย
ได้อีกทางหนึ่ง”
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“ผัก 10 แปลงแบ่งเป็นคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาด และถั่วฝักยาว  
อย่างละ 2 แปลง ส่วนผักหวานกับข้าวโพด ปลูกอย่างละ 1 แปลง แบ่งกัน
ดูแลรับผิดชอบคนละ 2 แปลงท้ังพรวนดิน ถอนหญ้า ส่วนการรดน้ำาจะ 
แบ่งเวรกันทำาเป็นช่วงเวลา” 

เดยีรเ์ล�่ว่� เธอกบัไอซม์หีน�้ทีร่ดน้ำ�ตอนเช้� สว่นตอนเยน็ใหเ้พ่ือน
ผู้ช�ยอีก 3 คนตกลงกันเอง ถ้�ตรงกับช่วงวันหยุดของโรงเรียน ก็ยกให้เป็น
หน้�ท่ีของเพ่ือนท่ีบ้�นอยู่ใกล้โรงเรียน หลังลงแปลงผักแล้วเสร็จ ทีมง�นนำ�
คว�มรู้เรื่องก�รทำ�ปุ๋ยแห้งและน้ำ�หมักที่เรียนรู้ม�ทดลองทำ�

20 วันผ่านไป พืชผักที่ทีมงานลงแรงปลูกและใส่ใจดูแลรดน้ำา 
พรวนดนิ ให้ผลผลติงอกงามสมใจ ผักสว่นหนึง่นำามาใชป้ระกอบอาหาร
ให้นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภค อีกส่วนหนึ่งแบ่งขายแก่ครูและคนใน
ชุมชน โดยรายได้จะนำามาใช้เป็นเงินทุนสำาหรับซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติม 

รุท บอกเล่�ความรู้สึกหลังจากที่ได้กินผักที่เขาลงแรงปลูกว่า  
มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยกว่าผักท่ีซ้ือจากตลาด รู้สึกภูมิใจท่ีทำาได้สำาเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับเสียงตอบรับจากลูกค้าที่บอกว่า ผักของพวกเขา 
สดอร่อย และต้องการสั่งซื้อผักเพิ่มเติม

ขยายเครือข่ายเกษตรกรรุ่นจ๋ิว

เมื่อทดลองปลูกผักปลอดสารเห็นผล ทีมงานจึงคิดขยายผลสู่ชุมชน กระตุ้นให้คนในชุมชน
หนัมาปลกูผกักนิเอง โดยชกัชวนรุน่นอ้งชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จำานวน 40 คน เขา้รว่มกิจกรรมถา่ยทอด
ความรู้เร่ืองการปลูกผัก การทำาน้ำาหมักชีวภาพ และปุ๋ยแห้ง ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

“เราให้น้องๆ แบ่งหน้าท่ีกันดูแลแปลงผัก มีทีมงานคอยดูแลในภาพรวม อันไหนน้องทำาไม่ได้ พี่ๆ ก็เข้า
มาช่วยดูแลให้คำาแนะนำา ซึ่งส่วนใหญ่น้องจะตั้งใจฟัง เพราะต้องนำาความรู้เรื่องการปลูกผักกลับไปทำาต่อที่
บ้านด้วย มีน้องผู้ชายบางคนที่ดื้อหน่อย แต่พอดุเขา เขาก็ฟัง” เดียร์ อธิบ�ยวิธีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้น้อง

ทีมง�นบอกว�่ ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เรื่องก�รปลูกผักแก่น้องๆ นับเป็นขั้นตอนสำ�คัญของแผนก�ร
ขย�ยเครอืข�่ยปลกูผกัปลอดส�รสูช่มุชน เพร�ะเมือ่พอ่แมผู่ป้กครองเหน็ลกูหล�นลงมอืปลกูผกัยอ่มเข�้ม�
ให้คว�มช่วยเหลือ ผลที่ได้รับนอกจ�กคนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดส�รแล้ว คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
คนในครอบครวัทีไ่ด้ลงมอืทำ�กจิกรรมรว่มกนักดี็ขึน้ต�มไปดว้ย แตท่ีด่ยีิง่กว�่คอื กจิกรรมปลกูผกัปลอดส�ร 
ในครอบครัวส�ม�รถสร้�งคว�มสนใจใคร่รู้ให้คนที่อยู่บ้�นใกล้เรือนเคียงอย�กทำ�กิจกรรมแบบนี้ ถือเป็น 
ก�รขย�ยเครือข�่ยได้อีกท�งหนึ่ง

“พวกเราแจกเมล็ดพันธุ์ผักและน้ำาหมักชีวภาพให้น้องนำากลับไปปลูกที่บ้าน โดยมีการติดตามผล
ผา่นแฟนเพจเฟซบุก๊ชือ่ “ปลกูเองกนิเองไรส้ารตกคา้ง” ใหน้อ้งถ่ายรปูผกัทีป่ลกูทกุสปัดาหเ์พือ่ดกูาร
เจริญเติบโต หากมีปัญหาพี่จะได้ให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที และเพื่อเสริมกำาลังใจให้น้องๆ 
ตัง้ใจดแูลพชืผกัของตนเอง และเปน็การกระตุน้เตอืนนอ้งๆ ทีย่งัไมล่งมอืปลกูผกัทางออ้ม ซึง่นอ้งๆ 
ก็ชอบวิธีการนี้ เพราะทันสมัยและเหมาะกับช่วงวัยที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ จึงแข่งกันส่งการบ้าน  
บางคนถึงขนาดส่งภาพผักที่กลายร่างเป็นผัดผักรวมมิตรมาให้พี่ๆ ร่วมชื่นชม ฟากพี่ๆ ก็ไม่น้อยหน้า
คอยลงภาพการเติบโตของผักให้น้องดูเช่นกัน เพื่อให้น้องเห็นตัวอย่างที่ดี” เดียร์ เล่�แนวท�งติดต�ม 
ก�รปลูกผักของน้องๆ
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“ปกติแค่เพื่อนพูดไม่เข้าหูนิดหน่อยก็หงุดหงิดแล้ว เดี๋ยวนี้แม้จะยังหงุดหงิด
อยู่บ้าง แต่แก้โดยการแยกตัวไปอยู่คนเดียวสักพัก ให้อารมณ์เย็นก่อน 
แล้วค่อยกลับมาคุยกับเพ่ือนใหม่ ถ้าคุยทันทีเหมือนเม่ือก่อนต้องทะเลาะกับ 
เพ่ือนแน่ๆ พอเราควบคุมอารมณ์ได้ก็กลายเป็นว่าเราได้คุยกับเพื่อนเยอะขึ้น 
เพราะไม่โมโหใส่กัน”

ปลูกผักปลอดภัย หัวใจเปล่ียนแปลง 

ระหว�่งดแูลและเฝ�้รอผกัเตบิโต ผกัคะน�้เกอืบทัง้หมดในแปลงยนืต้นต�ย กล�ยเปน็บทเรยีนสำ�คัญ
ให้ทีมง�นได้เรียนรู้ว่� ห�กไม่ศึกษ�ข้อมูลให้รอบด้�น ก�รทำ�ง�นอ�จเกิดข้อผิดพล�ดได้ เพร�ะคะน้�เป็น
ผกัทีโ่ตไวและต้องก�รคว�มชุม่ช้ืนสงู จงึตอ้งรดน้ำ�ใหเ้พยีงพอและสม่ำ�เสมอ ไมเ่ชน่นัน้จะยนืตน้ต�ยดงัเชน่
ผักคะน้�ของพวกเข�

แมก้�รปลกูผกัจะลม้ลกุคลุกคล�นไปบ�้ง ทว�่ก�รเตบิโตของทมีง�นกลบัผลดิอกออกผลอย่�งงดง�ม 
เพร�ะก�รทำ�โครงก�รที่ต้องอ�ศัยพลังแรงใจของทีมง�น ทำ�ให้บ�งคนต้องลดคว�มเป็นตัวของตัวเองลง  
ให้ส�ม�รถร่วมง�นกับเพื่อนได้ ขณะที่บ�งคนต้องก้�วออกม�จ�กคอมฟอร์ทโซนของตนเอง กล้�ทำ�ในสิ่ง
ที่ไม่เคยทำ�

ทีมง�น บอกว่� ปัญหาท่ีใหญ่สุดของพวกเขาคือ เวลาว่างท่ีไม่ตรงกัน มาประชุมสาย แต่ทุกคน
ก็ไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์ ขอเพียงเพื่อนอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทำาไมมาไม่ได้ มาไม่ตรงเวลา  
เพื่อนคนอื่นก็พร้อมรับฟัง แต่ที่เป็นปัญหามากคือสาวๆ ในกลุ่มจะเกี่ยงงานให้เพื่อนผู้ชายหอบหิ้ว
ของหนกัๆ จนมเีสยีงบน่จากหนุม่ๆ วา่ ถกูโยนภาระมาให ้ทวา่สุดทา้ยกย็อมถอืของให้ผูห้ญงิ เพราะ
มองว่าเป็นสิ่งที่ยอมกันได้ และไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรง สุดท้ายสิ่งที่ดูเหมือนเป็นปัญหาของกลุ่มก็ 
แปรเปล่ียนเป็นความเข้าใจในภาระรับผิดชอบของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกัน และความแตกต่างเร่ืองเพศ
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

สว่นคว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวัทมีง�นกม็ไีมน่อ้ยเชน่กนั เอก็ซ ์บอกว�่ เข�ไดค้ว�มรูเ้รือ่งก�ร
ปลูกผักเพิ่มขึ้น อ�ทิ ก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พเพื่อบำ�รุงผักให้งอกง�ม รู้จักประเภทของดินที่เหม�ะกับพืช
แต่ละชนิด เช่น คะน�้ ผักบุ้ง ผักหว�น ต้องปลูกกับดินร่วน นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้เข�รู้ตัวรู้ตนม�กขึ้น

“ปกตแิคเ่พือ่นพดูไมเ่ขา้หนูดิหนอ่ยกห็งุดหงดิแลว้ เดีย๋วนีแ้ม้จะยงัหงดุหงดิอยูบ่า้ง แตแ่กโ้ดย
การแยกตัวไปอยู่คนเดียวสักพัก ให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกับเพื่อนใหม่ ถ้าคุยทันที
เหมอืนเมือ่กอ่นตอ้งทะเลาะกบัเพือ่นแน่ๆ  พอเราควบคมุอารมณไ์ดก้ก็ลายเปน็วา่เราไดค้ยุกบัเพือ่น
เยอะขึ้น เพราะไม่โมโหใส่กัน”

สว่นเดยีรบ์อกว�่ เมือ่กอ่นเธอไมค่่อยกล�้แสดงออก โครงก�รนีท้ำ�ใหเ้ธอกล�้ม�กขึน้ ตอนนำาเสนอ
โครงการครัง้แรกดขูดัๆ เขนิๆ พ่ีๆ สงขลาฟอรัม่จงึชว่ยใหค้ำาแนะนำาเรือ่งการเตรยีมตวั เตรยีมขอ้มลู 
โดยใหจั้บใจความสำาคญัในสิง่ทีจ่ะนำาเสนอ พอลองทำาดกูค็อ่ยๆ ดขีึน้ จนเริม่ชอบการนำาเสนอ เพราะ
ได้ฝึกใช้ความคิดในการจดจำาข้อมูลแต่ละส่วน แล้วประมวลออกมาว่าควรพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย 

“การนำาเสนอทำาให้เรากล้าคิดมากกว่าเดิม จากเคยนั่งเฉยๆ เงียบๆ เวลาไปทำากิจกรรมกับเพื่อน
กลุ่มอื่น ก็มั่นใจที่จะพูดโต้ตอบ จนชอบการนำาเสนอมาก โดยเฉพาะการที่ได้ฝึกนำาเสนอในเวลา 1 นาที  
ทีส่นกุและตืน่เตน้ดว้ยชว่งเวลาท่ีจำากดั จึงตอ้งฝกึการพดูอธบิายทีก่ระชบัเพือ่ให้คนฟงัเหน็ภาพชดัเจนท่ีสดุ 
และเปลี่ยนจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็น เพราะได้คิดก่อนทำา ก่อนพูด และเข้าใจผู้อื่น เช่น ถ้าเห็น
เพื่อนหงุดหงิด ก็รู้จักนิ่ง รอให้เพื่อนอารมณ์เย็นค่อยเข้าไปพูดคุย”

รุท บอกว�่ สิ่งที่เข�ถนัดคือกรรมวิธีทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พและปุ๋ยแห้ง และมั่นใจที่จะถ�่ยทอดคว�มรู้
แกค่นอ่ืน แตย่งัไมก่ล�้แสดงออกเรือ่งก�รนำ�เสนอ แมจ้ะเคยลองนำ�เสนอไปแล้วครัง้หนึง่ ก็ยงัไมค่ลอ่งแคลว่
ม�กนัก ต้องพย�ย�มฝึกฝนต่อไป โดยพย�ย�มเสนอคว�มคิดเห็นเวล�ประชุมกันในกลุ่มก่อน

อย่�งไรก็ต�ม ทีมง�นบอกว่� พวกเขาวางแผนต่อยอดโครงการในปีท่ี 2 โดยเพิ่มจำานวน 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นน้องในโรงเรียนข้างเคียง และกระตุ้นให้น้องท่ีเคยเข้าร่วมโครงการแล้วมีการปลูกผัก
อย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าการต่อยอดอีกหนึ่งปีจะทำาให้แนวคิดเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในชุมชนเข้มแข็งขึ้นจนสามารถดึงผู้ใหญ่ในชุมชนเข้าร่วมได้

สำ�หรับก�รทำ�โครงก�รตลอดระยะเวล�หล�ยเดือน กลุ่มเย�วชนไม่ได้มองเป็นภ�ระที่หนักหน�  
และไม่มีผลกระทบกับก�รเรียน เพร�ะปกติแต่ละคนจะมีช่วงเวล�ที่อยู่บ้�นเฉยๆ หรือเล่นโซเชียลมีเดีย  
แค่ใช้เวล�ว่�งเหล่�น้ันม�เพ่ิมพูนทักษะก�รทำ�ง�นของตัวเอง ท้ังเรียนรู้ก�รทำ�ง�นโครงก�ร ก�รประส�นง�น
กับผู้คน ก�รทำ�เกษตรปลอดส�ร เป็นต้น พวกเข�บอกว�่ ก�รปลูกผักต้องใช้คว�มรักและคว�มเอ�ใจใส่สูง 
จนกล�ยเป็นก�รขัดเกล�ให้พวกเข�ตั้งใจทำ�ง�นจนประสบผลสำ�เร็จได้ในที่สุด
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ผู้ผลักดันการเรียนรู้

ครูทวีศักด์ิ เล่�ถึงเหตุผลท่ีชักชวนลูกศิษย์ท้ัง 5 คน เข้�ม�ทำ�โครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล�ว่� 
เห็นเป็นโครงก�รท่ีน่�สนใจ เพร�ะเปิดโอก�สให้เด็กๆ ได้เก็บเก่ียวประสบก�รณ์นอกห้องเรียน ประกอบกับ 
ครูมีโจทย์ในใจที่อย�กดึงเด็กๆ ม�เรียนรู้เร่ืองเกษตรปลอดส�รอยู่แล้วจึงเกิดเป็นโครงก�รปลูกเอง  
กินเอง ไร้ส�รตกค้�งขึ้น

สำ�หรับก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งครูกับนักเรียน ครูทวีศักด์ิเลือกวางบทบาท “ครู” ลง ใช้ความเป็น 
“โคช” เฝ้ามองอยู่ห่างๆ คอยให้คำาแนะนำา เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ลงมือทำาอย่างเต็มที่ มีบางครั้งที่มี
ปัญหาไม่พอใจกัน หรือหยุดทำางานเพราะหมดกำาลังใจ ครูก็ต้องเข้าไปช่วยคลี่คลายใจเพื่อให้งาน
เดินหน้าต่อไปได้ นอกจากประสานความเข้าใจของเหล่านักเรียนแล้ว ครูยังเชื่อมสัมพันธ์กับ 
ผู้ปกครองของนักเรียนด้วย เพร�ะโครงก�รนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับท�งโรงเรียน จึงต้องใช้คว�มเชื่อใจ 
ของผู้ปกครองที่มีต่อครู ยินยอมให้พ�ลูกไปเข้�ร่วมกิจกรรมในตัวเมือง หรือม�ทำ�โครงก�รหลังเลิกเรียน 
และวันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์ 

ครูทวีศักดิ์บอกส�เหตุที่ทุ่มเทสนับสนุนก�รทำ�ง�นของลูกศิษย์แบบสุดตัว เพร�ะมองว่� การทำา
กิจกรรมนอกห้องเรียนคือเงื่อนไขสำาคัญในการสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก อันจะเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดี 
ในวันข้างหน้า

“การเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดจากการลงมือทำาเอง เช่นโครงการนี้ที่นอกจากพี่ๆ จะได้ฝึกทำางานแล้ว 
ผมยังสร้างการเรียนรู้ให้น้องโดยนำาความรู้ในห้องเรียนมาลงมือทำาจริง เช่น เวลาทำาปุ๋ยแห้ง ก็บอกให้เขา
นำาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัด จะได้เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่ก็ชี้ชวนเขาดูว่าน้ำาหมัก 
ที่กำาลังทำาเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารผสม ซึ่งต่อไปถ้าเขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็จะมีทักษะเยอะกว่า 
เพื่อนคนอื่น สามารถเป็นผู้นำาของเพื่อนได้ เพราะฝึกทักษะชีวิตมาแล้ว”

และแลว้ก�รทำ�กจิกรรมสร�้งเสรมิประสบก�รณน์อกหอ้งเรยีนไดส้ร�้งผลลพัธอ์นัน�่ประทบัใจต�ม
ที่ครูค�ดหวัง เช่น ภูกับเดียร์ที่กล�้ออกไปนำ�เสนอง�น และโดดเด่นเรื่องภ�วะผู้นำ� ขณะที่คนอื่นๆ ก็กล�้
เปิดตัวเองออกม�สอนน้องปลูกผัก แต่สิ่งที่ครูภูมิใจสูงสุดคือ ก�รที่ลูกศิษย์มีคว�มอดทนและรับผิดชอบ 
จนส�ม�รถทำ�โครงก�รจนสำ�เร็จ

วันนี้พืชผักที่ทีมงานลงแรงลงใจปลูกงอกงามสมใจ แต่ที่งอกงามยิ่งกว่าคือ “เมล็ดพันธุ์”  
ของการคิดดี ทำาดี ที่มีอยู่ในหัวใจของทีมงาน อาสาเอาตัวและหัวใจที่มุ่งมั่น พยายามค้นหาความรู้
และทดลองทำา จนสามารถสร้างแปลงผักปลอดสารพิษต้นแบบให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ร่วมกัน
เรียนรู้ แม้ผลของโครงการไม่อาจสั่นสะเทือนเป็นวงกว้าง แต่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลาย
พื้นที่ลงมือปลูกผักด้วยภูมิปัญญาของชุมชนที่ไม่พึ่งพาสารพิษ เป็นองค์ความรู้ที่นำาพาให้สุขภาพ 
ของคนชุมชนดียิ่งขึ้น
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