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“The young active citizen”
พลังการเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลาของเยาวชน

สงขลาส่องแสง 

ถอดบทเรียนการเรียนรู้และหัวใจความเป็นพลเมืองของเยาวชน	22	กลุ่ม	

ที่ลงมือทำาโครงการเพื่อพัฒนาเมืองสงขลา

คำานำา
สงขลาฟอรั่ม

ขณะน้ีสังคมไทยได้เดินทางมาถึงเวลาของการเร่งสร้าง	“พลังพลเมืองแห่งอนาคต หรือพลเมืองรุ่นใหม่”	อย่างเร่งด่วน	

เพราะไม่ว่าการเมืองการปกครองจะปรับเปล่ียนเป็นเช่นไร	 การสร้างคุณภาพคนเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ 

ในทุกๆ	 ด้าน	 ย่อมถือว่าเป็นความแข็งแรงพื้นฐานท่ีสำาคัญของสังคมประชาธิปไตยที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างให้เป็น 

ทุนของแผ่นดิน

โครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลาเปน็โครงการทีร่เิริม่ขึน้ด้วยแรงขบัเคลือ่นของความมุง่มัน่ทีจ่ะใหเ้กดิพืน้ทีท่ีม่กีาร

จดักระบวนการเรยีนรูเ้รือ่ง	“จติสำานกึพลเมอืง”	บนฐานงานทีเ่ยาวชนอาย	ุ	14	–	24	ป	ีเลอืกปฏบิตัจิากเรือ่งจรงิ	สถานการณ์

จริงในชุมชน		ในระยะปีแรกของการเริ่มดำาเนินการมีแกนนำาเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	เข้าร่วมโครงการ	22	กลุ่ม

ในพื้นที่	8	อำาเภอของจังหวัดสงขลา	โดยสงขลาฟอรั่มได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	4	ด้าน	ให้แกนนำาเยาวชนดังนี้

1. กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต 5 ด้านให้แกนนำาเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ	 เป็นการเตรียมความพร้อม

ทั้งในระดับปัจเจก	 เยาวชนในระดับกลุ่ม	 เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันในระหว่างโครงการได้ในระดับที่ดี	 เพราะทุกคนได้

ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาความคิด	การรู้เขารู้เรา	การสื่อสารที่ดี	การจัดการทางอารมณ์	และการเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม	 (เพื่องานของกลุ่ม)	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำาให้เยาวชนแกนนำามีความละเอียดอ่อนที่จะพาตนเอง

และกลุ่มไปถึง	“สำานึกความเป็นพลเมือง”	ได้

2. การสร้างจิตสำานึกพลเมืองจากงานที่ทำา และจากเรื่องจริง สถานการณ์จริงที่เผชิญอยู่อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากพื้นที่ในการทำางานของกลุ่มเยาวชน	 ได้มีการกลั่นกรองและโยงใยสัมพันธ์กับชุมชนของเยาวชนตั้งแต่ต้น	 ได้แก่

ชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่	 ชุมชนที่เยาวชนลงไปเรียนรู้	 ชุมชนที่เป็นพื้นที่ของโรงเรียน/สถานศึกษา	ทำาให้กลุ่มเยาวชนต้อง

ขับเคลื่อนงานของตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ

3. การมีพี่เลี้ยง หรือโค้ช ดูแล/ให้คำาแนะนำาอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรม	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	และ

ระบบคิดในการทำางานของเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มผ่านการพูดคุย	 การลงมือปฏิบัติจริง	 การหนุนเสริมด้านทักษะชีวิต 

การประชุมเพื่อสะท้อนผลการทำางานเป็นประจำา	การใช้พลังของถ้อยคำาที่สร้างกำาลังใจในการทำางาน	รวมทั้งการเฝ้าสังเกต

และบันทึกพัฒนาการของกลุ่มเยาวชนได้ด้วยตนเอง	

4. การเลือกพื้นที่การเรียนรู้ “ความเป็นพลเมือง” (Community of citizens)	 ให้เยาวชนได้สัมผัสชุมชนริมน้ำา

คลองแดน	(หมู่	1	ต.รามแก้ว	อ.หัวไทร	จ.นครศรีธรรมราช	หมู่	2	และหมู่	3	ต.คลองแดน	อ.ระโนด	จ.สงขลา)	ซึ่งมีผู้นำา 

ทางธรรมชาตขิองชมุชนเขา้มารว่มจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละนำาเสนอประสบการณด์า้นพลงัการมสีว่นรว่มของคนในชุมชน	

การบริหารจัดการการเงินท่ีโปร่งใส	การบริหารจัดการตลาดริมน้ำามีคุณภาพและทุกคนเคารพต่อข้อตกลงของชุมชน	การทำางาน

เปน็ทมี	พลงัของการรว่มสรา้งชมุชนใหน้า่อยูแ่ละมคีวามสขุ	ฯลฯ	ซึง่ถอืไดว้า่เปน็หอ้งเรยีนของความเปน็จรงิและเป็นตวัอยา่ง

ที่เป็นรูปธรรมให้เยาวชนมองเห็นพลังของสามัญชนพลเมืองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้กับชุมชนของตนได้

หนังสือสงขลาส่องแสงเล่มน้ี จะนำาเสนอผลการดำาเนินงานที่ส่องให้เห็นถึงพัฒนาการในการทำางานเพื่อ 

สว่นรวมของแกนนำาเยาวชนทัง้ในด้านทกัษะชีวติและการมจีติใจเพือ่สว่นรวมซึง่จะเปน็ฐานสำาคญัของความงอกงาม

ของจิตสำานึกความเป็นพลเมืองต่อไป

 นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์

 ผูอ้ำานวยการสงขลาฟอรัม่
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เติมความรู้และพัฒนาระบบคิดในการพิจารณาปัญหาและออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา	การลงมือทำา

โครงการจากพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ	 ในจังหวัดสงขลา	 พัฒนาทักษะการทำางานกับชุมชนพร้อมๆ	 กับเรียนรู้ 

การทำางานเป็นทีม	เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ	สื่อสารสาธารณะ	โดยทั้งหมดนี้	ดำาเนินไปโดยมี	“พี่เลี้ยง”	

คอยกระตุ้น	ตั้งคำาถามชวนคิด	ติดตาม	สนับสนุน	ให้คำาแนะนำาให้กำาลังใจ	ฝึกให้มีการสรุปบทเรียนการ

เรียนรู้จากการทำากิจกรรมในโครงการร่วมกันเป็นระยะๆ	 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทบทวน	 ตกผลึก

ความคิดถึงผลจากการลงมือ	และสิ่งที่ได้เรียนรู้

 บทเรียนการเรียนรู้ของเยาวชนท้ัง 22 กลุ่มน้ี สะท้อนให้เราเห็นถึง “คุณค่า” ของการเรียนรู้

จากการไปสัมผัสและทำางานชุมชนได้อย่างชัดเจน ทำาให้เราได้เห็นว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

เกดิการพฒันาทัง้ระบบคดิ ระบบการทำางาน เกิดทกัษะในการใชเ้หตผุล และขอ้มูลในการวางแผน 

ทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนๆ ทักษะในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง ทักษะในการสื่อสาร 

และการเกิดสำานกึของความเปน็พลเมอืง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการปฏริปูการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

คนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะที่จำาเป็นต่อการตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน

สังคมไทย และสังคมโลก

นอกจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเยาวชนแล้ว	 ผลลัพธ์ของโครงการที่มีคุณค่าอย่างมาก 

อีกประการหนึ่ง	คือ	การที่สงขลาฟอรั่มได้เกาะเกี่ยว	ถักทอประสานพลังความร่วมมือของ	“ผู้ใหญ่”	ที่

ห่วงใยอนาคตของจังหวัดสงขลา	อันประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ	ในจังหวัด	ทั้งโรงเรียน	มหาวิทยาลัย	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 ภาคเอกชนและชุมชนให้เข้ามาร่วมเป็น	 “กลไก” 

สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

บทเรียนความสำาเร็จในการทำางานพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลา ท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือของสงขลาฟอรั่มและมวลมิตรนี้ แสดงให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้  

เกดิการพฒันาศกัยภาพและสำานึกของความเปน็พลเมืองน้ันไม่ใชเ่รือ่งยาก ทา่นทัง้หลายทีท่ำางาน

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนทุกพื้นที่สามารถทำาได้ มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือ

สงขลาส่องแสงเล่มนี้จะสามารถจุดประกายให้ผู้อ่านได้นำาบทเรียนที่มีคุณค่าไปประยุกต์ใช้เพื่อ

นำาพาคนรุน่ใหมใ่นทกุจงัหวดัรว่มสอ่งแสงไปดว้ยกนั นำาพาสงัคมไทยไปสูส่งัคมทีม่คีณุภาพ และ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป

 นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

 ผูจ้ดัการมลูนธิสิยามกมัมาจล

นับเป็นช่วงเวลากว่าคร่ึงทศวรรษแล้วที่สังคมไทยได้ให้ความสำาคัญต่อการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ 

ให้มี	“สำานึกความเป็นพลเมือง”	มากขึ้น	จนกลายเป็นประเด็นร่วมหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการ

พัฒนาเยาวชนของประเทศอยู่ในขณะนี้	 เหตุผลเบื้องหลัง	 มิได้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อคุณลักษณะ

ของคนรุ่นใหม่	หรือ	The	Me	Me	Me	Generation	ซ่ึงให้ความสำาคัญกับตัวเองมาก	แต่มีสำานึกต่อส่วนรวม	

และมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยลงไปเรื่อยๆ	เท่านั้น	หากแต่เป็นเพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายล้วน

ตระหนักดีว่า	 “สำานึกความเป็นพลเมือง”	 นั้นมีนัยยะสำาคัญยิ่งต่อการดำารงอยู่และความเป็นไปของ

ประเทศชาติ	

มูลนิธิสยามกัมมาจล มีความเช่ือว่า สำานึกความเป็นพลเมืองไม่สามารถสร้างได้จากการ

เรียนรู้ในห้องเรียน หรือการท่องจำา สำานึกความเป็นพลเมือง ของคนรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นได้จริง  

ก็ต่อเมื่อเขาสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ตัวเองมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์อย่างไรกับแผ่นดิน 

ถิ่นเกิด และสิ่งที่จะเชื่อมให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็คือ การเรียนรู้จากการลงมือทำา...

ดว้ยความเชือ่ทีม่ลูนธิฯิ	ใหค้ณุคา่	จงึนำามาสูก่ารทำางานรว่มกนักบัสงขลาฟอรัม่	ภายใตโ้ครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดยมีโจทย์คำาถามหลักของโครงการ	 คือ	 “เราจะเชื่อมร้อยหัวใจของ

เยาวชนเข้ากับเมืองสงขลา ปลุกสำานึกความเป็นพลเมืองในเยาวชนได้อย่างไร”

มลูนธิฯิ	จงึสนบัสนนุใหส้งขลาฟอรัม่	เปดิโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูผ้า่นการทำา	“โครงการ”	จาก

โจทย์ปัญหา	 ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น	 (Community	 Project)	 เพราะการมีโอกาสได้ 

เรียนรู้จากชุมชน	 สังคมที่อยู่รอบๆ	 ตัว	 จะเช่ือมโยงเยาวชนให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว	 

กับสังคมรอบข้าง	เห็นว่า	ตัวเองเป็น	“ส่วนหนึ่ง”	ของสังคม	อันจะนำาไปสู่การเกิดความรู้สึกหวงแหน	

และรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	ด้วยสำานึกรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น

ของตัวเอง	

ด้วยแนวคิดนี้	“โครงการ”	จึงเป็นเพียง	“เครื่องมือ”	หรือ	“พาหนะ”	 ในการพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชนเท่าน้ัน	 ผลสำาเร็จของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา	 ไม่ได้วัดจากความสมบูรณ์ของ 

ผลงาน	หรือผลสำาเร็จของโครงการที่เยาวชนทำา	แต่ให้คุณค่ากับความสามารถในการเรียนรู้	การพัฒนา

ทักษะ	รวมทั้งวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นของเยาวชนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำาโครงการเป็นหลัก	

โครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา	เปน็ตวัอยา่งรปูธรรมของการพฒันาเยาวชนทีท่ำาใหเ้ยาวชน

เกิดทักษะและสำานึกความเป็นพลเมืองได้จริง	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก	 การออกแบบกระบวนการ

พัฒนาเยาวชนที่ครบวงจรการเรียนรู้	 โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้เยาวชนเลือกโจทย์ท่ีตนเองสนใจ	

คำานำา
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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โครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปี 1

 1	 โครงการศึกษาป่าสนธรรมชาติบริเวณแหลมสนอ่อน

 2	 โครงการสำานึกรักบ้านเกิด

 3	 โครงการปลูกต้นน้ำาคืนชีวิต

 4	 โครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน

 5	 โครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 6	 โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต

 7	 โครงการศึกษาปัญหาชายหาดของคนในท้องถิ่น

 8	 โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา

 9	 โครงการสืบงานสาน

 10	 โครงการรู้รักษ์	สืบสาน	เพลงเรือแหลมโพธิ์

 11	 โครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะ

 12	 โครงการทุนการศึกษาจากขยะ

 13	 โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน

 14	 โครงการห้องสมุดค่าเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง

 15	 โครงการอาสาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

 16	 โครงการโรงเรียนท้องนา

 17	 โครงการห้องเรียนเก้าเส้ง

 18	 โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด

 19	 โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม

 20	 โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์

 21	 โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเอง

 22	 โครงการครู	DELIVERY

อ.ระโนด

อ.ควนเนียง

อ.รัตภูมิ

อ.คลองหอยโข่ง

อ.สะเดา

อ.จะนะ

อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่

อ.บางกล่ำา

อ.เทพา

อ.สะบ้าย้อย

อ.นาทวี

อ.กระแสสินธุ์

อ.สทิงพระ

อ.สิงหนคร

อ.เมืองสงขลา
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“ผมโตข้ึนพร้อมกับความทรงจำาว่า ตอนเด็กๆ...ชายหาดสมิหลาที่ 

พ่อพามาเล่นน้ำาทะเลมันกว้างไกลสุดตา แต่ทุกวันน้ีเดินสองสามก้าวก็ถึง

ทะเลแล้ว ผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ เมื่อมีโอกาสมาทำาโครงการนี้ 

ถงึไดรู้ว้า่ทกุอยา่งทีส่ง่ผลตอ่ระบบนเิวศชายหาดนัน้ เกดิจากฝีมอืมนษุย์อย่าง

เราทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม”

หัชสชัย จันทศรี หรือ	 “ตอง”	 มิได้ปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดอยู่เพียงแค่	 

“ความทรงจำา”	เท่านั้น	แต่เมื่อมีโอกาส	เขาได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้	ดูแล	

และร่วมกันปกป้องผืนทราย	อันเป็นสถานที่บันทึกความทรงจำาของเขาในวัยเด็ก	

“ก่อนหน้าที่จะมาจับเรื่องนี้...ผมเคยเป็นอาสาสมัครวัดหาดมาก่อน”

จากเยาวชนผู้มีจิตอาสาสู่อาสาสมัครวัดชายหาดที่เข้มแข็ง	 ที่มารวมตัวกัน

เพื่อศึกษาพื้นที่แหลมสนอ่อน	 โดยหวังว่า	 “ข้อมูล”	 นี้จะช่วยบอกเล่าเรื่องราว

คณุคา่ความสมบรูณข์องปา่สน	และมสีว่นในการ	“กระตุน้”	ใหพ้ลเมอืงสงขลาเกดิ

ความตระหนักและหวงแหนแหลมสนอ่อนได้ในที่สุด

กอ่นทีป่า่สนผนืเดยีวและผนืสดุทา้ยแหง่นี.้..จะเหลอืเพยีงความทรงจำา 

 คือ “ป่าสน” ผืนเดียวและผืนสุดท้าย
ปา่สนธรรมชาตบิรเิวณแหลมสนออ่นของจงัหวดัสงขลา	เปน็ปา่สนผนืเดยีว

และผืนสดุทา้ยทีเ่หลอือยูใ่นตวัเมอืงสงขลา	มคีวามสำาคญัและมปีระโยชนม์หาศาล

ต่อคนสงขลา	 โดยเฉพาะการเป็นระบบนิเวศที่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง	 และ 

เป็นแนวกันคลื่นลมพายุได้เป็นอย่างดี	 รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่ของ 

นกสวยงามนานาชนิด

และ	“ป่าสน”	ที่อยู่คู่กับ	“หาดสมิหลา”		มายาวนานหลายชั่วอายุคนจน

ชาวสงขลาเรยีกขานกนัตดิปากวา่	“แหลมสนออ่น”	แหง่นี	้กำาลงัอยูใ่นภาวะทีต่อ้ง

“แหลมสนอ่อน”
ป่าสนผืนสุดท้ายของสงขลา
กลุ่มสมรม

“ ป่าสนธรรมชาติบริเวณแหลมสนอ่อนของจังหวัดสงขลา	เป็นป่าสนผืนเดียวและ 
ผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตัวเมืองสงขลา	มีความสำาคัญและมีประโยชน์มหาศาลต่อ 

คนสงขลา	โดยเฉพาะการเป็นระบบนิเวศที่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแนวกัน 
คลื่นลมพายุได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของนกสวยงามนานาชนิด	”
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ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน	 เพราะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเกิดการหักโค่นล้มตายจาก 

ผนืหาดเปน็จำานวนมาก	โดยเฉพาะในช่วงทีเ่กดิเหตกุารณว์าตภยัเมือ่ปลายป	ี2553	

ทำาให้ต้นสนล้มตายไปเกือบ	10,000	ต้น

“ปา่สนเปน็พืน้ทีป่า่ทีม่คีวามสำาคญัอย่างมากตอ่ระบบนเิวศชายฝัง่ ชว่ยลด

การกัดเซาะชายฝั่งจากคล่ืน และยังเป็นแนวกันลมพายุ แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่

ละเลยความสำาคัญของป่าสนไป อีกท้ังประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

ชายหาด และยงัมองวา่ปา่ชายหาดไม่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ จึงมกัเปน็

ตัวเลือกแรกๆ ที่จะถูกทำาลายเพื่อสร้างแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว” อดีตนายก

เทศมนตรเีทศบาลเมอืงสงขลา พรีะ ตันตเิศรณ	ีหรอื “ลงุพีระ” ของเดก็ๆ	ชาว

สงขลาเคยกล่าวไว้ในช่วงที่จะมีการนำาพื้นที่ป่าสนผืนสุดท้ายของคนสงขลาไปทำา

เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

แต่ “เยาวชนสงขลา” มองว่านี่เป็น “โอกาส” ที่พวกเขาจะได้ “ค้นหา

ความรู”้ และสรา้ง “ความเขา้ใจ” เพือ่ใหค้นสงขลาหนักลบัมาเหน็ความสำาคญั

ของป่าสนแห่งนี้ 

ดว้ยเหตนุีจึ้งทำาใหต้อง	และ สุจาร ีบญุยอด หรอื “เมย”์  จากมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา	นทิศัน ์รตันฉายา หรอื “เฟริส์”	จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์

ศวิกร มนิอนิ หรอื “โม” และ นฤพล ไกรนรา หรอื “โอม” จากวทิยาลยัเทคโนโลยี

สงขลา รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มสมรม” อันหมายถึง แหล่งรวมเยาวชนผู้มี

จิตสำานึกและต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันทำาโครงการ

ศึกษาป่าสนธรรมชาติบริเวณแหลมสนอ่อน

ตองหนึง่ในแกนนำาเลา่วา่	สาเหตทุีเ่ปน็แรงผลกัดนัให้พวกเขารวมตวักนัอยา่ง

กะทันหันเป็นเพราะลุงพีระ	 ตันติเศรณี	 ผู้ที่ต่อสู้เพื่อชาวสงขลาถูกลอบทำาร้าย 

จนเสียชีวิต

“ตอนนัน้พวกเราเป็นนกัศกึษาที่ม่าฝกึงานกบัสงขลา

ฟอรั่ม และเป็นอาสาสมัครวัดชายหาดอยู่ด้วย เราเห็นว่า

ลงุพรีะเปน็คนจรงิจงัทีต่อ่สูเ้รือ่งแหลมสนออ่นและตอ่สูเ้พือ่

ชาวสงขลามายาวนาน เมื่อคนล้มไปหนึ่งคน ผมจึงคิดว่า 

มันถึงเวลาแล้วที่ชาวสงขลาต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเพื่อปกป้อง

บา้นเมอืงของตวัเองบา้ง ยอมรบัวา่ตอนนัน้กลวัมาก แตส่ิง่

ทีท่ำาใหก้า้วผา่นความกลวัมาไดค้อื ความคดิทีว่า่ถา้พวกเรา

ไม่ช่วยกันปกป้องแหลมสนอ่อนไว้แล้ว ต่อไปในอนาคต 

ถา้มนัถกูทำาลายไปหมด แล้วเราจะบอกลกูหลานไดอ้ยา่งไร

ว่ามันแค่...เคยมี”

พวกเขาก็เดินหน้าเสนอ	“โครงการศึกษาป่าสนธรรมชาติ

บริเวณแหลมสนอ่อน”	ไปยังสงขลาฟอร่ัม	ซึง่โครงการดงักลา่ว

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบนิเวศ

และความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนอ่อนเมืองสงขลา	ก่อนนำามา

เผยแพร่ให้คนท่ัวไปได้รับรู้และเกิดความตระหนักว่าป่าท่ีสมบูรณ์

นั้นมีคุณค่าอย่างไร			

“อยากใหค้นสงขลารบัรูข้อ้มลูและเกดิความตระหนกั

ว่าแหลมสนอ่อนเป็นป่าสนผืนสุดท้ายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

ของจังหวัดสงขลาแล้ว พืชที่ขึ้นในป่าสน อย่าง หญ้าลิงลม 

หรือผักบุ้งทะเลที่เมื่อเจริญเติบโต รากจะช่วยยึดเหนี่ยว

ต้นไม้ใหญ่และผืนทรายเวลาเกิดพายุได้ดี แต่ที่ผ่านมา 

ไม่ค่อยมีคนรู้ข้อมูลเหล่านี้ และคิดว่ามันเป็นเพียงวัชพืช

ทั่วไป ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือป่าถูกบุกรุกทำาลาย ดังนั้น 

เป้าหมายสูงสุดของพวกเราจึงมากกว่าการสร้างความ

ตระหนัก แต่คือความตั้งใจที่อยากให้ชุดข้อมูลนี้ถูกนำาไป 

ใช้ปกปอ้งผืนป่า ใชต้อ่สูก้บัผูบุ้กรกุ และเหลา่นายทนุทีก่ำาลัง

มองหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากพ้ืนท่ีแหลมสนอ่อน

นั่นเอง”

 เติมความรู้ ก่อนค้นหาความรู้ 
เพราะโครงการเป็นเรื่องของการจัดทำา	 “ข้อมูล”	 หรือ	

“ชุดความรู้”	เพื่อนำาเสนอสู่สาธารณะที่อาจจะนำาไปสู่ขั้นตอน

การตัดสินใจร่วมกัน	 กลุ่มสมรมมองว่า	 ลำาพังศักยภาพของ 

พวกเขาอาจมีไม่มากพอที่จะทำาเรื่องราวที่ใหญ่เกินตัว	 ดังนั้น

ภายใต้ระยะเวลาท่ีจำากัด	 การกำาหนดแผนงานหรือกิจกรรมที่

ร่วมกันคิดจึงต้องรัดกุม	และดำาเนินงานได้จริง		

“กอ่นลงมอืทำาโครงการ พวกเราตอ้งไปอบรมกบัทาง

สงขลาฟอรั่ม เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำางาน การออกแบบ

กิจกรรม และการลงพื้นที่ทำางานกับชุมชน…ความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการอบรมทำาให้เรารอบคอบในการทำางาน

มากยิ่งขึ้น”	ตองอธิบาย	

ซึง่แผนการดำาเนนิงานทีต่อ้งคดิกนัอยา่งรอบคอบ	ถีถ่ว้น

คือ	 การกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน	 จากนั้นจึงมาร่วมกัน

ออกแบบกจิกรรมทีจ่ะนำาไปสูเ่ปา้หมายทีว่างเอาไว	้และสำาหรบั

โครงการนี	้“เปา้หมาย”	คอืการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัคุณค่า

ของต้นสนบริเวณแหลมสนอ่อนผ่านชุดข้อมูลความรู้

“ขอ้มลูอันดบัแรกของพวกเราไดจ้ากเอกสารเทา่ทีพ่อจะ

ค้นคว้าได้ บางส่วนสอบถามจากนักวิชาการหรือครูอาจารย์ 

ในพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าสน 

จนครบ เราจึงลงพื้นที่สำารวจ 2 ครั้ง...แต่ก็ไม่ได้ไปกันเองมีการ

ประสานงานนกัวชิาการทีจ่ะเตมิเตม็ความรูใ้หพ้วกเรา นอกจาก

นั้นก็มีตัวแทนเยาวชนที่ชักชวนกันลงไปดูสภาพพ้ืนที่จริงว่า 

เป็นอย่างไร เพื่อนำามากำาหนดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งต่อไป” 

“ ตอนนั้นพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาฝึกงานกับสงขลาฟอรั่ม	และเป็นอาสาสมัคร 
วัดชายหาดอยู่ด้วย	เราเห็นว่าลุงพีระเป็นคนจริงจังที่ต่อสู้เรื่องแหลมสนอ่อนและต่อสู้เพื่อ 
ชาวสงขลามายาวนาน	เมื่อคนล้มไปหนึ่งคน	ผมจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวสงขลา 

ต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองบ้าง	”

“	ก่อนลงมือทำาโครงการ	พวกเราต้องไป
อบรมกับทางสงขลาฟอรั่ม	เพื่อเรียนรู้ 
ขั้นตอนการทำางาน	การออกแบบกิจกรรม	
และการลงพื้นที่ทำางานกับชุมชน… 
ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมทำาให้ 
เรารอบคอบในการทำางานมากยิ่งขึ้น	”
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ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เริ่มต้นด้วยการนำาเครือข่ายเยาวชนท่ีสนใจ

เข้าร่วมเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง	 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของ

สมาชิกในทีม	 คือ	อาจารย์ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล	 รวมท้ังทีมเจ้าหน้าที่

จากสงขลาฟอรั่ม	 และคุณสุภาภรณ์	ปันวารี	 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชน

เพื่อคนกับป่า	 (RECOFTC)	 คุณลัดดา	 วิไลศรี	 และคุณรัตนติกา	 เพชรทองมา	 

เจา้หนา้ทีม่ลูนธิกิองทนุไทย	ซึง่เปน็เครอืขา่ยโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา	

มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสำารวจและการประเมินสภาพป่า	

 รู้จักป่า...รู้จักตัวเอง
เฟิร์สบอกว่า	จากการศึกษาพ้ืนท่ีแหลมสนอ่อนโดยใช้เคร่ืองมือของ	RECOFTC	

ทำาให้เรียนรู้ว่าในป่าจะมีสัญลักษณ์ท่ีบอกถึงความอุดมสมบูรณ์	 น่ันคือบรรดา 

สัตว์ต่างๆ	 เช่น	กบ	นก	และงู	 ซึ่งแสดงให้รู้ว่าป่าแห่งนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

อยู่มาก	เพียงแต่ปัจจุบันมีมนุษย์บุกรุกพื้นที่ป่า	บ้างก็ล่านก	บางครั้งก็โค่นทำาลาย

ป่าเพื่อสร้างรีสอร์ท	 ทำาให้สัตว์เหล่านี้หายไป	 ส่งผลต่อระบบนิเวศของป่า	 ทำาให้

ความอุดมสมบูรณ์ลดลง	และป่าจะหมดไปในที่สุด

นอกจากน้ีเรายังเก็บข้อมูลเรื่องการวางแปลงสำารวจความอุดมสมบูรณ์ 

ของป่า	 การสังเกตชั้นเรือนยอดต้นไม้	 ชนิดพันธุ์พืชที่พบ	 วัดขนาดต้นไม้	 สังเกต

พืชที่ปกคลุมผิวดิน	 รวมถึงการคำานวณปริมาณคาร์บอนท่ีป่าสนกักเก็บไว้ได้	 

ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ	ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิด

ภาวะโลกร้อนอีกด้วย

และถึงแม้ว่ากลุ่มสมรมจะมีเวลาทำาโครงการเพียง	1	เดือน	แต่กเ็ป็น	1	เดือน

ทีถ่อืวา่คุม้คา่มาก	โดยเมยบ์อกว่าปญัหาทีพ่วกเขามคืีอเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัและ

เวลาว่างที่ไม่ตรงกัน	 ดังนั้นส่ิงที่ต้องระวังอย่างมากคือเรื่องของการจัดการเวลา

เพราะงานไม่สามารถทำาคนเดียวได้	

“ช่วงแรกปัญหาที่เราเจอมากที่สุดคือเวลาที่ว่าง 

ไม่ตรงกันของแต่ละคน ช่วงแรกยอมรับว่าไม่พอใจมาก

เวลาทีน่ดักนัมาทำางานแลว้มคีนบอกวา่ไมว่า่งและไมส่ะดวก  

ตอนนั้นในใจก็นึกว่า เราเองก็มีภาระ แต่ทำาไมเรายังมาได้ 

เลยเสนอว่าหากใครไม่ว่างช่วงไหนก็คุยกันว่าจะสามารถ

ช่วยทดแทนในส่วนใดได้บ้าง เพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่าง

ไม่สะดุด”   

สำาหรับตองมองว่า	เวลาเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้งานมี

ความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน		

“รู้ว่าทุกคนล้วนมีภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ท้ังงาน ท้ังเร่ือง

ส่วนตัว แต่ถ้าจัดการเวลาไม่เป็น ทุกอย่างก็พัง แต่หากเรา

ใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพื่อหลีกหนีสิ่งหนึ่งก็คงจะไม่ใช่” 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม	เวลา	1	เดือนที่ทั้ง	5	คนได้มารวมตัว

กันเพื่อทำาโครงการนั้น	 ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ	 แต่ก็ทำาให้

พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น	 ตามมาด้วยความภาคภูมิใจที่ 

น้อยคนนักจะได้รับความรู้สึกนี้	

ตองบอกว่า	 เม่ือก่อนเวลาทำางานกลุ่มที่มหาวิทยาลัย	

ยอมรับเลยว่าขี้เกียจมาก เมื่อไหร่ที่เพื่อนโทรมาตามให้ไป

ทำางานก็มักจะอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องไป 

แต่เมื่อได้มาทำาโครงการนี้รู้เลยว่าตัวเองโตขึ้นมากเพราะมี

เพื่อนหลายคนทัก

“ยอ้นกลบัไปมองตวัเองในอดีตกย็งัสงสยัวา่ทำาไมเรา

เป็นอย่างนั้น แต่วันนี้จากเสียงสะท้อนของเพื่อนที่บอกว่า

ตองมีความรับผิดชอบมากข้ึน จึงเริ่มสังเกตตัวเองถึงได้รู้

ว่าเราไม่ใช่ตองคนเดิมแล้ว รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น กลายเป็น

คนสมรมเหมอืนชือ่กลุม่ คอื คนทีท่ำาได้ทกุอยา่งไมเ่กีย่งงาน 

และเมื่อเราไม่เกี่ยงงาน ประสบการณ์ก็มากข้ึน มีโอกาส

ร่วมงานกับคนหลายรูปแบบ เกิดความคุ้นเคยกับการส่ือสาร 

ตองว่าข้อน้ีสำาคัญมากท่ีทำาให้กลายเป็นคนกล้าแสดงออก 

กล้าเสนอความคิดเห็น และกล้าพูดในที่สาธารณะ” 

นอกจากนั้นตองยังเอ่ยปากชมเพื่อนร่วมทีมอย่างเฟิร์ส 

อีกด้วยว่า	 ช่วงก่อนจะจัดกิจกรรมพากลุ่มเยาวชนเครือข่าย

เข้าไปในป่าสนเพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน	 ช่วงนั้นเฟิร์สค่อนข้าง

ประหม่าและกังวลมาก	 เพราะต้องทำาหน้าที่เป็นคนบรรยาย

ขอ้มลู	ซึง่เฟริส์มกัจะบน่อยูเ่สมอวา่อายและไมก่ลา้	เวลาทีต่อ้ง

พูดต่อหน้าคนจำานวนมาก	และแม้จะบ่นทุกวัน	 แต่เพื่อนๆ	ก็

จะเห็นเฟิร์สพยามยามซักซ้อมและทบทวนข้อมูลอยู่เสมอ   

จนในที่สุดจากความพยายามของเฟิร์สส่งผลให้วันนั้นเขา

สามารถสื่อสารให้น้องๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดี ไม่เคอะเขิน  

“คดิวา่วนันัน้เฟริส์คงภมูใิจในตวัเองมาก เพราะตัง้แตรู่จ้กักนัมา

ก็เพิ่งเคยเห็นเฟิร์สยิ้มด้วยแววตาสดใสมากขนาดนี้”

พวกเขาบอกวา่เหน็แหลมสนออ่นมาตัง้แตเ่ด็ก แตไ่ม่

กล้าเข้าไป และไม่เคยรู้เลยว่าแหลมสนอ่อนนั้นสมบูรณ์

เพียงไร

แต่วันนี้พวกเขาภูมิใจอย่างที่สุดที่มีส่วนในการเปิด

พื้นที่ป่า และพาเยาวชนกลุ่มเครือข่ายประมาณยี่สิบคนไป

เรียนรู้ร่วมกัน แม้จะเป็นเยาวชนกลุ่มเล็กๆ แต่พวกเขาก็

หวังว่าน้องๆ กลุ่มนี้จะออกไปเป็นกระบอกเสียงบอกเล่า

เรื่องราวที่ได้พบ ความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าในป่าสน 

แห่งนี้ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนรับรู้และขยายเป็นวงกว้างสู่ 

ผูป้กครองและสงัคมไดใ้นทีส่ดุ จนทกุคนเกดิความตระหนัก

หวงแหนพืน้ทีแ่หลมสนออ่นซึง่เปน็ผนืปา่สนทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ

ของเมืองสงขลา

.....

“ รู้ว่าทุกคนล้วนมี 
ภาระที่ต้องรับผิดชอบ 
ทั้งงาน	ทั้งเรื่องส่วนตัว 
แต่ถ้าจัดการเวลาไม่เป็น 
ทุกอย่างก็พัง	แต่หากเรา 
จะใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลา 
เพื่อหลีกหนีสิ่งหนึ่ง 
ก็คงจะไม่ใช่	” 

โครงการศึกษาป่าสนธรรมชาติแหลมสนอ่อน
กลุ่มสมรม
นายหัชสชัย	จันทศรี	

นางสาวสุจารี	บุญยอด

นายนิทัศน์	รัตนฉายา

นายศิวกร	มินอิน

นายนฤพล	ไกรนรา 

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์โกศล	แสงสุวรรณ  
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ในวันท่ีป่าต้นน้ำาผาดำา ป่าต้นน้ำาผืนสุดท้ายท่ียังอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด

สงขลากำาลังป่วยหนัก เพราะถูกบุกรุกทำาลายอย่างต่อเน่ือง แม้จะมีคนกลุ่มหน่ึง 

ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ ภายใต้ชื่อ “ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำาผาดำา” แต่สถานการณ์

ก็ยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากผู้บุกรุกมีทั้งคนพื้นที่และนายทุนต่างถิ่น ที่เข้าไป

โค่นทำาลายไม้ใหญ่ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน บางกลุ่มต้องการใช้พื้นที่

ปลูกยางพารา บางกลุ่มต้องการนำาไม้มาสร้างบ้าน 

ข้อมูลที่ได้รับรู้	ทำาให้	“ชมรมสองมือสร้างฝันพลเมืองสงขลา”	ซึ่งมีการ

สง่ไมต้อ่การทำางานจากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้ง	ในโรงเรยีนกอบกลุวทิยาคม อำาเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา	ต่อเนื่องมานานนับ	10	ปี	ไม่อาจนิ่งดูดาย		จึงหยิบยกปัญหาขึ้น

มาพดูคยุกนั	ประกอบกบัไดร้บัการชกัชวนจากอาจารยน์นัทนิ ีจูนพัินธ ์ทีป่รกึษา

โครงการ	 ให้เข้ามาทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลากับสงขลาฟอร่ัม 

พร้อมท้ังชักชวนให้ลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสำารวจสถานการณ์ปัญหาอย่างจริงจัง	 แกนนำา

ทั้ง	5	คน	ประกอบด้วย	สุกาญดา สังข์สวัสด์ิ หรือ “ศร” สมฤทัย เพชรศิริ หรือ 

“หวาน”  ชุติพร สุวรรณะ หรือ	“จอย”  ยุวธิดา ชัยยัง หรือ “บี” และ	จันทนา 

แซ่หลี	 หรือ	 “บุ๋ม”	 จึงตัดสินใจลงพ้ืนท่ีชุมชนบ้านบาโรยซ่ึงเป็นบ้านของจอยเพ่ือ

ศึกษาข้อมูลสภาพป่าบริเวณหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำาคลองอู่ตะเภา

เพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง

 เพราะคนไมเ่หน็คณุคา่...ปา่จงึถกูทำาลาย
จอยเลา่วา่	กอ่นลงพืน้ทีพ่วกเรามกีารซกัซอ้มกนัลว่งหนา้ สรา้งตวัอย่าง

คำาถามและคำาตอบที่คาดว่าจะได้รับจากคนในพื้นที่ว่าควรตอบอย่างไร เพื่อ

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น	 เช่น	 เมื่อเจอชาวบ้านตัดไม้	 เราไม่ควรบอกชาวบ้าน

วา่เขาไมค่วรตดัตน้ไม	้เพราะผดิกฎหมาย		ซึง่อาจจะทำาใหเ้กดิแรงตอ่ตา้นและเกดิ

ความรู้สึกไม่เป็นมิตรขึ้นได้	คนลงพื้นที่ต้องหาวิธีพูดจาที่นุ่มนวล แล้วค่อยๆ 

สอดแทรกให้ชาวบ้านรู้ว่าขณะนี้ป่าไม้เหลือน้อยลงทุกที ถ้าป่าหมดจะเกิด

อะไรขึน้ แตถ่า้พวกเขาชว่ยกันดแูลรักษาปา่ วนัข้างหนา้พวกเขาและลกูหลาน

ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำานึก...รักษ์ป่าผาดำา
กลุ่มสองมือสร้างฝันพลเมืองสงขลา

“ ในวันที่ป่าต้นน้ำาผาดำา	ผืนป่าสุดท้ายที่ยังอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสงขลากำาลัง 
ป่วยหนัก	เพราะถูกบุกรุกทำาลายอย่างต่อเนื่อง	แม้จะมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาอนุรักษ	์ 

ภายใต้ชื่อ	“ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำาผาดำา”	แต่สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลาย 
ชมรมสองมือสร้างฝันพลเมืองสงขลา	โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

จึงหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาคุยกัน	”
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สิ่งที่เห็นคือ	 ชาวบ้านบางส่วนลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีทำากิน	

ซ่ึงจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าเป็นวัฏจักรของต้นไม้ท่ีตามธรรมชาติจะเกิดข้ึน

และเติบโตเอง	 จึงตัดโค่นได้	 โดยท่ีพวกเขาไม่รู้ว่าถ้าไม่มีต้นไม้แล้วจะเกิดผลกระทบ

กับชุมชนนี้อย่างไร

“จอยอยู่กับธรรมชาติมาต้ังแต่เด็ก แม้บ้านจะไม่ได้อยู่ในป่าโดยตรง แต่คุณพ่อ

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คอยปลูกฝังให้รักธรรมชาติ สอนให้รู้จักความแตกต่างของ

ป่าแต่ละชนิดและแต่ละพื้นที่ เช่น ก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ที่นั่น

ป่าแห้งแล้งมาก แต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสงขลา เห็นว่าผืนป่าที่นี่น่าจะเคยมี

ความสมบูรณ์มาก่อน หากแต่กลับโล่งเตียน จึงเกิดคำาถามข้ึนในใจว่าเป็นเพราะอะไร 

สาเหตุมาจากคนหรือจากสภาพพื้นที่ และเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนใน

ทอ้งถิน่ ทำาใหรู้ว้า่ทัศนคตขิองชาวบา้นทีมี่ตอ่ปา่ชมุชนหรอืปา่อนรุกัษไ์มค่อ่ยดีนัก 

และเพ่ือนบางคนยังพบว่าญาติของตนเองเป็นคนตัดไม้ทำาลายป่า”	จอยอธิบาย

 พิสูจน์ความตั้งใจ...อุปสรรคมีไว้พุ่งชน
เม่ือได้ข้อมูล	 สภาพพื้นท่ี	 และการดูแลป่าของชุมชน	 โดยใช้ความรู้จาก 

วิชา	 “รักษ์ป่า รักษ์น้ำา” ที่อาจารย์นันทินีสอนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ 

ตั้งคำาถาม 

พวกเขาพบว่า สาเหตุหลักที่ชาวบ้านยังตัดต้นไม้เพราะส่วนใหญ่ยัง 

ไม่เห็นคุณค่าของป่า 

“หลายคนบอกว่าชาวบ้านขาดจิตสำานึกเรื่องการดูแลป่าไม้ แต่การจะ

ไปทำาค่ายสร้างสำานึกให้กับผู้ใหญ่นั้นอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่ามันเกินกำาลัง

ของพวกเรา...ส่ิงที่น่าจะทำาได้คือการจัดค่ายเยาวชน โดยเชิญวิทยากรมา 

ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของป่า ประวัติของป่า ความหลากหลายของป่า และ

ประโยชน์ของต้นไม้ให้เด็กๆ ในชุมชนได้เรียนรู้” จอยบอกเล่าถึงแนวทางใน

การทำางาน

เมื่อแนวคิดในการทำางานชัด...แกนนำาทั้ง	 5	 จึงจัดค่ายอนุรักษ์บ้านเกิดขึ้น		

โดยใช้เวลา	3	วัน	2	คืน		เริ่มจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กในละแวกชุมชน

บ้านบาโรย	 ซึ่งอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำาผาดำาประมาณ	 15	 คนเข้าร่วมกิจกรรม	 แต่กลับ 

พบว่ามีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่	3	-	6	เข้าร่วมเพียง	10	คนเท่านั้น		

“อาจเปน็เพราะเวลานอ้ย ทำาใหก้ารประชาสมัพนัธก์จิกรรมคา่ยเปน็ไปอยา่ง

กระชั้นชิดเกินไป ขณะเดียวกันก็มีอีกค่ายหนึ่งที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงเขา

ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนพวกเรามานานพอสมควร ทำาให้เด็กส่วนหน่ึงตัดสินใจ

เลือกเข้าค่ายดังกล่าว ก่อนที่จะทราบว่ามีค่ายอนุรักษ์บ้านเกิดด้วย”	 จอยระบุ

สาเหตุที่ทำาให้การจัดค่ายครั้งแรกไม่ประสบความสำาเร็จ			

อย่างไรก็ตามแม้จำานวนเด็กท่ีเข้าร่วมค่ายจะน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้	 

แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคให้แกนนำาท้ัง	 5	 คนท้อแท้แต่อย่างใด	พวกเขาใช้โอกาสนี้ 

ดึงรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นแกนนำาร่วม และรุ่นน้องในชมรมสองมือ

สร้างฝันพลเมืองสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จนได้ผู้เข้าค่าย 25 คน ซ่ึงเกิน

เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ 10 คน แต่ปัญหาใหญ่ก็ตามมาเม่ือ

คำานวณแลว้พบว่าเงนิทนุสำาหรบัจดักจิกรรมค่ายไมพ่อ  แต่

ดว้ยความตัง้ใจจริง กลุม่แกนนำาจงึระดมทุนทำาขนมปัน้ขลบิ

ขาย แมจ้ะทำาไมเ่ป็น ต้องลองผดิลองถกูหลายครัง้ โดยช่วง

แรกๆ ขนมป้ันขลิบแข็งเกินไป รับประทานไม่ได้กล็องทำาใหม ่

จนสามารถทำาออกมาขายไดท้นุทำาโครงการกวา่ 3,000 บาท

นูรอามีนี สาและ พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม	 บอกว่า	 สิ่งที่

สัมผัสได้ชัดเจนเกี่ยวกับเยาวชนกลุ่มนี้	 คือพวกเขาไม่ได้ทำา

กิจกรรมตามกระแส	แต่ทุกคนมีความตั้งใจจริง และแกนนำา

กลุ่มก็มีความเข้มแข็ง ทุกคนสามารถผลัดกันข้ึนมาเป็น 

ผู้นำาได้ แม้จะแบ่งหน้าที่กันแล้ว หากเมื่อถึงเวลาทำางานก็

ช่วยกัน คอยเติมกำาลังใจให้กันและกันตลอด

หากปญัหายงัไมห่มดแคน่ัน้	เมือ่ถงึกำาหนดจัดคา่ยพบวา่

ศาลาที่จะใช้ทำากิจกรรมค่ายถูกพายุฝนพัดเสียหาย	 พวกเขา 

ตอ้งกลบัมาคดิกนัใหมว่า่จะซอ่มแซมแลว้จดัทีเ่ดมิ	หรอืเปลีย่น

สถานทีใ่หม	่โดยหารอืกบัผูป้กครอง	และเจา้หนา้ทีศ่นูยอ์นรุกัษ์

และจัดการป่าต้นน้ำาคลองอู่ตะเภา	ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ใช้จัด

กจิกรรม	เพือ่หาทางออกทีเ่หมาะสม	และนำาไปสูท่างเลอืกใหม่

คือการตั้งเต็นท์ในบริเวณดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นพื้นที่ทำากิจกรรม

แทน	

อุปสรรคที่เกิดข้ึน นอกจากจะวัดใจแกนนำาหลักทั้ง  

5 คนแล้วยังเป็น “บทเรียน” ที่ทำาให้ทุกคนได้เรียนรู้การแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า ภายใต้ความกดดันและข้อจำากัดหลายด้าน 

ทั้งระยะเวลา งบประมาณ สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจ 

ตลอดจนการประสานงานกบัคนและองคก์รหลายภาคสว่น 

ซึ่งเป็นประสบการณ์มีค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และส่งผล

ถึงความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

  

 “บ่มเพาะ” ต้นกล้าอนุรักษ์
การจดัคา่ยอนรุกัษบ์า้นเกดิ	3	วนั	2	คนื	เปน็ภาพสะท้อน

ที่ทำาให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชมรมสองมือสร้างฝัน

พลเมืองสงขลา	 เพราะไม่ใช่แค่การทำางานของแกนนำา	 5	 คน

เท่านั้น	แต่พวกเขายังดึงรุ่นพี่ชั้น	ม.6	ที่เคยผ่านประสบการณ์

จัดค่ายมาก่อนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง	 คอยให้คำาปรึกษาในการจัด

กิจกรรม	 ขณะเดียวกันก็ดึงน้องๆ	 ที่เป็นสมาชิกชมรมมาร่วม

เข้าค่าย	 เพื่อเผยแพร่เทคนิค	 ความรู้	 ท้ังเร่ืองการจัดค่าย	 และ 

การเป็นนักอนุรักษ์ไปสู่รุ่นน้อง	 เพื่อให้เห็นวิธีบริหารจัดการ	 

เก็บเกีย่วประสบการณไ์ว้ต่อยอดกิจกรรม	เม่ือพวกเขาต้องข้ึนมา

เป็นแกนนำาในปีถัดไป

“ ก่อนลงพื้นที่	พวกเรา 
ได้ซักซ้อมกันล่วงหน้า 
สร้างตัวอย่างคำาถามและ 
คำาตอบที่คาดว่าจะได้รับจาก
คนในพื้นที่	และฝึกว่าควร 
ตอบอย่างไร	เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้น	”

“	ทุกคนมีความตั้งใจจริง	และแกนนำากลุ่มก็มีความเข้มแข็ง	ทุกคนสามารถผลัดกันเป็น 
ผู้นำาได้	แม้จะแบ่งหน้าที่กันแล้ว	หากเมื่อถึงเวลาทำางานก็ช่วยกัน	คอยเติมกำาลังใจ 

ให้กันและกันตลอด	”
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หวานเล่าว่า	 การจัดค่ายทำาให้เธอเกิดการเรียนรู้มากมาย	 จากที่เคยคิด

ว่าการจัดค่ายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่วางโปรแกรมกิจกรรม แล้วแบ่งงานกันให้

ชัดเจน ดำาเนินงานตามโปรแกรมทุกอย่างก็จบ แต่พอได้ลงมือจัดเองถึงรู้ว่า

ตอ้งคดิเยอะมาก ตัง้แตก่ารกนิอยูห่ลบันอนของคนในคา่ย การบรหิารจดัการ

เวลาในแตล่ะวนัใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชนส์งูสดุ	เมือ่คนทำางานหรอืนอ้งๆ	

ทีม่าเขา้คา่ยเกดิความเครยีด	จะมวีธิรีบัมอือยา่งไร	และจะใชว้ธิกีารไหนเพือ่ใหเ้กดิ

การเรียนรู้ที่สนุก	ไม่น่าเบื่อ

กิจกรรมค่ายวันแรกก็เริ่มขึ้นด้วยกิจกรรมนันทนาการ		เพื่อทำาความรู้จักกับ

รุ่นพี่และเพื่อนร่วมค่าย	 สอนให้รู้ภาคทฤษฎีเรื่องคุณค่าของป่า	 พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	

การทำาฝาย	ปญัหาการลกัลอบตดัไม	้พืน้ทีห่าของปา่	พืน้ทีป่า่ทีถ่กูทำาลาย	โดยเชญิ

วิทยากรจากหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้	 เช่น	 หัวหน้าเขตอนุรักษ์ป่าผาดำา	

ศูนย์อนุรักษ์และจัดการป่าต้นน้ำาคลองอู่ตะเภา	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ตลอดจนกลุ่ม 

นักอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่

วนัที	่2	เปน็ภาคปฏบิตัพิาสมาชกิคา่ยทกุคนไปเดนิปา่	เพือ่ศกึษาปา่และน้ำา		

โดยให้ใช้คู่มือวัดคุณภาพน้ำาและป่าจากสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัย	 พร้อมกับเรียนรู้ 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านบาโรยกับป่าต้นน้ำาผาดำา	โดยให้ทุกคนลงพื้นที่

สัมภาษณ์ชาวบ้าน	พอถึงตอนกลางคืนแกนนำาก็สุมหัวทบทวนกระบวนการ 

จัดค่าย และทบทวนตัวเอง เพื่อพัฒนากิจกรรมในวันต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

วันสุดท้ายเป็นการสรุปสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรม พูดคุย

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั	และสญัญาวา่จะชว่ยกนัดแูลรกัษาปา่	นำาความรูท้ีไ่ดร้บัไป

บอกตอ่เพือ่นๆ	และคนในชมุชน	นอกจากนีย้งัชว่ยกนัทำาฝายชะลอน้ำา	ปลกูตน้ไม	้

โดยมีวิทยากรท่ีเชิญมาคอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด	 และมีการ 

ติดตามผล นำากลุ่มเครือข่ายเยาวชนเข้าไปสำารวจป่า ดูแลต้นไม้ที่ปลูกทุก

อาทิตย์ เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้เครือข่ายเยาวชน

ผลตอ่เนือ่งจากการจดัคา่ยครัง้นี ้แมจ้ะเปลีย่นแปลงคนในชมุชนใหเ้ลิก

ทำาลายป่าไม่ได้ แต่เด็กที่เข้าค่ายซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนนี้ก็ได้กลับ

ไปบอกเล่า สร้างการรับรู้เรื่องคุณค่าของป่าให้แก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด หวัง

ให้คนเล็กๆ เหล่านี้ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้าใจ และสร้าง

หวัใจทีเ่หน็คณุคา่ของป่าตน้น้ำาขึน้กับคนตา่งๆ รอบตวัเขาได ้และเมือ่จบคา่ย

ยงัพบอกีวา่ เมือ่นอ้งๆ ทีเ่คยเขา้คา่ยจบชัน้ ป.6 หลายคนเลอืกเรยีนตอ่ระดบั

มัธยมที่โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมแทนโรงเรียนอื่นๆ ท่ีนิยมกันก่อนหน้านั้น 

และต้ังใจเขา้มาสมคัรเปน็สมาชกิชมรมสองมอืสรา้งฝันพลเมอืงสงขลา ทำาให้

เกิด “นักอนุรักษ์จูเนียร์” จากเดิมท่ีสมาชิกชมรมมีแค่นักเรียน

ชัน้ ม.ปลาย เทา่นัน้ สรา้งความภาคภมูใิจให้กบัแกนนำากลุม่

ทุกคน ที่สามารถสร้างต้นกล้าอนุรักษ์ต้นเล็กๆ ให้เกิดขึ้น

ใหม่และค่อยๆ งอกงามตามวันเวลาที่ผ่านไป

ขณะเดียวกันทางชมรมยังได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 

ปา่ตน้น้ำาผาดำาไวใ้นแผนประจำาป	ีซึง่ในการเข้าไปทำากจิกรรม

ไมใ่ช่แคส่มาชิกชมรมเทา่นัน้	แตย่งัเชญิชาวบา้น	กลุม่นกัอนรุกัษ	์

และเจา้หนา้ทีอ่ทุยานเขา้รว่มดว้ย	ทำาใหเ้กดิกจิกรรมอนรุกัษ์

ป่าต้นน้ำาผาดำาอย่างต่อเนื่อง 

และเมื่อถึงช่วงปิดโครงการแกนนำาเยาวชนกลุ่มนี้ได้ 

ขอให้สมาชิกช่วยกันเล่าเรื่องแล้วเขียนเป็นภาพ	 บรรยายด้วย

ตัวอักษรสะท้อนถึงความรู้สึก	รวบรวมทำาสมุดเล่มเล็ก	ถือเป็น

บันทึกการทำางานตลอดโครงการที่จะส่งมอบต่อไปยังรุ่นน้อง	

เพือ่เปน็หลกัฐานในการทำางาน	และเมือ่เกดิปญัหาในภายหน้า

น้องๆ	ก็สามารถเปิดดูจากบันทึกว่าสาเหตุ	ปัจจัยมาจากอะไร	

และแนวทางแก้ปัญหาที่รุ่นพี่เลือกใช้ได้ผลอย่างไร	

 

 ป่าสร้างคน...คนกลับมา 
ดูแลป่า

อย่างไรก็ตาม	 แม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำาผาดำาจะยังมีการ

ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าอยู่ แต่ต้นกล้าอนุรักษ์ท่ีบ่มเพาะไว้คือ

ผลิตผลท่ีจะมาสานต่อเจตนารมณ์ในการปลูกจิตสำานึกให้

คนในพ้ืนที่เกิดความรัก ความหวงแหนต่อป่าต้นน้ำา และ

ธรรมชาติที่ตนได้พึ่งพาอาศัย ส่วนในชมรมเองก็มีรุ่นน้อง

ที่ได้ซึมซับแนวคิดการทำางานของพี่ๆ และพร้อมที่จะ 

ก้าวขึ้นมาดำาเนินกิจกรรมต่อไป

หวานในฐานะหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบงานเอกสาร	

งานบริการ	บอกว่า	งานนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องป่าเพิ่มขึ้น

แล้ว	ยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดค่าย	การประสานงานกับเพื่อนๆ	

น้องๆ	จนถึงหน่วยงานราชการ	และคนในชุมชน

“สิ่งที่ได้จากการทำาโครงการคือประสบการณ์จริงใน

การทำางาน ซ่ึงมีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป ขณะเดียวกันก็

มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความ

มั่นใจในตัวเอง รู้จักการวางแผน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เปลีย่นแปลงจากเดมิทีเ่ปน็คนขีอ้าย และมกัจะฟงัหรอืตาม

รุ่นพี่เป็นหลัก”  

สำาหรับศรซึ่งรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์	บอกว่า	

เพ่ือนๆ	เห็นว่าเธอเป็นคนข้ีอาย	เลยถูกจับให้ทำางานประชาสัมพันธ์

โครงการ		ช่วงแรกๆ	เป็นคนขี้อาย	ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

มากนัก	 แต่พอเข้ามาทำาโครงการ ต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

และช่วยประคับประคองโครงการให้เดินตามเป้าหมาย ทำาให้

รู้จักอดทน และมีความมั่นใจในการเข้าหาครู เพื่อน หรือ

น้องๆ  เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานให้ดียิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับจอยที่ดูแลการเงิน	 เล่าว่า	 แม้จะไม่ใช่ 

คนในพื้นท่ี	 แต่เธอก็มีความรักในชุมชนแห่งนี้	 และรู้สึกภูมิใจ 

ที่ได้เป็นแกนนำาริเริ่มทำางานด้านปลูกจิตสำานึกให้คนท้องถิ่น 

รู้จักรักธรรมชาติ	 	 เพราะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับคนอีก

จำานวนมาก	 การได้ทำางานโครงการนี้ทำาให้เธอรู้จักคุณค่าของ

ปา่ตน้น้ำา	รวมถงึระบบนเิวศในธรรมชาตอิยา่งลกึซึง้	เกดิความ

เปลี่ยนแปลงในตัวเองคือควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น แม้ว่า

อยากไปเล่นสนุกเหมือนเพื่อน ก็ต้องพยายามบังคับใจให้

มาทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

สำาหรับ “สองมือ” เล็กๆ ของเด็กๆ 5 คน ที่พยายาม 

“สร้างฝัน” ที่แม้จะดูรางเลือนในช่วงเริ่มต้น แต่ด้วยความ

มุ่งมั่นตั้งใจ ใช้เวลาพูดคุยหารือกันอยู่เสมอในทุกๆ ครั้งที่

มีโอกาส ท่ีสำาคัญคือการ “ไม่ทำางานเพียงลำาพัง” แต่มีผู้ใหญ่

คอยหนุน และมคีวามร่วมมอืชว่ยเหลือจากผูรู้ใ้นชมุชนและ

ในองค์กรของรัฐ กลับทำาให้ภาพฝันนั้นชัดเจนขึ้นมาได้

ท่ีสำาคัญเราเห็นต้นไม้ 5 ต้น หัวใจ 5 ดวง ท่ีค่อยๆ  

เติบโตไปพร้อมๆ กับการกลับมาของป่าต้นน้ำาผาดำา... 

ป่าบ้านเขา และป่าบ้านเราสงขลา

.....

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โครงการสำานึกรักบ้านเกิด
กลุ่มสองมือสร้างฝันพลเมืองสงขลา
นางสาวสุกาญดา	สังข์สวัสดิ์	

นางสาวสมฤทัย	เพชรศิริ

นางสาวชุติพร	สุวรรณะ

นางสาวยุวธิดา	ชัยยัง

นางสาวจันทนา	แซ่หลี	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์นันทินี	จูนิพันธ์

“ จากที่เคยคิดว่าการจัดค่ายเป็นเรื่องง่ายๆ	แค่วางโปรแกรมแล้วแบ่งงานกันให้ชัดเจน	 
ดำาเนินงานตามโปรแกรมทุกอย่างก็จบ	แต่พอได้ลงมือเองถึงรู้ว่าต้องคิดเยอะมาก 

ตั้งแต่การกินอยู่หลับนอน	การบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ”
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โจทย์ใหญ่ที่นักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาราชภัฏสงขลาต้องพบ

ตลอดระยะเวลา 4 ปกีารศกึษาคือการหา “พืน้ท่ี” ทำางานพฒันาชมุชน...เพราะ

กรอบการเรียนระบุว่า นักศึกษาต้องลงไปร่วมเรียนรู้กับชุมชน ศึกษา

สถานการณ์ปัญหา ตลอดจนใช้วิชาความรู้หรือทฤษฎีไปช่วยแก้ปัญหาของ

ชุมชนได้ 

นักศึกษาทั้ง 7 คน ของกลุ่ม CD POWER ที่ประกอบด้วย นัฐวุฒิ  

เกื้อบุญส่ง หรือ	“หนุ่ม”  สุทธิพงษ์ จูเอ้ง หรือ “บอย”  เกรียงไกร สองไทย 

หรือ “อาร์ม”   อภิวัฒน์ เทิดเกียรติ หรือ “ซัน”   จุรีรัตน์ ประหลาดมานิต   

หรือ “กิ่ง”  วริยา กาญจนะ หรือ “อุ๊” และ วาสนา พรมนุ้ย หรือ “ปู”  นักศึกษา

โปรแกรมวิชาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ไม่มีข้อยกเว้น 

 หนุ่มเล่าว่า	 การเรียนพัฒนาชุมชน	 อาจารย์จะให้โจทย์ไว้ว่านักศึกษา

ต้องทำางานพัฒนาชุมชน	ด้วยการฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆ	ตั้งแต่ปีที่	1	จนถึงปีที่	4		

ที่เรียกกันว่า	“ห้องปฏิบัติการทางสังคม” หรือ “Social Lab”		โดยในชั้นปีที่	1	

นักศึกษาต้องรู้จัก	 “บริบท”	 ของชุมชน	 สามารถบอกได้ว่าชุมชนน้ีอยู่ที่ไหน	 

มวีฒันธรรม	และความเปน็มาอยา่งไร			พอขึน้ป ี2  จงึเริม่เจาะลกึในรายประเดน็ 

เชน่	เริม่ศกึษาปญัหา	ศกึษาตน้ทนุของชมุชน	รวมถงึวเิคราะห	์และกระตุน้ให้คนใน

ชมุชนรบัรูถ้งึปญัหาดงักลา่ว	และในป ี3 เม่ือเรยีนรูท้ฤษฎมีากขึน้ นกัศกึษาตอ้ง

เข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง	 โดยมี

นกัศกึษาเปน็พีเ่ลีย้ง	สว่นในปทีี ่4 นกัศกึษาตอ้งจดักระบวนการใหช้มุชนจัดการ

ตนเอง	มีนักศึกษาเป็นผู้ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน	ทั้งนี้เพราะต้องการ

ให้นักศึกษาได้ลงมือทำางานพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

แต่ปัญหาที่เป็นเรื่องยากสำาหรับพวกเขาคือ...ทุกคนอยู่นอกพื้นที่...และ 

บางคนไม่รู้จักพื้นที่เลยแม้แต่น้อย

คืนชีวิต...ให้ต้นน้ำา
กลุ่ม CD POWER

“ อาจารย์พาไปเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำาฝายชะลอน้ำา
สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา	ทั้งๆ	ที่บริเวณนี้ป่าอุดมสมบูรณ์มาก	

เลยคิดสานงานต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำาไว้		โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำาฝายชะลอน้ำา	”
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 พัฒนาโจทย์...พัฒนาคน
จากโจทยที์น่กัศกึษาทกุคนและทกุชัน้ปตีอ้งหาพืน้ทีท่ำางานกบัชมุชน	ทำาให้

เพื่อนๆ	ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ต่างมี	“ห้องปฏิบัติการทางสังคม” กันเกือบ

ทุกคนแล้ว…คงเหลือแต่สมาชิก	7	คนของ	CD	POWER	เท่านั้นที่ยังเคว้งอยู่

“เครียดมาก เพราะเพื่อนๆ ได้พื้นที่ทำางานกันหมดแล้ว เหลือแต่พวกเราที่

ยงัไมม่พีืน้ทีท่ำางาน  เพราะพืน้ทีท่ีพ่วกเราเสนอไปอาจารยก์ไ็มเ่หน็ดว้ย ทำาใหต้อ้ง

เปลีย่นโจทย ์เปลีย่นพืน้ท่ีอยูห่ลายครัง้...โชคดทีีอ่าจารยป์อมพาไปเรยีนรูท้ีช่มุชน

บ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำาฝายชะลอน้ำามาแล้ว สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำาลัง

ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา ท้ังๆ ท่ีบริเวณน้ีป่าอุดมสมบูรณ์มาก เลยคิดสานงาน

ต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำาไว้ โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำาฝายชะลอน้ำา” หนุ่มบอกเล่า 

จุดเริ่มต้นของการทำาโครงการ

แมว้า่การเลอืกโจทยใ์นการทำาโครงการของนอ้งๆ	ครัง้นีย้งัไมช่ดัเจนมากนกั	

เพราะมีคำาถามตามมาว่าการทำาฝายชะลอน้ำาจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำาใช้เพิ่มขึ้น

อยา่งไร?		ดว้ยวธิกีารอยา่งไร?	แตก่าร	“ทำาฝาย”	ครัง้นีเ้ปน็	“เครือ่งมอื”	ใหน้อ้งๆ	

ได้เข้าสู่ชุมชน	 สัมผัสชุมชน	 ให้พวกเขาได้เรียนรู้คนในชุมชนและทำางานร่วมกับ

ชุมชนมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ณัฏฐาพงษ์ อภิโชติเดชาสกุล หรือ “อาจารย์ปอม” อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บอกว่า	 

หลงักลบัจากชมุชนตน้ปรงิ	นกัศกึษากลุม่นีก้ำาลงัคดิทำาโครงการอยู	่ซึง่พอดกีบัทาง

สงขลาฟอรั่มมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาขึ้นเป็นปีแรก	 จึงเห็นโอกาส

และอยากใหน้กัศกึษาได้เขา้มาเรยีนรู	้“เครือ่งมอื”		การทำางานตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็

เร่ืองการเขียนและพัฒนาโครงการ	 ขณะเดียวกันก็มีงบประมาณสนับสนุนการ 

ทำาโครงการดว้ย	จงึแนะนำาใหเ้สนอโครงการไปทีส่งขลาฟอรัม่	ซึง่พวกเขาไดร้บัการ

คัดเลือก	และมีโอกาสเข้าค่ายกับสงขลาฟอรั่มจำานวน	3	วัน	2	คืน

และน่ีคือจุดเร่ิมต้นของโครงการปลูกต้นน้ำาคืนชีวิต ของกลุ่ม CD POWER

 ทำาไป...เรียนรู้ไป
 ดวงแก้ว แกล้วทนงค์ หรือ “พี่กล้วย” พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม	 เล่าว่า	

จุดเด่นของน้องๆ	กลุ่มนี้คือ	“ใจ”	ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่	แม้จะเริ่มต้น

ทำาโครงการช้ากว่ากลุ่มอื่น	 แต่พวกเขาก็มีใจเกินร้อยมาก	 การทำาโครงการของ

น้องๆ	กลุ่มนี้จึงเป็นลักษณะ	“ทำาไปเรียนรู้ไป”

บอยเล่าว่า	 เขาได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ	 ให้ทำาหน้าที่ประสานงานใน

ชุมชนเบื้องต้น	 บอยจึงเริ่มต้นภารกิจด้วยการเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อแนะนำา

ตนเอง	 พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ผู้นำาชุมชนรับรู้	 ซึ่งผู้นำาชุมชน 

ก็เห็นด้วยและยินดีที่นักศึกษาจะเข้ามาทำาโครงการ	หลังจากนั้นบอยและเพื่อนๆ	

ในกลุ่มจึงรวมตัวกันลงพื้นที่สำารวจปัญหาชุมชนเป็นครั้งแรก 

“จำาได้ว่ารู้สึกดีใจมากท่ีผู้นำาชุมชนและชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กว่า 10 คนให้การต้อนรับพวกเราเป็น

อย่างดี เสมือนว่าเราเป็นแขกของหมู่บ้าน คอยดูแลพวกเรา

ตลอดเวลาของการลงพื้นที่ ทั้งยังให้คำาแนะนำาระหว่างการ

สำารวจพื้นที่ด้วย” 

และในขณะกำาลังเดินสำารวจพื้นที่ในชุมชน	สิ่งที่พวกเขา

เหน็นอกจากการรกุล้ำาลำาหว้ยแลว้	ยงัพบวา่มกีารพงัทลายของ

ตลิ่ง	ที่กำาลังขยายเป็นวงกว้าง...

แม้โจทย์แรกคือการสำารวจพ้ืนท่ีเพ่ือหาจุดท่ีเหมาะสม 

ในการทำาฝายชะลอน้ำา แต่เมื่อพบว่า “ตลิ่ง” กำาลังพังลง

เรื่อยๆ โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำามาหารือและขบคิดร่วมกับ

ชุมชนคือ ทำาอย่างไรที่จะป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้ 

“ท่ีประชุมเสนอให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการพังทลาย

ของหนา้ดนิไปพรอ้มกบัการทำาฝาย”	หนุม่และทมีจงึนำาประเดน็

น้ีมาหารือกันต่อพร้อมๆ	กับจัดทีมใหม่	เพราะตอนน้ี	“งานงอก” 

ทีต่อ้งทำาพรอ้มๆ	กบังานหลกัคอื	ปลกูหญ้าแฝกควบคูก่บัการ

ทำาฝายชะลอน้ำา  

ทีมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกรับผิดชอบ

งานด้านการจัดทำาฝาย ทีมท่ีสองดูแลเร่ืองการปลูกหญ้าแฝก

 “ข้อมูล-ความรู้” สิ่งจำาเป็นที่
ต้องมี

เมื่อต้องปลูกหญ้าแฝก	 แต่ข้อจำากัดของทีมคือยังมี	

“ความรู”้	เกีย่วกบัหญา้แฝกไมม่ากพอ		ทมีชดุที	่2	จงึตอ้งลงมอื

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	พร้อมท้ังจัดชุดไปประสานขอกล้าแฝก

จากกรมป่าไม้	

“หนา้แตกกลบัมาเลยครบั พีท่ีก่รมป่าไมบ้อกวา่กล้าแฝก

ต้องไปขอที่กรมพัฒนาที่ดิน  พวกเราจึงทำาหนังสือขอกล้าแฝก

จากสำานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จังหวัดสงขลา...” หนุ่มบอกเล่า

ความรู้สึก 

และเพราะไม่เคยเห็น	 “หญ้าแฝก”	 จึงทำาหนังสือขอ 

กล้าแฝกเพียง  800  กล้า	 แต่เมื่อถึงเวลาไปรับของ	 ก็พบว่า	 

กล้าแฝก	800	กล้านั้น	ไม่น่าจะเพียงพอ

“จึงขอเพิ่มเป็น 2,500  กล้า...พอถึงเวลาไปรับต้นกล้า  

สิ่งที่เรารู้คือ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหญ้าแฝกเลย เพราะตอนลง

ไปในแปลงปลกูหญา้แฝกกเ็หน็วา่มกีารปลกูหญา้แฝกอยูห่ลาย

ประเภท  และแตล่ะประเภทปลกูในดนิแบบไหน ปลกูในฤดกูาล

อะไร เราไม่รู้เลย...”

จดุนีเ้องทีท่ำาใหท้มีต้องกลบัมา “ตัง้หลักคิด” กนัใหม่

ว่า ก่อนที่จะทำางานอะไรก็ตามพวกเราควรสืบค้นข้อมูล

ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดีก่อน...

 แรงใจ...จากคนในชุมชน
ถึงกระนั้นก็ตาม	งานต้องเดินไปตามแผน	ทีมหญ้าแฝก

ได้ต้นกล้าจากสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	 12	 จังหวัดสงขลา	

2,500	 กล้า	 ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะพอสำาหรับการปลูกเพื่อลด 

การกัดเซาะพังทลายของตล่ิง	ในส่วนของทีม	“สร้างฝาย”	มีการ

ลงสำารวจเพ่ือหาจุดทำาฝายอีกรอบเพ่ือให้ม่ันใจว่า	“ฝายลูกใหม่” 

จะไม่ล้มเหลวเหมือนฝายที่พี่ๆ	เคยทำาไว้

“ครั้งที่ 2 ของการสำารวจ ก็เดินหากันหลายจุด เราเลือก

จุดที่ผู้นำาหมู่บ้านและชุมชนเป็นคนชี้เป้า...แม้เราจะเห็นว่า

ถ้าสร้างฝายเหนือขึ้นไปจากจุดเดิมอาจจะมีประสิทธิภาพ

มากกว่า...เนื่องจากพื้นที่ไม่ชันมาก และลดการกระแทก

ของน้ำาได้...แต่ถ้าย้ายไปทำาในพื้นที่ใหม่อาจจะเกิดปัญหา

กับคนในชุมชนได้ เช่น พื้นที่ทำาฝายบางส่วนอาจรุกล้ำาพื้นที่

ทำากินของชาวบ้าน เป็นต้น และที่สำาคัญคือหากสร้างฝายใน

พื้นที่ที่ลึกเกินไปจะทำาให้การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำาได้ยาก”

อยา่งไรกต็าม...เวลาแหง่การสรา้งฝายและปลกูหญา้แฝก

มไีมม่ากนกั	ลำาพงักำาลงัพวกเรา	7	คนอาจไม่เพยีงพอ	กลุม่ CD	

POWER	 จึงชักชวนเพื่อนๆ	 ในสาขาวิชาให้เข้ามาช่วยกัน	

“ทำาความดี”	โดยระดมเพื่อนๆ	ได้ถึง		40	คน	

“พอวันจะไปจริงๆ ฝนตกหนักมาก จากเพื่อนที่คิดว่าจะ

มา 40 คน เหลือแค่ 20 คนเท่านั้น ผมประเมินแล้ว กำาลังคน

“แม้โจทย์แรกคือการ
สำารวจพื้นที่เพื่อหาจุดที่
เหมาะสมในการทำาฝาย
ชะลอน้ำา	แต่เมื่อพบว่า	 
“ตลิ่ง”	กำาลังพังลงเรื่อยๆ 
โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำามา 
หารือและขบคิดร่วมกับ 
ชุมชนคือ	จะทำาอย่างไร 
เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของตลิ่ง	พวกเขาจึงต้อง 
จัดทีมใหม่...	เพราะตอนนี้	 
“งานงอก”	ที่ต้องทำาพร้อมๆ	
กับงานหลักคือ	การปลูก
หญ้าแฝกควบคู่กับการ 
ทำาฝายชะลอน้ำา	”
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ไม่พอแน่ๆ แต่งานต้องเดินต่อไป  เราก็เข้าพื้นที่ด้วยกำาลังคนเพียง 20 แต่พอ 

ไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านมารออยู่เกือบ 20 คน...ตรงนี้คือกำาลังใจที่ทำาให้เรามีแรง

ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง”	หนุ่มเล่าสถานการณ์วันนั้นให้ฟังด้วยรอยยิ้ม

พี่กล้วยเล่าเสริมว่า	 เหตุการณ์ในวันนั้นฝนท่ีตกกระหน่ำาอย่างไม่มีทีท่าว่า 

จะหยดุ	อาจทำาใหภ้ารกจิของนอ้งๆ	ไมบ่รรลุเปา้หมาย	ในฐานะพีเ่ลีย้งจงึชวนนอ้ง

คุยว่าจะยกเลิกภารกิจไปก่อนไหม	 เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย	แต่เม่ือได้พูดคุย

กับน้องๆ ในกลุ่มเห็นความมุ่งมั่นของพวกเขาแล้วก็ต้องยอมปล่อยให้ 

พวกเขาทำางานท่ามกลางสายฝนต่อไป

หนุ่ม	เล่าถึงความรู้สึกในวันนั้นว่า	พวกเราตั้งใจเต็มที่มากที่จะทำางานใน

วนันี ้จงึไมอ่ยากยกเลิก และทีส่ำาคญัคอื ถ้าเรายกเลกิไป ผลทีต่ามมาคอืความ

ไวว้างใจจากชาวบา้นทีม่ารอเราทัง้ๆ ทีฝ่นกำาลงัตกอยู ่และเพ่ือนๆ ท่ีพวกเรา

ชกัชวนมาจะรูสึ้กอยา่งไร  ฉะนัน้ไมว่า่ฟา้ฝนจะเปน็ใจหรอืไม ่พวกเราตอ้งทำา

กิจกรรมนี้ให้สำาเร็จ

เมือ่คดิเดนิหนา้ทำากจิกรรมตอ่	แผนทีว่างไวก้ต็อ้งปรบัเปลีย่นใหม่	เพราะใน

ตอนแรกจะช่วยกันระดมปลูกหญ้าแฝกก่อนแล้วค่อยย้ายกำาลังไปทำาฝาย	แต่เมื่อ

สถานการณ์เปล่ียน	หนุ่มและเพ่ือนๆ จึงแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมคือ ทีมสร้างฝาย 

มีหนุ่ม บอย อาร์ม และปูเป็นแม่งาน ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกมีซัน อุ๊ และกิ่ง

เปน็แมง่าน หนุม่บอกเลา่ถงึสาเหตขุองการแบง่ทมีทำางานเชน่นีว้า่ เปน็เพราะ

ทีมสร้างฝ่ายต้องการแรงงานผู้ชายมากกว่า ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกที่ต้องให้

ซนัไปอยูด่ว้ยกเ็พือ่ชว่ยดแูลความปลอดภยัของเพือ่นผูห้ญงิ และชว่ยยกของ

หนักๆ บ้าง			ส่วนเพื่อนๆ	อีก	20	คน	และชาวบ้านบางส่วนก็แบ่งทีมรับผิดชอบ

ตามความถนัด	สำาหรับเรื่องอาหารการกินก็ได้ชาวบ้านผู้หญิงมาช่วยดูแล

 เรียนรู้...จากการทำางาน
เวลาทีเ่ดนิหนา้ไปเรือ่ยๆ	กบัฝนทีต่กกระหน่ำาโดยไมม่ทีทีา่วา่จะหยดุ	ทำาให้

การทำาฝายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้	เพราะความแรงของน้ำาจากลำาห้วยท่ีเพ่ิมข้ึน 

อาจทำาใหฝ้ายลกูใหมพ่งักอ่นเวลาอนัควร...ซ่ึงเมือ่ทบทวนประสบการณค์วาม

ล้มเหลวของรุ่นพ่ีด้วยแล้ว ทำาให้พวกเขาต้องปรับเปล่ียน 

รูปแบบการทำาฝายใหม่ท่ามกลางสายฝน  

ฝายเดิมสร้างด้วยการเอาไม้มาปักบนลำาห้วย และเอา

กระสอบทรายมาวางซ้อนเปน็ชัน้ๆ ขณะทีฝ่ายใหม่นอกจาก

การปักไม้ในชั้นแรกแล้ว  ยังต้องมีไม้อีกชั้นสานเป็นตาราง

เพื่อให้ฝายแข็งแรงยิ่งขึ้น จากนั้นจึงค่อยนำากระสอบทราย

มาวางซ้อนทับอีกที

“ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขไปทีละจุด

จนพวกเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ในที่สุด”

สว่นการปลูกหญ้าแฝกกมี็ปญัหาไมแ่พก้นั		แมจ้ะวางแผน

มาอย่างดี	 แต่ด้วยข้อมูลความรู้ที่มีน้อยเกินไป	 โดยเฉพาะ 

ความรู้เร่ืองการปลูก	ความลึกของหลุม	และระยะห่าง	ตลอดจน 

ฤดกูารปลกู	ทำาให้ไมส่ามารถคำานวณพืน้ทีแ่ละจำานวนหญา้แฝก

ท่ีมีอยู่ได้	แม้เทคนิควิธีเหล่าน้ีจะไม่เก่ียวข้องกับการเรียนโปรแกรม

รายวิชาพัฒนาชุมชนโดยตรง	แต่การหา	“ความรู้เพิ่มเติม”	ที่

อาจารย์ทีป่รึกษานำามาสอนก่อนการลงพืน้ที	่กท็ำาใหก้ารทำาฝาย	

และการปลูกหญ้าแฝกสำาเร็จลุล่วง	

1	 สัปดาห์ผ่านไป	 หนุ่มสาวทั้ง	 7	 คนลงพื้นที่ชุมชน 

บ้านต้นปริงอีกครั้งเพื่อติดตามผลการทำางาน...พบว่าทั้ง 

ฝายชะลอน้ำาและหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ยังสมบูรณ์อยู่

2  เดือนต่อมาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พวกเขาลงพื้นที่

อกีครัง้พบวา่ ทัง้ฝายและหญา้แฝกพงัเสยีหายยบัเยนิ...จาก

การอดุตนัของทราย สว่นหญา้แฝกกอ็ยูใ่นภาวะแหง้ตาย...

“บทเรยีนสอนใหน้อ้งกลุม่นีรู้ว้า่ ความสำาเรจ็ของโครงการ

ไม่ได้อยู่ท่ีการ “สร้างฝายเสร็จ” แต่อยู่ที่การ “หาความรู้” 

ก่อนทำาว่าฝายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการปลูกต้นน้ำาคืนชีวิต
กลุ่ม CD POWER
นายนัฐวุฒิ	เกื้อบุญส่ง

นายเกรียงไกร	สองไทย

นางสาวจุรีรัตน์	ประหลาดมานิต

นางสาววริยา	กาญจนะ

นางสาววาสนา	พรมนุ้ย	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์กัลป์ยาภัสร์	อภิโชติเดชาสกุล

“ความต่อเน่ือง” ในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีจะ “รักษา” 

ฝายและดแูลหญา้แฝกใหเ้ตบิโตตอ่ได้ แมน้กัศกึษากลบัออกไป

จากชุมชนแล้ว ดังนั้นโจทย์การคืนชีวิตให้ต้นน้ำาคือ การสร้าง

คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าให้ของชุมชน

อย่างยั่งยืน”

 ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ความพยายามบวกกับความมุ่งมั่นต้ังใจ	 ทำาให้กลุ่ม	 

CD	POWER	สามารถทำางานผ่านไปได้ด้วยดี	แม้จะมีอุปสรรค

ขวากหนามต่างๆ	มาทดสอบก็ตาม		

แต่สิ่งที่เกิดข้ึน	 สะท้อนออกมาชัดเจนโดยเฉพาะจาก 

การลงพื้นที่ครั้งแรกที่พวกเขามองเห็นว่า	 “ตลิ่ง”	 กำาลังจะพัง

และต้องหาทางจัดการแก้ไข	 เพราะถ้า “นักพัฒนาชุมชน”  

มองเพียง	“เป้าหมาย”	ที่ต้องการทำา	 ในที่นี้คือการสร้างฝาย

โดยไม่สนใจว่าปัญหารายทางที่พบคืออะไร	 แต่พวกเขากลับ 

มองวา่	นีค่อืสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งเอามาเปน็ธรุะ	เขา้มาจดัการแกไ้ข		

ดว้ยการศกึษาขอ้มูลเพ่ิมเตมิ	แมว่้าจะไมค่รบถว้นสมบรูณ์กต็าม	

แต่ที่แน่ๆ คือ นับจากนาทีนี้...ทุกๆ ครั้งที่พวกเขา 

จะลงมอืทำางาน ส่ิงแรกทีต่อ้งทำาคอืการ “คน้ควา้หาขอ้มลู” 

ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง นำามาคิด วิเคราะห์ ประเมิน 

สรรพกำาลังกอ่นลงมอืทำากจิกรรมหรอืโครงการ ซึง่แผนการ

ทำางานเช่นนี้จะช่วยให้สิ่งที่พวกเขาคิดวางแผนไว้สำาเร็จได้

ในที่สุด

.....

“	พวกเราตั้งใจมาก 
ที่จะทำางานในวันนี้		 
จึงไม่อยากยกเลิก 
และที่สำาคัญคือถ้าเรา 
ยกเลิกไป	ผลที่ตามมาคือ 
ความไว้วางใจจากชาวบ้าน 
ที่มารอเรา	ทั้งๆ	ที่ฝนตก
และเพื่อนๆ	ที่พวกเรา
ชักชวนมาจะรู้สึกอย่างไร
ฉะนั้นไม่ว่าฟ้าฝนจะเป็นใจ
หรือไม่	พวกเราต้องทำา
กิจกรรมนี้ให้สำาเร็จ	”
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เพราะสภาพน้ำาในคลองบางดานเน่าเสยีและสกปรก ขาดการใสใ่จดแูล 

กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบไปด้วย ชนัญชิดา ทองสังฆ์  

หรือ “ฝน”  วิลาวัลย์ คำาทอง หรือ “บิว”  ปัญญ์ชิตา นามอนุ หรือ “กวาง”  

รัชนี นุ้ยภิรมย์ หรือ	“แท็ป” และ อามาดา กาเดร์ จึงรวมตัวกันภายใต้กลุ่ม 

สิงห์ปาริชาติ เพื่อร่วมมือกับชาวบ้านฟ้ืนฟูและปรับทัศนียภาพคลองบางดาน

ผ่านโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน 

 กวางแกนนำากลุ่มบอกว่า	งานนี้เป็นงาน	“เชิงทดลอง”		เพื่อนำาทฤษฎีจาก

ห้องเรียนออกมาสู่ภาคปฏิบัติ	เพราะการจะเป็นนักพัฒนาที่ดีได้นั้น	เมื่อได้เรียนรู้

ทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว	ก็ควรลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงด้วย	

“พอได้รับการชักชวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลองคิดโครงการด้าน 

สิง่แวดลอ้มทีจ่ะไปทำากบัชมุชน กนึ็กถงึคลองบางดานขึน้มาทนัท ี เพราะเวลา

มาเรียนพวกเราต้องเดินผ่านคลองนี้ทุกวัน สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำาคือ มีขยะ

ลอยอยูเ่ตม็คลอง น้ำากเ็นา่ และสง่กลิน่เหมน็มาก จงึคดิวา่ถา้มโีอกาสจะทำาให้

น้ำาในคลองกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง” 

นี่คือเหตุผลและที่มาของโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน ซึ่งมี 

เป้าหมายอยู่ที่การให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำาคัญของคลองบางดานและ

หันมาดูแลรักษาแหล่งน้ำาแห่งนี้	 เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จาก

ลำาคลองสายนี้ได้เหมือนในอดีต

และโอกาสก็มาถึงเมื่อสงขลาฟอรั่มเปิดรับข้อเสนอโครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา	กวางและเพื่อนจึงร่างข้อเสนอโครงการส่งไปที่สงขลาฟอร่ัม			

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สิงห์ปาริชาติกับการฟื้นฟู 
“คลองบางดาน”
กลุ่มสิงห์ปาริชาติ

“ พอได้รับการชักชวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลองคิดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่จะไปทำากับชุมชน	ก็นึกถึงคลองบางดานขึ้นมาทันที		เพราะเวลามาเรียนพวกเราต้อง 
เดินผ่านคลองนี้ทุกวัน		สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำาคือ	มีขยะลอยอยู่เต็มคลอง	น้ำาก็เน่า 

และส่งกลิ่นเหม็นมาก	จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสจะทำาให้น้ำาในคลองกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง	”
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 คลองบางดาน...ไม่สิ้นหวัง
“คลองบางดาน” เปน็คลองเลก็ๆ	ทีร่บัน้ำาจากชมุชน	กอ่นไหลลงสูท่ะเลสาบ

สงขลา	ที่สำาคัญคือคลองแห่งนี้เป็นคลองสายหลักของชุมชนบ้านบางดาน	หมู่	1	

ตำาบลพะวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ที่ใช้ทำาการเกษตร	แต่ปัจจุบันสภาพน้ำา

ในคลองบางดานเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ตลอดลำาคลองเต็มไปด้วยเศษขยะ 

เม่ือบวกกับการรุกล้ำาพ้ืนท่ีคลองทำาให้กีดขวางทางน้ำา แต่ก็ไร้ซ่ึงการเหลียวแล 

จนทำาให้ลำาคลองที่เคยมีความกว้าง 2 - 3 เมตร กลับคับแคบและตื้นเขินลง 

จนไมส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ด้ ยกเวน้ชว่งเทศกาลลอยกระทงทีพ่อจะให้

ชาวบ้านทำาฝายเพื่อกักน้ำาไว้ลอยกระทงตามประเพณีเท่านั้น

เมื่อได้โจทย์ปัญหา	 กวางและสมาชิกในทีมเร่ิมต้นทำาโครงการด้วยการ 

เกบ็ขอ้มลู		เพราะคดิวา่	“ขอ้มูล”	คอืปจัจยัสำาคญัทีน่ำาไปสูก่ารวางแผนการทำางาน

ในระยะต่อไปได้

“กระบวนการทำาโครงการแบง่ออกเป็น 2 ช่วง คอื ชว่งแรกลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู

ทั่วไป และสำารวจแหล่งต้นน้ำาคลองบางดาน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำามาจัดทำา 

สื่อสร้างการเรียนรู้ ช่วงที่สองลงพื้นที่ทำากิจกรรม วิธีการคือเข้าไปประสานงาน 

แนะนำาตัว และทำาความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้รับรู้และเข้าใจที่มาที่ไปของ

โครงการนี้ เพื่อขอแรงสนับสนุนจากผู้นำาชุมชนในการแนะนำาปราชญ์หรือผู้รู้ 

เกี่ยวกับประวัติคลองบางดาน การเข้าสำารวจแหล่งต้นน้ำา และไปสืบค้นข้อมูล 

เพิ่มเติมจากเทศบาลตำาบลพะวง ให้เห็นแผนที่เส้นทางเดินของน้ำา”

เมื่อเก็บข้อมูลแล้วกลุ่มสิงห์ปาริชาติจึงตกลงกันว่าภายใต้โครงการนี้เขาจะ

ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำาให้ใสสะอาดและกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

แม้จะมีการวางแผนกันมาอย่างดี	 และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก 

ผู้ใหญ่บ้าน	คนเฒ่าคนแก่		เจ้าอาวาสวัดบางดาน	โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความ

เป็นมาของคลอง	แต่การทำางานก็มิได้เป็นไปตามที่วางไว้	 เพราะเมื่อถึงเวลาต้อง

ทำากิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำา	 ชาวบ้านกลับไม่ได้เข้ามาร่วม	 เพราะมองว่ากิจกรรมที่

กลุม่นกัศกึษาทำาซึง่เปน็การขึน้ไปพฒันาตน้น้ำานัน้จะเกนิศกัยภาพของนกัศกึษา... 

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำาได้สำาเร็จ		

“การสร้างความตระหนักซ่ึงเริ่มท่ีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ผล ผู้ใหญ่บ้านเลย

แนะนำาให้พวกเราทำากิจกรรมกับเด็กแทน เพราะเด็กยังเป็นผ้าขาวที่พร้อมรับการ

เรียนรู้ทุกรูปแบบ ยิ่งเราให้ข้อมูล ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังเขา

ให้รู้จักการอนุรักษ์และรักษาความสะอาดของคลองตั้งแต่ยังเล็กๆ เด็กก็จะจดจำา

และสามารถนำาไปบอกต่อกับผู้ปกครองได้” 

เมือ่มเีหตตุอ้งเปลีย่นแผนให้มาทำากจิกรรมกบัเดก็ๆ  กลุม่สงิหป์ารชิาติ

ก็ไม่ท้อ แต่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี...เพราะอย่างน้อย...โครงการที่พวกเขา

ทำาอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว 

 ปรับระบบ...เปลี่ยนวิธีการ
ทำางาน

สำาหรับกวางยอมรับว่า	 ช่วงแรกๆ	 ที่เริ่มทำาโครงการ 

พวกเราแทบจะไม่มีเวลาทำางานเลย	 เพราะใจจดใจจ่อกับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ไหนจะเรื่องรับน้อง	 งานกีฬา	 

ขณะเดียวกันก็เร่ิมเรียนหนักขึ้น	 ทำาให้ทีมงานทุกคนแทบไม่มี

เวลาลงพื้นที่	 ทำาให้การทำากิจกรรมของโครงการไม่คืบหน้า	 

รู้ตัวอีกทีก็ใกล้สิ้นสุดโครงการแล้ว

“ไมม่อีะไรคบืหนา้เลย  ขณะทีก่ลุม่อืน่เริม่ลงพืน้ทีท่ำา

กิจกรรมกันแล้ว  เพื่อนทุกคนเครียดมาก กลัวจะถูกตำาหนิ 

ย่ิงเห็นเพื่อนอีกกลุ่มที่ประสบปัญหาเรื่องเวลาเหมือนเรา 

ถอนตัวเลิกทำาโครงการไป ก็ยิ่งรู้สึกกดดันจนเริ่มท้อ” 

แต่ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิม	

แกนนำาทกุคนเหน็ตรงกนัและตดัสนิใจเดนิหน้าสูต้อ่ เพราะ

ต้องการทำาโครงการให้สำาเร็จ จึงกลับมาปรับกระบวนการ

ทำางานใหม ่แบง่บทบาทหนา้ทีต่ามความถนดัของแต่ละคน

และจดัลำาดับความสำาคัญของงาน	โดยกวางรบัหนา้ทีว่างแผน

เก็บข้อมูล	บิวเลขากลุ่มทำาเอกสาร	ส่วนฝนและแท็ปทำาหน้าที่

จดบันทึกและเรียบเรียง	 ส่วนอามาดาทำาหน้าที่ประสานงาน

ชมุชน	เมือ่นดัหมายกบัผูใ้หญบ่า้นไดวั้นใด	ทกุคนกพ็รอ้มใจกัน

วางงานอืน่	รวมตวักนัลงพืน้ทีทั่นทโีดยไมร่รีอและเรง่เคลยีรง์าน

ของตัวเอง	ช่วงไหนพอว่างก็ลงพื้นที่ทันที	

กวางบอกวา่	เมือ่จดัระบบและแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัแลว้		

ทำาให้ทุกคนรู้หน้าที่ว่าต้องดำาเนินงานอย่างไร	 ถึงแม้กิจกรรม 

จะเขา้มามาก	แตเ่ธอและเพือ่นกส็ามารถจดัลำาดบัความสำาคญั

ของงานได้			

ส่วนอามาดายอมรับว่า	 เมื่อก่อนเวลาทำากิจกรรมอะไร

ก็ตามพอทำาๆ	 ไปแล้วเจอปัญหาก็จะหยุดทำา	 แล้วเปลี่ยนไป 

ทำาเรื่องอื่นแทน	 หรือเปลี่ยนไปทำาพื้นที่อื่น	 โครงการนี้เป็น

โครงการแรกท่ีเราต้องทำากระบวนการเองทั้งหมด	 เป็นการ

ทำางานกับชุมชน	ถ้าเจอปัญหาแล้วหยุด	ไม่ทำาต่ออีก	ก็เหมือน

เราไม่มีความรับผิดชอบ	 ถือเป็นความท้าทายที่ต้องทำาให้จบ	

ต้องสู้กับปัญหา	และแก้มันให้ได้	การทำาโครงการนี้ทำาให้เรา

มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน และทัศนคติในการทำางาน

เปล่ียนไป กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา	คิดได้ว่า	“ปัญหามีไว้แก้” 

สว่นหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายคอืประสานงานกบัผูใ้หญบ่า้นและ

ชมุชน	เพราะเหน็วา่ในทีมมแีตผู่ห้ญงินา่จะไมเ่หมาะทีจ่ะลงไป

ติดต่อในพื้นที่คนเดียว	

กวางเล่าต่อว่า	สำาหรับการทำากิจกรรมช่วงที่สองนั้นเมื่อ

นำาคำาแนะนำาของผู้ใหญ่บ้านมาปรับแผนการดำาเนินงานใหม่	

เนน้กจิกรรมท่ีเหมาะสมกบัเดก็ระดบัชัน้	ป.5	-	ป.6	ซึง่แบง่ออก

เป็น	3	กิจกรรมคือ	การทำาป้ายรณรงค์	จัดทำาสมุดทำามือ	และ

ขุดลอกคลอง	โดยคร้ังน้ีแกนนำาได้เข้าไปประสานกับผู้อำานวยการ

และครูโรงเรียนบ้านบางดานเรื่องวันจัดกิจกรรมเพราะต้องยึด

เด็กเป็นหลัก	แต่กิจกรรมก็ต้องเลื่อนกำาหนดออกไป	เพราะติด

ปัญหาเวลาที่ไม่ตรงกันและอุปสรรคเรื่องฝน

 ยังคงเผชิญปัญหา
มือใหม่หัดขับ	–	คงเป็นประโยคเปรียบเทียบกับทีมนี้ได้

ชัดเจนท่ีสุด	เพราะแม้จะมีการประสานงานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	

แต่ทั้งทีมก็ยังขาดทักษะด้านการสื่อสาร	

“บางทีเราฝากเรื่องไว้กับผู้ใหญ่บ้านและคาดหวังว่า

จะมีลูกบ้านมาร่วมกิจกรรม แต่เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปสร้าง

ความเขา้ใจกับคนในชมุชนดว้ยตวัเอง พอถงึวนัจดักจิกรรม

จริงๆ ถึงรู้ว่ายังมีคนในชุมชนไม่รู้อีกเป็นจำานวนมาก และ

ยังถูกคนในชุมชน “สบประมาท” เห็นว่าเป็นนักศึกษา

“	การสร้างความตระหนัก
ซึ่งเริ่มที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ผล	
ผู้ใหญ่บ้านเลยแนะนำาให้ 
พวกเราทำากิจกรรมกับ 
เด็กแทน	เพราะเด็กยังเป็น 
ผ้าขาวที่พร้อมรับการเรียนรู้	
ยิ่งเราให้ข้อมูล	ให้ความรู้	
สร้างความตระหนักและ 
ปลูกฝังเขาให้รู้จักการอนุรักษ์
และรักษาความสะอาดของ
คลองตั้งแต่ยังเล็กๆ	เด็กก็จะ
จดจำาและสามารถนำาไป 
บอกต่อกับผู้ปกครองได้	”

“	ทุกคนเห็นตรงกันและ 
ตัดสินใจเดินหน้าสู้ต่อ 
เพราะต้องการทำาโครงการ 
ให้สำาเร็จ	จึงกลับมาปรับ 
กระบวนการทำางานใหม่	 
เริ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ตาม 
ความถนัดของแต่ละคน	 
และจัดลำาดับความสำาคัญ 
ของงาน	”
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มหาวิทยาลัยทักษิณมาเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว...จากน้ันก็หายไป ไม่กลับมา

ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน” 

ซึ่งเวลานั้นฝนยอมรับว่า แม้จะฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แต่ในใจรู้สึกแย่

และเสียใจมาก... 

“ตอนน้ันก็กลับมาท้ออีกคร้ัง จึงมาขอคำาปรึกษาอาจารย์ก็ได้รับคำาแนะนำาว่า 

ถ้าเรามัวยึดคำาพูดของคนอื่นมาทับถมตัวเองเรา ก็จะจมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหน 

ไม่ได้พัฒนา ถ้าจะเป็นนักพัฒนาชุมชนต้องไม่จมปลักกับคำาพูดคน จึงฉุกคิด 

และเกิดแรงฮึกเหิมข้ึนอีกคร้ัง บวกกับความต้ังใจจริงท่ีต้องการจะพัฒนาคลอง

ให้กับชุมชน ยิ่งทำาให้เราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามาด้วยใจ เราต้องการมา

พัฒนาที่นี่จริงๆ ซึ่งทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกัน”

อามาดาเสริมว่า	เหตุผลท่ีคนในชุมชนออกมาสบประมาทพวกเรา	อาจเพราะ

เห็นว่าพวกเราเป็นเด็กนักศึกษามาเก็บข้อมูลแล้วก็กลับ	พวกเราเลยแก้ปัญหา

ด้วยการลงชุมชนบ่อยขึ้น ลงไปอธิบายทำาความเข้าใจกับชุมชน

กวางกลา่วตอ่ว่า	พวกเรายอมรบัวา่ปัญหาเกดิจากกระบวนการของเราที่

ยังไม่ชัดเจน ทำาให้คนในชุมชนไม่เข้าใจ พอลองกลับมาคุยกันใหม่ก็ทำาให้

เห็นถึงข้อผิดพลาดในการสื่อสารของพวกเรา ที่ไม่ได้อธิบายให้คนในชุมชน

รับรู้ตั้งแต่ต้นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทำาสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยาวชน	 และเพื่อจุดประกายให้เด็กได้ตระหนักและอนุรักษ์คลองของตนเอง	 

เราไมไ่ดเ้น้นแตต่น้น้ำา	แตต่อ้งการใหเ้ดก็เห็นวา่ในอดตีคลองของชุมชนเปน็อยา่งไร	

แล้วปัจจุบันทำาไมคลองถึงเปล่ียนไป	 แต่การขึ้นไปแหล่งต้นน้ำาผู้ใหญ่บ้านมองว่า

ต้องเป็นโครงการใหญ่เท่าน้ัน	 จึงเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราจะไปอนุรักษ์ต้นน้ำา	 

แต่ความจริงแล้วการที่พวกเราไปดูแหล่งต้นน้ำาก็เพื่อใช้เป็น	 “สื่อกลาง”	 ในการ 

เริ่มต้นทำากิจกรรมเท่านั้น	 อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าแม้เราจะทำาบางส่ิงบางอย่าง

ไมไ่ด	้แตเ่ราสามารถเปน็สือ่กลางใหก้บัภาครฐัหรอืหนว่ยงานอืน่ๆ	เขา้มาใหค้วาม

ช่วยเหลือและพัฒนาต่อไปได้	เราจึงเลือกจะทำาสื่อการเรียนรู้ไว้ให้กับชุมชน

สำาหรบับวิบอกวา่	เธอใช	้“คำาสบประมาท”	มาพฒันาทกัษะดา้นการสือ่สาร

ของตนเอง	จากคนท่ีไมก่ลา้สือ่สารหรอืพดูคยุกบัใคร	กเ็ปลีย่นมาเปน็พดูคยุทกัทาย

และสนทนากับผู้คนมากขึ้น	

“อาจเป็นเพราะการทำาโครงการของเราเริ่มมีปัญหา และเราก็ต้องผ่านมัน

ไปให้ได้ ต้องพยายามอธิบายส่ิงท่ีพวกเราจะทำาให้คนในชุมชนรับรู้และเข้าใจ 

มากขึ้น เลยทำาให้กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเข้าไปพูดคุยกับชุมชน จนเกิดความ

มั่นใจ และใช้คำาพูดได้ดีขึ้น ทำาให้อยากทำาโครงการแบบนี้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป” 

 ใช้ “ผลงาน” พิสูจน์ “การทำางาน” 
เพื่อลบคำาสบประมาทและอุดช่องว่างการทำางาน	 กลุ่มสิงห์ปาริชาติจึง

กำาหนดแผนประชาสัมพันธ์อีกครั้งก่อนกลับไปลงพื้นที่ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า	

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์จากการฝากเรื่องไว้ที่ผู้ใหญ่บ้าน	 

มาเปน็การอธบิายทีเ่ขา้ถงึตวัคนและรา้นคา้ในชมุชน	แจกจา่ยแผน่พบัใบปลวิ	และ

ติดตั้งป้ายชักชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณลาน

กีฬา	 แต่ก็มิวายถูกคนในชุมชนปฏิเสธด้วยการเดินหนีต่อหน้า

ขณะกำาลังยื่นเอกสารแนะนำากิจกรรม	

“ตอนนั้นรู้สึกเสียหน้ามาก”	กวางบอก	

“แต่ก็คิดว่า ถ้าเขาเดินหนี เราก็เดินตาม” 

การเดินตามของกวางเพื่อเอาเอกสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไปให้ในวันนั้น	 ทำาให้กวางค้นพบตนเองหลายเรื่อง	 

ข้อแรกคือการรู้จักเก็บอารมณ์		มีความอดทน	ขณะเดียวกันก็

ยังพบอีก	 “ถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะไม่วิ่งตามเขาไป ไม่กล้า

เข้าไปคุยกับเขา ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปหรือเพิกเฉย ก็คง 

ไม่ได้เขามาเป็นกำาลังร่วมกันทำางานกับเรา”

ในวันงานแม้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 50 คน ทั้ง

เด็ก คนชราจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนๆ ที่

ชักชวนกันมา แต่สิ่งที่ทำาให้กลุ่มสิงห์ปาริชาติรู้สึกดีและมี

กำาลังใจขึ้นคือคนที่เคยเดินหนีก็มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

“พวกเขาย้ิมทักทายเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานเขา  

ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าน้ีมาก เมื่อเขาได้ร่วมกิจกรรมแล้ว 

ยิ่งทำาให้สถานการณ์ที่จากไม่เข้าใจกันค่อยๆ ดีขึ้น เพราะเขา

เห็นความตั้งใจจริงของเรามากขึ้น”

หลงัทำากจิกรรมเสรจ็มกีารจดัประชมุหมูบ่า้น	ซึง่ได้มกีาร

พูดถึงกิจกรรมที่พวกเราเข้ามาทำาให้กับชุมชน	มีการบอกต่อๆ	

กันว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์	แต่ผู้ปกครองและคนในชุมชน

เองท่ีไม่เล็งเห็น	 โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ที่มา 

เข้ารว่มกจิกรรมในวนันัน้ตา่งใหค้ำาชืน่ชมวา่	พวกเราทำาใหเ้ดก็ๆ	

ได้ทำากิจกรรมดีๆ	 ให้กับชุมชน	 ดีกว่าปล่อยให้เด็กไปเล่นเกม

คอมพิวเตอร์	 เสียงสะท้อนของชุมชนถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็น

ถงึผลของความตัง้ใจทำางานเพือ่ชมุชนของกลุม่สงิหป์ารชิาตวิา่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน
กลุ่มสิงห์ปาริชาติ  
นางสาวปัญญ์ชิตา	นามอนุ

นางสาววิลาวัลย์	คำาทอง

นางสาวชนัญชิดา	ทองสังฆ์

นางสาวรัชนี	นุ้ยภิรมย์

นายอามาดา	กาเดร์	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์อัศว์ศิริ	ลาปีอี	

ไม่ได้เป็นอย่างที่ชุมชนสบประมาท	 แม้จะเป็นการจัดกิจกรรม

เพียงวันเดียว	 แต่ยังมีการเก็บข้อมูลทำาให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึง

ประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเองและสร้างกิจกรรมดีๆ	ให้

กับชุมชนต่อไป

ถึงแม้โครงการนี้จะไม่ประสบความสำาเร็จ 100 

เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับคือ “การได้พัฒนา

ศักยภาพ” ของตนเอง ซึ่งกวางบอกว่า โครงการนี้อาจไป 

ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สิ่งที่ได้คือการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองท่ีมีมากข้ึนจากการลงมือทำา เธอได้เรียนรู้มากมาย

จากการทำางานกับเด็กและคนในชุมชน เพราะการทำางาน

ในอนาคตยังต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย กิจกรรมนี้

สอนให้เธอรู้จักแก้ไขสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 

ได้เรียนรู้และแก้ไขจากปัญหาจริงๆ สำาหรับเธอนี่คือ  

“บทเรียนที่ล้ำาค่าที่สุดแล้ว”

.....

“	ยอมรับว่าปัญหา 
เกิดจากกระบวนการของเรา 
ที่ยังไม่ชัดเจน	ทำาให้คนในชุมชน 
ไม่เข้าใจ	พอลองมาคุยกันใหม่ 
ก็ทำาให้เห็นถึงข้อผิดพลาด 
ในการสื่อสารของพวกเรา 
ที่ไม่ได้อธิบายให้คนในชุมชน 
รับรู้ตั้งแต่ต้นถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการ ”



36 37

สงขลา
ส่องแสง

สงขลา
ส่องแสง

สภาพ “ดิน” ที่มีลักษณะเป็น “ดินลูกรัง” ในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 

อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ แห้งแล้ง ซ้ำายังมี

พื้นที่จำากัด ส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาเกษตรของโรงเรียนไม่สัมฤทธิผล

เท่าที่ควร  

แม้ผู้อำานวยการโรงเรียนจะหาทางแก้ไขด้วยการทำาถังน้ำาขนาดใหญ่ตั้งไว้ 

ด้านหลังโรงเรียน	 และต่อท่อสำาหรับใช้รดน้ำาผักเมื่อคราวต้องเรียนวิชาเกษตร 

ของนักเรียน	แต่ก็ไม่ได้ผล	เพราะแหล่งน้ำาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำามาใช้รดน้ำา

ในแปลงเกษตรของโรงเรียน	

ทำาใหน้กัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนวดับอ่ทรพัย	์5	คนท่ีกำาลัง

เรียนวิชาเกษตรกับ	ครูสุมาลี พร้อมมูล	ประกอบด้วย	ลลิตา สว่าง	หรือ	“มาย”  

วราภรณ์ อำาพะสุโร	หรือ	“กุ๊กไก่” ยุวดี  อีชะโรจน์	หรือ	“มา” บุษบากร อีชะโรจน์ 

หรือ	“เจน” และ วรวิทย์ มะลิวัลย์	หรือ	“นัท”	คิดหาวิธีปลูกผักเพื่อรับประทาน

กันเองภายในโรงเรียน	 ผนวกกับครูสุมาลีซึ่งมีแนวคิดอยากจะพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนวิชาเกษตรใหม่	เพื่อเชิญชวนนักเรียนให้หันมาสนใจวิชาเกษตร

มากขึ้น	 โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล	 และเป็นที่ปรึกษาให้กับ

เด็กกลุ่มนี้ด้วยความเต็มใจ

เกษตรแนวตั้ง 
ทางเลือกใหม่บนผืนดินที่แห้งแล้ง
กลุ่มรักษ์โลกสีเขียว

“ ตั้งแต่จำาความได้	อาหารแต่ละมื้อที่รับประทานไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน	
จะมีเนื้อสัตว์มากกว่าผักเสมอ	เพราะในชุมชนแห่งนี้มีข้อจำากัดเรื่องสภาพดิน 
ที่ใช้สำาหรับเพาะปลูก		จึงคิดปลูกผักเพราะที่โรงเรียนมีแปลงเกษตรอยู่	”
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 เกษตรแนวตั้ง ทางเลือกใหม่ในผืนดินท่ี
แห้งแล้ง

มายเล่าว่า	 ตั้งแต่จำาความได้	 อาหารแต่ละมือที่รับประทานไม่ว่าจะเป็น 

ทีบ้่านหรอืท่ีโรงเรยีนจะมเีนือ้สตัวม์ากกวา่ผัก	เธอจงึคดิปลกูผกัในแปลงเกษตรของ

โรงเรียน	แต่ชุมชนแห่งนี้มีข้อจำากัดเรื่องสภาพดินที่ใช้สำาหรับเพาะปลูก	เนื่องจาก

ดนิสว่นใหญเ่ปน็ดนิลกูรงั	มคีวามแขง็ตัวมาก	จงึตอ้งใชแ้รงในการขดุมากเปน็พเิศษ	

พอฝนตกก็มีน้ำาขัง	 ลงแปลงลำาบาก	 ผักที่ปลูกไว้จึงไม่ค่อยเติบโต	 ต้องคอยตาม 

แก้ปัญหาทุกระยะ	 เช่น	 ทำาปุ๋ยมูลสัตว์แห้ง	 หรือน้ำาหมักชีวภาพ	 เพื่อปรับสภาพ

และบำารุงดิน		

คำาบอกเล่าแสดงถึงความสนใจในการปลูกผักเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ	 

แต่แกนนำาในกลุ่มไม่มีใครรู้เรื่องการเกษตรอย่างชัดเจน	 ตอนที่เขียนโครงการส่ง 

สงขลาฟอรัม่		เด็กๆ	หวงัเพียงแคจ่ะนำางบประมาณทีไ่ดม้าซือ้อปุกรณก์ารเกษตร

เพิ่ม	 เช่น	บัวรดน้ำา	 วัสดุทำาปุ๋ยอินทรีย์	 เป็นต้น	 เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่านั้น	

หากคำาถามชวนคิดจาก	ดวงแก้ว แกล้วทนงค์	 หรือ	 “พ่ีกล้วย”	 พ่ีเล้ียงโครงการ	 

ท่ีบอกว่าต้นตอปัญหามาจากความแห้งแล้ง	 ดินไม่ดี	 ถ้าทำาเกษตรในรูปแบบเดิม

ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือ	 ขณะเดียวกันยังแนะนำาให้ดูรูป

ตัวอย่างของการทำาเกษตรแนวต้ัง	 ซ่ึงปลูกได้แม้จะมีพ้ืนท่ีจำากัด	 และยังประหยัดน้ำา

อีกด้วย	เพียงแค่หาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาใช้ทดแทนดินลูกรังในการเพาะปลูก

จำานวนหนึ่งให้ได้เท่านั้น		

เมื่อมองเห็นทางเลือกใหม่	เด็กๆ	จึงให้ความสนใจทันที	แต่เนื่องจากการ

ปลูกพืชเกษตรแนวต้ัง เป็นวิธีการใหม่ที่ทั้งครูและนักเรียนยังไม่มีความรู้ 

มากพอ ครูสุมาลีจึงพยายามค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับตนเองเพื่อ

ถา่ยทอดสูแ่กนนำา	เชน่เดยีวกบัพีก่ลว้ยทีม่กัจะนำาวดีิโอหรอืคลปิความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทำาเกษตรแนวต้ังไปให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้	 พร้อมท้ังให้คำาแนะนำาและให้กำาลังใจ

อย่างสม่ำาเสมอ	

  ร่วมเรียนรู้...สานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

ความรูด้า้นการทำาเกษตรแนวตัง้ทีไ่ดร้บัจากพ่ีเลีย้งทำาให้

เด็กๆ	 ต่ืนตัวและมีแนวคิดพัฒนาการปลูกผักแนวต้ังให้เป็น 

ศนูย์การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน	ครสูมุาลจีงึคดิท่ีจะจดัอบรมเพือ่เพิม่

ความรู้ให้กับแกนนำาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	โดยเชิญปราชญ์

จากอำาเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ที่ทำาเกษตรแนวต้ังมาเป็น

วทิยากร	แตเ่มือ่ถงึวนัอบรมวทิยากรไมส่ามารถเดนิทางมารว่ม

กิจกรรมได้	เพ่ือให้เด็กๆ	เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจากของจริง	

ครูและพี่เลี้ยงจึงพาผู้เข้าอบรมไปดูการปลูกผักไร้ดินที่โรงเรียน

วัดเปรมศรัทธาซึ่งอยู่ในอำาเภอเดียวกัน	 เพื่อนำาความรู้กลับมา

ลงมือปฏิบัติจริงที่โรงเรียน	

เน่ืองจากแกนนำาส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง ขาดความรู้

และทักษะทั้งงานช่างและงานเกษตร ประกอบกับในภาค

ปฏิบัติต้องมีการตัดไม้ ข้ึนโครงวัสดุ ซ่ึงเด็กๆ ไม่มีกำาลัง

พอที่จะดำาเนินการเองได้ทั้งหมด จึงพาผู้ปกครองมาร่วม

อบรมด้วย...ภาพของความร่วมมือร่วมใจของพ่อลูกที่ 

ช่วยกันต่อเติมรางปลูกผักคนละไม้คนละมือ ก่อนลงมือ

เตรยีมดนิเพือ่เพาะปลกู หรอืขะมกัเขมน้ชว่ยกนัทำาปุย๋หมกั

มูลสัตว์แห้ง กลายเป็นสีสันที่ทำาให้บรรยากาศในวันนั้น

อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข

ไม้ไผ่และขวดพลาสติกถูกนำามาเลื่อยและตัดแต่งเป็น 

รางแขวนหรือคอนโดมิเนียม	 เมื่อจุดินท่ีเตรียมไว้แล้วก็ใช้ปลูก

พืชผัก	เช่น	ผักบุ้ง	ผักกาดขาวลงไปได้	ใช้เวลาในการดูแลรดน้ำา

ให้ปุ๋ยราว	 2	 -	 3	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช	 ก็สามารถ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได	้

และดว้ยรปูแบบงา่ยๆ เชน่นี ้ ยงัทำาใหเ้ดก็นกัเรยีนสามารถ

กลับไปปลูกผักท่ีบ้านเพ่ือเป็นการหารายได้เสริมอีกทางหน่ึง 

ถือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ กลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่

พวกเขาทำาไม่เพียงแต่ทำาให้พวกเขามีพืชผักไว้บริโภคใน

โรงเรยีนและชมุชนเพิม่ขึน้เทา่นัน้ แตพ่วกเขายงัสามารถใช้

วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดแทนท่อพีวีซีตามแบบที่ดูจาก

คลิปวิดีโอได้ และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทำาให้

พวกเขามีต้นทุนในการเพาะปลูกน้อยลง ขณะเดียวกัน 

การลองผดิลองถูกทำาให้พวกเขาได้เทคนิคการปลูกผักแนวต้ัง

ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ย่ิงข้ึน เช่น การใช้ยางผูกวัสดุที่ใช้ทำา 

คอนโดแทนตะปู เป็นต้น 

 ดึงดูดนักเรียนให้สนใจวิชา
เกษตร

มายบอกว่า	 ผลผลิตที่ได้หลังจากส่งเข้าโครงการ

อาหารกลางวันของโรงเรียนแล้ว หากเหลือก็ขายให้กับ

คนในชุมชนต่อ ด้วยเงินลงทุนซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักเพียง 20 บาท 

แต่สามารถขายได้ถึง 150 บาท ทำาให้เด็กๆ ทุกคนในกลุ่ม

ดีใจมาก นำารายได้น้ีเก็บสะสมไว้เป็นกองกลางสำาหรับใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในการซ้ือเมล็ดพันธ์ุรอบต่อไป และผลพลอยได้

ท่ีเกิดข้ึนก็คือ น้องๆ หลายคนเร่ิมให้ความสนใจ จากเดิมท่ี

ต้องขุดดินทำาแปลงผักท้ังร้อนและเหน่ือย เม่ือเปล่ียนเป็นการ

ปลูกผักแนวต้ัง ทำาให้น้องๆ สนุกกับกิจกรรมน้ีมากข้ึน บางคน

อาสาเข้ามาช่วยดูแลผักในคอนโดที่ปลูกไว้ ร่วมเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ไปด้วยกัน โดยแกนนำาทุกคนในกลุ่มก็พร้อม

ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ ด้วยความเต็มใจ 

“	คำาถามชวนคิดจาก...
พี่เลี้ยงโครงการที่บอกว่า	
ต้นตอปัญหามาจาก
ความแห้งแล้ง	ดินไม่ดี	
ถ้าทำาเกษตรในรูปแบบเดิม
ด้วยการซื้ออุปกรณ์เพิ่มจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือ...
ทำาให้เด็กๆ	มองเห็น 
ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าเดิม	”
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“ตอนนี้ไม่เพียงแค่ปลูกผักในโรงเรียนเท่านั้น เห็นหลังบ้านมีพ้ืนที่ 

ว่างอยู่ก็ปลูกผักด้วย ช่วงที่มาโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ช่วยรดน้ำา ส่วนในโรงเรียน

พวกเราก็พากนัไปพูดคยุกบัผูอ้ำานวยการ ขอใชพ้ืน้ทีร่อบสนามฟตุบอลทีเ่คย

ปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับเปลี่ยนมาปลูกผักประเภทผักกาดขาว ผักกาด

กวางตุ้ง หรอืผกับุง้แทน โดยใหเ้หตุผลวา่การปลกูดอกไมไ้ดแ้คค่วามสวยงาม 

แต่ถ้าปลูกผักเราสามารถนำามาเป็นอาหาร หรือหารายได้เข้าโรงเรียนได้  

ซึ่งผู้อำานวยการก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เปิดโอกาสให้เราได้ใช้พ้ืนที่เต็มที่”  

มายอธิบาย

ในช่วงท้ายของโครงการ	พบว่ามีน้องๆ	ผู้ชาย	3	คน	ท่ีกำาลังเรียนอยู่ช้ัน	ม.1	

และ	ม.2	สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้อย่างจริงจัง	และนำากลับไปทำาที่บ้านของตนเอง	

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ขยายผลโครงการนี้ให้เป็นโครงการหลักของ

โรงเรียน ด้วยการกำาหนดให้นักเรียนทุกชั้นปีต้องปลูกผักแนวตั้ง 1 ชุด แล้ว

มอบใหค้รปูระจำาชัน้ชว่ยดแูล เพือ่ใหค้รทูกุคนไดม้สีว่นรว่มในกิจกรรมครัง้นี ้

ดังนั้นในช่วงปีแรกของโครงการจึงเหมือนเป็นระยะทดลอง	 พืชผักที่ปลูก 

จึงมีค่อนข้างจำากัดและไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	แต่แกนนำาและเด็กนักเรียนก็	“เกิด

กระบวนการเรียนรู้”	ซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญ	เพราะการเกษตรจะทำาให้เด็กสามารถ

ยึดเป็นอาชีพท่ีสุจริต	 สามารถยืนได้ด้วยลำาแข้งของตนเองหลังจากเรียนจบ	 

หากลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ	มีภูมิคุ้มกัน	มีเหตุผล	

และมีความพอประมาณ	เนื่องจากบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อ	ขณะเดียวกัน

การปลกูพชืเกษตรแบบแนวต้ังยงัชว่ยจนุเจอืเศรษฐกิจในครอบครวัไดอ้กีทางหนึง่

 คนปลูกผัก...ผักปลูกคน
แตส่ิง่ที	่“เตบิโต”	และ	“งอกงาม”	นอกเหนอืจากผกัในแปลงหรอืในกระถาง

ไม้ไผ่แล้ว	กลับเป็นเด็กๆ	กลุ่มรักษ์โลกสีเขียวทั้ง	5	คน	โดยเฉพาะ	 ลลิตา สว่าง 

หรือ “มาย” ที่บอกว่าคนอย่างเธอเป็นคนใจร้อน	...	คงปลูกผักไม่ขึ้น		

“การปลูกผักช่วยให้ใจเย็นลงมาก เป็นการฝึกความอดทน เพราะกว่า

ผักจะเติบโตต้องใช้เวลา ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ถ้าเราละเลยผักก็จะตาย  

ถ้าเราอยากรับประทานผักที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เราก็ต้องอดทนรออย่าง

ใจเยน็ ขณะเดยีวกนักร็ูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดป้ลูกผกัเปน็อาหารกลางวันใหน้อ้งๆ 

ในโรงเรียน และยังได้นำาความรู้กลับไปทำาต่อที่บ้านได้”

สำาหรับ	วราภรณ์ อำาพะสุโร หรือ	“กุ๊กไก่” บอกว่า นอกจากการปลูกผัก

แลว้	สิง่ทีเ่ธอไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัเพือ่นๆ	พี่ๆ 	และนอ้งๆ	คอื	ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการทำางาน	

โดยแกนนำาทกุคนจะแบง่หนา้ท่ีทำากจิกรรมตามความถนดั		การทำาโครงการนีท้ำาให้

เธอเกดิความเปลีย่นแปลงในตนเองคือ	เดิมเปน็คนไมก่ลา้พดู	ขีอ้าย	ใครถามอะไร

ก็จะไม่ตอบ	 ยิ้มอย่างเดียว	 ตอนหลังเม่ือได้ทำาโครงการ ได้ลงมือทำาเอง 

ทุกขั้นตอน ก็ตอบได้ คุยได้ สามารถสอนน้องๆ ได้ จึงรู้สึกภูมิใจมาก และ

ดีใจที่สามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

ส่วน	ยุวดี  อีชะโรจน์ หรือ “มา” บอกว่า จากที่คิดว่า

ผักต้องปลูกในดินเท่านั้น	 โครงการนี้ทำาให้เธอค้นพบแนวทาง

ใหม่ในการปลูกผัก โดยเฉพาะผักแนวต้ังซึ่งเป็นทางเลือกที่

เหมาะสมสำาหรบัพืน้ทีใ่นโรงเรยีนและชุมชน	และยงัสามารถนำา

ไปปฏบิตัไิดจ้รงิ	เพราะตน้ทนุไมส่งูเกนิไป	สามารถดดัแปลงวสัดุ

ใกล้ตัวให้เป็นที่ปลูกผักได้	เช่น	ไม้ไผ่	ขวดพลาสติก	ยางรถยนต์	

หรือแม้กระทั่งกะละมังเก่าๆ	 ทุกอย่างเก็บมาใช้ประโยชน์ได้

อยา่งมคีณุคา่	นอกจากนีย้งัดใีจทีไ่ดถ้า่ยทอดความรูใ้หน้อ้งๆ 

เป็นการฝึกความกล้าให้กับตัวเอง จากที่ค่อนข้างเก็บตัว 

เงียบๆ ตอนนี้สามารถพูดเพื่อบอกเล่า หรือแสดงความ 

คดิเหน็จากสิง่ท่ีเรยีนรูแ้ละจากประสบการณ์จรงิไดม้ากขึน้

แม้การปลูกผักคอนโดจะเป็นรูปธรรมความสำาเร็จ

ของโครงการนี้ แต่ความสำาเร็จที่ย่ิงใหญ่กว่านั้นซึ่งอาจ 

มองไมเ่หน็ และจบัตอ้งไมไ่ดใ้นวนันี ้นัน่คือการท่ีเดก็มธัยม

กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาจากโจทย์ใกล้ๆ ตัว 

และที่สำาคัญประโยชน์นั้นยังส่งผลถึงคนอื่นๆ ใน

โรงเรียนด้วย...

.....

“	การปลูกผักช่วยให้ 
ใจเย็นลงมาก	เป็นการฝึก
ความอดทน	เพราะกว่า 
ผักจะเติบโตต้องใช้เวลา 
ต้องคอยดูแลเอาใจใส่... 
ขณะเดียวกันก็รู้สึก 
ภาคภูมิใจที่ได้ปลูกผัก 
เป็นอาหารกลางวันให้ 
น้องๆ	ในโรงเรียน	และ 
ยังได้นำาความรู้กลับไป 
ทำาต่อที่บ้าน	”

โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โครงการปลูกพืชผักเกษตรแนวตั้ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มรักษ์โลกสีเขียว
เด็กหญิงลลิตา	สว่าง

เด็กหญิงวราภรณ์	อำาพะสุโร

นางสาวยุวดี	อีชะโรจน์

นางสาวบุษบากร	อีชะโรจน์

เด็กชายวรวิทย์	มะลิวัลย์	

ที่ปรึกษาโครงการ:	ครูสุมาลี	พร้อมมูล 
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เพราะเคยทำาโครงการร่วมกับ “สงขลาฟอรั่ม” มาก่อน น้องๆ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5 โรงเรียนวชิรานุกูล อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

กลุ่ม Line The Nature ประกอบด้วย นันทวุฒิ แย้มชุ่ม หรือ “อุ้ม” ศาสตรา 

จิตตวาที หรือ “เกมส์”  ประพล แซ่ตั้ง หรือ “แจ๊ค”  วรพจน์  นันยะมโณ หรือ 

“ป้อม” และศุภกรณ์ เอียดแก้ว หรือ “เฟรม” เล็งเห็นความสำาคัญของการทำา

กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน มองเห็นว่า “สวนพฤกษศาสตร์” ในโรงเรียน 

ถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงคิดพัฒนา “สวนพฤกษศาสตร์”  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พันธุ์ไม้ของโรงเรียนและชุมชน 

2 เดือนผ่านไป...ความหวังที่จะพลิกฟื้นสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ใหก้ลบัมามชีวีติชวีา และดึงดดูใหน้กัเรยีนและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศกึษา

เรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ ต้องหยุดชะงักลง!

เพราะ “แกนนำา” ไม่สามารถหาแนวร่วมมาช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม

ในพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ได้ ลำาพังสมาชิกแค่ 5 คน ไม่มีกำาลังพอ แม้แต่การ

ถางหญ้าดูแลพืชพรรณเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทั่วถึง

ซ้ำาทกุคนยงัเปน็คณะกรรมการนกัเรยีน	ตอ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็แกนนำาในโรงเรยีน	

รวมท้ังเปน็ตวัแทนโรงเรยีนไปรว่มกจิกรรมการแขง่ขนัตา่งๆ	จนแทบไมม่เีวลาเหลอื

ทำากิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

“ผ่านไป 2 เดือน กรรฑิมา เชาวตะ “พี่เก๋” พี่เลี้ยงโครงการจากสงขลา

ฟอรั่มเห็นว่างานของพวกเราไม่มีความคืบหน้า พี่เก๋ก็เข้ามาชวนคิดชวนคุย

ว่าพวกเราจะไปต่อ หรือจะเปลี่ยนโจทย์”	อุ้มเล่าถึงสถานการณ์คับขันจนทำาให้

พี่เลี้ยงต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

“ส่ิงท่ีพ่ีเก๋แนะนำาคือให้เราลองทบทวนเป้าหมายโครงการและศักยภาพของทีม 

รวมทั้งการวางบทบาทหน้าที่การทำางานของพวกเราทั้งหมด พบว่าพวกเรามีงาน

เยอะกันทุกคน ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่เราก็ยังอยากทำา

โครงการนี้...ก็เลยตัดสินใจทำาต่อ” 

เรียนรู้จาก 
ความผิดพลาด
กลุ่ม Line The Nature 

“ เพราะเคยทำาโครงการร่วมกับ	“สงขลาฟอรั่ม”		มาก่อนหน้านั้น 
และเล็งเห็นความสำาคัญของการทำากิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน 

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

ต่อ	แต่พวกเราต้องลดกรอบการทำางานลงเหลือเพียงการทำาแปลงผักสาธิตเพื่อใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กๆ	ในโรงเรียน	และคนนอกชุมชน	

จากเป้าหมายท่ีใหญ่โตมโหฬาร...ก็เปล่ียนมาทำาสวนผักในโรงเรียนแทน

 

 “ล้มแล้วลุก” บทเรียนจากความผิดพลาด
	 บทเรยีนจากการ “ขาดการวเิคราะหศั์กยภาพตวัเอง”	และ	“ขาดการ

วางแผน”		ทำาให้ทีมต้องปรับรูปแบบการทำางานใหม่ทั้งหมด	

“พวกเราตอ้งเริม่ตน้ใหมท่ัง้หมด  ตัง้แตเ่รือ่งทีจ่ะทำา  คยุกนัอยูน่าน กม็าจบ

ตรงที่การทำาแปลงเกษตรสาธิต เนื่องจากเราเห็นว่าทุกวันนี้ผักสวนครัวมีราคาสูง

ขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนักม็ปีญัหาเรือ่งการใชส้ารเคม ีแมห้ลายครอบครวัมแีนวคดิ

ปลกูผกัไวบ้รโิภคในครวัเรอืนเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย แตด่ว้ยขอ้จำากดัเรือ่งพืน้ทีเ่พาะปลกู 

และไม่ค่อยมีเวลาดูแล ส่วนเด็กๆ แม้จะมีเวลาว่างมากช่วงหลังเลิกเรียน กลับใช้

เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์”	อุ้มเล่าถึงความเป็นมา

โครงการ	 Line	 The	Nature	หรือธรรมชาติแห่งชีวิตจึงเกิดขึ้น	 โดยตั้งใจใช้

พืน้ทีท่ีอ่ยูต่รงขา้มกบัสวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีนทำาคอนโดปลกูผกั	เนน้ใหเ้ด็กๆ	

ในโรงเรยีนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน	์พรอ้มกับตัง้เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง	เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป

นอกจากจะลดพ้ืนที่การทำางานลงเพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของ 

ทีมทำางานแล้ว ยังดึงเพื่อนจากชมรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเข้ามา

ช่วยปรับพ้ืนที่ และทำาแปลงผักแบบคอนโดด้วย โดยใช้วิธีประสานงาน 

ผา่นครทูีป่รกึษาชมุนมุ รวมถงึใชค้วามเปน็เพือ่นเขา้ไปขอแรงเพือ่นๆ เพราะ

เป็นโครงการแรกทำาให้ทุกคนในกลุ่ม “ตระหนัก” ถึงความสำาคัญของการหา 

แนวร่วม

 เรียนรู้...จากการปฏิบัติจริง
แม้จะมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย	 และมีเวลาทำากิจกรรมจำากัด

เพียงแค่	 4	 เดือน	แต่เนื่องจากเวลา	2	 เดือนแรกของพวกเขา

หมดไปกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ที่ล่าช้า	แกนนำาท้ัง	5	คน

จึงต้องเร่งเรียนรู้เร่ืองพันธ์ุพืชพันธ์ุผักทันที	ทั้งศึกษาชนดิพันธุ์วา่

อะไรที่ปลูกง่าย	โตไว	และจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี	ในที่สุดจึง

ตัดสินใจปลูกคะน้า	 ผักกาดกวางตุ้ง	 และผักบุ้ง	 เพ่ือให้เห็นผล

ทันตาตามระยะเวลาโครงการท่ีเหลืออยู่

อุม้เลา่ตอ่วา่	แมเ้วลามนีอ้ย	แตพ่วกเรากไ็มท่อ้	พยายาม

หาข้อมูลทุกอย่าง	ทั้งลงไปศึกษาดูงานที่อำาเภอบางกล่ำาพบว่า

มีการใช้วัสดุอีกหลายชนิดที่ใช้สำาหรับปลูกพืชเกษตรในพื้นที่

จำากัด	 เช่น	ปลูกในยางรถ	ตะกร้า	ขวด	หรือกล่องโฟม	แม้วัสดุ

บางชนิดจะเป็นวัสดุเหลือใช้และมีอยู่แล้ว	 เช่น	 กล่องโฟม	 

แต่ต้องใช้ดินผสมขี้วัวรองพื้นกล่องค่อนข้างมาก	 ซึ่งขี้วัวก็ 

หายากและมีราคาแพง	 ยิ่งเมื่อคำานวณต้นทุนแต่ละชนิดแล้ว 

ก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก	 โดยตอนแรกตั้งใจจะใช้ท่อพีวีซีทำาคอนโด 

ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มา	 แต่เม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบก็พบว่า 

การใช้ท่อพีวีซีมีงบประมาณสูงมาก	 จึงหันมาใช้ไม้ไผ่แทน	 

โดยชวนกันไปซื้อไม้ไผ่ที่อำาเภอจะนะในช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็น

แหล่งขายไม้ไผ่แห่งหนึ่งของจังหวัด			

“ทรหดมากครับกว่าจะได้ไม้ไผ่ราคาถูก เพราะกว่าจะ 

เลิกเรียนลูกเสือก็ 3 โมงเย็น กว่าจะไปถึงพื้นที่ก็ 5 โมงเย็นแล้ว  

ถนนหนทางก็ไม่ค่อยดี เพราะช่วงนั้นมีการทำาถนนอยู่ ทำาให้

สายทอ่น้ำามนัเบรกในรถหลดุ จนน้ำามนัเบรกแห้งขบัรถเรว็ไมไ่ด ้

พอเข้าไปถึงขอซื้อไม้ไผ่ลำาละ 20 บาท ตัดแบ่งแต่ละลำาให้มี

ขนาดความยาว 2 เมตร ได้ประมาณ 3 - 4 ท่อน  พวกเราช่วย

กันตัดได้แค่ 18 ท่อน ก็ต้องรีบกลับออกมากว่าจะถึงโรงเรียน 

ก็ราว 3 ทุ่ม...นี่ถือเป็นบททดสอบความตั้งใจของพวกเราได้ 

ในระดับหนึ่ง” 

 

 เรียนรู้และปรับตัว...เพื่อการ
ทำางานเป็นทีม

แม้จะตั้งธงไว้ว่าต้องทำาโครงการต่อ...

แตก่ว่าการทำางานจะเขา้ทีเ่ขา้ทาง	ดงึเพ่ือนทัง้ในกลุม่และ

นอกกลุ่มมาช่วยงานได้นั้น	หนุ่มๆ	ทั้ง	5	ก็ต้องประสบปัญหา

จนแทบล้มโครงการอีกครั้ง	แม้จะมีแกนนำาหลักถึง	5	คน	แต่

คนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจมีเพียงอุ้มเท่าน้ัน เมื่องานไม่

บรรลตุามเปา้หมาย  กจิกรรมไมค่บืหนา้ อุม้จึงมักจะตอ่วา่

เพ่ือนแรงๆ ขณะที่เพื่อนอีก 4 คนที่เหลือก็ยังไม่มีภาวะ

ความเป็นผู้นำา ต้องรอคำาสั่งจากอุ้ม ไม่สามารถตัดสินใจ 

ดำาเนินการได้

เมือ่ผนวกกบังานโรงเรยีนดา้นอืน่ๆ	ทีต่อ้งรบัผดิชอบท้ัง

ในฐานะนกัเรยีน	และคณะกรรมการนักเรยีนดว้ยแลว้	ทำาใหก้าร

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

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

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการต้องเข้าไปช่วยกระตุ้นบ่อยคร้ัง	ทำาให้งานค่อยๆ	เดินหน้า

ไปทีละขั้นทีละตอนอย่างช้าๆ	

พี่เก๋ในฐานะพี่เลี้ยงโครงการยอมรับว่า เธอต้องกระตุ้นเด็กๆ กลุ่มนี้

ร่วม 10 ครั้ง และทุกครั้งที่ลงไปจะนำาคลิปหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก

คอนโดไปให้เด็กๆ ดู พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา เพื่อให้เด็กคิดวางแผนต่อว่า 

จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไร และพัฒนาได้แค่ไหน พูดในเชิงบวกเพ่ือให้

เด็กๆ เกิดกำาลังใจมีแรงฮึดสู้อีกครั้ง

ส่วนอาจารย์ชาตรีบอกว่า	 ด้วยระยะเวลาทำาโครงการท่ีมีอยู่อย่างจำากัด	

อาจารย์จึงต้องเรียกแกนนำากลุ่มมาพูดคุย	เด็กๆ	ก็จะสะท้อนปัญหาว่าต้องเรียน

ไปพร้อมๆ	กับการทำางานทุกอย่าง	จนรู้สึกท้อในบางคร้ัง	และไม่มีเวลาทุ่มเทเต็มท่ี

กับการทำาโครงการ	 ขณะเดียวกันยังเจอเรื่องความร่วมมือของเพื่อนในกลุ่มท่ี 

บางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้ว	 แต่พอถึงเวลาทำาจริง	 ปรากฏว่ามาไม่ครบทีม	 

บางคนมาช้า	ก็ต้องเปลี่ยนไปทำาวันอื่นแทน

“ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ในการทำางานแม้จะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่า

ใครรับผิดชอบทำาแปลง ใครรดน้ำาให้ปุ๋ย แต่พอถึงเวลารดน้ำา คนรดน้ำาก็ไม่ค่อย

ทำางาน ผักจึงไม่ค่อยโต ต้องมานั่งวางแผนปรึกษากับครูเกษตร เพราะแผนงานได้

วางไวแ้ลว้ แตไ่มม่กีารปฏบิตัติาม สดุทา้ยอุม้กบัปอ้มตอ้งมาชว่ยกนัรดน้ำาตอนเยน็

แทนเพ่ือนท่ีได้รับมอบหมายต้ังแต่แรก และวางแผนแบ่งงานใหม่ ดึงเฉพาะแกนนำา

ที่สนใจจริงๆ 4 คน มาช่วยกันทำางานอย่างจริงจังช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 

ในเดือนสุดท้ายของการทำาโครงการ”

บทเรียนจากการทำาโครงการคร้ังน้ีทำาให้อุ้มยอมรับเพ่ือนๆ	 ให้เข้ามามี

บทบาทในการทำางานมากขึน้	ทัง้ยงัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่น		โดยเฉพาะ

ป้อมท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรมากกว่าทุกคนในกลุ่ม	และยังเปิดใจให้เพ่ือนมากข้ึน	

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบนพ้ืนฐานท่ีตรงกัน	ขณะเดียวกันเพ่ือนๆ	ก็เร่ิมปรับตัวเข้ามา

มีส่วนร่วมหยิบจับงาน	 แสดงความคิดเห็น	 ไม่ปล่อยให้อุ้มคิดคนเดียวแล้วส่ังการ 

แบบเผดจ็การเหมอืนทีผ่า่นมา	จนในทีส่ดุคอนโดผกัทีล่ม้ลกุคลกุคลานกเ็ตบิโตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้	

 ไม่ถึงจุดหมาย แต่ได้เรียนรู้
แม้ว่าสุดท้ายโครงการของพวกเขาจะไปไม่ถึงเป้าหมาย

ที่วางไว้	 นั่นคือทำาแปลงปลูกผักในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	แต่แกนนำาทุกคนก็มีจิตสำานึก

เพื่อส่วนรวม  นำาโรงเรียนและชุมชนมาใช้เป็นโจทย์ในการ

พัฒนา ท่ีสำาคัญคือทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน

ที่ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ยอมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดการทำางานแบบมี

ส่วนร่วม ไม่ใช่การรอรับคำาสั่งแล้วปฏิบัติตาม ซ่ึงจะทำาให้

งานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และโครงการน้ียังช่วย 

จุดประกายใหม้กีารขบัเคลือ่นเรือ่งการทำาเกษตรแนวตัง้ใน

โรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้กดิการตืน่ตวัของคณะครแูละ

นักเรียนในการทำากิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

โดยเฉพาะอุ้มในฐานะหัวหน้าทีมท่ีมีบทบาทในการ

วางแผนและดูแลการเงินเลา่วา่ การทำาโครงการนี ้ทำาใหรู้ว้า่

ตนเองยังเป็นผู้นำาที่ไม่ดี ค่อนข้างเผด็จการ พอเพื่อนไม่ทำา

ตามคำาสั่งก็จะต่อว่าอย่างรุนแรง จึงถูกเพื่อนๆ ทอดท้ิง

หลายครั้ง 

“เราเลยตอ้งมานัง่ทำางานเองเปน็สว่นใหญ ่ บางครัง้รูส้กึ

เหนื่อยมาก ทำาให้โครงการไม่เดินไปตามเป้าหมาย ช่วงหลังจึง

ค่อยๆ ปรับตัว มีการกระจายงานให้เพื่อน รับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อนในกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำา 

มากขึ้น งานจึงคืบหน้า”

เกมส์ที่ดูแลงานเอกสาร วิเคราะห์ตัวเองอย่างชัดเจนว่า 

ปัญหาของเกมส์คืออยู่คนละห้องกับเพื่อน	 ทำาให้เวลาว่างไม่

ตรงกัน	และอุ้มก็มักจะบอกกะทันหันว่าต้องทำาอะไร	จึงจัดสรร

เวลามาช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้	 ส่วนเวลาทำางานบางครั้งก็เถียง 

กันบ้าง	 โดยเฉพาะกับอุ้มที่เป็นคนจริงจัง อารมณ์ร้อน  

มักจะด่าเพื่อนๆ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ เราก็จะเถียงหรือด่ากลับ 

ผลดักนัแพ้ ผลัดกันชนะ แตไ่มไ่ดรู้ส้กึโกรธ เหมอืนไดร้ะบาย

ความในใจตอ่กนัมากกวา่ ใชเ้วลายนืคดิทบทวนสักพักกจ็ะ

ทำางานกันต่อ รู้จักการให้อภัยกัน และได้เรียนรู้เรื่องงาน

เอกสารจากที่ทำาไม่เป็นเลยก็เริ่มทำาได้ 

ด้านแจ็คนั้น	 เพื่อนๆ	 บอกว่า	 ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูด	

เพื่อนๆ	 เลยมอบหมายงานด้านสื่อสารโครงการ	 แจ็คจึงต้อง

พัฒนาตัวเองให้สมกับที่เพื่อนไว้วางใจ

“เดมิเปน็คนไมพ่ดู ไมแ่สดงความคดิเหน็ในกลุ่ม รู้สึก

ว่าช่วยเพื่อนได้ไม่เต็มที่จนรู้สึกผิด พอทำาโครงการได้ระยะ

หนึ่งจำาเป็นต้องพัฒนาตัวเอง ต้องเสนอความคิดเห็นเวลา

ประชุมหรือคุยงาน ทำาให้เริ่มพูดได้ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ

เพือ่น และรูจ้กัแยกแยะเวลา ชว่ยเหลอืเพือ่นในการทำางาน

มากขึ้น”  

แม้จะล้มลุกคลุกคลานกับการทำาโครงการมาโดยตลอด	

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

ตนเอง	จนได้เรียนรู้ว่า...

“ความสำาเรจ็” ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้ากมอืของคนๆ 

เดียว แต่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำา

ของทีมงานทุกคน...

.....

โรงเรียนวชิรานุกูล
โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต
กลุ่ม Line The Nature
นายนันทวุฒิ	แย้มชุ่ม

นายศาสตรา	จิตตวาที

นายประพล	แซ่ตั้ง

นายวรพจน์	นันยะมโณ

นายศุภกรณ์			เอียดแก้ว

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ชาตรี	ทักษินายนต์

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

และคนสงขลา...ก็ใช้สอยหาดสวยมาช้านานเช่นกัน

กระทั่งวันที่การเปลี่ยนแปลงมาเยือน...การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการที่

คนพยายามเข้าไปทำาบางสิ่งบางอย่างเพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เรียกว่า	“พัฒนา”

และการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างช้าๆ เงียบๆ...ก็ส่งผลถึงหาดสมิหลา

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ 

คล่ืนท่ีเคยซัดกระหน่ำาเข้าตัวหาดอย่างแผ่วเบาก็ถาโถมรุนแรงเพ่ิมข้ึน	หัวหาด

ท่ีชุมชนเก้าเส้งซ่ึงเคยหาปูหาปลาได้อย่างปกติก็เกิดเป็นแผ่นดินงอก...และผืนดิน 

ท่ีงอกข้ึนใหม่ก็นำาไปสู่ความขัดแย้งของคนในชุมชนท่ีพยายามแสดงตัวเพื่อเข้าไป

ยึดครองแผ่นดินผืนนั้น		

ขณะที่ทรายสวยๆ บริเวณหาดก็ค่อยๆ หายไป กลายเป็นเลนโคลน...

 ความทรงจำาบนหาดทราย
“หาด”	ในความหมายของหลายๆ	คนอาจแตกต่างกัน	บ้างเห็นเป็นเพียง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 บ้างมองว่าหาดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์

หวงแหน	บ้างอาจเห็นเป็น	“ทุน” ของการทำาธุรกิจ	และก็มีไม่น้อยที่เห็น	“หาด” 

เป็นเพียงแค่หาดทรายธรรมดาๆ	แต่สำาหรับ	อลิสา บินดุส๊ะ	หรือ	“ฝน”	หาดใน

ความคิดของเธอคือ	“ความทรงจำา”

“พ่อเคยพามาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย...จำาได้ว่า 

ตอนน้ันหาดสวยมาก”	ฝนเล่าย้อนไปในช่วงท่ีเธอและพ่อเดินทางมายังหาดสมิหลา	

กระท่ังฝนกลับมาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในตัวเมืองสงขลา	และมีโอกาส

ไปเดินเล่นที่หาดสมิหลาอีกครั้ง	 คำาถามท่ีเกิดขึ้นในใจคือ	 “เกิดอะไรขึ้นกับ 

หาดทรายแห่งนี้” 

เพราะ...ชายหาด 
คือชีวิต
กลุ่มหาดเพื่อชีวิต

“ เป็นปกติของเด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธ	ที่เวลาเบื่อๆ	เซ็งๆ	ก็จะมาระบายกับหาด	
มาเดินเล่น	มาตะโกน	มาปลดปล่อย	ตอนนั้นเราเห็นว่ามีการนำาบิ๊กแบ็กมากั้นไว	้ 

เพื่อไม่ให้ชายหาดถูกกัดเซาะ	แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร	ความสนใจของเราเกิดขึ้นเนื่องจาก
ต้องทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	ก็คิดว่าอยากจะนำาประเด็นนี้มาทำาต่อ	เพราะเห็นว่า

หาดสวยๆ	มันเสียหายจริง	อยากรู้คำาตอบ	และอยากทำาให้หาดกลับมาเหมือนเดิม	”
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ฝนเริม่ตน้คน้ควา้หาขอ้มลูดว้ยตวัเอง...แตก่ไ็มไ่ดค้ำาตอบมากนกั	จนกระทัง่

ได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมหาดเพื่อชีวิต หรือ Beach for life	ที่มี	 	อภิศักดิ์  

ทัศนี	 หรือ “น้ำานิ่ง” เป็นแกนนำากลุ่มที่สนใจเรื่องการพังทลายของหาดสมิหลา 

มาต้ังแต่ปี	2555	สิ่งที่น้ำานิ่งสนใจคือ	“ความเปลี่ยนแปลง”	ของหาดทราย 

“ได้ยินเรื่องราวความสวยงามของหาดสมิหลามานานมากแล้ว แต่พอ 

ได้มาเห็นจริงๆ  ภาพท่ีเห็นมันคนละเร่ืองกันเลย มีท้ังขยะ หาดก็ส้ัน น้ำาก็ไม่ใส 

แถมยังมีกลิ่นเหม็นอีกต่างหาก”	น้ำานิ่งบอก	พอดีต้องทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	

จึงคิดว่าจะลองทำาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของหาดสมิหลาดู	เพราะตอนนั้นกำาลัง

จะเขา้แข่งขันโครงการนกัวิทยาศาสตรร์ุน่เยาวร์ะดบันานาชาตอิยูพ่อดี		เลยชกัชวน	

วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง หรือ “จอม” ที่เรียนวิทยาศาสตร์เก่งมากมาช่วยงาน		เพราะ

การจะหาคำาตอบเรื่องความเปลี่ยนแปลงบนหาดทรายจำาเป็นต้องใช้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย   

 เพียงแค่คิดจะทำาเป็นโครงการเล็กๆ
อาศัยความทรงจำาจากการสังเกต	 ตลอดระยะเวลากว่า	 1	 ปีท่ีน้ำาน่ิงมา 

เดินเล่นบนหาดทรายที่ยาวกว่า	 7.5	 กิโลเมตร	 กลายเป็น	 “ต้นทุน”	 ที่ดีในการ

ทำางาน	 เพราะสิ่งที่มองเห็นคือสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า	“บิ๊กแบ็ก”	ที่หน่วยงาน

ท้องถิ่นนำามาวางเรียงเป็นแนวยาวตามชายหาดเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

“เป็นปกติของเด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธ ท่ีเวลาเบ่ือๆ เซ็งๆ ก็จะมาระบายกับ

หาด มาเดินเล่น มาตะโกน มาปลดปล่อย ซ่ึงตอนน้ันเราก็เห็นว่ามีการนำาบ๊ิกแบ็ก 

มากั้นไว้เพื่อไม่ให้ชายหาดถูกกัดเซาะ แต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไร ความสนใจของเรา

เกดิขึน้เนือ่งจากตอ้งทำาโครงงานวทิยาศาสตรเ์พือ่เขา้แข่งขนัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว์

ก็คิดว่าอยากจะนำาประเด็นนี้มาทำาต่อ เพราะเห็นว่าหาดสวยๆ มันเสียหายจริง 

อยากรู้คำาตอบ และอยากทำาให้หาดกลับมาเหมือนเดิม” 

และเน่ืองจากน้ำานิ่งเป็นหนึ่งในแกนนำาชมรมนักวิจัยน้อยของโรงเรียน

มหาวชริาวธุ  จงึนำา “ความฝนั” และ “ความอยาก” ไปพดูคยุกบัเพือ่นๆ และ

นอ้งๆ ในชมรม  ประกอบกบั อาจารยส์มจติร ผอมแซง่ อาจารย์ประจำาชมรม

นักวิจัยน้อยแจ้งว่าทางสงขลาฟอรั่มมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) ซึง่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทำาโครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง  

น้ำานิ่งและสมาชิกในชมรมจึงให้ความสนใจและช่วยกันเขียนโครงการศึกษา

ปัญหาชายหาดของคนในท้องถิ่นขึ้นมา โดยเริ่มต้ังแต่ชุมชนเก้าเส้ง หาด 

ชลาทศัน ์ไปจนถงึหาดสมหิลา เรยีกไดว้า่ตัง้แตห่วัหาดยนัทา้ยหาดเลยทเีดยีว

“กล็องเขยีนขึน้มากอ่น แตค่ดิวา่โครงการไมน่า่จะผา่น เพราะตอนนัน้คดิจะ

ทำาแค่โครงการเล็กๆ ก็พอ ทำาเท่าที่กำาลังของเราจะทำาได้”  

แต่ก่อนจะเขียนโครงการ ทั้งน้ำานิ่ง จอม และทีมพากันสำารวจพ้ืนที่

ชายหาดอีกคร้ังเพ่ือเก็บข้อมูลสำาหรับเขียนข้อเสนอโครงการ ซ่ึงก็ทำาให้พบว่า

หาดสงขลามีความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวและ

การใช้ประโยชน์ของประชาชนท่ัวไป ในขณะที่ชาวบ้าน 

บางส่วนยังไม่รับรู้ผลเสียของการสูญเสียชายหาด 

สำาหรบัสมาชิกคนอืน่ท่ีเขา้มาสมทบในภายหลังประกอบ

ด้วย	กิตติศักดิ์ สุวรรณกาน หรือ “เต๋า”  พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์ 

หรือ “บิ๊ก” และน้องสุดท้อง	อณากร สีดำา หรือ “ขลุ่ย” ซึ่ง

ทั้งหมดเรียนอยู่โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

แต่เน่ืองจากเป็นการทำางานร่วมกันเป็นคร้ังแรก พวกเขา

จึงยังไม่เห็นความถนัดของแต่ละคน แต่น้ำาน่ิงก็เช่ือว่าทุกคน

สามารถฝกึฝนกนัได ้จงึให้แตล่ะคนสมัครใจเองคอืใชร้ะบบ

ทำาตามที่ตัวเองอยากทำา ถ้าไม่ถนัดก็เปลี่ยนได้ 

 “เติมความรู้” ให้ทีม
เพราะโครงการของ	Beach	for	life	เปน็เรือ่งของการสรา้ง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหาดผ่านข้อมูลและ

ความรู้	เมื่อได้ทีมครบ	กิจกรรมแรกคือการ	“เติมความรู้”	ของ

สมาชิกในทีมและคนในชมรม	

“เราต้องให้ความรู้ตัวเองก่อน จึงจะสามารถนำาความรู้

ไปสู่คนอ่ืนได้ ในตอนแรก Beach for life ทำางานกันแค่ 5 คน

เท่าน้ัน แต่เห็นว่าลำาพังคนแค่น้ีอาจสร้างความเปล่ียนแปลง

อะไรได้ไม่มากนัก จึงหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาขอทำาค่าย

เยาวชนแกนนำา Beach for life และให้ทุกคนที่เป็นอาสา

สมัครมาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน” 

สำาหรับกิจกรรมเติมความรู้ทางแกนนำาได้เชิญ	 รศ.ดร.

สมบรูณ ์พรพเินตรพงศ	์หรอื	“อาจารยส์มบรูณ์”		ผูเ้ช่ียวชาญ

เร่ืองหาดทราย	และเคยต่อสู้เร่ืองหาดสมิหลามายาวนานมาเป็น

วิทยากรให้ความรู้	ซ่ึงค่ายน้ีนอกจากจะให้ความรู้เร่ืองหาดแล้ว 

น้ำานิ่งยังต้องการที่จะขยายสมาชิกของ Beach for life เพิ่ม

อกี 50 คน เพือ่รว่มเปน็อาสาสมคัรในการลงมอืทำากจิกรรม

พัฒนาชายหาด 

การขยายผลแบบปากต่อปากทำาให้เด็กๆ	 สนใจเข้าร่วม

โครงการมากขึ้น	 ทั้งการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายกลุ่ม

สร้างสรรค์	 Creative	 Center	 ของโรงเรียน	 การประกาศเสียง

ตามสาย	การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง	และการติดต่อสื่อสาร

ทาง	Facebook	ทำาให้ข่าวการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

ไปไกลทั้งเมืองสงขลาและโด่งดังจนถึงขนาดได้รับความสนใจ

จากสื่อมวลชน

และการรับสมัครหาสมาชิกเพ่ิมทำาให้	อลิสา บินดุส๊ะ	หรือ	

“ฝน”	 ซึ่งสงสัยมานานว่าหาดสงขลาเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 

ก็เข้ามาเป็น	1	ในทีม	

“เราเหน็หาดทุกวนั...หาดกเ็หมอืนกบับา้นท่ีสองของ

พวกเรา ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแล แล้วใครจะดูแล”	 นี่เป็นอีก

หนึง่เหตผุลทีท่ำาใหฝ้นตดัสนิใจเขา้รว่มเปน็สว่นหนึง่ของ	Beach	

for	life	

หลงัเตมิเตม็ความรูเ้รือ่งหาดแลว้	กลุม่	Beach	for	life	เริม่

ปฏิบัติการ	 “ปกป้องหาด”	 ด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน

แบบสอบถาม	700	ชดุ	เพือ่สำารวจวา่คนสงขลาวา่มคีวามรูเ้รือ่ง

ชายหาดสงขลามากน้อยแค่ไหน	

แต	่“ความยาก”	กลบัไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารออกแบบชุดคำาถาม	

เพราะทมีใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร	์สงัคมศาสตร	์ภาษาศาสตร	์

ศิลปศาสตร์	ที่ตนเองถนัด	บวกกับความรู้จากค่ายมาออกแบบ

ชุดคำาถาม		

“ความยากคือ ชาวบ้านไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ บางคน 

ไล่พวกเราด้วยซ้ำา แต่พวกเราก็ทำาทุกวิถีทางเพื่อให้งานสำาเร็จ

ลุล่วง ถึงขนาดอ่านแบบสอบถามให้ชาวบ้านตอบทีละคำาถาม

กันก็มี” น้ำานิ่งบอกเล่าความรู้สึกขณะนั้น

ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม ทำาใหรู้ว่้าคนสงขลา

ไม่มีความรู้หรือความตระหนักถึง “คุณค่า” ของหาดเลย 

โจทย์ต่อมาคือพวกเขาต้องร่วมกันออกแบบกิจกรรม เพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนสงขลา

“เราเปดิ Page Beach for life  และชว่ยกนัจดันิทรรศการ 

มีบอร์ดความรู้ โดยนำาไปจัดแสดงที่ถนนคนเดินทุกๆ วันเสาร์  

ปรากฏวา่ไมไ่ดผ้ล มคีนมาดกูจ็รงิ แตก่ด็แูบบผา่นๆ  รบัรูเ้ฉยๆ 

มีเอกสารให้เข้าไปดูใน page แต่ก็ไม่มีใครมาดูเลย เลยท้อคิดว่า

จะปิดโครงการดีไหม” จอมกล่าว

“	ก่อนจะเขียนโครงการ...
ทีมพากันสำารวจพื้นที่
ชายหาดอีกครั้งเพื่อ 
เก็บข้อมูลสำาหรับเขียน 
ข้อเสนอโครงการ		พบว่า 
หาดสมิหลามีความเสียหาย 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งยังส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวและการใช้
ประโยชน์ของประชาชนทั่วไป	
ในขณะที่ชาวบ้านบางส่วน
ยังไม่รับรู้ผลเสียของ 
การสูญเสียชายหาด	”
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 คิดใหม่...ทำาใหม่ 
ถึงจะท้อ...แต่ก็ยังไม่ถอย	ทีม	Beach	 for	 life	 ยังคงหา

แนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีโอกาส

ได้พบกับ	“ชมรมต้นคิด”	ซึ่งเรียนโรงเรียนเดียวกันโดยบังเอิญ	

ในงานแข่งขันการทำาหนังสือเล่มเล็กของโรงเรียน	

และ	“หนังสือเล่มเล็ก”	นั่นเองที่จุดประกายให้	Beach	

for	life	กลบัมาพฒันา	“สือ่” เพือ่ใชส้รา้งความเข้าใจใหมอ่กีครัง้

กระบวนการผลิตชุดความรู้ผ่านหนังสือเล่มเล็กของ

ทีม Beach for life ดำาเนินการในลักษณะเช่นเดิม กล่าวคือ 

เมื่อไม่รู้ ก็ไปหา “ผู้รู้” มาสอน มาอบรม ซึ่งในครั้งนี้ได้

ประสานงาน  “ครสูอนศลิปะ” ในโรงเรยีนและเพือ่นๆ จาก 

“ชมรมต้นคิด” มาเป็นวิทยากร 

สำาหรบักลุม่เปา้ของผูรั้บการอบรมในครัง้นี	้	สว่นหนึง่เป็น

เด็กกลุ่มเดิม	 ขณะท่ีอีกส่วนเปิดรับอาสาสมัครท่ีมี	 “ใจ”	 ช่วย

งานด้านการปกป้องหาด	 โดยมีค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์คนละ	 

150	บาท

“เราประกาศตาม Page เสยีงตามสาย บอกว่าผูท้ีต่อ้งการ

เข้าร่วมกิจกรรมจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท....ตอนแรกคิด

ว่าคนจะน้อยแต่พอถึงเวลามีคนมาร่วม 30 คน”  จอมเล่า

ในค่าย	 “หนังสือเล่มเล็ก”	 กิจกรรมเร่ิมจากการบรรยาย

คุณค่า	ความสำาคัญของหาดทรายท่ีมีต่อคนสงขลา	โดยอาจารย์

สมบูรณ์	กจิกรรมตอ่มาคอืพาลงพืน้ที	่และเริม่ตน้เรยีนวาดภาพ	

โดยใช้	“ห้องเรียนสามห้อง”	คือ	เก้าเส้ง	เป็นจุดเร่ิมต้นของการ

กัดเซาะ	หาดชลาทัศน์เป็นท่ีวางกระสอบทราย	และสุดท้ายแหลม

สนอ่อนเป็นที่สร้างเขื่อนและทรายไปกองรวมกัน	

จากนั้นทั้งหมดก็ช่วยกันวางคอนเซ็ปต์หนังสือ	แล้วกลับ

มานำาเสนอ	โดยผูกเป็นเรื่องราว	ในที่สุดก็ได้มา	5	เรื่อง	ซึ่งเป็น

เรือ่งราวของชายหาดสมหิลาตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ของหาด	การสรา้ง

เขื่อน	 การกัดเซาะชายฝ่ัง	 และชีวิตของชาวสงขลาที่มีความ

เกี่ยวข้องกับหาดสมิหลา

“ที่เลือกทั้ง 5 เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่คนควรจะรู้ 

อยา่งการเดนิทางของเมด็ทรายกเ็ปน็เรือ่งราวของทรายวา่

เกดิข้ึนไดอ้ยา่งไร มคีวามเปน็มาอยา่งไร เรือ่งท่ีสองหลงลมื 

เป็นเรื่องของคนสงขลาที่เพิกเฉยต่อชายหาดที่ตนอาศัย

และเป็นแหล่งหล่อเล้ียงการดำาเนินชีวิต เร่ืองท่ีสามหาดทราย

หายไปไหน หาดทีเ่คยยาว ตอนนีเ้กดิอะไรข้ึน เปน็เรือ่งราว

ทีท่ำาใหค้นสงขลาไดร้บัรูถ้งึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เรือ่งทีส่ี ่

น้ำานิ่งและเพื่อนกลุ่ม	Beach	for	life	เล่าว่า	ถึงโครงการ

จะสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้		แต่พวกเขาไม่ได้ต้องการแค่

ให้คนสงขลามีความรู้เรื่องหาดเท่านั้น แต่อยากให้เปลี่ยน

ที่ “ใจ” ของคนสงขลา แทนที่จะคิดว่าหาดสงขลาเป็นแค่

หาดธรรมดาๆ แต่อยากให้รู้ว่าคนสงขลาต้องหันกลับไป

ดูแลหาดสงขลาบ้าง อย่างน้อยติดตามข่าวสารหรือเข้ามา

ร่วมรับฟังบ้างก็ยังดี ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือ

การไม่มีโครงสร้างแข็งอยู่บนหาด และหาดสงขลามีความ

สวยงามเหมือนครั้งที่พวกเขาเคยเห็นตั้งแต่เด็ก

 หายทราย...ทำาให้เราเป็น
พลเมืองที่ดี

เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของกลุ่ม Beach 

for life ทำาให้เด็กๆ เติบโตข้ึน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ปัญหา

ระหว่างทาง ความผูกพันกับสถานที่ นั่นคือหาดสงขลาที่

พวกเขาอยูอ่าศยัมาตัง้แตเ่กดิ ทำาใหร้กัและไมอ่ยากใหภ้าพ

ทีพ่วกเขาเคยเห็นถกูทำาลายไป ทัง้หมดนีท้ำาใหพ้วกเขาเกดิ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 

จอมบอกว่า	เขารู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

และมีน้ำาใจที่จะช่วยเหลืองานของเพื่อน	 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่

หนา้ทีต่นเองกต็าม	ถงึขนาดทีเ่พือ่นๆ	ตัง้ฉายาใหว้า่ “พอ่พระ”

ณ ชมุชนเกา้เสง้ เรือ่งเลา่ของหาด 7.8 กิโลเมตร ตัง้แตอ่ดตี

ถึงปัจจุบัน และสุดท้ายชุมชนชีวิต เรื่องราวของคนสงขลา

ที่อาศัยอยู่บริเวณหาดสมิหลา” น้ำานิ่งบอกเล่าแนวคิดของ

หนังสือเล่มเล็ก

เมือ่ไดห้นงัสอืเลม่เล็กแลว้	น้ำานิง่กไ็มร่อชา้ลงไปประสาน

กับประธานชุมชน	 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 และได้

ขอใช้พื้นที่ที่ชาวบ้านทออวน	 ตากเรือ	 เล่าหนังสือเล่มเล็กให้

เด็กๆ	ฟัง

“วันนั้นมีสองกิจกรรมคือเล่านิทาน และพาลงพื้นที่จริง 

อย่างเราเล่าเรื่องสิ่งมีชีวิตเราก็จะพาไปขุดจริงๆ ว่ามีไหม ถ้ามี

ก็จดไว้ ถ้าไม่มีเป็นเพราะอะไร อ่านจากหนังสือก่อนแล้วจึงพา

ไปดู ตอนแรกยงัไมค่อ่ยมเีดก็มาฟงัเทา่ไร ถา้ไมมี่ขนมใหก็้ไมม่า 

แต่หลังๆ เด็กร้องอยากเจอพวกเราอีก” น้ำานิ่งเล่าด้วยความ

ประทับใจ

ผลกค็อืประสบความสำาเรจ็ มคีนตดิตาม Page Beach 

for life เพิม่ขึน้  แตน่ัน่ยงัไมส่ำาคญัเทา่มคีนสนใจนำาแนวคดิ

ดังกล่าวไปขยายผลต่อ มีเนิร์สเซอรี่สนใจมาขอให้ถ่าย

เอกสารหนังสือเล่มเล็ก เพื่อที่จะนำาไปเล่าให้เด็กๆ ฟัง 

ตลอดเวลาทีเ่ดก็ๆ จาก Beach for life พยายามสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ เรือ่งการกดัเซาะชายฝัง่ใหค้นสงขลาได้

รับรู้ว่าจริงๆ เเล้วตัวการท่ีทำาให้เกิดการกัดเซาะชายฝ่ังตลอด

ระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร (เก้าเส้ง - ชลาทัศน์) เกิดจาก

โครงสร้างแข็ง กระสอบทราย เขื่อนตัว T ซึ่งเด็กกลุ่มนี้

พยายามนำาข้อมูลต่างๆ และบทเรียนที่เกิดขึ้นกับหาด 

สงขลามานำาเสนอ แต่บางคนก็ไม่เชื่อ ไม่รับฟัง หรือถึงรู้ 

ก็ยังคงเฉยๆ

ส่วนน้ำานิ่งที่แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความเห็น

ใครเลย คดิวา่ตนเองสามารถทำางานคนเดยีวไดห้มด เพราะ

ยึดความคิดตนเองเป็นหลัก ก็สามารถไว้ใจคนอื่นมากขึ้น 

ทำาใหง้านสำาเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีจากการรว่มมอืกนัทำาของเพ่ือน

ในขณะที่ฝน	 บิ๊ก	 และเต๋า	 ก็ค้นพบความสามารถของ 

ตัวเองจากการทำาโครงการนี้	 เช่น	การทำางานเป็นทีม ใส่ใจ

ความรูส้กึของเพือ่นในกลุม่ หากมกีารนอ้ยใจกนัก็จะพดูจา

ปรบัความเข้าใจและเชือ่มความสัมพนัธ์ใหก้ลบัมาดเีหมอืน

เดิม และที่เห็นได้ชัดคือทุกคนล้วนมีบทบาทและนำา

ศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์	เช่น	

จอมเองที่มีความละเอียดรอบคอบก็นำามาจัดการเรื่องการเงิน	

เตา๋มองเห็นตนเองวา่มฝีมีอืในการถา่ยภาพ	ขณะทีข่ลุ่ยมีความ

นอบน้อมก็ทำาหน้าที่บริการ

ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาๆ ใน

โรงเรียนมหาวชิราวุธ แต่เด็กกลุ่มนี้ก็เห็นความสำาคัญของ

พื้นที่ที่ตนเองผูกพัน อยากเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง

ชายหาด ในวิถีทางที่พวกเขาพอจะทำาได้ แต่สองมือของ

เดก็ๆ กลุม่ Beach for life อาจไมเ่พียงพอทีจ่ะตอ่สูก้บัเร่ือง

ใหญ่ แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างสงขลา

ฟอรั่ม และมูลนิธิสยามกัมมาจลที่คอยผลักดันและให้ 

คำาแนะนำา แต่เด็กๆ หวังว่าคนสงขลาจะลุกข้ึนมาตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าของหาดมากขึ้น เพื่อรักษาความสวยงามนี้

ให้อยู่คู่กับคนสงขลาตลอดไป

.....

โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โครงการศึกษาปัญหาชายหาดของคนในท้องถิ่น
กลุ่มหาดเพื่อชีวิต
นายอภิศักดิ์	ทัศนี

นายกิตติศักดิ์	สุวรรณกาน

นายวิภูสิทธิ์	จันทร์ทอง

นายพุฒิพงศ์	เพชรรัตน์

เด็กชายอณากร	สีดำา

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์สมจิตร	ผอมแซ่ง	



“สงขลา”	บ้านเรา
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จากเดก็กลุม่หนึง่ทีร่กัการถา่ยภาพ พวกเขาฝกึฝนจนชำานาญ พยายาม

ฝึกปรือฝีมือจนถึงข้ันส่งเข้าประกวดได้ไม่อายใคร แต่ท่ีผ่านมา “ภาพ” ที่ 

พวกเขาถา่ยสว่นใหญม่กัแบง่ปนักนัด ูและวพิากษว์จิารณก์นัเองภายในชมรม

เท่านั้น...

ภาพถ่ายที่พวกเขาบันทึก	 นอกจากจะได้เห็นความสวยงามของเมืองแล้ว		

การออกตระเวนถา่ยภาพยงัทำาใหพ้วกเขาเหน็	“สงขลา”	เมอืงทีเ่ขาเกดิและเตบิโต

ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม	

ธนกฤต  โสเจยยะ	หรือ	“จอม”	หนึ่งในสมาชิกกลุ่มชมรมต้นคิด	โรงเรียน

มหาวชิราวุธบอกว่า	จริงๆ	แล้วเขาก็เห็นภาพเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กๆ		แต่ไม่ได้สนใจ

อะไร	อย่างเรือสินค้าลำาใหญ่ก็เห็นจอดอยู่นานแล้ว	หรือแม้กระทั่งเมืองเก่าที่เดิน

ผา่นทกุวนักเ็หน็วา่มนัเปน็แคต่กึเกา่ๆ		ดนูา่กลวั...แตพ่อได้มาฝกึถ่ายภาพ		“ภาพ” 

ที่เห็นในกล้องทำาให้แง่มุมการมองของเขาเปลี่ยนไป...

จากภาพทีถ่า่ยและแบง่ปนักนัดภูายในกลุม่ เริม่ขยายออกสูส่าธารณะ 

เพราะ “ชมรมตน้คดิ” เหน็วา่ ภาพการเปลีย่นแปลงของเมอืงทีพ่วกเขาบนัทึก

ต้องได้รับการ “สื่อสาร” สู่สายตาคนภายนอก เพื่อที่ทุกคนจะได้หันมามอง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และช่วยกันดูแลเมืองสงขลา....แผ่นดินเกิดของ

พวกเขา

	ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สงขลาฟอรั่ม และ พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ หรือ	

“ป้าหนู” ที่พวกเขาคุ้นเคยจัดทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา นี่อาจ

เป็นทั้งจังหวะและโอกาสที่จอมและสมาชิกในชมรมต้นคิดได้นำาภาพที่ 

พวกเขาถ่ายออกมาอธิบายเรื่องราว และถ่ายทอดให้ผู้คนในเมืองสงขลาได้

รับรู้ผ่านโครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา

และเมื่อโครงการผ่านเข้ามาเป็น	1	ใน	22	ทีม	แน่นอนว่า	“มุมมอง”	ของ

การถ่ายภาพของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

ภาพเล่าเรื่อง... 
เมืองสงขลา
กลุ่มชมรมต้นคิด

“ ภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่พวกเขาบันทึกต้องได้รับการ	“สื่อสาร”
สู่สายตาคนภายนอก	เพื่อที่ทุกคนจะได้หันมามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และช่วยกันดูแลเมืองสงขลา....แผ่นดินเกิดของพวกเขา ”
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“เวลาถ่ายภาพ เราต้องคิดแล้วว่าเราจะถ่ายอะไร ถ่ายยังไงจะออกมา

สวยงาม น่าดู จะได้เอาไปอวดกัน...หลายรูปที่เราถ่าย เพื่อนๆ ก็ชมว่าสวย...

ทีนี้เราก็อยากจะให้ความสวยงามในภาพถ่ายนั้นถูกเผยแพร่ออกไป และทำา

อยา่งไรถงึจะใหค้นอืน่เหน็เหมอืนทีเ่ราเห็น” จอมบอกถงึแนวคดิการทำาโครงการ 

  

 ระดมคน...ระดมข้อมูล
สำาหรบัสมาชกิรว่มทมีในโครงการภาพเลา่เรือ่งเมอืงสงขลานัน้ประกอบดว้ย	 

ปิญชาน์ ทองเจือเพชร หรือ “มายด์” พิมพ์ชนก พงษ์กาญจน์ หรือ “มุก”  

ณภัทร รอดดำา หรือ “จิ๋ว” ปรัชญา เหล็กหมาด หรือ “ต้นตาล” และ จอม  

มายด์เล่าถึงแนวคิดของการทำาโครงการว่า	 ถ้าทำาอะไรท่ีเรามีความถนัด 

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าจะดีกว่าการเริ่มต้นในสิ่งที่เราไม่ถนัด	

“แต่พอถึงเวลาทำางานกันจริงๆ พวกเราก็ต้องทำางานหนักขึ้นอีกเท่าตัว 

เน่ืองจากเราไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า”	จอมเสริมเร่ืองข้อจำากัด

ทางออกของทีมคือ การตกลงกันว่าต้องลงชุมชน  พูดคุยกับพ่ี ป้า น้า อา 

และคนในพื้นที่ เพื่อให้พวกเขา “รู้จัก” ย่านเมืองเก่าและมีข้อมูลเพียงพอ  

จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะ “เล่าเรื่องอะไรผ่านภาพ” 

ซ่ึงพบว่าในย่านเมืองเก่ามีปัญหามากมายหลายเร่ือง	ท้ังเร่ืองการเปล่ียนผ่าน

ของผู้อยู่อาศัย	โดยเฉพาะถนนนครใน	ถนนนครนอก	และถนนนางงาม	ผลดังกล่าว

ทำาให้เกิดปัญหารถติด	 และปัญหาเรื่องมลพิษ	 นอกจากนั้นตึกรามบ้านช่องที่ถูก

สร้างขึ้นในอดีตด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม	 หลายแห่งที่เปล่ียนมือมาสู่รุ่นลูก 

รุน่หลานทีน่ยิมยา้ยถิน่ไปอยูเ่มอืงหลวงแลว้ปล่อยตกึเกา่รกรา้งไมก่ลบัมาดูแล	และ

ยงัมตีกึเกา่อกีหลายแหง่ทีถ่กูปลอ่ยทิง้รา้งหรอืไมก่โ็ดนทบุทิง้	ทำาใหบ้รรยากาศใน

ย่านเมืองเก่าที่เคยมีเสน่ห์กำาลังหมดไป	

มุกบอกว่า	ในช่วงแรกที่ต้องลงไปสัมภาษณ์คนในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล	

ด้วยความที่เป็นเด็กเธอรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากท่ีต้องสัมภาษณ์ผู้ใหญ่	 

จึงเตรียมตัวซักซ้อมเรื่องการพูดคุยไว้อย่างดีและเตรียมคำาถามไปจำานวนมาก	

“ตอนที่เราลงไปสัมภาษณ์เราเตรียมคำาถามไปเยอะ

มาก แต่คำาตอบทีเ่ราไดก้ลบัมาส่วนใหญเ่ปน็แคค่ำาว่าใชก่บั

ไมใ่ชเ่ทา่นัน้ สดุทา้ยเราตอ้งมานัง่วิเคราะห์ร่วมกัน ถึงได้รู้ว่า

เพราะเราถามตามสคริปต์ท่ีเตรียมไป เลยทำาให้บรรยากาศ

ไม่ผ่อนคลาย ไม่เป็นกันเอง คนท่ีเราคุยด้วยเขาก็เครียด 

ไปด้วย  อีกอย่างคำาถามส่วนใหญ่เป็นคำาถามปลายปิด 

ทำาใหเ้ราไม่ไดค้ำาตอบตามทีต่อ้งการ ซึง่เปน็บทเรยีนทีด่กีบั

พวกเรามาก ในครั้งต่อมาเมื่อต้องไปสัมภาษณ์อีกคร้ัง 

พวกเราจึงเปลี่ยนจากวิธีถามตอบตามสคริปต์ มาเป็นการ

ชวนพูดชวนคุยแบบเป็นกันเองมากกว่า เปิดโอกาสให้เขา

ได้พูดเรื่องราวที่เขาอยากเล่า ผลลัพธ์ที่ได้คือพวกเราได้

ข้อมูลมากกว่าที่อยากได้เสียอีก”

ทัง้มายดแ์ละจิว๋ยอมรบัวา่	พวกเขาทัง้คูป่ระสบกบัปญัหา

เรื่องการสัมภาษณ์มากท่ีสุด	 เพราะปกติแล้วมายด์เป็นคน 

ไม่ค่อยพูด	แม้อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ไม่ค่อยคุย	เวลาไปสัมภาษณ์ก็

พูดติดๆ	ขัดๆ	ไม่มั่นใจ	เพราะมัวแต่กังวลว่าต่อไปจะพูดเรื่อง

อะไรตามสคริปต์ที่ซ้อมมา	 เวลาไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ในชุมชน 

ก็มักจะแสดงอาการยิ้มๆ	 รับฟัง	 แต่ไม่ตอบสนองอะไร	 ทำาให้

คนท่ีพดูคยุดว้ยรูส้กึไดว่้าพวกเราไมเ่ชือ่ถอืในคำาพดูของเขา	และ

มายดก์ร็ูด้วีา่เปน็เพราะคำาพดูน้ำาเสยีงทีด่เูหยาะแหยะแบบ

เดก็ๆ  พดูวกไปวนมาของมายดน์ัน่เอง ทำาให้ครัง้ตอ่มาเมือ่

ต้องไปสัมภาษณ์มายด์จึงปรับตัวใหม่ ฝึกพูดกับแม่ที่บ้าน

เป็นประจำา พยายามใช้คำาพูดและน้ำาเสียงที่ฉะฉาน ทำาให้

มีความม่ันใจมากขึ้น ผลคือผู้ใหญ่ที่เข้าไปสัมภาษณ์มีการ

ตอบรับและให้ความร่วมมือจากที่เมื่อก่อนแค่รับฟังเฉยๆ 

ไม่ต่างจากจิ๋วที่ค่อนข้างกังวลและคิดว่าการสัมภาษณ์

เป็นขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาสำาหรับเขาท่ีสุด	 เพราะจิ๋วรู้ดีว่าการ

สัมภาษณ์ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเป็น “หัวใจหลัก” ของ

โครงการน้ี หากวา่สือ่สารไมด่กีจ็ะไมไ่ดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการ 

งานก็จะไม่เดิน	 นั่นคือต้นเหตุแห่งความกังวลของจิ๋วที่รู้ตัว 

ว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารอย่างมาก	 เพราะเป็นคนพูดเร็วจน 

ลิน้รวั	มหีลายครัง้ทีคู่ส่นทนาบอกเขาวา่ใหพ้ดูอกีครัง้	ช้าๆ	ชัดๆ	

ดังนั้นในการลงไปสัมภาษณ์ชุมชนครั้งนี้จิ๋วจึงเตรียมตัวมาก

เป็นพิเศษ ฝึกพูดไปอย่างดีและผลที่ออกมาก็ทำาให้เขา

ภูมิใจในตัวเองอย่างมาก เพราะคนฟังเข้าใจสิ่งที่เขาพูดใน

รอบเดียว	ซึ่งจิ๋วได้เล่าในภายหลังว่าเขาได้เคล็ดลับเล็กๆ	จาก

การทำาโครงการน้ีด้วยว่า	“คนเราถ้าต้ังใจทำา ไม่ว่าอะไรก็สำาเร็จ

ได้จริงๆ”

 แปลง “ข้อมูล” เป็น “ภาพถ่าย”
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ตามต้องการก็มาถึงหน้าที่สำาคัญ

ของต้นตาล	 ตากล้องประจำาทีมท่ีต้องออกไปถ่ายรูปตาม 

มุมต่างๆ	 ในย่านเมืองเก่าสงขลา	 เพื่อนำารูปเหล่าน้ันมาแสดง

ใน	 Facebook	 ที่มีชื่อว่า	 “ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา”	 โดย

ต้นตาลบอกว่า	 หน้าที่นี้สบายมากเพราะเป็นงานที่ถนัดที่สุด	

ปกติเขามักออกไปถ่ายรูปคนเดียวทุกวันอยู่แล้ว	 เป็นวัยรุ่นอินด้ี

ไม่ค่อยกังวลอะไร	 จนถึงช่วงแรกของโครงการที่ต้องไปถ่ายรูป	

เขาก็ยังทำาเหมือนเดิมคือไปถ่ายรูปคนเดียว	อยากไปเม่ือไหร่กไ็ป	

อยากถ่ายอะไรก็ถ่าย	

แต่สิ่งที่ต้นตาลคิดว่าถนัดมากที่สุดกลับกลายเป็น

ปญัหา เมือ่ภาพสว่นใหญท่ีต่น้ตาลคดิวา่สวยมากและเพ่ือน

ก็คงคิดเหมือนเขา กลับได้รับเสียงสะท้อนว่าภาพเหล่านั้น

ใช้ไม่ได้ เพราะไม่สื่อความหมาย และเมื่อสื่อความหมาย 

ไม่ได้ก็สร้างความตระหนักให้ผู้พบเห็นไม่ได้เช่นกัน ภาพที่

ถ่ายมาจึงไร้ประโยชน์

“ผมเริ่มรู้ตัวว่าคำาพูดของเพื่อนที่บอกว่าภาพของผม

ใช้ไม่ได้ กลายเป็นปัญหาสำาหรับการทำางานต่อ เพราะมัน

บั่นทอนจิตใจมาก ทำาให้หมดกำาลังใจ แต่พอคิดดูอีกทีผม

คิดได้ว่าแทนท่ีจะมาน่ังเสียใจ ผมรีบไปพัฒนาตัวเองดีกว่า”

“	ถ้าทำาอะไรที่เรามี
ความถนัดเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว	ผลลัพธ์ที่ออกมา
ก็น่าจะดีกว่าการเริ่มต้น
ในสิ่งที่เราไม่ถนัด		แต่พอ
ถึงเวลาทำางานกันจริงๆ	
พวกเราก็ต้องทำางาน
หนักขึ้นอีกเท่าตัว	”

“	ตอนไปสัมภาษณ์เราเตรียมคำาถามไปเยอะมาก	แต่คำาตอบที่ได้กลับมาส่วนใหญ่เป็นแค่คำาว่า
ใช่กับไม่ใช่เท่านั้น	สุดท้ายเราต้องมานั่งวิเคราะห์ร่วมกัน	ถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเราถามตามสคริปต์
ที่เตรียมไป		ทำาให้บรรยากาศไม่ผ่อนคลาย	ไม่เป็นกันเอง	คนที่เราคุยด้วยเขาก็เครียดไปด้วย...
คำาถามส่วนใหญ่เป็นคำาถามปลายปิดทำาให้เราไม่ได้คำาตอบตามที่ต้องการ	ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดี 
กับพวกเรามาก	” 
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ต้นตาลค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากการอ่านหนังสือ ท้ังค้นคว้า

จากอินเทอร์เน็ต และปรึกษากับอาจารย์ เพื่อหาแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ 

เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

“เดี๋ยวนี้ก่อนจะถ่ายรูป ผมต้องคิดถึงความหมายที่อยากจะสื่อก่อนทุกครั้ง 

จนเพ่ือนปฏิเสธภาพของผมน้อยลง แต่หลายครั้งก็ยังมีเรื่องให้ลำาบากใจ เพราะ

บางมุมมองที่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าดีนะ ภาพนี้ต้องถ่าย แต่เราคนเดียวที่เห็นต่าง 

ถึงจะไม่ชอบ แต่ก็ต้องยอม และทำาออกมาให้ดีที่สุด”

จากภาพถา่ยจำานวนมากทำาใหท้กุคนตอ้งผา่นกระบวนการมีสว่นรว่มในการ

คัดเลือก	ซึ่งก่อนที่จะนำาขึ้น	Facebook	ได้นั้นต้องผ่านมือของจอมทุกภาพ	เพราะ

จอมรับหน้าที่ใส่คำาพูดหรือข้อความที่สื่อความหมายลงไปในภาพ	ซึ่งจอมบอกว่า

งานนี้เป็นงานถนัดและคิดว่าตัวเองทำาหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดแล้ว	 เพราะเป็นงานที่ใช้

สมาธอิยูก่บัตวัเอง	ไมต่อ้งวุ่นวายกบัคนอืน่ๆ	เวลาทีไ่ดเ้ขยีนเรือ่งราวจากความคดิ

คือเวลาที่จอมบอกว่าสบายใจที่สุด

“ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเครียด แต่งานนี้หลายครั้งประโยคที่อุตส่าห์ 

นัง่คดิมาทัง้คนื เพือ่นกลบับอกวา่ไมด่ ีกร็ูส้กึเซง็เหมอืนกนั บางครัง้กแ็อบคดิ

วา่ไมอ่ยากแก ้ถา้ใครไมช่อบกค็ดิใหมเ่องละกนั แตก่ไ็ดแ้ค่คดิ เพราะในทีส่ดุ

แล้วผมก็กลับมาคิดประโยคใหม่เองทุกครั้ง เพราะมันคืองานท่ีผมต้อง 

รบัผิดชอบ และยอมรับความเหน็สว่นรวม ตา่งจากเมือ่กอ่นถา้มใีครมาขดัใจ

ผมโวยวายก่อนเลย และไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้น”

นอกจากภาพถ่ายจากมุมต่างๆ	 ของย่านเมืองเก่าสงขลาจะถูกแชร์ลงใน	

Fanpage	“ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา”	อย่างต่อเนื่องแล้ว	พวกเขาทั้ง	5	คนยัง

ไม่หยุดนิ่ง	 พยายามหาช่องทางใหม่ๆ	 ในการนำาเสนอผลงานของทีม	 บางครั้ง 

กอ็าศยัการจดังานประจำาปขีองโรงเรยีน	จดันทิรรศการเพือ่นำาเสนอภาพถา่ย	เพือ่

ให้เพื่อนๆ	 ในโรงเรียนได้รับรู้ความเคล่ือนไหวของโครงการ	 มาร่วมสัมผัสคุณค่า

ของเมืองเก่าและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของพวกเขา

 จากพี่สู่น้อง...จากโรงเรียนสู่ชุมชน
การสร้าง	“การรับรู้”	ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายและสื่อสารผ่าน	Facebook	

เพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยเพิ่มแรงกระเพื่อมในการสร้างความเปล่ียนแปลงได้	

สมาชิกในชมรมต้นคิดจึงมีแนวคิด	 “จัดนิทรรศการในพื้นที่”	 นั่นคือการระดม

ภาพถ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ลงไปจัดแสดงถึงกลางชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา	

“ตอนแรกจะจัดนิทรรศการอย่างเดียว แต่เห็นว่าในชมรมมีสมาชิกค่อนข้าง

เยอะ จึงอยากให้น้องๆ ในชมรมได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองสงขลาในสถานที่จริง 

ผ่านกิจกรรม walk rally จึงวางแผนว่าช่วงเช้าจะให้น้องๆ ไปเรียนรู้กับชุมชน  

แล้วช่วงบ่ายก็เข้าร่วมนิทรรศการท่ีจะจัดข้ึนท่ีศาลเจ้าพ่อกวนอูย่านเมืองเก่า”  

มุกเล่าต่อว่า	กิจกรรมที่นำาไปสอดแทรกใน	walk	 rally	คือการนำาภาพถ่าย 

ไปซ่อนไว้ในบ้าน	 5	 หลังย่านเมืองเก่า	 เพื่อให้น้องๆ	 ช่วยกันค้นหาภาพ	 และ 

ได้ร่วมพูดคุยถามไถ่เรื่องราวประวัติศาสตร์จากเจ้าของบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่	 

ซึง่ก่อนหนา้นัน้ไดต้ดิตอ่กบัเจา้ของบา้นไวแ้ลว้	ซึง่ทกุบา้นตกลง

และยินดีให้ความร่วมมือ	 แต่เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมจริงก็มี

เหตุการณ์มาทำาให้พวกเราต้องหัวหมุน...

“วันนั้นมีเรื่องให้พวกเราเครียดกันสุดขีด เพราะมีบ้าน 

คุณป้าหลังหนึ่งที่ตกลงกันไว้แล้วว่าจะมาขอใช้สถานที่และ 

ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ปรากฏว่าพอเราไปถึงคุณป้า

เขานอนอยูแ่ละคงไมย่นิดถีา้เราไปปลกุ ชว่งเวลานัน้ยอมรบัเลย

ว่าเครียดกันทุกคน ไม่เข้าใจว่าทั้งๆ ที่รับปากเราแล้วแต่ทำาไม

ถึงเป็นแบบนี้ แต่ว่าตอนนั้นมีเวลาไม่มาก พวกเราเลยต้อง

จดัการกบัความเครยีดดว้ยการตัง้สต ิยิม้สู ้แลว้รบีไปตดิตอ่

บ้านหลังใหม่เพื่อขอใช้สถานที่แทน ในที่สุดพวกเราแก้ไข

ปัญหาได้ทันเวลา”

ในงานนทิรรศการยังมกีจิกรรมทีเ่ปน็ไฮไลทค์อื	วงเสวนา

ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา	 ที่พวกเขาทั้ง	 5	 คนได้หยิบยกภาพ

ตา่งๆ	ขึน้มาเลา่ถงึปัญหาพร้อมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็จาก

ผูใ้หญใ่นชมุชนทีเ่ชญิมารว่มงาน	รวมถงึผูค้นทีส่ญัจรผา่นไปมา

ด้วย	โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถ	“กระตุ้น”	ให้

คนในชุมชน	 หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐที่มีอำานาจเกิดความ	

“ตระหนักรู้” ในคุณค่า	 หันมาหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษา

บ้านเมืองของพวกเขาให้คงความมีเสน่ห์และน่าอยู่ต่อไป	

แม้จะเป็นนิทรรศการเล็กๆ แต่อย่างน้อยพวกเขา 

ก็ภาคภูมิใจว่า การจัดนิทรรศการและวงเสวนาในคร้ังนี้ 

พวกเขาไดล้งมือทำาเองทกุขัน้ตอน ทัง้การวางแผน  ประสาน

งาน และเป็นพิธีกรเอง ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีได้ปลุกให้

คุณลุงคณุปา้เดินออกมาจากบ้านมาชมนทิรรศการภาพถา่ย

ของพวกเขา และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 

คนสองวัย ทำาให้วันนี้ย่านเมืองเก่าสงขลาและหัวใจของ 

คนสองวัยถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง 

นับได้ว่า	“โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลารุ่นที่ 1”  

ทีช่มรมตน้คิดทัง้	5	คนกรยุทางไวใ้หรุ้น่นอ้งไดเ้ดนิตามนัน้กำาลงั

ดำาเนินไปอย่างราบรื่น	ภาพหลายภาพถูกถ่ายโดยคนหลายคน	

และหลากหลายแง่มุม	 การสื่อสารภาพถ่ายที่นำาเสนอผ่าน	

Facebook	กไ็ดร้บัการตอบรบัอยา่งดจีากเครอืขา่ยทีแ่วะเข้ามา

เยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย	

แตถ่งึกระนัน้	“ภาพ”	อาจ	“เลา่เรือ่ง”	ไดไ้ม่ครบทัง้หมด	

แตเ่รือ่งราวทีค่งอยูจ่ะถกูถา่ยทอดจากรุน่สูรุ่น่ดว้ยตวัของมันเอง	

โดยมีคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นคอยอธิบาย

ความเป็นมาของเมือง	

และเรื่องที่เล่าผ่านภาพ...ก็จะถูกเล่าต่อกันไปโดยไม่มีท่ี

สิ้นสุด	 จากรุ่นสู่รุ่น	 และสู่รุ่นต่อๆ	 ไป	 ตามเจตนารมณ์ของ	

“ชมรมต้นคิด” 

.....

“	คำาพูดของเพื่อนที่บอกว่า
ภาพของผมใช้ไม่ได้	กลายเป็น
ปัญหาสำาหรับการทำางานต่อ
มันบั่นทอนจิตใจมาก		ทำาให้
หมดกำาลังใจ		แต่พอคิดดูอีกที
ผมก็คิดได้ว่าแทนที่ผมจะมา
นั่งเสียใจ	ผมรีบไปพัฒนา
ตัวเองดีกว่า	” 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา
กลุ่มชมรมต้นคิด
นายธนกฤต	โสเจยยะ

นายณภัทร	รอดดำา

เด็กชายปรัชญา	เหล็กหมาด

นางสาวปิญชาน์	ทองเจือเพชร

นางสาวพิมพ์ชนก	พงษ์กาญจน์	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ศิษฐวุฒิ	จันทรกรานต์		
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งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่ที่ใช่ว่าจะทำากันง่ายๆ เพราะ 

แต่ละชิ้นต้องใช้ทักษะ ความอดทน สมาธิ และฝีมือ รวมทั้งเวลาในการผลิต 

นอกจากความละเอียดและประณีตอันเป็นเสน่ห์ของงานจักสานแล้ว	 

อกีคณุคา่ทีส่ำาคญัคอื	“ภมูปิญัญาจักสาน” คณุคา่ทีม่มีาช้านานของจงัหวัดสงขลา

เพราะส่ิงท่ีเป็น	“คุณค่า”	กำาลังขาดการสืบสานต่อ	โครงการสืบงานสาน ของ

กลุม่ชมรม 108 IDEA ภายใตก้ารนำาของ รสุลาน เดเระมะ หรอื “ดิก๊”  นักศึกษา

ช้ัน ปวส.2 สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา  

จึงเกิดขึ้น โดยมี	วีรวุธ พรมสวัสดิ์ หรือ “เจ” รุจิยา บุญรอดรักษ์ หรือ “สวย” 

อรรถชัย เจริญพงศ์ หรือ	“โอ๊ต” และ ประทีป วิไลรัตน์ หรือ	“เบร์” เป็นเพื่อน

ร่วมทีม มีอาจารย์ธรณ์เทพ ธีปรัชพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ	

 ใช้งานออกแบบ “หนุน” ภูมิปัญญา
จักสาน 

ดิ๊ก	 แกนนำากลุ่มชมรม	 108	 IDEA	 เจ้าของแนวคิดโครงการสืบงานสาน	 

เล่าว่า	แต่ละปีชมรมจะมี	“Theme”	หรือหัวข้อในการทำางานแตกต่างกันออกไป	 

ในฐานะประธานชมรม		ดิก๊ไดเ้สนอแนวคดิเรือ่งการนำาความรูด้า้นการออกแบบ

ไปรบัใชง้านชมุชน เพราะเหน็วา่ปจัจบุนัคนใหค้วามสนใจงานจกัสานนอ้ยลง 

ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ แม้จะเป็นภูมิปัญญา

ดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

“สืบงานสาน” เปลี่ยนชีวิตเด็กช่าง 
สู่นักวางแผนเพื่อชุมชน
กลุ่มชมรม 108 IDEA

“ คำาว่า	“สืบ”	คือการค้นหาข้อมูล		ส่วนคำาว่า	“สาน”	หมายถึงการต่อยอด 
งานจักสานของชุมชน		หากโครงการนี้ประสบความสำาเร็จ	นอกจากน้องๆ	ในชมรม 
ได้เรียนรู้การทำางานกับชุมชน	ขณะเดียวกันก็สามารถนำาความรู้ที่ได้ร่ำาเรียนมา 

ไปผนวกกับภูมิปัญญางานจักสานที่มีอยู่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม	่ 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป ”
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“เป็นห่วงว่าภูมิปัญญาด้านนี้จะสูญหายไป จึงพูดคุยกันในชมรมว่า 

อยากนำาวชิาออกแบบทีเ่รยีนมาไปทำางานกบัชมุชนดบูา้ง เปน็จงัหวะทีส่งขลา

ฟอร่ัมมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาพอดี จึงเขียนโครงการสืบงานสาน

ส่งเข้าไป ซ่ึงคำาว่า “สืบ” คือการค้นหาข้อมูล คำาว่า “สาน” หมายถึงการต่อยอด

งานจกัสานของชมุชน หากโครงการนีป้ระสบความสำาเรจ็ นอกจากนอ้งๆ ใน

ชมรม จะได้เรียนรู้การทำางานกับชุมชนแล้ว ขณะเดียวกันก็สามารถนำาความรู้

ท่ีได้ร่ำาเรียนมาไปผนวกกับภูมิปัญญางานจักสานท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป”  

 ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเด็กช่าง
ดิ๊กยอมรับว่า	 ก่อนมาทำาโครงการน้ี	 เขาเป็นคนไม่ได้เร่ือง...ไม่มีความ 

รับผิดชอบ	ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย	ไม่มีจุดหมาย	ติดเกม	ตื่นสาย	อารมณ์ร้อน

แต่ข้อดีของดิ๊กคือ ชอบอ่านหนังสือ และช่างสังเกต... 

“ผมเหน็วา่ชาวตา่งชาตชิอบงานแฮนดเ์มด  จงึมแีนวคดิพัฒนาการออกแบบ

ผลติภณัฑจ์กัสานใหม้รีปูแบบใหม่ๆ  โดยอาศยัความรูด้า้นการออกแบบท่ีเรยีน

มาประยุกต์ต่อยอดกับงานจักสานของชุมชน โดยใส่ความทันสมัย หรือนำา 

วัสดุอื่นๆ เข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่าจะ

ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น”

ลำาพังแค่อาศัยทักษะและความรู้ด้านการออกแบบเพียงอย่างเดียวอาจจะ

ยังไม่พอ	 กลุ่มชมรม	 108	 IDEA	 จึงชวนกันลงไปศึกษาเทคนิคการจักสานจริงใน

ชุมชน	ไปเรียนรู้ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ	การขึ้นรูป	และการสาน	จนกระทั่งได้เป็น

ชิ้นงานออกมา	

ซึ่งหลังจากลงพ้ืนท่ี	 ทั้งดิ๊กและทีมเล่าว่า	 มีความรู้ด้านการจักสานมากขึ้น	

โดยเฉพาะจากคุณลุงเจ้าของร้านหวายย่านเกาะยอ

“ลุงสอนเราทุกเรื่อง ทั้งความรู้เรื่องหวาย วิธีการคัดเลือกหวาย วิธีการ 

ปอกเปลือก และเทคนิคการดัด การลนไฟ รวมท้ังแนะนำาแหล่งปลูกหวาย  

นอกจากนั้นลุงยังสนับสนุนอาหารและน้ำามันรถ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรอืรบัสิง่ตอบแทน เพราะลงุตอ้งการคนสบืทอดเรือ่งดงักลา่ว ขณะทีล่กูหลาน

ไม่ให้ความสนใจภูมิปัญญาตรงนี้ พอเราเข้าไปหา ขอให้ลุงช่วยสอน ลุงดีใจมาก

จึงยินดีสอนทุกเรื่องและยังให้หวายมาใช้โดยไม่คิดเงิน” 

ความมีน้ำาใจของลุง	ทำาให้กลุ่มชมรม	108	 IDEA	มุ่งมั่นทำางานอย่างเต็มที่	

เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด	

ทัง้นีจ้ากแผนงานเดมิคอืใช ้“กระจดู” ในงานจกัสาน แตค่วามรูท้ีไ่ดร้บั

จากคุณลุงทำาให้ทีมต้องกลับมาทบทวนตัวกิจกรรม...รวมถึงวัสดุที่ใช้ และ 

ตัวชิ้นงานที่ต้องการพัฒนา

 ปรับแผน…เปลี่ยนกิจกรรม
จากโจทย์ที่ได้รับคือ	 “คิดช้ินงานและวัสดุท่ีต้องใช้”  

โดยต้อง “ตอบโจทย์”	 คือ	 ใช้งานได้จริง	 ซึ่งทุกคนในชมรม

ช่วยกันคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานและวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 

นำาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนข้อดีข้อเสีย จากนั้นตัดสินด้วยวิธี

ลงประชามติ	 เริ่มจากรูปแบบ	 ผลการลงคะแนนออกมาคือ 

“โคมไฟ”	 เพราะใช้หวายเป็นวัตถุดิบ	 และทุกคนในทีมก็ไป 

เรียนรู้การจักสานด้วยหวายมาแล้ว

การเลือกวิธีการลงประชามติเสียงส่วนใหญ่มาใช้กับ 

การทำางานร่วมกับคนจำานวนมากนั้นด๊ิกบอกว่า “เป็นเร่ือง 

หลักการทำางาน จะเอาความคิดของคนคนเดียวหรือของ 

ตวัเองเป็นใหญแ่ละมาตดัสนิไมไ่ด ้ตอ้งคดิถงึแกนนำาคดิถึง

คนอื่นๆ ในชมรมด้วย ที่สำาคัญคือเมื่อเรามองทุกคนเป็น

ผู้นำา เราก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชมรม”

เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ	 แกนนำาจึง

แบ่งสมาชิกออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 แต่ละกลุ่มมีแกนนำาลงพื้นที่หา

ข้อมูลวัตถุดิบท่ีจะนำามาใช้	 แล้วนำามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

อกีครัง้ภายใตห้ลกัเกณฑเ์งือ่นไขตอ้งเปน็ภมูปิญัญาจกัสาน

ในจังหวัดสงขลา ต้องมีผู้รู้หรือปราชญ์ให้ความรู้ และ

คุณสมบัติของวัตถุดิบจะต้องสามารถนำามาทำาโคมไฟได้

เท่านั้น	 และตามหลักเกณฑ์นี้ทำาให้ผลโหวตของคะแนนเสียง 

ที่ออกมาเป็นหวาย	

 เรียนรู้ปัญหา…ใช้ปัญญา
แก้ไข

ระหว่างที่ดิ๊กและแกนนำาไปศึกษาวิธีการทำาหวายจากลุง

เพิม่เตมิ		ทมีอืน่ๆ	กไ็ปศกึษาและออกแบบโคมไฟจากลวดลาย

ที่กำาหนดไว้	4	ลาย	แล้วนำาแบบร่างมาเสนอเพื่อคัดเลือกด้วย

การโหวตอีกครัง้	โดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาเขา้มาร่วมพจิารณาถงึ

ความเป็นไปได้	

ผลจากการโหวตทำาให้กลุ่มได้โคมไฟที่ต้องทำาด้วย

หวาย 15 แบบ จากทั้งหมด 35 แบบ โดยเลือกจากความ

สวยงาม ความเป็นไปได้ในการผลิต ที่สำาคัญคือต้อง

สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 

แต่เมื่อถึงขั้นตอนการผลิต	 ก็เกิดปัญหามาทดสอบ 

การทำางานของทีมอีกครั้ง

“เวลาวา่งของพวกเราไมต่รงกนั เพราะเป็นชว่งสอบ และ

บางคนต้องทำาโครงงานเพื่อขอจบ ทางออกคือต้องประชุมทีม

เพื่อหาวันว่างที่ตรงกัน และต้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาทำา

กิจกรรม” 

นอกจากต้องวางแผนและจัดสรรเวลาให้ตรงกันแล้ว	 

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบกลุ่มชมรม	108	IDEA	คือ	

“ฤดูกาล” 

“พอดีเปน็ชว่งหนา้ฝน ทำาใหวั้ตถดุบิไมเ่พยีงพอ  เปน็ชว่ง

ที่หวายขาดตลาด หายาก และมีราคาสูง ส่วนหวายที่เก็บมา

ตากไว้ก็แห้งไม่ทัน” 

เม่ือไม่สามารถเล่ือนเวลาออกไปได้อีก	แกนนำาจึงแก้ปัญหา

ด้วยการออกตระเวนหาซื้อหวายแทบทุกร้านในจังหวัดสงขลา	

รวมถึงร้านที่อำาเภอหาดใหญ่	 ซึ่งแกนนำาเคยไปขอความรู้แต่ 

ถูกปฏิเสธมาก่อนหน้านี้	และต้องยอมซื้อในราคาแพง

ดิ๊ก	บอกว่า	โชคดีที่เรายังมีงบประมาณเหลือพอ	เพราะ

ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายมากนัก	 ทำาให้มีเงินเหลือพอ

สำาหรับการกว้านซื้อหวายและค่าอาหารไว้ใช้ในวันทำากิจกรรม

แตก่ารจดักจิกรรมกต็อ้งเจอกับอปุสรรคใหญอ่กีครัง้	เมือ่

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้	 2	 วัน	 ต้องถูกขยายออกไปถึง	 7	 วัน	 

แมก้จิกรรมจะกำาหนดชว่งใหม้ทีัง้ภาคทฤษฎเีพือ่เรยีนรูเ้รือ่งการ

ทำาหวาย	แตใ่นภาคปฏบิตักิลบัไมง่า่ยอยา่งทีค่ดิ		ดิก๊ยอมรบัว่า	

“	ผมมีแนวคิดพัฒนา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
จักสานให้มีรูปแบบใหม่ๆ	 
โดยอาศัยความรู้ด้านการ
ออกแบบที่เรียนมาประยุกต์
ต่อยอดกับงานจักสานของ
ชุมชน	โดยใส่ความทันสมัย	
หรือนำาวัสดุอื่นเข้าไป 
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ		 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการ
ตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น	”

“	ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะวางแผนผิด	 
คิดเองว่างานสานเป็นเรื่องง่าย	แต่ลืมคิดถึง
คนอื่นที่สานไม่เป็น	จึงไม่ได้วางแผนให้ความรู้
และสอนก่อนหน้านี้	ทำาให้เมื่อลงมือปฏิบัติจริง
แล้วสมาชิกกลุ่มทำากันไม่ได้	สานกันไม่เป็น	”
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
โครงการสืบงานสาน
กลุ่มชมรม 108 IDEA
นายรุสลาน	เดเระมะ

นายวีรวุธ	พรมสวัสดิ์

นางสาวรุจิยา	บุญรอดรักษ์	

นายอรรถชัย	เจริญพงศ์	

นายประทีป	วิไลรัตน์		

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ธรณ์เทพ	ธีปรัชพันธุ์		

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาวางแผนผิด คิดเอาเองว่า 

งานสานเป็นเรื่องง่าย แต่ลืมคิดถึงคนอ่ืนที่สานไม่เป็น  

จึงไม่ได้วางแผนให้ความรู้และสอนก่อนหน้านี้ ทำาให้เมื่อ

ลงมอืปฏบัิติจรงิแล้วสมาชกิกลุม่ทำากนัไมไ่ด ้สานกนัไม่เป็น 

ตนและแกนนำาจึงกลับมาประชุมหาทางแก้ไข จึงมาคิดว่า

เราคงต้องยอมเสียเวลาสอนวธิกีารสานใหก้บัน้องๆ จนกว่า

น้องจะพอทำาได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ	ละ	3	คน	หมุนเวียนกัน

มาฝึกการสานจากแกนนำาที่ไปเรียนรู้มา	 จนครบทั้ง	 15	 กลุ่ม	 

ใช้เวลาฝึกอยู่	5	วัน	และกลับมาทำากิจกรรมอีก	2	วัน	รวมระยะ

เวลาทั้งสิ้น	 7	 วัน	 ซึ่งน้องๆ	 รวมถึงแกนนำาทุกคนต่างยินดี 

เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมอยู่ทำากิจกรรมต่อกันจนเสร็จ

แม้จะมีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยรุ่นพี่

และรุ่นน้องร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมกันผ่านประชามติ	 

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำาให้ด๊ิกรู้ว่า	บางคร้ังการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน

ที่ขาดทักษะความรู้	 ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำา	 อาจส่งผลต่อ

ผลงานได้	 โดยเฉพาะในกรณีดังกล่าว	 การคาดคะเนระยะเวลา 

ท่ีผดิพลาดดว้ยการ	“คิดเอาเอง”	วา่จะทำางานทนั	ทัง้ๆ	ทีเ่หลอื

เวลาเพียง	2	วันเท่านั้น

ดิ๊ก บอกว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งที่อยากแก้ไข

มากที่สุดคือการวางแผนการทำางาน  

“หากย้อนกลับไปได้จะไม่ตามใจน้องมากเกินไป  

เพราะเราเปิดโอกาสใหพ้วกเขาคดิและตดัสนิใจ แต่จุดออ่น 

ของทีมคือ การประเมินศักยภาพตนเองกับระยะเวลา 

ที่เหลืออยู่น้อยเกินไป” 

ดิ๊กยังบอกอีกว่า	 การทำาโครงการนี้ทำาให้เรียนรู้ ว่า	 

การเป็นผู้นำานั้นต้องกล้าตัดสินใจ	ไม่ใช่ต้องอ่อนไปเสียทุกครั้ง

ดิก๊	ชีแ้จงวา่	ลงุใหเ้หตผุลวา่	แกทำาโตะ๊ทำาเกา้อีข้ายตวัละ	

3,000	-	4,000	บาท	กมี็ไดร้ายไดส้งูกว่าทำาโคมไฟขายทีไ่ดเ้พยีง

ชิน้ละ	1,000	บาท	แตโ่ดยสว่นตวัแลว้มองว่าการทำาของชิน้ใหญ่

จะเป็นการส้ินเปลืองวัตถุดิบ	คือ	หวาย	ซ่ึงปัจจุบันแม้จะข้ึนได้เอง

ตามธรรมชาติในป่า	 แต่นับวันพืชชนิดนี้ก็ยิ่งมีปริมาณลดลง	 

การทำาเก้าอี้	1	ตัวต้องใช้หวายจำานวนมาก	ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว

จำานวนหวายที่ทำาเก้าอี้	1	ตัว	สามารถทำาโคมไฟได้ถึง	10	ชิ้น		

แม้เป้าหมายการคืนความรู้สู่ชุมชนจะไม่สำาเร็จ แต่เป้าหมาย

การสบืงานสานในการสง่ตอ่ความรูถ้อืวา่สำาเรจ็ตามทีต่ัง้ไว ้

เพราะน้องๆ ในชมรมทุกคนสามารถสานหวาย และรู้วิธี 

ขึ้นโครงหวายจากที่ไม่เคยทำามาก่อน

 สืบงานสาน
ดิ๊กบอกว่า	 จากเดิมเขาขาดทักษะการวางแผน	 แต่เมื่อ 

ได้ทำาโครงการทำาให้เรียนรู้ว่า	 ก่อนจะทำางานอะไรต้องมีการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ	 และหลังจากทำาโครงการสืบงานสาน	

ดิก๊ยอมรบัวา่เกดิการเปลีย่นแปลงกบัชวีติอยา่งมาก	กลายเปน็

คนมหีลกัการเพราะไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีล่งมอืทำา และรูจ้กัการ

แก้ปัญหา ทำาให้มุมมองความคิดเปล่ียน ชีวิตเปลี่ยนจาก 

“หน้ามือเป็นหลังมือ”	 ซึ่งผลที่เห็นได้ชัดคือ	 จากคนที่เรียน 

ไม่เก่งเมื่อตอนจบมัธยมศึกษาปีที่	6	ได้เกรดเฉลี่ย	1.25	พอมา

เรยีนวทิยาลยัเทคโนโลยสีงขลาและได้มาทำาโครงการนีก้ารเรยีน

ดีขึ้นมาก	 สูงขึ้นมาถึง	 3.25	 จนได้เกียรตินิยม	 สามารถสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับสถาบัน เกิดภาวะความเป็นผู้นำา กล้าคิด กล้า

ตัดสินใจ มีเหตุผลมากข้ึน และจากคนที่ไม่รับผิดชอบ  

ไม่เคยต้องวางแผนอะไร กลายเป็นคนที่รู้จักการวางแผน

อย่างเป็นระบบ คิดว่าวันนี้จะทำาอะไร พรุ่งน้ีต้องทำาอะไร 

รู้จักทบทวนสิ่งที่ทำา และเตรียมแผนอย่างน้อย 2 ทางเลือก

สำารองไว้หากทางเลือกแรกไม่สำาเร็จ

ปัจจุบันด๊ิกได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 คณะ

สถาปัตยกรรม	 ชั้นปีที่	 3	 จากวันนั้นจนถึงวันนี้	 ดิ๊กยอมรับว่า	

เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากการทำาโครงการ	 มีความเป็น

ผูน้ำามากขึน้	จากทีเ่คยเปน็เพยีงคนทำางานเบือ้งหลงั	ก็ไดม้าเปน็

หัวหน้า		วิธีคิดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน	จากเดิมเวลาอยากจะ

เสนออะไรกเ็สนอเลย	ไมม่หีลกัการ	ไมม่เีหตผุล	ไมค่ดิถงึคนอืน่	

แต่ตอนนี้ถ้ารู้สึกขัดแย้งหรือไม่พอใจใคร ก็จะขออนุญาต

เพื่อนๆ เดินออกไปหาที่เงียบๆ นั่งสงบสติอารมณ์ตัวเอง

ก่อน 5 -10 นาที เมื่อลดอารมณ์ลงได้แล้วจึงค่อยกลับเข้า

มาทำางานต่อ 

ส่วนแกนนำาคนอื่น	 เช่น	 เบร์	 จากเดิมที่คิดแค่ต้องการ 

นำาความรู้เรื่องการออกแบบมาลองวิชา	แต่เมื่อเริ่มศึกษาเรื่อง 

การจักสาน	ทำาให้เบร์มองว่างานจักสานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่

การอนุรักษ์	 และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 

มากขึ้น		

นีค่อือกีหน่ึงตวัอยา่งของเยาวชนทีส่นใจใช ้“ความรู”้ 

ที่มีอยู่มารับใช้ “สังคม” และ “ชุมชน” ที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

แม้ว่า “ความรู้” ท่ีพวกเขาต้องการ “คืนกลับสู่ชุมชน” จะยัง

ไม่บรรลุผล ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่อย่างน้อย

ภูมิปัญญาจักสานได้ถูก “สืบ” และ “สาน” โดยคนรุ่นใหม่

ที่ช่วยต่อลมหายใจให้ภูมิปัญญาจักสานได้อีกครั้งหนึ่ง

.....

เมื่อเห็นจุดอ่อน	ยอมรับในข้อผิดพลาด		แต่ทุกคนคิดว่า

ปัญหาใหม่ต้องไม่เกิดขึ้นอีก	 เพราะในระหว่างที่ทีม	 “ผลิต” 

กำาลงัขะมกัเขมน้กบังาน	คนทีเ่หลอืกใ็ชเ้วลาอยา่งมคีา่ดว้ยการ

ออกสำารวจตลาด	 หาสถานท่ีท่ีจะนำาผลงานไปจัดแสดงเพ่ือให้

คนท่ัวไปได้เห็นผลิตภัณฑ์จักสานจากหวายรูปแบบใหม่จาก 

ไอเดยีเด็กชา่ง	แตแ่ผนจดัแสดงสนิคา้กต็อ้งยกเลกิไป	เนือ่งจาก

พวกเขาเลือกนำาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงร่วมกับผลงานของกลุ่ม

อื่นๆ	 ในงานที่สงขลาฟอรั่มจัดขึ้น	 ซ่ึงก็ได้รับความสนใจจาก 

ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก	และได้รับการตอบรับจากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีสนใจขอซ้ือผลงาน...แม้จะไม่ได้ขาย	 แต่ก็ถือเป็น 

นิมิตหมายที่ดีของกลุ่มทั้งเรื่องผลตอบรับและราคา

 ประจักษ์...ด้วยผลงาน
แม้ผลงานของกลุ่มชมรม 108 IDEA จะได้รับการ

ยอมรับจากคนท่ัวไป แต่หากมองเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของโครงการสบืงานสานแลว้ถือวา่ยงัไมป่ระสบความสำาเรจ็ 

เพราะเมื่อพวกเขานำาโคมที่พัฒนาข้ึนจากความรู้ด้านการ

ออกแบบทีท่นัสมยัและนา่สนใจ ผนวกกบัภมูปิญัญาจกัสาน 

เพื่อถ่ายทอดกลับคืนสู่ชุมชน ลุงเจ้าของภูมิปัญญากลับ

ปฏิเสธ แม้ลุงจะชื่นชอบและทึ่งในผลงาน รวมทั้งไอเดีย 

ที่พวกเขาผลิตออกมา แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นและสายตา 

ที่เลือนราง ลุงไม่สามารถสานงานชิ้นเล็กๆ ที่ี่ต้องใช้ความ

ประณีตอย่างมากในการสานจึงทำาได้ลำาบาก และไม่มี 

ความถนัด จึงปฏิเสธที่จะทำางานชิ้นเล็กๆ นี้ และยังสาน

ของชิ้นใหญ่ๆ อย่าง โต๊ะ เก้าอี้ ต่อไป เพราะยังพอมีลูกค้า

และขายได้ราคามากกว่าการทำาโคมไฟ  

“	จากคนที่ไม่รับผิดชอบ	ไม่เคยต้องวางแผนอะไร	กลายเป็นคนที่รู้จักการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ	คิดว่าวันนี้จะทำาอะไร	พรุ่งนี้ต้องทำาอะไร	รู้จักทบทวนสิ่งที่ทำา	และเตรียมแผนอย่างน้อย 
2	ทางเลือกสำารองไว้หากทางเลือกแรกไม่สำาเร็จ	”
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หลังจากที่	กรรฑิมา เชาวตะ		หรือ	“พี่เก๋”		พี่เลี้ยงจากสงขลาฟอรั่มเข้าไป

ประชาสัมพันธ์โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา	 ทำาให้

อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ หรือ “นุ” นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นประธานศูนย์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยทักษิณ  

เห็นว่าโครงการดงักลา่วน่าสนใจ เพราะเปน็โครงการทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัศกึษา

นำาทักษะความรู้และความสามารถจากช้ันเรียนไปพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกัน

โครงการดังกล่าวจะทำาให้น้องๆ ในชมรมได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาจาก

ของจริง จึงคิดว่า “ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนี้” 

“ผมคดิไวน้านแลว้ว่าอยากจะทำาโครงการสกัโครงการหนึง่ แตไ่มรู่จ้ะเริม่ตน้

ยังไง พอดีพี่เก๋เข้ามาแนะนำาโครงการก็เลยเข้าร่วม เพราะเห็นเป็นโอกาสดีที่จะ

ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้ ได้ทำางานจริงกับชุมชน”	 นุท่ีนอกจากจะมีตำาแหน่งเป็น

ประธานศูนย์แล้วยังมีตำาแหน่งประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	เล่าถึงเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการกับสงขลาฟอรั่ม

 

 เมื่อมีใจ....ต้องมีโจทย์
เมื่อใจพร้อม...สิ่งที่ต้องดำาเนินงานต่อคือ	“ค้นหาประเด็น”	หรือ	“โจทย์” 

หวัขอ้ทีจ่ะนำามาเขยีนเปน็โครงการ		แตง่านนีเ้ปน็งานเชงิวฒันธรรม	เพือ่นรว่มทีม

ควรเป็นกลุ่มคนที่	 “รัก”	 และอยากสืบสานวัฒนธรรมของปู่ยาตายายด้วยความ

จริงใจ	นุในฐานะแกนนำาจึงจำาเป็นต้องเฟ้นหาตัวบุคคลที่ให้ความสำาคัญและ

ต้องการเรียนรู้งานด้านวัฒนธรรมจริงๆ 

เพลงเรือแหลมโพธิ์
บทเพลงแห่งความสามัคคี
กลุ่มศูนย์ปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 

“ ผมมีความคิดว่าเราจะทำายังไงให้เพลงเรือกลับมา	หรือให้มันมีอยู่ต่อไป 
ให้คนที่มาแหลมโพธิ์ได้เห็นวัฒนธรรมนี้	ก็เลยเอาตัวเองเข้าไปทำากิจกรรม 

ในวันลากพระ	เข้าไปร้องเพลงให้มีบรรยากาศแบบเดิมๆ...ทำาบรรยากาศให้เหมือน
ตอนที่เราเป็นเด็ก...ซึ่งก็ทำามาเรื่อย	ๆ	จนถึงตอนนี้ ”
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“ผมแบ่งการทำางานออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกคือช่วงของการเตรียมการ ท้ังการ

สรรหาคณะทำางานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งพจิารณาสรรหาบคุคลทีมี่จติอาสาและ

อยากมาทำางานกับเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อได้ทีมก็จะเป็น

เรือ่งการหาประเดน็ จากนัน้ก็จะเปน็เรือ่งของการดำาเนนิงานหรอืทำากจิกรรม และ

เนื่องจากเป็นงานใหม่ จึงต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลดูว่า มีวัฒนธรรมหรือประเพณี

อะไรบ้างของชาวสงขลาที่กำาลังจะสูญหายไป”  

ทำาให้พบเรื่องราวเกี่ยวกับ “เพลงเรือแหลมโพธิ์” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่

อยูคู่ก่บัคนสงขลามาชา้นาน  และกำาลงัจะสญูหายไปเพราะขาดคนสบืทอด...

เพราะรู้ว่าเพลงเรือท่ีชาวบ้านในชุมชนแหลมโพธ์ิ	ตำาบลคูเต่า	อำาเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลาที่เคยร่วมร้อง	เล่น	และเต้นตามจังหวะดนตรีประกอบการพายเรือ

ในประเพณีชักพระที่จัดขึ้นทุกปีหลังการเก็บเก่ียวกำาลังถูกเพลงแนวใหม่รุกไล่จน

แทบไมเ่หลอืใหไ้ดยิ้นอกีแลว้ในชมุชน ทำาใหน้กัศกึษาสาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 5 คน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย อนุรัตน์  

แย้มสุวรรณ หรือ “นุ”  สาวิตรี ขาวมัน หรือ “ปรางค์” จันจิรา รสเกิด หรือ “กุ้ง”  

ปริชญ์ แก้วชุม หรือ “เจ” และทิวพร ส่งศรี หรือ “เมย์” ตัดสินใจทำาโครงการน้ี  

ด้วยหวังว่าจะใช้ความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษาที่มีอยู่พลิกฟ้ืนความ

งดงามของประเพณีเพลงเรือแหลมโพธิ์ให้กลับมาอีกครั้ง 

 เพลงเรือแหลมโพธิ์...บทเพลงแห่ง
ความสามัคคี

 “เพลงเรือแหลมโพธิ์”	 เป็นเพลงพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของชาวแหลมโพธิ์ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ความงดงามของภาษาและท่วงทำานองของเพลงเรือถือเป็น

เอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา

ครหูริญั  เถาถวลิ ปราชญช์าวบ้านแหลมโพธิ	์เลา่ถงึประวตัคิวามเปน็มา

ของเพลงเรือแหลมโพธ์ิว่า	 เป็นการละเล่นท่ีอยู่คู่กับประเพณีลากพระ	 อันเป็น 

งานบุญสำาคัญที่จัดขึ้นในวันออกพรรษา	แรม	1	ค่ำา	เดือน	11	ของทุกปี	

“ต้นกำาเนิดของเพลงเรือคือการท่ีแต่ละคนต้องพายเรือมาที่หาดแหลมโพธิ์  

และเมื่อพายเรือนานๆ ก็จะมีอาการเมื่อยล้า ก็เลยคิดว่าควรจะเปล่งเสียงอะไร 

สักอย่างให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อจะได้เกิดความเพลิดเพลิน เพราะพายกันมา

มากกว่า 10 กิโลเมตรแล้ว”		ครูหิรัญเล่าถึงต้นกำาเนิดของเพลงเรือที่การร้องแต่ละ

เพลงจะมีคนต้นเสียง	และมีคนร้องรับต่อกันเป็นทอดๆ	กันไป	

ครหูริญัยังบอกอกีวา่	คนแหลมโพธิผ์กูพนักบัเพลงเรอืมาตัง้แตอ่ดตี	แตค่วาม

ผูกพันเร่ิมจางหายไปเมื่อตอนที่คนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำาคัญ	 เห็นว่าเพลงลูกทุ่ง	

เพลงฝรั่ง	เพลงสตริง	ดีกว่า	

“ผมมีความคิดว่าเราจะทำายังไงให้เพลงเรือกลับมา หรือ 

ให้มีอยู่ต่อไป ให้คนที่มาแหลมโพธิ์เห็นวัฒนธรรมนี้ ก็เลยเอา

ตัวเองเข้าไปทำากิจกรรมในวันลากพระ เข้าไปร้องเพลงให้มี

บรรยากาศแบบเดิมๆ ทำาตัวตลกขบขัน ทำาบรรยากาศให้เหมือน

ตอนที่เราเป็นเด็ก...ซึ่งก็ทำามาเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้” 

และนอกจากครูหิรัญจะใช้ตัวเองเป็นสื่อกลางในการ

อนุรักษ์เพลงเรือแล้ว	 ครูยังเปิด ชุมนุมเรือแหลมโพธิ์ ใน

โรงเรียน	โดยเปิดรับสมัครเด็กๆ	ที่สนใจ

“แต่ก็ไม่มีเด็กๆ มาสมัคร ไม่รู้เป็นเพราะอะไร”	ครูหิรัญ

กล่าวพลางถอนหายใจ

 ปรับทัศนคติ...ปรับการทำางาน
จากเรื่องราวที่ครูหิรัญบอก	ทีมน้องๆ	จากมหาวิทยาลัย

ทักษิณจึงเกิดแนวคิดที่จะสืบสานและอนุรักษ์ผ่าน	 “หลักสูตร

ท้องถิ่น”	ของโรงเรียน	

“ตัง้ใจทำาตรงนีเ้ปน็หลกัสตูรทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้ดก็รุน่หลงัได้

เรียนรู้เพลงเรือแหลมโพธิ์ เลยไปประสานงานกับโรงเรียนและ

ครูหิรัญ พอดีแม่ของครูหิรัญก็เป็นครูเพลงด้วย แล้วครูเองก็มี

ชมุนมุเพลงเรอืแหลมโพธิอ์ยูใ่นโรงเรยีน แตล่กัษณะของชมุนมุ

คือไม่มีหลักสูตรแน่นอนตายตัว เราเลยหยิบประเด็นตรงนี้ 

มาทำาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น”	นุบอกเล่าที่มาที่ไป	

แต่หลักสูตรท้องถิ่น...ไม่ง่ายอย่างที่คิด

เพราะ “การนำาเดีย่ว” ของนซุึง่เปน็พีใ่หญใ่นทมี และ

มักจะส่ังการให้น้องๆ ทำาในส่ิงท่ีตัวเอง “คิดว่า” น่าจะได้ผล 

ผสมกับการ “ไม่รู้” กระบวนการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น  

จึงทำาให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำาหนดไว้  

พีเ่กใ๋นฐานะพีเ่ลีย้งจากสงขลาฟอรัม่เหน็วา่		ผา่นไปครึง่

ทางแล้ว	การทำาโครงการยังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร	จึงเข้าไปพูดคุย 

และชวนน้องๆ ถอดบทเรียนการทำางานที่ผ่านมา

“ตอนแรกที่ปล่อยน้องลงไปทำากันสะเปะสะปะมาก 

เพราะน้องไมรู่ว้า่หลกัสตูรทอ้งถิน่คอือะไร ไมรู่ก้ระบวนการ

จดัทำา เมือ่บวกกบันทุีเ่ปน็แกนนำาและเปน็รุน่พีท่ีน่อ้งๆ ตอ้ง

เช่ือฟัง กระบวนการแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มจึงไม่เกิด 

นอ้งๆ ในทมีมกัคิดวา่ความคดิของพีน่ดุทีีส่ดุ พีน่ใุห้ทำาอะไร

ก็ทำา”  

และจากคำาถามของพี่เก๋	 “จะทำาหลักสูตรท้องถิ่นเรามี

ความรู้หรือเปล่า และตัวหลักสูตรท้องถิ่นต้องทำาอย่างไร”   

ทำาให้น้องๆ	ต้องกลับไปทบทวนเป้าหมายกันอีกรอบ	ค้นคว้า

ข้อมูลเพิ่มเติม	 โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น	

ทั้งการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน	และหารืออาจารย์ที่ปรึกษา	

ซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่	อาจารย์มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ 

อาจารย์ที่ปรึกษามองเห็นคือ	 หลังจากที่พี่เก๋มาชวนคุยก็เห็น

ความเปลี่ยนแปลงชัดว่า	นุเปิดโอกาสให้น้องได้พูดได้คุย 

มากข้ึน และนกุฟ็งัน้องมากขึน้กวา่แตก่อ่นเชน่กนั สว่นเรือ่ง

การทำาหลกัสตูรทอ้งถิน่กเ็ริม่มกีารปรกึษาอาจารยท์ีป่รึกษา

มากขึ้น

“	การสรรหาคณะทำางาน 
ต้องพิจารณาสรรหาบุคคล 
ที่มีจิตอาสาและอยากมา
ทำางานกับเรา	เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	”
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 งานสำาเร็จเพราะ 
“ผลัดกันนำา” 

เม่ือแกนนำางานล้นมือ	 ทางออกคือทุกคนในทีมต้อง

สามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นำาแทนกันได้	 เจหน่ึงในทีมที่มีความรู้

เรื่องเพลงเรือแหลมโพธิ์มากที่สุด	 จึงเข้ามาช่วยดูแลเร่ืองการ 

จัดทำาหลักสูตร	โดยมีปรางค์และเมย์เป็นกองหนุน	

หลังปรับบทบาทกันใหม่ งานก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้น  

ทมีนอ้งๆ ลงพืน้ทีศึ่กษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพลงเรอืแหลมโพธิ์

อย่างจริงจังทุกข้ันตอนกับครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือรวบรวม  

วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงเริ่ม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายอบรม “รู้รักษ์เพลงเรือแหลมโพธิ์” 

ซึ่งในระหว่างการอบรม	 น้องๆ	 จะรวบรวมองค์ความรู้

จากครูภูมิปัญญา	 ผ่านเคร่ืองมือ	 “การจัดการความรู้”	 โดย 

ไม่ลืมนำา	 “ศาสตร์การสอน” อันเป็นทฤษฎีที่ร่ำาเรียนมา

ประยุกต์ใช้ในการทำากิจกรรมด้วย		

“ในการทำาหลักสูตรท้องถิ่น เราได้ประสานผู้รู้ และผู้ที่

เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเหน็และแสดงทศันะ หรอืแมแ้ตใ่นระหวา่ง

การอบรม เรากเ็ชญินายกเทศมนตรเีทศบาลตำาบลคเูตา่ซึง่เปน็

คนดัง้เดมิในพืน้ทีท่ี่มีความรูเ้รือ่งเพลงเรอืแหลมโพธิ ์และรูเ้รือ่ง

คนในชุมชนดีมาให้ความรู้ รวมทั้งยังมีคุณยายมาลี เถาถวิล  

ซึง่เปน็แมเ่พลงคนสำาคญัในชมุชนมาเปน็วทิยากรสำาคญัในการ

จัดทำาตัวหลักสูตร” 

หลังจัดทำาหลักสูตรท้องถ่ินเสร็จ น้องๆ ได้นำาหลักสูตร

ดงักลา่วสง่ให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ตรวจสอบพรอ้มกบัรบัรองวา่หลกัสตูรทีท่ำาขึน้ไดม้าตรฐาน

และสามารถนำาไปสอนได้ปีการศึกษา 2556

“ภูมิใจมากครับ...ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำาได้” นุบอก 

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

จนถงึวนันี ้โรงเรยีนคูเตา่วทิยาได้เปิดสอนวชิาแหลม

โพธิ์ศึกษา ซึ่งมี 4 สาระการเรียนรู้ คือ 1. ภูมิศาสตร์คูเต่า  

2.ประวัติศาสตร์ 3.วัฒนธรรมเพลงเรือแหลมโพธิ์ และ 

4.บุคคลสำาคัญครูเพลงเรือแหลมโพธิ์  ซึ่งหลักสูตรทั้งหมด

ผ่านการระดมความเห็นและตรวจสอบในเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเรื่องการทำาหลักสูตรท้องถิ่น “แหลมโพธิ์

ศึกษา” ของชาวบ้านแหลมโพธิ์ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตร 

ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนและโรงเรียน

อย่างแท้จริง

“ถือเป็นความโชคดีที่น้องๆ กลุ่มนี้เอาเพลงเรือมาทำา

กจิกรรมตรงนี ้อยา่งนอ้ยๆ เพลงเรอืทีก่ำาลงัจะสญูหายไป กฟ็ืน้

กลบัคนืมาอีกครัง้ ทีส่ำาคญัคือไดเ้ผยแพรใ่นวงทีก่วา้งขึน้นัน่คอื

ในแวดวงการศึกษา  ทำาให้คนท่ีไม่รู้มีโอกาสได้รับรู้มากข้ึน ถือเป็น

โครงการดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและเยาวชนท้องถ่ินเป็น

อย่างมาก”	ครูหิรัญกล่าวอย่างภาคภูมิใจ

 ได้มากกว่าหลักสูตร... 
ได้มากกว่าเพลงเรือ

ครูหิรัญยังบอกอีกว่า	ดีใจและชื่นชมน้องๆ	ที่เข้ามาช่วย

กันทำาฝันให้เป็นจริง	 แม้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นคนแหลมโพธิ์

ก็ตาม		

“หลังๆ นี้เวลาไปพูดตามเวทีต่างๆ ก็จะชื่นชมตลอดว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณชุดนี้เขาเก่ง แม้เขาจะไม่ใช่ 

คนบา้นเรา แต่เขายงัพรอ้มทีจ่ะช่วย พรอ้มทีจ่ะอนรุกัษ์ และ

พรอ้มทีจ่ะฟืน้ฟสูิง่ดีๆ  ของชมุชนแหลมโพธิใ์หก้ลบัคนืมา” 

สำาหรับนุแกนนำามองว่า	การทำางานครั้งนี้นอกจากจะได้

ทำาใหฝ้นัของครหูริญัเปน็จรงิในแงข่องการรว่มกนัฟืน้ฟเูพลงเรอื

แล้ว		ความรู้และทักษะท่ีทีมได้รับคือการทำางานแบบมีส่วนร่วม 

หรือการทำางานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ชาวบ้าน และทีม

นักศึกษา 

“ถ้าเราไม่ลงมือทำา เราก็คงไม่รู้ว่าจริงๆ  แล้วการทำางาน

ต้องทำาร่วมกันหลายฝ่าย ที่น่าทึ่งก็คือเรามีเยาวชนแกนนำา

จำานวน 15 คน ที่เป็นพ่อเพลง แม่เพลง  สามารถออกไปร่วม

แสดงความสามารถเพื่อเผยแพร่เพลงเรือแหลมโพธิ์ได้ และใน

ส่วนตัวผมทำาให้รู้ว่าการรับฟังความเห็นคนอื่นหรือสมาชิก

ในทีม ทำาให้เราทำางานไม่เหนื่อยมากนัก”   

สำาหรับปรางค์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการเงิน		 

แม้ไม่เคยทำามาก่อน	แต่ก็สามารถทำาได้ดี	และเมื่อถึงเวลาต้อง

ลยุงานเนือ้หา	ปรางคก์ส็ามารถปรบับทบาทลงไปชว่ยเพือ่นได	้

“แม้แตล่ะคนจะมบีทบาทหนา้ทีห่ลกัทีต่อ้งรบัผดิชอบ แต่

เมื่อถึงเวลาทำางานกันจริงๆ ทุกคนก็ต้องสามารถปรับบทบาท

ลงไปช่วยเพื่อนได้ เพราะถ้าไม่ช่วยกัน งานคงไม่เสร็จ” 

ปรางคย์งับอกดว้ยว่า	โครงการนีท้ำาใหเ้ธอเปน็คนกลา้

พูด กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น		เธอรู้สึกว่าบทบาทที่ได้

รบัมคีวามสำาคญั	ทำาใหต้อ้งกลา้ทกุอยา่งเพือ่ใหส้ิง่ทีรั่บผดิชอบ

ประสบความสำาเร็จ	 และเท่าท่ีสังเกตจะเห็นว่า	 แกนนำาทุกคน

เห็นความสำาคัญของตนเองมากขึ้น	 เพราะโครงการน้ีเป็น

โครงการแรกท่ีไมต่อ้งรอคำาสัง่จากเพือ่นอยา่งเดียว	ทำาใหท้กุคน

มีความรับผิดชอบ	เพราะถ้าไม่ทำาโครงการนี้ก็ไม่สำาเร็จ  

สว่นเจซึง่ทำาหนา้ทีบ่นัทกึภาพ	และรายงานผลการดำาเนนิ

งานผา่น	website	มองวา่	หนา้ทีด่งักลา่วจะทำาใหผู้ค้นเห็นความ

เคลื่อนไหวของทีม	

และเกดบอกว่า	 งานนี้ทำาให้เธอรู้จักแบ่งเวลามากขึ้น  

เพราะต้องทำาหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน	 เช่น	 เรียน		 

เป็นคณะกรรมการนักศึกษา	 และทำาโครงการด้วย	 ซึ่งถ้าไม่จัด

ระบบงาน	ไม่แบ่งเวลาให้ดี		คงทำาให้สิ่งที่ทำาเสียทั้งหมด

 “ย่ิงให้..ย่ิงได้” น่าจะเป็นคำากล่าวท่ีเหมาะสมกับทีมน้ี 

เพราะการใหก้ำาลงักาย กำาลงัใจ กำาลงัสมอง กำาลงัความคิด 

และสติปัญญา นอกจากจะได้ “บทเพลง” และความสุข 

กลับคืนสู่ชุมชนแหลมโพธ์ิแล้ว กิจกรรมของน้องๆ ยังส่งผล

ในแงข่องการคงอยูข่องเพลงพืน้บา้นและวฒันธรรมทอ้งถิน่

อีกด้วย 

ขณะเดียวกัน เนื้อหาที่แทรกอยู่ในบทเพลง ทั้งเรื่อง

เก่ียวกับยาเสพติด เร่ืองการอนุรักษ์ การท้ิงขยะ การแต่งกาย  

ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนหันมาใส่ใจเรื่องราว

เหล่านั้นได้อีกทางหนึ่ง 

.....

“	ถือเป็นความโชคดีที่น้องๆ	กลุ่มนี้เอาเพลงเรือมาทำากิจกรรมตรงนี้	อย่างน้อยๆ	เพลงเรือ
ที่กำาลังจะสูญหายไป	ก็ฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง	ที่สำาคัญคือได้เผยแพร่ในวงที่กว้างขึ้นนั่นคือ 
ในแวดวงการศึกษา		ทำาให้คนที่ไม่รู้มีโอกาสรับรู้มากขึ้น	ถือเป็นโครงการดีๆ	ที่มีประโยชน์ต่อ 
ชุมชนและเยาวชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	” 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มศูนย์ปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
โครงการรู้รักษ์ สืบสาน เพลงเรือแหลมโพธิ์
นายอนุรัตน์	แย้มสุวรรณ

นางสาวสาวิตรี	ขาวมัน

นางสาวจันจิรา	รสเกิด

นายปริชญ์	แก้วชุม

นางสาวทิวพร	ส่งศรี

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์มณฑนา	พิพัฒน์เพ็ญ



บ้านเรา	ถ้าเราไม่ดูแล
แล้วจะให้ใครมาดูแล?
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เรื่องราวดีๆ	 หลายเรื่องมักเกิดขึ้นเพราะ	 “จังหวะ”	 ดังเช่นเรื่องราวของ	 

รุ่งอรุณ ปานนพภา	 หรือ	 “โซเฟีย” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เพราะในระหว่างที่มีการจัดบอร์ดนิทรรศการของโรงเรียน	 โซเฟียเห็นว่า 

การจัดนิทรรศการแต่ละครั้งต้องใช้เงินไม่น้อย และจากประสบการณ์ 

การทำางาน “ธนาคารขยะ” ของชุมชน ทำาให้เธอคิดได้ว่า มันน่าจะมีวิธีหา 

งบประมาณมาใช้จัดนิทรรศการโดยไม่ต้องใช้เงินออมที่เก็บกันภายในห้อง

“หนูเห็นเพื่อนๆ ในโรงเรียนกินน้ำาขวดแล้วทิ้ง...วันละไม่ต่ำากว่า 30 ขวด...

ถ้าเป็นเดือน...เราคงมีเงินเก็บไม่น้อย”  

โซเฟียไม่เพียงแค่คิด	 แต่เธอได้ระดมเพื่อนๆ	 ที่สนิท	 และพูดคุยกันรู้เรื่อง

เพื่อทำา	 “โครงการกองทุนขยะ”	 ซึ่งในเบื้องต้นต้องการแค่ลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในห้องเรียนเท่านั้น

และระหวา่งทีเ่ดก็ๆ	ในโรงเรยีนพฒันาศาสตรม์ลูนธิกิำาลงัคดิหาวธิเีพ่ิมมูลค่า

จากขยะ...นอกโรงเรียนก็มีผู้ใหญ่จากเทศบาลตำาบลปริกพยายามหาแนวทาง 

ในการนำา	 “ธนาคารขยะ”	 ซ่ึงเคยรุ่งเรืองในช่วงปี	 2548	 แต่เลือนหายไปเม่ือคร้ัง 

น้ำาท่วมใหญ่ในปี	2554	กลับมาใช้อีกครั้ง		

เมื่อ “ประโยชน์” ลงตัว การฟื้นฟู “ธนาคารขยะ” ของชุมชนก็เริ่มขึ้น...

 

 ปริก: ชุมชนปลอดขยะ
“ตำาบลปรกิ”	ขึน้ชือ่เรือ่ง	“ชุมชนปลอดขยะ”		ซึง่เปน็ผลงานเดน่ทีเ่ทศบาล

ตำาบลปรกิ	อำาเภอสะเดา	จงัหวดัสงขลาสรา้งข้ึนเมือ่ป	ี2548		ดว้ยตอ้งการลดภาระ

ด้านการจัดเก็บขยะในชุมชน	 ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ

คนในชุมชน	และยังช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ไปพร้อมกัน	

จนกระท่ังราวปี	2554	ตำาบลปริกประสบกับปัญหาน้ำาท่วมใหญ่	ธนาคารขยะ

จึงต้องย้ายออกไปดำาเนินการนอกชุมชน	 ปัญหา	 “ขยะล้นถัง”	 เริ่มกลับมา	 

สานฝัน ... 
ชุมชนปลอดขยะ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลปริก

“ หนูเห็นเพื่อนๆ	ในโรงเรียนกินน้ำาขวดแล้วทิ้ง...วันละไม่ต่ำากว่า	30	ขวด... 
ถ้าเป็นเดือน...เราคงมีเงินเก็บไม่น้อย		โซเฟียไม่เพียงแค่คิด 

แต่เธอได้ระดมเพื่อนๆ	ที่สนิท	และพูดคุยกันรู้เรื่อง 
เพื่อทำาโครงการกองทุนขยะ ”



สงขลา
ส่องแสง

7978

สงขลา
ส่องแสง

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และโรงเรียนจะพยายามทำาโครงการเพ่ือแก้ปัญหาน้ี	

แต่ก็เป็นแบบต่างคนต่างคิด	ต่างคนต่างทำา	ไม่ได้มีการจับมือทำางานร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม	

ถึงกระนั้นก็ตามการนำาโครงการ	 “ธนาคารขยะ”	 กลับมาทำาใหม่ก็ไม่ใช่ 

เรือ่งงา่ย	ดว้ยขอ้จำากดัดา้นงบประมาณ	ขณะทีค่ณะทำางานในสภาเดก็และเยาวชน

ชุดเก่าที่ี่เป็นเสมือนโครงการต้นแบบก็เริ่มจบการศึกษา	ส่วนสภาเด็กและเยาวชน

ชุดใหม่ก็ยังไม่เข้าใจงานด้านพัฒนาชุมชนดีพอ	

แตร่ะหวา่งทีก่ำาลงัหาแนวทางอยูน่ัน้ กเ็ปน็จงัหวะที ่“สงขลาฟอรัม่”  มี

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนำาโจทย์ปัญหา

ในชุมชนมาทำาเป็นโครงการ เพื่อให้เยาวชนที่มีหัวใจความเป็นพลเมืองใช้

พลังศักยภาพของตนร่วมคลี่คลายปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งทั้งเทศบาลตำาบล

ปรกิและโซเฟียต่างเหน็ตรงกนัวา่ เปน็โอกาสดทีีจ่ะนำาแนวคดิ “ธนาคารขยะ” 

กลับมาใช้อีกครั้ง จึงส่งร่างโครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะเสนอต่อ 

สงขลาฟอร่ัม โดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบธนาคารขยะของเทศบาล

ตำาบลปริก... 

“ตอนเขียนร่างข้อเสนอโครงการ หนูไม่ได้ร่วมเขียนด้วย เนื่องจากช่วงนั้น

ต้องสอบกลางภาค”	โซเฟีย	เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการที่เธอไม่ได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการคดิ		และทำาใหเ้ธอตอ้งกลบัไปขอรา่งโครงการกลบัมาปรบัแกไ้ขใหม.่..

โดยเพิ่มโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิเข้ามาเป็นเครือข่ายการทำางาน

“หนูมองว่า....เราไม่จำาเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตามแนวทางเดิม  คือเริ่มที่

คนทั้งหมดในชุมชน รวมถึงสร้างสถานท่ีรับซ้ือขยะข้ึนใหม่ เพราะจะเป็นการ 

สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณมากเกินไป ซึ่งจริงๆ เรามีประสบการณ์เรื่อง 

การทำาธนาคารขยะอยู่แล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเป็น

อย่างดี แต่ส่ิงท่ีหนูอยากให้เพิ่มเข้าไปคือการเอาโรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย 

เพราะจะได้พัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการขยะและจิตสำานึก

ด้านการดูแลรักษาความสะอาดไปด้วยพร้อมกัน” 

 เริ่มภารกิจ “ปลูกจิตสำานึก” พิทักษ์
ธนาคารขยะ

เมือ่โซเฟยีเริม่เขา้มาดแูลโครงการพฒันากจิการธนาคารขยะ	เธอจงึเริม่มอง

หาเพื่อนๆ	ที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันเข้ามาเป็นทีมทำางานคือ	กมลรัตน์ หมัดเลียด 

หรือ “นูยา” กับ ดาราวรรณ หีมล๊ะ	 หรือ	 “ฮาน๊ะ” และเพื่อต้องการสร้างคน 

รุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นแกนนำาแทนหลังจบการศึกษา	 โซเฟียจึงชวนรุ่นน้องคือ	นีรชา 

ประสาวรรณ หรือ “มีย์” และ นุศรา มาลินี	 หรือ	 “ก๊ะบี” ซึ่งกำาลังเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ามาร่วมทีมอีก	2	คน	

หลงัครบทมีแกนนำาทัง้หมดกช็กัแถวกนัไปหารอืครใูนโรงเรยีน		พรอ้มอธบิาย

ขายฝันชี้ให้เห็นประโยชน์ของธนาคารขยะ	

“โครงการนี้มันไม่ใช่แค่การฝึกเด็กให้รู้จักแยกขยะเป็น

เท่านั้น แต่ยังสอนเรื่องความมีวินัย การออม และการเอื้อเฟื้อ

เผือ่แผไ่ปดว้ยพรอ้มกนั โดยโครงการนีจ้ะบรูณาการโครงการ

ธนาคารขยะเดมิของเทศบาลเขา้กบักจิกรรมคดัแยกขยะที่

มอียูแ่ลว้ในโรงเรยีน ซึง่คาดวา่กิจกรรมน้ีจะชว่ยสานตอ่และ

ลดภาระงานของครูได้มาก อีกทั้งยังสะดวกต่อการชักชวน

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นเป้าหมายสำาคัญมาร่วมกิจกรรม  

ที่สำาคัญในโรงเรียนยังมีสถานท่ีทำาโรงคัดแยกขยะท่ีไม่ได้ลงทุน

สร้างใหม่ทั้งหมด ทำาให้ไม่เปลืองงบประมาณด้วย” 

เมื่อครูเห็นดีเห็นงาม สมาชิกทั้ง 5 ก็เริ่มต้นหาลูกค้า

เข้าธนาคารขยะทันที...  

โซเฟียเล่าว่า	การหาลูกค้าของเธอก็ใช้วิธีเชิญชวนตามห้อง	

ประกาศเสียงตามสาย	ไม่นานก็มีเด็กๆ	ในโรงเรียนเข้ามาร่วม		

นอ้งบางคนบอกวา่	มะ	(แม)่	บอกใหม้ารว่มกจิกรรมกับพีโ่ซเฟยี

เพราะได้ยินประกาศเสียงตามสาย

เสียงตามสาย	 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอก

โรงเรยีน	ทำาใหเ้ดก็นกัเรยีนกวา่รอ้ยละ	70	ในโรงเรยีนทีม่องเหน็

ประโยชนข์องการคดัแยกขยะเขา้รว่มโครงการ	โดยสว่นใหญจ่ะ

นำาขยะคือขวดน้ำาพลาสติกที่ตนเองต้องดื่มอยู่แล้วในทุกๆ	วัน	

หรอืเกบ็ไดต้ามจดุตา่งๆ	ในโรงเรยีนเกบ็สะสมมาฝากไวก้บัพี่ๆ 	

ในช่วงหลังเลิกเรียนทุกวันศุกร์	แปรค่าขยะให้เป็นเงินเก็บไว้ใน

บัญชีร่วมกันในแต่ละห้องเรียน	โดยไม่ต้องควักกระเป๋าเอาเงิน

ส่วนตัวไปฝากเป็นเงินกองทุนสำาหรับใช้ในกิจกรรมของห้องเรียน	

แต่สามารถเบิกเงินจากบัญชีธนาคารขยะมาใช้ทำากิจกรรม 

ได้เลย	 ส่วนจำานวนเงินที่ได้ในแต่ละห้องก็มากน้อยต่างกัน 

เมื่อนับรวมในแต่ละเทอมก็จะอยู่ราวๆ	หลักร้อย

“มีน้องชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งที่พวกเราเฝ้าสังเกตเขา

มาตลอด  เราเห็นว่าในช่วงพักเที่ยง เขาจะรีบทานข้าว แล้วรีบ

ไปเก็บขยะบริเวณใต้ท่ีนั่งเล่นในโรงเรียนอย่างตั้งใจ เพราะเขา

เห็น “คณุคา่” ของขยะ และบางครัง้พวกเราและเพือ่นๆ ในกลุ่ม

ก็จะเข้าไปช่วยเขาเก็บเหมือนกัน แม้เป็นน้องตัวเล็กๆ แต่เขา

ยังทำาได้ขนาดนี้ ทำาให้เรามีกำาลังใจในการทำางานมากข้ึน”  

กลุ่มสภาเด็กฯ	เล่าเสริมด้วยความประทับใจ

การคัดแยกขยะกับธนาคารขยะในโรงเรียนดำาเนินไปอย่าง

ราบรืน่	มเีพยีงปญัหาเรือ่งการแบง่เวลาเรยีนกบัการทำากจิกรรม

ของสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในช่วงการปรับตัวเท่านั้น	 ซึ่งในช่วง

การทำาโครงการแรกๆ	 โซเฟียยอมรับว่า	 เธอค่อนข้างเข้าไปมี

บทบาทสำาคัญ	 เป็นเหมือนหัวหน้าทีมให้เพื่อนๆ	 เพราะมี

ประสบการณใ์นการทำากจิกรรมตา่งๆ	รวมถงึโครงการธนาคาร

ขยะของชุมชนมาก่อน	 ทำาให้เพื่อนๆ	 หลายคนได้เริ่มเรียนรู้ 

ไปพร้อมๆ	กับโซเฟีย

 ขยะ...สร้างคน
สำาหรับโซเฟียแม้จะมีประสบการณ์ในการทำาโครงการ 

มาบ้างแล้ว	 แต่เธอมองว่าทักษะที่ได้จากการทำาโครงการ 

ช่วยพัฒนาเธอได้มาก

“ถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เราก็จะทำาไปแบบ 

งูๆ  ปลาๆ รูบ้า้งไมรู่บ้า้ง แตต่อนนีท้ำาโครงการแบบมรีะบบ 

มีระเบียบ มีจุดประสงค์ รู้ว่าทำาเพื่ออะไร  มีวิธีทำางานแบบ

เป็นทางการมากขึ้น รู้จักใช้ความรู้ที่มี และรู้จักหาความรู้

เพิ่มเติม ทำาให้ทำาโครงการได้ดีมากขึ้นด้วย”

ส่วนความรับผิดชอบในฐานะ	 “หัวหน้าทีม”	 โซเฟีย 

ทำาหน้าท่ีจัดการงานด้านข้อมูลเป็นหลัก	 ทั้งจัดเตรียมเอกสาร

นำาเสนองาน	ประสานงาน	และด้วยเหตุผลที่เพื่อนบอกว่าเธอ

เปน็คนพดูเกง่ทีส่ดุในกลุม่	และมปีระสบการณใ์นการจดัรายการ

วทิยมุาบา้ง	จงึไดร้บัหนา้ทีแ่นะนำาโครงการผา่นการจดัรายการ

วิทยุของเทศบาลภายใต้บรรยากาศการพูดคุยกับผู้ฟังท่ีไม่เป็น

วิชาการ	 แต่จะใช้เทคนิคการพูดคุยทั้งสาระและความบันเทิง	

สอดแทรกการประชาสัมพันธ์แบบอ้อมๆ	แทนการประชาสัมพันธ์

โครงการไปตรงๆ	

“ถ้าเราทำาแค่ในโรงเรียน พอปิดเทอมเราก็ต้องหยุด 

เพราะไม่มีเด็กไปโรงเรียน แต่ถ้าเราได้ทำากับคนในชุมชน

ด้วย เราจะทำาได้ตลอด เพราะชุมชนไม่มีวันปิด”	 โซเฟีย 

กล่าวเสริม

“	ไม่จำาเป็นต้องเริ่มนับหนึ่ง 
ใหม่...เพราะจะสิ้นเปลืองทั้ง
เวลาและงบประมาณเกินไป	 
ซึ่งจริงๆ	เรามีประสบการณ์
เรื่องการทำาธนาคารขยะ 
อยู่แล้ว		ชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ก็มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
เป็นอย่างดี			แต่สิ่งที่หนูอยาก
ให้เพิ่มเข้าไปคือการเอา
โรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย	
เพราะจะได้พัฒนาเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและจิตสำานึกด้านการดูแล
รักษาความสะอาดไปด้วย
พร้อมกัน	”  
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สว่น	“นยูา”	แมจ้ะเปน็คนพดูไมเ่กง่นกั	แตก่ส็ามารถนำาเสนองานได	้โซเฟยี

จึงชักชวนนูยาเข้าไปร่วมจัดรายการวิทยุด้วยกัน	 โดยนูยาคาดหวังว่าเธอจะได้ 

เรยีนรูร้ว่มกับโซเฟยี	และยงัเป็นการใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชนอ์กีด้วย	ดว้ยความ 

มุ่งม่ันตั้งใจของสองสาวทำาให้พวกเธอสามารถดึงเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพิ่มขึ้น 

“ก่อนหน้าที่ไม่ได้ทำาโครงการ ว่างๆ ก็คงจะใช้เวลานอนอยู่บ้านอย่าง

เดยีว แตถ่า้เขา้รว่มจะทำาใหเ้ราไดม้โีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์ไดท้ำา

ประโยชน์ต่อสังคม ส่วนเราก็จะได้ช่วยเพื่อนทำางาน  ขึ้นชื่อว่าเป็นกิจกรรมก็

น่าสนใจแล้ว ทำาให้เราได้ฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น” นูยากล่าว

ส่วน	“ฮาน๊ะ”	ที่มีบุคลิกขี้อาย	และดูไม่ค่อยพูดที่สุดในกลุ่ม	บอกว่า	ตนเอง

ถนดัเรือ่งการเขยีน	จงึทำาหนา้ทีช่ว่ยเพือ่นจดบนัทกึการประชมุ เหมอืนกบัเปน็

เลขาของทีม  และยังได้มีโอกาสทำาหน้าที่เป็นฝ่ายรับซื้อ	 	 ซึ่งโซเฟียเสริมว่า	

เปน็กจิกรรมทีฮ่านะ๊สามารถเรยีนรูแ้ละแบง่เวลามาชว่ยกจิกรรมในธนาคารขยะได้

ดกีวา่ใครๆ	ฮานะ๊เองกม็องว่า	กจิกรรมนีย้ิง่ทำายิง่สนกุ	ทำาใหมี้ความรูร้อบตวัเรือ่ง

การแยกขยะ ราคาซื้อขายขยะ รวมถึงการลงบัญชีธนาคาร สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นความรู้ใหม่ที่ทำาให้รู้สึกว่าตนเองเติบโตและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

“มีย์”	กับ	“ก๊ะบี”	 	แกนนำารุ่นน้องชั้น	ม.ต้น	ก็เข้ามาช่วยงานอย่างเต็มที่ 

ทกุครัง้ถา้ไมต่ดิกจิกรรมอืน่ๆ	ไมว่า่จะเปน็การชว่ยคดิชว่ยทำา แลว้ยงัชว่ยคดัแยก

ขยะ เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีด้วย ประจวบเหมาะกับบุคลิกลุยๆ และชอบ 

ถ่ายรูป น้องๆ  จึงรับอาสาช่วยบันทึกภาพกิจกรรมในการดำาเนินงานให้ด้วย

เสมอ จนมีย์กับก๊ะบีเอ่ยปากว่า เป็นงานที่พวกเขาถนัด แล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้

ทำางานนี้ 

กลุม่สภาเดก็ฯ	ยงับอกดว้ยวา่	การแบง่หนา้ทีข่องสมาชกิกลุม่จะไมอ่ยูใ่น

รูปแบบที่ดูเป็นทางการ และเฉพาะเจาะจงว่าใครต้องทำาหน้าที่ไหน อย่างไร 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระของใครมากเกินไป แต่อยากให้การทำางานมาจากการมี

จิตอาสารับผิดชอบงานของเพื่อนทุกๆ คน 

 บทเรียน...ต่อยอดจากความสำาเร็จ
วันน้ีโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธินอกจากปราศจากขยะมากข้ึนแล้ว	ยังส่งผล

ให้กลุ่มสภาเด็กฯ ที่ร่วมทำาโครงการนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำางานอย่างเต็ม

ศักยภาพ ได้เห็นถึงความสำาคัญของการร่วมมือร่วมใจกันทำางานทำาให้การ

ทำางานของพวกเขาประสบความสำาเรจ็ไดไ้มย่ากนัก  ทีส่ำาคญัโครงการนีท้ำาให้

พวกเธอไดเ้หน็ภาพเพือ่นพอ้งนอ้งพีใ่นโรงเรยีน รวมทัง้ผูใ้หญท่ีอ่ยูใ่นโรงเรยีน

และในชุมชนได้มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น  

แตส่ิง่สำาคัญทีส่าวๆ	ทัง้	5	คนพดูเปน็เสยีงเดยีวกนันัน่คอื	“โอกาส”	ทีท่ำาให้

คนทำางานไดรู้จ้กัตวัเอง		รูจ้กัเพือ่นรว่มงาน	รวมถงึกลุม่เปา้หมาย	เพือ่นำาท้ังปจัจยั

ความสำาเร็จและไม่สำาเร็จ	กลับมาพัฒนาศักยภาพตนเอง	

ทั้งนี้โซเฟีย นูยา ฮาน๊ะ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ร่วมทำาโครงการยังรู้สึกได้ถึง

การเปลี่ยนแปลงเรื่องการกล้าแสดงออกที่มีมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้

ทีส่งขลาฟอรัม่จดัขึน้ เพ่ือเปน็เวทท่ีีเยาวชนจะไดพ้ฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ ของ

ตัวเอง

โดยเฉพาะกับฮาน๊ะที่บอกว่า	 “เมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆ แต่หลังจากที่ 

ได้เข้าอบรมกับสงขลาฟอรั่ม ที่ต้องมีการฝึกเขียนโครงการ ต้องถือไมค์คอย

ตอบคำาถาม ยิ่งทำาให้เราตื่นเต้น จากที่เคยไม่ตอบ เพราะเรียบเรียงคำาพูด 

ไม่ได้ ตอนนี้ก็รู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้น คิดว่าในเมื่อเพื่อนๆ คนอื่นยังทำาได้ 

เราก็ต้องทำาได้เช่นกัน ตอนนี้เลยกล้าที่จะพูดมากข้ึน ไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ 

หรือพูดผิดก็ไม่กังวลเหมือนแต่ก่อนแล้ว” 

ส่วนทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีมากขึ้นด้วย		เมื่อก่อนไม่เคย

คิดเรื่องการจัดการปัญหาขยะจริงจังเท่าตอนนี้	 แต่ก่อนคิดว่าแค่ท้ิงขยะลงถัง 

ก็เป็นความรับผิดชอบที่พอแล้ว	 เห็นขวดอยู่ในถุงขยะก็ไม่คิดหยิบมาคัดแยก	 

ไม่อยากจับ	 ยิ่งเห็นคนอื่นทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็แค่คิดว่าทำาไมทิ้งไม่เป็นที่	 แต่ก็ไม่ไป

เก็บให้	เพราะคิดว่าใครทิ้งก็ควรเก็บเอง  

ด้านนูยาบอกว่า	 การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนอกจากการกล้าพูด	 กล้า

แสดงออกแล้ว	 ยังมีมุมมองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 “จากเดิม 

ไม่ค่อยสนใจเรื่องขยะ มองว่าขยะก็คือขยะ จะแยกไปทำาไม พอได้รู้ว่าขยะ 

มีค่า ยิ่งมีขยะมากแล้วเรารู้จักนำามาคัดแยก เราก็จะยิ่งได้ทั้งเงินและความ

สะอาด คิดว่าต่อไปอยากทำากิจกรรมด้านอื่นๆ ให้มากข้ึน เพราะอยากได้

เพื่อนใหม่  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน”

เช่นเดียวกับโซเฟีย	 ที่เล่าถึงความประทับใจจากการทำากิจกรรมเพื่อสังคม

มาโดยตลอดว่า	“ตอนเด็กๆ ที่เราปั่นจักรยาน พอเห็นขยะก็จะอิ๊บ (จอง) เอา

ไว้ก่อน กลัวว่าเพื่อนจะแย่งเก็บ เพราะคิดเสมอว่า ถ้าเราเก็บขยะได้เยอะ  

“	ตอนนี้เราทำาโครงการแบบ 
มีระบบ	มีระเบียบ	มีจุดประสงค์	
รู้ว่าทำาเพื่ออะไร		มีวิธีทำางาน
แบบเป็นทางการมากขึ้น	รู้จัก
ใช้ความรู้ที่มี	และรู้จักหาความรู้
เพิ่มเติม	ทำาให้ทำาโครงการได้ดี
มากขึ้น	”

“	การทำาโครงการเพื่อชุมชน
เรื่องใจ	ความผูกพัน	และ 
ความสามัคคีจะต้องมาก่อน... 
เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดี 
ขึ้นมาก	ทั้งด้านการบริหาร
จัดการทั้งคนและงบประมาณ 
แต่ที่ดีที่สุดคือ		พวกเขามี 
ทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น 
เกิดความรักความผูกพันกับ
ชุมชน	สามารถเข้าไปเชื่อมร้อย
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล	
โรงเรียน	ชุมชน		และอีกหลาย
ภาคส่วนให้เข้ามาร่วมมือกัน
ทำางานได้เป็นอย่างดี	”
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เราก็จะได้เงินเยอะ แต่ตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เข้าใจ

ว่าเราจะเก็บไปทำาไม คิดว่าบ้านเราคงไม่มีจะกิน ตอนนั้น

เราก็รู้สึกเสียใจ กลับมาร้องไห้ว่าเราทำาอะไรผิด ทำาให้มี

ความฝนัวา่อยากให้ผูใ้หญเ่หล่านัน้ไดเ้ขา้มารว่มทำางานกบั

เรา อยากจะทำาให้เขาเปลี่ยนความคิดให้สำาเร็จให้ได้ โดย

ถอืคตวิา่ “ถา้เราแค่พดู เขากแ็คไ่ดยิ้น แตถ่า้เราทำา เขากจ็ะ

ได้เห็นว่าเราทำาได้” เราก็เลยทำามาเรื่อยๆ ตอนนี้มีผู้ใหญ่

หลายคนเดนิเขา้มาถามพอ่กบัแม่ว่าลกูทำากจิกรรมเกง่ สอน

ลูกอย่างไร พ่อแม่ก็ภูมิใจ เราเองก็ภูมิใจ”

ด้าน	 อนุชาติ มิ่งขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

กล่าวถึงการทำางานของกลุ่มเด็กๆ	 ว่า	 การทำาโครงการเพื่อ

ชุมชนเช่นนี้	 เรื่องใจ	 ความผูกพัน	 และความสามัคคีจะต้อง 

มาก่อน	 สำาหรับเด็กกลุ่มนี้ตนเห็นว่าพวกเขามีพัฒนาการ 

ในการทำางานท่ีดีข้ึนมาก	 ทั้งด้านการบริหารจัดการทั้งคน 

และงบประมาณ	แต่ทีดี่ทีสุ่ดคือพวกเขามทัีศนคตทิีด่ตีอ่ชุมชน

มากข้ึน	 เกิดความรักความผูกพันกับชุมชน	 สามารถเข้าไป 

เชื่อมร้อยทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล	โรงเรียน	ชุมชน		

และอกีหลายภาคสว่นให้เขา้มารว่มมอืกนัทำางานไดเ้ปน็อย่างด	ี

นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว	 

ในส่วนของโรงเรียนเองก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เต็มที่

เชน่กนั	เพราะเดก็ทัง้โรงเรยีนไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในโครงการ

ธนาคารขยะมากขึ้น	 แม้ครั้งแรกจะเริ่มจากเด็กมัธยมศึกษาที่

นำาขยะมาขาย	แตต่อนน้ีเดก็ประถมศกึษากเ็ริม่เหน็ความสำาคญั

และอยากเขา้รว่ม	และยงัมเีดก็อนบุาลทีค่รผููส้อนดงึเขา้มารว่ม

กิจกรรมด้วย	 เรียกว่าเป็นโครงการเด่นของโรงเรียนเลย 

ทีเดียว ที่เหลือก็แค่ต้องพัฒนาสถานที่รับซื้อ และเช่ือม

โครงการสู่ชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

“เม่ือผู้ใหญ่หลายคนในชุมชนเร่ิมรู้จักโครงการธนาคารขยะ 

ก็เริ่มเข้ามาพูดคุย สอบถาม รวมถึงนำาขยะมาขายกับโครงการ

ธนาคารขยะ แทนท่ีจะนำาไปขายกับรถซาเล้งท่ีรับซ้ือถึงหน้าบ้าน  

ทั้งยังคอยพูดให้เด็กๆ มีกำาลังใจทำางานมากยิ่งขึ้น”

หากถามว่าความสำาเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างไร	 

ครูอนุชาติบอกว่า	 มี	 2	 ส่วนคือ	 ส่วนของชุมชนถือว่าประสบ

ความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่	มคีนในชมุชนให้ความสนใจเขา้มารว่ม

คัดแยกขยะบ้าง	 ส่วนของโรงเรียนก็พบว่า	 ตอนนี้โรงเรียน

สะอาดมากขึน้	ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ทีแ่ยง่กนัเกบ็ขวดน้ำาพลาสตกิ	

กลายเป็นกิจกรรมที่ครูอาจารย์ต่างชื่นชม	และเด็กๆ	เองก็เกิด

ความภูมิใจในตัวเอง	

แม้โครงการจะจบลงไปแล้ว แต่ทักษะที่เยาวชน 

กลุม่นีไ้ดเ้รยีนรูจ้ะเปน็ “บทเรยีน” ทีม่คีา่ ทีพ่วกเขาสามารถ

ดงึไปใชใ้นการทำางาน และการดำาเนนิชวีติไดท้กุเม่ือ อกีทัง้

การสง่งานตอ่ใหก้บัเยาวชนรุน่น้องในชว่งทีผ่า่นมาจึงทำาให้

โครงการยังคงดำาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้ปริก

คือ “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ” และเมื่อชุมชนน่าอยู่ 

ความสุขก็ตามมา 

ผลจากความมุง่มัน่ในวนันัน้ จงึส่งผลใหว้นัน้ีทกุคนใน

ชุมชนได้เรียนรู้ว่า “ขยะมีค่ามากแค่ไหน”  

และที่สำาคัญเด็กๆ ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชนได้ 

เข้ามา “สานพลัง” ร่วมสร้างสรรค์ให้ “ปริก” ตำาบลเล็กๆ  

แห่งนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

.....

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
โครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลปริก
นางสาวรุ่งอรุณ	ปานนพภา

นางสาวกมลรัตน์	หมัดเลียด

นางสาวดาราวรรณ	หีมล๊ะ

นางสาวนีรชา	ประสาวรรณ

นางสาวนุศรา	มาลินี

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์อนุชาติ	มิ่งขวัญ		

“	หากถามว่าความสำาเร็จ 
ของโครงการนี้เป็นอย่างไร	 
ครูอนุชาติบอกว่า	มี	2	ส่วน 
คือ	ส่วนของชุมชนถือว่า 
ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง	 
มีคนในชุมชนให้ความสนใจ 
เข้ามาร่วมคัดแยกขยะบ้าง	 
ส่วนของโรงเรียนก็พบว่า	 
ตอนนี้สะอาดมากขึ้น	ภาพเด็ก
ตัวเล็กๆ	ที่แย่งกันเก็บขวดน้ำา
กลายเป็นกิจกรรมที่ครูอาจารย์
ต่างชื่นชม	และเด็กๆ	เองก็เกิด
ความภูมิใจในตัวเอง	”
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ภาพขวดน้ำาดื่มที่หล่นเกลื่อนกลาดรวมอยู่กับถุงขนมมีให้เห็นทั่ว

โรงเรียน คือจุดเริ่มต้นให้ ณัฏฐลักษณ์ ไชยคีรี หรือ “นาว” นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับเพื่อนๆ ตั้งกลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า) เพื่อ

ใช้เป็น “กลไก” ปลูกจิตสำานึกแก่เพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียนให้รู้จัก 

“คุณค่า” ของขยะก่อนทิ้ง 

“โรงเรียนของเรามีขยะเยอะมาก ส่วนใหญ่ท้ิงกันเกล่ือน กินตรงไหนท้ิงตรงน้ัน 

ท้ังๆ ท่ีขยะบางชนิดน่าจะคัดแยกก่อนท้ิงหรือขายได้ โดยเฉพาะขวดน้ำาด่ืมซ่ึงมีมาก 

พวกหนูเลยคิดว่าถ้าเอาขยะมาขายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เรียนดีแต่

ยากจนได้ก็น่าจะดี”

ไอเดียน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีนาวเห็นว่าในโรงเรียนมีคนนำาขยะไปขายอยู่ก่อนแล้ว	

แต่ไม่ได้ทำาในลักษณะ “กลุ่ม”	เป็นแบบต่างคนต่างทำา	และเมื่อเห็นว่าในโรงเรียน

มีน้องๆ	หลายคนที่	“เรียนดีแต่ยากจน”		จึงเกิดแนวคิดที่จะนำา	“ขยะ”	ไปขาย	

เพื่อนำารายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ		

แม้โจทย์ของโครงการนี้คือ	“กองทุนขยะ”	แต่นาวและเพื่อนๆ	ในกลุ่มก็ได้ 

“ซ่อน” บางสิ่งบางอย่างไว้ในโครงการน้ี	 นั่นคือในกระบวนการจัดเก็บขยะเพื่อ 

คัดแยกว่าชิ้นไหนขายได้	 ชิ้นไหนจำาเป็นต้องทิ้ง	 ถือเป็นการ	 “สร้างพฤติกรรม” 

ใหม่ให้กับเด็กๆ	ในโรงเรียน	เพราะนับจากนี้เป็นต้นไป	ทุกคนต้อง	“แยก”	ขยะ

ก่อนนำาไปทิ้งในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น	

อย่างไรก็ตามขณะที่นาวและเพื่อนๆ	 กำาลังหาแนวทางจัดทำา	 “กองทุน 

เพื่อน้อง”	 อยู่นั้น	 เป็นช่วงที่สงขลาฟอรั่มส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลามาทีโ่รงเรยีน นาวเหน็วา่นีเ่ปน็โอกาสดทีีจ่ะทำาให้

พวกเขาได้ทำาสิ่งที่ฝันไว้  จึงชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการ

 คนพร้อม...ทีมยังไม่พร้อม
แต่หนทางของกลุ่มโรงเรียนระโนด	(มะขามเฒ่า) ก็มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	

เน่ืองจาก	“ความไม่พร้อม”	เร่ืองเวลา	เพราะต่างคนต่างต้องเรียนหนังสือ	เวลาว่าง

จึงไม่ตรงกัน

“	โรงเรียนของเรามีขยะเยอะมาก	ส่วนใหญ่ทิ้งกันเกลื่อน	ทั้งๆ	ที่ขยะบางชนิด 
น่าจะคัดแยกก่อนทิ้งหรือขายได้		โดยเฉพาะขวดน้ำาดื่มซึ่งมีมาก	พวกหนูเลยคิดว่า
ถ้าเอาขยะมาขายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ	ที่เรียนดีแต่ยากจนได้ก็น่าจะดี	”

คนสร้างขยะ… 
ขยะเปลี่ยนคน
กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)
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“ตอนแรกที่รวมตัวกับเพื่อนๆ เราเห็นอยู่แล้วว่าทุกคนมี

เวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน เพื่อนบางคนติดภาระเรื่องเรียน ทำาให้

ไม่มีเวลาทำากิจกรรม บางคนก็หายไปเลย...” นาวให้เหตุผลที่

ทำาให้งานเดินต่อไปไม่ได้	 ถึงกระนั้นก็ตาม	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ก็มิได้ยุติลงแต่อย่างใด	 กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)  

เดินหน้าด้วยการระดมทีมงานใหม่อีกครั้ง คราวนี้เลือกทีม

ที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียน และที่สำาคัญคือต้องมี  

“จิตอาสา” อยากเข้ามาทำางานด้วยกัน

แม้ว่าหน้าตาของ	 “ทีมใหม่”	 จะเปล่ียนไปบ้าง	 เพราะ 

ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้อง	แต่ข้อดีก็คือไม่มีปัญหาเร่ืองเวลาเรียน	

ทีมแกนนำาจึงเร่ิมงานแรกด้วยการออกสำารวจราคาขวดน้ำา

จากพ่อค้ารบัซือ้ของเกา่	เพือ่กำาหนดราคารบัซือ้ภายในโรงเรยีน	

โดยเดก็ๆ	พบวา่ขณะนัน้มกีารรบัซือ้ขวดน้ำาอยูท่ีก่โิลกรมัละ	17	

บาท	เท่ากับขวดเปล่า	48	ขวด	

“เราคิดว่า ถ้าจะเก็บให้ครบ 48 ขวดอาจนานเกินไป 

เลยเสนอแนวทางใหมค่อื 5 ขวด 1 บาท เพือ่สรา้งแรงจูงใจ

ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนนำาขวดมาขายได้เร็วขึ้น” 

เมื่อได้สูตรการรับซื้อแล้ว	 แกนนำาก็กระจายกำาลังกัน 

ออกไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนผ่านเสียงตามสาย	 ท้ังช่วงเช้า

หนา้เสาธง	และชว่งพกักลางวนั	ถงึตรงนี	้ธนวฒัน์ ขาวพรทพิย ์

หรือ	“นิว” ก็เข้ามาช่วยงานประชาสัมพันธ์	เพราะพี่ๆ	เห็นแวว

ไว้จนลืมด้วยความข้ีเกียจ	เม่ือถูกพ่ีๆ ดึงเข้ามาร่วมโครงการทำาให้เธอปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้วยเหตุผลว่า “เพราะต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือนๆ”

“เรามีหนา้ทีเ่ชญิชวนใหค้นอืน่ไมท้ิ่งขยะ...แตถ่า้เรายงัทิง้อยู.่..เราจะไป

ชวนคนอื่นได้อย่างไร”	แป้งให้ข้อสรุปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง	

 หนทาง...ก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
นอกจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและเสียงตามสายแล้ว	 

กลุ่มโรงเรียนระโนด	 (มะขามเฒ่า) ยังจัดซื้อถังขยะสีดำาเพื่อเพิ่มจุดทิ้งขยะให้ 

มากขึ้นจากเดิมที่โรงเรียนจัดไว้	 พร้อมกับรณรงค์เชิญชวนให้เพ่ือนๆ	 ทิ้งขวดน้ำา 

ในถงัขยะสดีำาเพือ่สะดวกตอ่การคดัแยก	รวมถงึการหาสถานทีว่างขยะในโรงเรยีน

ซึ่งมีอยู่อย่างจำากัด	เพื่อรวบรวมขวดพลาสติกระหว่างรอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ	

แต่ทุกขั้นตอนดูเหมือนจะมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขไม่น้อย...

โดยเฉพาะในส่วนของเพื่อนๆ	 ที่ไม่ให้ความร่วมมือ	 ทั้งเรื่องการทิ้งขยะ 

ให้ถูกที่	เพราะยังคงมีการทิ้งขวดน้ำาปะปนกับเศษอาหารและขยะอื่นๆ	แม้ว่า

พวกเขาจะซื้อถังขยะสีดำาวางกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนแล้วก็ตาม	

การรณรงค์ให้เพ่ือนๆ ช่วยกันเก็บขวดน้ำามาขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ 

เพราะมีเพื่อนเพียง 10 คนเท่านั้นที่ช่วยเก็บขวดน้ำามาขายให้กับกลุ่มฯ 

ด้วยความกังวลว่ากองทุนการศึกษาจากขยะจะไม่ได้ผลตามเป้า	 ทีมแกนนำา

จึงหารือกันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีตระเวนเก็บขวดน้ำาพลาสติก 

ตามมุมต่างๆ ในโรงเรียนด้วยตัวเอง รวมถึงช่วยกันคัดแยกขวดน้ำาจาก 

ถังขยะทุกเย็น

“ทุกๆ เย็นพวกเราจะนัดเจอกัน มาเก็บขยะที่เพื่อนๆ ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ  

รวมถงึคดัแยกจากถงัขยะทีใ่สถ่กูถงับ้างไมถ่กูบา้ง เรากต็อ้งไปคุย้ๆ ออกมา เสือ้ผา้

เลอะกลับบ้านทุกวัน น้องๆ บางคนตอนแรกก็เขินที่ต้องไปคุ้ยขยะ อย่างเอ้ นิว 

เขาจะขี้อาย แต่เราก็ทำากันไปเล่นกันไป เสียงหัวเราะและรอยย้ิมของเพื่อน 

กลายเป็นความสุขที่กลับมาเติมเต็มและเป็นกำาลังใจให้กันและกัน มีบ้างที่

บางคนตอ้งกลบับา้นเร็วหรอืมาไดบ้างวัน เรากไ็มเ่อามาเปน็อารมณห์รอืโกรธเคือง

กัน เพราะถึงเวลาที่ว่างพวกเราก็ช่วยกันเต็มที่อยู่แล้ว”  สุวิทย์ สวัสดิ์รักษา หรือ 

“อ้วน” กล่าว

ดูเหมือนวิธีการออกแรงช่วยกันเองจะเป็นทางออกที่ดี แต่กลับทำาให้

พวกเขาไปพบกับปัญหาใหม่...

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคลากรในโรงเรียนเก็บขวดน้ำาขายอยู่แล้ว	 จึงเกิด

ความไมพ่อใจกนับา้งเลก็นอ้ย...แตป่ญัหากค็ลีค่ลายในเวลาตอ่มา	เพราะพวกเรา

เข้าไปพูดคุยด้วยอาการอ่อนน้อมถ่อมตน	โดยอธิบายว่า	โครงการนี้จัดทำาขึ้นเพื่อ

หารายได้เป็นกองทุนให้กับน้องๆ	ที่เรียนดีแต่ยากจน		ไม่ได้นำาไปใช้จ่ายอย่างอื่น	

“เราใชก้ารเจรจากึง่ออ้นวอนขอใหผู้ใ้หญเ่หน็แกเ่ดก็ทีข่าดทนุทรพัย ์โดยยืน่

ขอ้เสนอวา่ใหน้ำาขวดน้ำามาขายใหก้ลุม่ในราคา 16 บาท แมจ้ะถกูกวา่ขายใหพ้อ่คา้

รบัซือ้ของเกา่ 1 บาท แตส่ว่นตา่งทีไ่ดม้าคอืการสรา้งกศุลรว่มกนั จนกระทัง่ผูใ้หญ่

ยินยอมเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทำาความดีของพวกเรา” 

“	ทุกๆ	เย็นพวกเราจะนัด
เจอกันเก็บขยะที่เพื่อนๆ	 
ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ	รวมถึง 
คัดแยกจากถังขยะที่ 
ใส่ถูกถังบ้างไม่ถูกบ้าง	 
เราก็ต้องไปคุ้ยๆ	เสื้อผ้าเลอะ
กลับบ้านทุกวัน 
น้องๆ	บางคนตอนแรก 
ก็เขินที่ต้องไปคุ้ยขยะ... 
แต่เราก็ทำากันไปเล่นกันไป	
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของ
เพื่อน	กลายเป็นความสุข 
ที่กลับมาเติมเต็มและ 
เป็นกำาลังใจให้กันและกัน	”

ของการเป็นคนช่างพูดและมีมนุษยสัมพันธ์ดี	

“มีหน้าท่ีเชิญชวนให้เพ่ือนๆ ในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

คัดแยกขยะ แต่เสียงสะท้อนของพี่ๆ บอกว่าในช่วงแรกเราพูด

เร็วเกินไป คนฟังไม่ทัน แล้วก็พูดจาวกวน คือตอนนั้นเราคิด

อะไรได้ก็พูดเลย ไม่มีการเรียบเรียงคำาพูดว่าจะพูดอะไร 

กอ่นหลงั”	แตน่วิกร็ูต้วัเองดีวา่ ถงึจะพูดเกง่ แตก่ไ็มค่อ่ยม่ันใจ

มากนกั พยายามปรบัตวัดว้ยการพดูใหช้า้ลง หดัเรยีบเรยีง

ประเดน็ในการพดู ดว้ยการใหพ่ี้ๆ หรอืคณุครชู่วยเรยีบเรยีง

เป็นสคริปต์มาก่อน จากนั้นจึงค่อยแทรกเนื้อหาสาระด้าน

อื่นๆ เข้าไป ไม่ใช่พูดแต่เรื่องขยะอย่างเดียว ไม่อย่างนั้น

เพื่อนๆ จะเบื่อ

นอกจากนิวที่ได้รับการพัฒนาเรื่องการพูดและการ

ประชาสัมพันธ์จนเก่งขึ้นแล้ว	 การทำาโครงการทุนการศึกษา 

จากขยะ	 ยังสามารถ	 “สร้าง”	 นักประชาสัมพันธ์อีกคนซ่ึง 

เป็นคู่หูของนิว	 คือ	 เนาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์ หรือ “แป้ง”  

สาวน้อยตัวเล็กท่ีเพื่อนๆ	 ต่างลงความเห็นว่าเป็นสาวแสบ

ประจำากลุ่มก็ถูกดึงมาช่วยงาน	 เพราะพี่ๆ	 เห็นแววว่า	 มีใจรัก

ทำางานเพือ่สว่นรวม	แมป้ระวตัขิองเธอจะเปน็คนทีม่พีฤตกิรรม

ทิ้งขยะไม่เป็นที่	หรือเรียกว่า	“ทิ้งขว้าง”	แบบไม่ไยดี	กินขนม

บนโต๊ะก็ท้ิงบนโต๊ะ	 ส่วนท่ีบ้านแม้จะมีถังขยะมากถึง	 3	 ใบ	 

หน้าบ้าน	ในครัว	และหลังบ้าน	แต่เธอยืนยันว่าขยะจะถูกกอง



สงขลา
ส่องแสง

8988

สงขลา
ส่องแสง

 ปัญหาเก่าไป...ปัญหาใหม่ตามมา 
 เมือ่การเจรจาเปน็ผล บคุลากรในโรงเรยีนกน็ำาขวดน้ำามาขายใหก้บั

กลุ่มเป็นจำานวนมาก ทำาให้ขวดท่ีรอการขายมีจำานวนเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

ปญัหาทีต่ามมาคอื สถานท่ีเก็บขวดน้ำาทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัเริม่คบัแคบลง จำาเปน็

ต้องขออนุญาตครูผู้ดูแลอาคารเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

อยา่งไรกต็าม	ลำาพงัเดก็ตวันอ้ยเดนิเขา้ไปเจรจากับผูใ้หญแ่มจ้ะไมไ่ด้ผลลพัธ์

กลับมาดังที่หวัง	 แต่พวกเขาก็มีปฏิภาณไหวพริบพอท่ีจะตั้งสติ	 เดินเข้าไปหา 

อาจารย์วิรัช ทองแก่นแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียน และ อาจารย์โชคชัย 

ธรรมชาติ รองผู้อำานวยการโรงเรียน ซึ่งให้ความเอ็นดูแกนนำากลุ่มนี้เป็นอย่างดี	

กระทั่งได้พื้นที่หน้าห้องคหกรรมเป็นสถานที่รวบรวมขวดน้ำาอย่างน้อย	2	สัปดาห์

สำาหรบัรอพอ่คา้คนกลางมารบัซือ้	และทกุๆ	2	สปัดาหที์มแกนนำาจะนดัรวมตวักนั

ขนขวดน้ำาไปขายให้พ่อค้าคนกลาง

ตลอดระยะเวลาดำาเนนิโครงการ ทมีแกนนำาสามารถมอบทนุการศกึษา

ให้น้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้วกว่า 10 ทุนๆ ละ 500 บาท แม้จำานวน

เงินจะไม่มากแต่ความภาคภูมิใจและการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำาเกิดขึ้น

มากมาย ทั้งเรื่องของการทำางานเป็นทีม และการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ทำางานเมื่อเห็นว่า แผนการทำางานที่วางไว้อาจจะไม่ได้ผล  

แต่ส่ิงที่ได้มากกว่านั้นก็คือ การรณรงค์ให้เพ่ือนๆ ในโรงเรียนระโนด 

หันมาใส่ใจกับปัญหาขยะ ยังเป็น “แรงกระตุ้น” ให้ทางโรงเรียนส่งเสริมและ

สนบัสนนุมาตรการดงักลา่ว ดว้ยการจัดหาตะแกรงเหลก็ขนาดใหญม่าวางไว้

ตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ืออำานวยความสะดวกให้นักเรียนนำาขวดน้ำา 

ใช้แล้วมาใส่ไว้ ซึ่งวิธีการนี้ทำาให้พวกเขาสามารถเก็บขวดน้ำาได้มากกว่า 

ถังขยะสีดำาอีกด้วย

 “ขยะ” นำาพาไปสู่โลกกว้าง
ธนพัฒน์ หนูคง	หรือ	“เอ้”	บอกว่า	เมื่อก่อนเขาเป็นอีกคนที่ทิ้งขยะไม่เป็น

ที่เป็นทาง	ชอบแอบเสียบเปลือกขนมลูกอมไว้ตามโต๊ะ	ตามซอกเก้าอี้	และไม่เคย

แยกขยะ แต่ปัจจุบันเขานำาวิธีการคัดแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้าน และที่สำาคัญ

การทำาโครงการทำาให้เขารู้จักการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้น

“อย่างเรื่องขวดน้ำาในโรงเรียนพวกเราเคยนั่งนับดูพบว่า เด็กแต่ละคนต้อง

ซื้อน้ำากินวันละ 4 ขวดต่อคน เพราะน้ำาในโรงเรียนไม่สะอาด แม้จะมีตู้กดน้ำาดื่ม

ก็ตาม ซึ่งสาเหตุที่น้ำาในโรงเรียนไม่สะอาดเพราะว่าในพื้นที่อำาเภอระโนดของเรา

ขาดแคลนน้ำาเพื่อการบริโภค ทุกบ้านต้องซื้อน้ำากิน ขวดน้ำาพลาสติกจึงเยอะมาก 

ไม่เฉพาะในโรงเรียนของเราเท่าน้ัน แต่ชุมชนโดยรอบก็เต็มไปด้วยขยะขวดพลาสติก 

ถ้าเราไม่รู้จักคัดแยกขยะ อีกไม่นานขยะต้องล้นเมืองแน่นอน เวลาอยู่โรงเรียน 

ถ้าเห็นขยะ เห็นขวดน้ำาทิ้งเกะกะ ก็จะเก็บไปใส่ถังขยะ” 

ในส่วนของ	สรประสิทธิ์ จิตดำาริ หรือ	“อ้วน” ยอมรับ

ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีโลกทัศน์คับแคบ และคิดว่า	 “ขยะ”	

ไม่น่าจะมีความสำาคัญและสร้างผลกระทบกับชีวิตมากนัก		แต่	

“ขยะ”	 ก็พาเขาไปรู้จักข้อมูลต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 การนำาไป

รีไซเคิล	 เอาไปทำาปุ๋ย	และเอาไปขายเป็นเงินกลับมา	ที่สำาคัญ

ทำาให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจังหวัดสงขลาคือแหล่งขยะที่ใหญ่

ที่สุดแห่งหนึ่ง	

“ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำาให้พวกเราทำาโครงการได้ไม่ดี 

เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะการพูดรณรงค์ของพวกเราไม่โดนใจ

เพื่อนๆ หรืออาจเป็นเพราะว่าทุกคนอยู่วัยเดียวกัน เวลาพูด

รณรงค์จึงไม่มีใครฟัง”	 อ้วนวิเคราะห์และบอกว่า	 วิธีการที่ใช้

คือพยายามทำาตัวให้น่าเช่ือถือ ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 

กลา้แสดงความคดิเหน็ เปน็ผูน้ำาทีด่ ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่กอ่น

ที่จะไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรารักสะอาด

ไหม เรารกัโรงเรยีนของเราไหม เราอยากให้โรงเรยีนพฒันา

ไปในทางไหนเรากพ็ดูออกไปจากใจเรา	อย่างนอ้ยๆ	รุน่นอ้ง

ก็จะเชื่อฟังเวลาเราเข้าไปตักเตือนว่ากินแล้วเก็บให้เรียบร้อย 

เขาก็จะให้ความร่วมมือ	

สำาหรับ	 “นาว” แกนนำาที่เคยได้รับทุนการศึกษาและมี

ความฝันว่าอนาคตอยากจะตอบแทนโรงเรียนด้วยการหาทุน

การศึกษาให้น้องๆ	บ้าง	บอกว่า	ความฝันที่ต้องการทำากองทุน

ให้น้องๆ	ในโรงเรียนนั้นบัดนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว	

“หนเูปน็คนหนึง่ทีไ่ดร้บัทนุการศึกษาจากทางโรงเรยีน

บ่อยๆ ความฝันของหนูคือทำาอะไรก็ได้ที่จะได้มอบทุน 

การศึกษาให้เด็กคนอ่ืนๆ บ้าง เราอาจจะไม่มีเงินจากการขาย

ขยะมากนกั แตเ่รากเ็ปน็สว่นเลก็ๆ ทีช่ว่ยเหลอืคนตวัเล็กๆ 

ดว้ยกันไดบ้า้งไมม่ากกน็อ้ย น่ีคอืสิง่ทีห่นรููส้กึภาคภมูใิจมาก

ที่สุด” 

ส่วนเรื่องที่ยากที่สุดสำาหรับนาวคือ	การที่ต้องพูดคุยกับ

คนที่มีอคติให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	 โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ซึ่ง 

จะมีกำาแพงมาปิดกั้นทันทีที่เห็นว่านาวและเพื่อนๆ	 เป็นเด็ก	 

แต่หลังๆ นาวจะมีวิธีจัดการคือ ไม่เอาอคติใดๆ มาใส่ใจ 

แต่ตั้งใจทำาหน้าที่ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่รักโรงเรียนระโนด

ให้ดีที่สุด  

นาวยังบอกอีกว่า	 สิ่งท่ีต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องการ

ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก	เพราะน้องๆ	จะรู้หมดว่าเราใจร้อน	

โดยเฉพาะเวลาประชุมงานกันแล้วทำาเป็นเล่น	 งานไม่เสร็จสักที	

เราจะเริม่โกรธ	โกรธแลว้กจ็ะรอ้งไหอ้ยา่งเดยีว	แตว่า่หลงัๆ	เรา

เร่ิมเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำาจะต้องไม่อ่อนแอ	หรือท้อแท้ให้น้องเห็น	

ซึ่งในท้ายที่สุด นาวและน้องๆ เริ่มต้นฝังรากลึก 

เรื่องการคัดแยกขยะให้ย่ังยืนในโรงเรียนระโนดด้วยการ 

นำาเรื่องการ “ปลูกจิตสำานึก” การคัดแยกขยะ และนิสัย

ความเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็น 1 ใน 6 ฐาน 

ของ “คา่ยรบันอ้งใหม”่  โดยทกุๆ ปทีมีแกนนำาจากโครงการ

ทนุการศกึษาจากขยะจะตอ้งคดิและจดัฐานการเรยีนรูเ้ร่ือง

ขยะควบคู่ไปกับกิจกรรมรับน้องด้วย เพื่อ “ปลูกฝัง” ให้ 

น้องใหม่ได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องการคัดแยกขยะติดตัว 

ต่อไป

.....

“	ส่วนหนึ่งที่ทำาให้พวกเรา 
ทำาโครงการได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
อาจเป็นเพราะการพูดรณรงค์ 
ของพวกเราไม่โดนใจเพื่อนๆ	
หรืออาจเป็นเพราะว่าทุกคน
อยู่ในวัยเดียวกัน		เวลาพูด 
จึงไม่มีใครฟัง	”

โรงเรียนระโนด
โครงการทุนการศึกษาจากขยะ
กลุ่มโรงเรียนระโนด (มะขามเฒ่า)
นางสาวณัฏฐลักษณ์	ไชยคีรี

นายธนพัฒน์	หนูคง

นางสาวธันยพร	ชุมทอง

นายภูเมธ	มหากลิ่น

นายสรประสิทธิ	จิตดำาริ

นายสุวิทย์	สวัสดิ์รักษา	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ฉลวย	คงแป้น
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“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” 

นี่คือคำาสอนที่	อัสมินทร์ บูเอียด หรือ “มิน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 โรงเรียนเทพา อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา	ใช้เป็น	“แรงบันดาลใจ”	ใน

การขับเคลื่อน	“โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน” ในนามของกลุ่ม “พลังปลวก” ที่มี	

อทิตา ราหนิ	หรือ	“ญา”	สุดารัตน์ อิกะศิริ	หรือ	“กัน” ญานิศา นิสัน	หรือ	“ก๊ะ” 

และ	สบัยนา สาและ หรือ	“บัยนา” ร่วมเป็นทีมทำางาน โดยโครงการที่พวกเขา

ตัง้ใจทำาคอืการรณรงคใ์หค้นในชมุชนชว่ยกนัรกัษาความสะอาดพืน้ทีร่อบๆ	ชมุชน	

“ในตำาบลเทพามีมัสยิดและศาสนสถานสำาคัญหลายแห่ง รวมท้ังมีสถานที่

ท่องเท่ียวท่ีเชิดหน้าชูตาของตำาบลคือ หาดสะกอม หาดห้วยสวรรค์ พวกเราเห็นว่า 

มันสกปรกมาก และไม่ค่อยมีใครมาดูแลความสะอาดอย่างจริงจัง เลยคิดทำา

โครงการนี้เพื่อให้ชุมชนเราสะอาดขึ้น” 	มินบอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการ

 พลังเล็กๆ  ที่ยิ่งใหญ่
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของโครงการ	 ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษาของ

โรงเรยีนเทพา	อาจารยธ์ญัลกัษณ ์บางสัสาเระ๊		หรอื	“ครบูะ๊”  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ไดก้ำาหนดหวัขอ้ใหน้กัเรยีนทำาโครงการขึน้มาหนึง่เรือ่ง	โดยกำาหนดโจทยว์า่	“ตอ้ง

เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการทำาความดีช่วยเหลือชุมชนของตนเอง”  

มินและเพื่อนๆ	 จึงร่วมกลุ่มกันเพื่อทำา	 “ความดี”	 ด้วยการทำาโครงการ

ทำาความสะอาดศาสนสถานที่อยู่รอบๆ	โรงเรียน		

เมื่อกิจกรรมของมินและเพื่อนๆ	ดำาเนินมาได้ระยะหนึ่ง	ก็เป็นจังหวะเดียว

กบัที	่“สงขลาฟอรัม่”		กำาลงัเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนสง่โครงการเขา้รว่มใน	โครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ซ่ึงน้องๆ	กลุ่มพลังปลวกทุกคนต่างเห็นเป็นโอกาสดี

ที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจึงส่งโครงการเข้าร่วม

“	ในตำาบลเทพามีมัสยิดและศาสนสถานสำาคัญหลายแห่ง		รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เชิดหน้าชูตาของตำาบลคือ	หาดสะกอม	หาดห้วยสวรรค์	พวกเราเห็นว่าสกปรกมาก	

และไม่ค่อยมีใครมาดูแลความสะอาดอย่างจริงจัง	เลยคิดที่ทำาโครงการนี้ 
เพื่อให้ชุมชนเราสะอาดขึ้น ”

“พลังปลวก” 
สร้างสรรค์ความดีเพื่อชุมชน
กลุ่มพลังปลวก
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“พวกเรามีกลุ่มอยู่แล้ว...ครูบ๊ะเห็นว่าโครงการท่ีเราทำาอยู่น่าจะพัฒนา 

ต่อยอดได้ เมื่อเห็นสงขลาฟอร่ัมประกาศรับสมัครโครงการ จึงอยากสานต่อ

โครงการที่พวกเราทำาอยู่ให้ขยายวงออกไป” 

ครูบ๊ะเล่าว่า	ตอนที่	พรรณิภา โสตถิพันธุ์ หรือ “ป้าหนู” ผู้อำานวยการ 

สงขลาฟอรั่ม	 โทรมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดของโครงการพลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา	 เราก็เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีความพร้อม	 โดยเฉพาะทีมงานและประเด็นที่

เดก็ทำารว่มกนัมา	กเ็ลยสง่โครงการเขา้ไป	เพือ่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นการ

ทำาโครงการ	 เพราะสงขลาฟอรั่มจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำาโครงการ

ให้ด้วย

“เราให้เด็กๆ ไปคิดต่อกันเองว่าจะพัฒนาโครงการท่ีทำาอยู่เดิมได้อย่างไร

บ้าง” 

มินเล่าต่อว่า	 สำาหรับโครงการเด็กดีเพื่อชุมชนนั้น	 แรกเริ่มเดิมทีพวกเรา

ต้องการ	“ทำาความดี”	ด้วยการ	“ทำาความสะอาด” รอบๆ	ศาสนสถาน	แต่เมื่อ

ตอ้งการยกระดบัโครงการใหเ้ขม้แขง็ขึน้	เราเหน็วา่แคร่วมกลุม่กนัทำาความสะอาด

เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ	 จำาเป็นต้องหา	 “แนวร่วม”	 เพื่อมาช่วยกันทำา

โครงการ			

“ในอำาเภอเทพามทีัง้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลาม และศาสนาพทุธ ขณะทีว่ดัใน

ศาสนาพุทธก็มีเณร พระ และเด็กวัดคอยทำาความสะอาดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของ

มัสยิดจะไม่มีใครทำาความสะอาดเป็นหลัก พวกเราเลยอยากจะพัฒนาตรงนี้” 

นอกจากศาสนสถานแลว้	กลุม่พลงัปลวกยงัมองไปถงึการดแูลความสะอาด

สถานทีท่อ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะบรเิวณหาดสะกอมซึง่ถอืเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคัญ

ของอำาเภอ

“หาดสะกอมเป็นทางผ่านไปยะลาและปัตตานี จึงมีคน

มาแวะเท่ียวค่อนขา้งเยอะ สถานท่ีจงึดูไมส่ะอาดเทา่ทีค่วร เลย

คดิว่าอยากจะทำาความสะอาด พอมาเขา้รว่มโครงการกบัปา้หนู 

อาจารย์ก็ให้แนวไว้ว่า แทนที่จะเป็นคนไปทำาอย่างเดียว น่าจะ

มีกิจกรรมสร้างจิตสำานึกบ้าง  พวกเราเลยคิดว่าการสร้าง

จิตสำานึกน่าจะทำากับกลุ่มเด็กเล็กๆ มากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่” 

เมื่อโจทย์ชัด กระบวนการทำางานก็เริ่มต้นขึ้น...

หลังโครงการผ่านการคัดเลือกจากสงขลาฟอรั่ม	 สิ่งที่ 

กลุ่มพลังปลวกต้องพบเจอคือ	การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาโครงการกับพี่ๆ	จากสงขลาฟอรั่ม

“ระหว่างข้ันตอนการพัฒนาโครงการ สิ่งที่พวกเรา 

ได้เรียนรู้จากพี่ๆ สงขลาฟอรั่มคือ การวางแผนการทำางาน 

การแบง่บทบาทหนา้ทีใ่นทมี การคดิวเิคราะหศั์กยภาพของ

ตวัเองและทมี รวมทัง้การกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละกจิกรรม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ”    

 เริ่มคิดและลงมือทำา
แค่มี	 “ใจ”	 ในการทำางานเพื่อพัฒนาชุมชนก็ถือว่า 

ประสบความสำาเร็จไปแล้วคร่ึงหน่ึง	ส่วนอีกคร่ึงท่ีเหลือก็ข้ึนอยู่กับ

การวางแผน	การกำาหนดบทบาทหน้าที่	รวมทั้งการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

มินเล่าว่า	 งานแรกของกลุ่มพลังปลวกคือ	การประชุม

วางแผนการทำางานกับเพ่ือนในทีม  ซ่ึงทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

ว่าต้องเริ่มจากการสำารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนก่อน  

ซึ่งงานหลักๆ ที่กำาหนดไว้คือการลงสำารวจข้อมูลในชุมชน  

ทัง้ใชว้ธิสัีมภาษณพ์ดูคุย และใชแ้บบสอบถาม เมือ่ไดข้้อมลู

ก็นำามาออกแบบกิจกรรม “ปลูกจิตสำานึก” ให้กับน้องๆ ใน

โรงเรียนบ้านป่ากอและโรงเรียนป่าโอน จากน้ันก็เป็น

กิจกรรมทำาความสะอาดที่ทุกคนในชุมชนจะต้องลงมาทำา

ร่วมกัน 

“ที่วางแผนเก็บข้อมูลก่อน เพราะพวกเราต้องการรู้ว่าใน

ชมุชนของเรามสีถานทีใ่ดบา้งทีย่งัขาดคนดแูลเรือ่งความสะอาด  

ขยะมาจากไหน  และใครจะเปน็กลุม่คนทีพ่วกเราจะชกัชวนเขา้

มาร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด”	มินกล่าว	

หลังจากสมาชิกกลุ่มพลังปลวกแยกย้ายกันลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลชุมชน	 ด้วยการลงไปสำารวจตามสถานที่ต่างๆ	 พบว่า

สถานที่หลายแห่งมีคนทำาความสะอาดอยู่แล้ว	เช่น	ที่โรงเรียน

ก็มีภารโรงทำาหน้าท่ีดูแลเร่ืองความสะอาด	 เหลือแต่ศาสนสถาน	

เช่น	มัสยิด	พบว่าไม่มีคนดูแล	และพบอีกว่าส่วนใหญ่สกปรก

นอกเหนือจากข้อมูลชุมชน สิ่งหนึ่งที่กลุ่มพลังปลวก

พบหลังวิเคราะห์ตัวเองคือ ลำาพังสมาชิกเพียง 5 คนอาจมี

กำาลังไม่พอในการทำาความสะอาดมัสยิด จึงคิดร่วมกันว่า

อาจจะต้องหากำาลังเสริม 

“งานน้ีถ้าจะให้ประสบความสำาเร็จต้องหาสมาชิกเพ่ิม” 

ทางออกคือ	แบ่งบทบาทให้สมาชิกทั้ง	5	คนเป็นแกนนำา

หลกั	จากนัน้กใ็หแ้กนนำาแตล่ะคนไปหาสมาชิกเพิม่	ซ่ึงอาจเปน็

ใครก็ได้	เพื่อนๆ	ในห้อง	รุ่นน้อง	หรือรุ่นพี่ก็ได้	

จาก	1	คน	 เป็น	5	คน	จาก	5	คน	กลายเป็น	10	คน	 

จนกระทั่งได้กองหนุนเพิ่มอีก	50	คน	

มนิเลา่วา่	หลงัรวมคนไดป้ระมาณ 50 คน กจ็ดัประชมุ

ชีแ้จงทำาความเขา้ใจ ใหแ้ตล่ะคนรว่มคดิ รว่มวางแผนว่าจะ

ทำาอะไรร่วมกับเพื่อนๆ ในโครงการนี้ได้บ้าง 

“กลุม่พลงัปลวกใหค้วามสำาคญัเรือ่งการเกบ็ การท้ิง และ

การคัดแยกขยะเท่าๆ กัน เราคิดว่าเรื่องการจัดการขยะทั้ง  

3 ประเด็นนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้”

 “รัก” ความสะอาด 
ก่อน“รักษา” ความสะอาด 

เมือ่ไดข้อ้สรปุและทมีเสรมิพรอ้ม	การทำางานกเ็ริม่ตน้ข้ึน

ทนัท	ีทมีพลงัปลวกวางแผนทำากจิกรรมรว่มกบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่อยู่ในอำาเภอเป้าหมายด้วยการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

“	สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้
จากพี่ๆ	สงขลาฟอรั่มคือ
การวางแผนการทำางาน
การแบ่งบทบาทหน้าที่ในทีม	
การคิดวิเคราะห์ศักยภาพ
ของตัวเองและทีม	รวมทั้ง
การกำาหนดวัตถุประสงค์
และกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายของโครงการ	”    
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ให้	“ตระหนกั”	ถงึเรือ่งความสะอาด	ผา่นกจิกรรมทำาความสะอาด	มัสยิด	โรงเรียน	

และชายหาดซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของอำาเภอเทพา	

มินเล่าต่อว่า	 จากเดิมที่เราต้องการให้คนหันมา	 “รักษา”	 ความสะอาด	 

หากแต่	 “กระบวนการ”	 ที่พวกเราทำา	 เช่น	 อบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ	 

โทษของขยะ	เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเราไปเป็นวิทยากรให้กับน้องๆ	ส่งผล

ให้ในท้ายท่ีสุดแล้วแกนนำาทั้ง	5	คนมีความรู้เรื่อง	“การจัดการขยะ”	เป็นอย่างดี		

แต่ไม่สามารถ	“ปลุกจิตสำานึก”	เร่ืองการรักษาความสะอาดให้เกิดข้ึนกับน้องๆ	ได้	

สังเกตได้จากการเข้าไปทำากิจกรรมในโรงเรียนป่ากอ	 โรงเรียนป่าโอน	 มัสยิดปากทุ่ง	

มัสยิดป่ากอ	 มัสยิดป่าไม้ไผ่	 มัสยิดเกาะครก	 และพรุหมาก	พวกเราค้นพบว่า

กจิกรรมทีพ่วกเราทำาไมไ่ดน้ำาไปสูค่วามยัง่ยนืใหก้บันอ้งๆ แตอ่ยา่งใด เพราะ

ไม่ได้ฝังรากลงลึกเข้าไปใน “วิธีคิด” เรามุ่งแต่สอนให้น้องๆ รู้จัก “วิธีทำา” 

เท่านั้น 

ครบูะ๊เลา่วา่ เริม่เหน็ “วิธคีดิ” ของเดก็ๆ เปลีย่นไป หลังจากทำาโครงการ

มาได้ระยะหนึ่ง  เพราะเด็กๆ  นำาปัญหามาปรึกษาว่า ถ้าทำาแบบนี้ก็จะได้แค่

คนทำาความสะอาด หรือพนักงานทำาความสะอาดเท่านั้น 

“กิจกรรมช่วงแรกเด็กๆ มองว่าอยากให้คนช่วยกันรักษาความสะอาด แต่พอ

เร่ิมทำากิจกรรมจริงเด็กๆ ก็คิดใหม่ว่าเปล่ียนให้คนไป “รัก” ความสะอาดดีกว่า  

ครูก็ถามต่อว่า “รักความสะอาด” ในความหมายของพวกเขาคืออะไร เด็กๆ ก็ตอบ

ว่าแทนที่จะให้น้องๆ รักษาความสะอาด พวกเขาจะทำาให้น้องๆ เกิด “ความรัก” 

อีกแบบหนึ่ง นั่นคือ “รัก” ในความคิดของเขา” 

เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน วิธีการทำางานก็เปลี่ยนตามไปด้วย แกนนำาทั้ง 5 คน

เปลี่ยนแผนการรณรงค์ให้ความรู้แก่น้องๆ ในโรงเรียน จากการรักษาความ

สะอาด เปน็การ “สรา้งสำานกึ” แทน เนน้ให้เกดิการ “หยดุสรา้งความสกปรก”  

ด้วยการนำาหลักศาสนาอิสลามที่ว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความ

ศรัทธา” มาใช้เป็นหลักยึดและดึงการมีส่วนร่วม 

เมื่อมีการนำาหลักศาสนามาใช้	 เด็กๆ	 จึงติดต่อกับผู้นำาชุมชน	 โต๊ะอิหม่าม	

และ	 อบต.ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

คนในชุมชน

 

 ได้มากกว่า “ความสะอาด” 
“คนอาจจะมองว่าปลวกไม่มีประโยชน์ เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆ ที่ไม่น่า

สนใจ แต่ปลวกเมื่อรวมตัวกันแล้วก็สามารถทำาเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้”  

และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ปลวกตัวเล็กๆ	 5	ตัว	มารวมตัวกัน	 จาก	 5	ตัว	

กลายเป็น	10	ตัว	20	ตัว	และ	50	ตัวในเวลาต่อมา...ปลวกตัวเล็กๆ	ผนึกกำาลังกัน

ทำาเรื่องที่ยิ่งใหญ่...ที่ผู้ใหญ่หลายคนพยายามทำาแต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	

จากจุดเริ่มต้นในวิชาเรียน กลุ่มพลังปลวกแค่อยาก

ทำาความสะอาดอย่างเดียว แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการพลัง

พลเมอืงเยาวชนสงขลากบัสงขลาฟอรัม่ ทำาใหส้มาชกิกลุม่

เกิด “แนวคิดใหม่” ว่าน่าจะ “ปลูกจิตสำานึก” ให้กับคนใน

ชุมชนร่วมด้วยจะได้เกิดผลระยะยาวและต่อเนื่อง ซึ่งทาง

กลุม่มองวา่ถา้ “ทำาความสะอาด” กส็ะอาดแคว่นัน้ันวันเดยีว 

แตถ่า้พวกเขาสามารถ “ปลกูจติสำานกึ” ใหเ้กดิขึน้กบัคนใน

ชุมชนได้สถานที่นั้นก็จะสะอาดตลอดไป

จากการคิดทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนคร้ังน้ี	ผลท่ีกลุ่มพลังปลวก

ได้รับนอกจากความสะอาดรอบมัสยิด	ในโรงเรียน	และบริเวณ

ชายหาดที่ดีขึ้นแล้ว	“โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน”	ยังได้รับการ

บรรจไุวใ้นแผนงานของโรงเรยีนเทพา	และยงัเปน็ทีย่อมรบัของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	16		ด้วย	

แต่ท่ีดีย่ิงกว่าคือ	“กระบวนการเรียนรู้”	ท่ีเด็กๆ	ท้ัง	5	คน

ได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการนี้นั่นคือ	ความมีระเบียบวินัย

กับตนเองมากขึ้น	และการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ	โดยเฉพาะ

มินซึ่งมักไม่ค่อยตรงต่อเวลา	 ก็เกิดการปรับตัว	 เนื่องจาก 

รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมจึงต้องมี	“ความรับผิดชอบ”	ต่องาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายมากขึน้	รวมไปถงึสมาชกิอกี	4	คนคอื	กะ๊	ญา	

บัยนา	 และกัน	 ที่เดิมทุกคนล้วนเป็นคนขี้อาย	 ไม่กล้าพูด	 แต่

เม่ือได้รับมอบหมายหน้าท่ี	ทุกคนก็พยายามทำางานอย่างเต็มท่ี		

ซึ่งก็สอดคล้องกับที่	กรรฑิมา เชาวตะ  “พี่เก๋” พี่เลี้ยง

โครงการจากสงขลาฟอรัม่ทีบ่อกวา่	จรงิ ๆ  แลว้เดก็ๆ เกอืบ

ทุกคนเป็นคนข้ีอายมาก โดยเฉพาะบัยนา ก๊ะ และกัน  

แทบจะไม่พูดเลย แต่พอได้ขึ้นมาเป็นแกนนำา เขาต้องเป็น

คนนำาความรู้นี้ไปสอนน้องๆ ต่อ เขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้ว่าจะ

พูดอย่างไรให้น้องเข้าใจ ขณะเดียวกันต้องให้เด็กรู้สึกสนุก

ไปกับการทำางาน การสอน การจัดกระบวนของเขาด้วย

“	เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน		 
วิธีการทำางานก็เปลี่ยนตาม 
ไปด้วย	แกนนำาเปลี่ยนแผน 
การรณรงค์ให้ความรู้แก่
น้องๆ	ในโรงเรียน	จากการ
ช่วยกันรักษาความสะอาด	
เป็นการ	“สร้างสำานึก”	แทน	
เน้นให้เกิดการ	“หยุดสร้าง
ความสกปรก”		ด้วยการ 
นำาหลักศาสนาอิสลามที่ว่า	
“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่ง
ของความศรัทธา”	มาใช้ 
เป็นหลักยึด	และดึงการมี 
ส่วนร่วม	”

โรงเรียนเทพา 
โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
กลุ่มพลังปลวก
นายอัสมินทร์	บูเอียด

นางสาวอทิตา	ราหนิ

นางสาวสุดารัตน์	อิกะศิริ

นางสาวญานิศา	นิสัน

นางสาวสบัยนา	สาและ	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ธัญลักษณ์	บางัสสาเร๊ะ

“จำาได้เลยวันน้ันมินจะต้องเป็นวิทยากร เป็นคนพูดอธิบาย 

แตมิ่นมาสาย กลายเป็นวา่นอ้งๆ ผูห้ญงิตอ้งขึน้มานำากระบวน

เอง ซึ่งเขาก็ทำาได้ ทั้งๆ ที่เป็นเด็กขี้อาย พูดไม่เก่ง”

พี่เก๋ยังบอกอีกว่า	 สิ่งที่เห็นและเป็นจุดเด่นของกลุ่ม 

พลงัปลวกคอื	เรือ่ง	“การสือ่สาร”	ทีเ่ดก็ๆ	ในทมีทกุคนสามารถ

พูดและอธิบายความคิดของตัวเองได้ดีขึ้น	

นี่คือตัวอย่างความสำาเร็จของการ “ทำาไป เรียนรู้ไป” 

ที่กลุ่มพลังปลวกได้รับจากการทำาโครงการ พวกเขาเรียนรู้

ที่จะ “เปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำางาน” ใหม่ แม้จะยากกว่าเดิม  

แต่พวกเขาก็ไม่ท้อ เพียงเพราะต้องการให้โครงการที่ 

พวกเขาทำาเกิด “ประโยชน์” สูงสุดกับชุมชน

.....

“	กลุ่มพลังปลวกให้ความสำาคัญเรื่อง 
การเก็บ	การทิ้ง	และการคัดแยกขยะ	เท่าๆ	กัน	 
เราคิดว่าเรื่องการจัดการขยะทั้ง	3	ประเด็นนี้
ไม่สามารถแยกจากกันได้	”



“พลเมือง	ก้าวออกไป
เรียนรู้ได้ทุกที่ในสงขลา”
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เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง…หรือหนังสือดีๆ มีให้เด็กอ่านน้อยลง?

นี่อาจจะเป็นปัญหาสำาคัญที่ทำาให้ทุกคนมองว่า	 “เด็กไทย”	 ไม่ชอบอ่าน

หนงัสอื	แตจ่ะมสีกักีค่นทีเ่คยลงไปสำารวจวา่ในหอ้งสมดุมหีนังสอืดีๆ 	อยูก่ีเ่ล่ม	และ

บรรดาหนังสือที่มีอยู่เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม่

ห้องสมุดในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์	 จังหวัดสงขลาอาจเป็นภาพสะท้อนของ

โรงเรยีนนบัหมืน่นบัพนัแหง่ในประเทศไทย	ที ่ธนพร บญุสง่ 	หรอื “นุน่” นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	มองเห็นตั้งแต่เธอเข้ามาเรียนที่นี่

“ห้องสมุดที่นี่มีขนาดเล็ก คับแคบ ไม่สวยงาม และมีหนังสือน้อย ถึงมี

ก็ไม่ทันสมัย ทำาให้นักเรียนไม่สนใจอ่านหนังสือ” 

สิ่งที่นุ่นเห็น	นำาไปสู่การ	“คิดต่อ”	ว่าจะทำาอย่างไรให้ห้องสมุดในโรงเรียน

ของเธอมีชีวิตและเป็นสถานที่	“บ่มเพาะ” นิสัยรักการอ่านให้นักเรียนได้	

 ไม่เพียงแค่คิด...แต่ต้องลงมือทำา
นุน่ลงรบัสมคัรตำาแหนง่ประธานนักเรยีนโรงเรยีนวดับอ่ทรพัยท์ีม่เีดก็จำานวน	

300	กวา่คน	และนโยบายทีนุ่น่ใหไ้วค้อื	“จะทำาหอ้งสมดุของโรงเรยีนให้สวยงาม

และมีหนังสือน่าอ่านมากข้ึน” บวกกับเวลาอยู่ท่ีโรงเรียน	นุ่นจะเป็นท่ีรักของอาจารย์	

เพ่ือน	 และน้องๆ	 มาก	 เพราะนอกจากจะเป็นคนอารมณ์ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์กับ 

คนรอบข้างแล้ว	 นุ่นยังชอบช่วยเหลือคนอื่น	 และชอบทำากิจกรรมในโรงเรียน 

เป็นประจำา	และผลก็เป็นดังหวังนุ่นได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน

เมื่อนุ่นได้เป็นประธานนักเรียนแล้ว	 เป็นช่วงจังหวะเดียวกับ	ที่	พรรณิภา 

โสตถิพันธุ์	หรือ	“ป้าหนู”  ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม	เข้ามาแนะนำา โครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา นุ่นมองเห็นว่านี่อาจจะเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำาให้ 

ฝันในการสร้าง	“ห้องสมุด”	ของเธอเป็นจริงขึ้นมา	

“	เราอยากทำาให้ห้องสมุดไม่เงียบเหงา	เป็นห้องสมุดแห่งความสนุกสนาน	มีแต่ความ
บันเทิง	และไม่เครียด	พวกเราตั้งชื่อว่าโครงการห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง	 
เอาคำาว่า	“คาเฟ่”	ที่หมายถึง	ความสนุกสนาน	ไม่ใช่ว่าเข้าห้องสมุดแล้วเงียบเหงา 
ส่วน	“เคลื่อนที่”		หมายถึงการเอาหนังสือไปหาน้อง	โดยไม่ต้องขึ้นมาบนห้องสมุด	 

“พี่สอนน้อง”	คือ	เราต้องการหาแกนนำาให้มาสอนน้อง	ชักจูงน้องเป็นลูกโซ	่ 
เพื่อให้น้องๆ	มาทำาต่อจากเรา ”

เมื่อหนังสือเคลื่อนที่ได้  
และห้องสมุดกลายเป็น “คาเฟ่” 
กลุ่มจิตใสอาสา
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“ท่ีเห็นความเป็นไปได้และม่ันใจว่าทำาได้ เพราะว่าเราไม่ได้ทำางานคนเดียว  

ตวัโครงการระบวุา่ตอ้งมทีมีทำางาน 5 คน มอีาจารยท์ีป่รึกษาคอยชีแ้นะ  และ

ยังมีการอบรมการทำาโครงการจากสงขลาฟอรั่มด้วย” 

นุน่นำาเรือ่งไปปรกึษา	ศลษิา มานะศริ	ิหรอื	“ครษูา”	บอกเลา่ถงึวตัถปุระสงค์

และความต้ังใจในการทำาโครงการ	 จากน้ันเดินหน้าหาสมาชิกด้วยการออกไป

ประกาศหนา้เสาธง		พบวา่มนีอ้งๆ	ชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาใหค้วามสนใจ

มากมาย	 แต่มาสมัครจริงๆ	 เพียง	 13	 คน	 ซึ่งเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและเข้า

หอ้งสมดุเปน็ประจำา	แตส่ิง่ทีนุ่น่ตอ้งการมากกวา่ “จติอาสา” คอื ความสามารถ

ในการทำางานเป็นทีม เป็นเพื่อนคิดเวลางานมีปัญหา 

ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นุ่นเลือก “ทีมทำางาน” ที่พอรู้จักและมั่นใจได้ว่าจะ

สามารถทำางานร่วมกันได้ โดยมีครูษาอาสาเข้ามาเป็น “ที่ปรึกษาโครงการ” 

ช่วยเฟ้นหาคณะทำางานอีกแรง 

นอกจากนุ่นแล้วยังมี	วนัชพร หวั่นเส้ง หรือ “กิ๊ฟ”  บุษยา พิมพาชะโร 

หรือ	“บุษ”  พิมพิศา ปาณะ หรือ “โอ๊ต” และ	อารีรัตน์ งาหัตถี หรือ “แนน”  

ภายใตช้ือ่กลุ่มจติใสอาสา		ซึง่บางคนเปน็เพือ่นของนุน่	บางคนเปน็รุน่น้อง	และ

เหตุผลที่มีรุ่นน้องอยู่ในทีม เป็นเพราะนุ่นคาดหวังให้รุ่นน้องมาสานต่องาน

ของรุ่นพี่หลังจากที่พวกเขาจบการศึกษา 

นุน่บอกเลา่ถงึคณุลกัษณะของเพือ่นๆ	วา่	“สำาหรบัโอต๊ คนภายนอกอาจจะ

มองว่าเขาเป็นคนน่ิงๆ เงียบๆ แต่เราเห็นว่าเขามีศักยภาพท่ีไม่มีใครคาดถึง  

ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงท่ีสามารถดึงความสนใจจากเด็กๆ ซ่ึงโอ๊ตเขาไม่รู้ตัว 

หรอกว่าเขามีอะไรเก่งๆ หลายอย่าง เช่น ตอนที่เล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า 

ให้น้องๆ ฟัง โอ๊ตร้องเพลงประกอบการเล่านิทานไปด้วย ซึ่งน้องๆ จะชอบมาก  

จริงๆ น้องติดโอ๊ตมาก เพราะเขาดูเป็นคนใจดี เวลาเล่านิทานน้ำาเสียงจะน่าฟัง”

 ห้องสมุด...แห่งความสนุกสนาน
ความละเอยีดรอบคอบของนุน่	มไิดม้เีฉพาะการ	“คดัเลอืก”	คนมารว่มทมี

เท่านั้น	 แต่เธอยังเป็นคนที่มุ่งม่ันกับงานที่เธอปรารถนาจะทำาให้เกิดขึ้นในช่วงที่

เธอยังเรียนอยู่ที่นี่...และที่สำาคัญต้องเสร็จให้ทันกับระยะเวลาที่โครงการกำาหนด	

ดังนั้นงานชิ้นแรกของกลุ่มก็คือการตั้งชื่อโครงการ...ชื่อที่ต้องใช้ส่ือสารกับ

กลุ่มคนที่พวกเขาต้องเข้าไปติดต่อประสานงาน	

“เราอยากใหห้อ้งสมดุไมเ่งยีบเหงา เปน็หอ้งสมดุแหง่ความสนกุสนาน 

มีแต่ความบันเทิง และไม่เครียด”	 น่ีคือโจทย์ท่ีนุ่นท้ิงให้เพ่ือนและน้องร่วมกันคิด	

ซึง่อาจจะดขูดักบัความเปน็จริงของหอ้งสมดุท่ัวๆ	ไปคอื	“ความสงบเงยีบ”	เทา่นัน้

ที่ห้องสมุดต้องการ		

“พวกเราตั้งชื่อว่าโครงการห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง เอาคำาว่า 

“คาเฟ่” ที่หมายถึง ความสนุกสนาน ความบันเทิง ไม่เครียด ไม่ใช่ว่าเข้าห้องสมุด

แล้วเงียบเหงา ส่วน “เคลื่อนที่” หมายถึงการเอาหนังสือไปหาน้อง โดยไม่ต้อง

ให้น้องๆ ขึ้นมาบนห้องสมุด “พี่สอนน้อง” คือ เราต้องการหาแกนนำาให้มาสอน

น้อง ชักจูงน้องเป็นลูกโซ่ เพื่อให้น้องๆ มาทำาต่อจากเรา”

ไม่มีใครปฏิเสธชื่อนี้	ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน...

และจากนีไ้ป	หอ้งสมดุโรงเรยีนวดับอ่ทรพัยจ์ะไมม่คีวาม

เงียบเหงาอีกต่อไป	จะมีแต่การเรียนรู้ที่สนุกสนานเท่านั้น

 เริ่มต้นที่ “ข้อมูล”  
เพราะ	“ข้อมูล”	การใช้ห้องสมุดเป็นสิ่งสำาคัญในการทำา

กจิกรรมทีจ่ะทำาใหรู้ส้ดัสว่นและจำานวนของคนทีม่าใชห้้องสมดุ	

กลุ่มจิตใสอาสาจึงเริ่มลงมือสำารวจน้องๆ	 ในโรงเรียน

เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ	 และการใช้ห้องสมุด	 โดยใช้

แบบสอบถามที่ครูษาช่วยออกแบบให้	

“เราอยากให้น้องในโรงเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้น 

จากสถติเิดิมวธิกีารคอื ใหค้ณุครบูรรณารกัษท์ีป่ระจำาอยูห่ยอด

แผ่นพลาสติกประจำาชั้นเวลามีเด็กเข้าไปใช้ห้องสมุด พอถึง

กำาหนดกเ็อาออกมานบั และครกูจ็ะใหร้างวลัเดก็ท่ีเขา้ห้องสมดุ

เป็นประจำา...แต่ที่น่าตกใจคือพอเอาสถิติมาดูปรากฏว่าคนเข้า

ห้องสมุดน้อยมาก”

เมื่อเห็นว่า	“ห้องสมุดเริ่มร้างคน”		นุ่นและทีมจึงจัดทำา

แบบสอบถามใหม่อีกชุดเพื่อสำารวจความต้องการใช้ห้องสมุด	

ด้วยการลงไปสำารวจคนในโรงเรียน	ทั้งถามแบบตัวต่อตัว	และ

แจกแบบสอบถาม	

ขอ้มลูทีพ่บคือ	หอ้งสมดุมหีนงัสอืน้อย	ทีม่อียู่กเ็ลม่เกา่ๆ	

เดิมๆ	บางเล่มอ่านซ้ำาแล้วซ้ำาอีก	อยากได้หนังสือใหม่ๆ	บ้าง	

นุ่นและเพ่ือนแก้ปัญหาด้วยการเชิญชวนผู้ปกครอง

และชาวบ้านร่วมบริจาคหนังสือ  แม้จะมีการบริจาคเข้ามา

มากมาย แตห่นังสอืทีไ่ด้กไ็ม่ตรงกบัความตอ้งการของเดก็ๆ 

ในโรงเรียน บางเล่มก็ไม่เหมาะสมกับวัยของน้องๆ นุ่นจึง

คดัเลอืกบางสว่นท่ีเปน็ประโยชนเ์กบ็ไว ้ สว่นทีไ่มใ่ชก้น็ำาไป

ขายเพื่อนำาเงินมาสมทบทุนพัฒนาห้องสมุด เช่น อุปกรณ์

การเรียน หนังสือดีๆ หรือของตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม	 “หนังสือ”	 ที่ได้รับบริจาคจากใน

ชมุชนกย็งัไมเ่ปน็ท่ีพอใจของกลุม่จติใสอาสา	นุน่และเพือ่นจงึ

เริ่มเขียนจดหมายด้วยลายมือกว่าร้อยฉบับเพื่อขอความ

อนุเคราะห์หนังสือจากสำานักพิมพ์ต่างๆ ที่เธอพอจะรู้จัก 

เช่น ซีเอ็ด และสำานักพิมพ์อื่นๆ 

 น้องไม่มาหาหนังสือ..เราก็
เอาหนังสือไปหาน้อง

ระหวา่งรอคำาตอบจากสำานกัพมิพ	์	นุน่จดัแบง่ทมีในกลุ่ม

แกนนำา	 ชวนเพื่อนรวมกลุ่มมาอ่านหนังสือให้น้องฟังโดย 

คัดหนังสือและการ์ตูนที่คิดว่าน้องๆ	 สนใจใส่ตะกร้าไปอ่านให้

น้องฟัง	

และแล้วกิจกรรม	 “ห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่”	 ซึ่งนุ่น

อธิบายว่าเธอจำารูปแบบกิจกรรมนี้มาตั้งแต่เรียนชั้น ป.2	-	ป.3	

ซึ่งคุณครูนำาหนังสือใส่ตะกร้าแล้วมาวางไว้ที่ม้าหินอ่อนเพื่อให้

“	สิ่งที่นุ่นต้องการ 
มากกว่า	“จิตอาสา”	คือ	
ความสามารถในการ 
ทำางานเป็นทีม	เป็นเพื่อนคิด
เวลางานมีปัญหา… 
ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นุ่นเลือก  
“ทีมทำางาน”	ที่พอรู้จัก 
และมั่นใจได้ว่าจะสามารถ
ทำางานร่วมกันได้	”



สงขลา
ส่องแสง

103102

สงขลา
ส่องแสง

เด็กนักเรียนอ่าน	ซ่ึงตอนน้ันนุ่นเข้าไปอ่านเป็นประจำา	เลยคิดว่า

ถ้าทำาแบบนั้นกับโครงการของพวกเราน่าจะดี	 เพราะเห็นว่า

น้องๆ	 ไม่ชอบเข้าห้องสมุด	 แต่สิ่งท่ีเราคิดต่อคือ	 ถ้าเขาไม่มา	

เราก็จะไปหาเอง		

นุน่เลา่ตอ่วา่	ครัง้แรกทีห่ิว้ตะกรา้หนงัสอืไปหานอ้งๆ	นัน้	

ไม่ประสบความสำาเรจ็มากนกั		ไม่มใีครสนใจเลย	ขณะทีส่มาชกิ

ในทีมก็ไม่กล้าพูดจาโน้มน้าวเชิญชวน	 ทางออกตอนนั้นคือ

พยายามให้กำาลงัใจกนัเองว่าถา้ไมท่ำานอ้งๆ	กจ็ะไมเ่ขา้หอ้งสมดุ

อ่านหนังสือ	 และจะอ่านหนังสือไม่ออก	 ส่วนครูษาก็คอยให้

กำาลังใจบอกว่า	ท้อได้แต่อย่าถอย ทำาให้สมาชิกมีกำาลังใจ 

เพิ่มขึ้น

หลังได้กำาลังใจจากครูและสมาชิกในทีม กลุ่มจิตใส

อาสาก็เร่ิมเข้าหาน้องๆ มากขึ้น พยายามปรับกลยุทธ์ใน

การพูด จากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเป็นเริ่มต้นด้วยการ 

เล่นเกม มีตุ๊กตาหรือหุ่นมือประกอบการเล่า นอกจากนั้น

ยังดัดเสียงสูงๆ ต่ำาๆ เหมือนตัวละครในนิทานที่อ่านให้

น้องๆ ฟัง

“เรามาทบทวนความผิดพลาดในครั้งแรก และหาวิธี

ที่จะทำาให้น้องๆ มาอ่านหนังสือกับพวกเรา วันหนึ่งตอนที่

เดนิอา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุมองเหน็ตุก๊ตา จงึเกิดความคดิ

วา่ทำาไมไมเ่อาไปใช้รว่มกับการเลา่นทิาน เพราะในหอ้งสมุด

มีตุ๊กตาวางอยู่เฉยๆ หลายตัว”  

จากน้ันน้องๆ	 อนุบาลก็ถูกหลอกล่อให้สนใจหนังสือ

นทิานดว้ย	“ละครหุน่มอื”	ทีก่ลุม่คดิขึน้	แมจ้ำานวนนอ้งๆ	ทีม่า

จะไม่มาก	 แต่นุ่นก็คิดว่ากิจกรรมครั้งน้ี	 ประสบความสำาเร็จ 

เป็นที่น่าพอใจ

แตก่ลุม่จติใสอาสากม็ไิดห้ยดุอยูแ่คน่ัน้...นุน่แบ่งเพือ่นๆ	

แกนนำาเปน็	5	กลุม่	กระจายกำาลงักนัออกไปเลา่นทิานใหน้อ้งๆ	

ฟังตามมุมต่างๆ	ในโรงเรียน		และระหว่างที่อ่านหนังสือก็จะมี

กิจกรรม	“ตอบคำาถามชิงรางวัล”	ไปด้วย	

 “คาเฟ่” แห่งการเรียนรู้
ผลของความเพยีรพยายามของนุน่และเพือ่นๆ	ในระยะ

เวลา	4	-	5	เดือนของการทำาโครงการ		พบว่ามีน้องๆ	ระดับชั้น

อนุบาลสนใจเข้าร่วมฟังนิทานที่พี่ๆ	 นำามาเล่าประกอบ 

ละครหุ่นมือเพิ่มข้ึน	 และสิ่งที่สร้างความยินดีให้กับทีม 

จิตใสอาสามากที่สุดคือ มีหนังสือจากสำานักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค 

และสำานักพิมพ์อื่นๆ มูลค่านับแสนบาททยอยมาส่งที่

โรงเรียน ทำาให้ “ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์” มีจำานวน

หนงัสอืเพิม่ขึน้ และมสีือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัใหน้กัเรยีนใน

โรงเรียนได้ใช้อย่างไม่น้อยหน้าใคร อีกทั้งยังมีสถานที่ที่มี

ความสวยงามและน่าใช้มากขึ้น 

ทั้งหมดนี้เกิดจากความพยายามของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ	

กลุม่หนึง่ทีรั่กหนงัสอืและอยากทำาประโยชน	์อยากใหน้อ้งๆ	ใน

โรงเรียนอ่านหนังสือออก

ปา้หนเูลา่วา่		ชว่งแรกทีเ่ดก็ๆ	กลุม่จติใสอาสารว่มกนัคดิ

ชื่อ	 “โครงการห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง” นั้น	 แม้

ความหมายรวมๆ	ของคำาว่า	“ห้องสมุด”	คำาว่า	“คาเฟ่” และ	

คำาว่า	“เคลื่อนที่”	จะไปกันคนละทิศคนละทาง		แต่เมื่อนำาเอา

คำาทั้ง	 3	 มารวมกัน	 ก็จะได้ความหมายที่ชัดเจนในแง่ของการ	

“ส่งสาร”  

“นี่เป็นทักษะหนึ่งของการสื่อสาร ที่เด็กๆ พยายาม

บอกกล่าวให้คนได้รับรู้ว่า ห้องสมุดของพวกเขาเคล่ือนท่ีได้ 

ขณะเดยีวกนักย็งัเปน็หอ้งสมดุแหง่ความสนุกสนาน เพราะ

เขาตีความคำาว่า “คาเฟ่” คือเรื่องของความสนุกสนาน  

แปลโดยรวมคือ ห้องสมุดแห่งความสนุกสนานเคลื่อนที่ได้ 

และเขาก็ทำาได้จริงๆ”  

การเกิดขึ้นของทักษะด้านการสื่อสารมิได้มีเฉพาะการ 

ต้ังช่ือโครงการเท่าน้ัน	แต่ระหว่างการทำากิจกรรมเด็กๆ	ท้ัง	5	คน

ลว้นเกดิ	“กระบวนการเรียนรู”้	และเกดิ	“ความเปลีย่นแปลง” 

หลายดา้น			โดยเฉพาะการปรับเทคนคิการพดู		และการสือ่สาร

ผา่นละครหุน่มอื	หรอืแมแ้ตก่ารเลา่นทิาน		เหลา่นีคื้อ	“สิง่ใหม”่ 

ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กๆ	ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

ถ้ามองในเชิงความเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล	 สำาหรับนุ่น 

ที่เจ้าตัวบอกว่า	 “เป็นคนอารมณ์ร้อน ปากจัด และมักพูด

กอ่นคดิ”  โครงการหอ้งสมดุคาเฟเ่คลือ่นทีพ่ีส่อนนอ้ง	ทีน่ยิาม

บอกชัดแล้วว่า	“ต้องสนุกสนาน”		ทำาให้นุ่นต้องเตือนตัวเอง

ในทุกๆ	ครั้งที่ทำากิจกรรมกับน้องๆ	ทำาให้นุ่นเป็นคนใจเย็นขึ้น

โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว	

“ได้อยู่กับน้องๆ อ่านหนังสือให้น้องๆ ฟัง ทำาให้กลาย

เปน็คนใจเยน็ไปเลย เพยีงแคเ่หน็นอ้งๆ มานัง่ฟงัเราเลา่นทิาน 

เราก็มีความสุขแล้ว” นุ่นบอก

บุษ	เลขานุการของทีม	บอกว่า	นอกจากจะมีหน้าท่ีจัดทำา

รายงานและสรุปกิจกรรมของกลุ่มแล้ว	บุษยังต้องช่วยเพื่อนๆ	

อ่านหนังสือให้น้องๆ	ฟังด้วย	

“บางทกีเ็อาหนังสอืไปอา่นใหน้อ้งๆ ฟงัตามหอ้งเลย หรือ

ตามใต้ต้นไม้บ้าง คือทุกคนจะมีหน้าท่ีเหมือนๆ กัน แต่ส่ิงท่ี 

ได้เรียนรู้มากคือการจดบันทึก และสรุปประเด็นเพื่อเอาข้อมูล

มานำาเสนอ” 

สว่นกิฟ๊ทีร่บัผดิชอบงานการเงนิบอกวา่	รูส้กึภมูใิจกบัการ

ทำากจิกรรมของตนเอง	เมือ่เหน็วา่นอ้งสนใจและใหค้วามสำาคญั

กับการอ่านก็รู้สึกหายเหนื่อย

แมผ้ลสำาเรจ็ทีเ่กดิข้ึนจะนำาความภาคภมิูใจมาสู่คนทำางาน	

โรงเรียน	และเกิดผลต่อชุมชน	แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดคือการท่ีพวกเขา

พิสูจน์ให้เห็นว่า	 “เพียงแค่คิด” ก็มิอาจเดินไปสู่จุดหมายได้	

หากไม่ได้ “ลงมือทำา”

และสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า “การทำาเรื่องเล็กๆ ตาม

ศักยภาพ” ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้...

.....

“	มีหนังสือจากสำานักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค	และสำานักพิมพ์อื่นๆ	มูลค่านับแสนบาททยอยมาส่งที่
โรงเรียน	ทำาให้	“ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์”	มีจำานวนหนังสือเพิ่มขึ้น	และมีสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยให้้ใช้...	อีกทั้งยังมีสถานที่ที่มีความสวยงามและน่าใช้มากขึ้น	” 

โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โครงการห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่พี่สอน
น้อง
กลุ่มจิตใสอาสา
นางสาวธนพร	บุญส่ง

นางสาววนัชพร	หวั่นเส้ง

นางสาวบุษยา	พิมพาชะโร

นางสาวพิมพิศา	ปาณะ

นางสาวอารีรัตน์	งาหัตถี	

ที่ปรึกษาโครงการ:	ครูศลิษา	มานะศิริ
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ว่าที่ครู...ต่อยอดทุนเดิม 
สร้างความยั่งยืน 
กลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม

เพราะต้องการใช้ “ทักษะความรู้” ด้านครูที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์...

5 หนุ่มจากกลุ่ม “ว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม” นักศึกษาจากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย ณัฐพล ราตรีพฤกษ์ หรือ “ลิฟ”  

จิตพงศ์ วรรณเพชร หรือ “แม็ค” รุสลาน มาราสา หรือ “ลาน”  ศตวรรษ โชติช่วง 

หรอื “เจมส์” และ กติตนินัท ์มากเกลือ่น หรือ “แจค๊” จงึรวมตัวกนัทำาโครงการ

อาสาพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

 กว่าจะเป็นกลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์ 
สิ่งดีๆ สู่สังคม

“ถ้าพูดจริงๆ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมาถึงวันนี้ได้  ตอนแรกคิดแต่ว่า

ทำาๆ ไปเถอะ เรื่องอะไรก็ทำาไป แต่พอได้ทำาแล้วก็รู้สึกดี คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เรา

จะได้ไปพัฒนาโรงเรียน”  ลิฟบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำาโครงการ

ลฟิเลา่ต่อวา่	เขาชอบทำากจิกรรมมาก	ตัง้แตปี่	1	เขาและเพือ่นๆ	ทำากจิกรรม

ให้คณะมาโดยตลอด	เม่ือพ่ีๆ	จากสงขลาฟอร่ัมมาแนะนำาว่ามีโครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลาให้น้องๆ	เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนไปทำาโครงการดีๆ	เพื่อ

ชว่ยเหลอืชมุชนสงัคม		พวกเราเหน็เปน็โอกาสดทีีจ่ะไดใ้ช	้“ทกัษะความรู้”	ทีม่อียู่

ไปช่วยชุมชน

“พวกเราเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์จึงคิดกันว่าจะทำาอะไรให้ตรงกับสิ่งที่

เราเรียนอยู่ เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนหรือเด็กๆ ท่ีกำาลังเรียนอยู่ และ 

ช่วงน้ันได้รู้จักกับอาจารย์พะเยาว์ อินทสุวรรณ ที่ทำางานร่วมกับ ตชด.ในเขตพื้นที่

จังหวัดสงขลา จึงขออาจารย์เข้าไปดูพื้นที่ในโรงเรียน ตชด.ว่าขาดเหลืออะไรบ้าง 

“	พวกเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์จึงคิดกันว่าจะทำาอะไรให้ตรงกับสิ่งที่เราเรียน 
เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนหรือเด็กๆ	ที่กำาลังเรียนอยู่	และช่วงนั้นได้รู้จักกับ 
อาจารย์พะเยาว์	อินทสุวรรณ	ที่ทำางานร่วมกับ	ตชด.ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 
จึงขอเข้าไปดูพื้นที่ในโรงเรียน	ตชด.ว่าขาดเหลืออะไรบ้าง	พบว่ามีการเพาะเห็ด 

แต่ยังขาดระบบการจัดการ	จึงคิดจะไปช่วยหนุนเสริมการเพาะเห็ดให้เกิดความยั่งยืน ”
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พบว่ามีการเพาะเห็ด แต่ยังขาดระบบการจัดการ จึงคิดว่าน่าจะไปช่วยหนุนเสริม

ให้การเพาะเห็ดเกิดความยั่งยืน”    

ลิฟเล่าต่อว่า	เหตุผลท่ีเลือกทำาโรงเรือนเพาะเห็ด	เพราะเห็ดดูแลรักษาได้ง่าย	

แค่เปิดน้ำาควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน	 และมีคุณครูคอยดูแลอยู่ห่างๆ	 เท่านั้น	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ	 สามารถนำาเห็ดไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันได้	 

และที่สำาคัญโรงเรือนแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ	 ในโรงเรียน	 มีฐานให้

เด็กๆ	 ได้ลงมือปลูกเห็ดจริงๆ	 มีส่ือการเรียนรู้เรื่องวิธีการเพาะพันธุ์	 และคุณค่า

ทางโภชนาการของเห็ด...นี่เป็นความตั้งใจของพวกเราที่เลือกทำาโครงการนี้	

แต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดต้องใช้งบประมาณสูง หลายครั้งจึงมี

คำาถามว่า ทำาไมต้องสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดใหม่ โรงเรือนเก่าใช้ไม่ได้หรือ...  

ลานบอกว่า	เพราะโรงเรือนเก่าทำาด้วยใบจากจึงไม่ได้มาตรฐาน	ครั้งแรกที่

ลงพ้ืนที่เราเห็นว่าโรงเรือนเก่ายังมีสภาพดีอยู่	 แต่พอลงไปดูพ้ืนที่ครั้งที่สอง  

กลับพบ “เชื้อรา” ขึ้นเต็มโรงเรือนไปหมด ประกอบกับข้อมูลที่เราสืบค้นมา

ไดบ้ง่ชีว้า่ถา้โรงเรอืนมเีชือ้รา เหด็กจ็ะไมง่อกและตายหมด  นีค่อืเหตผุลทีเ่รา

ต้องสร้างโรงเรือนใหม่

 ระดมทุน...ก่อนเริ่มโครงการ
กรรฑิมา เชาวตะ หรือ “พี่เก๋” พี่เล้ียงจากสงขลาฟอรั่มบอกว่า	 น้องๆ	 

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งใจทำางานมาก	 ค่อนข้างแอ็คทีฟและมีความมุ่งมั่น	 เห็นได้ชัด

ตัง้แตช่ว่งเริม่ตน้เขยีนโครงการทีต่อ้งการใช	้“ทกัษะความเปน็คร”ู	ใหเ้กดิประโยชน	์	

เขาเห็นว่าโรงเรียน ตชด. ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปสอนได้ เพราะเป็นโครงการ

ที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เขาก็เลยรู้สึกอินและอยากทำางานกับกลุ่ม ตชด. เขาตั้งใจเต็มท่ีเลยว่าต้อง

เป็นกลุ่มโรงเรียน ตชด.เท่านั้น  พวกเขาบอกว่าถ้าเขาเรียนจบไปแล้ว เขาคง

ไม่มีโอกาสมาสอนโรงเรียน ตชด. เขาต้องไปสอนโรงเรียนอื่น ฉะนั้นเม่ือมี

โอกาสจึงอยากสานฝันให้เป็นจริง

และเมือ่โครงการผ่านการคดัเลอืก  โครงการอาสาพฒันาเพ่ือการพึง่พา

ตนเองก็เริ่มต้นขึ้น...

แม็คเล่าว่า	เม่ือรู้ว่าได้ทำาโครงการแน่ๆ	จึงชักชวนเพ่ือนๆ ลงไปสำารวจพ้ืนท่ี

ทันที เพราะอยากรู้ว่างบประมาณท่ีได้มากับแผนงานท่ีคิดไว้จะเพียงพอหรือไม่ 

ทั้งการเข้าไปศึกษาข้อมูลที่โรงเพาะเห็ดจริงๆ	ดูราคาเชื้อเห็ด	ราคาขาย	การสร้าง

โรงเรือนควรมีลักษณะแบบไหนอย่างไร	 ต้องใช้งบประมาณเท่าไร	 เมื่อได้ข้อมูล 

แลว้รูเ้ลยวา่	“ไม่พอแน่ๆ ”	เลยวางแผน	“หาทนุ”	เพิม่	พอกลบัไปถงึมหาวทิยาลยั

จึงชักชวนเพ่ือนๆ	ในเอกเดียวกันได้ประมาณ	50	-	60	คน	ช่วยกันออกไประดมทุน

หาเงินเพื่อทำากิจกรรม	

“ตอนแรกวางแผนกันว่าจะไปถนนคนเดินท่ีหาดใหญ่ก่อน 

คดิวา่คงไดเ้งนิไมเ่ทา่ไหร ่แตพ่อไปถงึกลบัเหนอืความคาดหมาย

มาก มีคนให้ความสนใจสมทบทุนกับพวกเราเยอะเหมือนกัน” 

แม็คเล่าต่อว่า	ครั้งต่อมาก็ไประดมทุนที่กรีนเวย์	บริเวณ	

บขส.	 และโรงอาหารในมหาวิทยาลัย	 ขณะเดียวกันก็สร้าง	

Fanpage	“กลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม”	 เพื่อเป็น

ช่องทางระดมทุนและใช้ประชาสัมพันธ์โครงการไปพร้อมกัน	

ผ่าน	 Fanpage	 ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งก็มีคนให้ความสนใจ 

โอนเงินเข้าบัญชีมาจำานวนหนึ่ง

แม้จะระดมทุนเพ่ิมเติมได้ แต่รูปแบบของโรงเรือน

เพาะเห็ด และกิจกรรมท่ีทำาในลักษณะของ “ค่ายอาสา”  ต้อง

ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ขณะที่งบประมาณจากสงขลา 

ฟอรั่มและที่ได้จากการขอรับบริจาคอาจจะไม่เพียงพอ 

แกนนำาจึงเข้าไปหารืออาจารย์ในคณะ เพราะทราบว่าทาง

คณะมงีบประมาณอยูจ่ำานวนหน่ึง ซ่ึงนกัศกึษาสามารถเขยีน

โครงการเสนอข้ึนไปเพ่ือขอใช้งบประมาณดังกล่าวได้ แต่ต้อง

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำานุบำารุงศาสนสถานหรือ

วัฒนธรรมประเพณี พวกเราจึงเขียนโครงการเสนอข้ึนไป 

โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งนำามา

ทาสีสำานักสงฆ์ อีกส่วนหนึ่งนำามาใช้จัดค่ายอาสาสร้าง 

โรงเรือนเพาะเห็ดได้ในที่สุด 

 แบ่งงาน...ตามความถนัด
เมื่อทีมทำางานและงบประมาณลงตัว	 กลุ่มแกนนำาจึง 

รว่มกนักำาหนดบทบาทของสมาชกิในทมี	เพือ่ใหก้ารทำาโครงการ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ซึ่งแม็คบอกว่า วิธีการแบ่งก็คือ 

ใช้ความถนัดของคนในทีมเป็นหลัก

“ใครถนดัดา้นไหนกท็ำาดา้นน้ัน   ผมกบัลานถนัดดา้น

การก่อสร้างก็ทำาหน้าที่ก่อสร้างตัวโรงเรือน ส่วนเจมส์กับ

แจค็ทำาหนา้ทีป่ระสานงาน ดแูลเพือ่นๆ ลฟิเปน็หัวหนา้คอย

ควบคุมดูแลภาพรวมของงานทั้งหมด” 

ลาน	เพ่ิมเติมว่า	แม้เขากับแม็คจะชอบงานก่อสร้าง	แต่ยงั

มีประสบการณ์ไม่มากนัก	 เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาลงมือจริง	

ยังต้องขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนอยู่ดี

“ผมโชคดีได้จ่าสิบตำารวจมานพ อายุวงศ์ ครูผู้ดูแล

โครงการอาหารกลางวันเข้ามาช่วยประสานผู้ใหญ่บ้านให้ 

และผูใ้หญบ่า้นกป็ระกาศชกัชวนลกูบา้นเข้ามาชว่ยกอ่สร้าง

โรงเรือนเพาะเห็ด ซ่ึงนับว่าโชคดีท่ีโรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย

“	เห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้
ใช้	“ทักษะความรู้” ที่มีอยู่ 
ไปช่วยชุมชน		พวกเรา 
เรียนคณะศึกษาศาสตร์ 
จึงคิดกันว่าจะทำาอะไร 
ให้ตรงกับสิ่งที่เรียนอยู่	”

“	โรงเรียน	ตชด.	ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปสอนได้...	ตั้งใจเต็มที่เลยว่าต้องเป็นกลุ่มโรงเรียน 
ตชด.เท่านั้น		...ถ้าเขาเรียนจบไปแล้ว	เขาคงไม่มีโอกาสมาสอนโรงเรียน	ตชด.	 
ต้องไปสอนโรงเรียนอื่น		ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสจึงอยากสานฝันให้เป็นจริง	”
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอาสาพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
กลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม
นายณัฐพล	ราตรีพฤกษ์				

นายจิตพงษ์	วรรณเพชร	

นายรุสลาน	มาราสา

นายศตวรรษ	โชติช่วง

นายกิตตินันท์	มากเกลื่อน	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์พเยาว์		อินทสุวรรณ  

มีฐานความสัมพันธ์ท่ีดีกับชาวบ้านอยู่แล้ว การขอความร่วมมือจึงทำาได้ไม่ยาก 

ผมและเพื่อนๆ ก็ทำาหน้าที่เป็นลูกมือช่วยยกของ ผสมปูน และงานแบกหา

มอื่นๆ”   

หลังสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ	ก็ถึงเวลาของการให้	“ความรู้”	ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ

จากฟารม์เหด็ดวงดาวทีพ่วกเขาซือ้เชือ้เห็ดมาใหค้วามรูกั้บเดก็ๆ	ในเรือ่งการดแูล

เห็ดและประโยชน์ที่จะได้รับ

ในส่วนของการจัดการหลังจากน้ี	 เน่ืองจากทางโรงเรียนมีทุนเดิมเรื่อง 

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ภายใต้การดูแลของจ่าสิบตำารวจมานพ	อายุวงศ์	อยู่บ้าง 

ซึ่งพวกเขาเห็นว่าหากนำาโครงการเพาะเห็ดมาเช่ือมโยงกับระบบกับสหกรณ์ 

น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากกับโรงเรียน	 โดยเฉพาะในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน	

และเงินปันผลจากการขายเห็ด	 โดยพวกเขาจะมีงบประมาณตั้งต้นให้โรงเรียน

จำานวน	 5,000	 บาท	 ซึ่งเหลือจากการซื้อก้อนเชื้อเห็ดแล้ว	 ต่อจากนั้นเพียงแค่

เด็กๆ	 ในโรงเรียนหมั่นแวะเวียนกันมาดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด	 หากได้ผลผลิต 

บางส่วนก็นำามาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน	 หากเหลือก็สามารถนำาไปขายใน

ตลาดชุมชนเพื่อนำาเงินเข้ามาใช้หมุนเวียนในสหกรณ์ต่อไป

 เรียนรู้จาก “ค่าย”
แมโ้ครงการจะสำาเรจ็ลลุว่งตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว	้และสิง่ทีเ่ปน็เคร่ือง

ยืนยันความสำาเร็จคือ	 โรงเรือนเพาะเห็ดมูลค่า	 40,000	 บาท	 และงบประมาณที่ 

เป็นทุนหมุนเวียนอีกประมาณ	 5,000	 บาท	 พร้อมกับการวางระบบด้วยการ	

“เชื่อมโยง”	 ระบบสหกรณ์กับการเพาะเห็ดเพ่ือให้เกิดทุนหมุนเวียนในอนาคต	

วันนี้เห็ดจะอยู่หรือย่อยสลายไปไม่สำาคัญเท่ากับการท่ีพวกเขาได้นำา	 “ทักษะ

ความรู้”	ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในโรงเรียน

พี่เก๋บอกว่า	จุดเด่นของน้องๆ	กลุ่มนี้คือ	พวกเขาไม่นิ่ง

ดดูาย	พยายามคดิ	“ตอ่ยอด”	เพือ่ให้โครงการบรรลผุล	ทัง้การ

ระดมทนุหางบประมาณเพิม่	แตท่ี่นา่ประทบัใจมากทีส่ดุคอืการ

ทีน่อ้งๆ คดิตอ่ยอดดว้ยการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัโครงการ 

ไม่ใชแ่คส่รา้งโรงเรอืนเพาะเหด็เสรจ็แลว้กจ็บกนั	แตพ่วกเขา

นำาความรูเ้รือ่งสหกรณไ์ปสอนเดก็ๆ	ในโรงเรยีนดว้ย	เพราะพวก

เขาเห็นว่าเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารีเสด็จมาแต่ละคร้ังจะมีองค์กรท้องถ่ินเขา้มาบรูณะโรงเรยีน

เปน็จำานวนมาก	แตเ่มือ่พระองคเ์สดจ็กลบั	ทกุอยา่งก็ถกูท้ิงรา้ง	

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ	กับโรงเรียนเลย	 เหมือนเอาเงินมา

เทท้ิงเปล่าๆ	 ด้วยเหตุนี้พวกเขาเลยคิดต่อว่าทำาอย่างไรให้

โครงการนี้ยั่งยืนมากที่สุด

ด้าน จ่าสิบตำารวจมานพ อายุวงศ์ ผู้ดูแลโครงการ  

เล่าต่อว่า นอกจากความรู้ด้านการเช่ือมโยงการทำางานในรูปแบบ

สหกรณท์ีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัทักษณิได้เขา้ไปให	้“เครือ่งมอื” 

ในการทำางานแล้ว	ยังทำาให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น 

ได้ชัด จะเห็นว่าเด็กๆ มีความขยัน เอาใจใส่ จัดเวรแวะเวียน

กันมาดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อสงสัยใน

การดูแลหรืออยากรู้ชนิดของเห็ด เด็กๆ จะมาอ่านบอร์ด

ข้อมูลท่ีโครงการทำาไว้ให้อย่างละเอียด แต่ท่ีน่าดีใจไปกว่าน้ัน

คอืชาวบา้นกม็กีารเขา้มาศกึษาขอ้มลูของโรงเรอืนเพาะเหด็

ด้วยเหมือนกัน

แมค็มองวา่	การทำาโครงการครัง้นีเ้ขาเหน็ความตัง้ใจของ

เพื่อนๆ	แม้ช่วงแรกๆ	จะเกิดความกังวลก็ตาม	

“เพราะสมาชิกเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะ เราเห็นผู้หญิง

เลื่อยไม้ จับค้อน ตอกตะปูก็กลัวจะเกิดอันตราย ได้แต่บอกว่า

ใหร้ะวงั  สว่นเรือ่งของการประสานงานทีผ่ดิพลาดตัง้แตแ่รกนัน้

ถือเป็นประสบการณ์สำาคัญ แต่พวกเขาก็ผ่านมาได้ด้วยการ

ร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาไปทีละจุดกับเพื่อนในกลุ่ม  

สิง่ท่ีประทบัใจอกีอยา่งหนึง่คอืการทีช่าวบ้านเขา้มารว่มทำา

กจิกรรมโดยไมท่ิง้ไปกลางคนั ทกุคนตา่งลงไมล้งมอืชว่ยกนั

ทำาจนสำาเร็จ ทำาให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ”

ส่วนลานบอกว่า	โชคดีมากที่ได้เข้ามาทำางานในกลุ่มนี้	

“ผมเป็นมุสลิมเพียงคนเดียวในกลุ่ม เพื่อนทุกคนจะ

เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมภูมิใจ 

จากเดิมที่ผมเป็นคนที่ไม่เคยทำากิจกรรมอะไรเลย กระทั่ง

เขา้มาเรยีนมหาวทิยาลยั มาอยูร่ว่มกลุม่เดยีวกนั เพือ่นเปน็

คนชกัชวนใหผ้มทำากจิกรรมเหลา่นี ้ โครงการนีถื้อเปน็ความ

ภาคภูมิใจที่ผมสามารถทำาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างชัดเจน  

การทำางานก็จะเจอปัญหาต่างๆ ย่ิงทำากับคนหมู่มากด้วยแล้ว 

การควบคุมอารมณ์เป็นส่ิงที่จำาเป็นมาก พวกเราจะใช้วิธี 

จัดประชุมทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม ซึ่งช่วยให้พวกเราได้

พูดคุยแสดงความคิดเห็น สามารถระบายความรู้สึกให้

เพื่อนๆ ได้รับรู้ ความตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงไปได้ และมี

กำาลังใจในการทำางานต่อไป” 

และนี่คืออีกหนึ่ง “บทเรียน” ของการทำางาน ที่แม้จะ

มีปัญหาอุปสรรคนานัปการ แต่พวกเขาก็สามารถ “ก้าวข้าม” 

ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วย “ทักษะความรู้” และ 

“หวัใจ” ทีเ่ตม็รอ้ย เพือ่สรา้ง “ความยัง่ยนื” ใหก้บัโครงการ

อาสาพัฒนาเพือ่การพึง่พาตนเอง ดว้ยหวงัวา่ทา้ยทีส่ดุแล้ว

โครงการที่พวกเขาคิดจะไม่ “ล่มสลาย” และ “หายไป” 

เหมือนกับโครงการที่ผ่านๆ มา

.....

“	กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด		จะเห็นว่า 
เด็กๆ	มีความขยัน	เอาใจใส่	 
จัดเวรแวะเวียนกันมาดูแล 
โรงเรือนเพาะเห็ดอยู่เสมอ 
เมื่อเกิดข้อสงสัยในการดูแล
หรืออยากรู้ชนิดของเห็ด 
เด็กๆ	จะมาอ่านบอร์ดข้อมูลที่
โครงการทำาไว้ให้อย่างละเอียด		 
แต่ที่น่าดีใจไปกว่านั้นคือ 
ชาวบ้านก็เข้ามาศึกษาข้อมูล
ของโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
เหมือนกัน	”
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เมื่อ “ท้องนา” 
กลายเป็นโรงเรียน

“วันนี้หนูเต็มใจมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้าว” 

“น้องบี”	 เด็กหญิงตัวเล็กๆ	ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนท้องนา	 โรงเรียน

แห่งแรกและแหง่เดยีวทีต่ำาบลทา่ขา้ม	อำาเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลาจดัตัง้ข้ึนเพือ่

เป็นแหล่งอบรม	“บ่มเพาะ”	เพื่อ	“สร้างคน”	ให้เป็น	“ชาวนา”	ที่สมบูรณ์แบบ	

กำาลงัขะมกัเขมน้เกีย่วข้าวบนแปลงนาสาธติ	แมท้า่ทางจะไมท่ะมดัทะแมงมากนกั	

แตด่ว้ยความมุง่มัน่	และแววตาแหง่ความตัง้ใจ	ทำาใหน้อ้งบกีม้หนา้กม้ตาเกีย่วข้าว

ท่ามกลางสายฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	

“แม้วันนี้ฝนจะทำาให้เกี่ยวข้าวได้ไม่มากนัก แต่คุณครูบอกว่าอีกสามสี่วัน 

เม่ือฝนหยุดตกจะมาเก่ียวต่อให้หมด น้องจะมาอีกค่ะ เพราะเก่ียวข้าวไม่ยาก สนุกดี 

ภูมิใจด้วยที่ได้เกี่ยวข้าวกินเอง” 

 ฝึกทักษะการเป็น “ชาวนา”
โครงการโรงเรียนท้องนา เป็น 1 ใน 22 โครงการพลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา ทีส่งขลาฟอรัม่ และมลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย์ จำากดั 

(มหาชน) สนับสนุนให้น้องบี และเด็กๆ ในชุมชนอีกหลายคนเข้ามาศึกษา 

เรียนรู้ และฝึกทักษะการเป็น “ชาวนา” โดยมีคนสำาคัญอย่าง ขวัญตา บุญแม่น 

หรือ “เก๋”  อุสุมา วงศ์วรณ์ หรือ “อุ๊”  กัณฑิมา วงศ์วรณ์ หรือ	“ปลา” และ  

ธรีศกัดิ ์บินละหมี หรอื “ชารฟี” แกนนำารุน่พีท่ำาหนา้ที ่“เชือ่มโยง” เด็กๆ และ

คนในชุมชนให้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิถีการทำานาแบบดั้งเดิมเพื่อสืบทอดความรู้

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

และเพราะพี่ๆ 	เหลา่นี	้ทำาใหน้อ้งบแีละเพือ่นๆ	นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหินเท่ียง 

มีโอกาสเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทำานาจากผู้รู้ในชุมชน

ชารฟี	เลา่วา่	ชาวบา้นในตำาบลทา่ขา้มสว่นใหญ่ประกอบอาชพีทำานา	ทำาให้

ต้องพ่ึงพาสารเคมีในการทำาเกษตรโดยไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว	 และ 

ผลท่ีตามมากค็อืทำาใหด้นิเสือ่ม	เมือ่ดนิเสือ่มกต็อ้งเพิม่ปรมิาณสารเคมลีงไปในดนิ	

กลุ่มศิลามณี

“	เรารู้ว่าชาวนาทำางานหนัก	เราเห็นปู่ย่าตายาย	พ่อแม่ของเราทำานากันมา
อย่างต่อเนื่อง	เราเองก็กินข้าวเป็นอาหารหลัก	ก็อยากจะช่วยสืบทอด 

วิธีการทำานาไปสู่คนรุ่นหลัง ”
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เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น	 และถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้รับจะมี

ปริมาณมากตามความต้องการ	 แต่ชาวบ้านก็ต้องประสบกับ

ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินเช่นกัน	 ดังน้ันไม่เพียงแต่เด็กๆ	 ใน

ตำาบลท่าข้ามเท่าน้ันท่ีต้องทนอยู่กับปัญหาน้ี	 องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) เองก็เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 

จึงย่ืนมือเข้ามาส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การทำานาที่เป็น

ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ต้ังแต่การคัดพันธ์ุข้าว หว่านข้าว 

เตรยีมตน้กลา้ เตรยีมทีน่า ปลกูกลา้ ใสปุ่ย๋ดแูลดิน ดแูลน้ำา 

เก็บเกี่ยว และสีข้าว โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนวัดหินเที่ยง

สมัครเข้ามาเรียนรู้กว่า 30 คน

“เรารู้ว่าชาวนาทำางานหนัก เราเห็นปู่ย่าตายาย พ่อแม่

ของเราทำานากันมาอย่างต่อเน่ือง เราเองก็กินข้าวเป็นอาหารหลัก 

ก็อยากจะช่วยสืบทอดวิธีการทำานาไปสู่คนรุ่นหลัง”	 เก๋กล่าว

พร้อมกับเล่าให้ฟังว่า	 งานหลักของแกนนำาอย่างเก๋	 คือการ

รณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาปลูกข้าวอีกคร้ัง	หลังจากท่ีคนรุ่นใหม่

เริม่เปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่	สว่นทีย่งัทำานาอยูก่ใ็ชส้ารเคมี

มากจนน่าห่วง	

“ทีมเรา 4 คน อุ๊ เก๋ ปลา และชารีฟ เป็นเด็กกันหมด 

แถมมาจากตา่งหมู่บ้าน เวลาวา่งไมค่อ่ยตรงกนั เกล๋องไปตดิตอ่

กับป้าจอม แม่ของปลาให้ช่วยมาเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ป้าจอม 

ใจดีมาก ก็ลงมาช่วยเราเต็มที่” เก๋บอกเล่าถึงทีมทำางาน

จอมศรี วงค์วรณ์	หรือ	“ป้าจอม”	ของเด็กๆ	บอกว่า 

ที่เข้ามาช่วยเด็กๆ	 เพราะเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดี 

มคีณุคา่กบัคนในชมุชน	จงึอยากจะเขา้มารว่มเปน็สว่นหนึง่ของ

โครงการ	 ทุกวันนี้ชาวนาที่นี่ก็ทำานาแบบใส่ปุ๋ยเคมี	 ใส่สารเคมี

กันมาก	 เห็นว่าลูกเราก็เป็นหนึ่งในแกนนำา	จึงตัดสินใจเข้าร่วม

เปน็ทีป่รกึษาโครงการ	คอยใหค้ำาแนะนำา	คำาปรกึษาตา่ง	ๆ 	และ

เป็นผู้ประสานงานวิทยากรในชุมชน

“คนแรกที่ประสานงานให้คือ ย่ามิตร บุตรราษฎร์  

ที่แม้จะแก่มากแล้ว แต่ย่ามิตรคือคนที่มีความรู้เรื่องการ 

ทำานาแบบด้ังเดิมมากที่สุด อยากให้แกมาสอนลูกหลาน 

ส่วนเก๋และอุ๊ก็พอมีความรู้เรื่องการทำานาอยู่บ้างจาก

ครอบครัว”

 รู้จักเมล็ดพันธ์ุ  รู้จักการปลูก
กิจกรรมการเรียนรู้การทำานาถูกจัดขึ้น	 4	 -	 5	 ครั้ง	 เริ่ม

ตั้งแต่	การสอนคัดเมล็ดพันธุ์	และเพาะกล้า	นับเป็นครั้งแรกที่	

“ย่ามิตร”	 ได้พบปะเด็กๆ	 มากมายท่ีให้ความสนใจเรียนรู้

ภมูปิญัญาปลกูขา้วทีย่า่มติรสัง่สมมา		กจิกรรมนีด้เูหมอืนจะไป

ได้สวย	 เพราะย่ามิตรเองก็มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ความรู้	

ขณะที่เด็กๆ	 คนรุ่นใหม่เองก็สนุกกับการได้ลงมือทำาจริง	

ระหว่างท่ีทุกคนแยกย้ายรอวันท่ีต้นอ่อนเติบโตเป็นต้นกล้า

สำาหรบันำาไปปกัดำาในนาข้าว	แกนนำาเยาวชนอยา่ง อุ ๊เก ๋ปลา 

และชารีฟ ก็ต้องกลับไปสรุปงานและเตรียมประสานงาน

ฝา่ยสถานที ่และนอ้งๆ เยาวชนใหม้าพรอ้มหนา้กนัอกีครัง้ 

ในวันปักดำา	

แต่ปัญหาก็เริ่มส่อแวว...	เมื่อทั้ง	4	คนต้องแยกย้ายกันไปเรียน	ต่างคนต่าง

มีภาระต้องรับผิดชอบ	ทำาให้เวลาว่างของทั้ง	4	คนไม่ตรงกัน

ก่อนที่กิจกรรมครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นขึ้น...ป้าจอมจึงเข้ามามีบทบาทอย่าง

มากในการทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแทนแกนนำาเยาวชน ท้ังเรื่องอาหาร 

น้ำาด่ืม วิทยากร และเยาวชนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม โชคดีท่ี อบต.ท่าข้ามย่ืนมือ

เข้ามาช่วย แต่แม้แกนนำาทั้ง 4 คนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ครั้นเมื่อถึงเวลา

ลงมือปฏิบัติ พวกเขาจะพยายามมากันให้มากท่ีสุด และสามารถทำาหน้าท่ี 

ผู้ช่วยวิทยากรได้อย่างดีเย่ียม

“ถึงแม้พวกแกนนำาเขาจะไม่ค่อยมีเวลา แต่เมื่อถึงวันจริงส่วนใหญ่เขาก็ 

จะมาช่วยดูน้องๆ มาช่วยย่ามิตร เพราะเด็กๆ จะมาเรียนกันหลายคน ย่ามิตร 

คนเดียวสอนไม่ทัน อุ๊ ปลา เก๋ ชารีฟ ก็จะผลัดกันมาช่วยสอนน้องๆ อีกทีหนึ่ง” 

ป้าจอมย้อนเล่าถึงสถานการณ์การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

และการจัดกิจกรรมอีก	 2	 ครั้งท่ีเหลือยังคงจัดแบบเดิมกระทั่งโครงการ 

เสรจ็สิน้ลง	ดเูหมอืนทกุคนในชมุชนจะมีความสขุกบัการไดเ้ห็นคนเฒา่คนแก่

ในชมุชนลกุขึน้มาเรยีนรูร้ว่มกบัลกูหลาน โดยเฉพาะเรือ่งการทำานาซึง่ใกลจ้ะ

ห่างหายไปจากตำาบลท่าข้ามเต็มที และคนที่ดูจะมีความสุขที่สุดก็คือย่ามิตร

ที่ดูสดใสและแข็งแรงข้ึน ตั้งแต่ได้เป็นวิทยากรเรื่องการทำานา ส่วนคนใน

ชุมชนก็ให้ความสำาคัญกับการทำานามากข้ึน เร่ิมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 

ลงไปมาก

“	ทุกคนในชุมชนมีความสุข
กับการได้เห็นคนเฒ่าคนแก่ใน
ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้ร่วมกับ
ลูกหลาน	โดยเฉพาะเรื่องการ
ทำานาซึ่งใกล้จะห่างหายไปจาก
ตำาบลท่าข้ามเต็มที	”
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 “ทักษะ” ไม่ได้...แต่ได้ “ความ
คิด-ทัศนคติ”

แตเ่มือ่หนัมาดูฝ่ายเยาวชนแกนนำา	ดเูหมอืนพวกเขาเอง

จะมีพัฒนาการน้อยที่สุด		และยอมรับในปัญหาของแต่ละคน

ชารฟีบอกวา่	พวกเราอยูค่นละหมูบ่า้น	การประสานงาน

จึงค่อนข้างลำาบาก	 อีกอย่างพวกเราก็เรียนกันคนละโรงเรียน	

แถมบางคนก็เรียนไปด้วยทำางานไปด้วย	 เราเองก็ติดภารกิจ

หลายอยา่ง	ยอมรบัวา่ชว่งทำาโครงการเราไมไ่ดเ้ต็มทีกั่บงาน 

ภาระการประสานงานสว่นใหญจ่งึตกอยูก่บัปา้จอม ถ้าถาม

ว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาตัวเราได้ไหม ตอบทันทีเลยว่า 

เรื่อง “ทักษะ” อาจจะไม่ได้ แต่เรื่อง “ความคิด” และ 

“ทัศนคติ” คิดว่าเราได้อะไรเยอะมากจากการเข้าร่วม

โครงการนี้ ที่สำาคัญคือการได้เรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าว

แต่ละเม็ดมันช่างยากเย็นเพียงใด 

“เมื่อก่อนผมเป็นคนที่กินข้าวเหลือประจำา แต่การทำา

โครงการทำาให้ผมรู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน

อยา่งไร และชาวนาตอ้งเหนือ่ยยากลำาบากแคไ่หน ตัง้แตเ่ตรยีม

ต้นกล้า เตรียมดิน ดูแลต้นกล้า ใส่ปุ๋ย ใส่น้ำา แล้วอากาศก็ 

ร้อนมาก กว่าจะได้เก็บเกี่ยว ชาวนาต้องทนปวดหลังตากแดด  

ทำาให้ผมเริ่มสำานึกถึงบุญคุณของข้าว ของน้ำา ของชาวนา  

เดี๋ยวนี้เวลาจะทานข้าวก็ตักแต่น้อย ถ้าตักมาแล้วจะต้องทาน

ให้หมด”	ชารีฟ	กล่าว

ในขณะทีท่ีป่รกึษาโครงการอยา่งปา้จอมบอกวา่	“เกเ๋ปน็

พี่คนโตสุด เขาเก่งเรื่องการพูดการคุย กล้าแสดงความคิดเห็น 

แต่เก๋ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการทำาโครงการ เช่นเดียวกับชารีฟที่

ติดเรียนเป็นประจำา”	ป้าจอมกล่าวด้วยความเข้าใจ	เมื่อถามถึง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนแกนนำาพบว่า	 เกิดขึ้น

น้อยมาก	 เนื่องจากเด็กๆ	 ไม่ค่อยมีเวลาให้กับโครงการ	 

แมก้ระทัง่ปลาลกูสาวแท้ๆ 	ของปา้จอมเอง	เมือ่พิจารณาดูแลว้

ยังพบว่าลูกสาวก็ยังเป็นคนขี้อายและพูดน้อยอยู่เช่นเดิม	

ด้านนูรอามีนี สาและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

สงขลาฟอรั่ม	 วิเคราะห์จุดเด่นของโครงการไปในทิศทาง

เดียวกันว่า	 โครงการโรงเรียนท้องนา	 แม้จะไม่สามารถช่วย

พฒันาเดก็แกนนำาไดเ้ตม็ท่ีตามทีเ่ราคาดหวัง	แตใ่นมมุมองของ

คนในชุมชนท่าข้ามแล้ว	เด็กแกนนำากลุ่มนี้ได้ใจชุมชนไปเต็มๆ	

ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมา	“จุดกระแส”	การทำานาแบบ

ไม่ใช้สารเคมี	แต่สิ่งที่เรามองว่าโครงการนี้ประสบผลสำาเร็จ

คือการที่ได้ทำาให้ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้รู้ในชุมชน ได้มีโอกาสสาน

สัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนต่างวัย ผู้เฒ่าผู้แก่ใน

ชมุชนกลบัมายิม้แยม้แจม่ใส กระฉบักระเฉง และเกดิความ

ภาคภูมิใจขึ้นอีกครั้งที่มีผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะคนรุ่นลูก

รุ่นหลานหันมาสนใจฟังเรื่องราววิถีชีวิตการทำานาในอดีต 

กระทั่งความสัมพันธ์แห่งวันเก่าๆ ย้อนกลับคืนมาสู่ชุมชน

ท่าข้ามอีกครั้ง

.....

“	ถ้าถามว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาตัวเราได้ไหม	ตอบทันทีเลยว่าเรื่อง	“ทักษะ” 
อาจจะไม่ได้		แต่เรื่อง	“ความคิด”	และ	“ทัศนคติ” 	คิดว่าเราได้อะไรเยอะมากจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้	”

โครงการโรงเรียนท้องนา
กลุ่มศิลามณี 
นางสาวขวัญตา	บุญแม่น

นางสาวอุสุมา	วงศ์วรณ์

นางสาวกัณฑิมา	วงศ์วรณ์	

นายธีรศักดิ์	บินละหีม	

ที่ปรึกษาโครงการ:	นางจอมศรี	วงศ์วรณ์
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วันที่ ปวิตรา เผ่าชู หรือ “แนน” นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเพ่ือนๆ อีก 4 คน 

คือ น้ำาฝน รักนุ้ย หรือ “น้ำา”  ศิริวรรณ แดงแก้ว หรือ “ป่าน” สุนารี หมดอะด้ัม 

หรือ	“ชะ” และ มัสนี ศรีมลายู หรือ “มัส” ต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์

ทอ้งถิน่	ภายใตแ้นวคดิ	“สำานกึรกับา้นเกิด”	นัน้	ตำานานเรือ่ง	“หวันายแรง”	ทำาให้

พวกเธอนึกถึง	“เก้าเส้ง”	เป็นพื้นที่แรก  

“ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ท่ีสอนสังคม ท่านสอนให้พวกเราคิดโครงการ

ตัง้แตเ่รยีนมธัยม พวกเราเคยไปขอตน้กลา้สนมาปลกูทีแ่หลมสนอ่อน แลว้เราเปน็

คนชอบเทีย่ว ไปเทีย่วหวัพญานาค แถวๆ แพขนานยนตท์ีเ่ขาจะทำากระเชา้ลอยฟา้ 

เห็นว่าต้นสนล้มตายจากภัยพิบัติ เลยเสนออาจารย์ว่าอยากทำาเร่ืองน้ี เพราะอาจารย์

ให้เราทำาเร่ืองอะไรก็ได้ เพื่อนเราก็ทำาเรื่องชายหาดคือไปปลูกผักบุ้งทะเล ต้นสน 

จากนัน้เมือ่มีโครงการนีเ้ขา้มาพวกเราคดิวา่นา่สนใจดทีีเ่ราจะไดท้ำาโครงการใหญ่ๆ 

การปลูกต้นสนอย่างเดียวอาจจะเล็กไป เราก็เลยคิดต่อว่าอย่างน้อยก็ลงไปสอน

เด็กให้รู้จักการอนุรักษ์มันน่าจะดีกว่า จึงเลือกชุมชนเก้าเส้ง เพราะเป็นชุมชน

สุดท้ายท่ีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน เราเลยอยากอนุรักษ์เอาไว้ เหมือนกับ

อนุรักษ์วัฒนธรรม”	แนนเล่าถึงที่มาที่ไปของการทำาโครงการ

ดว้ยทกัษะความรูท้ีม่อียู	่โดยเฉพาะดา้นการปกครองทอ้งถิน่	ทำาใหแ้นนและ

เพือ่นๆ	ตัง้ใจพฒันาชมุชนตามแนวคดิทีไ่ดร้่ำาเรยีนมา	และเมือ่ อาจารยเ์ทพรัตน ์

จันทพันธ์ หรือ “อาจารย์โต”	 แนะนำาให้ลองเขียนโครงการห้องเรียนเก้าเส้ง 

เพ่ือเข้าร่วมในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่สงขลาฟอรั่ม	 ร่วมมือกับ 

มูลนิธิสยามกัมมาจล	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งโครงการห้องเรียน

เก้าเส้งของพวกเธอก็ผ่านการคัดเลือก	โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า	“สิงห์สมุทร”

 หวังสร้าง “สำานึกรักบ้านเกิด” 
ดูเหมือนว่าส่ิงท่ี	“กลุ่มสิงห์สมุทร”	คิดและต้องการทำาคือ	การสร้างคนรุ่นใหม่

ที่มีสำานึกรักและหวงแหนชุมชนประมงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของสงขลา	

“ผ่านห้องเรียนเก้าเส้ง”	ห้องเรียนของเด็กๆ	ในชุมชน

ห้องเรียนเก้าเส้ง
กลุ่มสิงห์สมุทร

“	เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาพวกเราคิดว่าน่าสนใจดีที่เราจะได้ทำาโครงการใหญ่ๆ	
การปลูกต้นสนอย่างเดียวอาจจะเล็กไป	เลยคิดต่อว่าอย่างน้อยก็ไปสอนเด็กให้
รู้จักการอนุรักษ์น่าจะดีกว่า	จึงเลือกชุมชนเก้าเส้ง	เพราะเป็นชุมชนสุดท้ายที่

ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน	เราเลยอยากอนุรักษ์เอาไว้ ”
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ภารกจิของกลุม่นกัศกึษาสายปกครองทอ้งถิน่จึงเปน็การเปดิโอกาสให้

น้องๆ ในชุมชนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนประมงพ้ืนบ้านตัวเองตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียนรู้ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการ 

กัดเซาะชายฝั่ง 

“โครงการจะเน้นไปที่น้องๆ เยาวชน แต่ผลพลอยได้คือการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการคือ เราจะไปถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆ นำา

ไปสื่อสารกับคนในครอบครัว เช่น การเอาขยะมา Reuse หรือช่วยกันค้นหาสิ่งที่

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 “เก้าเส้ง”  ห้องเรียนที่ไม่มีหลังคา
หลังจากที่โครงการผ่านการพิจารณา	 แนนได้รับบทบาทเป็นหัวหน้ากลุ่ม	

เป็นแกนนำาให้เพื่อนๆ	เรื่องการวางแผนการทำางาน	ซึ่งเธอก็เป็นหัวหน้าแต่เพียง

ในนามเท่าน้ัน	 เพราะเมื่อถึงเวลาทำางานจริงทุกคนจะช่วยกันคิดช่วยกันทำาเสมอ	

และปรึกษาหารือกันว่าโครงการควรจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไร

“ตอนคิดทำากิจกรรมเพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันคิดหมด เช่น คิดว่าเวลาเราจัด

กิจกรรมให้น้องๆ หากมีแต่การบรรยายความรู้อย่างเดียว  อาจทำาให้น้องๆ เบื่อ 

รู้สึกไม่สนุก และไม่อยากเข้าร่วม เพื่อนๆ ก็เสนอว่าน่าจะนำาหุ่นแบบเจ้าขุนทอง

มาเล่นให้น้องๆ ดู  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และการทำางานทุกคนในทีมจะไป

ด้วยกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนว่าใครต้องทำาอะไร เพราะเรา

ทำางานเป็นทีมเวิร์ค ส่วนตัวแนนเองก็มีหน้าท่ีดูแลการทำางานของทุกคนในกลุ่ม” 

แนนบอกเล่าภาพรวมการทำางานของทีม

นอกจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออำานวย	 น้องๆ	 ในชุมชนเก้าเส้งส่วนใหญ่ก็	 

“ไม่เอาด้วย”	กับกิจกรรมของพี่ๆ	

“ตอนลงพ้ืนที่เพ่ือรับสมัครเด็กเข้าร่วมกิจกรรม มีมาสมัคร 9 คน  

แตพ่อถงึเวลาจัดกจิกรรมจรงินอ้งๆ ทีร่บัปากไวก้เ็ลอืกทีจ่ะไป “ตกีนั” แทนที่

จะมาทำาเรือ่งดีๆ  กบัเรา ตรงนีเ้หน็ชดัเลยวา่ความจรงิมนัไมไ่ดส้วยงามอยา่ง

ทีเ่ราวาดฝนัเอาไว ้มันมปีญัหา อปุสรรค ทัง้เรือ่งสภาพอากาศ และเรือ่งความ

ร่วมมือ” 

แมจ้ะต้องเจอกบัอปุสรรคมากมาย	แต	่“สงิหส์มุทร” กย็งัคงเดนิหนา้ทำางาน

“เราก้าวไปแล้ว เราถอยไม่ได้ ก็ให้กำาลังใจตัวเองว่านี่คือประสบการณ์ที่เรา

ต้องเจอไม่วันใดก็วันหน่ึง ฉะน้ันเราต้องทำาเท่าท่ีจะทำาได้ ทุกชุมชนย่อมมีท้ังด้านดี

และดา้นทีไ่มด่ดีว้ยกนัทัง้สิน้ และทีช่มุชนเก้าเสง้มสีิง่ดีๆ  คอือาชพีประมงพืน้บา้น

ที่ชาวบ้านยังคงทำากันอยู่ ซึ่งหลงเหลืออยู่น้อยมากในจังหวัดสงขลา จึงอยากให้ 

ส่ิงดีๆ น้ียังคงอยู่คู่เมืองสงขลาต่อไป” แนนและเพ่ือนๆ	บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นที่

ต้องการพัฒนาโครงการห้องเรียนเก้าเส้งต่อไป	

อย่างไรก็ตามเพียงแค่พละกำาลังของพวกเธออย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

ต่อการพัฒนาโครงการ	 ท้ังในด้านงบประมาณ	การตดิต่อประสานงาน	แม้กระทั่ง

ความรู้ในการลงชุมชน	 โชคดีท่ีพวกเธอได้รับความช่วยเหลือจากสงขลาฟอรั่ม	 

อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและคอยให้กำาลังใจกับพวกเธอเสมอมา

 แม้ไม่ราบรื่น...แต่ได้เรียนรู้
แม้การจัดกิจกรรมในชุมชนเก้าเส้งจะประสบปัญหา 

หลายดา้น	ทัง้ผูน้ำาชมุชนและเยาวชนในพืน้ทีไ่มใ่หค้วามรว่มมอื	

แม้จะตกลงกันไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตาม	นอกจากน้ีการลงพ้ืนท่ี

ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักสำาหรับแกนนำาผู้หญิงทั้ง	5	คน		

แตส่ิง่ทีท้ั่ง	5	คนร่วมแรงรว่มใจและลงมอืทำากนัเองในทกุ

ขั้นตอน	 ทั้งการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชุมชน

เกี่ยวกับโครงการ	 หรือการออกแบบกิจกรรม	 แม้ในท้ายที่สุด 

จะพบว่า	“เกินกำาลัง”	แต่ก็เป็น	“บทเรียน”	สำาคัญสำาหรับการ

ทำาโครงการครั้งต่อๆ	ไป

แนนอธิบายก่ึงๆ	ยอมรับว่า	ตอนเร่ิมทำาโครงการพวกเธอ

ขาดการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ขณะเดียวกันความรู้หรือ

ทฤษฎีที่ได้จากห้องเรียนก็หยิบจับมาใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น	

“พวกเราแค่อยากทำา แต่ขาดการศึกษาข้อมูลที่รอบ

ด้าน”

สำาหรับมัสที่รับผิดชอบด้านการเงินเล่าถึงประสบการณ์

ทีไ่ดร้บัจากการทำาโครงการวา่	งานนีฝ้กึความอดทน		และทำาให้

เธอเห็นความสำาคัญของคำาว่า	“เพื่อน”	มากขึ้น	

“มีอุปสรรคเยอะมาก ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องอดทน

ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ และเพื่อนก็เป็นสิ่งเดียวที่เรามี....เรา

จะให้กำาลังใจซ่ึงกันและกันตลอด เมื่อเห็นว่าเพื่อนท้อแท้ก็จะ

พยายามสร้างบรรยากาศให้ทำางานต่อได้” 

ขณะที่ชะเห็นว่า	การได้รับบทบาทให้ดูแล	“งานทั่วไป” 

ทำาให้เธอต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา	เพราะบางคร้ังเวลาไป

ทำากิจกรรมในชุมชนอาจมีสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้เสมอ	

“มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างทำากิจกรรม มีเด็กที่ไม่ได้สมัครทำา

กิจกรรมมาขอเข้าร่วมทำากิจกรรมด้วย เราก็อนุญาตให้เข้าร่วมได้ 

แต่ปัญหาคือ เด็กทั้ง 2 กลุ่มมีความขัดแย้งกันมาก่อน เราจึง

ต้องจัดกิจกรรมแยกกัน เพื่อให้กิจกรรมเดินต่อไปได้ โดยแบ่ง

เดก็เปน็ 2 กลุม่ คอืใหก้ลุม่ที ่1 วาดภาพวถิชีวีติของคนในชุมชน   

กลุ่มที่ 2 เล่าความรู้สึกที่มีต่อภาพถ่าย...ซึ่งงานก็ผ่านไปด้วยดี 

ไม่มีความขัดแย้ง” 

 บทเรียนสำาหรับครั้งต่อไป
องค์ประกอบที่ใช้มาตลอดเส้นทางของการทำางานคือ	 

ความพยายามทีม่าพรอ้มกบัความคาดหวงั	แตส่ิง่ที	่“กลุม่สงิห์

สมุทร”	พูดตรงกันก็คือ	สิ่งที่ทำาให้งานเดินหน้าไปได้อย่างยาก

ลำาบากคือการ	“ขาดข้อมูล”	และ	“ข้อมูล”	ที่ว่าก็คือ	ระบบ

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน	 จึงทำาให้พวกเธอ	 “เข้าไม่ถึง” 

ตัวแกนนำาท่ีแท้จริง	เม่ือเข้าไม่ถึงแกนนำา	การติดต่อประสานงาน

จึงเป็นไปด้วยความยากลำาบาก	

อีกประการท่ีพวกเธอมองว่าเป็น	“จุดอ่อน” คือการคิดว่า	

“เราเอาไปให้” 

“เราคิดแค่ว่า เราจะเข้าไปทำาให้  แต่เราไม่ได้ชวนคิด

ชวนคุยต้ังแต่เร่ิมต้นทำางาน ทำาเพราะเราอยากทำา มันเลย

เหมือนกับว่าเราไปยัดเยียดให้เขา โดยไม่ได้ถามความคิดเห็น

ของชุมชนเลยว่าเขาต้องการหรือไม่”	แนนสรุป		

ทั้งหมดคือสิ่งที่	 “สิงห์สมุทร”	 ว่าที่นักปกครองท้องถิ่น

ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

ในครั้งนี้	

และในครั้งต่อๆ ไป บทเรียนทั้งหมดจะทำาให้ “สิงห์

สมุทร” สามารถทำาโครงการและทำางานกับชุมชนได้อย่าง

รอบคอบและมีทิศทางมากยิ่งขึ้น

.....

“	โครงการจะเน้นไปที่น้องๆ	
เยาวชน	แต่ผลพลอยได้คือ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม... 
เราจะไปถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับน้องๆ	เพื่อให้น้องๆ	นำาไป
สื่อสารกับคนในครอบครัว	
เช่น	การเอาขยะมา	Reuse	
หรือช่วยกันค้นหาสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ”

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โครงการห้องเรียนเก้าเส้ง 
กลุ่มสิงห์สมุทร
นางสาวปวิตรา	เผ่าชู

นางสาวน้ำาฝน	รักนุ้ย

นางสาวศิริวรรณ	แดงแก้ว

นางสาวสุนารี	หมัดอะดั้ม

นางสาวมัสนี	ศรีมลายู	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์เทพรัตน์	จันทพันธ์
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ในช่วงชีวิตระดับอุดมศึกษา เด็กใหม่ไฟแรงหลายคนที่เพิ่งเข้า

มหาวิทยาลัยต่างมีความฝัน อยากไปให้ถึงเส้นชัย  หลายคนเดินตามฝัน 

ด้วยความพยายามตั้งใจเรียน ขณะที่อีกหลายคนเดินตามฝันด้วยการหา 

“ประสบการณ”์ นอกหอ้งเรยีน เพราะตอ้งการ “เรยีนรู”้ ชวีติจรงิ ยิง่นักศึกษา

สายสังคมด้วยแล้ว “ประสบการณ์จริง” นอกห้องเรียน เปรียบเสมือน  

“ทางลัด” ให้พวกเขาเข้าใจสังคมมากขึ้น

และเพราะตอ้งการเดนิตามฝัน	หนุม่สาวจากรัว้มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	

โปรแกรมวิชาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่	1	ซึ่งประกอบด้วย	ภูริภัทร เรืองสังข์ 

หรือ	“บอย”  ว่าท่ี ร.ต.ธาดา สังขาชาติ หรือ “ดิน  สุชาดา นวลแป้น หรือ “เจน” 

วรรณจกร มีชัย หรือ	“ตาล” และ อภิวัฒน์ เทิดเกียรติ หรือ “ซัน” ที่แม้จะอยู่

คนละห้อง แต่ทั้งหมดก็พร้อมที่จะร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงรวมตัว

กันทำาโครงการคืนชีวิตชาวคูขุด ในชื่อกลุ่มว่าสำานึกรักบ้านเกิด  

 กล้าเรียนรู้...กล้าที่จะเริ่มต้น 
กลุ่มสำานึกรักบ้านเกิดย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำาโครงการว่า	 จำาได้ว่า

มอียูว่นัหน่ึงบอยมาขอรายช่ือเพือ่นๆ	ทัง้	ดนิ	เจน	ตาล	และซนั	ใหเ้ขา้รว่มโครงการ

พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา	ทีท่างสงขลาฟอรัม่เปดิโอกาสให้เยาวชนทำาโครงการ

เพื่อสังคม	ตอนนั้นบอยเสนอโครงการปลูกป่า เพราะเห็นว่าเป็นโครงการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแบบง่ายๆ ท่ีพวกเราสามารถทำาได้ไม่ยากนัก 

แต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวก็ไม่ผ่าน เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการยัง 

ไมช่ดัเจนพอ พวกเราตอ้งกลบัมาคดิโครงการใหมต่ามโจทยก์ารทำาโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัว...

ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้... 
จากบทเรียนนอกห้อง
กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิด

“	คูขุดเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม	โดยเฉพาะทะเลสาบ	“นกน้ำาคูขุด” 
มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์	แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ซบเซาลง	
เพราะคนอพยพออกนอกพื้นที่มากขึ้น	ส่วนนักท่องเที่ยวก็มีน้อยลง	รวมถึงอาชีพหลัก

อย่างประมงพื้นบ้านก็กำาลังจะเลือนหายไป	เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน	แต่ยังไม่คิด 
เรียนรู้การทำางานกับคนข้างนอกกับชุมชน	เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำาไม ”
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บอยและเพ่ือนๆ	 ในกลุ่ม	 จึงเริ่มมองหาแนวทางการทำาโครงการใหม่จาก

ปัญหารอบตัวของสมาชิกในกลุ่ม	 จนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำา	 โครงการ

เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตำาบลคูขุด อำาเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของตาลในฐานะเป็นคน

ตำาบลคขูดุ และบอยในฐานะผูไ้ปเยอืน โดยการเก็บขอ้มลูชมุชนและคนืขอ้มลู

เพื่อให้ชุมชนหาทางแก้ไขร่วมกัน

“คูขุดเป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยเฉพาะทะเลสาบ 

ที่เรียกว่า “นกน้ำาคูขุด” มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์  

แต่ปัจจุบันท้ังคู่เห็นว่าชุมชนแห่งน้ีซบเซาลง เพราะคนในพ้ืนท่ีอพยพออกนอกพ้ืนท่ี

มากขึน้ สว่นนกัทอ่งเทีย่วกม็นีอ้ยลง รวมถงึอาชีพหลกัอย่างประมงพ้ืนบา้นกก็ำาลงั

จะเลือนหายไป” 

นอกจากน้ีปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานในชุมชนออกไปทำางานท่ีอ่ืน	 

เป็นอีกปัจจัยท่ีพวกเขาอยากรู้	 และหากได้คำาตอบก็อาจทำาให้พวกเขามีแนวทาง

พฒันาชมุชน	ดว้ยหวงัวา่ทา้ยท่ีสดุแลว้ชาวคขูดุจะหวนคนืกลบัสูช่มุชนของตนเอง	

ย่ิงเมื่อนำาเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับคำาตอบว่า	 พื้นที่นี้ 

เคยมีรุ่นพี่ทำาโครงการมาก่อนแล้ว	แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดัน

ให้พวกเขาตั้งใจจะทำาโครงการนี้ให้สำาเร็จ

 หยุด...หรือไปต่อ 
เมือ่โจทย์การทำางานชดั	ทมีงานพร้อม	กลุม่สำานกึรกับา้นเกดิกไ็ดช่ื้อโครงการ

ใหม่ที่เก๋ไก๋ว่า	 “คืนชีวิตชาวคูขุด” ในขณะท่ีสมาชิกกลุ่มก็เร่ิมมองเห็นลู่ทาง 

ความสำาเร็จของการทำาโครงการว่า	 “ถ้าทำาโครงการที่ใกล้ตัว และพอมีความรู้

อยู่บ้าง ก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จได้มากขึ้น”	

แต่ไม่ทันที่โครงการจะได้เริ่มต้น “จุดพลิกผัน” ก็เกิดขึ้น

เมื่อบอยผู้จุดประกายให้เพื่อนๆ	เข้ามาทำาโครงการนี้ต้องถอนตัวออกจาก

โครงการไป	ด้วยเหตุผลด้านการเรียน พร้อมลาออกจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง	

แกนนำาจึงเหลืออยู่เพียง	4	คน	คือ	ดิน	ซัน	เจน	และตาล		ทำาให้จำานวนสมาชิก 

ไมค่รบตามขอ้กำาหนดของสงขลาฟอรัม่	พวกเขาจงึหารอืกบัอาจารยท์ีป่รกึษาและ

พูดคุยกับเพื่อนๆ	ในทีม	ซึ่งทุกคนต่างตั้งคำาถามให้คิดต่อว่า	“อยากทำาต่อไหม”  

และคำาตอบที่ได้รับตรงกันคือ	 “อยากทำาต่อ”	 เพราะอยากได้ประสบการณ์	 

โดยเฉพาะตาลได้เล่าถึงความตั้งใจที่จะทำาโครงการต่อด้วยความมุ่งมั่นว่า

“เพราะคูขุดเป็นพ้ืนท่ีบ้านของตาล ถ้าทำาต่อก็จะเป็นโอกาสให้เราได้รู้จัก

บ้านตัวเองมากขึ้น แต่ถ้าไม่ทำาต่อ เพื่อนและอาจารย์จะมองอย่างไร เราไม่

อยากถกูมองว่า  “พวกเราไมเ่อาถา่น” เราเรียนเอกพฒันาชมุชน แตย่งัไมคิ่ด

เรียนรู้การทำางานกับคนข้างนอกกับชุมชน เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำาไม” 

ดังนั้นการหาสมาชิกมาให้ครบ	 5	 คน	 จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของเยาวชน

กลุ่มนี้

 

 เดินหน้า...คืนชีวิตให้ชาวคูขุด 
หลังได้ข้อสรุปร่วมกันหนุ่มสาวทั้ง	 4	 ก็เดินหน้าหา 

สมาชิกเพิ่ม	 ตาลจึงชวนเพ่ือนสนิทคือ	พรรณิการ์ พึ่งพัฒน์  

หรือ	“กั้ง” เข้าเป็นสมาชิกด้วย	เพราะเห็นว่ากั้งเป็นคนพูดเก่ง	

อีกทั้งยังเข้ากับคนอื่นได้ง่าย	 ส่วนกั้งเองก็เห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี	

และอยากทำากิจกรรมเหมือนกับท่ีเพ่ือนทำา	จงึตอบตกลงเขา้รว่ม

ทีมโดยไม่ลังเล

“ตอนทีต่าลและเพือ่นมาชวนเขากเ็ลา่ใหฟ้งัวา่จะทำาอะไร

กันบ้าง พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะท่ี

ผ่านมาเราไม่เคยได้ทำากิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้มาก่อน เราก็

สนิทกับตาลอยู่แล้ว เรียนห้องเดียวกัน กินข้าวก็ไปด้วยกัน ถ้า

ได้ทำาโครงการร่วมกันก็คงสนุกและไม่น่ามีปัญหา”

เมื่อสมาชิกพร้อม กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิดก็เริ่มต้น

โครงการด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน   และ

ลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูดา้นวถิชีวีติความเปน็อยู ่การประกอบ

อาชีพของคนในชุมชนคูขุด จำานวน 4 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 

9 หมู่บ้าน จำานวนกว่า 500 หลังคาเรือน ครอบคลุมบริเวณ

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญของตำาบลคูขุดคือ 

“อทุยานนกน้ำาคขูดุ” แหลง่ทอ่งเทีย่วสำาคญัในตำาบลทีก่ำาลงั

เสือ่มโทรมลง เพือ่นำาขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ปน็ขอ้สรปุสาเหตุ

ของปัญหาว่า “เพราะอะไรชุมชนถึงเสื่อมโทรม” หลังจาก

นั้นก็จะ “คืนข้อมูล” ให้ชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ต่อไป 

“ตอนลงพืน้ทีก่แ็บง่บทบาทหนา้ทีก่นัครา่วๆ ดว้ยเหตผุล

ที่ว่า “อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน” คือลงสำารวจ

พื้นที่ไปพร้อมๆ กัน แต่ก็อาจมีแบ่งกลุ่ม แยกทีม ไปสัมภาษณ์

ตามบ้านแต่ละหลัง ตามเวลาและความเหมาะสมของการลง 

พืน้ทีใ่นแตล่ะครัง้  นอกจากนัน้พวกเรายงัปรกึษาวธิกีารทำางาน

กับทีมพ่ีเล้ียงจากสงขลาฟอร่ัมรวมถึงการเข้าหาอาจารย์ท่ีปรึกษา

หลายท่านที่สอนโปรแกรมพัฒนาชุมชน เพื่อขอแนวทางการ

ทำางานเป็นระยะๆ”	กั้งอธิบายวิธีการทำางานของกลุ่ม	

 ปรับ...เปลี่ยน...เรียนรู้จาก
สนามจริง

หลังลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 4	 ครั้งในเวลากว่า	 1	 เดือน				

สมาชิกทุกคนรู้ทันทีว่า	 เส้นทางหรือเป้าหมายที่วางร่วมกัน

ไว้ตอนแรกอาจไม่สำาเร็จได้ง่ายๆ	 เพราะข้อมูลที่ได้มีความ

หลากหลายมาก	กลายเป็นความ	“สะเปะสะปะ”	จนจับไม่ถูก	

ขณะเดยีวกนั	“จดุออ่น”	ของการเปน็คนในพืน้ทีข่องตาลทำาให้

ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควร	

“พอไปถามคนในพื้นที่ว่าทำาอาชีพอะไร มีลูกกี่คน เขาก็

จะบอกว่าเราเป็นคนที่นี่ รู้และเห็นทุกอย่างอยู่แล้ว จะมาถาม

อีกทำาไม อยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปเลย”	 ตาลบอกเล่าถึง 

สิ่งที่พบเจอระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน	

เมื่อความเป็นคนพื้นที่ของตาลไม่สามารถดึงข้อมูล

เชิงลึกได้ ตาลแก้ปัญหาด้วยการถอยออกมาเป็นผู้ตาม

เปลี่ยนให้เพื่อนเป็นผู้นำาลงสัมภาษณ์คนในชุมชนแทน  

ด้วยหวังว่าอาจจะทำาให้พวกเขาได้ข้อมูลชุดใหม่เพิ่มเติม 

แต่ด้วยข้อมูลที่ต้องเก็บมีมากถึง 4 หมู่บ้าน ทำาให้

เพื่อนๆ ไม่สามารถลงลึกทุกรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ได้ 

อกีทัง้ชาวบา้นบางสว่นยงัไมเ่ข้าใจเจตนาและเปา้หมายของ

โครงการมากพอ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำาถาม

“	คูขุดเป็นพื้นที่บ้านของตาล	 
ถ้าทำาต่อก็จะเป็นโอกาสให้เรา
ได้รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้น	แต่
ถ้าไม่ทำาต่อ	เพื่อนและอาจารย์
จะมองอย่างไร		เราไม่อยาก 
ถูกมองว่า	“ไม่เอาถ่าน”  
เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน 
แต่ยังไม่คิดเรียนรู้การทำางาน
กับคนข้างนอกกับชุมชน	ก็ไม่รู้
ว่าจะเรียนไปทำาไม	”
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ตามความเป็นจริง ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร งานที่

ออกมาจึงไม่ประสบความสำาเร็จตามท่ีต้ังไว้ ปญัหาทีค่ดิวา่จะช่วยแก้ใหช้มุชน

กไ็ม่สามารถทำาได ้ทำาใหส้มาชกิทัง้ 5 คนไมส่ามารถทำางานตามทีเ่คยวางแผน

ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทุกคนรู้สึกกดดัน เหนื่อย และท้อถอย

“บางครั้งก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบโครงการเสียที เราไม่อยากทำาแล้ว ทำาต่อไป

ไม่ไหวแล้ว แต่สุดท้ายเราก็มาคิดอีกทีว่าถ้าเราทำาโครงการต่อเราอาจได้เรียน

รู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ลองมาทำางานกับชุมชนจริงๆ ถ้าต่อไป

ตอ้งเจอปญัหาทีห่นกัและเหนือ่ยกวา่นี ้เราจะทำาอยา่งไร แม้วา่ตอนนีเ้ราจะทำา

โครงการไม่สำาเรจ็กไ็มม่ใีครมาวา่เรา มแีตค่นใหก้ำาลงัใจ ใหโ้อกาสเราไดเ้รยีนรู ้ถอืวา่

เราทำาดีที่สุดแล้ว และเราคงจะภูมิใจมากกว่าที่จะถอดใจไม่ทำาต่อ”	ตาลกล่าว

แต่อีกมุมหนึ่งที่ทุกคนในกลุ่มคิดเหมือนกันคือ	ประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การเรียนรู้ที่จะกลายเป็น “ทักษะ” ซึ่งพวกเขาสามารถนำาไปปรับใช้กับการ

เรยีนได ้โดยเฉพาะกบัวชิาการพฒันาชมุชน ถอืเปน็ข้อไดเ้ปรยีบเพือ่นคนอืน่

ที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากสนามจริงนอกห้องเรียนเช่นนี้  

ดังนั้นในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์	 ถ้าพวกเขาไม่ติดกิจกรรมหรือ 

งานวิชาอ่ืน	สมาชิกในกลุ่มจะเดินทางไปบ้านตาล	ใช้เวลาระหว่างรับประทานอาหาร

มื้อเย็นพูดคุยกันว่าใครได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง	 แล้วนำามาสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม 

อีกทีหนึ่ง

 ถึงทางตัน...เพราะข้อมูลมากเกินไป
เพราะ	 “ข้อมูล”	 ที่มากเกินไป	 และขาดการ	 “วางกรอบ”	 การเก็บข้อมูล	

ทำาใหก้ลุม่สำานกึรกัถิน่เกดิไมส่ามารถจัดการกบัขอ้มลูทัง้หมดได	้ซนัหนึง่ในสมาชกิ

กลุ่มต้องถอนตัวออกจากโครงการ	 เนื่องจากไม่ถนัดงานด้านเอกสาร	 แต่ซันก็จะ

กลับมาช่วยเพื่อนในเรื่องอื่นๆ	ที่เพื่อนร้องขอทุกครั้ง	

ด้าน	ถวิล อินทรโม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	เสริมว่า	ปัญหาที่น้องๆ	

ทีมสำานึกรักถิ่นเกิดพบมีค่อนข้างมาก	 เช่น	 การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลที่มี

ลกัษณะเปน็คำาถามปลายเปดิ	ทำาใหน้กัศกึษาจะตอ้งเรยีนรูก้ารฟงั	และจบัประเดน็	

และเมื่อเห็นว่าทักษะเหล่านี้ยังเป็นข้อบกพร่อง	อาจารย์จึงต้องให้เขากลับไปเก็บ

ข้อมูลมาใหม่	เลือกใช้เคร่ืองมือ	หรือวิธีการใหม่ๆ	รวมถึงปัญหาการทำางานเป็นทีม	

และการบริหารงบประมาณที่ต้องเรียนรู้อีกมาก	สิ่งสำาคัญคือพวกเขาต้องเข้าใจ

ให้ชัดเจนก่อนว่า  พวกเขาจะทำาอะไรให้ชุมชนได้จากศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ใช่

คิดวางเป้าหมายใหญ่ๆ แต่ไม่สามารถทำาได้  

หลังตัดสินใจกลับมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เล้ียง

โครงการจากสงขลาฟอรั่ม	 สมาชิกกลุ่มก็เริ่มวิเคราะห์ว่า	 แต่ละหมู่บ้านมีสภาพ

ชุมชนไม่แตกต่างกันมากนัก	การทำางานเกินกำาลังอาจทำาให้เกิดความเครียด

มากข้ึน สมาชิกในกลุ่มจึงได้ข้อสรุปร่วมกันคือ “ลดกลุ่มเป้าหมายลง” เพ่ือจะ

ได้ศึกษาข้อมูลให้ลงลึกไปถึงแก่นของปัญหาได้มากขึ้น จึงเลือกเฉพาะพื้นที่

หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตาลที่สะดวกต่อการเก็บข้อมูล 

เพราะตาลพอจะรู้จักผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลากหลายด้าน	

ทำาให้เหลือจำานวนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมประมาณ	200	หลังคา

เรือน	 ด้วยเป้าหมายการทำางานที่แคบลงและชัดเจน 

ยิ่งขึ้น	ส่งผลให้พวกเขาเห็นปัญหาชุมชนในเชิงลึกขึ้น

 คืน “ข้อมูล” สู่ชุมชน
จากเป้าหมายแรกของโครงการที่ต้องการแก้ปัญหา

ให้ชุมชน ก็เปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลงคือการเข้าไปสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนและเรียนรู้ชุมชนให้มาก

ขึน้ ดว้ยเทคนคิเลก็ๆ	หลายอยา่งทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง	

อาท	ิวธิกีารพดูคยุทกัทายแบบเปน็กนัเองทีส่มาชกิกลุม่บอกวา่ 

“ถ้าเราทักทายคนในชุมชน ผ่านวิถีชีวิตประจำาวันของเขา 

จะทำาให้เราสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้

ง่ายขึ้น”	 	 เช่น	ถามว่าสบายดีไหม	ไปไหนมา	หาปลาได้เยอะ

ไหม	ฯลฯ		 เพราะทำาให้ผู้ถามและผู้ตอบรับรู้ได้ถึงความจริงใจ	

และต้องไปบ่อยๆ	ให้คนในชุมชนรู้สึกคุ้นชินด้วย	ซึ่งการพูดคุย

แบบนี้ดีกว่าเอาแบบสอบถามเข้าไปนั่งถามทีละข้อ

จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยน “วิธีคิดวิธีทำางาน” ใน

ลักษณะ “ทำาไป เรียนรู้ไป” ของนักศึกษากลุ่มนี้  ที่แม้จะ

ตอ้งใชเ้วลาลงพ้ืนทีน่านกวา่ 4 เดอืน  สดุทา้ยจากทีเ่คยวาง

เปา้หมายไวเ้พียงแค่ขอ้มลูดา้นปญัหาทรพัยากร อาชพี และ

วัฒนธรรม กลับทำาให้พวกเขาได้ “ข้อมูลเชิงลึก” ในหลาย

เรือ่งเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งประวตัศิาสตรช์มุชนทีก่ำาลงัจะ

หายไป 

เรียกได้ว่าหลังเปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลง ภาพความ

สำาเร็จของโครงการก็เริ่มชัดเจนมากข้ึน	 ข้อสรุปที่กลุ่มได้

รวบรวมไว้หลากหลายด้าน	อาทิ	ปัญหาการจัดการทรัพยากร

โดยเฉพาะทางน้ำา	ทั้งต้นน้ำา	ปลายน้ำา	รวมถึงวัชพืชน้ำาที่ส่งผล

ต่อการทำาประมง	 ที่อาจต้องนำาองค์ความรู้ด้านการแปรรูป

วชัพชืน้ำาใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิในหลายๆ	ดา้น	รวมถงึ

ศึกษาวิธีการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ในพ้ืนท่ีปลายน้ำา	 เป็นต้น	 ถือเป็น	

“ชุดข้อมูล”	 ที่ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไปได้

อย่างไรก็ตามแม้	“ข้อมูล”	ที่ได้จะมีมาก	แต่	“ปัญหา” 

กย็งัไมห่มดเพยีงเทา่นี	้หลงัไดข้อ้มลูมาวเิคราะหแ์ลว้พวกเขายงั

ต้องสร้าง	 “เครื่องมือ”	 พัฒนาชุมชนเพื่อนำาไปใช้สรุปข้อมูล

คืนให้กับชุมชนที่เรียกว่า	 “แผนที่เดินดิน” ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ 

พวกเขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน	 ถือเป็นความ

ท้าทายใหม่ที่กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิดต้องร่วมกันฝ่าฟันจนเกิด 

ภาพความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ	

“เราอยู่ปี 1 ยังไม่ได้เรียนเรื่องการทำาแผนที่เดินดินมา

ก่อน ไม่รู้ว่าคืออะไร พวกเราแต่ละคนก็จบมาคนละสาขาวิชา 

อย่างตาลจบช่าง กั้งและเจนจบศิลป์คำานวณ ดินจบเกษตร  

เราก็มานั่งคุยกันว่าจะทำาอย่างไรดี พี่เลี้ยงโครงการก็แนะนำาให้

เราทำาแผนที่ชุมชนที่ดูเป็นมิติ เสมือนเป็นการจำาลองหมู่บ้าน 

ให้เห็นชัดเจน เพื่อนบางคนก็แนะนำาไว้หลากหลายแบบที่ล้วน

แต่ต้องใช้งบประมาณ แต่เราไม่มี เราจึงเริ่มลองผิดลองถูกกัน 

หาวสัดตุา่งๆ มาใชแ้ทนของจรงิบา้ง เชน่ หญา้เอามาทำานาข้าว 

วาดรูป ปั้นดินน้ำามัน ใช้จินตนาการจนเกิดเป็นโมเดลขึ้นมา  

พอวันที่ไปนำาเสนอผลงานมีคนสนใจเข้ามาดูจำานวนมาก  

พวกเราก็ภูมิใจกันมาก”

สำาหรบัเวทคีนืขอ้มลูใหก้บัชมุชนพวกเราเลอืกใช้รปูแบบ

ที่ไม่ซับซ้อน	นอกจากแผนที่เดินดินแล้วยังจัดเรียงเอกสารเป็น

หมวดหมู	่รวบรวมเปน็รปูเลม่	เขา้ไปพดูคยุกบัคนในชุมชนทีเ่คย

ชักชวนไว้ให้มาชื่นชมผลงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง	 บ้างก็

ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล	 มีตรงไหนผิดพลาด 

ก็มีการแนะนำากลับมาให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแก้ไข	

“	บางครั้งก็คิดว่าเมื่อไหร่จะ
จบโครงการเสียที	เราไม่อยาก
ทำาแล้ว	ทำาต่อไปไม่ไหวแล้ว	 
แต่สุดท้ายเราก็มาคิดอีกทีว่า
ถ้าเราทำาโครงการต่อเราอาจ
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ถือว่าเป็น
โอกาสดีที่เราได้ลองทำางาน 
กับชุมชนจริงๆ	ถ้าต่อไปต้อง
เจอปัญหาที่หนักและเหนื่อย
กว่านี้	เราจะทำาอย่างไร	”

“	ถ้าเราทักทายคนในชุมชน	ผ่านวิถีชีวิต
ประจำาวันของเขา	จะทำาให้เราสามารถเข้าไป
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ง่ายมากขึ้น	”
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ตอนแรกเหมือนเราตั้งใจจะลงไปศึกษาชุมชน ตั้งใจ

จะไปคืนข้อมูล เพื่อลดปัญหาในชุมชน แต่สุดท้ายเราก็ได้

ที่ตัวเราเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งความสำาเร็จ

และไม่สำาเร็จ ถ้าเราไม่ได้ล้มเหลววันนั้น วันนี้เราก็ไม่รู้จัก

ความเข้มแข็ง ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไร  และเมื่อ

เราปรับตัวได้ การทำางานใดๆ มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ   นี่คือสิ่ง

กั้งและเพื่อนช่วยกันสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำาโครงการ

สว่นอาจารยถ์วลิในฐานะทีป่รกึษาโครงการบอกวา่	“เหน็

พัฒนาการหลายอย่างของน้องๆ กลุ่มนี้ดีขึ้นมาก ส่วนแรก

คือ ทักษะต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำาใจ พฤติกรรม

การพูด การเดินที่มีความอ่อนน้อมมากขึ้น จากที่เคยถาม

คำาตอบคำา ก็เริ่มพูดแบบอธิบายมากข้ึน แสดงว่าเขาเริ่ม

เขา้ใจ ปรบัตวั และมคีวามสขุกบัการทำางานมากขึน้ อกีสว่น

คอืชดุข้อมลูความรูท้ีไ่ดจ้ากการรวบรวมและนำามาวเิคราะห์

ร่วมกันผ่านทฤษฎีพัฒนาชุมชน ที่พวกเขาจะนำาไปสะท้อน

ให้ชุมชน เพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป”

สิง่เหลา่นีน้บัเปน็ผลผลติทีเ่กิดจากความตัง้ใจจริงใน

การทำางานทีน่กัศกึษาชัน้ปทีี ่1 กลุม่นีส้ามารถเตบิโตขึน้จาก

ความไม่รู้คือ ไม่มีทั้งประสบการณ์ ทักษะ หรือทฤษฎีใดๆ 

จากในหอ้งเรยีน ทีจ่ะเปน็ “ตน้ทุน” ในการทำาโครงการเพือ่

สังคมมาก่อน ส่งผลให้ต้อง  “จัดทัพ จัดทีมใหม่” ลองผิด 

ลองถูกอยู่หลายครั้ง เพื่อแก้ปัญหาระหว่างทาง จนสุดท้าย

กเ็กิดเปน็ “บทเรยีนความสำาเรจ็” ทีพ่วกเขาสามารถชนะใจ

ตนเอง เพื่อน และคนในชุมชนคูขุดได้ โดยเฉพาะบทเรียน

การทำาโครงการให้สำาเร็จทั้ง 3 ประการคือ ทีมทำางานที่ 

เขม้แขง็ มเีปา้หมายทีช่ดัเจน และวธิกีารทำางานทีเ่หมาะสม  

เปน็เสมือนสูตรสำาเรจ็ทีส่ามารถนำาไปใช้ทำาโครงการพฒันา

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด
กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิด 
ว่าที่	ร.ต.ธาดา	สังขาชาติ

นางสาวสุชาดา	นวลแป้น

นางสาววรรณจกร	มีชัย

นางสาวพรรณิการ์	พึ่งพัฒน์

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ถวิล	อินทรโม

หลังเวทีสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงท่ีตาลและเพ่ือนๆ 

คน้พบคือ เราไม่ได้รู้ทกุเรือ่ง และเหตุผลท่ี “คขูดุเปลีย่นไป” 

คือการหยุดนิ่งและขาดการพัฒนาในชุมชน 

“เราเปน็คนคขูดุ เปน็คนใน อาจมองเหน็ปญัหาไมช่ดัเจน  

แต่พอเราถอยออกมาหนึ่งก้าว มุมมองเราก็เปลี่ยน ส่ิงที่เห็น

จากการถอยคอื เราเหน็ไดช้ดัเจนวา่คนในชมุชนยงัใชช้วีติแบบ

เดิมๆ  ตื่นเช้ามาก็ไปสวน ไปนา ไปเล กลับมาก็เอาของไปขาย 

เข้าบ้านเลี้ยงวัว เลี้ยงสัตว์ เป็นวงจรชีวิตแบบเดิมๆ เราก็เลย

มองวา่ชมุชนไมไ่ดพั้ฒนาไปไหน  และการทีไ่มไ่ดพ้ฒันาเหมอืน

“	ตอนแรกเราตั้งใจจะไป 
ศึกษาชุมชน	ตั้งใจคืนข้อมูล 
เพื่อลดปัญหาในชุมชน	 
แต่สุดท้ายเราก็ได้ที่ตัวเราเอง 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ทั้งความสำาเร็จและไม่สำาเร็จ 
ถ้าเราไม่ได้ล้มเหลววันนั้น 
วันนี้เราก็ไม่รู้จักความเข้มแข็ง 
ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไร 
และเมื่อเราปรับตัวได้	 
การทำางานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ”  

ชมุชนรอบๆ ทีล่กูหลานออกไปทำางานขา้งนอกแลว้สง่เงนิกลบั

มาที่ชุมชน ทำาให้เมื่อถึงเวลาหน่ึงชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่มี

การพัฒนามากกว่า...ข้อสรุปของพวกเราคือ ถ้ามีผู้นำาที่ดีที่

สามารถชักชวนให้คนในชุมชนทำากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น 

การแปรรูปวัตถุดิบท่ีมีอยู่มากมายมาทำาเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ  เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วกจ็ะสามารถสรา้งอาชีพเสรมิ

ได้อีกทางหนึ่ง”

 

 เติบโตจากประสบการณ์ 
นอกห้องเรียน

แม้สุดท้ายปลายทางของการทำาโครงการจะไปไม่ถึง 

ขัน้ตอนการ	“แก้ปญัหาในชมุชน”	ดว้ยขอ้จำากดัของระยะเวลา	

งบประมาณ	และศักยภาพของสมาชิกท่ีมีอยู่ไม่ก่ีคน	แต่ปลายทาง

สำาคัญที่น้องๆ	กลุ่มนี้ได้รับคือ	บทเรียนมีค่าที่ได้จากการทำา

โครงการ 

กัง้และเพือ่นๆ	ยงับอกด้วยวา่	“เมือ่กอ่นเราอยากไปไหน

เราก็ไป เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องคิดก่อนทำา ในเรื่องการ

บรหิารเงนิกท็ำาไดด้มีากขึน้ ไมว่า่จะไปไหน จะตอ้งวางแผนการ

เดินทางว่าทางไหนคุ้มค่าน้ำามันท่ีสุด หรือทำางานแบบลงทุน

น้อยที่สุดจะทำาอย่างไร แม้กระทั่งการทำางานกับเพื่อน กับคน

ทีโ่ตกวา่ เรากต็อ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวั ลดการใชอ้ารมณแ์กป้ญัหา

เหมือนที่ผ่านมา พยายามคิดเผื่อใจคนอื่น ต้องไม่ให้คนอื่นมา

เสียความรู้สึกกับเรา” 
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จากความชอบงานด้านทำาหนัง และมีความถนัดด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อ 

ลงเสยีง กระทัง่สามารถผลติสือ่แบบงา่ยๆ เพือ่รณรงคใ์หเ้พือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆ 

ในโรงเรียนหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาด

สิ่งที่เด็กๆ	ทำา	หาได้คลาดสายตาของ	วันวิสาข์ เทพรักษ์ หรือ “ครูเปีย”  

ซึง่รบัผดิชอบงานกจิกรรมของโรงเรยีน	ครเูปยีมองเหน็ศกัยภาพของนกัเรยีน	และ

พยายามหาโอกาสดว้ยการหาพืน้ทีใ่หเ้ดก็ๆ	ไดแ้สดงฝมีอื	เพือ่นกัเรยีนจะไดพ้ฒันา

ตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

“โอกาสเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้เด็กเกิดการพัฒนา การมีโอกาสได้เจอ

เพ่ือนใหม่ หรือได้เจอเพ่ือนนอกโรงเรียนท่ีเก่งกว่าทำาให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กๆ อยากพัฒนาตัวเอง” 

ครูเปียกล่าว

กระทั่งโอกาสที่หนังของพวกเขาจะออกมาโลดแล่นนอกโรงเรียนก็มาถึง	 

เมือ่สงขลาฟอรัม่เปดิรบัสมคัรเยาวชนเข้ารว่มโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา

ทีใ่ชศ้กัยภาพของตนแกป้ญัหารอบตวั	ครเูปยีจงึชกัชวนให้เดก็ๆ	ลองเขยีนโครงการ

ขึ้นมา		

 

 จึงเป็น TS 5 School channel
การชักชวนของครูเปีย	ทำาให้	ธรณ์ธันย์ สุขเจริญ หรือ “กล้า”  ณัฐวุฒิ 

เจนจรัสชีวกุล หรือ “ณัฐ”	และรุ่นน้องอีก	3	คน	คือ	นทีธร สุขบุญพันธ์ หรือ 

“แชมป์”  นนทกร บุญนิตย์ หรือ “ไหมฝ้าย” และ จิรภา แก้วตุด	หรือ “ซีต้า” 

เข้าร่วมโครงการอย่างไม่ลังเล

“เพราะน่ีคือโอกาสท่ีจะทำาให้เราได้แสดงความสามารถออกมา”	กล้า	หน่ึงใน

กลุ่ม	TS	5	School	Channel	กล่าว 

แต่ด้วยโจทย์ต้องเป็นโครงการเพ่ือสังคม	 ซ่ึงเด็กๆ	อาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก	

ครเูปยีจงึอาสามาเปน็คนชวนคดิชวนคยุและกระตุน้ใหส้มาชกิในทีม	TS 5 School 

Channel ร่วมกันคิดว่า	“อะไร”	คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจัดการ	

สรรค์สร้าง “พลัง” จากสื่อ
กลุ่ม TS 5 School Channel

“	ปัญหาที่แกนนำาเยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำาคัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
ในทุกขณะ	คือ	“ปัญหายาเสพติด”	ขณะเดียวกัน		“สื่อ”	ที่ผู้ใหญ่ผลิต 
ก็ยังเข้าไม่ถึง	“ใจ”	วัยรุ่น	เด็กๆ	จากโรงเรียนเทศบาล	5	ในนามกลุ่ม 

TS	5	School	Channel	จึงเกิดไอเดียอยากจะลองผลิตกันเองดูบ้างสักครั้ง ”
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และสิ่งที่เด็กๆ	เห็นว่าเป็น	“ปัญหาของวัยรุ่น”	คือ	เด็กส่วนใหญ่ขาดวินัย

ในโรงเรียน	 มีค่านิยมอยากสวย	 อยากขาว	 อยากผอม	 และสุดท้ายกับปัญหาที่ 

แกนนำาเยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำาคัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกขณะ	

คือ	“ปัญหายาเสพติด”

ขณะเดียวกัน	 “สื่อ”	 ที่ผู้ใหญ่ผลิตก็ยังเข้าไม่ถึง	 “ใจ”	 วัยรุ่น	 เด็กๆ	 จาก

โรงเรียนเทศบาล	5	 ในนามกลุ่ม	 TS	5	School	Channel	 จึงเกิดไอเดียอยากจะ 

ลองผลิตกันเองดูบ้างสักครั้ง

เมื่อเห็นโจทย์ เห็นปัญหา สุดท้ายข้อสรุปโครงการของ TS 5 School 

Channel ที่ส่งไปยังสงขลาฟอรั่มคือการทำาหนังสั้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ในชื่อโครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม 

“หนงัท่ีคดิกนัไวจ้ะไมใ่ชแ่คห่นงัวยัรุน่ทีม่เีพยีงแคค่วามสนกุสนานอยา่งเดยีว 

แตจ่ะสอดแทรกแงม่มุทีเ่ปน็ประโยชน ์เพือ่รณรงคแ์กป้ญัหายาเสพตดิในโรงเรยีน” 

กล้าบอกถึงไอเดียของหนังสั้น

 ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำา
สำาหรับนักเรียนแกนนำาทั้ง	5	คน	แม้จะมีความรู้และความสนใจด้านการทำา

สื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ทักษะการวางแผนและออกแบบการทำางานในด้านต่างๆ	

ยงัคงเปน็ปจัจยัสำาคญัทีพ่วกเขาตอ้งเรยีนรูอ้กีมาก	จงึเปน็โอกาสดทีีจ่ะได้เขา้อบรม

การทำาโครงการกับทางสงขลาฟอรั่มเพื่อเพิ่มพูนทักษะเหล่านั้น

ไหมฝ้ายหนึ่งในเยาวชนแกนนำาเล่าถึงความรู้สึกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

เพื่อสังคมในทำานองเดียวกันกับเพื่อนและพี่ที่ร่วมทำาโครงการว่า	“ก่อนเข้ามาทำา

โครงการนี ้เคยชว่ยครทูำางานเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธม์ากอ่น คดิวา่นา่จะ

พอมพีืน้ฐานอยูบ่า้ง และกย็งัคิดวา่มอีะไรอกีหลายๆ อยา่งทีเ่ราสามารถทำาได ้

แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา พอได้มาเจอพ่ีๆ เพ่ือนๆ และครูเปีย  

จึงคิดว่าน่าจะเป็นคนช่วยสนับสนุนให้เรามีโอกาสพัฒนาตัวเอง”

แม้ว่าก้าวแรกของการทำางาน	 ครูเปียจะยังมีบทบาทในการช่วยรวบรวม

สมาชกิ	เพือ่พดูคยุวางแผนกอ่นการทำางานรว่มกันทกุครัง้ว่าใครตอ้งทำาหนา้ทีไ่หน	

วันไหน	 อย่างไร	 หรือในบางครั้งก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำางานเล็กๆ	 น้อยๆ	 

จนกระทั่งเมื่อครูเปียเริ่มลดบทบาทลง	เพราะเห็นว่าตนเองได้ปูทางไว้ให้บ้างแล้ว	 

ดังนั้นกล้าและนัทท่ีโตกว่าคนอื่นในทีมจึงเข้ามาทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ที่มี	และเป็นที่ปรึกษาหลักให้แกนนำารุ่นน้องแทนครู	

ช่วงแรกของการวางแผนงานยังคงไม่มีปัญหามากนัก	แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้อง

ลงมือทำาจริง	 ท้ังการจัดประชุม	 จัดอบรมความรู้	 ทำาสคริปต์การวางโครงเรื่อง 

สำาหรับถ่ายทำา	 และตัดต่อ	 พี่แกนนำาท่ีอยู่ในช่วงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 จึงมีข้อจำากัดด้านการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการสอบ	

ทำาให้มีเวลาทำากิจกรรมน้อยลง	เข้ามาช่วยทำาโครงการได้ไม่เต็มที่	จึงเหมือนเป็น

จดุพลกิผันทำาใหรุ้น่นอ้งท้ัง	3	คนคอื	แชมป	์ไหมฝา้ย	และซตีา้	ตอ้งเปลีย่นบทบาท

เข้ามาดำาเนินโครงการอย่างเต็มตัวมากขึ้น

“เมื่อก่อนครูเปียจะช่วยบอกว่าใครทำาหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อครูไม่ว่างก็

จะมีพี่ๆ เป็นที่ปรึกษาแทนให้ หรือบางทีพวกพี่ๆ ไม่อยู่ ก็จะเข้าหาครูสลับ

กนั แตก็่ยงัมบีางเรือ่งทีเ่ราตอ้งปรบัตวัมาระดมกำาลงั หรอืประสานงานกนัเอง

ด้วย”  ซีต้าเล่าเสริม

เมื่อเหลือแกนหลักเพียง	3	คนทั้ง	แชมป์	ไหมฝ้าย	และซีต้าจึงวางแผนและ

แบ่งบทบาทกันเองตามความถนัด	 โดยแชมป์รับหน้าท่ีประสานงานระหว่างครู 

กับเพ่ือน	 และประสานงานภายนอก	 ในส่วนของไหมฝ้ายท่ีเพื่อนมองว่าเป็นคน

กล้าพูดจึงได้รับหน้าท่ีให้ทำาประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียน	 อาทิ	 การพูด

ประชาสัมพนัธห์นา้เสาธง	และทำาหนา้ทีส่รปุกจิกรรม	จดัการการเงนิ	และรายงาน

ผลงานผ่านเว็บไซต์ร่วมกับซีต้า	 ส่วนหน้าที่อื่นๆ	 ก็ช่วยกันทำาอย่างเต็มความ

สามารถ

สำาหรับเหตุผลที่ต้องมีชุดประชาสัมพันธ์และต้องทำางานอย่างเข้มข้นนั้น		

แชมป์บอกว่า	 เนื่องจากโครงการที่ทำาเป็นเรื่องของการรณรงค์	 ดังนั้นการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ	และเชิญชวนเพื่อนๆ	พี่ๆ	ในโรงเรียนจะช่วย

ให้การทำาโครงการของพวกเขาประสบความสำาเร็จมากขึ้น	

 สื่อสาร...เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำาคัญของการทำาสื่อภาพยนตร์ไม่เพียงแต่มี 

เปา้หมายเพือ่ใหผู้ท้ำาโครงการได้เรยีนรูเ้น้ือหาทกัษะการทำางานจากการลงมือ

ปฏิบัติจริงเท่าน้ัน แต่ยังมีเป้าหมายสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ภาพยนตร์จะ 

ทำาหน้าที่ส่งต่อความรู้ และข้อคิดอันเป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนคนอ่ืนๆ ให้

ตระหนกัถงึพษิภยัของยาเสพตดิ หรอืการปรบัพฤตกิรรมไดใ้นทีสุ่ด ทางกลุม่

จึงมองว่าการทำาเพียงภาพยนตร์สั้นเผยแพร่อาจไม่เพียงพอต่อการปลุก

จิตสำานึกได้ในเวลาอันสั้น ทำาให้เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel ต้อง

ปรับแผนการทำาโครงการใหม่ให้น่าสนใจและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย

มากยิ่งขึ้น

“	ก่อนเข้ามาทำาโครงการนี้	 
เคยช่วยครูทำางานเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์มาก่อน	 
คิดว่าน่าจะพอมีพื้นฐานบ้าง	
และก็คิดว่ามีอะไรอีกหลายๆ	
อย่างที่เราสามารถทำาได้	 
แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา	
พอได้มาเจอพี่ๆ	เพื่อนๆ	และ
ครูเปีย		จึงคิดว่าน่าจะช่วย
สนับสนุนให้เรามีโอกาส
พัฒนาตัวเอง	”

“	เพราะหนังจะเป็นเพียง 
ตัวเปิดประเด็นให้คนหันมา 
สนใจเรื่องที่เราทำาเท่านั้น 
ส่วนเนื้อหาอื่นๆ	เราต้อง 
ทำาขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำา	” 
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“เพราะหนังจะเป็นเพียงตัวเปิดประเด็นให้คนหันมาสนใจเรื่องท่ีเราทำา

เท่านั้น ส่วนเนื้อหาอื่นๆ เราต้องทำาขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่เราทำา”	แชมป์เผยไอเดีย		

หลังจากคิดร่วมกันอย่างเข้มข้น	 ก็เกิดกิจกรรมย่อยๆ ที่เปิดโอกาสให้

นักเรียนคนอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำาหนังสั้น	 อีกทั้งยังมีกิจกรรม

ประกวดภาพยนตร์สั้นที่ให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นประกวดในประเด็นยาเสพติด	 ซึ่งผู้ชนะการประกวด

จะได้รับเงินรางวัล	 โดยแกนนำากลุ่ม	 TS	 5	 School	 Channel	 นำางบประมาณที่ 

ไดร้บัการสนบัสนนุจดัทำาสือ่ภาพยนตรส์ว่นหนึง่แบง่มาเปน็รางวลัมอบให้กบัผูช้นะ

การประกวดดว้ย	สง่ผลใหส้ือ่ต้านภยัยาเสพตดิมปีระเดน็ทีห่ลากหลายมากขึน้

จากความคิดของเพื่อนนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และทำาสื่อครั้งนี้ 

ในช่วงการเตรียมงานประกวดภาพยนตร์ส้ัน	แกนนำาต่างช่วยกันประสานงาน	

จัดหาอุปกรณ์	และติดต่อสถานที่	ซึ่งจะใช้หอประชุมจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อ

ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	 รวมถึงการทำาส่ือประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น	 ดังนั้นในช่วงการดำาเนินกิจกรรมการประกวด

ภาพยนตร์สั้นในโรงเรียนบรรยากาศจึงเป็นไปอย่างคึกคัก	 เพราะนักเรียนใน

โรงเรียนต่างให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม	 หรือแม้กระท่ังมีเพ่ือนๆ	 ท่ีอยากเรียนรู้

และอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยทำาโครงการกับกลุ่ม	 TS	 5	 School	 Channel	 

มากขึ้นเรื่อยๆ	

 สั่งสมทักษะและประสบการณ์
 สุดท้ายผลงานดีๆ อีกหลายชิ้นที่เหล่านักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์ 

ทำาเปน็สือ่อกมาในเบือ้งตน้ถกูนำาไปรวบรวมเป็นวซีดีเีพ่ือทำาเป็นสือ่เผยแพร่

ในหลายทางดว้ยกนั ทัง้เปน็สือ่การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน นำาไปเปดิในชอ่ง

เคเบลิทวีขีองโรงเรยีน จดัทำาเปน็ชดุสือ่ภาพยนตรต์า้นภยัยาเสพตดิแจกเพือ่

เผยแพรต่ามโรงเรยีนตา่งๆ ในเขตการศกึษา 1 รวมถงึจัดทำาเปน็สือ่ออนไลน์

เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นผลความสำาเร็จเล็กๆ ของโครงการ นอกจากน้ี

นักเรียนหลายคนที่ได้องค์ความรู้เรื่องการผลิตสื่อยังได้นำาทักษะความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้กับการนำาเสนองานในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจกว่ารูปแบบ

การนำาเสนอแบบเดมิๆ สรา้งความประทบัใจให้กบัเพือ่นๆ และครใูนโรงเรยีน

เป็นอย่างยิ่ง

สำาหรบักลา้และนทัในฐานะรุน่พีไ่ดเ้ลา่ถงึบทเรยีนการทำาโครงการกบัสงขลา

ฟอร่ัมในทำานองเดียวกันว่า	 การทำาโครงการที่ผ่านมาเป็นเสมือนบทเรียนสำาคัญ 

ทีท่ำาใหเ้กดิการพฒันาตนเองในหลายๆ	ดา้น	ถงึแมท้ัง้สองคนจะไมค่อ่ยมบีทบาท

สำาคัญมากนัก	 แต่เม่ืองานสำาเร็จผ่านไปด้วยดี	 ก็ทำาให้รู้สึกดีใจท่ีทำางานสำาเร็จ	 และ

เหน็วา่ตนเองนัน้มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้	จากทีไ่มเ่คยจบัไมคน์ำาเสนองาน	

ตอนนี้ก็ทำาได้	 อีกทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเขียนโครงการก็คิดว่า

ทำาได้ดีมากขึ้น

สว่นแชมปก์ร็ูส้กึวา่	ตนเองสามารถเรยีนรูก้ารเขา้สงัคม

มากขึ้น	 จากที่เคยเป็นเด็กเงียบๆ	 ไม่ค่อยพูด	 แต่ตอนนี้กล้า 

พูดคุยกับคนอื่นก่อน

ด้านไหมฝ้ายนอกจากมีความภูมิใจท่ีได้ทำางานท่ีไม่เคย 

ทำามาก่อน	เป็นเสมือนการพิสูจน์ตัวเองแล้ว	เธอยังเริ่มคิดงาน

แบบเปน็ขัน้เปน็ตอนมากขึน้ รวมถงึรูจ้กัวางแผนการทำางาน

อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการวางแผนในชีวิตประจำาวัน 

โดยเฉพาะการบริหารการใช้เงินก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขณะที่ซีต้าบอกว่า	ตนเองได้เรียนรู้การปรับตัวทำางาน

ร่วมกับเพ่ือน ทำาให้ตอนน้ีสามารถเข้าหาเพื่อนได้มากขึ้น 

และยังมีความรับผิดชอบในการทำางานมากขึ้นด้วย

ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง

ของนักเรียนกลุ่มนี้ในทำานองเดียวกันว่า	กล้าและนัทจากเด็ก

ทีค่อ่นขา้งเกเรในสายตาครคูอื ไมส่นใจอะไรเลย แตพ่อมา

ทำาโครงการนี้ก็เห็นความสามารถของเขาในเรื่องของการ

ทำาสื่อ การพูด การวางแผน บางทีเราไม่ได้เตรียมอะไรเลย

ว่าต้องพูดแบบไหน แต่ปรากฏว่าเขาสามารถพูดออกมาได้ดี  

สว่นแชมปแ์มไ้ม่คอ่ยได้รูจ้กักนัในหอ้งเรยีน	แตก่เ็หน็วา่เขาเปน็

คนเฉยๆ	 ทำางานแบบเฉยๆ	 ก็กลายเป็นว่ามีความคล่องตัว 

มากขึ้น	 สำาหรับซีต้าปกติเขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวอยู่แล้ว	

แตท่ำางานยงัไมค่อ่ยเปน็ระบบ	ตอนนีเ้ริม่เปน็ระบบมากขึน้	และ

ไหมฝ้ายเมื่อก่อนเวลาให้ทำาอะไรเขามักชอบพูดคำาว่า	 “ให้หนู 

เหรอคะ”	คือกลัวไปก่อน	แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้ว	ทำาได้แล้ว

“แนน่อนวา่การทำางานของเขาถา้อยูแ่คเ่บือ้งหนา้คอื 

เป็นผู้ชมผลงาน ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำางานที่

เกิดขึ้นจริง  ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น”  

ครูเปียกล่าวเสริม

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม
กลุ่ม TS 5 School Channel
นายธรณ์ธันย์	สุขเจริญ

นายณัฐวุฒิ	เจนจรัสชีวกุล

เด็กชายนทีธร	สุขบุญพันธ์

เด็กหญิงนนทกร	บุญนิตย์

เด็กหญิงจิรภา	แก้วตุด	  

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์วันวิสาข์	เทพรักษ์

มากไปกวา่ผลสำาเรจ็ของโครงการทีส่ง่ผลให้เดก็และ

เพื่อนเยาวชนได้รู้เท่าทันและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด

มากขึ้นแล้วนั้น สิ่งสำาคัญอีกอย่างคือ ประสบการณ์มีค่าที่

เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel และเพื่อนๆ ที่เข้าร่วม

โครงการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำางานเป็น

ทีม การวางแผน การจัดการ และการปรับตัวพัฒนาตนเอง 

รวมถึงการแก้ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ภายใต้กำาลัง เวลา 

และงบประมาณทีจ่ำากดั ทำาใหว้นันีพ้วกเขาไดร้บัรูถ้งึ “พลัง

เยาวชน”  พลงัเลก็ๆ ทีส่ามารถสรา้งสรรคพ์ลงัจากสือ่ งาน

ที่พวกเขารักและถนัดเพ่ือแก้ปัญหารอบตัวได้อย่างเต็ม

ความสามารถ

.....

“	แน่นอนว่าการทำางานของเขา 
ถ้าอยู่แค่เบื้องหน้าคือเป็นผู้ชมผลงาน 
ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำางาน 
ที่เกิดขึ้นจริง		ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้ 
สวยหรูอย่างที่เห็น	”  
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สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันท่ีซ้ือง่ายขายคล่องนับวันจะแพร่ระบาด

สู่เด็กและเยาวชนมากข้ึน ดุษฎียา สถิรวณิชย์ หรือ	 “แนน” ในฐานะ 

คณะกรรมการนกัเรียน โรงเรยีนแจง้วทิยา ตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมอืง จงัหวดั

สงขลา รับรู้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

“เพื่อนบางคนตกเป็นทาสยาเสพติด และเกรงว่า “ยาร้าย” จะเล็ดลอด 

เข้ามาในรั้วโรงเรียน”

แนนจึงตัดสินใจตั้งกลุ่ม Special of Art พร้อมกับชักชวนเพื่อนๆ ใน

โรงเรยีนซึง่ประกอบดว้ย ณชิากร มนุอีภบิาล หรอื “อิว๋”  ชาลสิา จรินนทพงษ ์

หรือ “แจม”  รัชนีกร แซ่ลิ้ม หรือ	“แพท” และ พงศธร คงดี หรือ	“กอล์ฟ”  

ทำาโครงการเยาวชนคนสรา้งสรรคข้ึ์น เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ในโรงเรียน

 เพื่อนช่วยเพื่อน...พี่ช่วยน้อง 
แนนในฐานะหัวหน้าโครงการเล่าว่า	 ขณะนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 ถือเป็นช้ันสูงสุด	 และเป็นประธานนักเรียนด้วยมองเห็นว่ายาเสพติดเป็น

ปัญหาอันดับต้นๆ	ของโรงเรียน	เพราะเพื่อนหรือน้องบางคนไม่เพียงแค่ลักลอบ

เสพยาในโรงเรียนเท่านั้น	 แต่ยังกลับไปเสพในชุมชนอีกด้วย	 พอครูทราบก็จะมี

มาตรการลงโทษที่เด็ดขาด	 ตั้งแต่คาดโทษ	พักการเรียน	 ไปจนถึงไล่ออก	 ซึ่งเธอ

มองวา่จะสง่ผลกระทบตอ่อนาคตในระยะยาวของเพือ่นและนอ้งๆ	ทัง้ยงัสะเทือน

ไปถึงสถาบันการศึกษา	สถาบันครอบครัว	รวมถึงสถาบันสังคม	เห็นว่าวิธีการของ

ครูไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาที่ดี	

“ถา้เพือ่นหรอืนอ้งตดิยา แลว้ครเูขา้ไปตกัเตอืน ตเิตียน ทำาโทษ แทนที่

เพื่อนหรือน้องจะคิดได้ กลับจะย่ิงทวีอารมณ์รุนแรงมากข้ึน อยากท้าทาย 

อยากประชด หรือบางรายถูกไล่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ก็ยังกลับมาชวน

เพื่อนในโรงเรียนให้ไปเสพยาด้วยกัน แต่หากเราใช้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่

Special of Art… 
สกัดกั้นยาเสพติด
กลุ่ม Special of Art

“	ถ้าเพื่อนหรือน้องติดยา	แล้วครูเข้าไปตักเตือน	ทำาโทษ	แทนที่จะคิดได้	กลับจะยิ่งทวี
อารมณ์รุนแรงมากขึ้น	อยากท้าทาย	อยากประชด...แต่หากเราใช้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่
เข้าไปพูดคุย	ชักชวนให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ	ที่มีประโยชน์	คอยติดตามให้กำาลังใจ
อย่างสม่ำาเสมอ	เขาจะค่อยๆ	ห่างจากยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ	จนเลิกได้ในที่สุด ”
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เข้าไปพูดคุย ชักชวนให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ คอยติดตาม

ใหก้ำาลงัใจอยา่งสม่ำาเสมอ เขาจะคอ่ยๆ หา่งจากยาเสพตดิมากขึน้เรือ่ยๆ จน

เลิกได้ในที่สุด”	แนนให้ความเห็นอย่างเข้าใจในอารมณ์ของวัยรุ่น		

ประกอบกบัหนา้ทีข่องคณะกรรมการนกัเรยีน	ทีแ่นนตอ้งคอยตรวจกระเปา๋

นักเรียนทุกคนในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 3	 วัน	 แม้จะ

เป็นการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะตรวจวันไหน	ทำาให้แนนเห็น 

รูปแบบการซุกซ่อนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	แต่ก็เจอสารเสพติดเกือบทุกครั้ง	จึงนำามา

หารอืกนัในกลุม่	และวางแผนจดักจิกรรมคา่ยอบรมใหก้บักลุม่เปา้หมายในโรงเรยีน

รู้เท่าทันยาเสพติด	 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น	 3	 ช่วงช้ัน	 คือ	 เด็กเล็กตั้งแต่ช้ัน 

อนบุาล	-	ป.3		เดก็กลางตัง้แตช่ัน้	ป.4	-	ป.6	และเด็กโตคอืชัน้	ม.1	-	ม.3	เนือ่งจาก

โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนมากกว่า	3,000	คน

 ยาเสพติด...แก้ไม่ได้ในครั้งเดียว
	 แนนเล่าต่อว่า	 เม่ือคิดจะทำาค่าย	 เธอและเพื่อนๆ	 จึงเริ่มวางแผนจัด

กิจกรรม	โดยแบ่งการอบรมเป็น	3	วัน	เริ่มจากแนะนำาให้รู้จักแกนนำาหลัก	5	คน	

พร้อมกับชี้แจงหน้าที่ว่าแต่ละคนทำาอะไรบ้าง	 วันรุ่งขึ้นจึงอบรมให้ความรู้เรื่อง 

ยาเสพติด	โดยช่วงเช้านิมนต์พระมาให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม	สอดแทรก

ในกิจกรรมเพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ	จากนั้นจึงให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	

โดยกอ่นหนา้นีแ้กนนำาทัง้	5	คน	ไดเ้ชญิวิทยากรจากสำานกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค	 9	 มาให้ความรู้กับคณะกรรมการนักเรียน

รวมถึงหัวหน้าห้องทุกชั้นเรียน	แล้วช่วยกันนำาความรู้ทั้งหมดมาประมวลนำาเสนอ

ในรูปแบบพาวเวอร์พอยต์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้

วันสุดท้ายเป็นการทำากิจกรรมสันทนาการคลายเครียด	หลังปิดการอบรม

แล้วแกนนำาและสภานักเรียน	 จำานวน	 46	 คน	 ร่วมกันลงพื้นที่รอบโรงเรียนเพื่อ

สำารวจจุดเสี่ยง	และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันทำาให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	เด็กที่

เสพยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะติดเกมด้วย	 เมื่อกลับจากโรงเรียนก็จะขลุกอยู่ตาม

รา้นเกม	ไมช่ว่ยผูป้กครองทำางานบา้น	ซ้ำาเมือ่มาโรงเรยีนกไ็มต่ัง้ใจเลา่เรยีนหนงัสอื

“การแกป้ญัหายาเสพตดิ คงไมส่ามารถทำาไดใ้นชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แค่

คร้ังเดียวแล้วได้ผล แต่ต้องทำาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง พวกเราจึงให้ความรู้

เรื่องยาเสพติดหน้าเสาธงทุกวัน พอถึงช่วงพักเที่ยงก็เดินตรวจตามห้องน้ำา

ทัง้กอ่นและหลงัรบัประทานอาหาร เพราะถอืเปน็จุดเสีย่งทีน่กัเรยีนมกัจะใช้

เปน็สถานทีห่ลบมาเสพยาเสพตดิ ขณะเดยีวกันกไ็ดป้รกึษากบัอาจารยข์อใช้

ช่วงเวลาเรียนในบางวันทำากิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด ซ่ึงก็ได้รับความ 

ร่วมมือด้วยดี ทำาให้สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ทุกเดือน”	แนนอธิบาย

 แทรก “สาระยาเสพติด” 
 ในทุกสื่อของโรงเรียน

และเพือ่ใหก้ารสือ่สารสาระเรือ่งยาเสพตดิเขา้ถงึเพ่ือนๆ	

ในโรงเรียนอย่างแท้จริง	แนนและทีมงานจึงนำา	“สื่อ”	ทุกชนิด

ที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้	หวัง	“กระตุ้นจิตสำานึก”	ของนักเรียน 

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 เช่น	 เสียงตามสาย	อย.น้อย	ที่เปิด

ทุกเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงพักเท่ียง	 ซึ่งแต่เดิมสื่อนี้โรงเรียน

เองก็ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจน	 เพียงใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างของโรงเรียนและให้สาระบันเทิงท่ัวไปเท่าน้ัน	แต่เม่ือ

มีโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์เกิดขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยน

เนือ้หาของเสยีงตามสายใหมใ่หเ้ปน็เรือ่งของยาเสพตดิทัง้หมด	

ส่วนสื่ออื่นๆ	 อาทิ	 มโนราห์	 วงดนตรีโรงเรียน	 หนังตะลุงคน	 

ก็พยายามสอดแทรกเนื้อหาเรื่องพิษภัยของยาเสพติดเข้าไป

ด้วยทุกครั้งที่มีการแสดง

ณิชากร มุนีอภิบาล หรือ “อิ๋ว”	หนึ่งในแกนนำาบอกว่า	

การสือ่สารกบัวยัรุน่จำาเปน็ต้องใชส่ื้อทกุอยา่งทีมี่อยู ่ลำาพงั

การจดับอรด์นทิรรศการหรอืการอบรมใหค้วามรูอ้ยา่งเดยีว

คงไม่เพียงพอ เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อย  

แต่เมื่อนักดนตรีของโรงเรียนนำาเรื่องยาเสพติดไปพูดคุย

ระหว่างหยุดพักการแสดงบนเวที หรือนักแสดงมโนราห์  

คนเล่นหนังตะลุง นำาปัญหาเรื่องยาเสพติดไปเป็นเนื้อหา 

ในการร้องและแสดงโชว์ จะมีเสียงกรี๊ด เกิดปฏิกิริยา 

ตอบสนอง...เป็นกระแสตอบรับจากวัยรุ่นอย่างล้นหลาม  

จึงถือว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากและโดนใจกว่า  

“	หากเราใช้ความเป็นเพื่อน
เป็นพี่เข้าไปพูดคุย	ชักชวน 
ให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ 
ที่มีประโยชน์	คอยติดตาม 
ให้กำาลังใจอย่างสม่ำาเสมอ	
เขาจะค่อยๆ	ห่างจาก 
ยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ	 
จนเลิกได้ในที่สุด	”

ผลจากการทำางานแมจ้ะไมส่ามารถขจดัยาเสพตดิให้หมด

ไปจากโรงเรียนได้	แต่พวกเราก็มีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาได้ใน

ระดับหนึ่ง	 สังเกตได้จากการตรวจกระเป๋านักเรียนช่วงหลังๆ	

จะพบการซุกซ่อนยาเสพติดมาโรงเรียนน้อยลง	 และยังช่วย

เพื่อนรายหนึ่งให้เลิกเสพยา	เลิกสูบบุหรี่ได้	พวกเราสังเกตเห็น

ว่าเพื่อนคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่น่าจะเล่นกีฬาได้ดี	จึงชักชวนเขา

ให้เข้ามาเล่นกีฬาโรงเรียนทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลจนเขา

เลิกได้ในที่สุด	

“ตอนแรกเพื่อนก็ไม่ชอบ แต่ครูพละและพวกเรา 

ร่วมมือกันมาช่วยดูแลเพื่อนคนนี้อย่างใกล้ชิด ช่วงฝึกซ้อม

ก็ดึงเขามาเข้าค่ายกินนอนที่โรงเรียนเพื่อเก็บตัว จนเพื่อน

เริม่สนกุกบัการเลน่กฬีาฟตุบอล ไดพ้บสังคมใหมท่ีห่า่งไกล

จากยาเสพติด ไม่จมจ่อมกับสภาพเดิมๆ ที่เลิกเรียนกลับ

บ้านแล้วต้องเจอพ่อแม่ติดเหล้า ทำาให้เขาต้องหันเข้าหา 

ยาเสพติดด้วย และผลจากการมุ่งมั่นเล่นกีฬาฟุตบอล  

ก็ทำาให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่สร้างช่ือเสียงให้กับ

โรงเรียน”	อิ๋วเล่าด้วยน้ำาเสียงที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ	

 วางแผนดี...ช่วยลดภาระงาน
ดูเหมือนว่าการทำาโครงการของกลุ่ม	Special	of	Art	จะ

ราบรืน่	เพราะได้รบัความรว่มมอืจากครอูาจารยใ์นโรงเรยีนเปน็

อย่างดี	 แต่เมื่อสอบถามในเชิงลึกเด็กๆ ต่างบอกเป็นเสียง

เดียวกันว่า “ปัญหา” จากการทำายังมีอยู่  แม้จะเริ่มต้นจาก

ปัญหาจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อสะสมนานวันเข้าก็กลาย

เป็นความขัดแย้งกันในกลุ่ม เช่น ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

การแบ่งงานไม่เสมอภาค บางคนได้ทำางานมากบางคนได้

ทำาน้อย แต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องสวมหมวกหลาย

ใบ ด้วยความที่แกนนำาทุกคนเป็นคณะกรรมการนักเรียน 

เมือ่มงีานโรงเรยีนหรอืกจิกรรมการแขง่ขนัตา่งๆ ครก็ูจะดงึ

ไปร่วมด้วยเสมอ ทำาให้ทั้งกลุ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อ

“	แนนและทีมงานจึงนำา	“สื่อ”	ทุกชนิดที่มี 
อยู่ในโรงเรียนมาใช้	หวัง	“กระตุ้นจิตสำานึก”  
ของนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	”
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ดวงแกว้ แกลว้ทนงค์ หรอื “พ่ีกลว้ย” พีเ่ลีย้งโครงการ 

เล่าว่า พอเริ่มเห็นอาการของเด็กๆ	เราก็ให้คำาแนะนำาพวกเขา

วา่ให้สอดแทรกแผนการจดักจิกรรมไวใ้นแผนงานหลักของ

โรงเรียน เพื่อไม่ให้แต่ละคนรู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มข้ึนจน

ล้นมือ ทำาให้เด็กกลุ่มนี้คิดได้และเกิดความกระตือรือร้นที่

จะวางแผนการทำางานอีกครั้ง โดยใช้แผนงานของโรงเรียน

เป็นธงนำา จากนั้นก็ค่อยๆ ดูว่าจะสอดแทรกกิจกรรมของ

โครงการเข้าไปในจุดไหนได้บ้าง อาทิ ช่วงส่งท้ายปีเก่า

ตอ้นรับปีใหม่จะมีการแสดงคอนเสริต์วงดนตรขีองโรงเรยีน 

กจ็ดัให้มกีารเสรมิความรูเ้รือ่งยาเสพตดิเขา้ไป ให้นกัดนตรี

พดูสาระความรู้เพ่ิมเตมิแทนทีจ่ะเลน่ดนตรีเพยีงอยา่งเดียว 

หรือช่วงที่โรงเรียนมีกิจกรรมใหญ่ประจำาปีจะมีการแสดง

หนังตะลงุคนและรำามโนราห ์กน็ำาเรือ่งทีเ่กีย่วกบัยาเสพติด

มาเป็นเนื้อหาในการแสดงหรือบทร้อง เป็นต้น

“กิจกรรมหยุดชะงักไปราว 2 สัปดาห์ ในช่วงกลางโครงการ 

เพราะเพือ่นในกลุม่อยากใหบ้ทเรยีนแนนทีอ่าศยัความเปน็

หัวหน้าโครงการและประธานนักเรียนใช้อำานาจเผด็จการ 

ทัง้วางแผน ส่ังการ และทำาทกุอยา่งเองโดยไมฟ่งัเสียงเพือ่น 

และไมก่ระจายงานใหเ้พือ่น  ทัง้ 4 คนจงึไปปรกึษาอาจารย์

คะนึงนิจ คำาใส ที่ปรึกษาโครงการ ว่าจะไม่มาช่วยทำางาน

สกัระยะหนึง่ เพือ่ใหเ้วลาแนนทบทวนตวัเอง ซึง่ระหวา่งน้ัน

อาจารย์คะนงึนิจได้เรยีกแนนมาคยุ พรอ้มกบัแนะนำาใหม้อง

เห็นความสำาคัญของเพื่อนร่วมโครงการแต่ละคน แนะนำา

หลักการทำางานกลุ่ม ที่ต้องฟังเสียงเพื่อน ต้องกระจายงาน

ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ทำาให้แนนเริ่ม

ปรับปรุงตัวเอง ขณะที่เพื่อนๆ ก็กลับเข้ามาช่วยงานอย่าง

กระตือรือร้น”	 พี่กล้วยเล่าถึงอุปสรรคระหว่างการทำางานของ

เด็กๆ	กลุ่มนี้

ด้วยศักยภาพของแกนนำากลุ่ม Special of Art ท่ีทุกคน

มีเป็น “ทุนเดิม” อยู่แล้ว ในฐานะคณะกรรมการนักเรียน 

ทีต่อ้งทำากิจกรรมรว่มกบัโรงเรยีนมาโดยตลอด  เมือ่ต้องมา

ทำาโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์พวกเขาจึงสามารถ 

ตอ่รองกบัอาจารยห์รอืผูบ้รหิารโรงเรยีนเรือ่งการจดัการกบั

ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนได้ โดยไม่ยึดติดกับกรอบ

กติกาของบทลงโทษเดิมๆ ที่โรงเรียนวางไว้ และผลที่ได้ก็

เป็นที่น่าพอใจ เด็กไม่หมดอนาคตทางการศึกษา ไม่กลาย

เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน  และสังคมในระยะยาว

 ได้ผลงาน…ได้การเรียนรู้
วันน้ีแม้โครงการจะจบลง	 แกนนำาต่างแยกย้ายกันไป

ศึกษาต่อ	 แต่สภานักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา ยังคงใช้แผน

ประจำาปีของโรงเรียนท่ีถูกสอดแทรกด้วยแผนกิจกรรมโครงการ

เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน เพราะตระหนักดีว่าปัญหา

ยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันส้ัน และ 

แผนกิจกรรมท่ีแทรกไว้ก็ไม่ได้เป็นการเพ่ิมงานเพ่ิมภาระ 

แต่ช่วยให้ทำางานควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน

และนอกจากผลงานที่ฝากไว้กับโรงเรียน	 แนนในฐานะ

หัวหน้าทีมบอกว่า	 โครงการน้ีทำาให้เธอเห็นตัวเองมากข้ึน	 

โดยเฉพาะเรื่องภาวะความเป็นผู้นำา

“จากเดิมเปน็คนทีเ่ชือ่มัน่ในตวัเองสงูมาก ไม่ฟงัเสียง

เพื่อนในกลุ่มเลย คิดวางแผน สั่งการตัดสินใจเองทั้งหมด 

พอสั่งแล้วเพื่อนไม่ทำาหรือทำาไม่ได้ด่ังใจก็จะลงมือเอง  

จนรูส้กึเหนือ่ยและทอ้มาก พอทำาโครงการไดร้ะยะหนึง่รูส้กึ

ได้ว่าถูกเพื่อนทิ้ง จึงเริ่มกลับมามองตัวเอง พยายาม

ปรบัปรงุตวั  ฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นมากขึน้ เริม่กระจาย

งานให้เพื่อนอย่างทั่วถึง  ทำาให้เราเข้าใจเพื่อนมากขึ้น แต่

ในฐานะหัวหน้าโครงการเราก็ยังต้องตัดสินใจในข้ันตอน

สุดท้ายอยู่ดี”

แนนบอกตอ่ว่า	โครงการนีท้ำาใหเ้ธอไดพ้ฒันาความรูเ้รือ่ง

ยาเสพติด	 จากที่เคยรู้จักแบบผิวเผิน	 ก็รู้จักชนิด	 โทษภัยของ 

ยาเสพติดชัดเจนขึ้น		ทำาให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถเข้ามา

ทำาโครงการทีเ่ปน็ปญัหาระดบัชาตไิด	้ถงึแมส้ิง่ทีท่ำาจะเปน็เพยีง

การเริ่มต้นในจุดเล็กๆ	 ก็ตาม	 แต่การทำางานครั้งนี้ทำาให้เธอ

มั่นใจมากขึ้นว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเจองานหนักหนาแค่ไหน	เธอก็

ต้องทำาให้ได้	

ขณะที่อิ๋วบอกว่า	 ผ่านไป	 4	 เดือนกับการทำาโครงการนี้

เธอเริ่มใจเย็นลง	 คิดได้ว่าการทำางานกับเพื่อนต้องพร้อมที่จะ

รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย	

“เมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก ถ้าไม่ได้ดั่งใจจะ

โวยวายทันที เช่น ในช่วงเสนอโครงการ ถูกวิพากษ์วิจารณ์

มากจนร้องไห้ โวยวายจะไม่ทำาต่อแล้ว แต่พอได้พูดคุยกับ

เพื่อนกับครูและพี่เลี้ยงโครงการ ก็เริ่มใจเย็นลง พยายาม

คิดตามโดยใช้เหตุผลกำากับ ขณะเดียวกันก็ฝึกเรื่องการ

เขา้ใจเพือ่น ฝกึภาวะการเปน็ผู้นำา ฝึกการทำางาน อะไรทีท่ำา

ไม่เป็นไม่รู้ ต้องไม่อายที่จะถาม หรือขวนขวายหาความรู้

เพิ่มเติม ทำาให้กล้าแสดงออกเพิ่มข้ึน เมื่อจัดกิจกรรมก็

สามารถพดูอธบิายส่งตอ่ความรูใ้ห้กบันอ้งๆ ในโรงเรยีนได ้ 

การทำาโครงการนี้ทำาให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราได้ทำาใน 

สิ่งที่ถูกต้อง เพราะเมื่อเพื่อนๆ น้องๆ ไม่ยุ่งกับยาเสพติด 

พ่อแม่เขาก็สุขใจ เราจึงพลอยสุขใจตามไปด้วย”

สำาหรับแจมแม้จะรับหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไป	 แต่สิ่งที่

แจมบอกว่า	 เป็นประโยชน์กับตัวเองมาที่สุดคือได้ฝึกคิดและ 

นำาเสนอ

“เมื่อก่อนค่อนข้างเก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก เวลา

เพ่ือนประชุมหารือกันก็จะคอยรับฟังอย่างเดียว ไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็น กระทั่งทำาโครงการได้ระยะหนึ่งเริ่มเรียนรู้ว่า

เราตอ้งหดัคดิ หดัแสดงออกภายใตห้ลกัความเปน็จริงและ

เหตุผล เนื่องจากแกนนำาทุกคนต้องช่วยกันระดมความคิด

ในทกุขัน้ตอนของการทำางาน เมือ่ใครนำาเสนอขึน้มา เพ่ือน

ก็จะรับฟัง และนำาไปใช้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจ”

ซึง่กค็ลา้ยๆ	กบัแพททีเ่ปน็คนขีอ้าย	ชอบเกบ็ตวั	ไมส่งุสงิ

กับเพื่อน	 แต่พอผ่านกระบวนการทำางานในโครงการทำาให้เธอ

ได้เรียนรู้ว่า	 เธอจะนิ่งเฉยเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว	 ถ้าไม่เห็นด้วย

หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากกลุ่ม	 ก็ต้องพูด	 และ

ต้องอธิบายให้เพื่อนรู้ด้วยเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

“ไมอ่ยากเชือ่เหมอืนกนัวา่คนขีอ้าย ไมก่ลา้แสดงออก 

อย่างเราจะกล้าพูดกล้านำาเสนองานได้...คิดว่าคงมาจาก 

“กระบวนการ” อบรมที่พี่ๆ จากสงขลาฟอรั่มฝึกฝนให้ 

ทำาใหเ้รากลา้พดูกลา้แสดงออก ปา้หนพูดูเสมอวา่ความเห็น

ของเราไม่มีผิด ไม่มีถูก คิดว่าสิ่งนี้แหล่ะที่ทำาให้เรากล้า 

มากขึ้น” 

นี่คืออีกหนึ่ง “กระบวนการเรียนรู้” ท่ีกลุ่ม Special  

of Art ได้ “เรียนรู้” จากการลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ตั้งโจทย์ การวางแผนการทำางาน การประสานงาน การคิด

ทำากิจกรรม การค้นคว้าหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และ 

ที่สำาคัญคือ “การทำางานเป็นทีม” ที่พวกเขาต้องรู้ตัวตน 

ทัง้ของตนเองและเพือ่นรว่มทมี เพือ่ใหก้ารทำาโครงการของ

พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

.....

“	ด้วยศักยภาพของแกนนำากลุ่ม	ที่ทุกคน 
มีเป็น	“ทุนเดิม”	ในฐานะคณะกรรมการนักเรียน
ที่ทำากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมาโดยตลอด 
เมื่อมาทำาโครงการพวกเขาจึงสามารถต่อรอง
กับอาจารย์หรือผู้บริหารโรงเรียนเรื่องการ
จัดการกับปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนได้	
โดยไม่ยึดติดกับกรอบกติกาของบทลงโทษเดิมๆ	
ที่โรงเรียนวางไว้	”

โรงเรียนแจ้งวิทยา
โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์
กลุ่ม Special of Art
นางสาวดุษฎียา	สถิรวณิชย์

เด็กหญิงณิชากร	มุนีอภิบาล

เด็กหญิงชาลิสา	จิรนนทพงษ์

เด็กหญิงรัชนีกร	แซ่ลิ้ม

เด็กชายพงศธร	คงดี

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์คะนึงนิจ	คำาใส
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“พอดีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนโปรแกรมวิชาเดียวกันทางบ้านประสบปัญหา  

พ่อเสีย น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุ แม่ทำางานคนเดียว ทำาให้ไม่สามารถหาเงินมา

จ่ายค่าเทอมได้....สุดท้ายก็ต้องลาออกไป” 

แม้รัฐบาลจะมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...แต่สิ่งที่	ธวัชชัย เจริญสุข หรือ	

“บอย” เล่ามานั้นแสดงให้เห็นว่า...ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงกองทุนนี้	

แตค่ำาถามของบอยและกลุม่เพ่ือนคอื	“แคเ่พือ่นคนเดยีวเรายงัชว่ยไม่ได้...

เราจะเรียนสาขาพัฒนาชุมชนไปเพื่ออะไร”	ขณะที่เพื่อนๆ	กำาลังคิดหาคำาตอบ	

บอยก็โยนคำาถามชนิดกึ่งยิงกึ่งผ่านออกมาคือ	“จะช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไร” 

 ต้องตั้ง “กองทุน”
และระหว่างที่กำาลังเรียนวิชาของ	อาจารย์ณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล 

ปัญหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในช้ันเรียน	 เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยไม่ต้องให้นักศึกษาคนต่อๆ	 ไปต้องหล่นหายระหว่างทาง

ของการเรียนหนังสือ	

“อาจารยไ์มม่คีำาตอบให ้แตโ่ยนประเดน็ใหเ้รามาคดิตอ่วา่...ถา้จะช่วยเพือ่น 

จะทำายังไง ทำาแบบไหน ให้ทุกคนมาช่วยกันคิด”	บอยกล่าว

“ผมก็แนะ ถ้ายังคิดไม่ออก ก็ไปดูกลุ่มที่เขารู้ ที่เขาทำา ที่เขามี และเราก็ 

โชคดีทีจ่งัหวดัสงขลามีกลุม่ออมทรพัยท์ีภ่าคประชาชนทำาไวเ้ยอะมาก...” อาจารย์ 

ณัฎฐาพงศ์กล่าวเสริม 

จากโจทย์ของอาจารย์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนอย่างแท้จริง	 

ทำาให้บอยและเพ่ือนๆ ทำาการบ้านกันอย่างหนักถึงรูปแบบและวิธีการช่วยเหลือ

เพื่อนในครั้งนี้ 

สดุทา้ยมาไดข้อ้สรปุเรือ่งกลุม่ออมทรพัย ์เพราะหลกัคดิงา่ยๆ ธรรมดา

สามัญคือ	“เมื่อไม่มีทรัพย์ ก็ต้องออมทรัพย์”

เพื่อเพื่อน...
น้อยกว่านี้ได้ยังไง
กลุ่ม CD Adventure

“	เพื่อนคนหนึ่งที่เรียนโปรแกรมวิชาเดียวกันทางบ้านประสบปัญหา 
พ่อเสีย	น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุ	แม่ทำางานคนเดียว	ทำาให้ไม่สามารถ 
หาเงินมาจ่ายค่าเทอมได้....สุดท้ายก็ต้องลาออกไป...คำาถามของเราคือ 

“แค่เพื่อนคนเดียวเรายังช่วยไม่ได้”...เราจะเรียนสาขาพัฒนาชุมชนไปเพื่ออะไร ”
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และจากการวิเคราะห์กลุ่มออมทรัพย์ท่ีมีมากมายหลายกลุ่มในจังหวัด

สงขลา	บอยและเพ่ือนตัดสินใจไปดูงานที่กลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะ ซึ่งมี 

รูปแบบการทำางานของเครือข่ายที่ชัดเจน 

“เม่ือได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบคือ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สิ่งที่คิดต่อคือ 

จะไปดูที่ไหน เห็นว่าที่คลองเปี๊ยะน่าจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีรูปแบบการ

ทำางาน และการจัดการเครือข่ายที่น่าจะนำามาปรับใช้กับกลุ่มของเราได้” 

ขณะที่น้องๆ	กำาลังลงพื้นที่เรียนรู้ดูงานที่กลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะอยู่นั้น

เป็นจังหวะเดียวกับท่ีสงขลาฟอร่ัมเปิดรับสมัครโครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา	

ซึ่งอาจารย์ณัฎฐาพงศ์เห็นว่า	 กระบวนการอบรมของสงขลาฟอรั่มน่าจะช่วย

พัฒนาทักษะนักศึกษา โดยเฉพาะขั้นตอนการพัฒนาโครงการ การออกแบบ

กิจกรรม และการวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ

“ช่วงแรกนักศึกษาไฟแรงมาก แต่งานแบบน้ียังใหม่สำาหรับพวกเขา เขาจะมอง

วิธีการทำางานไม่ออก จะเห็นแค่วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอาจารย์ดูแล้วว่า 

1.นกัศกึษาองค์ความรูย้งัไมถ่งึ 2.กลุม่ออมทรพัยเ์ปน็เรือ่งทีท่ำาเกีย่วกบัเงนิ จงึตอ้ง

ทำาอย่างระมัดระวังมากที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าผ่านกระบวนการอบรม อาจทำาให้

เขามีทักษะการทำางานมากขึ้น ซึ่งอาจารย์เชื่อมั่นกระบวนการของสงขลาฟอร่ัมว่า

จะสามารถดึงกระบวนการคิด ดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้เต็มท่ี จึงแนะให้เขา

เขียนโครงการเสนอสงขลาฟอรั่ม”  

เม่ือเง่ือนไขการส่งโครงการคือต้องมีทีม	บอยจึงรวบรวมสมาชิกจนครบ	5	คน	

ประกอบด้วย	นิพนธ์ นิลจันทร์ หรือ “ใหญ่”  นัสรอน ใบหมุด หรือ “รอน”   

ภัทรเพชร ปานแก้ว หรือ “เมฆ”  เศรษฐณรงค์ เศรษฐทอง หรือ “แจ๊ค”  และ

บอย ภายใต้กลุ่ม CD Adventure 

 กำาหนดบทบาท...กำาหนดภารกิจ
ในกลุ่มที่มีทั้งหมด	 5	 คน	 ซึ่งแน่นอนว่าต่างคนต่างมีความสามารถและ

ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป “ใหญ่” ซึ่งเป็นคนกล้าพูด มีความมั่นใจสูง  

ถูกคัดเลือกให้เป็นประธาน สำาหรับ  “รอน” เป็นคนพูดน้อย แต่ช่างสังเกต 

และเกบ็รายละเอยีดไดด้ ีรบัหนา้ทีเ่ปน็เลขาฯ ขณะทีง่านจำาเปน็อยา่งการเงนิ

ยกให้เป็นหน้าท่ีของ “บอย” ส่วน “เมฆ” ซ่ึงเพ่ือนๆ มองว่า มีหน้าตาเป็นอาวุธ

ใหร้บัหนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์เพราะการพดูคยุกับคนจะทำาใหด้เูปน็คนอ่อนโยน  

และ “แจ๊ค” ดูแลเรื่องทะเบียนสมาชิก

หลงักำาหนดบทบาทของสมาชกิในทีม	ประธานกลุม่	ชวนเพือ่นๆ	ออกแบบ	

และวางแผนการทำางานร่วมกัน

“ตามเง่ือนไขคือต้องวางกรอบและแนวทางในการดำาเนินงาน งานน้ีเป้าหมาย

หลกัคอืการตัง้กลุม่ออมทรพัยข์ึน้ในสาขาวิชา สว่นเปา้หมายรองคือการสรา้ง

นิสัยการออมให้กับนักศึกษา ซ่ึงงานท่ีพวกเราให้ความสำาคัญมากที่สุดคือการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาให้มาสมัครเป็นสมาชิก ขณะที่อีกงานซึ่งมี

ความสำาคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการวางระบบการเงิน...ตรงนี้พวกเราจะนำาความรู้ 

ที่ได้จากการไปเรียนรู้ดูงานที่ชุมชนคลองเปี๊ยะมาปรับใช้กับกลุ่มออมทรัพย์ของ

พวกเรา” ใหญ่ประธานกลุ่มฉายภาพกระบวนการทำางานที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะ

เวลา	4	เดือนนับจากเริ่มต้นโครงการ	

รปูแบบงานประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยกลุม่ออมทรพัย	์	เมฆในฐานะ

ผู้รับผิดชอบงานพยายามคิดกลยุทธ์หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขอเวลา

อาจารยผ์ูส้อนเขา้ไปประชาสมัพนัธโ์ครงการและรบัสมคัรสมาชิก หรอืแมแ้ต่

การดึงพี่ๆ น้องๆ ในคณะมาเป็นคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ และมอบหมายให้คณะกรรมการแตล่ะคนชว่ยเปน็กระบอกเสยีง

ในการประชาสัมพันธ์โครงการอีกชั้นหนึ่ง  

“เขา้ไปประชาสมัพนัธใ์นชัน้เรยีน ชีใ้หเ้หน็คณุคา่ของการออม อธิบายระบบ

การออมวา่ทกุคนสามารถทำาได้และไมเ่กดิผลกระทบใดๆ จากนัน้กแ็นะนำาใหแ้ตล่ะ

ห้องเลือกตัวแทนกันเอง เหมือนเลือก ส.ส. ซึ่งตัวแทนที่คัดเลือกมาเราจะเชิญไป

เป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ เวลามีประชุมตัวแทนแต่ละห้องก็จะกลับ

ไปแจ้งให้ต้นสังกัดของตัวเองทราบต่อไป” 

ขณะท่ีเมฆกำาลังระดมสมาชิก	 ฝ่ายท่ีรับผิดชอบการวางระบบ	 ไม่ว่าจะเป็น 

การรับ	-	ฝากเงิน	ก็กำาลังตึงเครียดไม่แพ้กัน	

“เมื่อเป้าหมายคือสร้างนิสัยการออม สิ่งที่คิดร่วมกันคือต้องทำาอย่าง

สม่ำาเสมอให้เป็นนิสัย ข้อสรุปก็คือ เราจะเก็บเงินอาทิตย์ละ 1 ครั้งทุกๆ วันพุธ 

โดยให้แกนนำาของแต่ละห้องเก็บเงินของห้องตนเองแล้วนำามาฝากไว้ท่ีคณะกรรมการ 

ทำาในลกัษณะนีไ้ปเรือ่ยๆ ซึง่ทกุคนกเ็หน็ดว้ย”		บอยระบ	ุพรอ้มกบับอกวา่	ในชว่ง

เริม่ตน้	การระดมเงนิออมยงัไมส่งูมากนกั	เพราะนอกจากเพือ่นๆ	ในหอ้ง	กม็เีพยีง

น้องปี	 1	ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก	 แต่เรื่อง	 “ที่มา”	 ของเงิน	อาจไม่สำาคัญเท่า	 

“ที่ไป”	ของเงิน	

“	กระบวนการอบรม 
ของสงขลาฟอรั่ม	จะช่วย
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
โดยเฉพาะขั้นตอน 
การพัฒนาโครงการ 
การออกแบบกิจกรรม 
และการวางแผน 
การทำางานอย่างเป็น 
ระบบ	” 

“	งานนี้เป้าหมายหลักคือ
การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นใน
สาขาวิชา	ส่วนเป้าหมายรอง
คือการสร้างนิสัยการออม 
ให้กับนักศึกษา	ซึ่งงานที่ 
พวกเราให้ความสำาคัญ 
มากที่สุดคือการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน
นักศึกษาให้มาสมัครเป็น
สมาชิก	ขณะที่อีกงานซึ่งมี
ความสำาคัญไม่แพ้กันคือ
เรื่องการวางระบบการเงิน...
ตรงนี้พวกเราจะนำาความรู้ที่
ได้จากการไปเรียนรู้ดูงานที่
ชุมชนคลองเปี๊ยะมาปรับใช้
กับกลุ่มออมทรัพย์ของ 
พวกเรา	”
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“เราต้องวางแผนล่วงหน้า เพราะเมื่อได้เงินออม และต้องปล่อยกู้ บางครั้ง

ก็ไม่ได้เก็บดอกเบ้ีย จะเห็นว่ามันมีรายได้มาทางเดียวคือจากดอกเบ้ีย ซ่ึงใน 

ทีป่ระชมุก็มกีารเสนอวา่อาจตอ้งนำาเงนิไปลงทนุทำาผลติภณัฑ์ของกลุม่สำาหรบัขาย

เพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง” 

 คนอาจจะไม่สำาราญ...แต่งานสำาเร็จ
แม้การทำางานจะดูราบรื่น	แต่เบื้องหลังความราบรื่นคือการต้อง	“จัดการ”  

กบัเวลาทัง้ของตวัเองและสว่นรวม		ซึง่จากการเฝา้ตดิตามการทำางานของนกัศกึษา

กลุ่มนี้เป็นระยะๆ	 อาจารย์ณัฎฐาพงศ์เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ค่อนข้างท่ีจะมี

ปัญหาเรื่องเวลา	โดยเฉพาะเวลาส่วนตัวที่น้อยลง		

“เขาต้องเรียน ต้องทำารายงาน ทำากิจกรรมมหาวิทยาลัย การจัดสรรเวลา

ตรงนี้สำาคัญมาก ส่วนใหญ่นักศึกษาจะจัดสรรเวลาไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง

ความกลัว กลัวไม่กล้าที่จะปรึกษา กลัวโดนว่าโดนดุ ไม่กล้าที่จะพูด” 

ทางออกคอื การทำางานเชงิรกุของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยเฉพาะเมือ่เหน็ 

“สัญญาณ” ว่างานจะไม่ขยับ ก็ต้องเรียกพบ และซักถาม พร้อมๆ กับให ้

คำาปรึกษาชี้แนะ  

“ถ้าเห็นว่าเขานิ่ง เราก็ต้องเรียกมาคุย เพราะเราไม่รู้ว่่าเขาไปเจอเรื่อง 

อะไรมา ไม่มีใครกล้าเปิดประเด็น พอมีคนมาชวนคุย มานั่งแลกเปลี่ยน มา

ตั้งวงสนทนา ประเด็นที่ทำาให้กลุ่มไม่ขับเคลื่อนก็จะคลี่คลายได้ นักศึกษาก็

จะได้ไอเดียไปทำางานต่อ”

แม้ต้องกระตุ้น	 ตักเตือน	 สร้างกำาลังใจ	 แต่ความสำาเร็จอันน่าช่ืนชมของ

โครงการนี้คือ	 “ระบบ”	 ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

หากมีน้องๆ	รุ่นต่อไปมารับช่วงต่อ	

“อย่าง “คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์” ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยให้นักศึกษาแต่ละห้อง แต่ละชั้นปีคัดเลือกตัวแทน

มาจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อให้สะดวกต่อการดำาเนินงาน  

อีกประเด็นก็คือระบบการฝาก การถอน ระบบการกู้ ซึ่งการกู้

มีหลายรูปแบบ เช่น กู้มาใช้เป็นค่าเทอม กู้เพ่ือทำากิจกรรม  

ทั้ง 2 รูปแบบนี้เราจะไม่คิดดอกเบี้ยสองเดือน ที่น่าสนใจคือ 

การกูเ้พือ่ไปประกอบอาชพี สำาหรบันักศกึษาทีอ่ยากจะทำางาน 

ทำาอาชพีเสรมิรายได ้กใ็หเ้ขยีนโครงการและมอีาจารยร์บัรอง...

ซึง่ระบบนีจ้ะอยูต่อ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ เขา้ใจว่าอาจมเีปลีย่นแปลง

บ้างแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมากมายนัก” อาจารย์ณัฎฐาพงศ์สรุป  

 

“	การทำางานเชิงรุกของ
อาจารย์ที่ปรึกษา...เมื่อเห็น	
“สัญญาณ”	ว่างานจะไม่ขยับ	
ก็ต้องเรียกพบ	และซักถาม	
พร้อมๆ	กับให้คำาปรึกษา 
ถ้าเห็นว่าเขานิ่ง	ต้องเรียก 
มาคุย	มานั่งแลกเปลี่ยน 
มาตั้งวงสนทนาประเด็นที่
ทำาให้กลุ่มไม่ขับเคลื่อนก็จะ
คลี่คลายได้	นักศึกษาก็จะได้ 
ไอเดียไปทำางานต่อ	”

 ได้เงินช่วยเพื่อน... 
ได้ประสบการณ์สำาหรับตัวเอง  

อาจารย์ณัฎฐาพงศ์มองว่า	นอกจาก CD Adventure 

จะสามารถสร้างกลไกคือ เงิน คน และระบบ จนสามารถ

พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ได้สำาเร็จแล้ว “ตัวคนทำางาน” เอง

ก็ได้ถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กัน		ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้าน

ความคิด	ระบบการทำางาน	การวางแผน	หรือแม้แต่การจัดสรร

เวลาซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญของคนทำางานพัฒนา	

“เงิน” ที่เพิ่มข้ึนทุกสัปดาห์คือ ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ

ของ “กลุ่มออมทรัพย์” ที่ รอน บอย แจ๊ค เมฆ และใหญ่

ร่วมกันจัดตั้งข้ึน และนับจากน้ีไปพวกเขามั่นใจว่าจะไม่มี

นักศึกษาคนใดต้องลาออกระหว่างทางจากการไม่มีเงิน 

ลงทะเบียนอีกต่อไป

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการจัดการตนเอง
กลุ่ม CD Adventure
นายนิพนธ์	นิลจันทร์	

นายนัสรอน	ใบหมุด

นายภัทรเพชร	ปานแก้ว

นายธวัชชัย	เจริญสุข

นายเศรษฐณรงค์	เศรษฐทอง	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ณัฎฐาพงศ์	อภิโชติเดชาสกุล
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ครู DELIVERY 
เสิร์ฟ “ความรู้” ให้เยาวชน
กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน

จากกระดาษเพียงหน่ึงแผ่นท่ีสงขลาฟอร่ัม ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) สง่มาเชญิชวนใหน้กัศกึษา มหาวทิยาลัย

ทักษิณ ร่วมทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

เป็นกระดาษหนึ่งแผ่นท่ีทำาให้เกิดการ	 “เปลี่ยนแปลง”	 ครั้งสำาคัญใน 

การเรียน	“ครู”	ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

เพราะไม่นานหลังจากนั้น	 เขาได้ออกไปเรียนรู้บทบาทขอบครู	 วิเคราะห์ 

ผู้เรียน	และออกแบบการเรียนรู้	“ในห้องเรียน”	การเรียนรู้ในชุมชนและโรงเรียน

นอกห้องสี่เหลี่ยมที่บ่มเพาะ	“จิตวิญญาณ”	ความเป็นครูแก่พวกเขา		

 ความรู้...มิได้มีแค่ในห้องเรียน
ในฐานะนักศึกษาครูอย่าง	เอกพงษ์ สมหา หรือ “เอก” มองว่า	การเป็นครู

ที่ดีไม่ใช่สอนดีเพียงอย่างเดียว แต่ “ครูดี” ต้องสามารถให้ศิษย์ได้ทั้งความรู้ 

ความรัก และความเอาใจใส่ กระทั่งสามารถละท้ิงความสะดวกสบายของ

ตนเอง 

เมื่อเอกเห็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา		 

ก็ทำาให้เขานึกถึงโรงเรียนพังเภา...โรงเรียนขนาดเล็กที่เขาและเพื่อนร่วมชั้นเคยไป

ทำากิจกรรมค่ายอาเซียนเมื่อก่อนหน้านั้น	

“เคยคุยกับผู้อำานวยการโรงเรียน...ท่านบอกว่าที่โรงเรียนมีครูน้อยอยู่แค่ 

2 คน และถ้าวันไหน ผอ.มีภารกิจติดประชุมในเมือง หรือต้องเข้ากรุงเทพฯ  

ก็จะเหลือครูเพียงคนเดียว...ทางออกของ ผอ. คือให้เด็กๆ เรียนกับจอตู้..และ 

ครูอีกคนที่เหลือ”

“	ตอนลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูล	พวกเราเห็น
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านพังเภา	เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาวางแผน	ทีแรก
คิดแค่ว่าจะทำาอย่างไรไม่ให้โรงเรียนถูกยุบเท่านั้น	แต่พอกลับจากการลงพื้นที	่	
ทุกคนคิดตรงกันว่าเราจะทำาแค่เรื่องไม่ให้โรงเรียนถูกยุบไม่ได้แล้ว	แต่เราต้อง

แก้ไขไปถึงชุมชน	เสริมสภาพจิตใจให้นักเรียนเพื่อให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ”
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ผลของการเรียนกับจอตู้หรือโทรทัศน์ทางไกลเพ่ือการศึกษา	ทำาให้เด็กหลายคน

อ่านหนังสือไม่ออก	เขียนหนังสือไมไ่ด	้ผูป้กครองเลยทยอยกนัพาลกูหลานไปเรยีน

ทีอ่ืน่	เด็กๆ	กเ็ริม่ลดจำานวนลง	ผนวกกบัชว่งนัน้กระทรวงศกึษาธกิารมีนโยบายให้

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนนักเรียนน้อย	ต้องยุบไปรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง

และโรงเรียนพังเภาก็อยู่ในข่ายต้องถูกยุบ...

เอกจงึชักชวนเพือ่นๆ	ทัง้	6	คนประกอบด้วย		ศภุรดา เพง็รตัน์ หรอื “แคร”์   

วสันต์ ระมะโน หรือ “แบ็งค์”  สรารัตน์ โพชสาลี หรือ “เมม่ี”  อรวรรณ น่ิมดวง 

หรือ “สาว  เบญจพล สงมาก หรือ “พีท” และ นวพร บริสุทธิ์ หรือ “มะปราง” 

ทัง้หมดเป็นนักศกึษาวชิาเอกสังคมศึกษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	

เมื่อทีมครบ....ทั้งหมดพากันลงพื้นที่อีกครั้ง	 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำาเป็น

ข้อเสนอโครงการ	

สาวเลา่วา่	ตอนลงพืน้ทีศึ่กษาและวิเคราะหป์ญัหาชมุชนและโรงเรียน	ทำาให้

เธอเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านพังเภา	 ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะ

ยากจน	บุตรหลานส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่	ย่า	ตา	ยาย	พ่อแม่ออกไปทำางานนอก

พื้นที	่เด็กขาดความอบอุ่น	เพราะปัญหาช่องว่างระหว่างวัย	น่ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึง

ท่ีส่งผลต่อการเรียนของเด็กๆ	ด้วยเช่นกัน	ส่วนคนมีฐานะมักส่งลูกไปเรียนในตัวเมือง		

“เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาวางแผนในกลุ่ม ทีแรกคิดแค่ว่าจะทำาอย่างไร 

ไมใ่หโ้รงเรยีนถกูยบุเทา่นัน้ แตพ่อกลบัจากการลงพืน้ที ่เอาปญัหามารว่มกนั

คดิในกลุม่ ทกุคนคดิตรงกันวา่เราจะทำาแคเ่รือ่งไมใ่หโ้รงเรยีนถกูยบุไมไ่ดแ้ลว้ 

แต่เราต้องแก้ไขไปถึงชุมชน เสริมสภาพจิตใจให้นักเรียนเพื่อให้การเรียนมี

คุณภาพยิ่งขึ้น”	สาวบอกเล่าโจทย์ปัญหาหลังลงพื้นที่

ธราเดช มหปุญญานนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านพังเภา	 บอกว่า	 

ทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 และกำาลังหาแนวทางแก้ไขวิกฤตนี้อยู่	 พอดีกับ

ชว่งนัน้เอกตดิตอ่เขา้มาวา่	จะมีเพือ่นๆ	อกี	15	คนมาชว่ยสอน

หนังสือให้เด็กๆ	 ในชื่อ	 โครงการครู DELIVERY ของกลุ่ม

สังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน ภายใต้คอนเซ็ปต์คือ	 “เมื่อ

ขาดแคลนหรือมีปัญหาปุ๊บ...เรียกใช้หน่วยฉุกเฉินได้ปั๊บ” 

ซึง่ทางโรงเรยีนเหน็ว่าครท่ีูนีม่นีอ้ยอยูแ่ลว้	หากมนีกัศกึษาอาสา

ลงมาชว่ยสอนอาจชว่ยแกป้ญัหาเรือ่งโรงเรยีนจะถกูยบุได	้และ

ที่สำาคัญคือน่าจะช่วยให้ผู้ปกครองและชุมชนมั่นใจว่าโรงเรียน

มีประสิทธิภาพสามารถดูแลบุตรหลานของเขาได้	

ผอ.โรงเรยีนพงัเภาเลา่ตอ่วา่	เอกซึง่เปน็แกนนำากลุม่ได้

เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาการเรียนการสอน พร้อมกับ

วางแผนรว่มกันถงึรายวชิาท่ีเขาสามารถเขา้มาสอนเสรมิได ้

เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ที่เป็นจุดอ่อน โดยเอกก็

อาสาว่าเขาและเพื่อนๆ ในกลุ่มจะเข้ามาสอนเสริมให้

 ดึงอาสา...เชื่อมคนทำางาน
ปิยะวุฒิ เดชนาวา หรือ “นกหวีด”	 ครูอาสารุ่นแรก	 

อีกทั้งเป็นรุ่นน้องปี	 2	 เพียงคนเดียวที่เดินเข้ามาอาสาขอเข้า

ร่วมโครงการด้วยความฝันที่อยากเป็นครู	 หลังจากได้ข่าว

ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรจากพี่ๆ 	ทีบ่อกกลา่วกนัปากตอ่ปาก

ในวิชาเอกที่ต้องเร่งหาคนไปช่วยสอนเด็กเพิ่ม	 โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้สอนเป็นคนเลือกวิชาและชั้นปีที่ตนเองอยากสอนตาม

ความตอ้งการหรอืตามความเหมาะสมไดอ้ยา่งอสิระ	แตต่อ้งมี

การทดสอบความสามารถกันนิดหน่อย

“ตอนเดินเข้าไปขอเข้าร่วมโครงการผมก็ยังไปแบบ

ลังเลอยู่ เพราะดูเหมือนพี่ๆ จะไม่มั่นใจในความสามารถ

ของผมเหมือนกัน พี่ๆ จึงยื่นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ให้ผม

ทำาเปน็แบบฝกึหดั 10 ข้อ ผมกร็บัมาทำาอยา่งมัน่ใจ สดุทา้ย

ก็ทำาได้เต็ม พี่คงเริ่มเห็นความสามารถ เลยให้สอนชั้น ป.6  

ผมตอบพ่ีไปอย่างมั่นใจว่าทำาได้และเป็นสิ่งที่ผมอยากทำา 

โอกาสดีๆ แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ  ผมเองเพิ่งเรียนอยู่ชั้นปี 2 

แต่ได้ใช้วิชาความรู้ในการสอนจริง ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ” 

 ครูสอนเด็ก...เด็กสอนครู...
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การรวมตัวช่วงเที่ยงทุกวันพุธของ 15 ชีวิตเพ่ือไป

ประลองวิชาครูในชีวิตจริงก็เริ่มขึ้น...

วนัแรกของการสอนนกัศกึษาครทูกุคนรูส้กึตืน่เตน้	แมว้า่

จะมกีารเตรยีมตวัทำาขอ้มลูเนือ้หาและแผนการสอนพรอ้มแลว้

กต็าม	การเดนิทางดว้ยรถตูป้ระมาณ	1	ชัว่โมงจากมหาวิทยาลยั

ทักษิณถึงโรงเรียนบ้านพังเภา	 ทุกคนต่างพูดคุยปรึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลขณะเดินทาง	 ช่วยลดความกังวลได้ด้วยการ

เป็นผู้เล่าและผู้ฟังที่ดี

“การเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลหรือครูตู้นั้นทำาให้ 

เดก็วอกแวกเมือ่ใดกไ็ด ้เพราะไมม่คีนดแูล เปน็การสือ่สาร 

ทางเดียว เมื่อเด็กเกิดข้อสงสัยอะไรก็จะไม่มีการตอบโต้ 

ฉะนัน้การเรยีนรูจ้งึไมเ่กดิผล” พทีกลา่วเมือ่ลงพืน้ท่ีสอนจรงิ 

ในวันแรก

ปัญหาท่ีครูอาสาทุกคนเจอในคร้ังแรกของการสอนคือ	

พฤติกรรมของเด็กที่เกิดจากการคุ้นชินกับการเรียนแบบเดิมๆ	

กับครูตู้ที่ไม่มีใครมาปฏิสัมพันธ์ด้วย	ทำาให้เด็กปฏิเสธการสอน	

ไม่ยอมรับที่พวกเราเข้าไปทำากิจกรรมให้	

พีทซ่ึงคาดหวังกับการสอนคร้ังน้ีไว้ค่อนข้างสูง เห็นว่า

หากปล่อยไปเช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลอะไรแน่นอน คิดอยู่นาน

ว่าจะทำาอย่างไร ก็คิดได้ว่าเราน่าจะดึงความรู้จากวิชาเทคนิค

การควบคุมช้ันเรียนกับวิชาจิตวิทยามาใช้ร่วมกัน แต่ก็ยัง

ไม่สามารถดึงเด็กให้มาสนใจการเรียนได้

ในขณะที่สาวซึ่งรับหน้าที่สอนเด็กระดับประถมศึกษา

ตอนตน้กป็ระสบปญัหาเดยีวกนั	ไมไ่ดร้บัการตอบสนองใดๆ 

จากเด็กทั้งสิ้น ไม่มีการตอบโต้ในช้ันเรียน ความรู้สึกท้อ 

จึงมาเยือน ทำาให้เธอต้องควบคุมสติอยู่พักใหญ่ กว่าจะ 

ตัง้หลกัใหมไ่ด ้เพราะสาวเองรู้วา่คร้ังนีเ้ธอคงไมส่ามารถทำาให้

เกิดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นแน่	 สาวเลยปรับเปลี่ยน

“	การเป็นครูที่ดีไม่ใช่ 
สอนดีเพียงอย่างเดียว 
แต่	“ครูดี”	ต้องสามารถ 
ให้ศิษย์ได้ทั้งความรู้ 
ความรัก	และความเอาใจใส่...	
เสียสละความสะดวกสบาย 
ของตนเองได้	”
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วิธีใหม่ด้วยการ	“ชวนเด็กๆ พูดคุยแทน”

ด้านนกหวีดที่คิดว่าครั้งแรกของการสอนนั้นจะเหมือนภาพฝันที่เขาวาดไว้

กับการที่ออกไปยืนใช้ชอล์กขีดเขียนหน้ากระดานดำาเพื่อสนทนาตอบโต้กับเด็ก	 

แต่ทว่าน่ันกลับกลายเป็นเพียงภาพในจินตนาการเท่านั้น	 นกหวีดท่ีรับสอนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	6	ซึ่งเป็นเด็กโตที่สุด	แม้จะสามารถพูดคุยกันรู้เรื่อง	แต่การเข้า

มาสอนครั้งแรกเด็กๆ	ก็ยังไม่คุ้นชินอยู่ดี	ดังนั้นภาพฝันในจินตนาการกับการสอน

ครั้งแรกของเขาจึงต้องยุติลง	

นกหวีดพูดถึงประสบการณ์การสอนคร้ังแรกว่า	 เขาต้องเปล่ียนรูปแบบ 

การสอนที่คิดวางแผนมาอย่างดี	 มาเป็นการสอบถามถึงความต้องการของเด็กๆ	

สัมผัสถึงหัวใจของเด็กๆ	ว่าใครอยากเรียนอะไร	โตขึ้นอยากเป็นอะไร	ให้เด็กรู้สึก

อยากพูดคุยกับเขาก่อน	เพราะดูจากพฤติกรรมเด็กแล้ว	เด็กก็ยังงงๆ	ว่าเราเป็นใคร	

แต่หลังจากพูดคุยกันได้พักหนึ่งรู้สึกว่าเด็กเริ่มผ่อนคลายขึ้น

หลังจากกิจกรรมในครั้งแรกเสร็จสิ้นลง นักศึกษาครูจะมีสมุดบันทึก

การสอนประจำาตัว และทุกครั้งที่สอนพวกเขาจะต้องจดบันทึกอย่างละเอียด

ทนัทเีมือ่เสรจ็จากการสอน ซึง่ตรงนีเ้ปน็สิง่ทีใ่นกลุม่ตกลงรว่มกนั เพือ่ให้เห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงของนักเรียน และนำาข้อมูลที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนกัน

เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป  

“เราใช้เวลาระหว่างเดินทางกลับจากการสอนช่วงที่อยู่บนรถตู้ โดยมี

เอกเป็นคนนำาการถอดบทเรียน ตั้งคำาถาม แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอจน

ครบทุกคน หลังจากนั้นจะระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้จากการร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่พบในครั้งแรกบ่งชี้ว่า พฤติกรรมของเด็ก

นักเรียนจะเป็นไปทิศทางเดียวกัน นั่นคือเด็กยังไม่คุ้นเคยกับครูที่เข้าไปสอน

และยังยึดติดกับการเรียนในรูปแบบครูตู้อยู่ ดังน้ันส่ิงที่พวกเราต้องทำา 

ในครั้งต่อไปคือ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน เอกจึงได้เสนอ

ใหม้กีจิกรรมนนัทนาการเลก็ๆ นอ้ยๆ กอ่นเขา้สู่บทเรยีนตามความเหมาะสม

ของผู้สอน ซึ่งเพื่อนในกลุ่มก็เห็นด้วย” 

 สอนวิชา...สอนชีวิต
เน่ืองจากบา้นพงัเภาเปน็สงัคมชนบท	เด็กสว่นใหญเ่มือ่จบชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่	6	มักไม่ได้เรียนต่อในระดับมัธยม		เหตุเพราะขาดการกระตุ้นความคิดในเรื่อง

การเรียนต่อว่ามีผลดีอย่างไร	ซึ่งประเด็นนี้นกหวีดไม่อาจนิ่งนอนใจได้

“การที่ผมได้เข้าไปสอนเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น นอกเหนือจากการ

สอนเร่ืองวิชาการแล้ว ส่ิงสำาคัญรองลงมาที่ผมตั้งใจไว้คือ การสอนวิชาชีวิตเพื่อ

เสริมทักษะการใช้ชีวิตให้เด็กๆ ในอนาคต เพราะตอนท่ีผมเป็นเด็กเวลาเรียน

หนังสือไม่มีใครคอยสอนหรือชี้นำาเรา อีกอย่างเด็ก ป.6 เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง

การตัดสินใจในการเรียนต่อ ยิ่งเป็นชุมชนชนบทแล้วจำานวนนักเรียนไม่เรียนต่อ 

มีสูงมาก”

นกหวดีเลา่ตอ่ว่า	ทกุครัง้ทีส่อนวิชาการเสรจ็จะตอ่ดว้ย

การตัง้ถามและแยกแยะ พรอ้มยกตวัอยา่งให้เดก็เหน็เสมอ 

เช่น เราสอนวิชาคณิตศาสตร์ จะถามว่าวิชาคณิตศาสตร์มี

ความสำาคัญอย่างไร ถ้าเขาไม่เข้าใจตรงนี้เวลาซื้อของอาจ

ถูกแม่ค้าโกงได้ เราจะตั้งคำาถามย้ำากับเด็กๆ ทุกครั้ง คือถ้า

จบ ป.6 แลว้จะเรยีนตอ่ทีไ่หนกนั ซึง่เปน็เรือ่งนา่ตกใจทีเ่ดก็

ส่วนใหญ่ยังไม่รู้อนาคตตัวเองชัดเจน สิ่งที่เราทำาได้คือ  

พูดให้เด็กๆ เห็นถึงความสำาคัญของการเรียนต่อว่าสำาคัญ

อย่างไร จะพูดซ้ำาๆ ย้ำาๆ เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักใน

เรื่องนี้

 เมื่อความพยายามบรรลุผล
ทักษะชีวิตหรือทักษะสังคม ถ้าเด็กได้รับการเรียนรู้ 

จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาชีวิต การเสริมสร้าง 

ให้เด็กรู้จักรักตัวเอง รักที่จะเรียนรู้ โดยสอดแทรกไปใน

ระหว่างการสอนทุกครั้ง คือสิ่งสำาคัญที่สุดที่จะช่วยประคับ

ประคองเด็ก ทำาให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตในอนาคตได้

ซึง่กต็รงกบัทีผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนยนืยนัวา่	โครงการคร ู

DELIVERY ไม่ได้เข้ามาทำาแล้วจบไป แต่ยังมีการต่อยอด

และหนุนเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 

ที่ 6 โดยเข้ามาสอนพิเศษ ติวเตรียมสอบ O-NET ให้กับ

เด็กๆ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย ทำาให้ผลการเรียน

ทกุวชิาดขีึน้มากจากทีไ่มเ่คยสงูขนาดนีม้ากอ่น และทีส่ำาคญั

เด็กชั้น ป.6 ทั้ง 4 คน ได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน

“เห็นได้ชัดว่า น้องๆ นักศึกษามีความจริงจังกับงาน  

แมโ้รงเรยีนมกีจิกรรมกลุม่กย็งัเขา้มาชว่ย เชน่ ในวนัปจัฉิมนเิทศ

ที่มีการประชุมผู้ปกครอง น้องๆ ก็เข้ามาช่วยงานพร้อมกับ

แนะนำาว่าพวกเขาเข้ามาทำาอะไรกับโรงเรียน และจะช่วยเหลือ

ลูกหลานในชุมชนอย่างไร ซึ่งตรงนี้เองทำาให้ชุมชนเริ่มเห็น

ความสำาคญัของลกูหลานตวัเอง ดงัเช่นผูป้กครองทา่นหนึง่

ยนืยนัว่า  เหน็การเปลีย่นแปลงของลกูชดัเจนมาก เมือ่กอ่น

ลูกเขามีพัฒนาการช้า แต่เม่ือโครงการครู DELIVERY เข้ามา 

เห็นว่าลูกมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ร่าเริง  ลูกจะกลับ

มาเล่าให้ฟังเสมอว่า วันนี้เรียนอะไรมา ครูให้เล่นอะไร”

โครงการครู DELIVERY จะช่วยแก้ปัญหาโรงเรียน 

ถูกยุบได้หรือไม่นั้น...อาจไม่ใช่ประเด็นสำาคัญอีกต่อไป 

เพราะเป็นปัญหาโครงสร้างของระบบการศึกษา แต่ส่ิงสำาคัญ

ทีน่กัศกึษากลุม่น้ีกำาลงับอกเราวา่ “หวัใจของความเปน็คร”ู 

คือ “ปัจจัย” สำาคัญท่ีสุดที่จะเข้ามาช่วย “เปลี่ยนแปลง”  

รูปแบบการเรียนการสอน เสริมทักษะชีวิต กระตุ้นหัวใจ 

ใฝ่เรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง...

.....

“	หลังจากทำากิจกรรมเสร็จ	
นักศึกษาครูจะมีสมุดบันทึก 
การสอนประจำาตัว	และทุกครั้ง 
ที่สอนพวกเขาจะต้องจดบันทึก
อย่างละเอียด...เพื่อให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน	
และนำาข้อมูลที่บันทึกไว้ 
มาแลกเปลี่ยนกัน 
เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป	”

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการครู DELIVERY
กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน
นายเอกพงษ์	สมหา

นางสาวศุภรดา	เพ็งรัตน์	

นายวสันต์	ระมะโน

นางสาวสรารัตน์	โพชสาลี	

นางสาวอรวรรณ	นิ่มดวง

นางสาวนวพร	บริสุทธิ์	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ฐากร	สิทธิโชค
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สงขลาฟอรั่ม ให้ความสนใจกับเรื่อง “ความเป็นพลเมือง” มาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกๆ ที่ก่อตั้งกลุ่ม 

สงขลาฟอรั่ม เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมองไปถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเป็นหลัก เพราะมองเห็นว่า 

การเรียนรู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมือง เรื่องประเทศชาติ และความเป็นพลเมือง เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง

ของสังคมประชาธิปไตย ได้ “ขาดหาย” ไปจากวัยเด็กและเยาวชน เราจะได้ยินได้ฟังจากปากผู้ใหญ่ทั้งที่

เป็นครู เป็นผู้ปกครอง และคนในสังคมท่ัวไปเสมอว่า เด็กมีหน้าท่ีเรียนอย่างเดียว เร่ืองบ้านเมืองไม่ต้อง 

ไปยุ่ง  แม้แต่การทำากิจกรรมเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนก็ไม่ได้รับการหนุนเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เวลาส่วนใหญ่ของเด็กถูกส่งเสริมในเร่ืองเรียนพิเศษ และกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์มากกว่าการส่งเสริมในเร่ือง

จิตสำานึกพลเมือง การทำางานเพื่อส่วนรวม จึงเป็นกิจกรรมทางเลือกท่ีมีน้อยมากในสังคมไทย

ในชว่งป	ี2538	-	2546		สงขลาฟอรัม่ไดด้ำาเนนิโครงการชือ่	“โลกสดใสในบา้นเกดิ”	เพือ่เปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชน

สงขลาเรยีนรูเ้รือ่งชมุชนบา้นเกดิลุม่น้ำาทะเลสาบสงขลา	การเรยีนรูภ้มูปิญัญาไทยในชมุชน	การตดิตามเรือ่งมาตรา	

40	ของรัฐธรรมนูญไทย	2540	เพื่อทำาความเข้าใจเรื่องสื่อในชีวิตประจำาวัน	และเรื่องการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่อง

และจรงิจงั	กระทัง่ใหเ้ด็กรว่มกนัทดลองทำาศนูยป์ฏบิตักิารการเรยีนรูว้ทิยุชุมชนเดก็และครอบครวัสงขลา	(2540)	

การพัฒนาเร่ืองทักษะชีวิตเยาวชนโดยหนุนเสริมให้เยาวชนเลือกทำาโครงการตามท่ีสนใจและสงขลาฟอร่ัมหนุนเสริม

เรื่องทักษะชีวิตให้แกนนำาเยาวชน	(2541	-	2546)	ประสบการณ์	7	ปีในการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการ

สือ่มวลชนศกึษากบักลุม่เยาวชนทีก้่าวพลาดของศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต	9	สงขลา	กรมพนิจิและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน	(2547	-	2554)

ถึงปี	2555	สงขลาฟอรั่ม	โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	

ได้ร่วมกัน	“ออกแบบ”	โครงการที่มุ่งเน้นการ	“หนุนเสริม”	ให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	โดยเปิดโอกาส

ใหเ้ยาวชนเลอืกประเดน็ปัญหาในชมุชน		หรอืเรือ่งของสว่นรวมทีก่ลุม่ของตนมองเหน็และอยากฟืน้ฟแูกไ้ขใหด้ขีึน้	

เยาวชนต้องฝึกพัฒนาโครงการ	ทำาแผนปฏิบัติการเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง		“เรียนรู้จากการลงมือทำา”	โดย

มี	 “ทักษะชีวิตและจิตสำานึกความเป็นพลเมือง”	 เป็นตัวขับเคล่ือนงานหรือโครงการที่เยาวชนสร้างสรรค์ขึ้น 

ภายใตห้ลกัคดิวา่	“เรยีนรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่อยา่งลกึซึง้และเขา้ใจ จะสามารถโยงใยสูป่ระเดน็อืน่ๆ ของสังคม 

และฟูมฟักจิตสำานึกพลเมืองให้เกิดขึ้นได้”

 ทำาไมต้อง “พลังพลเมืองเยาวชน”  
รู้สึกมากว่า	 ทำาไมเราทอดทิ้งเรื่อง	 “สำานึกพลเมือง”	 และละเลยไม่ปลูกฝังจริงจังให้กับเด็กและเยาวชน	

นอกจากน้ันมองเห็นว่ากิจกรรมเยาวชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีตัวโครงการว่าโดดเด่น ส่ิงประดิษฐ์สวยงาม แต่ไม่ได้

สนใจว่า ตัวเยาวชนเติบโตและมีพัฒนาการด้านในท้ังระบบคิดและจิตสำานึกในการทำางานชิ้นน้ันตรงไหน

อย่างไร งานน้ันมีคุณค่าต่อส่วนรวมอย่างไร	ตรงน้ีเองท่ีเป็นความปรารถนาท่ีแตกต่าง	สงขลาฟอร่ัมอยากทำาเร่ือง

คุณภาพคน แม้จะเป็นเร่ืองยากเพราะเป็นนามธรรมมาก แต่ก็คิดว่าเราสามารถปลูกจิตสำานึก เติมทักษะชีวิต 

ใส่ระบบคิดและบุคลิกของความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชน โดยผ่านงานที่เยาวชนทำา แล้วเฝ้าเติมเต็ม 

ความคิดในระหว่างกระบวนการทำางาน พร้อมๆ กับหนุนเสริมเพิ่มความคิดสู่ความเป็นพลเมือง	 อาทิ	 

การวเิคราะห์งานทีท่ำาวา่เชือ่มโยงกบัชีวิตสาธารณะตรงไหน		เปน็งานเพือ่สว่นรวมอย่างไร	รวมทัง้การนำากรณีศกึษา

ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาศึกษาและเชื่อมโยงกัน	หรือสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เยาวชนได้ตระหนัก	

รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้กับการรณรงค์ขององค์กรทางสังคมด้านต่างๆ	

การลงไปศึกษาดูงานของชุมชนที่เข้มแข็ง	 การศึกษาและทำาความรู้จักกับบุคลากรที่ทำางานเพื่อส่วนรวมใน 

ทุกภาคส่วนของสังคม

จากการดำาเนินการดังกล่าวนี้ในระยะ	 8	 ปีที่ผ่านมาของสงขลาฟอรั่ม	 พบว่าเห็นพัฒนาการของเยาวชน 

มีจิตใจเพ่ือส่วนรวมมากขึ้น	 สังเกตจากการมีความกระตือรือร้นในการเข้ามาทำางานทางสังคม	มีความสนใจและ

กล้าแสดงความคิดเห็นเรื่องของบ้านเมือง	 ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านงานหรือโครงการที่ทำา	 หลักคิดสอดคล้อง 

กับความสมดุลของประชาธิปไตยที่พลเมืองต้องรู้ว่า	“สิทธิของพลเมือง”	อยู่ตรงไหน	และภาระหน้าที่ที่พลเมือง

พึงมีต่อสังคมเป็นอย่างไร	 เราต้องทำาอะไรจิตสำานึกความเป็นพลเมืองจะค่อยๆ งอกงามข้ึนเป็นหน่ออ่อน 

ของพลเมืองที่ตื่นตัวตื่นรู้ (Active Citizen) หลังจากนั้นต้องหนุนเสริมและสร้างสรรค์กลุ่มเยาวชนเหล่านี ้

ให้เข้าร่วมในกิจการสาธารณะการจัดการชุมชน (Public participation) และแนวทางการปกป้องคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะ (common good) ต่อไป

 หวัใจหลกัของการทำางานพลงัพลเมอืงเยาวชนอยูต่รงไหน
การทำางานน้ีพยายามให้ดูเรียบง่ายไม่มีทฤษฎีทางการเมืองมากนัก	 แต่เน้นการ	 “เช่ือมโยง”	 กิจกรรมที่

เยาวชนดำาเนินการ	ไปสู่เรื่องจริงหรือสถานการณ์จริง	โดยกระบวนการดังนี้

1. การเสริมสร้างทักษะชีวิต

โครงการนีเ้นน้การ	“พฒันาคน”	กค็อืเยาวชนนัน่เอง	โดยใชต้วัโครงการท่ีเยาวชนเลอืกทำาเปน็	“เครือ่งมอื”  

ในการพัฒนาตนเองและเพื่อนๆ	 ในทีม	 โดยเริ่มแรกเยาวชนจะได้รับการหนุนเสริมเรื่องของทักษะชีวิตในตัวเอง	

(5	ด้าน	คือ	ระบบคิด	การรู้เขารู้เรา	การจัดการทางอารมณ์	การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์	และการมีจิตใจเพื่อ

ส่วนรวม)	 โดยมีพี่เลี้ยงที่ดูแลกลุ่มจะคอยกระตุ้น	 ตั้งคำาถาม	 และหนุนเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะเหล่านี้อย่าง

สม่ำาเสมอ	และการประชมุสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องกลุม่ทีจ่ะชว่ยกนัทบทวนและสะทอ้นกลบัพฒันาการดา้น

ทักษะชีวิตให้แก่กัน

แนวคิด
ทิศทาง 

การทำางาน

โครงการ 
“พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”
พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม
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2. การทำางานเป็นทีม

มุ่งเน้นให้เยาวชนทำางานเป็นทีม		มากกว่าโดดเด่นคนเดียว	(One	man	show)	หากเยาวชนแกนนำาแต่ละคน

ม	ี“ทกัษะชวีติ”	เปน็พ้ืนฐานในการทำางานเพือ่สว่นรวม	จะสามารถรวมเปน็ทมีทำางาน	แบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

กันได้โดยง่าย

3. การเชื่อมโยงสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำาสู่จิตสำานึกความเป็นพลเมือง 

การเสริมสร้างทักษะในการเป็นพลเมือง (Civic skills) นั้นจะเน้นการพัฒนาทักษะทางสติปัญญา 

(สามารถคดิ	วเิคราะห	์สงัเคราะหข้์อมลูและขา่วสารอนัเกีย่วกบัประเดน็สาธารณะ	ชวีติสว่นรวมและประโยชนร์ว่ม

ของสาธารณะ)	และทกัษะดา้นการมสีว่นรว่ม (รว่มรณรงคห์รอืผลกัดนัและรว่มตดัสินใจเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ)

การมีทัศนคติต่อประชาธิปไตย เช่น	การเคารพกฎกติกา	ระเบียบ	และกฎหมาย	การเห็นความสำาคัญของ

ความคิดที่แตกต่าง	 และรับฟังความคิดที่แตกต่าง	 รวมทั้งการมีคุณธรรมของพลเมือง (Civic virtue)	 อาทิ	 

การมีวินัยในตนเอง	 การให้อภัย	 การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 การทำาหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม	 ฯลฯ	 

(ซึ่งโครงการเชื่อว่า	หากแกนนำาเยาวชนได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต	5	ด้านอย่างเพียงพอ	ย่อมนำาไปสู่การปลูกฝัง

จิตสำานึกความเป็นพลเมืองได้โดยง่าย)

4. บทสรุป 

“พลังพลเมืองเยาวชน”	เป็นกระบวนการสร้างสรรค์	และฟูมฟักเยาวชน	(14	-	24	ปี)	ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่มี

ทั้งพลังของร่างกาย	และพลังทางด้านจิตใจที่แข็งแรงพอที่จะนำาเข้าสู่เรื่องราวของความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองได้	

โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่เยาวชนสนใจและทำาอยู่แล้ว	 และไม่ละเลยในการ	 “เติมทักษะชีวิต 

ให้เต็มชีวิต” ในระหว่างการทำางานร่วมกับเพื่อนๆ	 หรือคนในชุมชน	 รวมทั้งผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้อง	 (ครู/ท่ีปรึกษา/ 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงาน/ครอบครัว)	 ต้องช่วยกันเช่ือมโยงส่ิงที่เยาวชนทำาไปสู่การมีจิตใจเพื่อส่วนรวม	 และ 

ความเป็นพลเมืองในที่สุด

คือ...ผู้อยู่เบื้องหลัง
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ความเปลี่ยนแปลงอันหมายถึง “ความสำาเร็จ” ที่เกิดขึ้นในตัวน้องๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง “ที่ตัวเอง” จากคนเงียบๆ ไปสู่คนที่ “กล้าคิด 

กลา้พดู กลา้ทำา” หรอื “การเรยีนรู”้ ทีไ่ดจ้ากกระบวนการทำางานในกลุม่ “พลงั

พลเมืองเยาวชนสงขลา” นอกจากความต้ังใจ ความฝัน หรือแม้แต่การถูก

หอบหิ้วจากเพื่อนภายในกลุ่ม ขณะที่บางทีมได้รับการชักชวนจากครูบา

อาจารย์ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้อยู่เบื้องหลัง” คือ “พี่เลี้ยง”

“พ่ีเล้ียง” ผู้มีหน้าท่ีสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้น้องๆ “ผ่านการลงมือทำา” 

และคอยช่วยแนะนำา ตักเตือน เติมเต็ม กระทั่งปลอบประโลมยามน้องๆ 

พลาดพลั้งในบางเป้าหมาย หรือแม้แต่ยินดี และปรบมือให้กำาลังใจในช่วง

ขณะที่งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

“การได้เห็นความสำาเร็จของเด็กที่เราทำางานด้วย เรารู้สึกว่ามันภูมิใจ มันมี

ความสุข มันเหมือนกับว่าเราได้มีส่วนในการสนับสนุนให้น้องๆ ได้ทำาในส่ิงท่ีไม่เคย

มีใครให้โอกาสพวกเขาได้ทำา” 

สิง่ที	่ดวงแก้ว แกลว้ทนงค ์หรือ “กลว้ย” หนึ่งในสามพี่เลีย้งทีเ่ปน็หวัหอก

สำาคัญในการขับเคล่ือน	“พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”	ซ่ึงมี	พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ 

หรือ “ป้าหนู”	ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่มเป็นกุนซือผู้วางหลักคิด	อาจเป็นความ

ภาคภูมิใจที่อยู่ปลายทางของการทำางาน	 หากทว่าจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา

ศักยภาพน้องๆ	เยาวชนสงขลาให้เติบใหญ่ไปเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลและปกป้อง

เมืองอันเป็นถ่ินเกิดแดนตายของเขานั้น	 กล้วยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องตั้งอยู่

บนฐานของ	“ความเชื่อมั่น” 

โดยเฉพาะต้องมีความเชื่อว่า “เด็กๆ พัฒนาได้”  

 

 ต้องเชื่อมั่นในตัวน้องๆ และต้อง 
เชื่อมั่นในตัวเอง 

เพราะเช่ือมัน่วา่มนษุยเ์ปลีย่นแปลงได	้แตก่ข็ึน้อยูก่บัการขดัเกลาของสงัคม	

และก็ต้องเชื่ออีกว่า	ถ้าเด็กได้รับการขัดเกลาที่ดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้				

เพราะฉะนั้นคำาว่า	“เชื่อมั่น”	อาจเรียกได้ว่าเป็น	“คาถา”	ประจำาใจของคน

หนุนงานเยาวชนโดยเฉพาะทีมพ่ีเล้ียงสงขลาฟอร่ัม	ท้ัง	กรรฑิมา เชาวตะ หรือ “เก๋” 

ดวงแก้ว แกล้วทนงค์ หรือ “กล้วย”  สุพัตรา แกล้วทนงค์ และ นูรอามีนี สาและ 

หรือ	“มินี” ต่างท่องคาถานี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทำางาน	

“เหมือนตอนทำาโครงการสะพานชีวิต ตอนน้ันเราเช่ือมั่นว่าเราสามารถ

พัฒนาทักษะน้องๆ ท่ีเป็นเด็กก้าวพลาดได้ และเมื่อพบว่าน้องๆ ท่ีเราส่งเขา 

กลับสู่ชุมชน เขาโตขึ้น มีครอบครัว มีงานทำา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุขเหมือนคนทั่วไป ทั้งๆ ที่เขาเคยผ่านอะไรมาตั้งเยอะ เขาก็สามารถ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้...คิดว่านี่แหล่ะคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต”  

และความ “เช่ือมั่น” อันเกิดจากการทำาโครงการสะพานชีวิตก็ทำาให้

กล้วยย้อนกลับมาเป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่หนุนงาน Active Citizen อีกครั้ง  

“จริงๆ งานท่ีสงขลาฟอร่ัมดีตรงท่ีว่า เวลาเราจะทำากิจกรรมอะไรสักอย่าง

เช่น การ Workshop เด็ก ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทั้งหมดต้องมา

จากทุกคน ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ไม่ได้หมายความว่า 

เราทำาการเงิน ไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งออกแบบกระบวนการ แต่ทุกคนจะต้อง

แสดงความคิดเห็น คนนั้นมองอย่างไร คนนี้มองอย่างไร และเอาสิ่งที่ดีที่สุด

จากทุกคนออกมา พอเรารู้ในทุกๆ ขั้นตอน มันก็ทำาให้รู้งานของคนอื่นด้วย 

พอถึงเวลาประชุม ก็เอาทุกอย่างมาน่ังคุย มาแชร์กัน ตรงนี้จะทำาให้เราได้ 

เรียนรู้ตลอดเวลา” 

ซึ่งการเรียนรู้ตลอดเวลานอกจากจะส่งผลต่อตัวเอง	 ต่องาน	 และยังส่งผล 

ไปถึงน้องๆ	ที่ทีมพี่เลี้ยงไปเป็น	“โค้ช”	ได้อีกด้วย	

สำาหรับ	กันทิมา เชาวตะ	หรือ	“เก๋” จากที่เคยมีทุนเดิมคือเคยทำางานกับ

สงขลาฟอรั่มมาแล้วครั้งหนึ่ง	แล้วเว้นวรรคเพื่อเรียนต่อ	

“พอจบปา้หนเูลยชวนมาทำางานดว้ยในโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา

ในตำาแหน่งฝ่ายวิชาการดูแลงานประเมินทั้งหมด ทำาสะพานชีวิต ปี 2 ทำา 1 ปีแล้ว

ลาออกไปเรยีนตอ่ พอเรยีนใกลจ้บปา้หนกูต็ดิตอ่มาชว่ยงานพฒันาเดก็ ซึง่เราเคย

ทำางานอยูแ่ลว้ และเราชอบงานดา้นนีด้ว้ย เราเลยตกลงลองทำาดูสกัปหีนึง่คอืตัง้ใจ

จะอยู่สักปีสองปี แต่ก็ทำาได้แค่ปีแรกปีเดียว”

ภารกิจของเก๋สะท้อนให้เห็นว่าวิธี	 “พัฒนาเยาวชน”	 มิใช่แค่การเดินหน้า

พัฒนาที่ตัวเด็ก	 แต่การลงไปในรายละเอียด	 การกำาหนดตัวชี้วัด	 “เชิงคุณภาพ”	

ว่า “คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่”	ที่สังคมต้องการมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร...

เพราะการกำาหนดกรอบแบบนี้จะทำาให้ไม่หลงประเด็น

“งานของเก๋ที่หนักๆ คืองานประเมินเด็ก ที่ต้องติดตามพัฒนาการของน้อง

ตั้งแตเ่ข้าโครงการจนปดิโครงการ นอ้งมพีัฒนาอย่างไรบ้างตามทกัษะชวีิต 5 ดา้น

ที่เราได้วางไว้ เช่น ด้านการคิดเราวัดน้องตรงไหนบ้าง แต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดอยู่ 

เพราะฉะนั้นเราในฐานะฝ่ายวิชาการ ต้องรู้ทุกโครงการว่าน้องทำาอะไรอย่างไร นี่

คืองานที่เราต้องติดตามเด็ก ไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการ แต่เราต้องเจาะรายบุคคล

ต้องรู้จักน้องทุกคนถึงจะประเมินได้ว่าตัวน้องพัฒนามากน้อยแค่ไหน...และทุกๆ 

ครัง้ทีล่งไปเกบ็ขอ้มลูแตล่ะดา้น เราจะมีแนวคำาถามเปน็กรอบวา่ทกัษะทางการคดิ

มีกรอบอะไรที่เราจะใช้เป็นแนวคำาถามในการถามน้อง แต่ก่อนจะถามน้องเราจะ

อธบิายพีอ่ธบิายทมีงาน ด้วยวา่คำาถามนีเ้ราตอ้งการอะไร เพือ่ใหพ้ีรู่ว่้าจะไดข้อ้มลู

ตรงตามที่ต้องการหรือไม่  และแนวคำาถามทุกครั้งที่ออกแบบจะเอาไปปรึกษาป้า

หนูก่อนจะไปอธิบายพี่เลี้ยงที่จะลงไปติดตามน้องว่าประมาณนี้จะได้ไหม ป้าหนู

ก็ตั้งคำาถามกลับมาว่าน้องจะตอบอะไรให้เรา ก็มีถกกันไปมาบ้าง” 

“	พี่เลี้ยง	ผู้มีหน้าที่ 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
ให้น้องๆ	“ผ่านการลงมือทำา” 
และคอยช่วยแนะนำา	ตักเตือน	
เติมเต็ม	กระทั่งปลอบประโลม
ยามน้องๆ	พลาดพลั้งในบาง
เป้าหมาย	หรือแม้แต่ยินดี	 
และปรบมือให้กำาลังใจ 
ในขณะที่งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	”

“	เวลาคุยกับน้อง	เราต้อง
ก้าวมากกว่าน้อง	ต้องมีศิลปะ
ในการพูด...การคุยกับน้อง	 
คุยกับป้าหนู	สิ่งที่เหมือนกัน
คือต้องมีศิลปะ	มีประเด็น	 
พูดยังไงให้สิ่งที่เราสื่อสาร 
ออกไปแล้วน้องเข้าใจ 
น้องแต่ละคนระดับ 
ความเข้าใจไม่เหมือนกัน... 
เพราะเขารับรู้ต่างกัน	”
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 เป็นพี่เลี้ยงไม่ง่าย....แต่เป็นแล้วไม่ยาก
ความยากของการเป็น “พี่เลี้ยง” ลำาพังแค่ “รักเด็ก” อาจจะยังไม่พอ 

คุณสมบัติอีกหลายประการที่คนเป็นพี่เลี้ยงต้องมีคือ มุ่งมั่น อดทน เสียสละ 

มคีวามแมน่ยำาในการคดิวเิคราะห์ และตอ้ง “รบัผดิชอบ” ทีม่ากนอ้ยกข็ึน้อยู่

กับความยากลำาบากในการทำางาน 

สำาหรับเก๋ความยากคือ	 การจัดสรรเวลา	 การต้องเกาะติดกับสถานการณ์

โครงการของนอ้งๆ	ตอ้งคอยสงัเกตวา่	โครงการในความรบัผดิชอบกำาลงักา้วหนา้

หรือแน่นิ่งอยู่กับที่	

“รูส้กึกดดนันะเวลาไปตดิตามโครงการของนอ้งๆ ทีง่านไมค่อ่ยเคลือ่น 

ก็ต้องหาเทคนิคไปใช้กับน้องด้วย...พ่ีโจ้1 พ่ีแจง2 เหมือนเป็นครูท่ีมาพัฒนาเรา 

ทำาให้เราได้ความรู้เยอะเหมือนกัน แล้วเราเอาความรู้น้ันไปสอนน้องอีกต่อหน่ึง” 

เก๋เล่าว่า	ทักษะ	5	ด้านท่ีนำาไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือหนุนน้องน้ัน	

ในฐานะพ่ีเล้ียงก็ต้องฝึกเหมือนกัน	เพราะป้าหนูจะบอกเสมอๆ	ว่า	“คนเป็นพ่ีเล้ียง

ต้องก้าวไปไกลกว่าน้อง 3 - 5 ก้าวเสมอๆ” 

“เหมอืนทีบ่อกคอื เวลาเราไปคยุกบันอ้ง เราตอ้งกา้วมากกวา่นอ้ง ทักษะ

การสื่อสาร เราก็ต้องมีศิลปะในการพูด...สิ่งเหล่านี้ได้มาจากป้าหนู เพราะ

การคยุกบัปา้หนูตอ้งคดิก่อนว่าจะคยุอะไร ตอ้งคยุใหรู้เ้รือ่ง ตอ้งมปีระเดน็ให้

ชดัเจน และตอ้งคดิกอ่นวา่คำาตอบท่ีตอบไดม้นัดไีหม พอเราฝกึจากปา้หนแูลว้

เราต้องเตรียมมาให้ดีก่อน คุยกับน้องคุยกับป้าหนูสิ่งที่เหมือนกันคือต้องมีศิลปะ 

มีประเด็น พูดยังไงให้ส่ิงที่เราส่ือสารออกไปแล้วน้องเข้าใจ น้องแต่ละคนระดับ

ความเขา้ใจไมเ่หมอืนกนั ฉะนัน้ไปคยุกบันอ้งคนนีพ้ดูนดิหน่อยนอ้งกเ็ขา้ใจ แตก่บั

น้องอีกคนเราต้องพูดเยอะมากแต่น้องก็ยังไม่เข้าใจ เพราะเขารับรู้ต่างกัน” 

สำาหรับมินี...นอกจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ส่ิงหน่ึงท่ีคนเป็นพ่ีเล้ียง

ควรพกตดิตวัไวต้ลอดคอื ถอ้ยคำาปลอบประโลม หรอื “คำาพดูทีม่พีลงั” เพราะ

น้องๆ ท่ีพบส่วนใหญ่ หากทำาโครงการไม่ประสบความสำาเร็จในคร้ังแรก มักจะ

เบ่ือ หลายโครงการอยากจะเลิก เพราะฉะนั้น การปลอบประโลมเพื่อเรียก

ขวัญและกำาลังใจของน้องๆ กลับมา นับเป็นสิ่งจำาเป็น

1 กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล
2 อุบลวรรณ  เสือเดช  เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล 

“เราพยายามหาคำาพูดให้เขาได้คิดว่าเขาเบื่อเพราะอะไร 

เบื่อที่ชุมชนเป็นแบบนี้ หรือเบื่อตัวเองที่ก่อนหน้านี้มีเวลาทำา

โครงการแต่ไม่ยอมทำา คือการทำางานกับเด็ก การติติงไม่ควร

ออกไปจากปากเรา แตเ่ราจะตอ้งตัง้คำาถามใหน้อ้งคดิในเชงิเป็น

เหตุเป็นผลว่าท่ีเป็นแบบน้ีเพราะอะไร ไม่เป็นแบบน้ีเพราะอะไร 

เหมือนกับน้องคิดว่าเวลาอาจจะทัน แต่พอทำาจริงๆ กลับ

ไม่ทัน....ซึ่งวิธีการแบบนี้นอกจะทำาให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้น รับ

ฟังปัญหาน้องๆ และใส่ใจกับน้องๆ มากขึ้น”  

“	การทำางานกับเด็ก 
การติติงไม่ควรออกจาก 
ปากเรา	แต่เราจะต้อง 
ตั้งคำาถามให้น้องคิด 
ในเชิงเป็นเหตุเป็นผล 
ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร 
ไม่เป็นแบบนี้เพราะอะไร	”

อย่างไรก็ตาม การเป็น “พี่เล้ียง” หรือ Coaching 

นอกจากจะเดินล่วงหน้าน้องๆ ไปสองสามก้าว ขณะเดียวกัน 

ในบางจังหวะก็อาจต้องเดินเคียงข้างไปกับน้องๆ เพ่ือให้

น้องๆ เยาวชนไม่ถูกทอดทิ้งให้โดดเด่ียว 

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น “ทักษะ” อันเกิดจากการทำางาน

แทบทั้งสิ้น เมื่อบวกรวมกับความมุ่งมั่นทุ่มเท ประโยชน์

ที่แท้ก็ไปเกิดที่ตัวเยาวชนกว่า 150 ชีวิตจาก 22 โครงการ 

นั่นหมายความว่า อีกไม่นานสงขลาจะมี “พลเมืองที่มี

คุณภาพ” มาร่วมรับผิดชอบดูแลบ้านเมืองของพวกเขา

...




