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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 ”


