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สถาบนัวจัิยหรภิญุชยั เปน็องคก์รภาคประชาสงัคมท่ีเกดิจากการรวมตวักนัของกลุม่คนกลุม่หนึง่

ที่มาจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน พระสงฆ์ และประชาชน ผู้มีแนวคิด 

มุมมองต่อการพัฒนาจังหวัดลำาพูน พูดคุยถึงปัญหาบ้านเมืองในนาม “กลุ่มลำาพูนเสวนา: Lamphun 

Forum” ภายใต้โครงการหริภุญชัยคดีศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 กลุ่มคนกลุ่มน้ีได้มีการขับเคลื่อน 

ต่อสถานการณ์ปัญหาของคนลำาพูน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2543 จึงได้มีการผลักดันจัดตั้ง “สถาบันวิจัย

หรภิญุชยั” ท่ีเกดิจากความรว่มมอืของวิทยาลยัสงฆล์ำาพนู และสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

สำานักงานภาค (ในขณะนั้น) โดยทำาหน้าที่เป็น “สำานักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำาพูน” 

ในการใช้เครื่องมือ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาปัญญา และแก้ไขปัญหาร่วมกับ

ชมุชนทอ้งถิน่ ปจัจบุนันีส้ถาบนัวิจยัหรภิญุชัย ศนูยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่จงัหวดัลำาพนู นอกจาก

เปน็หนว่ยงานประสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ ยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็องคก์รกลางของการขบัเคลือ่นสถานการณ์

ปญัหาของจงัหวดัลำาพนู เปน็ศนูยร์วมของกลุม่พลเมอืงตืน่รู้ทีม่คีวามห่วงใยตอ่ปญัหาบา้นเมอืงสบืทอด

จากกลุ่มลำาพูนเสวนามาอย่างต่อเนื่อง

โครงการเยาวชนจังหวัดลำาพูน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการขับเคล่ือนโครงการเยาวชนในจังหวัดลำาพูน 

พร้อมกับเป็นการฟ้ืนฟูเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำาพูนท่ีอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัย

หริภุญชัยกลับคืนมาอีกครั้ง โครงการ “ปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน” 

ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน [ACTIVE CITIZEN] เป็น 

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

และปัญหาในยุคสมัยปัจจุบัน การสร้าง “Active Citizen” หรือการเป็นพลเมืองตื่นรู ้เป็นการพัฒนา

ภายใน คือ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ เป็นการเรียนรู้จากการ “ลงมือทำา” บนโจทย์ปัญหา 

ความต้องการในพื้นที่ของชุมชนตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Community project)  

ให้เยาวชนลำาพูนเกิดกระบวนการเรียนรู้ นำาไปสู่การพัฒนาให้เกิดทักษะในการดำารงชีวิตสำาหรับโลกใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของโครงการ คือ รู้จักตัวเอง ควบคุมตัวเอง 

ภูมิใจในตนเอง รู้จักชุมชนตนเอง มีทักษะจำาเป็นในการใช้ชีวิต มีภูมิคุ้มกันเท่ากันการเปลี่ยนแปลง และ

สามารถทำางานเป็นทีม 
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หนึ่งปีที่ผ่านมา จากการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในการปลุกพลังเยาวชนเมืองลำาพูน ลุกขึ้นมาจัดการ

ปญัหาของชมุชน ผา่นการลงมือทำาของเยาวชน นอกจากการสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชนแลว้ยงัสง่ผล

ต่อการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงหรือโคชพื้นที่ และทีมโคชจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย ในการเรียนรู้ธรรมชาติ

เยาวชนและสถานการณ์เยาวชนในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้วิธีการทำางานกับเยาวชนที่มีความซับซ้อน 

ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำากัดมากมาย ทำาให้เกิดแนวคิดและวิธีการที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นตามวิถี

และบริบทของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ เทคนิค ความอดทน ความใฝ่รู้ ถูกนำามาใช้เพื่อให้เกิดการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญคือให้เยาวชนได้ใช้โอกาสนี้ในการเติบโตเป็น

พลเมืองที่ดี มีคุณค่า และคุณธรรม อยู่ร่วมในสังคมอย่างรู้เท่าทัน เป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงได ้

ในอนาคต เป็นความหวัง เป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาเมืองลำาพูน เหมือนสุภาษิตคำาเมืองที่ว่า “บ่าหิน

เกิดกบัตา้” หมายถงึ ความรกั ความหวงแหนในถิน่ฐานบา้นเกดิตนเอง อนัจะสามารถสืบสานเจตนารมณ์

ของพลเมืองตื่นรู้คนรุ่นก่อนหรือกลุ่มลำาพูนเสวนาสืบต่อไป

วันเพ็ญ พรินทรากูล

หัวหน้าสำานักงาน /ผู้ประสานงาน

สถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำาพูน
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Active citizen 
กลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วท่ีมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ขับเคล่ือน

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

ถ้ามูลนิธิฯ เข้าไปหนุนกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น Active Citizen ท่ีมีความห่วงใยบ้านเมือง มีความรู้  

ความเข้าใจในชุมชน หรือจังหวัดของตัวเอง มีเครือข่ายการทำางานในจังหวัด ให้ทำาหน้าที่ “สร้างคน” 

ดว้ยการหนนุให้เขาเปน็พีเ่ลีย้ง (mentor) เพือ่พฒันาเดก็เยาวชนคนหนุม่สาวในจงัหวัด ที ่“เปดิโอกาส” 

ใหค้นรุน่ใหมไ่ดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจชุมชน เหมอืนคนรุน่พอ่รุน่แม่ เพราะมลูนธิฯิ เชือ่ว่า หากเขาได้มีโอกาส

ได้ทำางานเพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาให้ชุมชน สิ่งนี้จะช่วยทำาให้เด็กเยาวชน และคนหนุ่มคนสาวได้

ประสบการณ์ชีวิต เกิดความเข้าใจในชุมชนตนเอง และค่อยๆ เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงตัวเอง 

เข้าถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ซึ่งน่าจะเป็น “โมเดล” ที่ดีในการพัฒนาคนในจังหวัด

มูลนิธิฯ พบว่า กระบวนการนี้ได้ผลดี เพราะนอกจากจะทำาให้เด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวได้มี

โอกาสทำางานเพื่อบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนก็ได้รับการแก้ไข และคลี่คลาย

ลงได้ ที่สำาคัญคือ โครงการนี้ยังเป็น “เครื่องมือ” ในการร้อยรัดคนเข้าด้วยกันกับพื้นที่ 

ผลของการขับเคล่ือนโครงการ Active Citizen ท่ีจังหวัดสงขลา ทำาให้มูลนิธิฯ มี “ชุดความรู้” 

2 ชดุ คอื 1. ชดุความรูเ้รือ่งการพฒันาองคก์รและพีเ่ลีย้ง และ 2. ชดุความรูเ้รือ่งการพฒันาเยาวชน 

สำาหรับชุดความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรคือ การสนับสนุนองค์กรเอกชน ( NGO) ในการเป็นโคช ที่ไม่ใช่

การไปปรับระบบการทำางาน แต่เป็นการหาวิธีการทำางานร่วมกัน ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน หรือเข้าไป

เสริมการทำางานในจังหวะที่เหมาะสม ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับและ

สามารถขับเคลื่อนงานเดินหน้าไปได้ด้วยดีร่วมกัน

 เมือ่ “แนวคดิ” ถูกทดสอบจนเหน็ผลสำาเรจ็ จงึตอ้งมกีารขยายผลไปสูจ่งัหวดัอ่ืน เพือ่ทดสอบ

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

ศรีสะเกษ น่าน และสมุทรสงคราม และพบว่าโครงการ Active Citizen นอกจากจะเป็น “เครื่องมือ” 

ที่ทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้จากชุมชน และเกิดสำานึกความเป็นพลเมือง ยังเป็น “เครื่องมือ” ให้พี่เลี้ยงได้

พัฒนาตัวเองในบทบาทของการเป็น “โคช” ด้วยเช่นกัน และสิ่งที่เราพบ คือ 1 ปีของการทำาโครงการ 

คนเหล่านี้เติบโตขึ้นทั้งความคิด ประสบการณ์ ทักษะการทำางานกับเด็ก ทักษะในการสร้างกระบวนและ

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

สามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆ 

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

ไปสูจ่งัหวดัอืน่ๆ ไดอ้ยา่งไร จงึมกีารขยายผลไปทีจ่งัหวดัลำาพนู และสตลู โดยในปีนีใ้หค้วามสำาคญั

กับพี่เลี้ยงเยาวชน ที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด เช่น ครู ผู้นำาชุมชน หรือ อสม.ที่อยู่ใกล้ชิด

กบัชมุชน เพราะคดิวา่บคุคลเหลา่นีเ้ปน็ “กลไก” สำาคญัในการพฒันาเยาวชนตอ่เนือ่งในระยะยาว

สิ่งที่เราเริ่มเห็น คือ เด็กและเยาวชนไม่ใช่แค่ได้สำานึกความเป็นพลเมือง แต่เขาได้ “ถักทอ 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน” ร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มระหว่างคน 3 Generation ที่สามารถสร้าง

การยอมรับในการทำางานร่วมกัน ตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นของเขาเอง และนี่คือ 

ส่วนหนึ่งของการ “สร้างชุมชนเข้มแข็ง” ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

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

บอกได้ว่า “กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ของเรามาถูกทางแล้ว นั่นคือ “การพัฒนาคน” เรามี

โมเดล มเีครือ่งมอื มวีธิกีารในการพฒันาพลเมอืงรุน่ใหมใ่หม้สีำานกึความเปน็พลเมอืง มกีลุม่คนทีม่ทีกัษะ

ในการทำางานทั้ง 6 จังหวัด คำาถามต่อไป คือ นี่เป็น “โอกาส” ที่ดีหรือไม่ ที่เราจะขยายแนวคิด  

วิธีการในการสร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ “พัฒนาคน” ไปในจังหวัดอื่น ซึ่งคงเป็น

คำาถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาคิดทบทวนว่า ถ้าต้องการจะขยายออกไปจะทำาอย่างไร 

ทัง้นีเ้พราะมูลนธิสิยามกมัมาจลไมไ่ดเ้ปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งนีโ้ดยตรง เราเปน็เพยีงหนว่ย

ที่สร้าง “นวัตกรรม” และพิสูจน์แล้วว่า เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ได้จริง คือ เป็นทั้งคนดี ทำางาน

เป็น มีสำานึกพลเมือง ดังนั้นหากจะมีการขยายผลต่อเราอาจจะต้องมองหาภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วม

เรียนรู้และขยายผลต่อ ส่วนบทบาทของมูลนิธิสยามกัมมาจลจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหน บทบาท

ของโหนด (Node) หรือพี่เลี้ยงใน 6 จังหวัด ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะมีบทบาทในการ

ขยายผลต่อไปอย่างไร เราคงต้องสร้างนวัตกรรมเรื่องการขยายผลต่อไป เพื่อสร้างพลเมือง สร้างชุมชน

เข้มแข็งให้ประเทศไทยต่อไป

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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ค�ำน�ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงสู่ยุค “เกิดน้อย อายุยืน” ส่งผลให้ไทยเป็น

สังคมสูงวัย ด้วยว่าเรามีประชากรสูงอายุจำานวนมากขึ้น สวนทางกับจำานวนประชากรวัยเด็กและเยาวชนที ่

นบัวนัยิง่ลดนอ้ยลง เปน็เงือ่นไขทีท่ำาใหส้งัคมไทยจำาเปน็ตอ้งเอาใจใสใ่นการพัฒนาคณุภาพชวีติและศกัยภาพ

ของเดก็ทกุคนเพือ่ใหเ้ตบิโตเป็นเยาวชนทีมี่คณุภาพ เปีย่มด้วยศกัยภาพ และชว่ยนำาพาสงัคมสงูวยัฟนัฝา่กระแส

คลื่นลมของยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง “คนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยศักยภาพ” คือทางรอดของสังคมสูงวัย

ทว่า ดัชนีการพัฒนาเยาวชนของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนนับว่าอยู่ในอาการ 

น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการมีส่วนร่วมทางสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่าเยาวชนไทยป่วย เจ็บ 

และตาย โดยไม่จำาเป็นด้วยสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ อาทิเช่น อุบัติเหตุทางถนน การเสพติดแอลกอฮอล์ 

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

จงึใหค้วามสำาคัญและสนบัสนนุโครงการทีมุ่ง่คน้หานวตักรรมทางสงัคมหลากหลายรปูแบบเพือ่พฒันาศกัยภาพ

เยาวชนคนรุน่ใหม่และการนำานวตักรรมไปใชใ้นวงกวา้ง เพือ่สรา้งผลกระทบทีด่ต่ีอสขุภาวะองคร์วมของเยาวชน 

ตลอดจนเปิดพื้นที่ของการมีส่วนร่วมให้เยาวชนนำาศักยภาพมาร่วมพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

ท้ังน้ี การสนับสนุนโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาพลเมืองเยาวชน (Active Citizen) ในปี 

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

โครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน และ 2) จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการกลไก

ชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อขยายผลนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่าน

การเสรมิศกัยภาพใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนในแตล่ะจังหวดัเปน็กลไกพฒันาเยาวชนในพืน้ที ่เปน็กลไกทีม่ทีกัษะ

ในการออกแบบการเรียนรูเ้พือ่พฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ทัีกษะในศตวรรษที ่21 และมสีำานกึความเปน็พลเมอืง 

ผ่านการเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้นอกห้องเรียนจากโจทย์หรือสถานการณ์จริงในชุมชน รวมถึงเป็นกลไก 

ที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนในแต่ละพื้นที่มาร่วมสนับสนุน 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนของตนเอง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และ

ระดับจังหวัดให้มีความสามารถในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

สสส. เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของจังหวัดลำาพูนและจังหวัดสตูลในการเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้  

จะชว่ยเสรมิพลงัของการขยายผลนวัตกรรมทางสงัคมเพือ่การพฒันาพลเมอืงเยาวชนและการรว่มสรา้งชมุชน 

เข้มแข็งให้ขยายวงกว้างอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

ณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 2 :  
รับฟงขอเสนอเพื่อพัฒนา
โจทยโครงการ 

5

เวทีพิจารณาโครงการ :
เชปโครงการใหชัด 
ผูใหญรวมสรางคนรุนใหมลําพูน  

7

วิเคราะหปญหา : พัฒนาโจทยโครงการ4

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 1 รูทุกขทุนของชุมชน3

Mapping คนและพื้นที่ 1

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 3 
เรียนรูการบริหารจัดการโครงการ

6

พัฒนาพี่เลี้ยง
กอนพัฒนาเยาวชน: 

2

14 ขั้นตอนการพัฒนาเยาวชนเมืองลําพูน

เติมแนวคิดการพัฒนาเยาวชน ทักษะการเปนโคช ทักษะการสื่อสาร
ฝกทักษะการฟง การตั้งคําถาม และการประสานงานกับคนในชุมชน

“รูเขา รูเรา” 
สํารวจและทําแผนที่ (Mapping) 
คนและพื้นที่ในจังหวัดลําพูน 
ที่มีตนทุนและมีศักยภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน 

ทําแผนที่ชุมชน (Social mapping) 
ใหเด็กและเยาวชนไดวิเคราะห
ทุกขและทุนของชุมชน

การใชเครื่องมือ Project management เปนการเรียนรูการบริหารจัดการโครงการ 
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะห การวางแผนการทํางาน 
การวางแผนกิจกรรมเพื่อใหการทํางานไปสูเปาหมายที่ตั้งไว โดยทําผานกระบวนการดังนี้

เวทีเรียนรู พัฒนาทักษะการสิื่อสาร : ครั้งที่ 1 ฝกทักษะการสื่อสาร9

พัฒนาทักษะพี่เลี้ยง : อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม 11

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้ง 4 : สรุปบทเรียน สิ่งที่ไดเรียนรูจากโครงการ 13

มหกรรมพลังเยาวชนคนหละปูน14

 ฝกทักษะการสื่อสารผานภาพอยางงายดวยโทรศัพทมือถือ โดยใชขอมูลจากโครงการ ดังนี้ 
• เครื่องมือถายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อยางสรางสรรค 
• ฝกทักษะการสิื่อสารผานเทคนิคการถายภาพเลาเรื่อง การจัดทําขอมูล การสัมภาษณ 
 เพื่อเสริมความสามารถในการทําสื่อ
• ฝกทักษะการจับประเด็นเพื่อลงสัมภาษณคนในชุมชน และฝกเลาเรื่องโครงการตัวเองใหเพื่อนฟง
• ฝกทําคลิปวิดีโอ

โครงการมีการออกแบบใหพี่เลี้ยงโครงการเปน “กลไกหนุนเสริมในพื้นท่ี” จึงตองมีการเติมทักษะการออกแบบ 
การเรียนรูอยางมีสวนรวมใหพี่เลี้ยงโครงการ โดยกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 
• บทบาทการเปนพี่เลี้ยง  
• ฝกทักษะกระบวนกร (Facilitator) ไดแก การฟง การจับประเด็น การตั้งคําถาม การสรุปบทเรียน
• เทคนิคออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเยาวชน

เยาวชนลงมือทําโครงการในชุมชน : 
หัวใจสําคัญของการสรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building)

10
เยาวชน “ลงมือทําโครงการ” นับเปนเสนทางการเรียนรูสําคัญ (Learning journey) 
ที่จะเจอปญหาและความทาทายมากมาย ถือเปน "โอกาสในการเรียนรู” การไดเผชิญปญหา 
คิดแกปญหาดวยตนเองกอน โดยมีพี่เลี้ยงและโคชคอยสังเกตการณ และหาจังหวะที่เหมาะสม
เพื่อเขาไปชวยเหลือ ซึ่งเปนกระบวนการบมเพาะ สรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) 
ใหกับเยาวชน 

นําเสนอโครงการและรับฟงขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาโจทยโครงการจากผูทรงคุณวุฒิ 

นําเสนอศักยภาพละออนลําพูน 
ใหคนลําพูนรับรู

นําเสนอโครงการตอผูทรงคุณวุฒิ 
ฝกความกลาแสดงออก

เวทีเตรียมความพรอม : บัญชี การเงิน 
รายงานโครงการ งานยากที่ตองเรียนรู 

8

คูมือการทํากิจกรรมในโครงการ การสรุปผลการทํางาน เอกสารการเงิน (ขอควรระวัง) และใช 
"เกมเลโกอลเวง" เปนสื่อการเรียนรูเรื่องการวางแผน การทํางานเปนทีม และการสรุปบทเรียน 

เวทีเรียนรู พัฒนาทักษะการสื่อสาร: 
ครั้งที่ 2 “ขอมูล” หัวใจสําคัญของการสื่อสาร  

12

คิดออกแบบ series การสื่อสารผานคลิปวิดีโอใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย แบงการอบรมเปน 3 Module คือ 
• Module ที่ 1 เครื่องมืออยางงายสําหรับใชในการเก็บขอมูล เชน การถายภาพขณะที่ลงพื้นที่ 
• Module ที่ 2 การเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การเก็บขอมูล 
• Module ที่ 3 การดึงขอมูลสําคัญมาใชในการสื่อสารไดอยางไรบาง 

เครื่องมือ 7 Act. ใหเยาวชนไดมีโอกาสทบทวนเสนทางการเรียนรูของตนเอง 
7 กิจกรรม ตั้งแตตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า โดยเลือกสถานการณสําคัญ 3 ดาน
• จาบที่สุด: สถานการณที่มีความสุขมากที่สุด
• จี๊ดที่สุด: สถานการณที่ปญหามากที่สุด
• จวดที่สุด: สถานการณที่ไดเรียนรูมากที่สุด
• ชองที่ 8 ผลลัพธที่เกิดขึ้น

ใชเครื่องมือ “ตนไมปญหา” เพื่อใหเด็กไดทบทวน
สิ่งที่อยากทําผาน “คําถาม 5 ขอ”
1. ทําเรื่องอะไร
2. ทําไมตองทําเรื่องนี้
3. ทํากับใคร
4. ทําอยางไร
5. ทําแลวไดอะไร  

Tips: 5 เรื่องที่พี่เลี้ยงตองรู 
1. รูจักแนวคิด เปาหมายโครงการ
2. รูจักเด็ก เขาใจธรรมชาติ
 และรูพัฒนาการของเด็ก

3. รูจักบทบาทการเปนพี่เลี้ยง หนุนเสริม 
 แนะนํา กระตุก กระตุน
4. รูวิธีทํางานกับเด็ก
5. รูภารกิจตนเอง

ทบทวนเปาหมายโครงการ ผานการทําภาพ 2 ภาพของชุมชน  คือ 
1. ภาพฝนของโครงการ 2. ถาไมทําโครงการชุมชนจะเปนอยางไร 
 • หนาตางแหงโอกาสและภูมิคุนกันความเสี่ยง สิ่งที่จะทําใหสําเร็จ / 
  ติดขัด / ปองกันไดอยางไรบาง
 • วิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของที่สามารถเขามาชวยเหลือ (มีใคร บทบาทใด)
 • ทบทวนกิจกรรม โดยการเขียนลงบัตรคํา และสรุปภาพรวมทําแลวไดอะไร 

ใบ คือ  แนวทางการแกปญญา

ราก คือ สาเหตุ 

ผล คือ  ผลกระทบ

ตน  คือ ปญหา / สิ่งที่อยากทํา 

กลุมชาวนา • แมบาน • ปาชุมชน • เยาวชน • อสม.  
• หมอพื้นบาน • ทองเที่ยวชุมชน • วัฒนธรรม

อ.ปาซาง

อ.บานโฮง

อ.แมทา

อ.ทุงหัวชาง

อ.ลี้

อ.เวียงหนองลอง

อ.บานธิ

อ.เมือง

ทุนที่เห็น ทุกขที่เห็น
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Act1 Act3

Act5 Act7 Act8

Act2
จาบที่สุด

Act4
จี๊ดที่สุด

Act6
จวดที่สุด

ไทมไลน
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พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 2 :  
รับฟงขอเสนอเพื่อพัฒนา
โจทยโครงการ 

5

เวทีพิจารณาโครงการ :
เชปโครงการใหชัด 
ผูใหญรวมสรางคนรุนใหมลําพูน  

7

วิเคราะหปญหา : พัฒนาโจทยโครงการ4

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 1 รูทุกขทุนของชุมชน3

Mapping คนและพื้นที่ 1

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้งที่ 3 
เรียนรูการบริหารจัดการโครงการ

6

พัฒนาพี่เลี้ยง
กอนพัฒนาเยาวชน: 

2

14 ขั้นตอนการพัฒนาเยาวชนเมืองลําพูน

เติมแนวคิดการพัฒนาเยาวชน ทักษะการเปนโคช ทักษะการสื่อสาร
ฝกทักษะการฟง การตั้งคําถาม และการประสานงานกับคนในชุมชน

“รูเขา รูเรา” 
สํารวจและทําแผนที่ (Mapping) 
คนและพื้นที่ในจังหวัดลําพูน 
ที่มีตนทุนและมีศักยภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน 

ทําแผนที่ชุมชน (Social mapping) 
ใหเด็กและเยาวชนไดวิเคราะห
ทุกขและทุนของชุมชน

การใชเครื่องมือ Project management เปนการเรียนรูการบริหารจัดการโครงการ 
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะห การวางแผนการทํางาน 
การวางแผนกิจกรรมเพื่อใหการทํางานไปสูเปาหมายที่ตั้งไว โดยทําผานกระบวนการดังนี้

เวทีเรียนรู พัฒนาทักษะการสิื่อสาร : ครั้งที่ 1 ฝกทักษะการสื่อสาร9

พัฒนาทักษะพี่เลี้ยง : อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม 11

เวทีเรียนรูเยาวชนครั้ง 4 : สรุปบทเรียน สิ่งที่ไดเรียนรูจากโครงการ 13

มหกรรมพลังเยาวชนคนหละปูน14

 ฝกทักษะการสื่อสารผานภาพอยางงายดวยโทรศัพทมือถือ โดยใชขอมูลจากโครงการ ดังนี้ 
• เครื่องมือถายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อยางสรางสรรค 
• ฝกทักษะการสิื่อสารผานเทคนิคการถายภาพเลาเรื่อง การจัดทําขอมูล การสัมภาษณ 
 เพื่อเสริมความสามารถในการทําสื่อ
• ฝกทักษะการจับประเด็นเพื่อลงสัมภาษณคนในชุมชน และฝกเลาเรื่องโครงการตัวเองใหเพื่อนฟง
• ฝกทําคลิปวิดีโอ

โครงการมีการออกแบบใหพี่เลี้ยงโครงการเปน “กลไกหนุนเสริมในพื้นที่” จึงตองมีการเติมทักษะการออกแบบ 
การเรียนรูอยางมีสวนรวมใหพี่เลี้ยงโครงการ โดยกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 
• บทบาทการเปนพี่เลี้ยง  
• ฝกทักษะกระบวนกร (Facilitator) ไดแก การฟง การจับประเด็น การตั้งคําถาม การสรุปบทเรียน
• เทคนิคออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเยาวชน

เยาวชนลงมือทําโครงการในชุมชน : 
หัวใจสําคัญของการสรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building)

10
เยาวชน “ลงมือทําโครงการ” นับเปนเสนทางการเรียนรูสําคัญ (Learning journey) 
ที่จะเจอปญหาและความทาทายมากมาย ถือเปน "โอกาสในการเรียนรู” การไดเผชิญปญหา 
คิดแกปญหาดวยตนเองกอน โดยมีพี่เลี้ยงและโคชคอยสังเกตการณ และหาจังหวะที่เหมาะสม
เพื่อเขาไปชวยเหลือ ซึ่งเปนกระบวนการบมเพาะ สรางทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) 
ใหกับเยาวชน 

นําเสนอโครงการและรับฟงขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาโจทยโครงการจากผูทรงคุณวุฒิ 

นําเสนอศักยภาพละออนลําพูน 
ใหคนลําพูนรับรู

นําเสนอโครงการตอผูทรงคุณวุฒิ 
ฝกความกลาแสดงออก

เวทีเตรียมความพรอม : บัญชี การเงิน 
รายงานโครงการ งานยากที่ตองเรียนรู 

8

คูมือการทํากิจกรรมในโครงการ การสรุปผลการทํางาน เอกสารการเงิน (ขอควรระวัง) และใช 
"เกมเลโกอลเวง" เปนสื่อการเรียนรูเรื่องการวางแผน การทํางานเปนทีม และการสรุปบทเรียน 

เวทีเรียนรู พัฒนาทักษะการสื่อสาร: 
ครั้งที่ 2 “ขอมูล” หัวใจสําคัญของการสื่อสาร  

12

คิดออกแบบ series การสื่อสารผานคลิปวิดีโอใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย แบงการอบรมเปน 3 Module คือ 
• Module ที่ 1 เครื่องมืออยางงายสําหรับใชในการเก็บขอมูล เชน การถายภาพขณะที่ลงพื้นที่ 
• Module ที่ 2 การเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การเก็บขอมูล 
• Module ที่ 3 การดึงขอมูลสําคัญมาใชในการสื่อสารไดอยางไรบาง 

เครื่องมือ 7 Act. ใหเยาวชนไดมีโอกาสทบทวนเสนทางการเรียนรูของตนเอง 
7 กิจกรรม ตั้งแตตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า โดยเลือกสถานการณสําคัญ 3 ดาน
• จาบที่สุด: สถานการณที่มีความสุขมากที่สุด
• จี๊ดที่สุด: สถานการณที่ปญหามากที่สุด
• จวดที่สุด: สถานการณที่ไดเรียนรูมากที่สุด
• ชองที่ 8 ผลลัพธที่เกิดขึ้น

ใชเครื่องมือ “ตนไมปญหา” เพื่อใหเด็กไดทบทวน
สิ่งที่อยากทําผาน “คําถาม 5 ขอ”
1. ทําเรื่องอะไร
2. ทําไมตองทําเรื่องนี้
3. ทํากับใคร
4. ทําอยางไร
5. ทําแลวไดอะไร  

Tips: 5 เรื่องที่พี่เลี้ยงตองรู 
1. รูจักแนวคิด เปาหมายโครงการ
2. รูจักเด็ก เขาใจธรรมชาติ
 และรูพัฒนาการของเด็ก

3. รูจักบทบาทการเปนพี่เลี้ยง หนุนเสริม 
 แนะนํา กระตุก กระตุน
4. รูวิธีทํางานกับเด็ก
5. รูภารกิจตนเอง

ทบทวนเปาหมายโครงการ ผานการทําภาพ 2 ภาพของชุมชน  คือ 
1. ภาพฝนของโครงการ 2. ถาไมทําโครงการชุมชนจะเปนอยางไร 
 • หนาตางแหงโอกาสและภูมิคุนกันความเสี่ยง สิ่งที่จะทําใหสําเร็จ / 
  ติดขัด / ปองกันไดอยางไรบาง
 • วิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของที่สามารถเขามาชวยเหลือ (มีใคร บทบาทใด)
 • ทบทวนกิจกรรม โดยการเขียนลงบัตรคํา และสรุปภาพรวมทําแลวไดอะไร 

ใบ คือ  แนวทางการแกปญญา

ราก คือ สาเหตุ 

ผล คือ  ผลกระทบ

ตน  คือ ปญหา / สิ่งที่อยากทํา 

กลุมชาวนา • แมบาน • ปาชุมชน • เยาวชน • อสม.  
• หมอพื้นบาน • ทองเที่ยวชุมชน • วัฒนธรรม

อ.ปาซาง

อ.บานโฮง

อ.แมทา

อ.ทุงหัวชาง

อ.ลี้

อ.เวียงหนองลอง

อ.บานธิ

อ.เมือง

ทุนที่เห็น ทุกขที่เห็น

฿

?!!

Act1 Act3

Act5 Act7 Act8

Act2
จาบที่สุด

Act4
จี๊ดที่สุด

Act6
จวดที่สุด

ไทมไลน
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ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาสู่เมืองลำาพูนทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

วัฒนธรรมความทันสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ที่มีการเปิดถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาปาง การรุกเข้ามาของ

ลำาไย และพืชเชิงเดี่ยวในปี พ.ศ. 2520 ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลำาพูน จากการทำานา

มาเป็นสวนลำาไยอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2527 กระท่ังปี พ.ศ. 2528 ที่มีการเปิดตัว “โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำาพูน” และการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในปี พ.ศ. 2533-2535 

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมืองดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในจังหวัดลำาพูน อาทิ 

ปัญหาสารเคมีในดิน ครอบครัวขาดความอบอุ่นเนื่องจากพ่อแม่เข้าสู่อุตสาหกรรม ปัญหาเศรษฐกิจ  

การจัดการทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ ปัญหาสุขภาพที่พบว่าคนลำาพูนมีสารตกค้างในเลือดสูง 

ขณะทีเ่ด็กเยาวชนมปีญัหายาเสพตดิ แวน้ ดืม่สรุา และขาดการเชือ่มตอ่กบัรากเหงา้ภูมปิญัญาของชมุชน 

ความไม่นิ่งดูดายของผู้ใหญ่ในจังหวัดลำาพูน ทำาให้เกิดการรวมกลุ่มของคนลำาพูน (Active 

Group) จากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน พระสงฆ์ ประชาสังคม รวมถึงประชาชนท่ัวไป โดยมีจุดร่วม

เดียวกันคือ การปกป้องจังหวัดลำาพูน ภายใต้ชื่อสภาเมืองลำาพูนหรือลำาพูนฟอรั่ม เพื่อใช้เป็นพื้นที่

ในการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัด จนเกิดวงเสวนา (Speaking group) ขึ้นในปี พ.ศ. 

2539-2541 และพัฒนาไปสู่เส้นทางการทำางานของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ในปี พ.ศ. 2542 และศูนย์

ประสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่จงัหวัดลำาพนู (สกว.ฝา่ยท้องถิน่) ในปถีดัมา โดยขบัเคลือ่นงานดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการวิจัย กระทั่งปี พ.ศ. 2553 จึงขยายผลการทำางานไปสู่เด็กเยาวชน

ภายใตโ้ครงการชื่อบ้าน-นามเมือง ที่เชื่อมต่อการทำางานระดับพื้นที่ของคน 3 วัย คือ คนสูงวัย ผู้ใหญ่ 

และเยาวชน โดยชักชวนเด็กเยาวชนท่ีเคยทำางานร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

( ปปส.) มาทำากิจกรรมอีกครั้งหลังจากขาดช่วงไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
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เ าคา วังวาเยาวชน เ ามา ำางาน ั าชมชนม า ั เคลอนอยาง อเนือง
เ า เ นความ ำาคั อง าน ัวเอง เ น า นชมชน ัวเอง ลวเ า ล นมา

า ล พั นา าน ัวเอง ล น ั ม อ า พ า พอ า ม า ยา ายาย
วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริภุญชัย

ส่งต่อสปิริตลำาพูน
ปี พ.ศ. 2561 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มีแนวคิดจะขยายพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และมีจิตสำานึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) เพ่ิมข้ึน จึงชักชวนสถาบันวิจัยหริภุญชัย 

จงัหวดัลำาพนู ทีม่จีดุเดน่คอื การมสีปริติลำาพนู มเีครอืขา่ยผูใ้หญใ่นจงัหวดัทีม่สีปริติลำาพนูทีต่อ้งการเหน็

จงัหวดัลำาพนูพฒันาไปในทศิทางทีดี่ รวมถงึมปีระสบการณก์ารดำาเนนิงานในประเดน็ตา่งๆ ของจงัหวดั

ลำาพูน อาทิ เด็กและเยาวชน สุขภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกษตร เป็นต้น พร้อมทั้งได้เชื่อมโยง

มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ซึง่มคีวามเชีย่วชาญเรือ่งการออกแบบและจดักระบวนการเรยีนรู ้และการ

สังเคราะห์ความรู้จากการดำาเนินงานมาร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนในครั้งนี้ จนเกิดเป็นโครงการปลุกสำานึก 

สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน เพ่ือส่งต่อสปิริตลำาพูน หรือจิตวิญญาณของความเป็น

คนลำาพูน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนลำาพูนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active citizen) ที่เป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาเมืองลำาพูน 

ภายใต้ฐานคิดและความเชื่อ คือ 
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“การเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรู้จักและภาคภูมิใจในรากเหง้า เห็นคุณค่าของฮีต ฮอย 

ภูมิปัญญา ไม่ดูดายต่อปัญหาบ้านเมือง ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำาและการสนับสนุนของผู้ใหญ่”

เ ล เยาวชนเ เ เ ม ม น ชมชน ม น านเมือง นเ น า า เ น
เนือง า มันม าง ง างอยางมา ั ั ย าพ งนเอา ว เ าเชือวา า ออ

วน า เ ยน ชวย ง ั ย าพ อนอย น ัวเ เยาวชนออ มา
ชีวัน ขันธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

การออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน
เพราะอยากเห็นเยาวชนจังหวัดลำาพูนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการทำางานและเกิด

กระบวนเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ปน็พลเมอืงตืน่รู ้โครงการฯ ไดอ้อกแบบโครงการเพือ่พฒันาพลเมอืง

เยาวชนคนลำาพูน ดังนี้

1. พัฒนากลไกการพัฒนาเยาวชน ประกอบด้วยกลไก 2 ลักษณะ คือ

 • กลไกหนุนเสริม มี 2 ระดับ คือ 1) ระดับชุมชน ได้แก่พี่เลี้ยงชุมชน และ 2) ทีมโคช ซึ่งเป็น

ทีมโคชจากโครงการ โดยกลไกหนุนเสริมทั้งสองระดับทำางานร่วมกันในการพัฒนาเยาวชน

 • กลไกเสริมแรง เป็นภาคีที่เก่ียวข้องที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน ได้แก่ ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และภาคีอื่นๆ ทั้งในและนอกชุมชน

2. กระบวนการ เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการพัฒนาเยาวชน โครงการไมเ่พยีงออกแบบการพฒันา

เยาวชนเท่านั้น แต่ได้ออกแบบการพัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาเยาวชน ซึ่งโครงการฯ 

ได้ออกแบบกระบวนการสำาคัญ 5 ประการ คือ

1. กระบวนการพัฒนาเยาวชน 

2. กระบวนการพัฒนาโคช ทั้งแนวคิดและทักษะการพัฒนาเยาวชน

3. พัฒนาฐานข้อมูลเยาวชนในโครงการ

4. สร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดลำาพูน 

5. สื่อสารความรู้ของโครงการและกระบวนการพัฒนาเยาวชน

3. ความเช่ือและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเยาวชน โครงการฯ มีความเช่ือเร่ืองการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติจริง จึงใช้เครื่องมือการทำาโครงการเพื่อชุมชน (Community project) เป็นเครื่องมือให้

เยาวชนคิดและลงมือทำาจากสถานการณ์จริงในชุมชน 
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4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5 ด้าน

1) เยาวชนตน้แบบ คอืเยาวชนทีเ่ปน็ตวัแบบทีส่ามารถขยาย เพิม่จำานวนเยาวชนทีม่จีติสำานกึ 

มีความสามารถในการพัฒนาตัวเอง การทำางานร่วมกับผู้ใหญ่ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดลำาพูน 

2) เกิดเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดลำาพูน มีประเด็นขับเคลื่อนร่วมกับผู้ใหญ่ในจังหวัด

3) กลไกพฒันาเยาวชนจงัหวดัลำาพนู ทีเ่ด็กมสีว่นรว่มและรูส้กึเปน็เจา้ของ และมกีลไกหนนุ

เสรมิการทำางานของเยาวชนในระดบัอำาเภอและชมุชน เพราะจากชอ่งวา่งทีส่รุปไดว้า่ เมือ่ 

10 ปีก่อน สาเหตุที่งานเยาวชนไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะกลไกไม่สามารถหมุนต่อได้ 

จึงเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะเห็นกลไกเกิดขึ้นในโครงการนี้

4) โคชเยาวชน ท่ีเป็นพีเ่ลีย้ง ท่ีทำางานในพ้ืนทีท่ีจ่ะมาหนนุเสรมิงานเยาวชนทีก่ำาลงัขบัเคลือ่น

5) องค์ความรูใ้นการทำางานของจังหวัดลำาพูน เกิดโมเดลการทำางานเยาวชนเมืองลำาพูน
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คุณลักษณะของเยาวชนเมืองลำาพูนที่เป็นเป้าหมายของโครงการ
ภายใต้กรอบคิดของการเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่มุ่งพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นต่อการใช้

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งการพูด การฟัง การตั้งคำาถาม และกรอบคิดในส่วนบริบทพื้นที่ของเมืองลำาพูน

ที่มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัย 

หริภุญชัยที่เน้นเรื่องของคุณธรรมภายใต้นิยามคำาว่า “ความดี” เมื่อนำากรอบคิดทั้ง 2 ประการมาผนวก

รวมกัน จึงเป็นที่มาของคุณลักษณะเยาวชนเมืองลำาพูน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะ
ของเยาวชน
เมืองลําพูน

สํานึกรักษทองถิ่น
• รูทุกข รูทุน รูทันชุมชน
• มีสวนรวมในการทํากิจกรรม/
 แกไขปญหาของชุมชน

การทํางานเปนทีม
• Care : เขาใจ เปดใจ 
เห็นอกเห็นใจผูอื่น 
• Share: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ยอมรับความเห็น/ทรัพยากรที่แตก

รูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี
• ไมตกเปนทาสของสื่อ
• ใชประโยชน จากสื่อไปในทาง
 ที่เหมาะสม

สํานึกพลเมือง
• รวมขับเคลื่อนพัฒนางาน 
 ในจังหวัดรวมกับผูใหญ
• มีจิตอาสา
• มีการทํางานอยางมีสวนรวม
• เคารพก กติกาของสังคม
 รูสิทธิของตนเองและ
 ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

รูจักตนเอง
• รูค าม องการของตนเอง 
 วาอยากทําหรือตองทําอะไร
• รูการ การ (จัดการอารมณ
 ความรูสึกของตนเอง / จัดการ
 วางแผนงาน)
• รูเ า มายของชีวิต
• รู ก อ ี (มีคุณธรรม 
 จริยธรรม ไมเบียดเบียนผูอื่น 
 ออนนอมถอมตน ป ิบัติตน
 อยูในศีล)

คิดเปนเหตุเปนผล
• มีการศึกษาหาขอมูลและ
 ใชขอมูลในการลงมือทํา
• คิดเชื่อมโยงได
• ความคิดสรางสรรค

“ฐานคิดของการพัฒนาเยาวชนจังหวัดลำาพูนภายใต้นิยามคำาว่า “ดี” ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

สำานึกพลเมือง ที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม คุณธรรม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ”

โดยในปี พ.ศ. 2561 โครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน มีจำานวน

โครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ ในพื้นที่ 8 อำาเภอ 15 ตำาบล โดยแบ่ง 3 ประเด็นคือ 1. ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 2. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3. จิตอาสา และแบ่งการทำางานเป็น 3 โซนคือ โซนเหนือ คือ 

อำาเภอเมือง อำาเภอปา่ซาง และอำาเภอเวยีงหนองรอ่ง โซนกลาง อำาเภอแม่ทา และโซนใต ้อำาเภอบา้นโฮง่ 

อำาเภอลี้ครอบคลุม 3 ชาติพันธ์ คือ เมือง ไตลื้อ ไตยอง และชนเผ่าปกาเกอะญอ มีเยาวชนเข้าร่วม

โครงการทั้งหมด 87 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 54 คน ผู้ชาย 33 คน
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14 ขั้นตอนกำรพัฒนำเยำวชนคนล�ำพูน

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ฐานคิดเรื่องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและ

ลักษณะนิสัย (Character building) จากการลงมือทำา แก้ปัญหา และมีประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์

จริงในชุมชน สังคม โครงการได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (Learning journey) 14 ขั้นตอน ดังนี้

1. สำารวจและทำาแผนท่ี (Mapping) เชค็ตน้ทุน ‘คนและพืน้ท่ี’ ท่ีสนับสนุนการพฒันา
เยาวชน

“รู้เขา รู้เรา” ขั้นตอนแรก โครงการฯ ได้สำารวจและทำาแผนที่ (Mapping) คนและพื้นที่ในจังหวัด

ลำาพูนที่มีต้นทุนและมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เพื่อเข้าไปต่อยอดศักยภาพของ 

พื้นท่ีที่มีประสบการณ์การสนับสนุนเยาวชน และมีพี่เลี้ยงชุมชนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนเยาวชน  

ซึง่จากการสำารวจและทำาแผนที ่(Mapping) ทำาใหใ้นปแีรกนีโ้ครงการฯ เชือ่มโยงกบัเครอืขา่ยนกัวจิยัเพือ่

ท้องถิ่น เด็กและเยาวชนที่เคยทำาโครงการชื่อบ้าน-นามเมือง และเครือข่ายอื่นๆ 

2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงก่อนพัฒนาเยาวชน: เวทีเรียนรู้ของพี่เลี้ยงครั้งที่ 1

ในการสนับสนุนเยาวชนทำาโครงการเพ่ือชุมชนจำาเป็นต้องมี “โคช” ทำาบทบาทเป็น “กลไกหนุนเสริม

ในพื้นที่” คอยตั้งคำาถามกระตุ้นคิด เสริมพลัง และประสานงานกับคนในชุมชนเพื่ออำานวยความสะดวก

แก่เยาวชนในการทำาโครงการ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทนี้ใกล้ชิดกับเยาวชนได้แก่ ที่ปรึกษาโครงการและพี่เลี้ยง

โครงการเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ในช่วงเริ่มต้นโครงการ จึงจัดให้มีการเติมความรู้

และทกัษะใหก้บัพีเ่ลีย้ง เรือ่งแนวคดิการพฒันาเยาวชน ทกัษะการเปน็โคช และทกัษะการสือ่สารกบัเดก็

และเยาวชน โดยใช้ “สถานการณ์จำาลอง” ฝึกทักษะการฟังและการตั้งคำาถาม ระหว่างพี่เล้ียงและเด็ก 

เช่น หากเด็กเข้ามาปรึกษาพี่เลี้ยงควรมีท่าทีอย่างไร ควรให้คำาแนะนำาแบบไหน เป็นต้น

Tips: 5 เรื่องที่พี่เลี้ยงต้องรู้

1 ั นวค ล เ า มาย ค ง า
ความ ำาคั ั า เ อ า

เยาวชน ค ลงมือ ำา ล า

2 ั เ เ า มชา ล พั นา า
องเ

3 ั า า เ นพเลยง
นนเ ม น นำา น

4 ว ำางาน ั เ

5 า นเอง วา อง ำาอ าง
ลัง า ั ค ง า
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น ชมชน น เพ วั น ม เ น วน า คน วั า ชมชน
อง ัวเอง เ าอยา เ ั นชมชน อง ัวเอง

วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริภุญชัย

3. เวทีเรียนรู้ของเยาวชนครั้งที่ 1 : รู้ทุกข์ทุนของชุมชน 

เนือ่งจากการออกแบบโครงการได้ออกแบบใหเ้ยาวชนเรยีนรู ้พฒันาทกัษะตา่งๆ รวมถงึเกดิสำานกึ

รกัชมุชนผา่นการทำาโครงการเพือ่ชมุชน ดงัน้ัน ส่ิงแรกทีเ่ยาวชนจะไดเ้รยีนรูค้อืการทำาแผนทีชุ่มชน (Social 

mapping) เพือ่ใหรู้จ้กัชมุชนของตนเอง เขา้ใจสถานการณ ์ทุกขแ์ละทนุของพืน้ที ่กอ่นทีจ่ะเลอืกประเดน็

และสถานการณ์ที่สนใจมาทำาโครงการ ซึ่งทีมโคชได้ออกแบบเครื่องมือแผนที่ชุมชน (Social mapping) 

ให้เยาวชนได้วิเคราะห์ชุมชน

• แผนที่ชุมชน (Social mapping) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทีช่่วยทำาความเข้าใจภาพรวมของคน 

กลุ่มคน องค์กรในท้องถิ่น และทุนทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน นำาไปสู่การวิเคราะห์ และตัดสิน

ใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดทิศทาง /แนวทางในการทำางานกับชุมชน

• เป้าหมายของแผนที่ชุมชน (Social mapping) 

 - คนทำาเกิดความเข้าใจภาพรวมความเป็นชุมชน 

 - สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 - การกำาหนดทิศทาง / ประเด็นในการทำางานของชุมชน

 - ใช้สื่อสารให้คนอื่นได้ทราบภาพรวมของชุมชน

• ควรทำาแผนท่ีชุมชน (Social mapping) เม่ือไหร่: เม่ือต้องการทำาความเข้าใจภาพรวมความเป็น

ชุมชน / ต้องทำาโครงการหรือแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชน

 - ก่อนทำาโครงการ - เช็คทุนก่อนเริ่มงาน / สร้างความเข้าใจร่วม 

 - ระหว่างทำาโครงการ - เช็คความเปลี่ยนแปลง / ความเคลื่อนไหว

 - สิ้นสุดโครงการ - สรุปทุนที่เปลี่ยนแปลง

4. วิเคราะห์ปัญหา : พัฒนาโจทย์โครงการ 

เมื่อรู้ทุกข์รู้ทุนของชุมชนตนเองแล้วเยาวชนไม่อาจแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง การเลือกเรื่องที่เยาวชน

สนใจทำาโครงการและมีศักยภาพที่จะร่วมกับผู้ใหญ่คลี่คลายปัญหาได้ ควรมาจากความเข้าใจในสิ่งที่จะ

ทำา การคิดวิเคราะหถ์ึงสถานการณ์ปัญหาในชุมชนเพื่อให้เยาวชนรู้รอบ มีเหตุ-ผล รู้ต้นตอของปัญหา 

เห็นเป้าหมายและแนวทางทำาโครงการ จึงต้องใช้เครื่องมือ “ต้นไม้ปัญหา” เพื่อที่จะทำาให้เยาวชนได้

ทบทวนสิ่งที่เขาอยากทำา ผ่าน “คำาถาม 5 ข้อ” คือ 

20

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



1. ทำาเรื่องอะไร

2. ทำาไมต้องทำาเรื่องนี้

3. ทำากับใคร 

4. ทำาอย่างไร 

5. ทำาแล้วได้อะไร

5. เวทีเรยีนรูข้องเยาวชนครัง้ท่ี 2 : รบัฟงัข้อเสนอแนะในการพฒันาโจทย์โครงการ 

เมื่อเยาวชนได้พัฒนาโจทย์โครงการมาแล้ว เพื่อให้เยาวชน “คิดรอบด้าน” มากขึ้น โครงการฯ  

ได้ออกแบบให้มีผู้ใหญ่ใจดีท่ีมีประสบการณ์ทำางานพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญประเด็นต่างๆ เช่น วัฒนธรรม

ประเพณี ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ที่สอดคล้องกับประเด็นที่เยาวชนทำาโครงการ มาให้ 

ความเห็นเพ่ือเติมเต็ม ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ เพื่อให้

เยาวชนออกแบบโครงการได้ชัดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมให้เยาวชนคุ้นชิน 

กับการนำาเสนอโครงการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนำาเสนอเพื่อกลั่นกรองโครงการ เช่น โครงการผลิต

ฝ้าย (เส้นด้าย) และการย้อมสีธรรมชาติ ที่ตอนแรกตั้งใจจะทำาโครงการเกี่ยวกับการทอผ้าทั้งระบบ  

แต่เมื่อได้รับคำาชี้แนะเร่ืองระยะเวลาการทำาโครงการที่มี

เพียง 6 เดือน ทีมจึงเปลี่ยนโจทย์โครงการใหม่เป็นการ

ศึกษาเรื่องการผลิตเส้นด้ายและการย้อมสีธรรมชาติแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ

6. เวทีเรียนรู้ของเยาวชนครั้งที่ 3 : เรียนรู้
การบริหารจัดการโครงการ

 เปน็การเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการโครงการ (Project 

management) ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ฝึกทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ การวางแผนกิจกรรมภายใต้การทำางาน

ร่วมกันเป็นทีม ระดมความคิดให้แผนที่กำาหนดร่วมกัน 

ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยทำาผ่านกระบวนการดังนี้

• ทบทวนเป้าหมายโครงการ ผ่านการทำาภาพ 

2 ภาพของชุมชน คือ 1. ภาพฝันของโครงการ  

2. ถ้าไม่ทำาโครงการชุมชนจะเป็นอย่างไร 

• หนา้ตา่งแหง่โอกาสและภมูคิุม้กนัความเส่ียง 

คอืการคดิวเิคราะหถ์งึปจัจยัทีจ่ะทำาใหโ้ครงการ

สำาเร็จ / ติดขัด คืออะไร ป้องกันความเสี่ยงได้

อย่างไรบ้าง

ใบ คือ นว าง า า

ผล คือ ล

ต้น คือ า ง อยา ำา

ราก คือ าเ
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• วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือ (ใคร บทบาทคืออะไร)

• ทบทวนกิจกรรมโครงการที่ออกแบบไว ้ โดยการเขียนลงบัตรคำา และสรุปภาพรวมทำาแล้ว 

ได้อะไร

Tips

1 เนน เยาวชน ชความค าง ค าน า ม
ความค ย ม ัน น นา า
า วา าพ ชวย ความค าง คเ นเ น

ม

2 า ม วน วม มความค องเยาวชน คน น
ลม ชวย เยาวชน ำางาน วม ันเ น าพ
เ า มาย วม อนลงมือ ำา ค ง า ง ังนัน า

น คน งความค ง ำาเ น

3 า พเลยง มคว ค ชวย ังคำา าม
นค เชือม อ าพ น นา า อง

เยาวชน คน ังคำา ามลง ายล เอย
เพอ เ นความเ น ม า าย า
ำางานเพอ เยาวชนเ น าพ ม
เ น

7. เวทีพิจารณาโครงการ : เชปโครงการให้ชัด ผู้ใหญ่ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ลำาพูน 

เมื่อพัฒนาโครงการเป็นรูปเป็นร่าง ผ่านกระบวนการคิดมาหลายขั้นตอน ก่อนนำาไปลงมือทำาใน

ชมุชน เยาวชนไดน้ำาเสนอโครงการแกผู่ท้รงคณุวฒิุ พลเมอืงผูใ้หญใ่นจงัหวัด ทีม่คีวามรูใ้นแตล่ะประเดน็

ที่เยาวชนทำาโครงการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและนำาไปปรับโครงการของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการ

ร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมกันส่งต่อสปิริตลำาพูนไปสู่เยาวชน

8. เวทีเตรียมความพร้อม : บัญชี การเงิน รายงานโครงการ งานยากท่ีต้องเรียนรู้

เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจใหเ้ยาวชนและพีเ่ลีย้งกอ่นเริม่ทำาโครงการทัง้

เรื่องการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ การบันทึกผลการปฏิบัติงาน การสรุปผลการดำาเนินงาน และการ

บริหารจัดการงบประมาณ ได้แก่ การจัดการเอกสารทางการเงิน 

นอกจากนี ้ในกระบวนการดำาเนนิงาน เยาวชนและพีเ่ลีย้งจำาเปน็ตอ้งเขา้ใจเรือ่ง การวางแผน การ

ทำางานเป็นทีม การสรุปบทเรียนจากการดำาเนินงาน และการสรุปงาน ในครั้งนี้จึงได้ออกแบบกิจกรรม 

“เกมเลโก้อลเวง” เพื่อให้เยาวชนและพี่เลี้ยงเล่นเกมและเรียนรู้เรื่องดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ในระหว่างทำา

โครงการ

9. เวทีเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสาร: ครั้งที่ 1 ฝึกทักษะการสื่อสาร

นอกจากการทำาโครงการแลว้ โครงการฯ เชือ่วา่ในศตวรรษที ่21 ทีม่เีทคโนโลยทีีเ่อ้ือตอ่การสือ่สาร

เพื่อสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลง หากเยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ

ในการบอกเลา่เรือ่งราวทีต่นเองตอ้งการสรา้งการรบัรูแ้ละการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละมพีลงั 

จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น และเยาวชนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
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โดยในครั้งแรกเยาวชนได้ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านภาพอย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือ มีเน้ือหาการ 

เรียนรู้หลักมีดังนี้ 

• การถ่ายภาพเพื่อสื่อสารและการเขียนบรรยาย (Caption) อย่างสร้างสรรค์ 

• ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นที่สนใจ เพื่อให้รู้ว่าเด็กมีความสามารถด้านที่จะเข้ามาช่วยทีม

ทำาสื่อ เช่น การถ่ายภาพ การจัดทำาข้อมูล การสัมภาษณ์ เป็นต้น

• ฝึกทักษะการจับประเด็น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์คนในชุมชน ผ่านกิจกรรม

สถานการณ์สมมติ เล่าเรื่องโครงการที่ตนเองทำาให้เพื่อนฟัง

• ฝึกทำาคลิปวิดีโอ

ค ง า ล พลัง าง ำาน เ ม ั ย าพ เยาวชนเมืองลำาพูน เ น ค ง า
เ อ า เ ค เอง ำาเอง าเอง เ ยน ลว อ เ ยน วย ัวเอง

วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริภุญชัย

10. เยาวชนลงมือทำาโครงการในชุมชน : หัวใจสำาคัญของการสร้างทักษะและ
ลักษณะนิสัย (Character building)

เมื่อเยาวชน “คิด วิเคราะห์” เพื่อพัฒนาโครงการได้แล้ว ช่วงนี้คือช่วงที่สองเป็นช่วง “ลงมือทำา

โครงการ” ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางการเรียนรู้สำาคัญ (Learning journey) ที่เขาจะเจอปัญหาและ 

ความท้าทายมากมาย ซึ่งโครงการฯ เชื่อว่า “ปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้” การได้เผชิญปัญหา  

คดิแก้ปญัหาดว้ยตนเองกอ่น โดยมพีีเ่ลีย้งและโคชคอยสงัเกตการณ ์และหาจงัหวะทีเ่หมาะสมเพ่ือเขา้ไป

ช่วยเหลือ ตรงนี้เป็นกระบวนการบ่มเพาะ สร้างทักษะและลักษณะนิสัย (Character building) ให้กับ

เยาวชน ซึ่งจากการดำาเนินโครงการพบสถานการณ์ปัญหาที่เยาวชนต้องเผชิญ และบทบาทของพี่เลี้ยง

และโคชที่จะเข้าไปช่วยสร้างการเรียนรู้ ดังนี้

1. เมื่อเริ่มต้นทำาโครงการที่ต้องนำาเสนอโครงการต่อชุมชน เยาวชนจะเผชิญสถานการณ์ที่ 

ไม่เคยพูดต่อหน้าชุมชน ต้องพูดต่อหน้าชุมชนครั้งแรก ในช่วงนี้โคชและพ่ีเลี้ยงต้องเข้าไปช่วยสร้าง 

กำาลังใจ เชื่อมโยงคนในชุมชนให้มารับฟังข้อมูล ช่วยตั้งคำาถามเพื่อให้เยาวชนวางแผนลำาดับขั้นตอน 

ในการนำาเสนอ

2. ชว่งทีเ่ริม่ทำาโครงการ เยาวชนอาจรวมกลุม่กนัไดย้ากเนือ่งจากสมาชกิตดิเรยีน ตดิทำากจิกรรม 

ในระยะแรกเพื่อให้เยาวชนเห็นความสำาคัญของการรวมกลุ่ม โคชต้องเข้าไปช่วยกระตุ้นให้แกนนำาหา 

วิธีในการสื่อสารและตกลงวิธีการทำางานร่วมกัน เช่น สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม นัดประชุมทุกเย็น เป็นต้น
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3. ในการเกบ็ขอ้มลู เยาวชนมกัเจอปญัหาการวางแผนเกบ็ขอ้มลู การแตกประเดน็ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู 

การหาผู้รู้ การตั้งคำาถาม การบันทึกข้อมูล การแบ่งบทบาทของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากเยาวชนไม่เคยทำา

กิจกรรมลักษณะนี้มาก่อน โคชควรเข้าไปช่วยเยาวชนวางแผนก่อนลงมือทำา (Before action review)  

การทำาลักษณะนี้จะทำาให้เยาวชนเห็นทั้งงาน คน การจัดการการเงิน และเห็นชุมชน ในข้ันนี้เยาวชน 

อาจจะมีอารมณ์ หงุดหงิด ไม่ได้ดังใจ ไม่ฟังกัน ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก บางคนแก้ปัญหาโดย

การทำางานคนเดียว ดังนั้น โคชหรือพี่เลี้ยงต้องวิเคราะห์ให้ออก ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับปัญหา  

พี่เลี้ยงต้องมั่นคง ไม่เข้าไปช่วยแก้ปัญหา เพราะปัญหาคือโอกาสให้เยาวชนได้ปรับตัว พี่เลี้ยงควรคอย

สังเกตว่าเยาวชนมีภูมิหลังอย่างไร แล้วรอจังหวะที่เยาวชนเข้ามาปรึกษา ซึ่งพี่เลี้ยงต้องทำาหน้าที่รับฟัง 

4. ในระหวา่งทีเ่ยาวชนเผชญิปญัหาจากการทำางานรว่มกนั หรอืการเผชญิอปุสรรคตา่งๆ จนอาจ

นำาไปสู่ความ “ท้อ” หรือต้องการ “ล้มเลิก” เช่น เพื่อนในทีมไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น โคชหรือพี่เลี้ยง

ควรต้ังคำาถามกระตุ้นคิดให้เยาวชนสะท้อนคิด (Reflection) ในเร่ืองต่อไปน้ี 1) การวางแผนการจัดการงาน 

ไม่เป็นผู้นำาเด่ียว ทำางานแบบร่วมมือ 2) การจัดการอารมณ์ พ่ีเล้ียงต้องม่ันคง และเป็นคนต้ังหลักให้  

3) การเข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตั้งคำาถามให้เด็กเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาและการไปต่อ

5. ปญัหาในเชงิเทคนิคการทำางาน เชน่ ไมมี่ความรูใ้นการยอ้มผา้ อปุกรณไ์มพ่อในการเลน่ดนตร ี

หาผู้รู้ในชุมชนไม่ได้ บันทึกข้อมูลไม่เป็น ทำาสื่อไม่เป็น พี่เลี้ยงต้องช่วยสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะ 

การทำาในเบื้องต้น เช่น สอนเอง เชื่อมผู้รู้ หรือพาไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

6. ชว่งคนืข้อมลู ปญัหาทีม่กัเกดิขึน้คอื ขาดการกำาหนดเป้าหมายของการคนืขอ้มลูว่าตอ้งการให้

ชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมอะไร การนำาเสนอข้อมูลที่เพียงพอเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนต้องการมีส่วนร่วม  

การประสานงานเชญิชวนคนในชมุชนมาเขา้รว่ม รวมถงึทกัษะในการสือ่สารและการนำาเสนอเพือ่กระตุน้

ให้ชุมชนสนใจ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนและฝึกซ้อม ดังนั้น โคชและพี่เลี้ยงควร 

ชวนเยาวชนกำาหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดกิจกรรม และฝึกซ้อมการนำาเสนอ

Tips

1 พเลยง องมองวา า เ นเ น อ า า เ ยน อง มเ า ั า า

2 า าเ อง าพเลยง องคอย ังเ วเค า าน า ั ง า ง า า
องเ น า องเยาวชน เพ า เ น อ า เ า ลายเ อง เ น า างค ลั น ัย

ัง า ง อเวลา า คว คมอา ม ั า อา ม นเอง า ง น า อ า เพอน
า เ ย ล า มยอ อ มมาน น วา ลเ า มาย ล

3 า คช อพเลยง ชวย เยาวชน าว าม า นอ า า ั ง คือ า ังคำา ามชวนค
เ า วนเ า มาย เ ามา ำา ค ง า เ น า ล พลัง เ าเ นเ น าง เ า มาย มา วา
า ม ง อ ั านัน
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Tips

4 า อง า ำางานเ น า ั เยาวชน ยเ พา ง ำาเ นค ัง คว งนเ น อง
วั องเ า เชน า านงานค ัง า พู นา ชมชนค ัง า ัน ค ัง
า ชมเพอวาง นงาน ันเอง ย มม ชวยค ัง ัง ม น ชวย เ ม ั า ำางาน
ำาเ นมา น ว คือ า ค วเค า ล า

งเ น อ า มา พเลยง มคว ำา เ เ ย อ า น

5 น า ำางาน องเยาวชน ง เยาวชน องเ อ น คือความ าง ังความ าง องความชอ
ความ นั น ัย คอ ความค ง า า องเยาวชนมั เลอ ชว ำางานคนเ ยว เลย อ
ชความเ น นำา น า ค อ งำาเพอน ง น ย อา ำา เพอนอ อั มนำาความ างออ มา
พเลยง องม นวค วา ความ างคือ อ า พเลยง อง ลอม วมความ างมาเ น ยชน
น า ั เคลอนงาน เชน า ำางาน นชวง า มความค ความ าง องเ ม ลายมมมอง
ำา ว า ลา ลาย น า า นชวงลงมือ ำาความ นั ลา ลาย ชวย

คน ำางาน ลาย า ามความ นั เชน นั พู นั เ ยน นั านงาน นั วาง น
นั ำา อ นั ั า า เงน น า ำางาน นง ความ ลา ลาย เ น ยชน อ า ำางาน
น าน า ง น ล ัน พเลยง องนำาความ ลา ลายนมา ลอม วม เ า ำางาน
เ น ม

6 คำาพู า องเ คือ ำา ม อ เ น ม งนเ น อ า า าย พเลยง ั งวา
อ คือความ ล อ ค ำา เ า ม ลา เมือ ั ง น อน เยาวชน เ น ัวเอง ลว
พเลยง ชวย ังคำา ามวา าว เ า าวออ า พน ลอ ัย องความ ม ลา
เ า ำาอยาง ล าว ยง องเยาวชนคือ า เ มลงมือ ำา นเ องเล เ า
มเคย ำามา อน คช อพเลยงคว ั งวา เมือเ า ำา ลว อยาง นันคือ า างความ ม
เ ลัง า นันคือ า า าย ำา เ าม าว ยง อ เพอ เ า ม

เ นค คา อง นเอง เ น อง วั ัวเ า

7 คำา าม น า ำา วน า างความค ชวงวาง น อนลงมือ ำา
อ คือเ า มาย อง า ำา มค ังน เพอ ลเ า มาย อง ำา มอ าง
องเ ยมอ ล า ั า อ าง ง า นา อยาง คา วา เ อ า

อ ล มว อยาง อง ชง มา เ า ล มว ั า ง มา ยั ล
เ ยชนมา อยาง ำา ลว ัวเอง อ อง า ความชวยเ ลอ า ค าง
งว า พเลยง อ คชอา ชว า เยาวชน ล คนวา าพ อเ ยน ลว ล เ ลยน วม ัน
เพอ เ น ยา า อนคลายมา น

8 าย ลังเยาวชน ำา ม ลว คว ม า เ ยน ลัง า ำาเนนงานเพอ เยาวชนเ
อเ ยน อง นเอง า า ง ลงมือ ำา ล เพอ เ นว า พั นา ั งงาน
นค ัง อ ือวาเ น ัน อน ำาคั น า เ ยน งคำา ามอา อ วย อ คือ
เ า มาย เ าอยา เ น วม ัน อน ั งานค ังน ล เ นเ นอยาง เ น ามเ า มาย
อ ม อยาง อ ามเ า มาย อ เ นเ า มาย อ พว เ า ำา อ ยัง
ำา ม า ำาอ ค ัง พั นา ั งอยาง ัวเ า ั อ ม า า ำา ม
ค ังน อ ั เพ า อ าเ า ชืนชมเพอน อ อ ค ค เ าอยา อ อ
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คน ำาคั ชวย ำา นา น า าม นนเ ม เ น เ น า น า าม
ลเ น คชคือพเลยง อย ล ัวเ ลง ามพู คย ั นองวา

น อนนเ นยัง ง ง น ลว
ชีวัน ขันธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

11. พัฒนาทักษะพี่เลี้ยง : อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบม ี
ส่วนร่วม 

จากการดำาเนนิงานพบว่า พีเ่ลีย้ง เปน็กลไกทีมี่บทบาทสำาคญัในการเปน็ “กลไกหนนุเสรมิในพืน้ที”่ 

ทำาบทบาทโคช สนับสนุนเยาวชนระหว่างการทำาโครงการ เปิดโอกาสให้เยาวชนคิดเองทำาเอง ทั้งนี้  

เพื่อให้พี่เลี้ยงเข้าใจบทบาทมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีเครื่องมือในการทำางานกับเยาวชน โครงการฯ จึงร่วม

กับมูลนิธิสยามกัมมาจลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีเนื้อหา 

ในการเรียนรู้ คือ

• บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง 

• ฝึกทักษะกระบวนกร (Facilitator) ได้แก่ การฟัง การจับประเด็น การต้ังคำาถาม การสรุปบทเรียน

• เทคนิคออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน

12. เวทีเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสาร: ครั้งที่ 2 “ข้อมูล” หัวใจสำาคัญของการ
สื่อสาร 

จากทักษะการถ่ายภาพ การบรรยายภาพ การทำาคลิปวิดีโออย่างง่าย มาสู่การฝึกทำาคลิปวิดีโอ

เพื่อสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อใช้คลิปวิดีโอที่ผลิตข้ึนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน

ระหว่างการทำาโครงการ

กระบวนการเรียนรู้ : คิดออกแบบซีรีย์สื่อสารผ่านคลิปวิดีโอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

คลปิวดิโีอสำาหรบัเวทีคนืขอ้มลูเยาวชน และคลปิวดิโีอสำาหรบัใชใ้นงานมหกรรมพลงัเยาวชนเมอืงลำาพนู 

โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมเป็น 3 เรื่องคือ 

1. เครื่องมืออย่างง่ายในการเก็บข้อมูล เช่น การถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ 

2. การเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล 

3. การดึงข้อมูลสำาคัญมาใช้ในการสื่อสาร
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13. เวทีเรียนรู้เยาวชนครั้ง 4 : สรุปบทเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ

ตลอดระเวลาของการทำาโครงการ มีทั้งความสำาเร็จ ปัญหา อุปสรรคนานัปการ เพื่อให้เยาวชนได้

ตกผลึกการเรียนรู้ของตนเอง โครงการฯ จึงออกแบบให้มีนำาเสนอผลการดำาเนินงาน และสรุปบทเรียน

การทำางานทีผ่่านมา โดยใช้เครือ่งมอื 7 Act. ให้เยาวชนทบทวนเสน้ทางการเรยีนรูข้องตนเอง 7 กจิกรรม 

ตั้งแตต่้นน้ำาจนถงึปลายน้ำา พร้อมกบัใคร่ครวญ ทบทวนสถานการณส์ำาคญั 3 ดา้นจากเสน้ทางการเรยีน

รู้ทั้งหมด ได้แก่

• จ๊าบที่สุด: สถานการณ์ที่มีความสุขมากที่สุด

• จี๊ดที่สุด: สถานการณ์ที่เป็นปัญหามากที่สุด

• จ๋วดที่สุด: สถานการณ์ที่ได้เรียนรู้มากที่สุด

• ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

• 

เครื่องมือ 7 Act.

14. มหกรรมพลังเยาวชนคนหละปูน

คร่ำาเครง่ทำาโครงการกันมานานหลายเดอืน กถ็งึเวลาโชวศ์กัยภาพพลงัเยาวชนเมอืงลำาพนูในวนัที ่

19-20 มกราคม 2562 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร รวมกับงานสืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกึ๊ด  

คนฮักหละปูน ครั้งที่ 2 “บุญตานข้าวใหม่ ปู๋จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย” และ “พลังเยาวชนคนหละปูน”  

ท่ีเด็กเยาวชนในโครงการร่วมกันคิดออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ท้ังการแสดง นิทรรศการ และการนำาเสนอ

ผลการดำาเนินงานให้คนลำาพูนเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของเด็กและเยาวชนเมืองลำาพูน

เห็นได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ 14 ขั้นตอนข้างต้น ได้บ่มเพาะเยาวชนเมืองลำาพูนให้มีทักษะ

ชีวิต “ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาในบ้านของตนเอง” จนมั่นใจได้ว่า “พลังเยาวชนคนหละปูน” เหล่านี้

คือผู้สืบทอดสปิริตลำาพูนต่อไปในอนาคต
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กลไกพัฒนำเยำวชนเมืองล�ำพูน

โครงการปลกุสำานกึ สรา้งพลงั เสรมิศกัยภาพ เยาวชนเมอืงลำาพนู ดำาเนนิการโดยมลูนธิสิถาบนัวิจยั

เพื่อท้องถิ่น และสถาบันวิจัยหริภุญชัย ร่วมกันเป็นกลไกพัฒนาเยาวชนเมืองลำาพูน ซึ่งมีบทบาท ดังนี้

1. หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับเหนือพื้นที่ ได้แก่ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนกลางที่เยาวชนทุกโครงการมาเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่เยาวชน 

ทกุโครงการควรไดเ้รยีนรู ้เชน่ การทำาแผนท่ีชมุชน (Social mapping) การบรหิารจดัการโครงการ (Project 

management) และการสรุปบทเรียนจากการดำาเนินโครงการ เป็นต้น 

2. หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตาม หนุนเสริมการดำาเนินงานของ

เยาวชนในชุมชน ทำากระบวนการทางความคิด หรือร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดติดขัดในการดำาเนินงาน 

รวมถึงประสานงาน ทำางานร่วมกับพี่เลี้ยงชุมชนในการสนับสนุนเยาวชน

3. เชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัดลำาพูนมาร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เช่น การเป็นที่ปรึกษา

เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้วามเหน็ในการดำาเนนิงาน และรว่มขบัเคลือ่นการพฒันาเยาวชน และรว่มเปน็

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการของเยาวชน เป็นต้น
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คุณลักษณะของโคช

โคช ได้แก่ ทีมงานจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทใน

การดำาเนินงานกับบุคคล 3 กลุ่ม คือ เยาวชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่ายบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน

ต่างๆ ในจังหวัด 

ในการพัฒนาเยาวชน โคชมีบทบาท 3 ประการ 1. หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับเหนือพื้นที่ 

(ออกแบบกระบวนการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ว่นกลางทีเ่ยาวชนทกุโครงการมาเรยีนรูร้ว่มกนั) 

2. หนุนเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับพื้นที่ (ติดตาม หนุนเสริมการดำาเนินงาน) และ 3. เชื่อมโยง 

เครือข่ายในจังหวัดลำาพูนมาร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เพื่อทำาบทบาทดังกล่าว ได้บทเรียนจาก

การดำาเนินงานพบว่าโคชควรมีคุณลักษณะนี้

คุณลักษณะของพี่เลี้ยงชุมชน

พีเ่ลีย้งชมุชน เปน็ทีป่รกึษาโครงการของเยาวชน ซึง่เปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นชมุชนเดยีวกนักบัเยาวชน ไดแ้ก ่ 

เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

รวมทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีความใกล้ชิดและมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการดำาเนินงานของเยาวชนใน

พื้นที่ ทำาหน้าที่กระตุ้น หนุนเสริม ตั้งคำาถามกระตุ้นคิด จัดกระบวนการเรียนรู้ การสรุปบทเรียนกับ

เยาวชนได ้รวมไปถงึการปลกูฝงั จติสำานกึความเปน็พลเมอืงท่ีสามารถเช่ือมโยงตวัเองเขา้กบัชมุชน สังคม

ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่าคุณลักษณะสำาคัญที่พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนเมืองลำาพูนควรมี คือ 

วิธีคิด สนใจงานพัฒนาเด็กและเยาวชน เข้าใจกระบวนการท่ีออกแบบให้เยาวชนได้ทำาแต่ละ

กจิกรรมวา่ตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นใดบา้ง และมวีธิคีดิ ออกแบบรปูแบบในการหนนุเสรมิเยาวชนเพือ่

นำาไปสู่เป้าหมาย
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มีใจ (เข้าถึงเด็ก) เข้าใจพัฒนาการของเยาวชนในแต่ละช่วงวัย รักและชอบที่จะทำางาน ร่วมกับ

เยาวชน หากพ่ีเลี้ยงไม่มีใจและไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้ จะส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างการทำางาน  

พี่เลี้ยงที่มีใจและสามารถเข้าถึงเยาวชนได้จะเป็นโอกาสที่ทำาให้ เยาวชนกล้ามาขอคำาปรึกษาเมื่อเกิด

ปัญหาระหว่างการทำาโครงการ 

วธิกีาร มคีวามเขา้ใจบทบาทของพีเ่ลีย้ง ไมช้ี่นำา เปดิโอกาสใหเ้ยาวชนไดค้ดิเองทำาเอง และมทีกัษะ

ในการทำางานกับเยาวชน อาทิ การตั้งคำาถามกระตุ้นคิด การสร้างกำาลังใจ การสรุปบทเรียน เป็นต้น
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ข้อค้นพบจำกกำรท�ำงำน

การพัฒนาพี่เลี้ยง

สำาคญัไมน่อ้ยไปกว่าการพฒันาเยาวชน และตอ้งมกีารพฒันาความสัมพนัธค์วบคูไ่ปดว้ย ทัง้นี ้ไม่

จำาเป็นต้องผูกติดกับพี่เลี้ยงคนเดียว เยาวชนแต่ละโครงการสามารถมีพ่ีเลี้ยงได้มากกว่าหนึ่งคน

การพัฒนาโครงการเยาวชน

3 รู้ที่เยาวชนต้องมีคือ รู้ชุมชน รู้เรื่องที่จะทำา และรู้การบริหารจัดการโครงการ

เตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เช่น เยาวชนหาย ไม่ทำาโครงการต่อ จะต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างไร 

เมื่อเด็กและพี่เลี้ยงถอดใจ

ทีมโคชต้องทำาความเข้าใจปัญหา หาความเป็นไปได้ สร้างความมั่นใจให้เดินต่อไปได้

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

ชุดภาษาที่ใช้สื่อสารควรเป็นภาษาที่เด็กเข้าใจง่าย เป็นคำาที่วัยรุ่นนิยมใช้จะทำาให้เด็กเข้าใจ

กระบวนการที่โคชต้องการสื่อสารมากขึ้น

การติดตั้งเครื่องมือถูกเวลามีผลต่อการพัฒนาโจทย์โครงการ

ทีมโคชพบว่าการติดตั้งเครื่องมือให้กับเยาวชนมีผลต่อการทำากิจกรรม เช่น เครื่องมือ Project 

Management การบริหารจัดการโครงการ ควรถูกนำามาจัดในช่วงแรกของการเริ่มโครงการเพื่อให้เห็น

เป้าหมาย และความชัดเจนของการตัดสินใจเลือกทำาโครงการ หรือเครื่องมือ 7 Act. ที่ควรทำาก่อนที่

เดก็จะจดัเวทคีนืขอ้มลูชมุชนหรอืถอดบทเรยีนการทำาโครงการ เพือ่ให้เดก็ไดม้โีอกาสทบทวนการทำางาน

ของตัวเอง

เ ล เยาวชน เ เ เ ม ม น ชมชน ม น านเมือง เ น า า เ น
อย ัว เนือง า ม าง ง างอยางมา ั ั ย าพเ า ว เ าเชือวา า ออ

วน า เ ยน ชวย ง ั ย าพ อนอย น ัวเ เยาวชนออ มา
ชีวัน ขันธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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อยางนอยเ า เ ลมน น ันมา เ อง องชมชน ม าน
เ มอยา เ ำา ค ง า นเพ า เ นวาน าน ล อ

เ ม าย า ชมชน เลยอยา เ ความ เ องน าน ล อ ว
อยางนอย เ น ม าน เ ยน วา พ เ า คนเ าคน เ า
ม ม าเ องนอย ม ยังเ ม มา า ม ำามัน ม

า มมเ นนมาชวย อ ั องวา าย น



ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
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โครงการสืบสานภูมิปัญญานิทานและซอปกาเกอะญอ 

พี่เลี้ยงโครงการ อนวั น วนา ั นชัย ล ลน า งพนา อน
ทีมงาน นงคน า งา พาน า งพนา อน

า ลา า ช งพางนม
าย พย วั พ

ละอ่อนปกำเกอะญอ 
สืบสำนนิทำน-ซอ
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อนุวัฒน์ วนารัตนชัยกุล

สำาเนียงภาษาปกาเกอะญอขับขานเพลงซอท่ีหาฟังได้ยากแล้วในเวลานี้ เนื้อหาบอกเล่าถึงวิถี

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ทว่ากำาลังจะเลือนหายไป... 

แต่วันนี้มีเด็กปกาเกอะญอกลุ่มหนึ่ง คือ เปียโน-นงค์นภา สง่าภูพาน, เหมียว-ประกายทิพย์ 

สวัสดิ์บรรพต, เชียร์-โสภา สูงพนาดอน, แวว-รสิตา ใจหล้ากาศ และ หลิน-กรกช ปงพางนิมิต 

เยาวชนบา้นแมส่ะแงะ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนู ทีเ่หน็คณุคา่ความหมายของนทิาน

และซอของตนเอง จึงรวมตัวกันทำาโครงการสืบสานภูมิปัญญานิทานและซอปกาเกอะญอ 

สำาหรับนิทานปกาเกอะญอ นับเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย การใช้ชีวิตร่วมกัน

ในชมุชน สว่น ซอ นัน้เปรยีบเสมอืนบทเพลงหรอืบทกลอนทีท่ำาใหเ้กดิความสนกุสนานและความบนัเทงิ 

บทซอมีหลายประเภทใช้ในโอกาสที่ต่างกัน เช่น ซอในงานศพ ซอไปไร่ ซอกล่อมเด็ก ซอเกี้ยวหญิงชาย 

เป็นต้น

เมื่อเด็กคิดสืบสานต่อนิทานและซอ
 “สมัยผมเป็นเด็ก หัวค่ำาพ่อแม่จะเล่านิทานให้ฟังอยู่เสมอ เหมือนเราถูก

ปลูกฝังไปพร้อมกัน เพราะนิทานทุกเรื่องจะมีข้อคิดแฝงอยู่ เลยคิดว่าถ้าเด็ก

สามารถถอดความรู้เหล่านี้ไว้ได้คงจะดี อย่างน้อยหากเด็กรุ่นหลังไม่รู้ก็ยังมี 

รปูเลม่ไวใ้หศ้กึษา แมว้นันีพ้วกเขาจะยงัไมส่ามารถจดัเกบ็ความรูเ้รือ่งนิทานและ

ซอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในอนาคตก็สามารถต่อยอดไปได้” พ่อหลวงอนุวัฒน ์

วนารัตนชัยกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่สะแงะ และพี่เลี้ยงโครงการเล่าจุดเริ่มต้น

ในการชักชวนเด็ก

“ที่ผ่านมาเคยฟังพ่อแม่เล่านิทานตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ยังจำาได้นิดหน่อย  

เรื่องที่ชอบมากที่สุดคือเรื่อง ‘ผีเจ้าที่’ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนที่นี่ว่า ถ้าใคร 

ทำาไร่ทำานาทำาสวนจะมีผีเจ้าที่ของแต่ละคน ทำาให้ทุกๆ ปี ต้องมีพิธีเรียกว่าเลี้ยงผีไฟ ซึ่งอยู่ในกระต๊อบ 

อยู่ในไร่ในสวนอยู่แล้ว” แววบอกและเสริมว่า นิทานและซอแม้จะยังไม่หายไป แต่ทุกวันนี้มีเฉพาะ

คนเฒ่าคนแก่เท่านั้นที่รู้

แม้จะตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาชิ้นนี้ แต่เนื่องจากท้ังนิทานและซอ ไม่มีการบันทึกเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร ตอ้งถอดเรือ่งราวจากคำาบอกเลา่และความทรงจำาของผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ โจทยใ์หญอ่นัดับแรก

จงึเปน็การพบปะเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคนตา่งวัย ซึง่แตเ่ดมิต่างคนตา่งมภีารกจิความรบัผดิชอบ

ที่ต่างกันไป
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นงค์นภา สง่าภูพาน

โสภา สูงพนาดอน

ระกายทิพย์ สวัสดิ์บรรพต

รสิตา ใจหล้ากาศ

กรกช ปงพางนิมิต

41

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



เปียโนเล่าว่า กระบวนการทำางานของทีมเริ่ม

จากการจดัประชมุทีอ่าคาร กศน.บา้นแมส่ะแงะ เพือ่

ชี้แจงรายละเอียดการทำาโครงการให้คนในชุมชนรับรู้ 

โดยมพีอ่หลวงชว่ยประกาศเสยีงตามสาย “ตอนนัน้มี

คนเฒ่าคนแก่มาร่วมฟังกันหลายคน แต่ละคนให้

ความสนใจดี สังเกตได้จากหลังชี้แจงจบ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่

เป็นผู้รู้ก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะให้ความรู้เรื่องซอ 

ใครจะให้ความรู้เรื่องนิทาน จากนั้นก็เดินมาบอก 

พวกเราว่า นิทานต้องไปถามใคร ซอไปถามใคร”

สบืคน้คณุคา่ความหมายนทิานและซอ
เมื่อได้แหล่งข้อมูลแล้ว กลุ่มเยาวชนจึงประชุม

ทมีเพือ่วางแผนการทำางานอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน เริม่

จากการจดัหมวดหมูน่ทิานและซอ จากนัน้คอ่ยลงมอื

เก็บข้อมูล โดยในครั้งแรกจะเดินทางไปถามถึงที่บ้าน 

ก่อนจะเชิญให้ผู้รู้มารวมตัวกันที่อาคาร กศน. บ้าน 

แม่สะแงะ มีนัดหมายในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00-

14.00 น. 

“เราจะสอบถามขอ้มลูจากผูรู้ ้ทัง้จดบนัทกึและ

อัดวิดีโอ เวลาที่เหลือก็เอามารวบรวม เราจะไม่กวน

ผู้ใหญ่เยอะ เพราะว่าบางคนลูกออกไปทำางานข้าง

นอกต้องเลี้ยงหลาน ไม่ได้มีเวลา บางคนก็มีธุระ”  

เปียโน ให้ข้อมูล ก่อนจะลงรายละเอียดถึงวิธีการ

สัมภาษณ์ว่า

“เริม่ตน้กจ็ะถามวา่...ลงุคะ ถา้จะทำานทิานเรือ่ง

นีล้งุพอจะชว่ยไดไ้หมคะ” ซึง่สว่นใหญต่รงกบัใจทีเ่ขา

อยากสืบต่อให้คนรุ่นหลังอยู่แล้ว ทำาให้ทุกคนเต็มใจ

เล่าให้ฟัง แต่ความยากอยู่ที่การไม่มีบทตายตัว 

อย่างนิทาน 1 เรื่องอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ยิ่งถ้า

เป็นซอยิ่งยากขึ้นหลายเท่า เพราะผู้รู้จะซอไป

เรื่อยๆ คนเก็บข้อมูลก็ต้องแบ่งกันจด ส่วนใหญ่

จะได้ประมาณ 3 บทต่อคน ทำาให้ต้องเก็บข้อมูล

กันหลายครั้งกว่าจะได้แต่ละเรื่อง

“พอผูรู้ม้าถงึหนก็ูถามวา่ วันนีจ้ะเลา่นทิานอะไร

ให้ฟัง พอเขาเล่าเสร็จแล้ว ก็จะมาจัดประเภทเองว่า

นิทานเรื่องนี้อยู่ในประเภทไหน ส่วนซอตอนถามหนู

จะถามเป็นท่อนๆ ว่า ท่อนนี้มันหมายความว่าอะไร 
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เพราะว่าแต่ละซอไม่ได้มีความหมายตายตัว จะเป็นเหมือนสุภาษิตของไทย เราก็ถามไปด้วยเพราะไม่รู้ 

พอเขาบอกว่าแปลว่าอย่างนี้นะ หนูก็ให้น้องจด แล้วค่อยมาแปลอีกทีว่าหมายถึงอะไร” เปียโนอธิบาย

ส่วนนิทานซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่าจะใช้วิธีบันทึกเสียงแล้วมาแปลเป็นภาษาไทย ไม่ได้จดเป็นคำาอ่าน

เหมือนการซอ 

“ตอนนี้แปลได้ 4-5 เรื่องแล้ว แต่ละเรื่องยาวมาก ซึ่งความยากของการแปลนิทานอยู่ที่การ 

เรียบเรียงถ้อยคำาให้สละสลวย เพราะตอนเล่า คนเล่าก็เล่าแบบวกไปวนมา เราต้องฟังให้จบหนึ่งรอบ 

แล้วก็ฟังซ้ำาอีกสองสามรอบแล้วค่อยมาเรียบเรียงใหม่”

ถึงตอนนี้พวกเธอเก็บซอไปได้แล้ว 127 ท่อน (จากหลายๆ เรื่อง) นิทาน 12 เรื่อง ในจำานวน

นี้แปลเสร็จเรียบร้อย 5 เรื่อง และด้วยความที่ทั้งเพลงซอและนิทานเป็นการสืบทอดแบบปากต่อ

ปาก แน่นอนว่าหากไม่มีการจดบันทึกไว้ อีกไม่นานก็คงหายไปจากวิถีชีวิตปกาเกอะญอรุ่นใหม่

รวมพลังเพื่อซอและนิทานบ้านเรา
ภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือและความหวังที่จะเห็นเรื่องราวที่เล่าขานต่อกันมาได้รับการ

บันทึกในรูปแบบของหนังสือ ระหว่างทางใช่ว่าจะไม่มีปัญหาและอุปสรรค บางครั้งก็หนักหนาจนเกือบ

จะทำาให้ถอดใจ 

“ความยากอยู่ตรงการรวมทีม ที่ตอนแรกเพื่อน 5 คน (ตอนนั้นแววกับหลินยังไม่ได้เข้าร่วมทีม) 

เรียนในเมืองเหมือนกัน แต่อยู่ๆ ก็ถูกเพื่อนเท เขาต้องไปเรียนสายอาชีพ เหลือหนู เหมียว และเชียร์ 

เราเรยีนอยู่ในเมืองจะเกบ็ขอ้มลูไดเ้ฉพาะวนัเสาร-์อาทิตยเ์ท่านัน้ คิดวา่ตอ้งทำาไมไ่ดแ้น่ๆ  จงึเดินไปบอก
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พี่ๆ ทีมโคชว่าขอยกเลิกโครงการได้ไหม แต่พี่เขาไม่

ให้ยกเลิก พี่อ้อย-ศิริขวัญ อุทา และพี่กอล์ฟ- 

กันตภณ จงงามวิไล เติมพลังให้ บอกว่าสู้ๆ เดี๋ยวพี่

จะชว่ยอกีแรงหนึง่ ถา้ตรงไหนไมไ่ดก้ม็าบอก เลยคดิ

ว่าเราต้องไม่ท้อ ลองทำาอีกสักตั้งถ้าไม่ไหวจริงๆ 

เดี๋ยวค่อยบอก เราก็ทำาไป แล้วพอทำาไปๆ อะไรก็

ดีขึ้น ตอนนั้นบอกกับตัวเองว่ามี 3 คนก็ทำา 3 คน 

แม้จะทำาได้ช้า แต่ก็ยังได้ทำา ถึงไม่มีเพื่อนคนอื่น

แต่เรามีความตั้งใจว่าจะทำาอันนี้แล้วก็ต้องให้มัน

สำาเร็จ เราคาดหวังว่าจะทำาได้ เราต้องทำาให้ได้” 

เปียโนสะท้อนความรู้สึก

อาการถอดใจนี้ไม่ต่างจากเหมียวซึ่งคิดว่าจะ 

ลาออกเหมอืนกนั แตก่อ็ดเปน็หว่งเพือ่นทีเ่หลอืไมไ่ด ้

จึงตัดสินใจอยู่ช่วยกันต่อไป “ตอนนั้นความตั้งใจคือ 

เราทำาได้แค่ไหนก็แค่นั้น แต่ก็แอบคาดหวังว่ามันจะ 

ต้องดี”

หลังจากจับมือกันสู้ต่อ ก็ได้แววและหลิน 

ซึง่เปน็รุน่นอ้งท่ียงัเรยีนอยูใ่นชมุชนเขา้มารว่มทมี 

และทั้งสองคนก็กลายเป็นกำาลังหลักในการเก็บ

ข้อมูล ซ่ึงไม่เพียงแค่จดบันทึกเก่งแต่ยังสามารถ

ซอเอื้อนเสียงได้ด้วย

“เม่ือก่อนน้ีซอได้นิดหน่อย ความรู้เรื่องนิทาน

กับซอมีน้อยมาก เคยเห็นตอนเขาซอที่งานศพบ้าง 

และเคยฟังตาซอก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้บ้าง ตอนนี้รู้มากขึ้น 

และอยากซอเป็น พ่อแม่ก็ซอไม่เป็น ตอนซอที่ยาก

ที่สุดคือการ ‘อือทา’ หรือการเอื้อนเสียง ส่วนการ

จดบนัทกึชว่งไหนทีจ่ดไมท่นักถ็ามซ้ำา ลงุเขาก็ไมว่า่

อะไร ก็พูดเล่นกับเขาไปด้วย เป็นกันเองค่ะ” แววเล่า

ด้วยแววตามุ่งมั่น

สดุทา้ยเมือ่แกป้ญัหาเรือ่งทมีงานได ้มกีารแบง่

หน้าที่กันตามความเหมาะสม งานก็ก้าวหน้าไปตาม

ขั้นตอน เปียโน บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ไม่ได้เลิกทำา

ตั้งแต่ตอนนั้น 

“ส่วนที่ยากที่สุดของการทำางานคือ การเก็บ

ข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล และการแปลความหมาย 

ซึ่งหลังจากเรียบเรียงนิทานเสร็จแล้ว หนูคิดว่าจะ

ชวนเดก็ในชมุชนมาฟงัพวกเราเล่านทิาน เผือ่นอ้ง

บางคนจะสนใจอยากรู้มากขึ้น ถึงแม้เขาไม่ได้เข้า

รว่มโครงการ แตก็่ขอให้รูว้า่ชุมชนเรามนีทิานอะไร

อยู่บ้าง หรือจะให้ดีคือเขาเอานิทานไปเล่าต่อให้

เพือ่นฟงั หากรวบรวมได้มากกจ็ะเอาไปบรจิาคให้

ห้องสมุดโรงเรียน หรือในหมู่บ้านให้เขาได้อ่านกัน”
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นี่คือความหวังเล็กๆ ของเยาวชนบ้านสะแงะ ซึ่งพวกเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาเพื่อรักษา

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป

งอกงามบนฐานวัฒนธรรม
ทกุนทิานเรือ่งเลา่ทีไ่ดฟ้งัจากผูเ้ฒา่ ทกุคำาซอทีไ่ดซ้าบซึง้จากการอรรถาธบิาย ทำาใหเ้ยาวชน

กลุม่น้ีไมเ่พยีงตระหนกัถงึคณุคา่ของภมูปิญัญาปกาเกอะญอ ยงัภาคภมิูใจทีไ่ดร้ว่มสบืสานมรดก

ทางวัฒนธรรม 

“เดี๋ยวนี้ภูมิใจในภาษาของตัวเองมาก เวลาไป

โรงเรยีนกไ็มอ่ายทีจ่ะพดูภาษาตัวเอง แถมยังพยายาม

สอนให้เพื่อนที่อยู่ในเมืองพูดด้วยค่ะ” เชียร์ กล่าว

พร้อมรอยยิ้ม 

ขณะที่แววบอกว่า เธอภูมิใจที่ชุมชนของ

ตนเองมีนิทานกับซอที่ชุมชนอื่นไม่มี ตั้งใจว่าจะสืบทอดจากปู่ย่าตายายไว้ให้เด็กรุ่นหลังต่อไป  

ซึ่งตอนนี้แววสามารถเล่านิทานและซอได้แล้ว แต่ยังต้องฝึกเอื้อนเสียงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

“ในอดีตการซอและนิทานอยู่ในวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากให้มันกลับมา

เหมอืนเดิม เหตผุลท่ีวถิชีวีติเปลีย่นไปอาจมาจากอทิธพิลของเทคโนโลย ีอยา่งเมือ่กอ่นมนัไม่มโีทรศพัท์

ให้เล่น นิทานและซอคือความบันเทิงของพวกเรา เย็นๆ ปู่ย่าตายายก็เล่านิทานให้ฟัง วันนี้ไปบ้านนี้ 

พรุง่นีก้ไ็ปบา้นคนนัน้ เปลีย่นบา้นไปเรือ่ยๆ ทำาใหค้นในชมุชนรูจ้กัสนทิสนมกนั ไมต่า่งคนตา่งอยูเ่หมอืน

เดี๋ยวนี้”

สำาหรับพวกเธอแล้ว นิทานและซอสอนเรื่องคุณงามความดี เรื่องวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ การสืบทอดนิทานและซอ จึงเปรียบเสมือนการดำารงอัตลักษณ์อันงดงาม ซึ่งหลังจาก

นี้ภารกิจที่เหลือ คือ การทำานิทานในรูปแบบการ์ตูนและหนังสือซอให้เสร็จสมบูรณ์ 

เยาวชนทั้ง 5 คนยอมรับว่าการทำาโครงการนี้คือการบ้านชิ้นใหญ่ที่ไม่เพียงทำาให้คนต่างวัย

ในชมุชนไดพ้ดูคยุกนัมากขึน้ ยงัทำาใหค้นในวยัเดยีวกนัไดฝ้กึทำางานรว่มกนั ไดพ้ฒันาตวัเอง และ

ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดไปไม่น้อย 

“การเข้าร่วมเวทีกลางที่ได้เจอเพื่อนๆ ร่วมโครงการ ฝึกให้หนูเป็นคนกล้าคิด กล้าพูด และกล้า

แสดงออก เพราะถูกฝึกให้พูดและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน แรกๆ หนูอายและกลัวมากที่ 

ต้องพูดนำาเสนอ เพราะพูดไม่ชัด กลัวว่าพูดไปแล้วเพื่อนจะหัวเราะ ตอนนั้นจำาได้ว่าไปกัน 3 คน ถ้าเรา

ไม่พูดก็ไม่มีใครพูด เลยแบ่งส่วนกันพูด พอได้พูดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิด แค่เราเปลี่ยนตัวเอง  

กล้าเข้าหาเพื่อน กล้าพูดนำาเสนอเท่านั้น” เปียโน กล่าว 

เ ยวน ม น า า อง ัวเองมา
เวลา งเ ยน มอาย พู
า า ัวเอง มยังพยายาม อน
เพอน อย นเมืองพู วย
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เชน่เดยีวกบัเหมยีว ซึง่ปกตเิปน็คนเงยีบๆ แตเ่มือ่

ต้องรับหน้าที่หัวหน้าโครงการ ทำาให้ต้องรับผิดชอบ 

มากขึน้ สือ่สารกบัคนอืน่มากขึน้ จากเดก็ทีไ่มเ่คยกล้า

นำาเสนองานหน้าชั้นเรียน ก็สามารถลุกขึ้นมาเป็น

ผู้นำาได ้เชียร์และแววเองกม็ีความมั่นใจมากขึ้นด้วย 

“งานยากท่ีสุดคือ การแปลความหมายของนิทาน

และซอเป็นภาษาไทย แต่พอได้ทำาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเอง

เขียนหนังสือเก่งขึ้น ลายมือก็สวยขึ้น เพราะไม่เช่นนั้น

คนอืน่จะอา่นไมอ่อก แถมสมาธกิด็ขีึน้ เพราะตอ้งคอย

ฟังคำาที่ผู้รู้บอก แล้วเขียนเป็นภาษาไทยอีกที จึงต้อง

เงี่ยหูฟังตลอดเวลา วอกแวกไม่ได้เลย ถ้าสติหลุดก็จะ

จดผิดทันที” แววบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

สิง่เหลา่นีอ้ยูใ่นสายตาของพีเ่ลีย้งอยา่งพอ่พลวง

อนวัุฒนต์ลอดเวลา เขาบอกว่าเดก็กลุม่นีก้ลา้แสดงออก

มากขึ้น ตอนนี้เวลามีกิจกรรมในชุมชน นอกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาช่วยกันแล้ว ก็จะมีเยาวชนสนใจ

เยอะขึ้น

“อย่างน้อยเราก็ได้เด็กกลุ่มนี้ท่ีสนใจหันมาดูแลชุมชน เหตุที่ผมอยากให้เด็กทำาโครงการนี้เพราะ

เห็นว่านิทานและซอเริ่มหายไปจากชุมชน เลยอยากให้เก็บความรู้เรื่องนิทานและซอไว้ อย่างน้อยๆ  

ใหเ้ดก็ๆ ในหมูบ่า้นไดเ้รียนรูว้า่บรรพบรุษุเรา คนเฒา่คนแก่มีภมูปิญัญาเรือ่งนีอ้ยู ่แมจ้ะยงัเกบ็ไมไ่ดม้าก

ก็ยังได้ทำา แต่ถ้าไม่ทำามันก็จะหมดไป ถ้าไม่มีเด็กรุ่นนี้มาช่วยสืบทอด รับรองว่าหายไปแน่ๆ”

เยาวชนกลุม่เลก็ๆ นีจ้งึเปน็มากกวา่ลกูหลานปกาเกอะญอ แตย่งัเปน็ความหวงัในการรกัษา

วิถีชุมชนบนฐานวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป

อยางนอยเ า เ ลมน น
ันมา เ อง องชมชน ม าน เ
มอยา เ ำา ค ง า นเพ า

เ นวาน าน ล อเ ม าย า
ชมชน เลยอยา เ ความ เ อง
น าน ล อ ว อยางนอย เ
น ม าน เ ยน วา พ เ า
คนเ าคน เ าม ม าเ องน
มยังเ ม มา ยัง ำา า มม
เ นนมาชวย อ ั องวา
าย น
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สืบฮีต สำนฮอย
“ครัวแต่งดำ”

โครงการสืบฮีตสานฮอยภูมิปัญญา “ครัวแต่งดาพิธีกรรม”

ที่ปรึกษาโครงการ อน อ ลา ชลว ย น ั
ทีมงาน พ ว ล องอ นา ล องอ

ชา า วชัย พัช น อ ม พย
นา ันนา อั ช า ันนา

นัน พง งม
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ไม่ว่าจะงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานศพ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำาหรับคนใน 

ท้องถิ่นทางภาคเหนือหลายที่คือ “ครัวแต่งดา” หรือ “เครื่องแต่งดา” ซึ่งเป็นเครื่องสักการะและพานพุ่ม

ที่ต้องใช้ในพิธีกรรม ลักษณะคล้ายบายศรี ทว่าปัญหาหนึ่งที่กลุ่มเยาวชนจากบ้านจำาขี้มด ตำาบล 

ศรีบัวบาน อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ประกอบด้วย หมิว-แพรวสกุล ทองอิสสระ, มิกซ์-ธนากุล 

ทองอิสสระ, ต้นหนาว-สุชาดา ศรีวิชัย, เนย-อัญชิสา ขันนา, ใหม่-ธีรนาฎ ขันนา และ เชียร์- 

พัชรินทร์ อุดมทิพย์ พบคือ ผู้รู้เรื่องครัวแต่งดาในชุมชนกำาลังลดน้อยลงเรื่อยๆ เพราะส่วนใหญ่เป็น 

ผูส้งูอายท่ีุเสยีชวีติจากไปตามอายขุยั และยงัไม่มคีนรุน่ใหมเ่ขา้มาสานตอ่ คนในชมุชนตอ้งไปจา้งชมุชน

อื่นทำาครัวแต่งดาซึ่งมีราคาสูงกว่า พวกเขาจึงอยากเข้ามาเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาครัวแต่งดาให้

ดำารงอยู่ต่อไปในชุมชนบ้านจำาขี้มด

ท้าทายตัวเองด้วยสิ่งใหม่
“เริม่แรกท่ีไดย้นิเกีย่วกบัโครงการเลยมาจากพีร่ตัน-์จนิดารัตน ์สตัยจ์รงิ เขามาชวนคยุวา่โครงการ

นีจ้ะเปน็โครงการระยะยาว ทีใ่หน้อ้งไดค้ดิออกแบบและวางแผนกนัเอง เราฟงัแลว้กร็ูส้กึว่านา่สนใจและ

ทา้ทายด ีเพราะฉีกแนวจากโครงการอืน่ๆ ทีเ่ราเคยทำา แตก่แ็อบคดิหนกัตรงท่ีหมวิกเ็รยีนอยูต่า่งจงัหวดั

จะได้กลับมาบ้านแค่วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ส่วนน้องคนอ่ืนๆ ก็เป็นน้องรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมทำางาน ยังไม่เคย

รบัโครงการใหญ่ขนาดนี ้เรากเ็ป็นหว่งวา่จะพากนัลม่กลางคันหรอืเปลา่ แตพ่อเขาบอกวา่อยากทำา กเ็ลย

ลองดู” 

พี่แตง-อินทุอร หล้าโสด พี่เลี้ยงโครงการ เล่าถึงครั้งแรกสุดที่เธอ

ได้ยินเกี่ยวกับโครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชน

เมืองลำาพูน แล้วจึงไปชักชวนน้องๆ ในชุมชนที่มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรม

กนัอยูแ่ลว้ หลงัจากตอบตกลงแลว้เด็กๆ จึงเขา้สู ่“กระบวนการสมุหวั” เพือ่

หาโจทย์ของการทำาโครงการ หมิวพี่ใหญ่ของกลุ่ม เล่าถึงภาพบรรยากาศ 

ในช่วงเวลานั้นว่า ชวนกันคุยว่าจะทำาเรื่องอะไรดีที่แปลกใหม่ 

“มีหลายเรื่องท่ีถูกเสนอและน่าทำา สุดท้ายใช้การยกมือโหวตก็มาลง

ที่ครัวแต่งดาที่มีคนสนใจมากที่สุด เพราะยังไม่เคยทำา เคยเห็นแบบผ่านๆ 

คือมีแต่คนเฒ่าคนแก่เขาทำากัน”

พี่แตงขยายความต่อจากหมิวว่า “พอน้องๆ เลือกจะทำาครัวแต่งดา เราก็คลายใจไปเปลาะหนึ่งว่า

โครงการน่าจะไปได้ เพราะอย่างน้อยก็มีผู้รู้ มีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล 

และเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่น่าสืบทอด น่าค้นหา”

อินทุอร หล้าโสด

52

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



แพรวสกุล ทองอิสสระ

สุชาดา ศรีวิชัย

พัชรินทร์ อุดมทิพย์

ธนากุล ทองอิสสระ

อัญชิสา ขันนา
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เน่ืองจากเป็นการทำางานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ

จากคนในชุมชน และปราชญ์ผู้รู้ กิจกรรมแรกที่ 

ทีมงานทำาคือ ชี้แจงโครงการให้ผู้ใหญ่ในชุมชนรับรู้ 

ที่มพีี่บีท-ชลวิทย์ ปันสัก พี่เลี้ยงโครงการเข้ามาช่วย

ประสานงานกับผู้นำาชุมชน โดยใช้วันเปิดงานของ 

อสม. ทีผู่น้ำาชมุชนและผูน้ำากลุม่ตา่งๆ ในชุมชนมากนั

ครบเป็นพื้นท่ีเปิดตัวโครงการ ส่วนใครจะทำาอะไร 

ให้ทีมงานแบ่งหน้าที่กันเอง หมิวที่เป็นพี่ใหญ่อาสา

ดแูลบญัช ีเชียรก์บัมกิซข์อเปน็คนเบือ้งหนา้ทีอ่ธบิาย

โครงการในวันงาน ส่วนที่เหลือเป็นกำาลังเสริมทั้ง 

เบื้องหลังและเบื้องหน้า

“หนูกับมิกซ์ซ้อมพูดกันก่อนไป แต่พอไปถึง

หน้างานจริงแรกๆ ก็ตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ เพราะต้องพูด 

ต่อหน้านายกเทศบาล พูดไปเรื่อยๆ จึงค่อยๆ เข้าที่

เขา้ทาง เรากอ็ธบิายหมดวา่จะทำาอะไร ไดง้บประมาณ

มาจากไหน ผู้ใหญ่เขาก็สนใจฟังดี ไม่ได้ถามอะไร 

เพิ่มเติม นำาเสนออยู่ประมาณ 15 นาทีก็เสร็จ

เรียบร้อยค่ะ (ยิ้ม)” เชียร์เล่าด้วยความภูมิใจ

แม้พิธีกรทั้งสองจะบอกว่าตื่นเต้นกับการพูด  

แต่เพื่อนๆ ในทีมต่างยืนยันว่าพวกเขาพูดดี ชัดเจน 

ฉะฉาน และขยายความได้ดี จึงทำาให้กิจกรรมแรก 

ของทีมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้
การสืบค้นข้อมูลจากผู้รู้ ทีมงานได้ศึกษาการ

ทำาครัวแต่งดาใน 4 โอกาส คือ งานแต่งงาน งานศพ 

งานบวช และงานขึ้นบ้านใหม่ เป็นการทำางานใหม่ที่

ทมีไมเ่คยทำามากอ่น จงึตอ้งวางแผนและแบง่บทบาท

การทำางานกันให้ดี ต้นหนาวกับเนยรับหน้าที่เป็นคน

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้รู้ ที่เหลือเป็นกำาลังเสริม 

“เราช่วยกันลิสต์คำาถามก่อนค่ะ ว่าในแต่ละพิธี

ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่ออะไร มีประวัติความเป็นมา

อย่างไร มีผลหรือความหมายอย่างไร” ต้นหนาวเล่า

วิธีการทำางานของทีม โดยพี่แตงจะช่วยปรับคำาถาม 

ใหเ้ขา้ใจงา่ยและปรับเปน็คำาพดูทีเ่หมาะสมในการพดู
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กับคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งเมื่อถึงหน้างานจริง ทีมงานก็ได้

เห็นประโยชน์ของการเตรียมตัวมากขึ้นเป็นเท่าตัว 

เนยเลา่ว่า “พอไปถงึบา้นผูรู้ ้เราเขนิกนัมากเลย 

ถึงจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่เคยคุยสัมภาษณ์กันแบบนี้ 

มันเก้ๆ กังๆ ไม่รู้จะใช้คำาพูดอย่างไร เลยอ่านตาม 

คำาถามท่ีเตรียมมาไปก่อน ใช้เวลาสักพักค่อยชินขึ้น 

ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ให้ความรู้ดีนะคะ ช่วยตอบคำาถาม

ให้เราหมดเลย” 

“แตก็่ยงัมบีางสว่นทีเ่ราไมค่อ่ยเขา้ใจครบั” มกิซ์

พดูขึน้กอ่นจะอธบิายวธิแีกป้ญัหางา่ยๆ ทีพ่วกเขาทำา

ว่า “เราก็ไปเก็บข้อมูลซ้ำาอีก แต่ไปครั้งนี้แตกต่าง 

จากครัง้แรกทีเ่ขนิมาก พอไปครัง้ที ่2 กค็ุน้เคยกนัแลว้ 

เรารู้แล้วว่าต้องพูดอะไร ต้องถามอย่างไร เราก็ถาม

จนหมดข้อสงสัย ส่วนผู้รู้ก็ตอบแบบให้ความรู้เต็มที่

เหมือนเดิมครับ”

นอกจากต้องเก็บข้อมูลซ้ำาแล้ว ทีมงานบอกว่า

ปัญหาอีกอย่างท่ีพบในการทำางานคือเรื่อง “เวลา” 

ด้วยความที่แต่ละคนเรียนคนละที่ และทำากิจกรรม

ของโรงเรียนไม่เหมือนกัน 

“บางครัง้กม็ชีว่งทีเ่ราวา่งไมต่รงกนั นอ้งบางคน

ซ้อมกีฬา ส่วนหนูก็เรียนนอกชุมชน เราเลยตัดสินใจ

กันว่าสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊กขึ้น เวลามีข้อมูลอะไรก็ใส่ 

ลงไปได ้หรอืจะนดัหมายทำากจิกรรมกท็ิง้คำาถามไวว้า่ 

ใครอยู่ ใครว่าง หรือไว้อัพเดทงานกันก็ได้ ทีมจะได้ 

รู้ข้อมูลตรงกันค่ะ” หมิวบอกวิธีแก้ปัญหา

หลังจากได้ข้อมูลจากผู้รู้แล้ว ทีมงานได้จัด

กิจกรรม “อุ๊ยสอนหลาน” เพื่อชวนน้องๆ ในชุมชน

ปั่นจักรยานไปเรียนรู้ภูมิปัญญาครัวแต่งดาทั้ง 4 

พิธีกรรมที่บ้านผู้รู้ 

“เราประชาสมัพนัธท้ั์งทางไลน์ ทางเฟซบุก๊ และ

เสียงตามสายของหมู่บ้าน มีน้องสมัครมาประมาณ 

10 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กน้อย ป.1 รวมพวกเรา

ด้วยก็ประมาณ 20 คน ใช้ช่วงเสาร์-อาทิตย์ประมาณ 

3 สัปดาห์ไปเรียนรู้ เราอยากให้น้องๆ รู้จักครัวแต่งดา

เบือ้งตน้กอ่น อาจยงัไมต่อ้งเขา้ใจกไ็ด ้แคผ่า่นตาแลว้

คอ่ยเรยีนรูเ้พิม่อกีทหีนึง่” หมวิเลา่ขัน้ตอนการทำางาน
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เมื่อถึงเวลาจริงของการทำากิจกรรมทีมงานกลับพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้ในครั้งนี้

มากกว่าที่คาดไว้ เพราะไม่ใช่แค่รู้แล้วเข้าใจ แต่พวกเขาเริ่มทำาได้เองด้วย! 

“เวลาคนเฒา่คนแกเ่ขาสอนจะแบง่เปน็สามขัน้ตอนคอื 1. เรยีนรูเ้กีย่วกบัอปุกรณ์

ที่ใช้ 2. มีประโยชน์อะไร เช่น สืบชะตาเพื่ออะไร ส่งเคราะห์เพื่ออะไร และ 3. ลงมือ

ทดลองทำา ซึ่งพอได้ลองทำาพวกเราก็ทำาได้ค่ะ” ใหม่เล่า

และเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกฝีมือ ทีมงานจึงจัดกิจกรรมอุ๊ยสอนหลานขึ้นที่ศูนย์การ

เรียนรู้บ้านจำาขี้มด โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐานให้น้องได้ซักถามผู้รู้ได้เต็มที่

ทวา่ภาพทีฝ่นักบัส่ิงทีเ่กดิขึน้จรงิกลบัแตกตา่งกนัออกไป เมือ่กลุม่เปา้หมาย

ที่ทีมงานตั้งไว้ว่าจะมาสัก 30 คน กลับมาจริงเพียง 10 กว่าคนเท่านั้น

“ตอนนั้นใจแป้วไปเลยค่ะ ที่น้องมาน้อยกว่าที่คิดไว้มาก เพราะส่วนใหญ่ติด 

เรียนพิเศษกัน แต่ก็ยังดีที่มีเด็กมาเข้าร่วมโครงการบ้าง ส่วนคนเฒ่าคนแก่มากันเยอะ 

มาครบทุกพิธีกรรมเลย ดีใจที่พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยมาช่วยเหลือเรา” หมิวเล่าสถานการณ์

ปญัหาทีพ่บในครัง้แรกกลายมาเปน็บทเรยีนการจดักจิกรรมในครัง้ตอ่มา ทมีงาน

ได้เตรียมการนัดหมายล่วงหน้านานกว่าเดิม เพื่อให้น้องได้ลากับโรงเรียนสอนพิเศษ 

ไว้ก่อน และเข้าไปประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองว่าจะมีการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้ปกครองก็

ยินดีให้บุตรหลานเข้าร่วม เพราะเห็นเป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กๆ น่าจะมีส่วนช่วยสานต่อ

ภูมิปัญญาครัวแต่งดาด้วย
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กจิกรรมทีจ่ดักค็ล้ายๆ เดมิ แตท่ีเ่พิม่เตมิเขา้มาคอื ความสมัพนัธข์องคนในชมุชน พอ่แมผู่ป้กครอง

ที่มาช่วยกันทำาอาหาร พี่ๆ จากโครงการสวนพุทธธรรมก็มาช่วยทำาสันทนาการ เพื่อนๆ จากบ้านธิ  

บ้านสันคะยอมมาร่วมด้วย เป็นภาพความร่วมมือที่หาดูได้ยากยิ่ง

 “กอ่นปดิงานเราใหท้กุคนเขยีนสรปุบทเรยีนแลว้แลกเปลีย่นกนัวา่ วนันีรู้ส้กึอยา่งไร และมอีปุสรรค

อะไรที่อยากให้แก้ไขบ้าง น้องๆ ก็เขียนมาว่าสนุกดี ได้เรียนรู้ บางคนก็สนใจอยากเรียนรู้ต่อ ผู้ปกครอง

ก็บอกว่าภูมิใจที่ลูกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปเที่ยวเล่น แล้วยังได้ความรู้อีก ส่วนผู้รู้เขาก็ภูมิใจที่ได้

ถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก เขาบอกว่าไม่คิดว่าเด็กรุ่นนี้จะสนใจมาเรียนเรื่องพวกนี้ ถ้าน้องๆ อยากเรียนรู้

เพิ่มอีก สามารถไปถามเขาได้เลยค่ะ” หมิวเล่าด้วยแววตาเป็นประกายพร้อมรอยยิ้มเม่ือย้อนนึกถึง 

ความสุขหลังเสร็จกิจกรรม

ทีมงานยอมรับว่าแม้กิจกรรมจะสำาเร็จไปได้ด้วยดี แต่ระหว่างจัดก็มีปัญหาขลุกขลักเล็กน้อย 

จากการทีค่นเขา้รว่มเยอะ ทำาใหพ้วกเขาดแูลได้ไมท่ัว่ถงึ บางชว่งกเ็กดิความวุน่วาย ซึง่พวกเขาจะเกบ็ไป

เป็นบทเรียนสำาหรับกิจกรรมต่อไปเช่นเคย 

แก้ปัญหา เผชิญหน้ากับความผิดพลาด
ระหวา่งทีท่กุคนอิม่เอมใจกบัผลสำาเรจ็ของการทำากจิกรรม กม็บีทเรยีนใหมม่าพสิจูนใ์จของทมีงาน! 

ใน “กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน” 

ใหมเ่ลา่รายละเอยีดในกจิกรรมดงักล่าววา่ “เราทำาคลปิวดิโิอสัน้ๆ นำากจิกรรมทีเ่คยทำามาบอกเลา่

ให้คนในชุมชนรู้ค่ะ พวกเราแบ่งหน้าที่กันให้ต้นหนาวกับเนยเป็นฝ่ายเทคนิคดูเรื่องสไลด์ เพราะน้องมี

ความเชี่ยวชาญ หมิวกับเชียร์ดูไฟ มิกซ์กับหนูเป็นคนอธิบายที่มาที่ไปของโครงการค่ะ”

ต้นหนาวเล่าต่อว่า “เราตั้งใจจะชวนผู้รู้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการต่างๆ เพราะ

อยากให้เขารู้ว่าลูกหลานกำาลังสืบทอดภูมิปัญญาชุมชนต่อไปให้คนรุ่นหลัง พ่ีบีทเป็นคนช่วยประสานงาน 

ไปบอกผูรู้แ้ตล่ะคนวา่วนันีจ้ะมเีวทคีนืความรูสู้ช่มุชน อยากใหม้ารว่มกนั แลว้ระหวา่งเราขึน้รถกลบับา้น

ก็ชวนรุ่นน้องว่าวันนี้จะมีเวทีให้มาที่ศูนย์เรียนรู้”

ทมีงานสารภาพวา่ กำาหนดการงานคนืขอ้มลูนีถ้กูวางมานานแลว้ แตก่ารชวนคนเขา้รว่มงาน

กลับฉุกละหุก เพราะจัดการเวลาไม่ถูก ใช้เวลาจนหมดไปกับการทำาสื่อ เมื่อใกล้ถึงวันงานจึง 

ใชว้ธิชัีกชวนปากตอ่ปากบา้งเวลาเจอผูห้ลกัผูใ้หญใ่นชมุชน โดยเลอืกทีจ่ะไมใ่ช้เสียงตามสายของ

หมู่บ้าน เพราะมองว่าเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ได้ผลเท่าไร การตัดสินใจเลือกวิธีประชาสัมพันธ์

เช่นนี้นำามาสู่การผิดใจกับผู้ใหญ่บ้าน ที่คอยติดตามงานของพวกเขามาตลอดด้วยความเป็นห่วง 
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พีแ่ตงสรุปสิง่ทีเ่กดิขึน้วา่ เรือ่งนีผิ้ดทีพ่วกเราเอง

ที่ประสานงานผิดพลาด พ่อหลวงก็ห่วงเราว่านี่เป็น

งานใหญ่ทำาไมไม่ให้เขาช่วยกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 

แต่เราคิดว่าถ้าประกาศไปก็ไม่น่าจะมีคนมาเยอะ  

คิดว่าใช้การประสานงานตัวต่อตัวดีกว่า อีกอย่างเรา

ไม่ได้ประสานงานเรื่องสถานที่ไว้ด้วย เข้าไปใช้อย่าง

ฉุกละหุก เลยกลายเป็นการทำาให้เขาเสียความรู้สึก  

ซึ่งพวกเราก็เสียใจ 

“สิ่งที่เราพอจะช่วยน้องๆ ในเวลานั้นได้คือ 

บอกนอ้งๆ วา่ เราตอ้งยอมรบัวา่เราผดิจรงิในสิง่ทีท่ำา

ลงไป ให้นำาความผิดพลาดครั้งนี้กลับมาเป็นบทเรียน 

คร้ังหน้าเราจะบริหารจัดการให้ดีกว่าน้ี แล้วหลังจากน้ี

ก็ช่วยกันประสานรอยร้าวให้กลับมาดีดังเดิม” 

ใหมเ่อย่ตอ่ดว้ยน้ำาเสยีงสัน่เครอืวา่ “หนยูอมรบั

ว่าพวกหนูผิดจริงๆ ถ้ามีโอกาสหน้าจะประสานงาน

ให้ชัดเจนกว่านี้ คิดให้รอบคอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้ 

ผิดพลาดซ้ำาอีกค่ะ” 

ถึงจะอ่อนแรงลงไปบ้างจากเหตุการณ์ที่เจอ  

แตท่มีงานบอกวา่พวกเขาจะเดนิหนา้ตอ่ เพราะอยาก

เหน็ภาพคนรุน่ใหมม่าสบืทอดภมูปิญัญาไมว่า่จะเปน็

ครัวแต่งดาหรือภูมิปัญญาอื่นๆ ต่อจากผู้เฒ่าผู้แก่ 

และอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขารู้ว่าบทเรียนนี้เป็นเพียง

บทเรียนแรกที่พวกเขาได้เรียนรู้เท่านั้น 

“ถ้าเรื่องแค่นี้ทำาให้เราไม่สู้ต่อ วันหน้าเรื่อง 

อื่นๆ ที่จะเจอเราก็คงจะผ่านไปไม่ได้” ใหม่กล่าว

ความรู้สึกแทนเพื่อนๆ 

บันทึกข้อมูล บันทึกความเปลีย่นแปลง
ข้อมูลที่ค้นหามาของครัวแต่งดา ถูกทีมงาน

บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยตั้งใจว่าจะจัดทำาเป็น 

รูปเล่มต่อไป ส่วนความรู้สึกอยากสืบสานการทำา 

ครัวแต่งดาให้คงอยู่คู่บ้านจำาขี้มดก็อยู่ในใจทีมงาน 

เช่นกัน เห็นได้จากเวลาที่มีการจัดงานบุญประเพณี 

ในชุมชน ที่ทีมงานจะเข้ามาเป็นลูกมือช่วยผู้ใหญ่ใน

ชุมชนเย็บกรวย บายศรี หรือหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ 

ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังกล่าวนอกจากจะทำาให้

ทีมงานได้มีโอกาสฝึกปรือฝีมือแล้วยังช่วยกระชับ

ความสัมพันธ์ของคนต่างวัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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ขณะเดียวกันกระบวนการเรียนรู้ที่พวกเขาได้ผ่านมา

ก็ถูกบันทึกในรูปของความเปลี่ยนแปลงภายในตัวพวกเขา

เช่นกัน 

ใหม่ ออกตัวว่าเมื่อก่อนเธอใช้เวลาว่างวนเวียนอยู่

ระหว่างบ้านกับโรงเรียนสอนพิเศษ กระทั่งก้าวเข้ามาทำา

โครงการเธอจึงได้เติมบทเรียนใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

“ส่ิงท่ีหนูได้เรียนรู้มากท่ีสุดคือเร่ืองความรับผิดชอบ 

เพราะเรามีหนา้ทีต่อ้งดูแลจดุลงทะเบียน ดแูลบญัช ีและ

รว่มวางแผนการเงินกบัเพือ่นๆ ไมใ่หใ้ชเ้กนิงบประมาณ 

แต่ก็เคยมีเงินหายนะคะ 1-2 บาท หนูเลยใส่เงินตัวเองลงไป ไม่อย่างนั้นอาจปิดงบไม่ลงค่ะ” 

ต้นหนาวก็คล้ายใหม่ที่ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แต่บ้าน กระทั่งวันท่ีหมิวไปชักชวนเข้ามาร่วมโครงการ 

“พอพี่หมิวชวนก็คิดว่าลองมาดูไม่เสียหาย พอทำาไปเรื่อยๆ ก็สนุก ได้ความรู้ใหม่ๆ อย่างการทำาวิดีโอ 

และก็ค่อยๆ ปรับเราใหก้ลายเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น จากการที่ได้มีโอกาสพูดระหว่าง

ทำาโครงการหลายครั้ง”

สำาหรบัเชียร ์เธอบอกวา่ตวัเองสามารถกา้วขา้มความขีอ้าย ซึง่ชว่ยเปดิโลกการเรยีนรูใ้บใหม่

แก่เธอ “หนูเคยขี้อายมากค่ะ ตั้งแต่ได้มาทำาโครงการนี้กเ็ป็นคนกล้าพูด ก็มีความมั่นใจขึ้น แล้วก็ลด

ความขี้อายลง เพราะถ้าเรากล้าแสดงออกจะทำาให้เรากล้าลองคุยกับคนอื่น ย่ิงถามก็ยิ่งได้รับ 

ความรู้กลับมาเยอะค่ะ แต่ถ้าไม่ถามก็จะไม่ได้รู้อะไรสักอย่าง จนตอนนี้อยากออกมาพูดคุยมาถาม

มากกว่าอยากอยู่บ้านแล้วค่ะ (หัวเราะ)” 

ส่วนมิกซ์ อดีตเด็กติดเกม บอกว่า เขาสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้นำาพาชีวิตของเขาให ้

ก้าวไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมมาก

“หลงัจากเขา้มาทำาโครงการ พบวา่ตวัเองจดัการเวลาไดด้ขีึน้เรือ่ยๆ เพราะตอ้งทำาหลายอยา่ง 

ถ้าไม่จัดการเวลาก็ไม่พอ (หัวเราะ) ตอนนี้ทุกเย็นหลังเลิกเรียนผมจะไปซ้อมกีฬาก่อนประมาณ

ชั่วโมงหนึ่ง แล้วกลับบ้านมาทำาการบ้าน กว่าจะได้เล่นเกมก็ตอนดึกๆ ส่วนเสาร์-อาทิตย์ถ้าไม่ได้

ซ้อมกีฬาก็ต้องใช้เวลามาทำาโครงการนี้ครับ จนกลายเป็นว่า ผมเล่นเกมน้อยลงไปเลย”

ดา้นหมวิบอกวา่ การมาทำาโครงการทำาให้เธอมคีวามกลา้มากขึน้และมองเหน็ศกัยภาพของตวัเอง

ในการทำาครวัแตง่ดาทีท่ำาได้สวย ซึง่เธอคาดหวงัวา่จะนำาไปสรา้งรายไดใ้หแ้กต่วัเองตอ่ไป เพราะปจัจบุนั

หมวิและเพือ่นรว่มทมีไมไ่ดเ้ปน็เพยีงคนเขา้มาเรยีนรูเ้รือ่งราวของครวัแตง่ดาเชน่ตอนแรกอกีแลว้ 

พวกเขากลายมาเป็นเรี่ยวแรงหนึ่งที่เคียงข้างผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยกันทำาครัวแต่งดาขึ้นมา ซึ่งนี่คง

เป็นคำาตอบที่ชัดเจนแล้วว่าภูมิปัญญาครัวแต่งดาจะอยู่คู่กับบ้านจำาขี้มดต่อไปได้หรือไม่

ำา ค ง า น เ นคน ลาพู
มความมัน น ลว ล
ความ อายลง เพ า าเ า
ลา งออ ำา เ า ลา
คย ั คนอืน ยง าม ยง ั
ความ ลั า ม าม
ม อ ั อยาง
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เยำวชน 
ฮักไทล้ือหละปูน: 

เร ิ่มต้นธุรกิจชุมชนจำก
กำรศึกษำวัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้รากเหง้า เฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

ที่ปรึกษาโครงการ น อา
พี่เลี้ยงโครงการ ชาเ ัน
ทีมงาน พง วชัย ัน า พอวัน

วา นา อ ชา ั ย
ั ชพ เ อนคำา
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การอนุรักษ์วัฒนธรรมถูกยกให้เป็นหนึ่งในภารกิจให้ 

คนรุ่นใหม่ต้องมีหน้าที่สืบสานสืบทอด เพื่อไม่ให้รากเหง้าที่หล่อหลอมชุมชนสูญหายไป แต่นอกจาก 

การแสดงถึงอัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนพื้นถิ่น เป็นคนชาติพันธุ์แล้ว การดำารงอยู่

ของวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีความสำาคัญเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนได้ สิ่งนี้ทำาให้คน 

รุน่ใหมม่อีาชพีโดยไม่จำาเปน็ตอ้งละทิง้ถิน่ฐานเพือ่ไปหางานทำาทีอ่ืน่ และจะทำาใหว้ฒันธรรมถกูขบัเคลือ่น

ต่อไปในชุมชน

เพราะมีประสบการณ์จากการทำาโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงทำาให้กลุ่มเยาวชนฮัก 

ไทลื้อหละปูน ตำาบลบ้านธิ อำาเภอบ้านธิ จังหวัดลำาพูน ประกอบด้วย ฟลุ๊ก-พงศกร ศรีวิชัย, มินนี่-

ปณันธิตา พือวัน, แบม-กัญชพร เข่ือนคำา, ไนซ์-อโรชา ศรีสัตตยะบุตร และ นุช-วาสนา ปัญโญใหญ่ 

สนใจเข้าร่วมโครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพเยาวชนเมืองลำาพูน เพ่ือสืบต่องานท่ีเคยทำาไว้ 

ทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่ใช่การที่ชุมชนไทลื้อกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แต่เป็นพวกเขาเองที่ได้

ทำาความรู้จักกับชุมชนบ้านเกิดลึกซึ้งกว่าที่เคยและเกิดสายใยผูกพันกับเพื่อน พี่ น้อง และผู้หลักผู้ใหญ่

ในชุมชนอย่างที่ไม่เคยคาดคิด

ผิดแผนตั้งแต่เริ่ม!
ทีมงานทั้งหมดเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีใจอาสาเข้ามาช่วยทำางานของชุมชน

อยู่แล้ว และมีประสบการณ์การทำาโครงการอ่ืนมาก่อน เม่ือสุจิน ใสสอาด  

พี่เลี้ยงโครงการ มาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลุกสำานึกฯ ทีมงานจึงไม่ลังเล 

ที่จะตอบตกลง

ฟลุ๊กเล่าว่า “พวกเราเคยทำาโครงการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 

พอพ่ีสุจินพูดถึงโครงการน้ีก็สนใจกัน เพราะไม่อยากให้วัฒนธรรมไทล้ือของบา้นธิ

สูญหาย แต่ตอนนั้นเราอยากทำาโครงการเที่ยวสบายสไตล์ไทลื้อ”

ทว่าความตั้งใจของพวกเขากลับถูกเบรกกะทันหันจากทีมโคชว่า โครงการน้ีอาจใหญ่เกินกำาลัง 

ทีมงานจึงนำากลับมาปรึกษาผู้ใหญ่ในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านที่พวกเขารู้จักคุ้นเคยจากการเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมชน เพราะคิดว่าน่าจะได้รับคำาแนะนำาดีๆ ซึ่งก็เป็นไปตามคาด ผู้ใหญ่ที่นับถือแนะนำาให้

พวกเขาลองเริ่มจากการศึกษาวัฒนธรรมไทลื้อก่อน

“ตอนโดนเปลี่ยนก็เสียใจเหมือนกัน แต่พอมาคุยกับผู้ใหญ่ เขาบอกว่า ไหนๆ เราก็ชอบการ 

ทอ่งเทีย่วอยูแ่ล้ว มาลองศกึษากอ่นแลว้คอ่ยเปดิรบันักทอ่งเทีย่วเพือ่พาไปเรยีนรูต้ามแหล่งชมุชนตา่งๆ 

ก็น่าจะทำาได้และเป็นการท่องเที่ยวเช่นกัน พวกเราเลยตกลง” ทีมงานเล่าสถานการณ์

สุจิน ใสสอาด
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พงศกร ศรีวิชัย

กัญชพร เขื่อนคำา

วาสนา ปัญโญใหญ่

ปณันธิตา พือวัน

อโรชา ศรีสัตตยะบุตร
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ปฏิบัติการเรียนรู้ความเป็นไทลื้อ
เมื่อได้โจทย์การทำาโครงการแล้ว ทีมงานที่เคย

มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลชุมชนมาก่อนได้

ลงมือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นผ่านอินเทอร์เน็ต 

พวกเขาบอกด้วยน้ำาเสียงเศร้าๆ ว่า จริงๆ แล้วมี

ข้อมูลที่เคยเก็บเองจากโครงการก่อนส่วนหนึ่งด้วย  

ซึ่งน่าจะใช้กับโครงการนี้ได้ แต่โดนไวรัสทำาลายหมด 

หลังจากนั้นพวกเขากับครูชาเด ฮั้น พี่เลี้ยงโครงการ 

ได้ช่วยกันประสานงานกับผู้ใหญ่ในชุมชน พ่อหลวง 

หรือในภาษาท้องถิ่นภาคเหนือหมายถึงผู้ใหญ่บ้าน 

กำานัน และปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 1-10 ผ่านไลน์กลุ่ม

วฒันธรรมไทลือ้ และไปเชญิเองทีบ่า้นเพือ่มารว่มกนั

ใหข้อ้มลูวัฒนธรรม และแหลง่ของดขีองแตล่ะหมูบ่า้น 

สำาหรับนำาไปวางแผนการจัดการท่องเที่ยว

“ผู้ใหญ่ก็บอกกันว่า ได้ๆ ยินดีให้ความร่วมมือ 

แต่พอวันจริงหลายคนก็มาไม่ได้ เพราะติดธุระเรื่อง

งานบ้าง เรื่องส่วนตัวบ้าง แต่คนที่มาก็พอช่วยกันให้

ข้อมูลได้อยู่” ฟลุ๊กเล่า

หมู่บ้านมีของดีของเด่นเรื่องอะไร อยู่ตรงไหน 

จุดไหนที่พวกเขาควรหยิบมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 

ผู้ใหญ่ทุกคนที่เห็นทีมงานมาตลอดในฐานะเด็ก

กิจกรรมของชุมชนต่างช่วยกันบอกเล่าข้อมูลชุมชน

ของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยความเอ็นดู

ผลการเก็บข้อมูลทำาให้ทีมงานพบจุดเด่นของ

หมู่บ้านต่างๆ มีทั้งการดำาเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจ

พอเพยีง ปลกูผกัปลอดสารพิษ ภมูปิญัญาเรือ่งน้ำาทุง่ 

การทำาข้าวแต๋นน้ำาอ้อย และมีสถานที่โบราณหลาย

แหง่ เชน่ ตลาดรอ้ยป ีวดัทีม่ศีลิปะลา้นนา บา้นไทลือ้

โบราณ พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ เป็นต้น

ทมีงานบอกว่านอกจากขอ้มลูจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ 

พวกเขายงัคน้พบวา่ วถิขีองชาวไทลือ้ดัง้เดมิจะเนน้

การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เห็นได้จากการใช้ชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและความสามารถในการ

เก็บรักษาภูมิปัญญาและโบราณสถานของชุมชน

มาจนถงึปัจจบุนั ไมห่ลงใหลไปกับวฒันธรรมใหม่ 

ไม่หลงลืมรากเหง้าตัวเอง เรื่องนี้จึงทำาให้พวกเขา

ยิ่งภาคภูมิใจในความเป็นคนไทลื้อมากขึ้น
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วางแผนแล้วก็ผิดแผน !?!
การดำาเนินงานขั้นต่อมาคือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของดีของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ

เรียนรู้ชุมชน ทั้งความเป็นมาของโบราณสถาน ประเพณีของชุมชน และวิถีชีวิตทั่วไป

ใหล้กึซึง้มากขึน้ โดยพวกเขาไดช้ว่ยกนัเตรยีมคำาถามกอ่น แลว้แบง่งานกนัวา่ใครอยู่

หมู่บ้านไหนให้รับผิดชอบหมู่บ้านนั้นและหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อให้สะดวกต่อการ

เดินทางและถือเป็นการเรียนรู้รากเหง้าของหมู่บ้านตัวเองไปด้วย

สำาหรับวิธีเก็บข้อมูลน้ัน มินน่ีเล่าว่า “เรากลัวไฟล์หายแบบคร้ังก่อน เลยคิดกันว่า

คราวนี้จะจดบันทึกและอัดเสียงด้วยโทรศัพท์ แล้วนำามาเก็บลงคอมพิวเตอร์แยกเป็น

โฟลเดอร์ไว้ อันไหนจดไม่ทัน หนูกับนุชจะนั่งแกะไฟล์เสียงแล้วก็พิมพ์เพิ่มเก็บไว้ใน

คอมพิวเตอร์และส่งไฟล์เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก”

แมจ้ะวางแผนมาอยา่งดแีตแ่คก่ารลงพืน้ทีค่รัง้แรกกผ็ดิแผนเสยีแลว้ เพราะผูใ้หญ่

บางคนออกไปธุระช่วงท่ีทีมงานเข้าไปที่บ้าน และการเลือกลงไปเก็บข้อมูลช่วงเย็น 

หลังเลิกเรียนที่มีเวลาจำากัด ทำาให้เก็บข้อมูลไม่ครบและไม่ทัน จึงตัดสินใจลงไปเก็บ

ข้อมูลซ้ำาในบ้านที่เก็บไปแล้ว ส่วนบ้านที่ยังไม่ได้ไปจะโทรศัพท์หรือไลน์ไปบอกผู้ใหญ่

กอ่นวา่จะเขา้ไปถามขอ้มลู และเพิม่เวลาเกบ็ข้อมลูเปน็วนัเสาร-์อาทติยด์ว้ย แตร่ะหวา่ง

ที่ดำาเนินการตามแผนใหม่อยู่นั่นเอง ความผิดแผนอีกระลอกก็มาเยือน

“ตอนนั้นครูชาเดยุ่งมากจนไม่มีเวลามาช่วยพวกเราเหมือนเดิมครับ เราเลย 

หยุดทำาโครงการไปพักหนึ่ง ไม่รู้จะทำาอะไรต่อ เพราะครูชาเดเป็นคนช่วยติดต่อผู้ใหญ่ 

แตพ่อคดิว่าเราชอบสิง่ทีก่ำาลงัทำา รกัในวฒันธรรมของเรา และรกัเพือ่นในทมีดว้ย 
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ช่วยกันทำามาตั้งเยอะแล้ว เลยคิดว่าต้องช่วยกันไปให้ถึงที่สุด ถึงจะเหนื่อย แต่

สนุกมาก เราเลยลุยต่อกันเอง พี่เลี้ยงไม่ว่างก็ไม่เป็นไร” ฟลุ๊กเล่า

หลังผ่านไปราวเดือนครึ่ง ในที่สุดทีมงานก็เก็บข้อมูลได้ครบตามที่ตั้งเป้าไว้  

พวกเขานำาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนให้กันฟัง เพื่อให้รู้เท่าๆ กัน และช่วยกันดูข้อมูล 

อีกครั้งเพื่อตรวจความถูกต้องและความครบถ้วน

แก้ปัญหา...ครั้งแล้ว ครั้งเล่า
กจิกรรมตอ่มาคอืการนำาข้อมลูทีม่ทีัง้หมดมาเรยีบเรยีงเปน็แผนทีเ่พือ่ทำาเสน้ทาง

ท่องเที่ยว ซึ่งทีมงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เป็นงานที่ยากที่สุด!

มินนี่เล่าว่า “ตอนนั้นเวลาของพวกเราไม่ตรงกันค่ะ นุชกับพี่ไนซ์เรียนในเมือง 

ส่วนพวกเราเรียนแถวบ้าน เวลานัดมาทำาแผนที่ บางคนจึงไม่ว่าง มาทำาได้แค่ 1-2 คน 

งานก็ไม่เสร็จ เราเลยพยายามหาวันที่ทุกคนว่างจริงๆ ถามย้ำาหลายรอบว่าต้องว่าง

จริงๆ นะ แล้วให้พี่ฟลุ๊กกับแบมขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเลยค่ะ” 

ในทีส่ดุวธิกีารตามถงึบา้นก็ทำาให้ทมีงานมาพรอ้มหนา้พรอ้มตา ระหวา่งนัน้

พวกเขาได้ชักชวนผู้ใหญ่ในชุมชนมาร่วมให้ความเห็นด้วย และแล้วแผนที่ชุมชนที่

ประกอบด้วย เส้นทางการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ จุดสำาคัญในหมู่บ้าน และของดี 

ในชุมชนก็เสร็จสมบูรณ์ ทีมงานเดินหน้าต่อด้วยการนำาแผนที่ท่องเที่ยวไปทดลองจัด

กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนกับน้องๆ ในชุมชน พวกเขาพบปัญหาว่า ยังวาด

เส้นทางได้ไม่เหมือนจริงนัก จึงทำาให้คนใช้งานงงบ้าง แต่ก็พอใช้ไปได้ หลังจบกิจกรรม 

น้องๆ สะท้อนว่าอยากให้พวกเขาจัดกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้อีก จากนั้นทีมงานได ้

กลับมาปรับเปลี่ยนข้อมูลในแผ่นพับใหม่

ไนซ์เล่าว่า แผ่นพับเดิมมีข้อมูลของ 10 หมู่บ้าน แต่ปรับให้เหลือแค่ 4 หมู่บ้าน 

เพราะอยากเลือกที่เป็นของดีของบ้านธิจริงๆ โดยสอบถามจากครูชาเดและพูดคุย

กนัเอง เลอืกจากจุดเดน่และของทีเ่ปน็สนิคา้โอทอป คอื บา้นแพะตน้ยางงามเดน่เรือ่ง

อโุบสถ ปา่เปามนี้ำาทุง่ซึง่เปน็ทีต่กัน้ำา ปา่ปีมี๊ข้าวแคบซึง่เปน็อาหารกนิเลน่ สว่นปา่เหยีง

มีบ้านไทลื้อหลังสุดท้าย

หลังจากนี้พวกเขาวางแผนจะจัดทำาปฏิทินชุมชนต่อ โดยในปฏิทินจะใส่เทศกาล 

และของกินที่โดดเด่นในแต่ละฤดู เผื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้นำาไปดูเป็นไกด์ไลน์  

น่าตื่นเต้นว่าหากปฏิทินท่องเที่ยวน้ีสำาเร็จเมื่อไร การเดินทางเข้าไปเที่ยวบ้านธิของ 

นักท่องเที่ยวจะสนุกขึ้นอีกสักเพียงใด
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ทว่า กว่าโครงการจะเดินมาถึงขั้นใกล้สมบูรณ์เช่นนี้ ทีมงานสารภาพว่าพวกเขา 

แอบเบื่อโครงการนี้ไปหลายทีเหมือนกัน ฟลุ๊กเล่าว่า “ตอนทำาโครงการอยู่บางทีมัน

ก็น่าเบื่อนะ เบื่อการประสานงานผู้ใหญ่ เบื่อการทะเลาะกับเพื่อน มาสายแล้วก็

เถียงกัน วีนกัน แต่ทำาไปทำามามันสนุกมากกว่า เพราะเถียงกันไปเถียงกันมา 

มันจบด้วยการหัวเราะกันได้อย่างไรไม่รู้ (หัวเราะ)”

 

การเรียนรู้และความสุข
ระยะทางการทำาโครงการเปน็ด่ังระยะทางของการขดัเกลาตวัตนของทมีงาน

แตล่ะคน อะไรทีเ่คยคดิวา่ทำาไมไ่ด ้ไมก่ลา้ทำา กลบักลายเปน็วา่พวกเขาทำาได ้และ

ทำาได้ดีเสียด้วย

ฟลุ๊ก มินนี่ และนุช ที่เคยกลัวการพูดออกไมค์ ตอนนีก้ลับหยิบมาพูดได้อย่าง

สบายๆ จากการได้ทำาซ้ำาๆ ผ่านกระบวนการทำางาน นอกจากน้ันเพ่ือนๆ ยังสะท้อนวา่ 

ฟลุ๊กเป็นผู้นำาทีมคนหนึ่งที่ดีทีเดียว

ไนซ์เ์ลา่วา่ “พีฟ่ลุก๊มคีวามเปน็ผู้นำาขึน้มาก นำาใหท้ำางานทีค่า้งอยูใ่หเ้สรจ็ (หวัเราะ) 

คอยตามมาทำาตลอด บางทีก็แกล้งขู่พวกเราว่าถ้าไม่เสร็จห้ามกลับ เขาจะบอกเสมอว่า

นี่เป็นความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกหลานชุมชน ถ้าเราไม่ทำา

แล้วใครจะทำา”
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สว่นไนซ ์เจา้ตวับอกวา่รูเ้รือ่งเกีย่วกบัชมุชนมากขึน้ และกลายเปน็คนทีต่ดินสิยัการจดขอ้มลู

จากการลงพ้ืนท่ี ทำาให้เธอไม่พลาดเร่ืองสำาคัญๆ ท่ีต้องทำา ขณะท่ีเพ่ือนๆ ยืนยันว่า ไนซ์เป็นคนจดละเอียด 

และจัดระเบียบข้อมูลดี เป็นประโยชน์ต่อการทำาโครงการมาก

ครชูาเด ผูท้ีม่องเหน็พฒันาการของทมีงานมาตลอด

บอกว่า “เมื่อก่อนเด็กกลุ่มนี้จะกลัวไมค์ใครส่งให้ก็ตื่นเต้น 

แต่พอทำาโครงการมาเรื่อยๆ เขากล้าแสดงออก พัฒนา

ความคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก แล้วยิ่งทำาก็ยิ่งรักชุมชน เชื่อว่า

เขาจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาแน่นอน”

ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนนิสัยของพวกเขา หากแต่การ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนยังเป็นเหมือนเครื่องมือ 

ถักทอสายใยความผูกพันระหว่างทีมงานกับผู้ใหญ่ใน

บ้านเกิดให้แน่นแฟ้นมากข้ึนจากการที่พวกเขาได้ 

ค้นพบ ‘ความสุข’ บางอย่างด้วยตัวเอง

ฟลุ๊กเป็นตัวแทนเพื่อนๆ บอกเล่าประสบการณ์ 

ดังกล่าวว่า “คนเฒ่าคนแก่ชอบเล่าประวัติความเป็นมา 

ของบ้านให้เราฟังครับ บางทีถามนิดเดียวก็เล่ายาวเลย  

คงเพราะบางคนอยูค่นเดยีว เขาอาจจะเหงา เราไปคุยด้วย 

เขากม็คีวามสขุ ยิม้ได้ พอเจอรอยยิม้ของคนอืน่กท็ำาใหเ้รา

ยิ้มตามไปด้วย บางคนที่เมื่อก่อนไม่สนิทกันก็สนิทมากขึ้น เราไปถึงตอนเขากินข้าวอยู่ เขาก็ชวนกินข้าว 

ไปทุกครั้งชวนทุกครั้ง เขาเอ็นดูเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน เจอหน้าก็พูดคุยทักทายกันครับ”

ความสขุอกีอยา่งท่ีทมีงานพบคอื การไดรู้ส้ิง่ทีไ่มเ่คยรูใ้นบ้านเกดิของตวัเอง ไดพ้บวา่ชมุชน

มีของดีๆ มากมายที่คนรุ่นก่อนพยายามรักษาไว้มาจนถึงพวกเขา ซึ่งทำาให้พวกเขารู้สึกรักและ 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทลื้อมากขึ้น และตั้งใจว่าอยากสืบทอดเพื่อส่งต่อแก่คนรุ่นต่อไปเช่นกัน

คนเ าคน ชอ เลา วั
ความเ นมา อง าน เ า ง
าง ามน เ ยว เลายาวเลย
คงเพ า างคนอยคนเ ยว
เ าอา เ งา เ า คย วย
เ า มความ ยม พอเ อ
อยยม องคนอืน ำา เ ายม
าม วย างคน เมือ อน
ม น ัน น มา น
เ าเอน เ าเ มือนเ นล ลาน
เ อ นา พู คย ั าย ัน
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โครงการสืบสานนาฏลีลากลองปูจาของชุมชน 

พี่เลี้ยงโครงการ ค ย า พงค ัน ค าพช องชัย
ทีมงาน ว น า ันงา

ั า ม น พมพชน ลา น
ั ลาเ ง

นำฏลีลำผสำนกลองปูจำ
เล่ำเร ื่องผ่ำนเสียงกลอง

และกำรร่ำยร�ำ
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โยทกา พิงคะสันต์

แม้โลกยุคดิจิตอลจะใช้เพลงแร็ปเล่าเรื่องราวบ้านของตนเองว่า “มีอะไร” แต่ที่บ้านบวก ตำาบล 

ดงดำา อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน เด็กๆ บอก “แบบนั้นพวกหนูไม่ถนัด” เพราะทักษะที่มีคือการร่ายรำาผ่าน

บทเพลงและท่วงทำานองที่อ่อนช้อยงดงาม 

แมว้ธิกีารเลา่จะตา่งกนั แตว่ธิทีีเ่หมอืนกนัคอืตอ้งมเีน้ือหา (content) ในการนำาเสนอ แรป็ คอืการ

ด้นกลอนสด มักมีเนื้อหาของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา มุทะลุ ถากถาง เสียดสี วัตถุดิบ

เนื้อหามักมาจากความคับข้องใจในชีวิตที่เผชิญ 

แต่ของบ้านบวก เด็กๆ อย่าง เดียร์-จิณห์นิภา ธิกันงา, สายฟ้า-สิรภัทร หล้าเป็ง, ภูมิ-ภูวฤทธิ์ 

จี๋ภิโร, น้ำามนต์-ธัญญาภรณ์ สมฝั้น และน้องใหม่อย่าง แบม-พิมพ์ชนก หล้าแป้น ต้องใช้เวลา 

ลงพื้นที่ พกพาคำาถามที่ตระเตรียมมาอย่างดีเพื่อไปพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ เก็บรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมประเพณี นำามาสื่อสารให้คนอื่นๆ ในชุมชนได้รับรู้ ชื่นชม และดำาเนินรอยตามความงดงาม

ของวิถีชีวิตของชุมชน ภายใตโ้ครงการสืบสานนาฏลีลากลองปูจาของชุมชนบ้านบวก ตำาบลดงดำา 

อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน

จุดเริ่มต้นของกลองปูจา
“เราอยากใช้ความถนัดทางด้านการฟ้อนรำาของเราเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้าน” 

เดียรบ์อกแนวคิดการสือ่สารเรือ่งราวของชุมชน กอ่นอธบิายว่า กวา่จะได้

แนวคิดแบบนี้ สมาชิกในทีมและพี่เล้ียงผ่านการถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปกัน 

พอสมควร เพราะเม่ือเร่ิมต้นทำาโครงการ เด็กๆ เลือกท่ีจะดำาเนินรอยตามกิจกรรม

ที่ผู้ใหญ่นำาร่องไว้ให้แล้ว นั่นคือเรื่องการดูแลผืนป่าและแหล่งน้ำา แต่ครูพี่เลี้ยง

อย่าง ครูโย-โยทกา พิงคะสันต์ เห็นว่าน่าจะเกินความสามารถของเด็กๆ 

“ประเมินระยะเวลาการทำาโครงการที่มีเพียง 6 เดือน เราคิดว่าไม่น่าจะ

ทำาเสร็จ ซึ่งเด็กๆ เองก็เห็นด้วย แต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำาโครงการอะไรดี เลย

แนะนำาไปว่า ลองดูเรื่องใกล้ๆ ตัว เอาเรื่องที่พวกหนูถนัด” 

ซึ่งเรื่องที่ถนัดและใกล้ตัวที่สุดคือ “ดนตรีและการร่ายรำา” 

เดียร์บอกว่า เธอสังเกตเห็นกลองปูจาตั้งอยู่เฉยๆ อยู่ที่โรงเรียนและไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร 

“เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยเห็นคนตีกลองปูจากันแล้ว แต่เดิมทีกลองปูจาเป็นการตีบูชาและเรียก

รวมคนมาที่วัดเท่านั้น ไม่มีการรำาฟ้อนประกอบ หนูคิดว่าถ้าเอามาตีประกอบการฟ้อน มันต้อง

สวยงามแน่นอน” 
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จิณห์นิภา ธิกันงา

ภูวฤทธิ์ จี๋ภิโร

สิรภัทร หล้าเป็ง

ธัญญาภรณ์ สมฝั้น

พิมพ์ชนก หล้าแป้น
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เปลี่ยนเรื่องเล่าเป็นบทกลอน แปลง
บทกลอนเป็นท่ารำา

“พวกเราไปนั่งพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 

ถามว่าสมัยก่อนแม่อุ๊ยทำาอะไรกันบ้าง เขาบอกว่าก็

ไปเกบ็ผกัเกบ็ปลา เรานัง่ฟงัเขาเลา่พรอ้มกบัจดบนัทกึ 

จากนั้นจึงนำาข้อมูลทั้งหมดมาดู เรียบเรียง และ

ทดลองเขียนเป็นบทกลอนสั้นๆ ซึ่งก็ยากเหมือนกัน 

โดยเฉพาะการเปลีย่นขอ้มูลเปน็บทกลอน เพราะตอ้ง

เขียนคำาให้คล้องจองกัน พอแต่งเสร็จก็ต้องเอาให้ 

ครูสมชาย ชัยอนันตยศ ช่วยตรวจสอบอีกที พอถึง

การแปลงภาษาเป็นท่ารำาก็ยากอีก เพราะไม่รู้ว่าจะ

เอาท่าไหนให้เหมาะกับคำาของเพลง” เดียร์เล่าพลาง

ทำาท่าประกอบ 

“อยา่งท่อน หลกเปด็หลกไก่ กท็ำาทา่เหมอืนเรา

หยิบ (จีบคว่ำา) คือเลือกท่าที่สื่อความหมายได้คล้าย

กับคำาให้มากที่สุด ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกัน 

กว่าจะได้แต่ละท่า” 

อย่างไรก็ตาม แม้จะพบกับความยากลำาบาก 

แต่พวกเธอก็ผ่านมาได้ โดยความช่วยเหลือของครู 

และความมุ่งมั่นพยายามของทีม และในท้ายที่สุด 

เดก็ๆ กส็ามารถแตง่เพลงทีส่ะทอ้นเรือ่งราวอัดงดงาม

ของชมุชนได ้3 บทเพลง ประกอบด้วย เพลงหลกเปด็ 

ย่าจุ่ม และเพลงสาวเก็บผัก

--

หลกเป็ด หลกไก่ หลกเป็ด หลกไก่ หลกบ่อได้ 

ก๊าบตื้น ก๊าบตื้น ฟ้าบ่อฮ้อนฝนตึงบ่อตก โต้งวันตก

บ่อได้ไถซักโม่งโต้งวันตกบ่อได้ไถซักโม่ง

--

ย่าจุ้ม ย่าจุ้ม ย่าจุ้ม ยะนาตังวันตก ย่าจุ้ม ย่าจุ้ม 

ย่าจุ้ม ยะนาตังวันตก โบกบ่อแล้วเหลือตี้ฮั่นสองโม่ง 

โบกบ่อแล้วเหลือตี้ฮั่นสองโม่ง

 --

สาวเก็บผัก สาวเก็บผัก สาวเก็บผัก แม่ฮ้าง 

ซ้อนกุ้ง สาวหัวยุ่ง เก็บบ่อหุ่งบ้านห่าง สาวหัวยุ่งเก็บ

บ่อหุ่งบ้านห่าง ...

--
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เพลงหลกเปด็คดิทา่รำาได ้6 ทา่ เพลงยา่จุม่ม ี5 ทา่ สว่นเพลงสาวเกบ็ผกัม ี4 ทา่ เดียรแ์ละน้ำามนต์

เล่าพร้อมช่วยกันทำาท่าทางประกอบให้เห็น 

เดียร์บอกว่า เหตุผลท่ีเลือก 3 เพลงนี้ เพราะเพลงย่าจุ่มเป็นการเล่าถึงวิถีชีวิตของคนทำานา 

สมยักอ่น สว่นเพลงสาวเกบ็ผกั เนือ้หาจะบอกใหรู้้วา่คนสมยักอ่นจะเกบ็ผกัรมิร้ัว จบัปลาในคลองมาทำา

อาหารโดยไม่ต้องซื้อ และเพลงหลกเป็ดจะบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะมีพิธีเลี้ยงผี 

ที่ชาวบ้านจะช่วยกันหลกเป็ด (ดึงขนเป็ด) เพื่อนำามาประกอบในพิธี ซึ่งทั้ง 3 เพลงน่าจะเป็นการสะท้อน

วิถีชีวิตของชุมชนบ้านบวกได้ดีที่สุด 

ขณะทีส่าวๆ กำาลงัสาละวนอยูก่บัการคดิทา่รำาเพือ่ใหเ้ขา้กบัเนือ้เพลง สายฟา้เดก็หนุม่ผูร้บัหนา้ที่

ตีกลองปู่จาก็ต้องซ้อมตีกลองให้เขากับทำานองเช่นกัน 

“ตอนทีซ่อ้มตใีหม่ๆ  ครสูมชายใหฝ้กึตกีลองสะบดัชัยกอ่น รูส้กึวา่จงัหวะจะเขา้ไดก้บัพวกหลกเปด็

หลกไก่ ผมก็เลยลองฝึกตีดู ตอนแรกตีได้แค่หลกเป็ดหลกไก่ แต่ตีได้ยังไม่สุดนะครับ เพราะกลองปูจา 

จะมีกลองเล็ก 3 ใบและกลองใหญ่ 1 ใบ ผมยังจำาโน้ตไม่ค่อยได้ ครูจะเขียนโน้ตแปะไว้ให้ที่หน้ากลอง 

กลองเล็กจะเป็น 1 2 3 ส่วนกลองใหญ่แทนด้วย 0 ผมก็ฝึกตีตามนั้น เช่น หลกเป็ดหลกไก่ ก็ตี 1 2 3 0, 

1 2 3 0” 

สายฟา้อธบิายขัน้ตอนการฝกึและความยากของการตกีลองปจูาใหฟ้งั เพราะเปน็เพลงใหม่ ทำานอง

ใหม่ท่ีต้องเล่นใหม่ท้ังหมด สายฟ้าจึงต้องใช้เวลาฝึกซ้อมค่อนข้างนานกว่าจะเลน่ได้ 

ด้านภูมิและเพ่ือนสมาชิกท่ีทำาหน้าท่ีเล่นเคร่ืองดนตรีคุมจังหวะ เช่น ฆ้องและฉาบ ก็ต้องซ้อมเล่น

เพือ่คอยคมุจงัหวะให้กลองปจูาและการฟอ้นนาฎลลีาสามารถเขา้กนัได ้เมือ่ตา่งคนตา่งซอ้มจนชำานาญ

จึงจับมาเล่นรวมกันเพื่อให้ผสมผสานกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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นาฏลีลา+กลองปูจา ความงดงามที่ลงตัว
หลังฝึกซ้อมจนชำานาญ ก็ได้เวลาที่กลองปูจา เครื่องดนตรีให้จังหวะ และเหล่า

นาฏลีลาจะได้มาซ้อมร่วมกัน เพื่อให้ท่ารำาและท่วงทำานองของดนตรีไปด้วยกันได้  

ซึ่งในช่วงแรกๆ จังหวะของท่ารำาและการตีกลองปูจายังจูนกันไม่ติด ยังตีฆ้องเพี้ยน  

ตีช้า ไม่ตรงกับจังหวะของกลองปูจา ต้องใช้เวลาจูนความพร้อมกันพักใหญ่ กว่าท่ารำา 

กลองปูจา และฆ้อง ฉาบจะผสมผสานกันได้ลงตัว 

สายฟา้เลา่ปญัหาในชว่งนัน้ใหฟั้งวา่ “ตอนแรกๆ มหีงดุหงดิบา้ง เพราะฆอ้งตชีา้ 

ฉาบก็ตีเพี้ยน จนผมไม่มีสมาธิจะตีกลอง พอเขาตีช้าก็พาผมล่มไปด้วย พอเริ่มใหม่เขา

ก็ตีเร็วไปอีก ยิ่งตีก็ยิ่งเพี้ยน คนรำาก็รำาไม่ได้ มันส่งผลถึงกันเป็นลูกโซ่ ต้องซ้อมกันอยู่

นานพอสมควรครบั กวา่จะจบัจังหวะได”้ สายฟ้าบอกวา่ทีเ่ขาสามารถผา่นสถานการณ์

นั้นมาได้ ส่วนหนึ่งเพราะความตั้งใจที่อยากตีกลองปูจาให้ได้ เลยทำาให้เขาอดทน

หมั่นซ้อมอยู่เรื่อยๆ จนชำานาญ 

เมื่อฝึกซ้อนจนชำานาญ ไม่มีเพี้ยนแล้ว ก็ถึงเวลาออกไปเล่าเรื่องราวของชุมชน

ผ่านการร่ายรำา
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ต้องลงมือทำาเท่านั้นถึงจะรู้
คำาถามที่นำามาสู่การผสมผสานระหว่างกลองปูจาและนาฏลีลาของเด็กๆ ทีมบ้านบวกคือ  

“หากเอาเสียงกลองปูจามาผสมกับการรำาจะออกมาเป็นอย่างไร” ทำาให้เด็กๆ ออกไปเผชิญกับสิ่ง

ต่างๆ มากมาย ซ่ึงในกระบวนการทำางาน ไม่เพียงแต่ทำาให้ชุมชนบ้านบวกเกิดการแสดงนาฏลีลาร่วม

กลองปจูาแนวใหมท่ีส่ะท้อนถงึวถิกีารดำาเนนิชวีติของคนในชมุชนเทา่นัน้ แตก่ระบวนการทำางานยงัทำาให้

ทีมงาน  “เกิดทักษะใหม่” หลายอย่าง

เดียร์และน้ำามนต์บอกว่า ถึงวันนี้พวกเธอรู้สึก

ภูมิใจที่สามารถดึงเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็น

เอกลกัษณข์องการแสดงได ้เวลามงีานประเพณสีำาคญั

ตา่งๆ ชาวบา้นจะเชญิชวนให้พวกเธอไปแสดง ซึง่ถอืเปน็

เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น ที่ทำาให้เด็กและผู้ใหญ่ได้มีโอกาส 

พูดคุยกัน

“ก่อนหน้านี้ถ้าไม่มาเข้าร่วมโครงการก็คงใช้เวลา 

แวน้รถไปมา สลบักบัรบัจา้งเกบ็ลำาใย แตต่อนนีก้เ็ปลีย่น

จากแวน้รถมาแบง่เวลาซอ้มตีกลองปจูาแทน” สายฟา้

ยังบอกอีกว่าเขายังชักชวนก๊วนเพื่อนสายแว้นให้มาร่วม

ตีกลองปูจาด้วย 

ส่วนเดียร์ท่ีก่อนหน้านี้ค่อนข้างขี้อาย เวลารำาจะตัวสั่นเกร็ง แต่การได้หมั่นฝึกซ้อมทำาให้เธอเกิด 

ความมั่นใจ อาการสั่นหายไป กลายเป็นฟ้อนไปยิ้มไปด้วยความภาคภูมิใจในบทเพลงที่พวกเธอ

แต่งขึ้น

ด้านน้ำามนต์ก็ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองจากการทำาโครงการนี้ คือ ทักษะการตัดต่อวิดีโอ  

ทีก่อ่นหนา้นีไ้มเ่คยลองทำา แตเ่ม่ือมโีอกาสไดเ้ขา้อบรมทำาใหเ้ธอรูส้กึสนใจและกลบัมาหาขอ้มลูเพ่ิมเตมิ 

จนสามารถตัดต่อวิดีโอได้ดีขึ้น ส่วนความกล้าแสดงออกก็มีมากขึ้น จากเดิมที่ไม่ค่อยพูดกับใคร แต่การ

ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับกับชาวบ้านที่ต้องถามข้อมูล ทำาให้ต้องกล้า ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ข้อมูล

ส่วนภูมิน้องคนเล็ก ท่ีพี่ๆ ต่างฝากความหวังไว้ให้สานต่อโครงการก็บอกว่า เขารู้สึกว่าตัวเอง 

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องงานเอกสารที่ทำาเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

“และทำาได้ดีด้วย” พี่ๆ ช่วยกันยืนยัน

งวันนพว เ อ ม
ามา งเอ ลั องชมชน
มาเ นเอ ลั อง า ง
เวลามงาน เพ ำาคั าง
ชาว าน เช ชวน พว เ อ

ง ง ือเ นเ อง
เ น ำา เ ล
ม อ า พู คย ัน
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โครงกำรอนุรักษ์ 
งำนจักสำน: กำรเรยีนรู้

นอกห้องเรยีนและ 
ครูชั้นดีของเด็กในชุมชน

โครงการอนุรักษ์การจักสาน การประดิษฐ์ และงานฝีมือ 

พี่เลี้ยงโครงการ มาลัย วงคอำานา ลา ั วนัน
ทีมงาน พ ังคมเน ชายา องมา

ยา ัน น ว มลนำา
อ ช า มล ั น ช น พย นานอน
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มาลัย วงค์อำานาจ

ในยุคที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกหาง่ายและทนทาน จึงไม่แปลกที่งานจักสานจะค่อยๆ เลือนหายไป

จากวิถีของชุมชน ขณะเดียวกัน ในเมื่อเราหาความเพลิดเพลินจากหน้าจอออนไลน์ได้ง่ายกว่าการ 

รวมกลุ่มสร้างสรรค์ ปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชนจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

นั่นคือ 2 ภาวะการณ์ที่ ชุมชนบ้านสันตับเต่า อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน กำาลังประสบ และ

คงจะย่ำาแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าไม่มีโครงการอนุรักษ์การจักสาน การประดิษฐ์ และงานฝีมือของ 6 สาว ซึ่งเป็น

เยาวชนกลุม่แรกของหมูบ่า้น ทีร่วมกลุม่กนัพฒันาบา้นเกดิ ผา่นการอนรุกัษง์านจกัสานท่ีเป็นภมูปิญัญา

ของผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ให้มลายหายไปก่อนถึงวันอันควร 

รวมกลุ่มเยาวชน สวมวิญญาณนักอนุรักษ์
โครงการอนุรักษ์การจักสาน การประดิษฐ์ และงานฝีมือ เกิดจาก แม่แดง-มาลัย วงค์อำานาจ 

พี่เลี้ยงโครงการชักชวน 4 สาวในหมู่บ้าน คือ แพร-ศิริพร บังคมเนตร, แพรว-บุษยา สิทธิตัน, อิ๋ม-

กนกวรรณ มูลนำา, และ นิ้ง-บุชายา กองมา ซึ่งเป็นลูกมือช่วยทำาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรชุมชนอย่างสบู่ ยากันยุง ลูกประคบ ฯลฯ อยู่ก่อนแล้ว มารวมกลุ่มทำา

โครงการพฒันาบา้นเกดิรว่มกนั ซึง่ 4 สาวทีม่ไีฟอยากหาประสบการณใ์หม่ๆ  ก็

ชวนเพ่ือนอีก 2 คน คือ บีม-อภิชญา มูลรัตน์ และ ทิพย์-ชรินทร์ทิพย์ หนานอิน 

มาร่วมทีมพร้อมทั้งแบ่งบทบาทหน้าที่กัน โดยให้นิ้งเป็นหัวหน้าโครงการ

เริ่มแรก ทีมสนใจประเด็นเรื่องอาหาร เนื่องจากเห็นเด็กหลายคนใน

หมูบ่า้นมภีาวะอว้นจากโภชนาการทีไ่มเ่หมาะสม จงึคดิทีจ่ะรณรงคเ์รือ่งการกนิ

ผักและสมุนไพร แต่จากการประเมินแล้วพบว่ากระบวนการทำางานต้องใช้

เวลานาน ทีมจึงพักประเด็นเร่ืองอาหารไว้ก่อน และหันมาจับเร่ืองใกล้ตัว 

อย่างการจักสานแทน

“งานจักสานบ้านเรามีเยอะ ญาติหนูก็สานกล่องข้าว บ้านอื่นก็สานอย่างอื่น แต่มันไม่แพร่หลาย 

คนที่ทำาเป็นคนแก่ คนในชุมชนก็ไม่ค่อยสนใจ เลยอยากอนุรักษ์และจะได้สอนน้องในชุมชนต่อด้วย”  

ทีมงานบอก

เมือ่ไดห้วัขอ้ ทมีจงึลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูปราชญช์มุชน กอ่นจะพบวา่ในหมูบ่า้นมผีูรู้ด้า้นงานจกัสาน

อยู่ถึง 11 คน มีภูมิปัญญางานจักสานที่หลากหลาย ทั้งก๋วยสลาก กล่องข้าว สานสุ่มไก่ ซุ้มทางมะพร้าว 

ดอกกุหลาบใบเตย เข่ง หิง (สวิง) กระด้ง เปาะเห็ด (ตระกร้าหาเห็ด) ข้อง และไซ ซึ่งส่วนใหญ่นี้ไม่ม ี

ผู้สืบทอดองค์ความรู้ต่อ

ทีมจึงรวบรวมกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆ มัธยมต้นในหมู่บ้านจำานวน 10 คน (จากเยาวชนทั้งหมด

ของหมู่บ้าน 50 คน) โดยการบุกถามความสมัครใจถึงบ้าน 
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ศิริพร บังคมเนตร

กนกวรรณ มูลนำา

อภิชญา มูลรัตน์

บุษยา สิทธิตัน

บุชายา กองมา

ชรินทร์ทิพย์ หนานอิน
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“จากนัน้เรากไ็ปชีแ้จงกบัพอ่หลวง (ผูใ้หญบ่า้น) 

บอกว่าพวกหนูทำาโครงการเรื่องน้ี ขอใช้ศาลากลาง

หมู่บ้านเป็นสถานที่จัดอบรม ซ่ึงพ่อหลวงยินดี และ

บอกด้วยว่าโครงการนี้ดี” แพรบอกวิธีทำางาน

เรียนรู้ภูมิปัญญา ส่งผ่านสู่รุ่นน้อง
เมื่อกลุ่มเป้าหมายพร้อม สถานที่พร้อม ทีมก็

เริ่มเคลื่อนงานด้วยการไปเรียนรู้งานจักสานจาก

ปราชญ์ชุมชน ฝึกทำากุหลาบใบเตย ซุ้มทางมะพร้าว 

กลอ่งขา้ว และกว๋ยสลาก ตัง้แตข่ัน้ตอนการเลอืกวสัดุ

ไปจนถงึการสานออกมาเปน็ผลติภณัฑ ์โดยไปเรยีนรู้

ที่บ้านปราชญ์ 1 วัน พร้อมเก็บองค์ความรู้ด้วยการ

ถ่ายวิดีโอ และกลับมาฝึกเพิ่มความชำานาญด้วย 

ตัวเองที่บ้านแม่แดงอีก 3 วัน

“เราไปเรียนด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะ เพราะถ้า 

เราไม่รู้เราก็ไปสอนต่อไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ก่อน ต้อง

ทำาไดด้ว้ย ไมอ่ยา่งนัน้นอ้งเขากไ็มเ่ชือ่” ทมีงานเลา่ถงึ

กระบวนการเรียนรู้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการศึกษาภูมิปัญญาของ

ชุมชนแล้ว ทีมยังได้ฝึกความอดทนและความ

พยายามด้วย

“สานใบเตยเปน็ดอกไมย้ากคะ่ ตอ้งใจเยน็ๆ 

ทำาจนหัวร้อน ไม่อยากทำาแล้วก็มี แต่เห็นเพื่อนๆ 

ทำาไดก้ต็อ้งพยายาม เพราะเราอยากทำาใหไ้ดบ้า้ง” 

แพรเล่าพร้อมหัวเราะ

หลงัจากมัน่ใจในฝมีอืตวัเองระดบัหนึง่ ทมีกเ็ริม่

กระบวนการจัดอบรมการสานใบมะพร้าวและใบเตย

ให้กับน้องๆ ในชุมชน โดยเชิญปราชญ์มาร่วมสอน 

แม้ว่าผลที่ออกมาจะมีน้องหัวร้อนหรือหงุดหงิด

กันบ้าง แต่ทุกคนก็ได้เรียนรู้หลักการสาน แม้จะ

ยังไม่ค่อยสวยมากก็ตาม เมื่อครั้งแรกสำาเร็จด้วยดี 

การอบรมคร้ังท่ี 2 จึงตามมา โดยรอบน้ีเป็นการสาน 

ก๋วยสลากและกล่องข้าว ซึ่งน่าสนใจตรงที่นอกจาก

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นน้องๆ จากรอบแรกแล้ว ยังมี

ผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย
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“น้องหายไปประมาณ 3-4 คนเพราะติดธุระ แต่มีผู้ใหญ่ประมาณ 10 คน มาดูแล้วก็มาทำาด้วย  

เราก็เลยได้สอนให้เขาทำาไปด้วย” ทีมงานเล่า

จากครั้งที่ 2 ต่อยอดสู่ครั้งที่ 3 ครั้งนี้พิเศษตรงที่เป็นการทำาเพื่อใช้งานจริง ทีมร่วมกับน้องๆ สาน 

ก๋วยสลากเพื่อใช้ในวันกินก๋วยสลาก นับว่าสร้างความแปลกประหลาดใจให้ผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะ

ทุกคนล้วนใช้ตะกร้าพลาสติกไปร่วมงาน มีแต่ทีมเท่านั้นที่ทำาเป็นงานสาน

ความสำาเร็จเกิดขึ้นพร้อมการเติบโต
การทำาก๋วยสลากไปวัดในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดตัวโครงการของทีมกับชุมชนอย่างเป็นทางการ  

ซึ่งต่างได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ชี้วัดได้จากการจัดเวทีคืนข้อมูล ที่ตอนแรก

ทีมตั้งใจเพียงจะฉายวิดีโอสรุปงานให้ผู้ใหญ่บ้านดูเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีคนมาร่วมงานกว่า 40 คน

“เราเล่าที่มาของโครงการนี้ และให้ข้อมูลว่าบ้านเรามีปราชญ์ผู้รู้กี่คน ข้อดีข้อเสียของก๋วยสลาก

และกลอ่งข้าว เคล็ดลบัการทำา เพือ่ใหค้นในชมุชนเหน็ความสำาคญัและอนรุกัษ์ไว ้และกข็อความคิดเหน็

จากผู้ใหญ่ด้วยว่าโครงการของเราเป็นยังไงบ้าง ผู้ใหญ่ก็ชมว่าโครงการดี ทำาดี มีคนบอกว่าเราสามารถ

ทำาเป็นสินค้าโอทอป ลงขายในเฟซบุ๊กได้ด้วย” แพรเล่าขั้นตอนการคืนข้อมูล

แพรวเสรมิวา่ “สิง่ประดษิฐบ์างชนดิหาวตัถดุบิยาก เชน่ ใบตาล ไมไ้ผ ่ลงุคนหนึง่ทีเ่ขาขายใบเปลา่ๆ 

ก็บอกว่าถ้าไม่มีให้ไปเอาที่บ้านลุงได้นะ คือผู้ใหญ่สนับสนุนให้ทำา สนับสนุนกันเยอะมาก” และเสริมว่า 

ไม่ใช่เพียงทำาเพื่อใช้ในโครงการเท่านั้น แต่ทีมยังต่อยอดงานจักสานไปสู่การใช้งานจริงในชุมชน 

รวมถึงสร้างรายได้จากภายนอกอีกด้วย
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“ถ้ามีกิจกรรมในชุมชนเราก็จะมีส่วนร่วมด้วย 

อยา่งสานใบมะพรา้ว หรอือยา่งไปงานทีม่หาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน 

เขากส็ัง่ทำาซุม้ทางมะพรา้ว กไ็ดค้า่จา้งมา” ทมีงานเล่า

ด้วยความภูมิใจ

ถอืเปน็ความสำาเรจ็ของทมีในแงผ่ลลพัธข์อง

โครงการ แตท่ีม่ากกวา่นัน้กค็อืความสำาเรจ็สว่นตวั 

ทีแ่ตล่ะคนไดฝ้กึฝนทกัษะและประสบการณใ์นการ

ทำางานจริง

“ทำาโครงการกนัมา 7 เดอืน ความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้คอื เปน็คนตรงตอ่เวลามากขึน้คะ่ (หวัเราะ) 

แม่แดงนัดไปอบรม แต่ตื่นสายกัน แม่แดงก็บ่นว่าไป

กับผู้ใหญ่ไม่ควรให้ผู้ใหญ่มารอ หลังจากนั้นก็ไม่สาย

กันอีกเลย” แพรวย้ำาถึงความเปลี่ยนแปลง

อิ๋มเสริมว่า “จากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยคุยกับใคร 

เรียนอย่างเดียว ออกไปเที่ยวไม่ได้เพราะป้าหวง  

ไม่สนิทกับคนในชุมชนเท่าไหร่ พอได้มาทำาโครงการ

ก็ทำาใหห้นูกล้าแสดงออกมากขึ้น”

ขณะที่นิ้งเล่าถึงปัญหาที่ทีมประสบว่า “ปัญหา

เกิดจากการบริหารจัดการหน้าที่ของสมาชิกในทีม 

ได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะการมอบหมายหน้าที่ที่สมาชิก

ไม่ถนัด ส่วนปัญหาใหญ่ๆ ที่เจอก็นัดกันมาทำาคลิป

วดิโีอ แตเ่พือ่นไมช่ว่ยเลย เอาแตเ่ลน่เกม กเ็ลยเสยีใจ 

ถอดใจจะไม่ทำาแล้ว หรืออย่างให้ช่วยพิมพ์งาน เขาก็

พิมพ์ได้ไม่ดี ก็ต้องมาไล่แก้ทุกอย่าง เหมือนทำาเอง

หมดเลย”

แม้เด็กๆ จะทดท้อกับปัญหา แต่แม่แดงเล่าถึง

ความพยายามแกป้ญัหาของสมาชิกในทมีวา่ “แมแ่ดง

บอกเด็กๆ ว่า นิ้วมือคนเรายังไม่เท่ากันเลย ดังนั้น

แต่ละคนทำาได้ไม่เหมือนกัน และเราจะเอาความคิด

ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ น้องต้องดึงเอาความสามารถ

ของแต่ละคนออกมา เก่งเรื่องไหนให้เขาทำาเรื่องนั้น

เขาถึงจะสนใจ และไม่ควรพูดลดทอนกำาลังใจ มันไม่ดี 

ซึ่งสุดท้ายเด็กๆ เขาก็ช่วยดึงกันมาได้ค่ะ”

เพราะอุปสรรคทำาให้คนแกร่งข้ึน เช่นเดียว 

กับสมาชิกในทีมทุกคนที่ต่างก็เติบโตขึ้น ด้วย

ทักษะหลายๆ ด้านที่แต่ละคนได้เรียนรู้ ทั้งความ

กลา้แสดงออก การฝกึสมาธผิา่นการจักสานทำาให้

หลายคนนิง่และใจเยน็ขึน้ ไดฝ้กึการทำางานรว่มกนั

เป็นทีม การทำางานแข่งกับเวลา แต่เหนืออ่ืนใดก็คือ 

โครงการได้กลายเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแก้

ปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชนได้เป็นอย่างดี
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ลัง า มา ำา ค ง า
วา ำา ัวม ยชนมา น
ั ย าพวา ัวเอง ำา

ม ัวเองเ มือนเมือ อน
ำา วาเ า มความ ามา

ชวนเพื่อนปลุกพลังด้านบวก
ด้วยวิถีของพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่ไม่นิยมปล่อยให้ลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์นอกบ้านมากนัก เพราะ

เกรงปัญหายาเสพติดและอบายมุข บวกกับโลกไอทีที่อยู่ในสมาร์ทโฟนก็มีแรงดึงดูดให้เยาวชนหมกมุ่น

อยู่กับหน้าจอมากขึ้น ที่ผ่านมาน้องๆ บ้านสันตับเต่า

หลายคนจึงละลายเวลาท่ีมีอยู่ให้หมดไปกับการเล่นเกม 

ไมม่กิีจกรรมอืน่ใดนอกบา้น จนกระทัง่โครงการนีเ้กิดขึน้ 

หลายคนจึงเหมือนถูกปลุกพลังด้านบวกท่ีมีอยู่ในตัว  

ให้ลุกขึ้นมาใช้เวลาในการพัฒนาชุมชน ด้วยการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาที่เป็นรากเหง้าของตัวเอง

“เมือ่กอ่นเปน็คนทีท่ำาตวัไรส้าระคะ่ (ยิม้) ทำาตวัไมม่ี

ประโยชน์ อยู่บ้านไปวันๆ เที่ยวเตร่กับเพื่อนตามประสาวัยรุ่น แต่หลังจากได้มาทำาโครงการ กร็ู้สึกว่า

ทำาตวัมปีระโยชนม์ากขึน้ ได้รูศ้กัยภาพตวัเองวา่ตวัเองทำาได ้ไมด่ถูกูตวัเองเหมอืนเมือ่กอ่น ทำาให้

ได้รู้ว่าเราก็มีความสามารถ” แพรเล่าด้วยรอยยิ้ม

“ได้มาทำางานร่วมกับเพ่ือนๆ จัดกิจกรรมกับคนในชุมชน ได้พบปะคนมากข้ึน ถือเป็นประสบการณ์

ใหม่ๆ นอกจากการเรียนในโรงเรียนค่ะ แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น การถ่ายภาพ 

การทำาวดิโีอ ซึง่นำามาใชก้บัการทำาโครงงานทีโ่รงเรยีนได ้รูอ้ยา่งนีอ้อกจากบา้นมาตัง้นานแลว้” บมีเสรมิ

อย่างร่าเริง

ความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ คือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่ผลสัมฤทธิ์หลัก

ของโครงการเองก็ได้ตามเป้าหมาย นั่นคือทำาให้ชุมชนหันมาตระหนักและให้ความสำาคัญกับการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ผ่านทางกระบวนการเวที และเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนเห็นถึง

ความเชื่อมโยงของภูมิปัญญากับวิถีแห่งธรรมชาติ อันเป็นรากเหง้าของตนเอง

“เราออกแบบและทำาแผนที่หมู่บ้านด้วย บอกว่าบ้านเรามีอะไรบ้าง ใส่ตำาแหน่งบ้านผู้รู้ สถานที่

สำาคัญ แล้วก็ทำาปฏิทินซึ่งทำาให้เห็นว่าเครื่องจักสานจะสอดคล้องกับฤดูกาลและกิจกรรมของหมู่บ้าน 

เวลาหน้าร้อนเขาจะสานเข่งไปใส่หอม หน้าฝนจะสานหิ้ง ไซ ตะกร้าเพาะเห็ด ตะกร้าใส่เห็ด หน้าหนาว

ก็จะเป็นก๋วยสลาก และสิ่งที่ภูมิใจก็คือได้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชนเราที่มีที่เดียว อย่างกล่องข้าวของ 

ทีอ่ืน่เขาจะสานเปน็ลายวน แตบ่า้นเราสานแบบไขวข้ึน้ คอืถา้เหน็กจ็ะรูเ้ลยวา่ น่ีเปน็ของทีส่นัตบัเตา่คะ่” 

ทีมงานเล่าด้วยสีหน้าภูมิใจ

ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากการปลุกพลังบวกในตัวเอง ลุกขึ้นมาเรียนรู้และอนุรักษ์

ภูมิปัญญาชุมชน และส่งต่อสู่รุ่นต่อไปได้อย่างน่าชื่นชม สำาหรับโครงการอนุรักษ์การจักสานของ 

6 สาวแห่งบ้านสันตับเต่า ที่น่าจะสามารถต่อยอดโครงการไปได้อีกไกลอย่างแน่นอน

91

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



92

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



กำรแสดง 
ก๋ำยลำยสะบัดชัย: 

โยงใจละอ่อนสู่ชุมชน 

โครงการสืบสานก๋ายลาย สะบัดชัยล้านนา

ที่ปรึกษาโครงการ ั พัน เพย พนั ั
พี่เลี้ยงโครงการ ลั เ นพนั ั
ทีมงาน า ั น วงค พ น า นนพนั ั

พช า า นนพนั ั พ ั พล เ นพนั ั
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จุไรลักษณ์ เป็นพนัสสัก

เสยีงกลองสะบดัชัยประกอบการฟอ้นกา๋ยลายไดร้บัเสยีงปรบมอือยา่งกกึกอ้งในกจิกรรมคนืขอ้มลู

สู่ชุมชนของโครงการก๋ายลายสะบัดชัยล้านนา ยิ่งบวกกับคำาช่ืนชมและคำาพูดที่บอกว่าภาคภูมิใจ 

มากแค่ไหน เหล่านี้ล้วนทำาให้กลุ่มเยาวชนจากบ้านป่าตึงเหนือ ตำาบลทาปลาดุก อำาเภอแม่ทา จังหวัด

ลำาพูน ประกอบด้วย แยม-ธารีรัตน์ วงค์ใจ, ชมพู่-พิชญาภา นุนพนัสสัก, บีม-พรนภา นุนพนัสสัก 

และ ดีน-พิทักษ์พล เป็นพนัสสัก ตื้นตันจนหุบยิ้มแทบไม่อยู่ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ พวกเขาก็บากบั่น

กับการทำาโครงการและต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาไม่ใช่น้อย...

นักกิจกรรมประจำาชุมชน
“พวกเราเหน็หมูบ่า้นอืน่มกีารรวมกลุม่เดก็ๆ มาทำากจิกรรม เรากอ็จิฉาเขา 

หมูบ่า้นเราควรจะมแีบบนีบ้า้ง มารวมกลุม่กนัทำานัน่ทำานี ่ได้ชว่ยผูใ้หญด่ว้ย และ

อยากให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กๆ ในหมู่บ้านนี้ดีจัง” แยม บอกเล่าจุดเริ่มต้นที่ทำาให้

กลุ่มเยาวชนบ้านป่าตึงเหนือเริ่มมารวมกันทำากิจกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนเล่น

กันมาตั้งแต่เด็กทำาให้สนิทสนมเป็นทุนเดิม เมื่อพีแ่จ๋ว-จุไรลักษณ์ เป็นพนัสสัก 

พี่เลี้ยงโครงการ ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ

เยาวชนเมอืงลำาพนู ทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ยาวชนเลอืกโจทยโ์ครงการไดต้ามความสนใจ

ของตัวเอง พวกเขาที่ชอบการทำากิจกรรมอยู่แล้ว จึงอยากเข้าร่วมด้วยเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

หลงัผา่นการพดูคยุถงึความถนดั ความสนใจ และประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชน ทมีงานตดัสนิใจ

ที่จะนำา “ก๋ายลาย” และ “กลองสะบัดชัย” ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในทีมมีความสามารถอยู่แล้วมารวมเป็น 

การแสดงชุดเดียวกัน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการช่วยสืบทอดก๋ายลายของชาวไทลื้อ และการตีกลอง

สะบัดชัยของล้านนาไว้ รวมท้ังสร้างการแสดงก๋ายลายสะบัดชัยให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 

ป่าตึงเหนือ แต่กว่าจะตกลงกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

แยมเล่าว่า “ตอนประชุมทีม เราถามย้ำากันหลายรอบมากค่ะว่าจะเลือกเรื่องนี้จริงไหม อยากให้

แน่ใจว่าทุกคนอยากจะทำาจริงๆ แล้วจะเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านเราจริงๆ พอทุกคนตกลงแน่นอน  

พวกเราก็ไปคุยกับพี่แจ๋วค่ะว่าอยากทำาเรื่องนี้ แล้วถ้ามีเวทีพิจารณาโครงการเมื่อไร เดี๋ยวเราจะไปแสดง

ให้เขาดูก่อน”

แม้จะบอกพี่แจ๋วอย่างหนักแน่นว่าจะขึ้นแสดงให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูในเวทีพิจารณาโครงการ เพราะ 

มีความสามารถอยู่แล้ว แต่การก้าวออกมายืนหน้าเวทีในสถานที่ท่ีต่างจากบริบทเดิมก็ทำาให้ทีมงาน 

เกิดอาการ “สู้แบบสั่นๆ!”
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ธารีรัตน์ วงค์ใจ พิชญาภา นุนพนัสสัก

พรนภา นุนพนัสสัก พิทักษ์พล เป็นพนัสสัก

“ตอนออกไปพูดยากมากค่ะ มีความสั่นเพราะไม่เคยพูดในที่มีคนเยอะๆ  

เราพยายามแบ่งหน้าที่เพื่อให้พูดง่ายขึ้น หนูพูดถึงที่มาของโครงการ แพนจะพูด

บริบทของหมู่บ้าน พ่ีแน็กพูดสรุป ก็ซ้อมพูดมาแล้วด้วย แต่มันเป็นครั้งแรกที ่

พูดในเวทีใหญ่แบบนี้” แยมเล่าอาการตอนนำาเสนอ

ด้านบีมที่เป็นคนโชว์ฟ้อนก๋ายลายบอกว่า “วันนั้นตื่นเต้นมาก กลัวจำาท่าไม่ได้ 

เพราะรำาบนเวทีใหญ่คนเดียว แล้วคนก็เยอะด้วย”

ถึงจะหวาดหวั่นเพียงใด แต่ทีมงานก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำาให้การนำาเสนอผ่านไป

ได้ด้วยดี สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคำาแนะนำาเต็มกระบุง “พี่โจ้-

กติตริตัน ์ปลืม้จติ เจา้หนา้ทีม่ลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จำากดั (มหาชน) 

บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะตีกลองเก่งหรือรำาสวย แต่สนใจว่าพวกเราจะมีความรู้

เร่ืองนี้มากน้อยแค่ไหน เขาแนะนำาให้ไปถามผู้รู้เยอะๆ ไปกระจายข่าวให้น้องๆ ใน

หมู่บ้านรับรู้และมาเรียนรู้กับเรา” แยมเล่า

คำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิกลายมาเป็นเคร่ืองมือเสริมให้การทำางานข้ันต่อมา

ของทีมงานแข็งแรงขึ้น นั่นคือ “การลงพื้นที่เก็บข้อมูล” ที่พวกเขาตัดสินใจไป

สอบถามกับผู้รู้ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยเริ่มจากการสืบค้นอินเทอร์เน็ต
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“หลังจากนำาเสนอ เรากลับมาลองสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อน เพื่อให้รู้เบื้องต้นว่า 

กลองสะบดัชยัมทีีม่าอยา่งไร ฟอ้นกา๋ยลายเปน็อยา่งไร แลว้ไปถามพีแ่จ๋ว ถามพอ่หลวงวา่มผีูรู้ใ้นชุมชน

หรือชุมชนข้างเคียงที่มีความรู้เรื่องนี้ไหม พี่เขาก็แนะนำาให้ไปท่ีบ้านทาป่าเปา บ้านทาปลาดุก ส่วนบ้าน

ป่าตึงเหนือของเราก็มีลุงเกียรติ พิริแก้ว เราเลยแยกกันไปสอบถามผู้รู้บ้านอ่ืน แล้วกลับมาช่วยกัน

สัมภาษณ์ผู้รู้บ้านเรา” แยมเล่า

แต่ก่อนจะเดินทางไปหาลุงเกียรติ พวกเขาเตรียมคำาถามด้วยการโยนสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ลงมา

แลว้จดักลุม่และลสิตค์ำาถามออกมาเปน็รายขอ้ ภายใตก้ารแนะนำาจากพีแ่จว๋เพือ่ใหไ้ด้ข้อมลูครบถว้น

รอบดา้น จากน้ันแบง่บทบาทกนัเพือ่ใหห้นา้งานไมส่ะดดุ โดยแยมรบัหนา้ทีเ่ปน็ผูถ้ามหลกั สว่นนอ้งๆ 

ช่วยกันจดและถามเสริม แยมให้เหตุผลง่ายๆ ว่าเพราะตัวเองเป็นพี่จึงควรเป็นหลักแก่น้องๆ จากนั้น

ทีมงานได้ไปสอบถามเรื่องการฟ้อนก๋ายลายกับพี่วิ-วัชรพงษ์ พิริแก้ว รุ่นพี่ของกลุ่มเยาวชนบ้าน 

ปา่ตงึเหนอื ทีอ่อกไปเรยีนต่อระดับอดุมศกึษา ซึง่เปน็ทัง้ผูรู้แ้ละผูถ้า่ยทอดการฟอ้นกา๋ยลายแกพ่วกเขา

ผลการเก็บข้อมูลเร่ืองกลองสะบัดชัยจาก 3 หมู่บ้านพบว่าข้อมูลความเป็นมา ลักษณะการตี 

การนำาไปใช้เหมือนกันหมด คือมีจังหวะเร้าใจ ตีให้ทหารเกิดความฮึกเหิมก่อนออกรบ ทำาให ้

เข้ากับการฟ้อนก๋ายลาย ที่มีท่าทางโลดโผน เลียนแบบท่าทางของสัตว์ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ถูก 

นำามารวบรวมและพิมพ์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์สำาหรับใช้ในกิจกรรมต่อไป

98

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



ลุงหนานป๋อง-ประพันธ์ สังข์ป้อม

ลั่นกลอง ร่ายฟ้อน ดังก้องชุมชน
หลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับก๋ายลายและกลอง

สะบัดชัย ทีมงานได้มีโอกาสแสดงในงานสงกรานต์

ประจำาปเีพ่ือเผยแพรใ่ห้คนในชมุชนรูจ้กัโครงการของ

พวกเขา 

แยมเล่าว่า “ตอนเช้าชุมชนจะจัดงานรดน้ำา

ดำาหัวผู้สูงอายุ ส่วนตอนเย็นพวกเราได้จัดการแสดง

ฟอ้นกา๋ยลายกบักลองสะบดัชยัใหค้นในหมูบ่า้นดคูะ่ 

โดยให้พ่อหลวงช่วยประกาศเสียงตามสายเชิญชวน

มาร่วมงาน ก็มีมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บางคน

สนใจมาก ชื่นชมและให้เงินสนับสนุนด้วยค่ะ (ยิ้ม) 

พวกเราก็เก็บเข้ากองกลางของกลุ่มเยาวชนบ้าน 

ป่าตึงเหนือ”

นอกจากนั้นทีมงานยังได้ไปแสดงในงานวันแม่ 

และนำาโครงการเขา้ไปพูดคยุในวงประชมุประจำาเดอืน

ของหมูบ่า้น เพือ่สอบถามความคดิเหน็จากลงุๆ ปา้ๆ 

เพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มเติม ซ่ึงส่วนใหญ่ก็บอกว่า

อยากให้พวกเขาฝึกซ้อมเยอะๆ เพื่อให้เกิดความ 

โดดเด่นเวลาออกงานและทำาให้กลายเป็นเอกลักษณ์

ของบ้านป่าตึงเหนือ

ระหว่างท่ีกิจกรรมต่างๆ ดำาเนินไปน้ีเอง ทีมงาน

พบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีทำาให้การทำางานของ 

พวกเขาไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรคือเรื่อง “เวลา”

“พวกหนูเรียนกันคนละโรงเรียนค่ะ คนที่เรียน

ในเมอืงจะกลบัรถรบัจา้งซึง่ตอ้งรอเดก็ทีเ่รยีนเทคนคิ

ด้วย กว่าจะกลับถึงบ้านก็เลยค่ำา บางทีก็ติดกิจกรรม

ของโรงเรียน หรือบางคนก็มีเรียนพิเศษ มีทำางาน 

วันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ” แยมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

ก่อนที่บีมจะเฉลยเคล็ดลับที่ทำาให้ผ่าน

อุปสรรคดังกล่าวมาได้จากการรู้จัก “รับฟังกัน 

และกัน” ว่า พี่แจ๋วกับพี่แยมจะให้โอกาสเราพูด

และเสนอความคิดเห็นเสมอ ไม่เคยบังคับให้ทำา  

มแีตถ่ามวา่ถนดัอะไร อยากทำาอะไร ตอนทีเ่ราไมม่ี

เวลามาทำางานกันพี่ๆ ก็ถามความเห็นเรา คุยกัน

จนหาเวลาที่จะมาทำางานด้วยกันได้

แยมเสริมว่า พี่แจ๋วคือเบื้องหลังที่คอยปลูกฝัง

วา่ทกุคนมสีทิธิเ์ทา่เทยีมกนั ไมม่ใีครใหญก่วา่ใคร 

ทุกคนต้องฟังกัน หลังจากนั้นทีมงานได้ไปเข้าร่วม

อบรมสื่อซ่ึงถือเป็นบทเรียนใหม่เอี่ยมที่ทำาให้เห็น

ศักยภาพของตัวเอง
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ดีนที่ออกตัวว่าชอบเวทีนี้เป็นพิเศษเล่าว่า 

“ตอนแรกๆ ทีเ่ริม่ทำาสือ่กย็ากเหมอืนกนั เพราะไมเ่คย

ทำามาก่อน แต่พอหัดไปเรื่อยๆ ทำาไปทำามาก็สนุกดี  

มีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆ ให้ลองเล่น จนมาเวทีอบรม

สื่อครั้งท่ี 2 ที่มีอุปกรณ์ให้เรียนรู้มากขึ้น ได้ลองใช้ 

ขาตั้งกล้อง ทำาให้รู้สึกชอบมากครับ”

นอกจากได้สนกุกบัการลงมือทำาแลว้ การทีต่อ้ง

ตกตะกอนข้อมูลแล้วเรียบเรียงออกมาเป็นสตอร่ีบอร์ด 

(Storyboard) ทำาให้ทีมงานได้ทบทวนกิจกรรมท่ีผ่านมา

ทั้งหมดไปในตัว ซึ่งเป็นประโยชน์สำาหรับกิจกรรม 

ต่อมา นั่นคือ “การคืนข้อมูลชุมชน”

“เราอยากเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังว่าเราได้ทำาอะไรไป

บ้างตั้งแต่กิจกรรมแรกจนกิจกรรมสุดท้าย มีอุปสรรค

อะไร และได้เรียนรู้อะไรมาบ้างจากการทำาโครงการ 

แล้วก็อยากให้ชุมชนให้คำาแนะนำาค่ะ ว่าควรมีอะไร

เพิ่มเติมไหม เพื่อจะทำาให้โครงการนี้และหมู่บ้าน

ก้าวหน้าต่อไป” แยมบอกข้อมูลที่อยากคืนสู่ชุมชน

“จากนัน้กแ็บง่บทบาทหนา้ทีก่นัตามความถนดั 

หนูเป็นพิธีกร พี่แยมกับดีนดูแลเครื่องเสียงและ 

โปรเจกเตอร์ ชมพู่เป็นฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ  

มีพี่ๆ รุ่นก่อนท่ีออกไปเรียนนอกชุมชนแล้วกลับมา

ช่วยด้วยค่ะ” บีมเล่า

เมื่อจัดการงานในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน

จดัการงานนอกกลุม่ตอ่ดว้ยการประสานกบัพอ่หลวง

ให้ช่วยประกาศเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนมาเข้าร่วม 

ฟากพี่แจ๋วก็ออกแรงหนุนน้องๆ ด้วยการช่วยเชิญ

ผูใ้หญอ่กีทางหนึง่ และดว้ยความทีเ่ป็นเดก็กจิกรรม

ประจำาชุมชนทำาให้มีต้นทุนความสนิทสนมกับ

ผูใ้หญ ่เหลา่แมบ่า้นในชมุชนจงึอาสาชว่ยพวกเขา

ทำาอาหาร ทำาขนม ส่วนกลุ่มผู้ชายก็มาช่วยจัด

สถานที่ให ้แต่ในช่วงเวลาที่เตรียมงานนั้นกลับมีเหตุ

ให้แยมที่เป็นหัวหน้าทีมต้องไปเข้าค่ายและไม่ได้มา

ช่วยน้องๆ เตรียมงาน กระทั่งถึงวันจริง…
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“วันนั้นหนูต้องขอออกมาจากค่ายก่อนเพื่อมา

ช่วยน้อง มาเตรียมเครื่องเสียง มาตีกลอง หนูอยาก

มาดูด้วยตัวเองว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไร และอยาก

ช่วยน้องๆ รับผิดชอบให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

ที่สุด” แยมเล่าด้วยน้ำาเสียงรู้สึกผิดต่อการทำาหน้าที ่

ได้ไม่เต็มร้อย ทว่าผลลัพธ์ของโครงการที่ออกมา 

กลบัไมผ่ดิไปจากความคาดหวงัของพวกเขาเทา่ไรนกั

“ผลก็เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะ ผู้ใหญ่ในชุมชน

ให้คำาแนะนำามาเต็มที่ว่าควรทำาอย่างไร ทั้งเรื่องการ

เก็บข้อมูล การซ้อมตีกลอง และการเพิ่มจำานวนคน

มาฟ้อน แล้วเขาก็ดีใจท่ีเด็กรุ่นหนูมาสืบสานอนุรักษ์

วัฒนธรรมตรงนี้ไว้ค่ะ”

ทั้งหมดนี้จึงนำามาสู่รอยยิ้มกว้างของทีมงานที่

เจอืดว้ยความภาคภมูใิจทีย่นืหยดัทำาสิง่ทีเ่ชือ่มาจนถงึ

ตอนนี้

แม้ระยะเวลาการทำาโครงการจะสิ้นสุดลง แต่

ทีมงานบอกว่าจะยังไม่หยุดการทำางาน เนื่องจาก 

ที่ผ่านมาเมื่อมีโอกาสไปแสดงข้างนอก และมีรายได้

กลับมา พวกเขานำามาสะสมไว้ในบัญชีของกลุ่มเยาวชน 

ทำาให้ตอนนี้มีเงินส่วนหนึ่งที่จะบริหารกลุ่มต่อไปได้ 

แยมให้เหตุผลว่าที่ยังทำาต่อ เพราะการจะอนุรักษ์ก๋า

ยลายสะบัดชัยให้อยู่คู่ชุมชนบ้านป่าตึงเหนือจำาเป็น

ต้องทำาไปเรื่อยๆ และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

“คำาว่าอนุรักษ์สำาหรับหนูคือ ทำาอย่างไรก็ได้ให้

กลองกับการฟ้อนก๋ายลายกลายเป็นเอกลักษณ์ของ

หมู่บ้าน เล่นไปเรื่อยๆ มีงานไหนก็ไปแสดงตลอด  

ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านไปเรื่อยๆ ต้องไม่เป็นน้ำาเต็มแก้ว 

ตอ้งเตมิเรือ่ยๆ ซอ้มมากขึน้ พลกิแพลง คดิคน้ทา่ใหม ่

และถ่ายทอดแก่น้องๆ รุ่นหลัง น้องเองก็ถ่ายทอด 

ต่อไปอีกให้คนรุ่นหลัง”
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เมื่อถามต่อว่าสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พวกเขาวาดหวังไว้คืออะไร  

แยมเป็นตัวแทนของทีมตอบว่า “ถ้าเราแก่มา แล้วเห็นรุ่นลูกๆ มาฟ้อนมารำาก็ดีใจ 

แล้วค่ะ (ยิ้ม)”

เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่อาจนิ่งดูดาย
“โครงการนี้เป็นโครงการแรกเลยที่ทำาให้พี่ได้มาทำางานกับเด็กเยาวชน ตอนนั้น

อาจารย์จักรพันธ์ เพียรพนัสสัก ที่เป็นญาติกับคนในหมู่บ้าน เขามาหาผู้ใหญ่บ้าน 

แล้วมาคุยว่าสนใจทำาโครงการที่ให้เด็กทำาอะไรก็ได้ดีๆ ในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ถามพี่

ว่าสนใจไหม พี่บอกทันทีว่าสนใจ โดยไม่ได้ถามเลยว่าจะต้องทำาอะไรอย่างไร เพราะพี่

มีลูกแล้วก็นึกถึงเยาวชนในหมู่บ้าน เราไม่เคยมีกิจกรรมอะไรที่รวมกลุ่มมีประโยชน์ 

แบบนี้ให้เขาทำา ส่วนมากจะให้ไปอบรมครึ่งวันก็กลับ หรือช่วงปิดเทอมก็แค่ไปเข้าค่าย

จริยธรรม 2-3 วัน ไม่มีกิจกรรมทำาต่อเนื่อง อย่างพี่เป็น อสม. ก็จะมีโครงการป้องกัน

ลูกน้ำายุงลาย คว่ำาขันคว่ำากะลา เราชวนเด็กมาช่วย เขาก็มาตามที่บอกนะ เสร็จแล้ว 

ก็ให้เงินเขา 20 บาท แล้วกลับบ้าน โดยที่เราไม่ได้พัฒนาศักยภาพอะไรให้เขาเลย”  

พีแ่จว๋-จไุรลกัษณ ์เปน็พนสัสกั บอกเลา่จดุเริม่ตน้ทีท่ำาใหต้ดัสนิใจก้าวเข้ามาเปน็พีเ่ลีย้ง

โครงการ ซึง่ทำาใหเ้ธอไดพ้บกบักลุม่เยาวชนบา้นปา่ตงึเหนอื โดยเริม่จากชวนดนี ลกูชาย

ของเธอเอง และแยม สาวน้อยบ้านใกล้เรือนเคียงที่เห็นมาแต่เล็กแต่น้อย

“เดก็ในหมูบ่า้นมอียูห่ลายกลุม่ ทีพ่ีตั่ดสนิใจชวนเขา เพราะมองแลว้ว่าเขาสามารถ

ทำางานได้ บ้านพี่กับบ้านแยมอยู่ใกล้ๆ กัน พี่ก็รู้จักพ่อแม่ของเขา รู้ว่าโดยพื้นฐานทาง

ครอบครัวแล้วเขาเลี้ยงลูกไม่มีปัญหาอะไรเลย ถึงไม่ใช่เด็กเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้  

แต่รู้จักคิด รู้จักปฏิบัติ รับผิดชอบตัวเองได้ พี่มั่นใจว่าถ้าแยมมาร่วมโครงการนี้เขา

สามารถทำางานนี้ได้ แยมก็ไปชวนบีม ชวนชมพู่มาร่วมด้วย”

พี่แจ๋วยอมรับว่า นอกจากไม่รู้รายละเอียดโครงการมากนักแล้ว เธอยังไม่ค่อย

เข้าใจด้วยว่าการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนต้องทำาอย่างไรบ้าง ในใจของเธอตอนนั้น

นกึออกแตภ่าพพีเ่ลีย้งเดก็ทีม่หีนา้ทีช่ว่ยเหลอืเดก็ กระทัง่ไดม้โีอกาสเขา้รว่มเวทอีบรม

พี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงจากจังหวัดสตูล

“ส่ิงทีว่ทิยากรสอนคอืกระบวนการทำางานกบัเดก็ ทีต่อ้งเขา้ใจธรรมชาตขิอง

เขา เชื่อในศักยภาพของเขา และเปิดโอกาสให้เขาทำา ทำาให้พี่รู้ว่าท่ีผ่านมาเรา 

ทำาผดิไปหนอ่ย เลยเริม่กลบัมาปรบัปรงุตวัเอง จากตอนแรกทีเ่ปะ๊มาก เอาตวัเอง

เป็นมาตรฐาน และสั่งให้น้องทำา พี่เปลี่ยนทั้งหมดเลย”
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพี่แจ๋วเริ่มจากการย้ายอำานาจท่ีอยู่กับเธอ  

ไปใหแ้ยมทีเ่ปน็ประธานกลุม่เปน็คนจดัการ เพือ่ใหน้อ้งไดฝ้กึความเปน็ผูน้ำา แลว้

มีปัญหาอะไรที่แยมจัดการเองไม่ได้จึงค่อยมาปรึกษาพี่แจ๋ว ซึ่งแยมก็สามารถ

จัดการงานแต่ละอย่างให้ผ่านไปได้เท่าที่กำาลังของเธอจะทำาได้ดีที่สุด

“งานทีอ่อกมาอาจไมต่อ้งถงึกบัถูกใจเราทีส่ดุ เพราะเด็กเขาทำาไดไ้มเ่หมอืนผูใ้หญ่

อยู่แล้ว แต่เขาก็ทำาได้ดีในระดับความสามารถของเด็ก อย่างตอนไปอบรมสื่อ เราเห็น

โครงการอืน่สง่งานกนัหมดแลว้กใ็จคอไม่ด ีเลยคยุกบัแยมวา่ทมีเราควรสง่วดิโีอไดแ้ลว้ 

เพราะนี่ถือเป็นการบ้านในฐานะท่ีเราได้ไปอบรมมา แยมก็บอกโอเค ทันแน่นอน 

ปรากฏว่าวันน้ันหลังเลิกเรียน เขาก็รวมตัวกันทำาจนเสร็จแล้วส่งคืนน้ันเลย จากตอนแรก

ทีเ่ราเองคะเนว่าอย่างนอ้ยตอ้ง 2-3 วนัถงึจะเสรจ็ ทำาใหรู้เ้ลยวา่เดก็มศีกัยภาพมากกว่า

ที่เราคิด ถ้าเราให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็น ได้ตัดสินใจ เขาก็ทำาได้”

นอกจากเปลีย่นแปลงกระบวนการทำางานกบันอ้งๆ แลว้ พีแ่จว๋ยังเปลีย่นแปลง

วิธีการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วย จากที่เป็นคนแข็งและพูดแรงหากดีนทำาอะไรท่ี 

ไมเ่หมาะสม อยา่งการออกไปแวน้ เธอยอมรบัวา่จะหา้มลกูดว้ยถอ้ยคำารนุแรง แตห่ลงั

อบรมกลับมา พี่แจ๋วยอมให้ลูกทำาสิ่งที่อยากทำา “ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน” ว่าอนุญาต
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ให้แต่งรถได้แล้วขี่ไปขี่มาแถวบ้าน โดยไม่ไปรวมกลุ่มแว้น ฟากดีนที่เห็นว่าแม่ยอมรับฟังความต้องการ

ของตัวเองจึงค่อยๆ ยอมมาร่วมทำาโครงการ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีจากการได้ 

เรียนรู้การทำาเพื่อส่วนรวม

“ดนีปรบัปรงุตวัดขีึน้จากทีเ่ปน็คนใจแคบ ไมเ่หน็ใจคนอืน่ ซึง่พลาดทีพ่ีเ่องทีเ่คยสอนเขาวา่ทำางาน

ต้องได้เงิน พอมาโครงการนี้พี่เลยบอกว่าไม่มีเงินให้เหมือนทุกครั้งนะ แต่จะคอยให้กำาลังใจเขาเรื่อยๆ 

จนไม่น่าเชื่อว่าดีนจะเปลี่ยนไปได้ กลายเป็นเด็กที่ใจกว้างขึ้น รู้จักแบ่งปัน แล้วความสัมพันธ์ระหว่างพี่

กับดีนก็ดีขึ้นด้วย เราเชื่อใจลูกมากขึ้น เขาก็เปิดโอกาสให้พี่เข้าถึงเขามากขึ้น มีอะไรก็มาคุยกับแม่”

พี่แจ๋วเล่าต่อว่า เธอได้นำาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่เปิดโอกาสให้เด็กทำา และเปิดใจรับฟังเด็ก

ไปปรับใช้กับการทำางานในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และงานขับรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ซึ่งทำาให้เธอ

กลายเป็นคนใจเย็น ถ้อยทีถ้อยอาศัย และเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น

“เวลามีประชุมประจำาเดือนของชุมชน เมื่อก่อนทุกอย่างพี่ต้องเป๊ะแต่ตอนนี้พี่รู้วิธีสื่อสารมากขึ้น

ว่าต้องรับฟังคนอื่น ไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วไปข่มเขา เพราะทุกคนต่างมีความรู้ไม่เหมือนกัน และอาจรู้ในสิ่งที่

เราไม่รู้ด้วย แล้วก็โยงไปปรับใช้กับเด็กในรถของพี่ด้วยที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น เพราะพี่รับเฉพาะ 

เดก็ ม.1-ม.6 เมือ่กอ่นเวลาเดก็มาชา้ ไมข่ึน้รถ แลว้เพิง่ไลนม์าบอกวา่ไมไ่ป พีจ่ะโมโหวา่เปลอืงคา่น้ำามนั 

เสียเวลา แต่ตอนนี้ก็คิดว่าสงสัยเด็กตื่นสายเลยลืม พี่ให้โอกาสเด็กเยอะขึ้น”

เช่นเดียวกันกับเด็กๆ แม้โครงการจะสิ้นสุดระยะเวลา แต่พี่แจ๋วยังคงไม่ยุติบทบาทการเป็น

พีเ่ลีย้ง เธอตัง้เปา้ไวว้า่หลงัจากนีจ้ะทำาหอ้งสมดุทีข่า้งบา้น ใหเ้ปน็พืน้ทีร่วมตวัของเดก็ๆ ใหม้านัง่

อ่านหนังสือหรือมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือก็ยังได้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเธอ เพื่อดีน หรือเพ่ือเด็ก 

คนใดเป็นพิเศษ แต่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนมีพื้นที่ทำาสิ่งดีๆ และเติบโตมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

พัฒนาบ้านป่าตึงเหนือแห่งนี้ต่อไป

วน า ำางาน ั เ องเ า มชา องเ า
เชือ น ั ย าพ องเ า ล เ อ า เ า ำา ำา พ วา
านมาเ า ำา นอย เลยเ ม ลั มา ั ง ัวเอง

า อน เ มา เอา ัวเองเ นมา าน ล ัง
นอง ำา พเ ลยน ัง ม เลย

105

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



106

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



เปลี่ยนตีป้อม (ROV) 
มำนั่งล้อมวง

เล่นดนตรพีื้นเมือง 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพื้นเมือง

ที่ปรึกษาโครงการ ว า า
พี่เลี้ยงโครงการ พัน ัง อม
ทีมงาน า ชยคำา วช เชยง ัน

ั พล อ ัน าพล วง าย
น ั ัน า ันคำา
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วรรณทิภา ปัญญาภรณ์

เรื่องวุ่นๆ ของเด็กวัยรุ่นบ้านห้วยโป่งสามัคคี อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน บอล-กรีฑาพล วงศ์ษายะ, 

ลีโอ-ธนภัทร ใจทัน, อายตา-ธีราภรณ์ ตันคำา และณัฐ-ณัฐพล ต่อกัน ตัวแทนเยาวชนโครงการ

อนรุกัษแ์ละสบืสานดนตรพีืน้บา้น ถา้ใหบ้อกกจิกรรมยามวา่งของวยัรุน่ยคุนี ้คงหนไีมพ่น้โลกออนไลน์

อย่างเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเกม ROV 

แต่เสียงประกาศตามสายจากผู้นำาชุมชนที่ดังทั่วหมู่บ้านในครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้พวกเขา

ก้าวเดินออกมาจากโลกของ ROV มาเข้าร่วมกิจกรรมตามนัดหมาย ที่เยาวชนกว่า 30 ชีวิตมารวมตัว

กันคิดและทำาโครงการเพื่อชุมชน และนี่คือจุดเริ่มต้นการรวมตัวกันของพวกเขาภายใต้โครงการอนุรักษ์

และสืบสานดนตรีพื้นเมือง

ดนตรืพื้นเมืองเรื่องง่ายๆ ใครก็เล่น!
หลังแม่ครูดี-วรรณทิภา ปัญญาภรณ์ ประกาศว่า โครงการปลุกจิตสำานึก

สร้างพลังเสริมศักยภาพเยาวชนเมืองลำาพูนกำาลังจะเปิดรับสมัคร แม่ครูดีถาม

เอากบัเดก็กลุม่นีว้า่ อยากเริม่ทำาอะไรกบัชมุชนด ีหลงัชว่ยกนัระดมความคดิ ได้

ข้อสรุปออกมา 3 เรื่อง คือ ป่า จักสาน และ ดนตรีพื้นเมือง ข้อสรุปมาลงเอย

ท่ีข้อสุดท้าย ลีโออธิบายเหตุผลว่าเพราะต้องการ ‘อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง’ ให้อยู่

คู่กับชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี และเพราะแกนนำาส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเล่น

ดนตรีไทยประกอบกับรู้จักครูผู้รู้ ไม่น่าจะยากถ้าคิดจะทำาเรื่องดนตรีพื้นเมือง 

“ครูที่โรงเรียนท่านหนึ่งซึ่งเคยสอนดนตรีพื้นเมืองเกษียณออกไปแล้วจึงไม่มีคนสานต่อเรื่องนี้  

เราเลยอยากฝึกดนตรีพื้นเมืองให้ชำานาญขึ้นจะได้สอนน้องๆ ในชุมชนต่อได้ รวมทั้งเราเล่นกันอยู่แล้ว 

แค่มาพัฒนาทักษะเพิ่มสักหน่อยก็ไปสอนน้องๆ ได้” ลีโออธิบาย

หลังได้กำาลังคนและเรื่องที่จะทำาแล้ว ทั้งหมดเริ่มจึงเริ่มตีป้อม! ออกตามเก็บข้อมูลผู้รู้ด้านดนตรี

พื้นเมืองที่มีอยู่ในชุมชน 

“ก่อนลงพ้ืนที่ พวกเราประชุมชี้แจงกับผู้นำาในชุมชนก่อน แล้วจึงทำาแผนที่ชุมชนสำาหรับใช้เป็น

ข้อมูลในการลงพื้นที่ เสร็จแล้วเราก็ลงไปสัมภาษณ์ผู้รู้เก็บรวบรวมว่าแต่ละหมู่บ้านมีใครเล่นดนตรี 

ชนิดไหนบ้าง” บอลเล่าขั้นตอนการทำางานในช่วงที่ผ่านมา

เล่นดนตรีพื้นเมืองอะไร ทำาไมถึงชอบดนตรีพื้นเมือง เล่นมาแล้วกี่ปี ใครสอนเล่น มีการสืบทอด

การเลน่ใหใ้ครบา้ง เหลา่นีเ้ปน็คำาถามทีพ่วกเขาออกแบบสำาหรบัสอบถามผูรู้ค้รดูนตร ีพวกเขาเวยีนกนั

เข้าบ้านนั้นออกบ้านน้ีอยู่ร่วมอาทิตย์จึงสืบค้นข้อมูลครบทุกบ้าน ผลลัพธ์คือได้รู้จักกับผู้รู้เรื่อง

ดนตรพีืน้บา้นในชมุชนราว 11 คน ชว่ยกนัถา่ยทอดองคค์วามรูเ้รือ่ง ซึง สะลอ้ ขลุย่ ฉิง่ ฉาบ กลอง 

กรับไม ้
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กรีฑาพล วงศ์ษายะ ธนภัทร ใจทัน

ธีราภรณ์ ตันคำา ณัฐพล ต่อกัน
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เมื่อสิ่งที่หวังไม่ได้มาง่ายอย่างที่คิด! 
“โคตรยากเลย ไม่เหมือนที่ครูในโรงเรียนสอน

ตอนเดก็ๆ ซึง่มนังา่ยกวา่นีค้รบั อนันีโ้คตรยากเลยฮะ 

สมมติว่าเล่นเพลงเดียวกัน วิธีเล่นจะไม่เหมือนกัน  

ถา้เล่นทีโ่รงเรยีนจะให้เสยีงนิง่ๆ ธรรมดาๆ แตว่ธิขีอง

พอ่ครจูะเพิม่เทคนคิเขา้ไปดว้ย ความพลิว้ของทำานอง

เหมอืนการเลน่ลกูคอ สนกุกจ็รงิแตว่า่ยากเหมอืนกนั” 

ลีโอบ่นอุบเมื่อถามถึงผลของการลงไปเรียนกับครู 

ในวันนั้น

 ‘บ้านพ่อตา’ คือจุดนัดพบระหว่างนักเรียน 

วัยโจ๋ อย่างณัฐ ลีโอ บอล อายตา และก๊วนเพื่อนกับ

ครูสอนดนตรีพื้นเมือง เพื่อเข้ามาขอเรียนรู้กับพ่อตา

ครูสอนซึง “วันที่เราไปจะมีพ่อครูแต่ละชนิดเข้ามา

สอนเรา ใช้เวลาเรียนอยู่หลายวันเหมือนกัน พ่อครูก็

จะสลับกันมาแล้วแต่ว่าใครจะว่าง แต่เรายึดสถานที่

เรียนท่ีบ้านพ่อตาเป็นหลัก โดยเลือกกันว่าเราอยาก

เรียนเครื่องดนตรีอะไรแล้วครูจะเล่นให้เราดู” บอล

อธิบายภาพบรรยากาศให้ฟัง

บอลเล่าต่อว่า “ผมเคยลองแกะทำานองเพื่อ 

เลน่เองแตแ่กะไมไ่ด ้และตอนแรกคดิว่าตอ้งเลน่แบบ

ดูโน้ต แต่พ่อครูจะสอนแบบไม่มีโน้ต พ่อครูเล่นให้ 

เราดวูา่เลน่ยงัไงแลว้ใหเ้ราเลน่ตามไปเลย อาศยัดแูละ

จำาเอาวา่นิว้กดตรงไหน ชว่งแรกๆ เลน่ไมเ่ปน็ เลน่ไป

มั่วๆ สัก 2-3 วันถึงจะเริ่มได้” 

พ่อครูจะประจำาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดและนั่ง

อยู่กลางวง จากนั้นเริ่มบรรเลงดนตรีให้กับทีมงานดู 

ทมีงานมหีนา้ทีด่ตูามพอ่ครแูตล่ะชนดิ เลน่ไปหยดุไป

เพื่อบอกตัวโน้ตให้กับทีม แล้วเริ่มบรรเลงพร้อมกัน

อีกที ทำาแบบนี้เรื่อยๆ จนทีมงานเล่นตามได้ 

ทุกอย่างดูผิดแผนไปจากที่วางไว้ในตอนแรกที่

คิดว่าเป็นเรื่องง่าย เพราะมีพื้นฐานการเล่นดนตรีกัน

มาก่อน แต่เม่ือมาเรียนกับครูดนตรีพื้นเมืองจริงๆ  

ทมีงานถงึขัน้อึง้กนัยกทมี แตอ่าศัยทกัษะทีต่วัเองพอ

มตีดิตวั ประกอบกับความเปน็คนชา่งสงัเกตคอ่ยๆ ดู

นิ้วท่ีกดเครื่องเล่นแต่ละสาย จับเสียง จับสำาเนียง 

การเล่น ค่อยๆ ฝึกฝนไปจนพอได้ในระดับหนึ่ง 
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เหนื่อย ท้อ หัวร้อน เรื่องซับซ้อนของวัยรุ่น 
ความทอ้ใจบงัเกดิเมือ่พบวา่การเลน่ดนตรพีืน้เมอืงนัน้ซบัซอ้นและยากกว่าทีค่ดิ 

ยิง่เลน่ไมไ่ดย้ิง่หวัรอ้น จากทีเ่คยมสีมาชกิราว 15 คนในตอนแรก นานวนัเขา้กเ็ริม่ทยอย

หายไป ทุกอย่างดูไกลจากภาพฝันในตอนแรกมาก พวกเขายอมรับว่าเคยคิดที่จะหยุด

ทำาโครงการ 

“ช่วงหนึ่งเราประชุมกันว่าจะทำาต่อหรือว่าจะเลิกดี เพราะมีปัญหาหลายอย่าง

เข้ามา ทั้งการที่เพื่อนๆ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ นัดแล้วไม่มา แถมช่วงนั้นบอล

ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลจนต้องหยุดพักไปเกือบ 2 เดือน แต่สุดท้าย

เราก็กลับมาทำาต่อครับ เพราะเราทำากันมาเกือบคร่ึงทางแล้ว” ลีโอและอายตา 

พร่ังพรูปัญหาท่ีพวกเขาเจอในตอนนั้นให้ฟัง

ออม-สุจิตรา ไชยคำา เล่าเสริมต่อว่า “วันนั้นลุงหนานป๋อง-ประพันธ์ สังข์ป้อม 

ถามว่าจะไปต่อไหม ลุงหนานป๋องบอกว่า ‘ถ้าเป็นลุง ลุงจะไปต่อ เพราะทำามาแล้วก็

ทำาไปให้สุด’ พอได้ยินแบบนั้นเราเลยก็ไล่ถามเพื่อนทีละคนว่าใครอยากไปต่อบ้าง  

เสียงส่วนใหญ่บอกไปต่อก็เลยทำามาจนถึงตอนนี้”

นอกจากเพ่ือนในทีมจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ อีกหน่ึงปัญหาใหญ่สำาหรับพวกเขา

คือเร่ืองของการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองท่ีไม่มีตัวโน้ต ต้องอาศัยความจำาและใจรักท่ีจะช่วยได้ 

ลุงหนานป๋อง-ประพันธ์ สังข์ป้อม
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“เวลาเราเล่นแล้วเราตามครูไม่ทัน เล่นไม่ได้ 

ตอนนั้นหัวร้อนมาก โมโหตัวเองว่าทำาไมเล่นไม่ได้ 

สักที เวลาโมโหมากๆ ก็จะเลิกเล่นเลย ไปหาอย่างอ่ืน

ทำาก่อนให้เย็นลงแล้วค่อยมาเล่นใหม่ ถ้าอันไหนเล่น

ไม่ได้จริงๆ ก็จะไม่เล่น อาศัยว่า จังหวะไหนที่เรา 

เล่นได้ค่อยเข้าไปเล่น” ลีโอ หนุ่มหัวร้อนบอกเล่า 

ช่วงจังหวะที่พยายามจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง  

ณ ตอนนั้น 

ขณะที่บอลกลับบอกว่า เขารู้สึกสนุกและ 

ชอบที่ได้มาเล่นกับผู้รู้ แต่ก็แอบไม่ชอบตรงที่มัน

คอ่นขา้งยากในการจดจำา แตถ่า้เลน่แลว้ลองกลบั

มาแกะเป็นโน้ตของตัวเองได้ก็น่าจะสนุกกว่านี้

เพราะเราจำาโน้ตได้แล้ว

จากเดมิทีเ่คยตัง้เปา้ไวว้า่จะเรยีนและเลน่ดนตรี

ให้คล่อง เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับน้องใน

ชมุชนทีส่นใจตอ้งหยดุชะงกัลง เหลอืเพยีงตัง้ใจฝกึฝน

ตัวเองให้ชำานาญกับท่วงทำานองของดนตรีพ้ืนเมือง

แล้วจึงค่อยวางแผนกันต่อในอนาคต 

เรียนเล่น...เรียนรู้ 
ถึงวันนี้ แม้ภาพฝันกับความเป็นจริงจะดูอีก 

ยาวไกล แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้คือความผูกพัน

ระหว่างทีมและครูผู้รู้ แม้ว่าภาพของพี่สอนน้องเล่น

ดนตรพีืน้เมอืงจะยงัไมเ่กดิขึน้ แตส่ิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้คอื  

ภาพของเยาวชนกลุม่หนึง่ในชมุชนทีม่านัง่ลอ้มวง

กับผู้สูงอายุในชุมชน บรรเลงดนตรีพื้นเมืองด้วย

รอยยิ้มและความหวัง นี่คือภาพที่เกิดขึ้นแล้วใน 

วันนี้ อย่างที่ลีโอบอกกับเราสั้นๆ ง่ายๆ ว่า 

“มว่น มว่นตรงทีเ่ลน่แลว้มคีวามรูส้กึ เวลาเศร้า

เรากอ็นิไปกบัดนตร ีนอกจากความรูส้กึขณะเลน่แลว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้รู้ก็พัฒนาขึ้นด้วย จาก

บางคนทีไ่มเ่คยรูจ้กั บางคนรูจ้กัแตก่ไ็มเ่คยทกัทายกนั 

เดี๋ยวนี้เวลาขับรถสวนกันก็พูดจาทักทาย รู้สึกดีมาก

เลยครับ” 
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ส่วนบอลยังแน่วแน่กับการแกะโน้ตดนตรีพื้นเมืองเพราะมีเป้าหมายในใจว่า สักวันเขาจะต้อง 

แกะโน้ตเหล่านี้ให้ได้ 

“คดิวา่จะลองแกะโนต้ทีพ่อ่ครเูขาสอนมาดกูอ่นครบั แตถ่า้ยากกวา่นีก้ไ็มเ่อาแลว้ ผมตัง้เปา้

ไว้ว่าอย่างน้อยก็ขอให้ตัวเองเล่นได้เก่งข้ึน เล่นแบบพ่อครูได้ แค่น้ันก็พอใจแล้ว ส่วนการสอนน้อง

ถ้าทำาได้ก็ถือว่าเป็นกำาไร”

 ด้านณัฐแม้จะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ แต่เมื่อถาม

ถึงความรู้สึกของการได้เข้ามาเล่นดนตรีพื้นเมือง ณัฐก็

สะท้อนว่า เครื่องดนตรีที่ตัวเองชอบมากที่สุดคือกลอง

สองหน้า 

“แต่ก่อนผมเล่นซึง แต่ไม่มีใครตีกลองก็เลยต้อง

ไปเล่น พอไปเล่น รู้สึกว่าการตีกลองทำาให้ใจเรานิ่ง 

จดจ่ออยู่กับการกำากับจังหวะ เลยรู้สึกชอบเครื่อง

ดนตรีชนิดนี”้ 

แม้จะไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ก่อนเร่ิมโครงการ 

แต่การเรียนรู้ระหว่างทางท่ีพวกเขาได้รับน้ันสำาคัญ

ยิ่งกว่า ความผูกพันของคนสองวัย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของผู้สูงอายุที่เกิดจากกลุ่มเยาวชนคือ

เครือ่งการนัตวีา่ ชุมชนแหง่นีย้งัมคีวามหวงั อยา่งนอ้ยๆ จากเดมิเสารอ์าทติยท์ีพ่วกเขาเคยนัง่อยู่

แต่ในบ้าน จ้องแต่จะตีป้อม ก็เปลี่ยนมาเป็นตีกลอง ซ้อมดนตรีพื้นเมืองแทน

มวน ง เลน ลวมความ
เวลาเ าเ า อน ั น
นอ า ความ เลน
ความ ัมพัน วางเ า ั
พั นา น า างคน มเคย ั
างคน ั มเคย ั าย ัน
เ ยวนเวลา ั วน ัน พู า
ั าย มา เลยค ั
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จำกปยุฝำ้ยสู ่
เสน้ดำ้ยยอ้มส ี

ควำมทำ้ทำยของ 
เดก็ปกำเกอะญอ 

บำ้นไมส้ล ี
โครงการผลิตฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติ

พี่เลี้ยงโครงการ อั น ม ว อง
ทีมงาน พั เ า า ัน

ั า ั น ม ว ัน า นัน าย
า คำา
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“แจว๋” เดก็หญงิปกาเกอะญอวยั 7  ขวบแหง่บา้นไมส้ล ีตำาบลตะเคยีนปม อำาเภอทุง่หวัชา้ง จังหวดั

ลำาพูน ค่อย ๆ   บรรจงแกะปุยฝ้ายออกจากเม็ดก่อนยื่นให้ “นุกนิก” เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเอาไปเข้า

เครื่องอีดฝ้ายเพื่อแยกปุยฝ้ายออกจากเม็ด  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนแรกในหลาย ๆ   ขั้นตอนอันแสนจะ 

ยุ่งยากที่เด็กหญิงปกาเกอะญอต้องเรียนรู้เพื่อก้าวไปเป็นคนทอผ้าของหมู่บ้าน 

แม้โลกจะพัฒนาวิธีผลิตเครื่องนุ่งห่มหลายชนิดที่ทำาให้เสื้อผ้ามีราคาถูก หาซื้อง่าย มีแบบและ 

สีสันให้เลือกมากมาย แต่ชาวปกาเกอะญอหรือชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ก็ยังเลือกที่จะทอผ้าใส่เอง

ถึงกระนั้นก็ตาม การทอผ้าของคนกะเหรี่ยง ไม่ใช่แค่เรื่องของการสวมใส่ หากมันคือ  

คติ ความเชื่อ และภูมิปัญญาของการทอผ้า ที่ยังทำาให้ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงทอผ้าใส่เอง หากจะ

ปรับเปล่ียนไปบ้างก็คงเป็นเพียงตัววัตถุดิบ สีสัน ลวดลาย รวมท้ังรูปทรงของตัวเส้ือท่ีเปล่ียนไป

การทอผ้าของคนกะเหรี่ยงเป็นกิจกรรมที่สงวนไว้สำาหรับผู้หญิง เด็กหญิงปกาเกอะญอจะต้อง 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าจากแม่ หรือญาติที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กสาวจะเริ่ม

ฝึกทอผ้าตั้งแต่อายุ 8-15 ปี โดยใช้ใบ “เตอะหน่าอิ” ฉีกเป็นเส้นๆ นำามาสานเป็นแผ่นๆ และเมื่อมี 

ความชำานาญมากพอ กจ็ะยกระดบัขึน้ไปเปน็การทอด้วยดา้ย โดยเริม่จากการทองานชิน้เลก็ๆ ลายงา่ยๆ 

เช่น ย่าม และถ้าเก่งขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มทอผ้าที่มีลวดลายซับซ้อนมากขึ้น

กะเหรี่ยงใส่เสื้อผ้าฝ้ายทอมือมาตั้งแต่สมัยโบราณ ส่วนมากจะทอหลังว่างจากการไปไร่ ไปนา 

เพราะการทอเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต ทั้งการสวมใส่และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่เดี๋ยวนี้

การสอนในบ้านทำาได้ยากขึ้น เพราะแม่ๆ ต้องทำามาหากิน หลายคนจึงมองข้ามไป

แม้หลายคนจะมองข้าม แต่ ลี้-จิณณพัต สุขหู, เบน-เบญจญาภา จันทร์ดี, แตงโม-ธิดา  

ณ คำาปุ๊ด, ปูเป้-ธัญญารัตน์ ใหม่แก้ว และ หนึ่ง-ทันทิกา นันสาย กลุ่มเยาวชนบ้านไม้สล ีกลับให้

ความสนใจเรื่องราวของ “ผ้าทอ” แบบลงลึกในระดับของสีและเส้นด้าย

เรื่องด้าย เรื่องใหญ่
กวา่จะไดท้ำาโครงการนี ้ตอ้งผา่นการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกจากหลายๆ ประเดน็ทีห่ลายๆ คนโยน

ลงมากลางวงคุยหลังจาก พี่ทอง-ดรุณี ใจทอง ที่ปรึกษาโครงการ เดินมาบอกว่ามีโครงการเยาวชน 

มาให้ทำา และมีงบประมาณสนับสนุนให้เด็กๆ ช่วยกันคิดโครงการและช่วยกันเสนอเข้ามา แม้ขณะนั้น

หลายคนจะมีภารกิจหลายด้าน โดยเฉพาะล้ีท่ีเป้าหมายของเธอคือการสอบเข้าเรียนต่อในคณะสัตวแพทย์

“มีทั้งเรื่องขยะ เพราะในชุมชนและตามถนนมักจะมีถุงขนม แก้วพลาสติกเยอะแยะไปหมด  

ดูไม่สะอาดตา บางคนอยากให้ทำาเรื่องป่า เพราะเราอยู่กับป่า และป่าก็เริ่มแห้งแล้ว นอกจากนั้นก็มี 

ทำาขนมขาย เลิกเรียนแล้วก็มาทำาขาย หารายได้เสริม” แต่เมื่อวิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ 

ทั้งเรื่องป่า ขยะ และ ทำาขนม ลี้ แกนนำาเยาวชนบอกว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้ แม้แต่เรื่องเดียว
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จิณณพัต สุขหู

ธิดา ณ คำาปุ๊ด

ทันทิกา นันสาย

เบญจญาภา จันทร์ดี

ธัญญารัตน์ ใหม่แก้ว
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“เรื่องป่ามันใหญ่เกินตัว เราคงทำากันไม่ไหวแน่ 

ส่วนเรื่องขยะ เราคิดว่าเราคงไม่สามารถไปควบคุม

ใครให้ทิ้งขยะได้ สำาหรับขนม เหมือนจะทำาได้ง่ายสุด 

แตจ่รงิๆ แลว้พวกเราจะไปเอาเวลามาจากไหน เพราะ

กลางวันต้องไปโรงเรียน กลับมาก็ต้องช่วยงานบ้าน 

ทำาการบ้านอีก และการทำาขนมมีขั้นตอนเยอะแยะ

มากมาย ทำาเสร็จก็ต้องเอาไปขายอีก คงจะไม่รอด” 

ทีมงานบอก

เมือ่หาขอ้สรปุไมไ่ด ้เดก็ๆ จงึเอาเรือ่งโครงการ

ไปหารือกับผู้ใหญ่ในชุมชน

“ส่วนใหญ่ก็แนะนำาเรื่องป่า เรื่องขยะ ซึ่งเป็น

เรื่องที่เราตัดออกไปแล้ว บางคนเสนอให้เราคิดถึง

เรื่องที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของเรา ก็ทำาให้คิดถึง

เรือ่งการทอผา้ เนือ่งจากคนรุน่ใหม่ๆ  ทีจ่ะมาสานตอ่

เรื่องนี้ไม่ค่อยมี เพราะมักออกไปทำางานนอกชุมชน 

ไม่ค่อยมีคนสืบสาน แม้แต่พวกเราในทีมเองก็ตาม”  

ลี้แกนนำากลุ่มบอกว่า เมื่อศึกษาลงลึกเข้าไปอีกก็พบ

ปัจจัยที่มาสนับสนุนว่าต้องทำาโครงการนี้

ลีบ้อกวา่ ตอนไปสำารวจขอ้มลูพบวา่มอียู ่8 คน

ทีย่งัทอเปน็ และสว่นใหญก่อ็ายมุากแลว้ คนใสผ่า้ทอ

ก็ไม่ค่อยมี ส่วนมากเป็นคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นท่ียัง 

ใส่อยู่ ส่วนวัยรุ่นจะใส่เฉพาะในวันที่มีพิธีกรรม เช่น 

ทำาบุญ เข้าพรรษา ออกพรรษา พิธีเลี้ยงผี เป็นต้น 

เพราะฉะนั้น กลุ่มเยาวชนบ้านไม้สลีจึงอยากให้การ 

ทอผ้าอยู่คู่กับชุมชน และต้องการให้มีคนสืบสาน 

เพิ่มขึ้น

“แต่ด้วยระยะเวลาการทำาโครงการมีเพียงแค่  

6 เดือน หนูคิดว่าถ้าจะทำาจนครบกระบวนการตั้งแต่

การปั่นฝ้ายไปจนถึงการทอเลยมันจะใช้เวลานาน

เหมือนกัน โดยเฉพาะการปั่นฝ้าย มันเป็นขั้นตอน

ที่ยากมากๆ น้องๆ หลายคนยังไม่คล่อง หนูก็เลย

คิดว่าถ้าใช้เวลากับอันน้ีเยอะๆ มันจะได้คล่องๆ 

แล้วค่อยไปเรียนรู้ขั้นตอนต่อไป คือการทอ น่าจะ

ดกีวา่ สดุท้ายจงึเลอืกทำาเฉพาะการผลติเสน้ฝา้ยยอ้ม

สีธรรมชาติ” ลี้บอกเหตุผลของการเลือกทำาโครงการ

122

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



เปิดห้องเรียนทอผ้า
แม้จะเลือกเฉพาะข้ันตอนการผลิตเส้นฝ้ายมาเป็นเป้าหมายในการทำาโครงการ แต่พอถึงเวลาทำาจริงๆ 

ก็ไม่ง่าย เพราะ “ดอกฝ้าย” หายาก ในชุมชนไม่ปลูกกันแล้ว แต่โชคดีท่ีบ้านพ่ีทองพอจะมีดอกฝ้ายอยู่บ้าง 

แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการสำาหรับการใช้ในการฝึกปฏิบัติ จำาเป็นต้องซื้อดอกฝ้ายจากนอกชุมชน

“มีคนถามว่าทำาไมไม่ข้ามขั้นตอนการผลิตเส้นฝ้ายไปสู่การย้อมสีเลย เราก็บอกว่าถ้าทำาแบบนั้น

เราจะไม่รู้จักกระบวนการทอผ้าของชุมชนอย่างแท้จริง แต่พอรู้ว่าไม่ค่อยมีใครปลูกฝ้าย หนูเลยคิดว่า

หลังจากนี้ เราอาจจะชวนชาวบ้านปลูกไปด้วยควบคู่กัน” ลี้เผยแนวคิดหลังจากนี้

สำาหรับกระบวนฝึกฝนเรื่องการผลิตเส้นฝ้าย กลุ่มเยาวชนบ้านไม้สลีตั้งใจจะเรียนรู้ และฝึกฝนให้

เกิดความชำานาญ ก่อนที่จะไปฝึกให้แก่น้องๆ รุ่นต่อมา

“แต่ปัญหาคือ เด็กๆ ในหมู่บ้านมีไม่ค่อยมาก ส่วนใหญ่ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำา ที่เหลืออยู่

ก็มีน้องแจ๋ว นุกนิก น้องฟ้า น้องกาญจน์ รวมๆ แล้วประมาณ 8 คน รวมทั้งพวกเราด้วยก็ราว 13 คน” 

ซึ่งทั้งลี้และทีมคาดหวังว่า 13 คนนี้ หากฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ ก็จะสามารถสืบสานการทอผ้า

ของชุมชนได้ในอนาคต และทั้ง 13 คน จะมารวมตัวกันหลังเลิกเรียน และในช่วงเสาร์-อาทิตย์ท่ี 

ใต้ถุนบ้านแม่หล้า ที่ดัดแปลงเป็น “ห้องเรียนทอผ้า” ของกลุ่ม
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กระบวนการอบรม ทมีงานและน้องๆ จะตอ้งรู้จักเครือ่งมอืและอปุกรณ์

การทอก่อน เช่น การใช้เครื่องหีบ หรืออีดฝ้าย วิธีการแกะปุยฝ้ายออกจาก

เมด็ฝา้ย และเอาเขา้เครือ่งหีบ หรอือดีฝา้ยเพือ่แยกเมด็ออก วธิทีีใ่ชก้งดดีฝา้ย

ให้ฟ ูถามยายวา่เหตผุลทีต่อ้งทำาใหฟ้เูพราะอะไร ยายบอกวา่ จะทำาใหข้ัน้ตอน

การดึงฝ้ายเป็นเส้นง่ายขึ้น ฝ้ายจะเป็นเส้นยาว ไม่เป็นปม

ปั่นฝ้ายต้องใช้สติ และความอดทน
“เคยลองแล้ว ยาก พอปั่นๆ มันก็ขาด ถ้าไม่ขาดก็จะไม่ค่อยเป็นเส้น” 

ปเูป ้เดก็หญงิหวัรอ้นประจำาทมีบอกระหวา่งบรรจงดงึกอ้นฝา้ยเพือ่ให้ออกมา

เป็นเส้น

“สำาหรับหนู การปั่นฝ้ายถือว่ายากเย็นที่สุด มันต้องลงน้ำาหนักมือ ต้อง

ปั่น มือขวาต้องหมุนวงล้อ มือซ้ายต้องค่อยๆ ดึง ต้องมีจังหวะว่าต้องดึง

ประมาณไหน ตอนฝึกวันแรก ยายสอนว่า ‘ดึงอย่างนี้นะ’ เพราะมันเบี้ยว 

ไปนัน่มานี ่ยายบอกวา่ ‘เดก็คนนีจ้ะไดนะ สอนยาก’ ” ปเูปบ้อก แตส่ิง่ทีท่ำาให้

เธอมุ่งมั่นฝ่าด่านปั่นด้ายซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดก็เพราะ คนอื่นยังทำาได้เลย
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“กแ็คฝ่กึไปเรือ่ยๆ ทำาอนันีไ้มไ่ด้กไ็ปทำาอยา่งอืน่กอ่น อารมณด์แีลว้กก็ลับมาทำาใหม่ ทำาจนกวา่จะ

ทำาได้” ปู้เป้ย้ำา

“จรงิๆ แลว้มนัมเีทคนคินดิหนอ่ย” ลีบ้อกกอ่นอธบิายว่า เวลาดงึมอืจะเบีย้วไมไ่ด ้ตอ้งทำามอืตรงๆ 

และต้องบีบฝ้ายไว้ให้มันหมุนตัว เพราะว่าถ้าเรายิ่งดึงไกล มันจะเป็นเส้นเล็กๆ มันจะไม่ขาด

“อีกเทคนิคหนึ่งคือ ต้องมีสติ ทำาช้าๆ แล้วจะทำาได้เอง” ลี้บอก

อย่างไรก็ตาม แม้หลายคนจะยังไม่พ้น “ด่านป่ันฝ้าย” 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เพราะหาก 

ปัน่ดา้ยไมอ่อกมาเปน็เสน้ นัน่หมายถงึรายจา่ยจำานวนหนึง่ที่

ต้องเสียไป เพราะฝ้ายที่ถูกตีให้ฟู และนำามาปั่นเป็นเส้นแล้ว 

จะไมส่ามารถเอาไปกลบัตใีหฟ้ไูดอ้กี ทำาไดเ้พยีงเอาไปยดัเปน็

หมอนเท่านั้น ซึ่งทุกคนเข้าใจข้อนี้ดี 

และแม้จะยากเย็นขนาดไหน “ด่านป่ันฝ้าย” คือสิ่งที่ 

ทุกคนมุ่งมั่นจะฝ่าไปให้ได้เช่นกัน

จนถึงวันนี้ นอกจากการฝึกฝนให้เกิดความชำานาญ 

ทั้งด้านการปั่นฝ้ายและการย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

ที่หาได้ไม่ยากในชุมชน ซึ่งขั้นตอนการย้อมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเหมือนขั้นตอนการป่ันฝ้ายให้ 

เป็นเส้น แต่ส่ิงท่ีจะต้องดำาเนินงานต่อไปคือ แปรองค์ความรู้ด้านการ “ผลิตเส้นฝ้าย” ออกมาเป็น

รปูเลม่สำาหรบัการฝกึนอ้งๆ รุน่ตอ่ไปกรณท่ีีพี่ๆ  บางคนตอ้งแยกยา้ยกนัออกไปเรยีนตอ่นอกชมุชน

ทั้ง ลี้ แตงโม ปูเป้ และคนอื่นๆ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านบอกว่า โครงการครั้งนี้ทำาให้ชุมชนค้นพบ

แนวทางการสานต่อการทอผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่ทองที่บอกว่า...

“น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเด็กๆ เดินมาบอกว่า อยากทอผ้า” ซ่ึงต่างจากอดีตคือ “ต้องบอกให้เขาทำา... 

เขาถึงจะทำา”

ค ง า ค ังน ำา ชมชน
คนพ นว าง า าน อ
า อ า นเ นค ัง
เ เ นมา อ วา
อยา อ า ง าง า อ
คือ อง อ เ า ำา
เ า ง ำา
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อน าม คอยา เ ย วาเ า ำาอ
าอัน น มชอ ม ำา พอ ำา ง
น า อน ั าชมชน า เ มเคย ำาอ เลย

วัน เอา เ ยว เลนเ ม นอน พอมา ำา ค ง า ำา ม ั ชอ
ชว ัวเองมา น เมือ อนเ ยน เ เ ลย เ อมน

126

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



ทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม
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โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านสันคะยอมรุ่นสู่รุ่น 

พี่เลี้ยงโครงการ เ ลมว างชาง
ทีมงาน มพพั น ั ย ง น ั ง

คว ั พงค ัน
วช อ พง มลั
า างชาง

เรำคือเยำวชน 
“สร้ำงตัว”
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จินดารัตน์ สัตย์จริง

เมื่อต้องรับภาระอะไรซักอย่าง สิ่งที่เด็กหนุ่มซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็น “เยาวชนสร้างตัว”  

อย่าง ภูมิ-ภูมิพิพัฒน์ สัตย์จริง นึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ “เพื่อนสนิท” 

และก็เช่นกัน เพื่อนสนิทอย่าง พีท-ปฎิภาณ ณ บางช้าง, จอร์แดน-สิรวิชญ์ อรุณศรี, โอ๊ค- 

สิทธิ์กร พิงคะสัน รวมทั้ง วิป-พงศกร สมลัก ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือภูมิ แม้จะไม่รู้เลยว่า โครงการ 

ปลกุสำานกึ สรา้งพลงั เสรมิศกัยภาพ เยาวชนเมอืงลำาพนู ที ่ปา้รตัน-์จนิดารตัน ์

สัตย์จริง พยายามคะยั้นคะยอให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างภูมิไปรวบรวม

สมาชิกมาทำาโครงการให้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไร 

พวกเขารู้แค่ว่า “ต้องทำา” เพราะเพื่อนมาชวนถึงหัวกะไดบ้าน 

นี่จึงเป็นที่มาอันทำาให้เราเห็นภาพ “สายสัมพันธ์” อันแน่นแฟ้นของกลุ่ม

เยาวชนบ้านสันคะยอม อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

เพื่อนไม่ทิ้งกัน (จริงๆ)
“ตอนนั้นมีโครงการเข้ามาที่ทำางานของแม่ แม่ก็เลยมาชวนผมอีกที แต่จะบอกว่าชวนก็ไม่น่าใช่ 

เรียกว่าสั่งดีกว่า” คำาสั่งกึ่งชวนกึ่งบังคับจากแม่ของภูมิ มาพร้อมข้อมูลนิดหน่อยคือโครงการปลุกสำานึก

สรา้งพลงั เสรมิศกัยภาพ เยาวชนเมอืงลำาพนู จะชว่ยใหเ้ยาวชนไดม้โีอกาสในการพฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ 

เช่น การทำางานร่วมกันเป็นทีม การมีจิตอาสา อีกทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

หากโครงการสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เมือ่ไมม่ทีางเลอืก ภูมจิงึชวนกลุม่เพือ่นสนทิเขา้มารว่มทีม คอื โอค๊ จากนัน้โอค๊ไปชวนวปิ ท้ังหมด

มารวมตัวกันเพราะเป็นกลุ่มเพื่อน “แว้น” ด้วยกัน 

แต่เมื่อแม่เห็นสมาชิกในทีมมีแต่สายแว้น จึงบอกให้ภูมิไปชวนพี่โอเล่ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทำางานเพื่อชุมชนมาเป็นแกนนำากลุ่ม แต่พอถึงช่วงที่ทีมพัฒนาโครงการได้แล้ว พี่โอเล่ก็ไปเรียนต่อท่ี

กรุงเทพฯ

แต่การไปศึกษาต่อของโอเล่ไม่ได้ทิ้งภาระให้น้องๆ แต่อย่างใด เพราะเธอไปทาบทาม แยม- 

ทนิภทัร ศรผีดงุ มาเสรมิทพั พรอ้มๆ กบัสง่ตอ่โครงการใหแ้ยมเปน็แกนนำากลุม่รบัชว่งตอ่จากเธอ และ

นี่คือที่มาของชื่อโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านสันคะยอมรุ่นสู่รุ่น 

“คือการส่งต่อโครงการจากรุ่นพี่ไปรุ่นน้อง” แยมบอก

แต่เมื่ออยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กชายที่เรียกตัวเองว่า “เยาวชนสร้างตัว” แยมถึงกับเอ่ยปากว่า  

“ปวดหัวมาก” สั่งการน้องไม่ค่อยได้ รับภาระหลายๆ เรื่องอย่างลำาพัง น้องๆ จะช่วยเหลือบ้างก็ต่อเมื่อ

พี่แยมเอาจริง
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ทินภัทร ศรีผดุง

ปฎิภาณ ณ บางช้าง

สิทธิ์กร พิงคะสัน

ภูมิพิพัฒน์ สัตย์จริง

สิรวิชญ์ อรุณศรี

พงศกร สมลัก

ภัควดี สุขสัก
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“ตอ้งคอยตามนอ้งๆ เพราะถา้เราไมต่ามงานก็

จะไมเ่สรจ็ บางทีกม็าทำางานไมต่รงเวลา เรากค็อยบ่น

ตลอด แต่น้องก็เฉยๆ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา” แยมเล่า 

แมจ้ะมีเรือ่งชวนปวดหวัซกัแคไ่หน แยมเอง

ก็ไม่ได้คิดจะเลิกทำาโครงการ เพราะเห็นว่านี่เป็น

โอกาสทีจ่ะไดท้ำางานเพือ่ส่วนรวม ไดป้ระสบการณ์ 

อีกประเด็นคือ เม่ือพ่ีไว้วางใจให้รับช่วงต่อ แยมจึง

ตอ้งทำาให้ถงึทีสุ่ด อยา่งนอ้ยกเ็พือ่พสิจูนว์า่ตวัเอง

ทำาได้ 

แต่เพราะปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจาก

น้องๆ ไม่คลี่คลาย แยมจึงต้องหาตัวช่วยด้วยการ

พยายามไปชวน ทับทิม-ภัควดี สุขสัก เพ่ือนสนิท 

อีกคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดในการทำาโครงการ 

“ตอนแยมไปชวน เราปฏิเสธบ่อยๆ ปิดประตู

หนีบ้าง ไม่อยากมาเพราะว่าติดเรียน การบ้านเยอะ 

อ้างนู่นอ้างน่ีบอกว่าไม่มีเวลา” แต่เพราะความพยายาม

ของแยม และเหตุผลการไปเรียนต่อของพี่โอเล่ทำาให้

ทับทิมเห็นใจ จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม

“เคยคิดว่าเพราะแยมเป็นผู้หญิงคนเดียว จึงอาจ

ทำาให้น้องๆ ไม่เชื่อฟัง พอหนูเข้ามาก็จะมีหนูที่คอย

ช่วยฟัง หนูเป็นคนใจเย็นกว่าแยม ถ้าหนูไปสั่งน้องๆ 

เขากอ็าจจะไมฟ่งั แตถ่า้ชว่ยกนัพดู นอ้งๆ อาจจะฟงั

ก็ได้” 

แต่การเข้ามาร่วมทีมของทับทิม ทำาให้เธอต้อง

จัดการตัวเองในหลายๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องเรียน

และการทำางานว่าจะทำาอย่างไรให้เกิดความสมดุล

และไม่เกิดผลกระทบทั้งโครงการและเรียนหนังสือ 

“เหมอืนกบัวา่เรามีงานเพิม่ขึน้มาอกีหนึง่อยา่ง 

แต่เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องทำาเยอะมาก ต้องวางแผน 

ให้ดี เช่น เลิกเรียนแล้วจะถึงบ้านประมาณ 5 โมงครึ่ง 

ซึ่งจะมีประชุมตอน 6 โมง หมายความว่าเราต้อง 

แบ่งเวลาไปทำาการบ้านด้วย ช่วงเวลาทำากิจกรรมก็

ต้องทำาให้เต็มที่ จากนั้นค่อยกลับไปทำาการบ้านต่อ 

การเรียนของหนูไม่เสียและคิดว่ามันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำา” 
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สำาหรับทับทิม น่าจะเป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า “เรียน” และ “กิจกรรมทางสังคม” 

สามารถไปด้วยกันได้หากมีการจัดระบบและบริหารเวลาออกมาให้ดี

“ตอนแรก็ไม่อยากมาทำา เพราะคิดว่าทำาแล้วเสียการเรียนแน่นอน แต่เอาเข้าจริง เพียงแค่เรา 

จัดระบบตัวเองให้ได้ รู้ว่าแต่ละวันต้องทำาอะไร พยายามจัดสรรเวลา สุดท้ายก็ทำาได้ ตอนนี้การเรียนหนู

ไม่เสีย และทำาให้เรียนดีขึ้นด้วยซ้ำา เพราะกระบวนที่เรียนรู้จากพี่ๆ เช่น การจดบันทึก การจับประเด็น

ตา่งๆ เราสามารถเอาไปใชไ้ดโ้ดยเฉพาะการอ่านหนงัสอื และเวลาฟงัครู เมือ่กอ่นจดทกุคำาทีค่รพูดู บางที

ก็จดไม่ทัน ตอนนี้จดเฉพาะประเด็นสำาคัญๆ ส่วนรายละเอียดกลับไปหาอ่านเอาในหนังสือ” 

เมื่อป่าเรียกหา เยาวชนสร้างตัวต้องไปดูแล
สำาหรับ โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านสันคะยอมรุ่นสู่รุ่น เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆ มารวมตัวกันเพื่อ

พูดคุยกันว่าจะทำาโครงการเรื่องอะไร พลันเหลือบไปควันไฟพวยพุงออกมาจากป่าหลังหมู่บ้าน ทั้งหมด

จึงตัดสินใจออกไปด ูสิ่งที่เห็นคือป่าถูกเผา ขยะเกลื่อน และยังมีการ “ใช้ประโยชน์เชิงทำาลาย” กล่าวคือ  

มีการขุดหน้าดินในเขตป่าออกไปขาย ทำาให้สภาพป่าเสื่อมโทรม

สภาพตรงหน้า เปลี่ยนมุมมองของเด็กๆ โดยสิ้นเชิง หลายคนพูดตรงกันคือ ถ้าไม่เดินมาดูก็คง

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับป่าบ้านเรา 

จากที่จะมาทำาโครงการเพราะว่างๆ อย่างแดนและโอ๊ค กลับกลายมาเป็นความตั้งใจที่จะ

ฟื้นฟูและปกป้องผืนป่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และจำาเป็นต้องรู้จักป่าให้มากกว่านี้ 
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เครื่องมือเก็บข้อมูลอย่าง Timeline ปฏิทิน

ฤดูกาล หรือแผนที่ชุมชนถูกนำาออกมาใช้ในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่า Timeline ทำาให้เด็กๆ 

รู้ว่าบ้านของพวกเขามีการปกป้องผืนป่าแห่งนี้มา

ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า ขณะที่ปฏิทินฤดูกาลก็ทำาให้รู้ว่าใน

แต่ละฤดูกาลในรอบ 1 ปีนั้น ชุมชนใช้ประโยชน์อะไร

จากปา่บา้ง ซึง่เชือ่มโยงใหเ้หน็วา่เพราะอะไรชาวบา้น

จึงหวงแหนป่าผืนนี้

อย่างไรก็ตาม พวกเขาเห็นว่า ลำาพังสมาชิก 

5 คน คงไม่เพียงพอต่อการปกป้องผืนป่าทั้งผืน 

ต้องหาสมาชิกมาเพิ่ม

 

แนวร่วมรักษาป่า “ถ้านายไม่มา  
นายออกจากแกงค์เราไป” 

ทั้งโอ๊ค วิป แดน หรือแม้แต่ภูมิเองต่างก็มี

กจิกรรมยามวา่งคอืการ “แวน้” ท้ังหมดเหน็ตรงกนัคอื 

ต้องไปชักจูงคนกลุ่มนี้มาร่วมทีมให้ได้ 

“ผมก็บอกว่า ถ้ามากับเรามีเลี้ยงหนม ได้ไป

เที่ยวป่า” ภูมิบอกวิธีการหลอกล่อให้เพื่อนๆ มาร่วม

กิจกรรม กระทั่งสามารถรวบรวมสมาชิกได้ 30 คน 

แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกัน จึงมีการทำากิจกรรม

สันทนาการเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้น จากนั้น 

ออกไปสำารวจป่า เพื่อให้ทุกคนทำาความรู้จักกับป่า
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มากขึน้ จากนัน้จงึรว่มมอืกนัปลกูตน้ไม้ ทีใ่หท้กุคนปลกูตน้ไมข้องตวัเอง และตอ้งหม่ันมาดแูลตน้ไมข้อง

ตัวเองเป็นระยะๆ 

และกิจกรรมสุดท้ายท่ีทีมงานร่วมกันทำานั่นคือ “เวทีคืนข้อมูล” เด็กๆ พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า 

พวกเขารู้สึกดีใจและภูมิใจมากเมื่อผ่านกิจกรรมนั้นมาได้ ที่ภูมิใจที่สุดคือการได้นำาข้อมูลทั้งหมดที ่

พวกเขาได้ทำานำากลับไปคืนสู่ชุมชน ทำาให้ชาวบ้านหลายๆ คนเริ่มตระหนักและหันมาสนใจป่าเหมือนที่

พวกเขาเป็น เสียงปรบมือคือกำาลังใจชั้นเลิศสำาหรับพวกเขา 

แว้นยังไงให้ได้เกรด 3.53
หลังจบเวทีคืนข้อมูลพวกเขาทั้งหมดค้นพบว่า นอกจากป่าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พวกเขาเองก็มี

มุมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

จอรแ์ดนบอกวา่ ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการทำาโครงการน้ีคอื ทำาให้สามารถแบง่เวลาไดช้ดัเจน เพราะ

งานเยอะข้ึนและเวลาไม่ค่อยมี ทำาให้รู้จักการวางแผน ส่วนในเร่ืองความกล้า จอร์แดนบอกว่าโครงการน้ี

ทำาให้ตัวเองกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะต้องมีส่วนร่วมในการพูดเสนอความคิดเห็นอยู่เสมอ

 ส่วนพีท จากอดีตที่เคยเป็นเด็กแว้น เล่นเกม โลกส่วนตัวสูงก็เปลี่ยนไป จากคนท่ีขี้อายหลังๆ  

เริ่มรู้จักกันแล้วเข้าหาเพื่อนกลุ่มอ่ืน ทำาให้ตัวเอง 

กล้าแสดงออก พีทมองว่าการกล้าแสดงออกนี้ช่วย

ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะสามารถเข้าหาผู้คนได้

ง่ายขึ้น เวลามีปัญหาก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจาก

คนอื่นได้ 

“ตอนแรกที่ตามไปก็แค่อยากไปดูเฉยๆ ว่าเขา

ทำาอะไร ถ้าอันไหนที่ผมชอบผมก็จะทำา แต่พอไปทำา

จริงๆ ก็รู้สึกติดใจในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จากเด็กที่

ไม่เคยทำาอะไรเลย วันๆ เอาแต่เที่ยว เล่นเกม นอน 

พอไดม้าทำาโครงการนีท้ำาใหผ้มรบัผดิชอบชวีติตวัเอง

มากขึ้น เมื่อก่อนเรียนได้เกรดเฉลี่ย 2.66 เทอมนี้ได้ 

3.53”

ด้านโอ๊คสะท้อนว่า เมื่อก่อนก็เป็นเด็กแว้น 

เหมือนพีท และขี้เกียจไม่ชอบทำาอะไรเลย หลังจากที่มาช่วยตัดต่อคลิปซึ่งตอนแรกๆ ไม่มีใครทำาก็เลย

ต้องช่วยทำา ทำาไปทำามาก็ชอบ พอทำาเสร็จแล้วก็รู้สึกดีภูมิใจ ทำาให้ค้นพบว่าตัวเองชอบงานตัดต่อ 

อน าม คอยา
เ ย วาเ า ำาอ าอัน น
มชอ ม ำา พอ ำา ง

น า อน ั าชมชน
า เ มเคย ำาอ เลย
วัน เอา เ ยว เลนเ ม นอน
พอมา ำา ค ง า น ำา ม
ั ชอ ชว ัวเองมา น
เมือ อนเ ยน เ เ ลย
เ อมน
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ส่วนวิปยิ้มก่อนจะบอกว่า แต่ก่อนตัวเองเป็นคนชอบเที่ยว ชอบแว้นไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะ 

บา้นรอ้น ตอนนีก้ลายเปน็คนตดิบา้น เพราะวา่มคีวามสขุ รูส้กึปลอดภยัดไีมต่อ้งเสีย่งไปขา้งนอก 

เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนก็บอกแม่ตลอด

แยมพี่คนโตสุดบอกว่า เธอไดรู้้เรื่องป่ามากขึ้น เรื่องหมู่บ้านมากขึ้น เมื่อก่อนไปเรียนแล้วต้อง

อยู่หอ พอมีโครงการนี้ก็ได้กลับบ้านบ่อยขึ้น การที่ได้เป็นแกนนำาในทีมทำาให้เรามีความรับผิดชอบ

มากขึ้น เพราะเราต้องรับผิดชอบงานทุกอย่าง 

ทบัทมิหญงิสาวยิม้งา่ยพดูนอ้ยบอกว่า กอ่นหน้านีไ้มค่อ่ยรูจ้กัปา่ พอมาทำาโครงการนีก้ไ็ด้รูจ้กัปา่

มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากการทำาโครงการนี้ สามารถนำาไปปรับใช้กับการเรียนช่วยในการจดสิ่งท่ีครูสอน

เฉพาะสิ่งที่สำาคัญ ฝึกให้เราเป็นคนจับประเด็นเก่งขึ้น 

ขณะที่ภูมิปิดท้ายว่า เมื่อก่อนเป็นเด็กพูดมาก อยู่ไม่นิ่ง ต้องมีอะไรทำาตลอดเวลา เช่น เล่นเกม 

เปน็คนใจรอ้น ถา้ถามถงึความเปลีย่นแปลง ภูมยิกใหเ้ปน็เรือ่งการฝกึจบัประเด็น การพดู และการฟงั

จากการสรปุข้อมูลตา่งๆ ทีไ่ดร้วบรวมมาทำาเป็นมายแมปสำาหรบัใชใ้นโครงการ การแบง่เวลาท่ีเม่ือกอ่น

จะแบ่งเวลาให้กับการเล่นเกมมากกว่าการทำางาน แต่เพราะโครงการนี้เพราะเป็นงานส่วนรวมไม่ใช่ 

งานเดี่ยวเราเลยต้องยอมวางเกมเพื่อมาช่วยเพื่อนทำางานให้เสร็จ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ รากแก้วของกลุ่มเยาวชนค่อยๆ ฝังรากลึกเข้าไปอยู่ในใจของคนใน

ชมุชน กระบอกเสยีงเลก็ๆ ของกลุม่เยาวชนทีต่อ้งการพืน้ทีใ่นการลกุขึน้มาลองปฏบิตั ิเพือ่พสิจูน์

ตัวเองว่าภายใต้ศักยภาพของคำาว่า “เยาวชน” จะสามารถช่วยเหลือชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไร

บ้าง และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า “เยาวชน” คือกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

ชุมชนไม่ต่างกับผู้ใหญ่
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“ตำ๋มฮอยกอยบำ้นเกดิ” 
เปลี่ยนนำมธรรม 
ให้เป็นรูปธรรม

โครงการนักสืบเดินดินต๋ามฮอยกอยบ้านเกิด

ที่ปรึกษาโครงการ ง ัน ม น อย
พี่เลี้ยงโครงการ าวเ อง ย ง ช น ัน า ม า
ทีมงาน เ วา พ ว าน า ม า

วมพว า ัน า ง ช า อมนาน
วา พ ว าพมพ ัน า ง
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ทั้ง นิกกี้-ทิวากร สุพรรณ ์และ ขิม-วรรณิกานต์ ตาจุมปา แกนนำาเยาวชนบ้านดงใต้พัฒนา 

ค่อนข้างกังวลใจกับการทำาโครงการในครั้งนี้ เพราะทั้ง 2 คนเห็นว่าโครงการที่เลือกทำาเป็น “นามธรรม” 

ไม่เหมือนโครงการอื่นๆ ที่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะ หรือประเด็น 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

“ผลงานในโครงการเราจับต้องไม่ได้ เพราะเราทำาโครงการกับคน สร้างคนให้มีจิตอาสา จึงไม่เห็น

ชิน้งานเหมอืนโครงการอืน่ๆ ” นกิกีบ้อกความกงัวลใจ ขณะทีข่มิชว่ยสำาทับอกีเสยีงวา่ “เรามเีวลาในการ

ทำาโครงการแค่ 6 เดือน ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่า จะพาโครงการไปรอดมั้ย” 

ผลของความไม่มั่นใจ ทั้งเรื่องโครงการที่เป็นนามธรรมและเงื่อนไขเวลาเพียง 6 เดือนกับ

เป้าหมายโครงการเพือ่สรา้งเยาวชนจติอาสามาทดแทนรุน่พี่ๆ  โดยมเีงือ่นไขวา่พวกเขาต้องเตบิโต

ไปพร้อมกับการเรียนหนังสือหรือทำางาน ทำาให้ทั้งนิกกี้และขิมเกือบถอดใจและเกือบเลิกทำา

โครงการไปแล้ว

แตเ่อาเขา้จรงิ ‘ความยาก’ และ ‘ขอ้กังวล’ ของทัง้นกิกีแ้ละขมิกลบัไมใ่ชค่วามสำาเรจ็ หรอืการบรรลุ 

เป้าหมายอย่างการทำาให้น้องๆ ในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นจิตอาสาทำางานเพื่อชุมชนเหมือนที่พวกเธอเป็น 

ไดห้รอืไม ่แตก่ลบัเป็นเงือ่นไขเวลาทีท่ัง้สองเหน็วา่ อาจจะทำาไดไ้ม่เตม็ที ่เพราะขิมเปน็คร ูสว่นนิกกีเ้รยีน

หนังสืออยู่ที่เชียงใหม่

“เราก็ไปคุย ให้คำาปรึกษาว่าลองวางแผนการทำางานกันดีๆ ลองทำาเท่าท่ีสามารถทำาได้ก่อน แล้วค่อย

มาสรปุกนัดวูา่ปัญหามนัอยูต่รงไหน” พีร่ตัน-์จนิดารตัน์ สตัยจ์รงิ โคชจาก สถาบนัวจิยัหรภิญุชยั จงัหวดั

ลำาพูนกล่าว 

สำาหรับโครงการนักสืบเดินดินต๋ามฮอยกอยบ้านเกิด เป็นโครงการที่ขิม นิกกี้ และเพ่ือนคือ 

วมิ-วมิพ์วภิา กนัทาดง ปิง้-ฐติชิญา หอมนาน และ ไวท-์วราพมิพ ์กนัทาดง ตัง้ใจจะพานอ้งๆ เยาวชน

ในหมู่บ้านดงใต้พัฒนาออกไปศึกษาทำาความรู้จักกับของดีในชุมชน เพ่ือให้เกิดความรัก หวงแหน  

หันกลับมาเอาใจใส่ ตลอดจนช่วยกันดูแลบ้านดงใต้พัฒนาในอนาคตให้เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ ปฏิบัติ

สืบทอดกันมา 

“จรงิๆ เราไมต่อ้งทำาโครงการนีก้ไ็ด ้แตพ่อคดิภาพทีพ่วกผมไปทำางานขา้งนอกโดยไมม่แีกนนำาหลกั

ในการทำางาน ใครจะเป็นคนนำาน้องๆ เข้ามาร่วมทำากิจกรรมของชุมชน เพราะโครงการนี้มีความสำาคัญ

มากๆ ที่จะต้องทำา ต้องมีแกนนำาหลักในการไปทำางานเป็นกำาลังเสริมของผู้ใหญ่ในชุมชน” นิกกี้อธิบาย

ถึงที่มาของการทำาโครงการในครั้งนี้ เพราะเห็นว่ามีความสำาคัญ ทั้งๆ รู้ว่ายาก
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ทิวากร สุพรรณ์ วรรณิกานต์ ตาจุมปา
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กระบวนการสร้างจิตอาสาโดยธรรมชาติ  
คือการทำาให้เห็น จากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ กระบวนการส่งต่อ “จิตอาสา” จากรุ่นสู่รุ่นของคนบ้าน 

ดงใต้พัฒนา คือการ “ร้องขอให้ช่วย” เด็กๆ ในชุมชนจึงออกมาปฏิบัติ

ภารกิจในงานบุญงานประเพณีของชุมชนอยู่เป็นระยะๆ และเม่ือถูก  

“ใช้งาน” อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแบบนี้ถูกส่งต่อ “รุ่นสู่รุ่น” 

ช่วยให้บ้านดงใต้พัฒนามีคนรุ่นใหม่ๆ มาทำางานช่วยเหลือชุมชนอย่าง

ต่อเนื่องไม่ขาดสาย

“ปกติเวลามีงานบุญงานประเพณี เด็กๆ จะเข้ามาประชุมร่วมกับ

ผู้ใหญ่ เค้าก็จะรับผิดชอบในส่วนท่ีเค้าต้องรับผิดชอบได้ อย่างงาน 

จลุกฐนิ การออกแบบการแสดง การจดัเครือ่งแตง่กาย เดก็ๆ กจ็ะจดัการ

ของเค้าเอง ผู้ใหญ่แค่ให้แนวทางว่าต้องทำาอย่างไร ซึ่งเค้าก็จะมีพี่โตๆ 

คอยดูแล น้องเล็กๆ ก็จะเป็นลูกมือคอยช่วย” ดาวเรือง ตุ้ยดง พี่เลี้ยง

เยาวชนบ้านดงใต้พัฒนาอธิบายถึงรูปแบบการทำางานร่วมกันระหว่าง

ผู้ใหญ่และเยาวชนในหมู่บ้าน 
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“พวกเราจะมีกลุ่มชื่อว่า ‘กลุ่มเยาวชนรักดงหลวงสบลี้’ เป็นกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้าน ที่จะรวมทั้ง 

4 หมู่บ้าน คือ ดงเหนือ ดงเจริญ ดงหลวงและก็วังม่วง 4 หมู่บ้านนี้จะรวมกันและมีเด็กในชุมชนมาคอย

ช่วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายดนตรี เล่นดนตรีพื้นเมือง กลองสะบัดชัย สะล้อซอซึง กลุ่มนี้ตั้งขึ้นมา

เพือ่ให้เดก็ในชุมชนมารวมตัวกนัเลน่ดนตรแีละเพือ่ใหเ้ดก็ในชมุชนหา่งไกลยาจากเสพตดิ แตห่ลงัๆ เริม่

มีน้องๆ ผู้หญิงเข้ามาร่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นดนตรีไม่ค่อยได้ แต่จะถนัดทำากิจกรรมนันทนาการและ 

ทำากิจกรรมต่างๆ” 

อยา่งไรกต็าม สิง่ทีน่กิกีเ้ลา่ดเูหมอืนวา่บา้นดงใตพ้ฒันาจะไมม่ปีญัหาเรือ่งของการสง่ตอ่ความเปน็ 

จิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นแต่อย่างใด แต่สิ่งที่โครงการอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงคือ “วิธีการ” สร้างคน 

รุ่นใหม่ของชุมชน

“เรามองวา่ทีผ่า่นมาเดก็ๆ ถกูใชใ้หท้ำางาน รุน่ผมกเ็หมอืนกนั อยา่งเวลามงีานผูใ้หญก่ใ็หไ้ป

ช่วยยกของ ยกเก้าอ้ี เสิร์ฟน้ำา ผมเลยคิดว่า จะมีรูปแบบอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีจะสร้างน้องๆ ให้มีจิตอาสา

ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีคนมาเอ่ยปากให้ช่วยทำานู่นทำานี่แบบรุ่นพวกเรา” 

ออกแบบกิจกรรมดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
“ทำาให้เด็กสนุก” คือโจทย์หลักของการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ที่เป็น 

กลุม่เปา้หมาย 30 คน นกิกีใ้หเ้หตผุลว่า จากประสบการณก์ารไปคา่ยของตนเองและการแลกเปลีย่นกนั

ภายในทีม ทุกคนเห็นตรงกันว่า “ความสนุก” จะช่วยสร้าง “ความประทับใจ” และจะทำาให้ผู้ที่มาเข้าค่าย

รู้สึกอยากมาอีกในครั้งต่อๆ ไป 

“ถ้าเราทำาให้เป็นวิชาการมากเกินไป น้องๆ เบื่อแน่นอน เพราะกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือ 

อายุ 8-15 ปี ถ้าเด็กกว่านี้ เราต้องใช้พี่เลี้ยงประกบน้อง 1 ต่อ 1 ทำาให้เราเสียคนทำางานไปโดย 

เปล่าประโยชน์” 

นิกกี้เล่าว่า กิจกรรมช่วงเช้าของการจัดค่าย จะเป็นเกมหนักๆ เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เด็กสนุกแต่ก็

แทรกการเรียนรู้ไปด้วย เช่นกิจกรรม “ตัวเองเป็นใคร” ผ่านการวาดรูปที่เป็นตัวแทนของตัวเอง จากนั้น

ใหไ้ปหาสิง่ของแทนคำาจำากดัความของตวัเอง และใหบ้อกเหตผุลของการเลอืกสิง่นัน้ นอ้งๆ ทีม่าเขา้คา่ย

เลือกสิ่งของที่สามารถแทนตัวเองได้ และบอกเหตุผลว่าเลือกสิ่งนี้เพราะอะไร

จากนั้นให้น้องๆ รู้จักตัวเองผ่านชุดคำาถามคือ 1. ฉันเป็นใคร ชื่ออะไร นามสกุลอะไร นามสกุล

ของตัวเองมาจากที่ไหน มีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไร 2. ฉันเป็นคนโชคดีเพราะที่บ้านฉันมีอะไร  

ซึง่กจิกรรมนีเ้ปน็การพานอ้งๆ ออกไปสำารวจรอบหมูบ่า้นโดยใชร้ถอแีตน๋ ไปดทูีม่าของชือ่บา้นดงหลวง

สบลี้ ไปดูต้นไม้ประจำาหมู่บ้าน ไปทำาความรู้จักกับสถานที่สำาคัญๆ ของชุมชน และไปพูดคุยกับคนเฒ่า

คนแก่ของหมูบ้าน เพื่อให้เด็กๆ ค้นพบคำาตอบของตัวเองว่า เราโชคดีที่หมู่บ้านเรามีอะไร
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“ด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กในหมู่บ้านเรา

เป็นเด็กแบบไหน มีลักษณะอะไร แต่เราไม่เคยได้ยิน

เขาพดูในแงว่ชิาการ แตพ่อเขาออกไปนำาเสนอ กเ็ห็น

ว่ามี 4-5 คนพูดจาฉะฉาน สามารถบอกได้ว่าตัวเอง

เป็นแบบนี้ เพราะอะไร ยังไง พูดแบบวิชาการจนเขา

กลายเปน็จดุเดน่ของกลุม่ บางคนมลีกัษณะความเปน็

ผู้นำาชัดเจน” 

และเมื่อจัดค่ายครั้งที่ 2 ก็เป็นจริงตามทฤษฎี 

“ความสนุกสร้างความประทับใจ” เพราะรอบสองมี

เด็กเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม แม้คนเดิมหายไปแต่ก็มี 

คนใหม่เข้ามามากถึง 40 คน 

“ทำาให้เราต้องมาจัดระบบหน้างานกันใหม่ 

บทบาทต้องชัดขึ้น เพราะรอบสองของค่ายเป็นการ

ทำาแผนทีชุ่มชนคอืการพาออกไปสำารวจสถานทีต่า่งๆ 

เพื่อนำามาจัดทำาเป็นแผนท่ี เราต้องดูแลน้องๆ ให้ 

อยู่ในเส้นทางที่กำาหนดให้ได้ ห้ามพลาด” นิกกี้บอก 

วิธีบริหารจัดการงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

บริหารทีมเป็น + จัดการเวลาได้ = 
เงื่อนไขทำางานให้ลุล่วง

แมจ้ะมเีวลาคอ่นขา้งจำากดั และทมีแกนนำาหลกั

ตา่งมภีารกจิ แตด่ว้ยความเชือ่ทีว่า่ “จติอาสาสรา้งได”้ 

บวกกับอยากออกนอกกรอบเดิมๆ ดังน้ันการวางแผน

การทำางานใหร้ดักมุจึงถอืเปน็เรือ่งสำาคญัของทีมทีจ่ะ

ทำาให้น้องๆ “รักบ้านเกิดตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมา 

บอกให้รัก” โดยแกนนำาหลักต้องมาประชุมก่อนว่า  

ในแต่ละกิจกรรมจะวางบทบาทของทีมอย่างไร 

อย่างที่บอก แผนของเราคือการจัดค่าย 2 ครั้ง 

โดยมีน้องๆ ในชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 30 คน เมื่อ

คนทำางานมเีวลาวา่งไมต่รงกนั เพราะตอ้งทำางาน และ

เรยีนหนงัสอื เราจงึวางระบบใหม้ทีมีหลกั กบัทมีหนนุ 

ทีมหลักคือขิมและนิกกี้ทำาหน้าที่เป็นคนนำาในการ

วางแผนและออกแบบกิจกรรมร่วมกับทีมหนุน ซึ่ง 

ทำาหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน
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“เราอยากทำางานตรงนี้เพราะเป็น

ชมุชนของเราเอง อกีอย่างกอ็ยากชว่ยพี่ๆ  ซึง่

ไมค่อ่ยมเีวลาวา่งเนือ่งจากพวกเขาตอ้งทำางาน 

ถงึจะทำาออกมาไดไ้ม่ดเีทา่รุน่พ่ี แตเ่รากเ็ลอืกที่

จะทำา หลงัประชมุวางแผนและแบง่งานกนัแลว้ 

ทีมที่อยู่ในชุมชนก็จะคุยกันว่ามีใครมาได้บ้าง 

ถา้เหลอืกนัสองคนกต็อ้งทำาสองคน แต่หาก

เหลือแค่คนเดียวก็ต้องทำาคนเดียว แต่การ

ทำางานคนเดยีวหรอืสองคนไมไ่ด้หมายความ

ว่าคนที่เหลือจะไม่รู้ เพราะเราสื่อสาร และ

ปรึกษากันผ่านเฟซบุ๊ก พี่ๆ ก็จะรับรู้ด้วยว่าทำาอะไรกันไปถึงไหน” ขิมบอกความมุ่งมั่น

ผลของการบริหารทีมและเวลาเมื่อถึงช่วงของการจัดค่าย มีทีมหนุนมาช่วยงานกว่า 20 คน 

“ผมมองว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก ตอนแรกไม่คิดว่าเราจะทำาได้ ถ้าจะให้ตอบว่าบทเรียนจาก

การทำาโครงการคือเรื่องอะไร คำาตอบคือ เราพุงเป้าไปที่การสร้างคนรุ่นใหม่คือเด็กเล็กๆ ในชุมชนมาก

เกินไป โดยลืมมองน้องๆ ที่เป็นทีมงานของเราเอง เราเห็นว่าพวกเขามาช่วยงานอย่างแข็งขัน ซึ่งจริงๆ 

แล้วกลุ่มนี้แหละคือกำาลังหลักที่จะมาสานต่องานของหมู่บ้านในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะ 

ไม่ช่วยกันพัฒนาน้องๆ รุ่นต่อๆ ไปนะครับ” นิกกี้เล่าความรู้สึก

ด้านขิมชี้ว่า ตลอดช่วงเวลาของการทำาโครงการ แม้เธอจะเข้ามามีบทบาทในทีมค่อนข้างน้อย  

แต่ประเด็นที่เธอเห็นคือการสื่อสารและให้กำาลังใจน้องๆ ที่ทำางานอยู่ในชุมชน

“อย่างน้อยการส่งข้อความเข้ามาทักทายในเฟซบุ๊ก ก็ทำาให้น้องๆ มีกำาลังใจในการทำางาน เพราะ

พวกเขาจะรู้ว่าพี่ๆ ไม่ได้ทิ้งเขาไปไหน” 

ในส่วนของน้องๆ รุ่นใหม่ ถึงขณะนี้อาจจะยังระบุไม่ได้ว่า “จิตอาสา” เกิดขึ้นแล้วหรือยัง 

แต่ท่ีแน่ๆ คือ ทีมงานในโครงการหลัก บวกกับ “ทีมหนุน” อีกว่า 20 ชีวิต คือคำาตอบท่ีเป็นรูปธรรม

ของโครงการนี้

เ นเ องม ั ยมา อน มค วา
เ า ำา เ ยน า า ำา ค ง า
คือ เ าพงเ า า างคน น มคือ
เ เล นชมชนมา เ น ยลมมอง
นอง เ น มงาน องเ าเอง ง ง
ลว ลมน ล คือ ำาลัง ลั มา
าน องาน อง ม าน นอนาค
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โครงการผักสวนครัวในรั้วบ้าน 

พี่เลี้ยงโครงการ ั น นัน ชค ง ั ั น นัน า า
ทีมงาน ั เอ นัน ชค ง ั น ัพย า

ั ช ว วช า เ ง า
พชชา ันอาชาว

พักหน้ำจอ
ออกไปรู้จัก
ผักสวนครัว
ในร้ัวบ้ำน

151

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



152

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



153

พลังพลเมืองเยาวชนคนลำาพูน



ใครซักคนพูดไว้ “แค่เปิดประตูเดินออกไปก็ได้ผจญภัยในโลกกว้างแล้ว” แต่เสียงพร่ำาบ่น

ของแมท่ีบ่อกว่า “ออกจากหนา้จอคอมพวิเตอร ์ไปทำาอยา่งอืน่บา้ง” อาจทำาใหท้ัง้ แพท-ณฐัฏเ์อก 

นันทโชครุ่งศักดิ์ คอม-ธนทรัพย์ ปัญโญกาศ และบิว-ณัฐกฤช ใจแก้ว ตอบอยู่เงียบๆ ในใจว่า 

“อยากออกไปเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปทำาอะไร” 

กระทั่ง ครูดอกไม้ ปานพาน โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช ่ที่สอนเด็กกลุ่มนี้มาก่อน มาชวนทำา

โครงการ เดก็ๆ จงึเหน็วา่ พน้ออกจากจอคอมพวิเตอรแ์ละเกมมเีรือ่งราวสนกุๆ อีกมากมายหลายเรือ่ง

โดยเฉพาะเรื่อง “ผัก” 

“เรามองวา่ชมุชนมีพืน้ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการปลกูผกัเยอะ เพราะพืน้ทีเ่หมาะกบัการเกษตรมาก 

คอือดุมสมบรูณ ์แตก่เ็ห็นว่ามเีพยีงผูใ้หญเ่ท่านัน้ทีท่ำาอยู ่ไมค่อ่ยเหน็เดก็ๆ ออกมาชว่ยทำาเทา่ไหร ่พอดี

ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคนอังกฤษเขาบอกว่า การปลูกผักจะช่วยฝึกเด็กๆ ได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะ

เรือ่งความอดทน เพราะตอ้งรอผกัโต และเรือ่งระเบยีบวนิยัทีต่อ้งหมัน่ดแูลผักทีต่วัเองปลกู พอมโีครงการ

เข้ามาก็เลยคิดว่าน่าจะชวนกลุ่มเด็กๆ ออกมาทำางานร่วมกัน” 

ออกไปศึกษาและเรียนรู้ชุมชน 
การชวนของครูดอกไม้ ไม่มีเด็กคนไหนปฏิเสธ แต่อาจจะออกแนวงงๆ จับต้นชนปลายไม่ถูกว่า

จะต้องเริ่มต้นจากอะไร โดยเฉพาะการหาประเด็นที่จะทำาโครงการ 

“ตอนแรก เด็กๆ บอกว่าจะทำาเร่ืองขยะ เพราะชุมชนกำาลังทำาโครงการชุมชนน่าอยู่ แต่พอมา 

ทบทวนก็เห็นว่าเรื่องขยะน่าจะกว้างไป เลยแนะนำาให้ลองดูเรื่องใกล้ๆ ตัวว่าสนใจเรื่องอะไร ก็มีแนะนำา

ไปบา้งวา่เรือ่งผกัสวนครวักน็า่สนใจ” แตก่ารชีแ้นะของครดูอกไมเ้รือ่งผกัสวนครวั เดก็ๆ กเ็กบ็ไวเ้ปน็หนึง่

ในตัวเลือกของการทำาโครงการต่อจากเรื่องขยะ แต่เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและมีข้อมูลในการประกอบ

การตัดสินใจมากพอ พวกเขาขอไปเก็บข้อมูลบริบทชุมชนดูก่อนว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้าง

หงส์-วชิราภรณ์ เป็งกาศ จึงอาสาเป็นแกนนำาพาทีมลงไปศึกษาชุมชน และก้าวแรกของพวกเขา

ทีเ่ดนิออกมาจากจอคอมพวิเตอรก์พ็บวา่หมูบ่า้นทีพ่วกเขาอาศัยอยูม่ขีองดีมากมาย ทัง้งานไมแ้กะสลกั 

สวนลำาไย และสวนผกัในรัว้บา้น แตเ่มือ่ตอ้งเลอืกเรือ่งทีส่นใจมาทำาโครงการ ทมีงานซึง่ได้ประเมนิความ

สามารถแล้วคิดว่าเรื่องสวนผักในรั้วบ้านน่าจะเหมาะกับศักยภาพของทีมงานมากกว่า เพราะมี

ความรู้จากการเรียนในวิชาเกษตร และเคยช่วยครอบครัวมาบ้าง และที่สำาคัญ ในชุมชนเองก็มีผู้รู้พอที่

ให้คำาปรึกษาเรื่องนี้หลายคน จึงตัดสินใจทำา โครงการผักสวนครัวในรั้วบ้าน

“ที่คิดจะทำาเรื่องผักสวนครัวเพราะเห็นว่า การปลูกผักไว้กินเป็นเรื่องสำาคัญ และคนที่ปลูกเป็นก็มี

แตก่ลุม่ผูใ้หญ ่ถ้าโครงการเราสามารถเกบ็รวบรวมชนดิผกั และวธิกีารปลกูได ้กจ็ะชวนนอ้งๆ ในหมูบ่า้น

มาช่วยกันปลูกที่บ้านใครบ้านมัน ชุมชนของเราก็จะมีผักปลอดภัยไว้รับประทาน” แพทร่ายยาวถึง 

เป้าหมายในการทำาโครงการของทีม
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ณัฐฏ์เอก นันทโชครุ่งศักดิ์ ธนทรัพย์ ปัญโญกาศ

ณัฐกฤช ใจแก้ว

รพิชชา ขันอาชาวะ

ชัยพงษ์ เดคำาภาพ
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อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการดำาเนินงานต้องมี

กิจกรรม “ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแก่คนในชุมชน” 

เพื่อให้คนในชุมชนรับรู้ว่ากลุ่มเยาวชนกำาลังทำาอะไร

กนัอยู ่เพือ่ขอความรว่มมอื และขอการสนับสนนุจาก

ชุมชนกรณีต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชน 

แตกิ่จกรรมแบบนีไ้มง่า่ยสำาหรบัมอืใหม ่อาการ

ประหมา่กม็าเยอืน โดยเฉพาะกบัแพททีว่นัๆ เคยอยู่

แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่เคยสุงสิงพูดจากับใคร 

หรือจะพูดบ้างก็แค่คุยเล่นกับเพื่อนๆ และคนใน

ครอบครัว แต่เมื่อต้องมายืนต่อหน้าคนเยอะๆ ที่ 

ไม่สนิท เขาต้องใช้ความกล้าพอสมควร 

“วันที่นำาเสนอ ไม่มีการเตรียมตัวใดๆ สคริปต์

กไ็มม่ ีพดูไปเขนิไป ยังดทีีม่หีงส์คอยชว่ยจับฟลปิชารต์ 

หลังพูดเสร็จชาวบ้านก็แนะนำาว่า คราวหน้าให้ 

เรยีบเรยีงเนือ้หาใหด้กีอ่นพดู ผมกน็อ้มรบัคำาแนะนำา 

และจะนำาไปปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ก็ดีใจที่คนในชุมชน

ให้ความสำาคัญกับการทำางานของเรา” แพทเล่า 

รายละเอียดถึงการก้าวเดินออกจากคอมฟอร์ตโซน

ครัง้แรกของตวัเอง โดยแพทยอมรับวา่ นีเ่ปน็ครัง้แรก

ที่เขายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ถ้าเป็น

เมือ่กอ่นหากโดนพอ่แมว่า่กจ็ะมเีถยีงบา้ง หรอืไม่

ก็เงียบเฉย 

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนการดำาเนินงานจะไป 

ได้ดีในช่วงเริ่มต้น แต่มีเหตุต้องหยุดชะงักนานกว่า  

2 เดือน เนื่องจากหงส์แกนนำาหลักของทีมออกไปอยู่

นอกพื้นที่ ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ในทีมก็ติดภาระเรื่อง

การเรียน แพทจึงเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทาง 

“ครดูอกไมม้าถามวา่จะเอายงัไงตอ่ เรากอ็ยาก

ทำาต่อ อยากไปให้สุด เลยไปชวนคอม บิว และ ยีน-

รพิชชา ขันอาชาวะ เข้ามาร่วมทีม” 

ลงมือทำา เพิ่มเติมประสบการณ์
ทีมงานใหม่ เอาแผนการทำางานออกมากาง 

ก็พบว่ามีอีกหลายกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำาเนินงาน  

โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเรื่องผักสวนครัว “แพท-

คอม-บวิ-ยนี” จงึลงพืน้หาขอ้มลูผูรู้ก้อ่นเปน็ลำาดบัแรก
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“การลงไปหาความรู้ก็ไม่ยาก เพราะผู้รู้เป็นปู่ผมและยายของหงส์ ผักที่ปู่สอนปลูกก็มีฟักทอง  

ผักกาดจอ โดยข้อมูลที่ได้ทีมนำามาจัดทำาเป็นแผนที่ชุมชน ระบุรายละเอียดคือ บ้านเลขที่ ช่ือผู้รู้”  

คอมอธิบาย ส่วนสรรพคุณของผักแต่ละชนิดทีมงานจะตรวจสอบเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด 

เมื่อได้แผนที่ชุมชนแล้ว ทีมงานชวนกันลงพ้ืนที่สำารวจบ้านผู้รู้อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยไม่รอให้

สมาชิกครบทีม เพื่อนคนไหนว่างก็มาช่วยกัน โดยหลักๆ มี แพท คอม ส่วนหงส์ถ้าว่างก็จะเข้ามาช่วย

สัมภาษณ์ด้วย ซึ่งก่อนลงพื้นที่ทีมจะมีการพูดคุยกันเรื่องเนื้อหาข้อมูลที่จะเก็บว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชื่อผัก 

วิธีปลูก ระยะเวลาในการปลูก การประกอบอาหาร โดยคำาถามจะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์การปลูก

ผักของบ้านผู้รู้แต่ละคน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ทีมได้จัดอบรมให้เด็กในชุมชนประมาณ 10 คนเรียนรู้ 

วิธีการปลูกผัก พร้อมกับชักชวนให้เด็กนำาไปทดลองปลูกที่บ้าน 

“ระหวา่งทีบ่อกใหเ้ดก็ปลกูผกั ผมกป็ลกูดว้ยเหมอืนกนั แตผ่มจะปลกูในยางรถยนต ์เชน่ สะระแหน ่

ตน้หอม เพราะอยากนำามาใชต้กแตง่บา้น ซือ้เมลด็พนัธุส์ะระแหนม่าปลกู พอพอ่เหน็กบ็อกวา่สะระแหน่

แคเ่อากิง่ปกัลงดินมนักข็ึน้แลว้ ตอนแรกผมกไ็มเ่ช่ือ แตพ่อทดลองปกัไปไมก่ี่วนัสะระแหนก่ข็ึน้” แพทเลา่ 

พร้อมบอกว่าต้นหอมที่เขาปลูกได้นำามาใส่ไข่เจียวกินด้วย

ขณะทีค่อมซึง่เปน็หลานผูรู้ ้บอกวา่ ปกตเิขาชว่ยทีบ่า้นปลกูผกัอยูแ่ลว้ ตอนทำาโครงการกไ็ดท้ดลอง

ปลูกฟักทอง แต่ตอนนี้ตายไปแล้วเพราะโดนน้ำาเยอะเกินไป เพราะเป็นช่วงหน้าฝนพอดี

เพราะเปา้หมายของโครงการคอื การพาตวัเองและเดก็ในชมุชนออกจากจอคอมพวิเตอร ์ทมีงาน

จึงจัดค่ายเรียนรู้การปลูกผักโดยร่วมมือกับโครงการสืบสานผักพ้ืนบ้านอาหารพ้ืนเมืองของบ้านหนองยางฟ้า

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง วนัแรกเรยีนรูเ้รือ่งการปลกูผกัทีบ่า้นดอยแช ่วนัทีส่องเรยีนรูก้ารทำาอาหารพืน้บา้น
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ทีบ่า้นหนองยางฟา้ ซึง่ครัง้นีม้เียาวชนเขา้รว่ม 27 คน 

แบ่งน้องเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีพี่คอยดูแลกลุ่มละ 

2 คน ซึ่งก่อนที่จะพาน้องไปเรียนรู้ ทีมจะนัดหมาย

กับผู้รู้ไว้ก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด เมื่อไปถึง

ให้เจ้าของบ้านเป็นคนเล่าเริ่มตั้งแต่ ชื่อผัก วิธีปลูก 

สรรพคุณ การประกอบอาหาร แล้วจึงไปดูแปลงผัก  

ดูเสร็จก็ให้น้องแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำาเสนอเรื่องผัก

ที่น้องชอบ โดยไม่มีการบังคับ 

แม้จะเป็นการทำากิจกรรมกับเด็กเยาวชนใน

ชุมชนเป็นช่วงสั้นๆ ซึ่งอาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้ แต่แพทบอกว่า แค่นี้เขาก็ดีใจแล้ว และการทำา

กิจกรรมก็ดีกว่าที่คิดไว้มาก “เราแค่อยากให้ออกมา

ปลูกผักบ้าง ออกมาจากจอคอมสัก 5 นาที 10 นาที

ก็ยังดี”

การเติบโตเมื่อได้ทำากิจกรรม
แม้จะไม่ประสบผลสำาเร็จจากการปลูกผัก 

เทา่ไรนกั แตผ่ลทีไ่ดจ้ากการ “ปลกู” คอืประสบการณ์

ทำางานร่วมกันของทีม โดยเฉพาะคอมที่เมื่อก่อน 

ไม่ทำาอะไรเลย วันๆ อยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์  

การมาทำาโครงการน้ีทำาให้เขาได้ลองลงมือทำาอะไร

ใหม่ๆ เช่น ได้เรียนรู้สูตรอาหาร รู้จักทำากับข้าว 

กินเอง อย่างน้อยเวลากินมาม่าก็รู้จักหาผักมาใส่ 

ซึ่งน่าจะดีกับอนาคตของตนเองเมื่อต้องไปเรียน

ต่อในระดับอุดมศึกษา แถมการได้กินผักที่ตัวเอง

ปลูกก็รู้สึกภูมิใจ 

“สิง่ทีไ่ดจ้ากโครงการนีค้อื “เพือ่น” เมือ่กอ่น

เวลาคุยกับใครจะคุยผ่านแชต ไม่ต้องเห็นหน้าตา

กัน การทำางานน้ีทำาให้ผมได้พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อนคนอื่นมากขึ้น” แพทบอก 
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การกล้าพูด กล้าแสดงออก คือข้อดีท่ีแพทได้จากโครงการนี้ “ตอนแรกไม่กล้าพูดเลย เวลา 

พูดหน้าชั้นเรียนจะก้มหน้าอ่านสคริปต์อย่างเดียว พูดไปก็หลบหน้าหลบตาไป ครูก็ว่าบ่อยๆ แต่

เดีย๋วนีไ้มค่อ่ยอายและกลา้มองหนา้เพือ่นแลว้ การทำางานกเ็ปลีย่นไป กลายเปน็คนทีคิ่ดกอ่นแลว้จงึ

ค่อยลงมือทำา และมีการวางแผนการทำางานมากขึ้น”  

คอม บอกว่า ปกติเขาชอบทำางานคนเดียว ก็รู้จักการทำางานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อน การทำางานมีแบบแผนมากขึ้น ซึ่งสามารถนำามาปรับใช้ในวิชาเรียนได้ โดยเฉพาะเรื่อง

การลงชมุชน และเลน่เกมนอ้ยลง จากเดิมทีเ่ล่นทกุวนั

ก็ลดลงเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ ท่ีสำาคัญคือทำาให้รู้จัก

ชุมชนตนเองมากขึ้น 

“จริงๆ ตอนแรกผมไม่อยากทำาเลยครับ โครงการ

อะไรก็ไม่รู้ งงไปหมด ไม่รู้เลยว่าทำาไปทำาไม ทำาแล้วเรา 

จะได้อะไร มีประโยชน์อะไรกับเรา แต่พอเริ่มทำามันก็

เปลี่ยนความคิดหลายอย่าง ทำาให้เราได้ฝึกคิด ฝึกให้เรา

กล้าแสดงออก ดีกว่าที่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆ” 

3 หนุ่มบอกว่า ปีหน้าถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามา

เป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้

เหมือนพวกเขา

ด้วยความเป็นห่วงเด็กเยาวชนในชุมชนบ้านดอยแช่จะไปมั่วสุมทำาสิ่งไม่ดี และความกังวลว่าลูก

หลานจะห่างไกลชุมชน ครูดอกไม้ และพ่อหลวงณัฐฏ์ชน นันทโชครุ่งศักดิ ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยแช ่

จงึอยากสนบัสนนุใหเ้ดก็ๆ ไดท้ำางานกบัชุมชน ใหเ้ขาเกดิความรูส้กึรกัทอ้งถิน่  มคีวามอดทนรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ที่ได้รับ และฝึกความกล้าแสดงออก ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ดีดังที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะแพทที่เป็นลูกชาย

ของพอ่หลวงท่ีใชเ้วลาเลน่เกมนอ้ยลง รูจ้กัแบง่เวลามาทำางานโครงการและเรยีนหนังสอื ถอืเปน็ครัง้แรก

ที่บ้านดอยแช่มีเด็กเยาวชนรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมเพื่อชุมชนที่กลับมาร้อยรัดให้ความสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชนหลายๆ ช่วงวัยดีขึ้น ปู่ ย่า ตา ยาย และพ่อแม่ที่เห็นลูกปลูกผักก็เข้ามาช่วยสอนวิธีปลูก  

ช่วยดูแลรดน้ำาพรวนดิน แม้แต่ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านก็อาสาให้ความรู้อย่างเต็มใจ โดยไม่ถือว่าเป็น

ภาระ เป็นภาพความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันดึงเด็กเยาวชนให้ออกห่างจาก 

ภาวะเสี่ยงได้อย่างน่าชื่นชม

อน ม มอยา ำาเลยค ั
ค ง า อ ม งง ม
ม เลยวา ำา ำา ม ำา ลวเ า

อ ม ยชนอ ั เ า
พอเ ม ำามัน เ ลยนความค
ลายอยาง ำา เ า ค

เ า ลา งออ วานัง
เลนเ ม วัน
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เร ื่องผักๆ
กับสำยใยรัก
ของชุมชน

โครงการสืบสานผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

ที่ปรึกษาโครงการ ค อ ม านพาน
พี่เลี้ยงโครงการ ั ม น ว
ทีมงาน เพย น า เนาวเ าชน เ วา

อั าว า า อง อายวัน
ั พล า ั า พ มพ
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ถ้าเห็นเพื่อนไม่กินผัก น้องจะทำาอย่างไร?’

จากคำาถามท่ีเหมือนจะง่ายคำาถามเดียว ใครจะไปคิดว่า 4 น้องวัยใสแห่งเมืองลำาพูน จะรวมพลัง

กนัคดิออกมาเปน็กจิกรรมทีใ่หผ้ลลพัธน์า่เหลอืเชือ่ ไมใ่ช่แคเ่รือ่งกนิผกั แตยั่งเชือ่มโยงไปสูว่ถิภีมูปิญัญา 

และเชื่อมร้อยสายใยให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 เรือ่งผกัๆ จะไปเกีย่วกับภมูปิญัญาและความสามัคคขีองชุมชนไดอ้ยา่งไร? “กอ้ง-พมิพ-์เอือ้ง-

ทอย” อยากเล่าให้ฟังแล้ว...

รวมพลังคิด แก้วิกฤตเด็กไม่กินผัก
โครงการสืบสานผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ตั้งต้นจากที่ ครูดอกไม้  

ปานพาน ที่ปรึกษาโครงการชวนน้องๆ ท้ังสี่คนมาร่วมกันทำาโครงการดีๆ ให้

ชุมชน ซึ่ง ก้อง-ก้องกิจ อ้ายวัน คือคนแรกที่ขันอาสา เพราะมีประสบการณ์

การทำาโครงการที่โรงเรียนอยู่แล้ว และคิดว่าในละแวกบ้านยังไม่เคยมีเยาวชน

รวมกลุ่มกันทำาโครงการมาก่อน การเป็นเยาวชนกลุ่มแรกที่ทำาโครงการเพื่อ

ชุมชนจึงน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ ก้องจึงชวนเพื่อนวัยเด็กใน

ละแวกบา้นมารวมกลุม่กนั นัน่คอื พมิพ-์เพยีรนภา เนาวเรศ, เอือ้ง-ภาชนิ ีเจ

สะวา และ ทอย-อัจศราวุธ สารกาศ ซึ่งแม้ทั้งสี่คนจะอยู่ต่างโรงเรียน แต่ก็ใช้

เวลาช่วงเย็นตอนกลับบ้านและเสาร์อาทิตย์ มาคิดแก้ปัญหาให้ชุมชน

แรกทีเดียวการหาโจทย์ของทีมมุ่งไปท่ีเรื่องใหญ่อย่างไฟป่า ยาฆ่าแมลง 

และไมแ้กะสลกั แตไ่ด้รบัคำาแนะนำาจาก พีว่ทิย-์จริทปีต ์ขดัมะโนแก้ว นกัวจิยั

เกษตรยั่งยืนและพี่เลี้ยงโครงการ ว่า เรื่องมันใหญ่ไป

วิธีที่พี่วิทย์ใช้คือ โยนเรื่องให้เด็กๆ คิดกันเอง เช่น กิจกรรมนี้มันหนัก 

ไปไหม มีทักษะมากพอที่จะทำาได้หรือไม่ ฤดูกาลที่จะทำาเหมาะสมหรือไม่

“เพราะเด็กๆ เขาไม่ชอบการบังคับให้ทำา เราจึงต้องชวนเขาทำาหรือให้ 

เขาทำาในสิ่งที่เขาอยากทำาก่อน แต่จะไม่ไปบังคับให้เขาทำาในสิ่งที่เราต้องการ  

เราอยากให้โครงการออกมาตามธรรมชาติของเด็ก”

หลังจากได้คำาแนะนำาของพี่วิทย์และครูดอกไม้ให้ทีมลดมุมมองลงมาให้

ใกล้ตัวมากขึ้น ในที่สุดทีมก็มองเห็นหนึ่งในปัญหาที่ใกล้ตัวพวกเขามากที่สุด 

เปลีย่นมาทำาเรือ่งอาหารและผกัแทน ดว้ยเหตผุลสัน้ๆ งา่ยๆ คอื เห็นนอ้งๆ 

สนใจแต่อาหารในร้านสะดวกซื้อ พวกเราจึงอยากให้น้องๆ ทานผักบ้าง

ครูดอกไม้ ปานพาน

จิรทีปต์ ขัดมะโนแก้ว
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ก้องกิจ อ้ายวัน เพียรนภา เนาวเรศ

ภาชินี เจสะวา อัจศราวุธ สารกาศ
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ยกเรื่องผักเป็นวาระแห่งชุมชน
โจทย์ของทีมคือสร้างกระบวนการให้เด็กๆ ใน

ชุมชนหันมารับประทานผักในรูปแบบของอาหาร 

พื้นเมืองให้มากขึ้น องค์ความรู้ก็ไม่ต้องไปหาจาก

ที่ไหนไกล เพราะคุณยายของก้องเป็นปราชญ์ชุมชน

ด้านอาหารพื้นบ้านอยู่แล้ว ที่เหลือก็แค่การวางแผน

โครงการและลงมือทำาจริง!

“ตอนแรกเราปรกึษาหาวธิกีบัทีม วางแผนเสรจ็

แลว้กไ็ปบอกผูใ้หญบ่า้นและแกนนำาชมุชนเพือ่ขอเขา้

ชี้แจงโครงการในที่ประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้าน” 

ทอยเลา่กระบวนการทำางานของทมี กอ่นทีก่อ้ง

จะยอมรับว่า แค่กิจกรรมแรกนี้ทีมก็หนาวๆ ร้อนๆ 

กันแล้ว

“พวกเราไม่เคยพูดในท่ีชุมชนกันมาก่อนเลยครับ 

(หัวเราะ) ท้ังต่ืนเต้นท้ังกดดัน ก่อนพูดก็มีการเตรียมตัว

เล็กน้อย คิดกันว่าจะพูดเรื่องอะไร พูดยังไง และ

วางแผนเรื่องถ่ายวิดีโอเพื่อเอาไปตัดต่อด้วยครับ”

การประกาศให้ผักเป็นวาระแห่งชุมชนของทีม

สำาเร็จลงได้ด้วยดี ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนลุกหนีเลยตลอด

การชี้แจงโครงการของทีม ซึ่งนับเป็นกำาลังใจชั้นดี 

ให้ทีมเดินหน้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป นั่นคือการ

สำารวจและกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย

“เราสำารวจเด็กที่มาเรียนพิเศษว่ามีใครเข้า 

ร้านสะดวกซื้อบ้าง อยากรู้ว่าเด็กให้ความสำาคัญกับ 

ร้านสะดวกซื้อมากกว่าผักและอาหารในหมู่บ้าน 

แค่ไหน ถ้าทานอาหารในร้านสะดวกซ้ือ เขาทานอะไร” 

ก้องเล่า

“จากเด็ก 30 กว่าคน ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 

เข้าร้านสะดวกซื้อ อาหารที่ซื้อทานส่วนมากก็จะเป็น

ขนม น้ำาหวาน และข้าวด้วยเพราะสะดวก หลายครั้ง

ผู้ปกครองก็เป็นคนซื้อให้ด้วยตัวเอง” พิมพ์สรุปผล 

การสำารวจ
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เมื่อการสำารวจได้ผลที่ชัดเจน ทีมจึงเดินหน้าเก็บข้อมูลและโฟกัส

กรุ๊ปกลุ่มเป้าหมาย 15 คนถึงบ้าน

“ในการเกบ็ขอ้มลูทมีแบง่หนา้ทีก่นัคอื คนสมัภาษณ ์คนบนัทกึ และ

คนถ่ายวิดีโอ โดยข้อมูลที่เก็บคือสรรพคุณของผักพื้นบ้าน ความสำาคัญ

อาหารพื้นบ้าน ปั่นจักรยานกันไปที่บ้านย่าอำาพร เจสะวะ ปราชญ์ 

ด้านผัก และยายนงคราญ ป๋ากาศ ปราชญ์ด้านอาหาร” ก้องเล่า

กระบวนการนีเ้องทีท่ำาใหภ้มูปิญัญาได้รบัการถา่ยทอดจากรุน่สูรุ่่น 

ทั้งสรรพคุณของผักพื้นบ้านอย่างดอกแค ชะอม ฯลฯ อาหารพื้นเมือง

อย่างแกงแค จอผักกาด น้ำาพริกอ่อง กล้วยปิ้ง ไข่ป่าม ฯลฯ และก็ยิ่ง

ขยายออกไปสู่วงกว้างมากขึ้น เมื่อทีมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ของ 2 โครงการคอื โครงการสบืสานผกัพืน้บา้น และโครงการผกัสวนครวั

ในรั้วบ้านที่มีพื้นที่ดำาเนินโครงการอยู่ใกล้กัน

“การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกพวกเราพากันไปเรียน 

การปลูกผักกับโครงการผักสวนครัวในรั้วบ้านที่บ้านดอยแช่ วันที่สอง 

กลุม่บา้นดอยแชก็่มาเรยีนรูเ้รือ่งการทำาอาหารจากผกัพืน้บา้นกบัพวกเรา  

โดยเราเชิญปราชญ์หลายๆ ท่านสอนทำาอาหาร ทำาเสร็จก็รับประทาน

อาหารร่วมกันครับ” ก้องด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

แม้จะเป็นการทำางานร่วมกันของ 2 ทีมก็ไม่มีปัญหา ทุกคนต่าง 

ช่วยเหลือกันเต็มที่ ไม่มีใครเกี่ยงว่าเป็นงานฉันหรืองานเธอ

เมื่อผักผลักดันให้เติบโต
หลังจากเวทีจบลง ทีมรู้สึกภูมิใจอย่างมากเมื่อพบว่าน้องๆ ที่เข้า

ร่วมโครงการเริ่มกินผักเยอะขึ้น

“หลงัใหค้วามรูแ้ละชกัชวนเขา้โครงการ เราสงัเกตเหน็เดก็ในซอย

และผ่านแบบสอบถาม เห็นว่าเด็กๆ เริ่มกินผักมากขึ้น บางคนที่ไม่

กินผักเลยก็เริ่มกินบ้างแล้ว โดยเฉพาะตัวหนูเองเมื่อก่อนไม่กินผัก 

ก็เริ่มมากินตอนทำาโครงการ เพราะเราเป็นแกนนำา ต้องทำาให้น้อง

เห็นว่าเรากินได”้ เอื้องเล่าพร้อมรอยยิ้ม

ถือเป็นผลลัพธ์อันน่าดีใจที่เด็กๆ ในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าและหัน

มากินผักผ่านอาหารพื้นเมืองกันมากขึ้น เชื่อได้เลยว่าน้องๆ จะต้อง

เติบโตแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นเป็นแน่ กระนั้น คนที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นชัดก็คือ
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ทีมทั้งสี่ ที่การทำาโครงการน้ีทำาให้พวกเขาได้ฝึกฝน

ทกัษะและพฒันาความสามารถอย่างเปน็รูปธรรม ท้ัง

ความกล้าแสดงออก ทักษะการถ่ายทำาและตัดต่อ

วิดีโอ และการทำางานเป็นทีม

“แตก่่อนหนเูปน็คนขีอ้าย ไมก่ลา้แสดงออกเลย 

แต่ตั้งแต่มาทำาโครงการ รู้สึกว่ากล้าที่จะทำาหรือ

แสดงออกมากขึน้ อยา่งการนำาเสนอขอ้มลูตา่งๆ ให้

กับคนอื่น” เอื้องเล่าพร้อมอมยิ้ม

“สำาหรบัผม สิง่ท่ียากทีส่ดุคอืการถา่ยวดิโีอครบั 

มันต้องหามุมกล้องที่ดี ควบคุมกล้องให้ดี ซึ่งพวกผม

ถ่ายกันหลายรอบมาก (ยิ้ม) บางครั้งถ่ายอยู่ดีๆ ก็ขำา

แล้วก็พากันหัวเราะ ก็ต้องเริ่มถ่ายใหม ่

“เน่ืองจากผมเป็นประธานนักเรียนด้วย จึงมีงาน

ค่อนข้างมาก ต้องจัดสรรเวลาให้ดี ต้องรับผิดชอบ

ทัง้เรือ่งโครงการและงานสว่นตัว เชน่ ทางโครงการ

จัดอบรม 3 วัน แต่ผมติดงานโรงเรียน ต้องตามมา 

วันที่ 3 แทน แม้จะสายแต่ก็ต้องมา”

เป็นความยากที่เกิดจากการไม่เคยได้ลองทำา 

แต่เมื่อได้ทำาแล้วก็จะทำาเป็น และเกิดเป็นทักษะที่

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต

“เป็นเรื่องดีค่ะ เพราะได้ประสบการณ์ที่เรา

สามารถนำาไปใช้ในอนาคตได้ อย่างที่ใกล้ตัวที่สุด 

ตอนนี้ก็คือ ครูให้ทำาวิดีโอส่งงานค่ะ” พิมพ์เล่าพร้อม

รอยยิ้ม

และเหนืออื่นใดคือ การรู้จักทำางานร่วมกัน 

เป็นทีม

“โครงการนีท้ำาใหเ้รารูจ้กัแบง่หนา้ทีก่นัทำางาน

รู้จักวางแผน อย่างเวลาที่บางคนมาไม่ได้เราก็ให้อีก 

คนหน่ึงทำาหน้าท่ีแทน รู้จักแก้ปัญหา อย่างการจัด

อบรมน้องๆ คราวก่อน น้องไม่ฟังเรา เราก็ช่วยกันหา

ทางแก้ไข เช่น หาเกมมาเล่น มานันทนาการน้องๆ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้น้องๆ ฟังครับ” ก้องอธิบาย

“แล้วก็อีกอย่างค่ะ เมื่อก่อนหนูทำาอาหารไม่

เป็นเลย แต่ตอนนี้ทำาไข่ป่ามเป็นแล้วค่ะ” พิมพ์บอก

ด้วยรอยยิ้ม
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จากผักในสำารับ สู่สายใยของชุมชน
ถึงวันนี้ การจัดเวทีเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของทีมก็ยังทยอยทำาอย่างต่อเนื่อง  

ไปพร้อมๆ กับการรายงานผลให้แก่ที่ประชุมหมู่บ้านทุกๆ 2 เดือน ซึ่งถ้าใครสังเกตจะพบว่า ไม่ใช่แค่

เดก็ในชมุชนเริม่หนัมากนิผกักนัมากขึน้ หากแตก่ระบวนการของโครงการฯ ยงัชว่ยกระชบัความสมัพนัธ์

ของคนในชุมชนให้แนบแน่นกันขึ้นด้วย

“แต่ก่อน ถ้าหนูไม่ไปวัดก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆ 

แตพ่อไดท้ำาโครงการรูสึ้กวา่ตวัเองมคีวามสมัพันธก์บั

คนในชมุชนมากขึน้ ดทีัง้ตอ่ตวัเราและกน้็องๆ ดว้ย” 

เอื้องกล่าว 

ก่อนที่ครูดอกไม้จะเสริมว่า โครงการนี้คือสิ่งดีๆ 

ทีจ่ะเขา้มาชว่ยชมุชนในการแกปั้ญหาเยาวชน นอกจาก

เรื่องโภชนาการ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงเด็กๆ ออก

จากเร่ืองยาเสพติด เกม ฯลฯ และทำาให้เด็กๆ รู้จัก 

รากเหง้าของตนเองผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถ่ินอีกด้วย 

มากกว่านั้น คือเกิดกิจกรรมที่คนในชุมชนทุกช่วงวัยได้

มาใชเ้วลารว่มกนั เกดิเปน็สายใยทีค่นในชมุชนไวว้างใจ

และร่วมแรงกันเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนของตนดีขึ้น

“เป้าหมายของโครงการนี้นอกจากอยากพัฒนาเด็กแล้ว ก็อยากลดช่องว่างระหว่างวัยด้วย สังคม

ปัจจุบันเร่งรีบเกินไป แม่ไม่มีเวลาทำาอาหารให้ลูก เด็กไม่กินผัก การเริ่มทำาอาหารที่เด็กทุกคนทานกัน 

ทำาไข่ป่ามใส่สมุนไพร ทำาให้เด็กรู้จักรากฐานของหมู่บ้านและตัวเอง ทั้งวัฒนธรรมการกินการอยู่”  

ครูดอกไม้กล่าว

ก็เพิ่งได้รู้วันนี้นี่เอง ว่านอกจากผักจะมีกากใยที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังสร้างสายใยให้ชุมชนเกิด 

ความมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหา และเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงได้อีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว “ก้อง-พิมพ์-เอื้อง-ทอย” ก็อยากชวนให้ทุกคนมากินผักกันเถอะ!

เ า มาย อง ค ง า น
นอ า อยา พั นาเ ลว
อยา ล ชองวาง วางวัย วย
ังคม ันเ ง เ น ม มม
เวลา ำาอา า ล เ ม น ั
า เ ม ำาอา า เ คน าน
ัน ำา าม มน พ
ำา เ ั า าน อง ม าน
ล ัวเอง ังวั น ม า น
า อย
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เ ม วน วม น า เ น อา า น า เ า ล
า า ยชน อง ม าน พอเ ามาเ น า ำางาน องเ เ อง ย

ม ัง วา อ เ า องม า วาง น นเ อง ลมเยาวชน เยอ น วาเ ม
ค ง า นเ า ม ย เพ า ย ม ย มมาเ อย มาย ง อ น

เ น า อง ม าน ชาว าน อง ย ย อน มา ง
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จิตอำสำ
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โครงการขยะเยอะแยะ แยกแยะนะจ๊ะ 

พี่เลี้ยงโครงการ พ ลั วนั เม ช ช
ทีมงาน ชค ั พ ัย ม น น

พง างวาง นพน อน เ ม
ัน ย

เด็กนอกสำยตำ 
มำแรง!
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แมส้นามฟตุบอลขา้งโบสถ์วดันครเจดยี ์อำาเภอปา่ซาง จงัหวดัลำาพนู จะมเีดก็ๆ อยา่ง บอล-

ศุภโชค ธัญสิริ แอนด์เดอะแกงค์ ออกมาเตะบอลส่งเสียงเอะอะกันทุกวัน แต่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตา

ของ ตุ๊นัด หรือ พระปลัดศิวนัฐ เมธีปชฺโชโต แห่งวัดหนองเจดีย์ ตำาบลนครเจดีย์ อำาเภอป่าซาง 

จังหวัดลำาพูน แต่อย่างใด 

เพราะเมื่อ พี่รัตน์-จินดารัตน์ สัตย์จริง โคชจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยชักชวนเข้าร่วมโครงการ 

ปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองลำาพูน เด็กกลุ่มแรกที่ตุ๊นัดมองเห็นคือเด็กในโรงเรียน

ธรรมสาธิตซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของวัดหนองเจดีย์ 

กระทั้งเมื่อเวที “ทำาความเข้าใจ” เกี่ยวกับโครงการที่ทำา เด็กกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปเข้ารับการอบรม

กลับไม่ยอมไปต่อ หลายคนบอกว่ามีภารกิจการเรียน บางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุดได้ 

และที่สำาคัญคือเด็กหลายคนยังไม่มี “แรงบันดาลใจ” มากพอที่จะทำากิจกรรมทางสังคมเพื่อส่วนรวม 

“ตอนนั้นเข้าใจว่า การทำาโครงการนี้ต้องเอาเด็กที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ แต่ระหว่างทาง

จงึไดรู้ว้า่ จรงิๆ แลว้โครงการนี ้ไมไ่ดเ้นน้เฉพาะเดก็ในโรงเรยีน หรอืเนน้เนือ้หาทางวชิาการ แตเ่ปน็การ

เข้าไปสร้างศักยภาพเด็กๆ ในชุมชน” 

ความกระจ่างท่ีตุ๊นัดพบ เกิดข้ึนหลังจากท่ีตกปากรับคำานำาเด็กเข้าร่วมในโครงการ เน่ืองจากเห็นว่า

ในชุมชนนครเจดีย์ยังขาดกลุ่มเยาวชนที่จะลุกขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระของชุมชน

โอกาสพัฒนาเยาวชนของชุมชน
“เราอยากฝึกฝนเด็กเหมือนที่เคยอยู่ป่าซาง ก่อนมาอยู่ที่นี่ได้สร้างเครือข่ายเยาวชนที่นั่นไว้จน 

แน่นเลย เป็นเด็กเยาวชนจิตอาสากลุ่มใหญ่ประมาณ 20 คน ใช้เวลาสร้างนานเหมือนกัน พอมาอยู่ที่

นครเจดยีก์เ็หน็วา่ยงัไมม่กีลุม่เยาวชน พอมีโครงการนีเ้ขา้มาเดก็กลุม่แรกทีค่ดิถงึคอืนกัเรยีนจากโรงเรยีน

ธรรมสาธิต เพราะคิดว่าเราดูแลโรงเรียนอยู่แล้ว น่าจะง่ายกว่า แต่ปรากฏว่าพอส่งไปอบรมเวทีแรก  

เกิดปัญหาชัดเจนเลย คือเด็กส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น แค่มาเรียนที่นี่ เวลาทำากิจกรรมจึงไม่ค่อยมี 

จะทำาไดเ้ฉพาะเวลาทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนเทา่นัน้ พอเลกิเรยีนกต็อ้งกลบับา้นใครบา้นมนั ตรงนีก้ท็ำาให้

เห็นอีกว่า สำานึกรักบ้านเกิดไม่ค่อยมีเพราะไม่ใช่บ้านของเขา” 

ตุน๊ดัยงัไม่ลม้เลกิความตัง้ใจ เพราะเหน็วา่นีเ่ปน็โอกาสสำาคญัท่ีจะกอ่รา่งสรา้งกลุม่เยาวชนในพืน้ที่

นครเจดีย์ 

“พอเกดิปญัหาตรงนี ้โคชจากสถาบันวิจัยหรภิญุชยับอกวา่ ถา้เดนิหนา้ตอ่กบัเดก็กลุม่นีอ้าจจะทำา 

ได้ยาก เพราะน้องๆ ไม่ค่อยมีเวลา”

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำาให้ตุ๊นัดได้บทเรียนท่ีสำาคัญว่า การทำาโครงการน้ีไม่เหมือนกับโครงการ 

อื่นๆ คือ หากจะให้เด็กรวมตัวกันทำากิจกรรมเพื่อชุมได้ เด็กๆ ต้องมีเวลาทำากิจกรรมพร้อมกัน 

และที่สำาคัญคือควรเป็นเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
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ศุภโชค ธัญสิริ

ศุภกฤต กันสุยะ

พรรณฤทัย มะโนปัน

พงศ์ปกรณ์ จางวาง ธนพนธ์  อินทรเสม
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“กเ็ลยกลบัมามองหาเดก็กลุม่อ่ืนๆ เหน็วา่มอียู่

กลุ่มหนึ่งมาเตะบอลเป็นประจำา เป็นเด็กที่ใกล้ชิด 

กับวัด ซึ่งปกติเด็กกลุ่มนี้จะมาเล่นและมาช่วยงาน 

ที่วัดอยู่เสมอ และสิ่งที่มองเห็นคือเด็กกลุ่มนี้จะ 

เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่น ไปไหนไปกัน เล่นด้วยกัน 

กนิดว้ยกนั นอนด้วยกนั บางทกีไ็ปนอนดว้ยกนัท่ีบา้น

ของหัวโจก เลยมองว่าอย่างน้อยถ้าได้ 5 คนน้ีเป็นหลัก 

ก็น่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างกลุ่มเยาวชนข้ึนมาได้” 

หัวใจกที่ตุ๊นัดพูดถึงก็คือ บอล-ศุภโชค ธัญสิริ 

บอกว่าตอนที่หลวงพี่มาชวน ก็ตกลงทำาเลยแบบ 

ไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ถึงกระน้ันก็ยังมีเหตุผลประกอบ 

การตัดสินใจคือ “ว่าง...อยู่บ้านเฉยๆ ก็ไม่มีอะไรทำา

อยู่แล้ว เลิกเรียนก็มาเล่นบอล” 

ขณะที ่แบม-พรรณฤทยั มะโนปนั เดก็ผู้หญงิ

คนเดยีวในทมี แม้กลางวนัเธอจะไปเรยีนหนงัสอื และ

ยังสวมบทบาทสภานักเรียนของโรงเรียน แต่สิ่งที่เธอ

คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการคือประสบการณ์ใหม่ 

และเพื่อนใหม่ 

“ทำากจิกรรมในโรงเรยีนเขากม็กีรอบของเขาอยู ่

เราอยากลองออกมาทำากิจกรรมข้างนอกบ้าง อยาก

ทำากับชุมชนดูบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้าง ยากหรือเปล่า” 

อยากได้ประสบการณ์ ต้องทำางานหนัก 
“ตอนแรกเราก็ยังจับประเด็นไม่ได้หรอกว่า  

ในโครงการที่ให้ทำา ทำาเพื่ออะไร ยังไงบ้าง แต่พอไป

เข้าเวิร์กชอปรอบต่อๆ มา ก็เริ่มมองเห็นแนวทางว่า 

ต้องกลับมาทำาอะไรกันบ้าง เช่น เรากลับมามองว่า 

ที่ชุมชนเรามีปัญหามีอะไร แล้วเราจะแก้ยังไง เราจะ

ช่วยยังไง” บอลอธิบาย

ซึ่งคำาว่า “ช่วยยังไง” สะท้อนถึงความมี 

จิตอาสาในขั้นแรก และขั้นต่อมาก็คือหาแนวทาง 

ที่จะช่วยให้เกิดเป็นรูปธรรม นั่นจึงเป็นที่มาของ

โครงการขยะเยอะแยะแยกแยะนะจ๊ะ แม้ชื่อจะ

ออกมากวนๆ แต่เนื้อหาที่ซ่อนอยู่มันบอกชัดเจนว่า

เด็กกลุ่มนี้ต้องการเอาจริงเอาจังเรื่องอะไร ซึ่งหาก
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แปลความตามชื่อโครงการ คือ ไม่ได้ “ห้ามทิ้ง” ขอแค่ “แยก” และ “ทิ้ง” ขยะลงในที่ที่จัดไว้ให้

เท่านั้นเอง คือโครงการที่ บอล แบม และทีมที่ประกอบด้วย โบ้ท-อภิชัย  ชัยชนะ, จิมมี่-พงศ์ปกรณ์ 

จางวาง, ทิวลี่-ธนพนธ์  อินทรเสม และ บาส-ศุภกฤต กันสุยะ ร่วมกันคิด

“ก่อนจะเป็นโครงการนี้ น้องๆ คิดใหญ่มาก อยากให้ขยะลดทั้งชุมชน เราในฐานะพี่เลี้ยงก็ตั้ง

คำาถามว่า จะไหวเหรอทำาทั้งชุมชน มันกว้างนะ ลองลดพื้นที่ลงมาหน่อยดีมั้ย” ตุ๊นัดให้เหตุผลที่ต้องลด

พื้นที่จากที่ต้องทำาทั้งชุมชน เหลือแค่พื้นที่หน้าวัด 

“ก็เห็นด้วยกับหลวงพี่ เพราะขยะหน้าวัดมันเยอะจริงๆ เวลามีตลาดนัดจะมีคนต่างถิ่นมาซื้อของ

แล้วก็ทิ้งขยะไว้เต็มไปหมด และที่ตลาดก็มีคนทำาความสะอาดแค่คนเดียวที่มาเก็บและรวบรวมไปเผา  

ไปทิ้ง ไปกำาจัด เห็นว่ามันไม่มีการแยก” บอลกล่าวเสริม

เมื่อมองเห็นปัญหา แนวทางแก้ไขต่อมาคือ “หาวิธีการให้คนแยกขยะ” 

เริม่ตน้ทีก่ารทำาจดุแยกขยะ จากนัน้ใหค้นทีม่าซือ้ของในตลาดรว่มกนัคดัแยกขยะของตนเองกอ่น

ทิ้งถัง แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้น ตุ๊นัดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ด้วยการเชิญวิทยากร

จากเทศบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับขยะมาให้ความรู้แก่น้องๆ 

“เพราะเทศบาลเขาเกง่ในเรือ่งการกำาจดัขยะ การแยกขยะ เรากเ็อาความรูต้รงนัน้มาเปน็ขอ้มลูให้

เด็กๆ ทำาเป็นแผ่นพับแล้วนำาไปประชาสัมพันธ์ในตลาดให้พ่อค้าแม่ค้า คนเดินตลาด รับรู้ หลังจากนั้น

จึงตั้งจุดรับขยะ ขยะนี้แยกตรงนี้” 

แต่เอาเข้าจริง ทุกวันนี้ไม่น่าจะไม่มีใครเข้าใจรูปแบบการแยกขยะว่าขยะแบบไหนควรทิ้งตรงไหน 

ขยะเปยีก ขยะมพีษิ หรอืขยะรไีซเคลิเอาไปขายไดห้นา้ตาเปน็อยา่งไร แตป่ระเดน็สำาคญัทีน่อ้งๆ สงัเกต

เห็นคือ หน้าวัดก็มีถังขยะ แต่ทำาไมคนถึงยังไม่ยอมแยก
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“ไม่เข้าใจเหมือนกัน” บอลพึมพำา ก่อนบอกแนวคิดและวิธิการแก้ไขว่า

“พอถึงวนัทีม่ตีลาดนดั เรากเ็อาปา้ยโครงการไปยนืถอือยู่หนา้ตลาด แจกแผน่พบั

ให้กับคนที่มาตลาด และประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ว่า ทิ้งได้นะครับ แต่เขาต้องทิ้งให้เป็นที่ 

แล้วให้น้องๆ ไปอยู่ประจำาจุดที่เราเอาถังขยะไปวางไว้ แจกแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องขยะ 

ให้เขาไปศึกษา แล้วเราก็บอกเขาด้วยว่า ขยะอะไรใส่ตรงไหนบ้าง อะไรใส่ได้บ้าง เรากำาลงั

ทำาอะไรกันอยู่ ทำาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนเห็นว่าเริ่มมีการแยกขยะ และทิ้งลงถังกันเยอะ

ขึ้น พวกเศษแก้วก็ไม่ค่อยเห็นเรี่ยราดเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าถุงจากแม่ค้าก็จะมีอยู่บ้าง 

เขาจะใส่ถุงดำาพิงต้นไม้ไว้” 
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เมื่อมั่นใจก็ต้องไปต่อ
ผลจากการทำาโครงการเรื่องขยะ ซ่ึงก็มีส่วนในการจัดระบบการทิ้งขยะของชาวบ้านที่มาจับจ่าย 

ที่ตลาดนัดหน้าวัดได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการทำาโครงการก็ได้พาน้องๆ ไปเรียนรู้หลายเร่ือง เช่น 

ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์หลายๆ แบบ ได้กินอาหารอร่อย ได้นอนพักโรงแรม (ความฟินสูงสุด) 

และทีค่ดิวา่เปน็สิง่ทีจ่ะนำามาตอ่ยอดในการทำางานตอ่ๆ ไปคอื การมโีอกาสไปอบรมการผลติสือ่ทีท่ำาให้

พวกเขาสามารถทำาคลิปเผยแพร่ในช่องยูทูปได้

“จริงๆ ผมสนใจโครงการน้ีนะ เพราะทำาให้น้องๆ 

ในทีมมีความกล้าแสดงออก ผมถึงให้พวกเขาไปยืน

ตะโกนต่อหน้าคนเยอะๆ พูดให้ช่วยกันแยกขยะ และ

ทิ้งให้เป็นที่ เพราะพวกเขาจะได้มีความกล้า แรกๆ ก็

ไม่กล้า ก็บอกว่าให้มั่นหน้าเข้าไว้ คิดว่าตัวเองเป็น 

คนหล่อ หน้าตาดี ความกล้าจะมาเอง เพราะถ้าน้องๆ 

กล้าแสดงออก ก็จะได้ไม่เขินกล้อง เวลาผมไม่อยู่จะได้ให้

นอ้งถา่ยคลปิอะไรกนัเองได ้เพราะวา่ทกุวนันีผ้มตอ้งเปน็

พิธีกรหลัก อย่างเช่นจิมมี่ซึ่งเป็นคนที่ไม่หือไม่อือใดๆ  

ทั้งสิ้น เป็นคนเฉยๆ เงียบๆ พอเขาได้ออกไปพูดให้คน 

ทิง้ขยะ เขากเ็ริม่คุน้ จบัไมคไ์ด ้แมจ้ะยงัพดูไมค่ลอ่งกต็าม” 

สำาหรับช่องบนยูทูป บอลบอกว่า เขาและแบมร่วมกับทำาขึ้นมาเพราะอยากหาเงินให้น้องๆ  

กินขนม ได้ไปเที่ยว ได้ออกไปทำากิจกรรมอื่นๆ เหมือนเด็กคนอื่นๆ ดังที่เขามีโอกาสในการทำา

โครงการนี้

ม น ค ง า นน
เพ า ำา นอง น ม
มความ ลา งออ
ม ง พว เ า ยืน น
อ นาคนเยอ พู ชวย ัน
ย ย ล ง เ น
เพ า พว เ า มความ ลา
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โครงการเยาวชนดีวิถีพุทธธรรม จิตอาสาพัฒนาวัดในชุมชน 

ที่ปรึกษาโครงการ อ ั ัน าชา ั ว ัช วงคช นัน
อ ว ัยเ

พี่เลี้ยงโครงการ วง ัย ัน าชา
ทีมงาน เ น งค า ย เ ย นวาลย

ั ชา ย ัยเ ามา า
น นัน มืน น

เยาวชนดีวถิีพุทธ 
พัฒนาชุมชน 
พัฒนาตนเอง
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หากใหน้ยิามถงึ “ความด”ี คงมหีลากหลายรปูแบบแตกตา่งกนัไปตามความเชือ่ แตส่ำาหรบั

เด็กในมูลนิธิสวนพุทธธรรม จังหวัดลำาพูนแล้ว “นิยามความดี” ของพวกเขาคือ... 

“การปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา” พี-ฤทธิเกียรติ์ ปัณวาลีย์

“ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์” นะโม-รักษ์ชาติไทย สัยเจริญ

“การทำาสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่น” บิว-เจนณรงค์ กาสุยะ 

“การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด” นุ๊กนิ๊ก-กนกนันท์ หมื่นสิทธิโรจน ์

“ไม่ทำาให้คนอื่นเดือดร้อน” ปุ๊กกี้-จุฑามาศ ทะกาศ

“บิว-พี-นะโม-นุ๊กนิ๊ก-ปุ๊กกี้” คือกลุ่มเยาวชนที่แวะเวียนเข้ามาปฏิบัติธรรมและทำากิจกรรม

จิตอาสากับมูลนิธิสวนพุทธธรรมมาหลายปี เมื่อมีโอกาสพวกเขาจึงคิดขยายผล “ความดี” ไปสู่  

5 ชมุชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงสวนพทุธธรรมดว้ยการทำาโครงการเยาวชนดวีถิพีทุธธรรม จติอาสาพฒันา

วัดในชุมชน

ขยายผล “ความดี”
การขยายผลความดีของเด็กสวนพุทธ ไม่ใช่การจัดค่ายธรรมมะหรือค่ายพุทธบุตร แต่เป็นการ 

ชวนกลุ่มก๊วนเยาวชนทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา รวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนให้มาร่วมกันทำาจิตอาสา

พฒันาวดัของชมุชน โดยใชก้จิกรรมจติอาสาทีว่ดัพระธาตหุรภุิญชยัวรมหาวหิารทีเ่คยทำามาเปน็ตน้แบบ 

ขยายผลไปสู่ 5 พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้สวนพุทธธรรมคือ 1. วัดหนองหนาม หมู่ 3 ต.หนองหนาม 2. วัดสุมนาราม

หนองเหียง หมู่ 5 ต.หนองหนาม 3. วัดกู่เรือง (กู่เส้า) หมู่ 2 ต.เหมืองจี้ 4. วัดพระธาตุหริภุญชัย และ 

5. สวนพทุธธรรม เพราะอยากใหเ้กดิสายใยความใกลช้ดิระหวา่งเยาวชนในชมุชนกบัวดัของชมุชน และ

สวนพุทธธรรม

บวิเลา่วา่ กระบวนการชวนทำาความดขีองทมี เริม่ตน้งา่ยๆ ดว้ยการตดิตอ่เด็กในชมุชนทีส่นทิสนม

กันมาก่อน

“ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปบอกให้เด็กมาทำากิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับวัด เด็กอาจจะตั้งกำาแพงตั้งแต่ต้น  

คดิไปลว่งหนา้วา่นา่เบือ่ ไม่นา่ไปแน่ๆ  แตพ่วกเราเลอืกจะตดิตอ่ผา่นประธานสภาเดก็และเยาวชนประจำา

ตำาบลที่รู้จักกันอยู่แล้ว เพราะผมเคยเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนของตำาบลหนองหนามก็เลยใช้ 

เครือข่ายที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ครับ” บิวเล่า

ส่วนผู้ใหญ่ในชุมชนก็ใช้วิธีนำาแผนงานโครงการไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชนฟัง พร้อมกับ

เชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรม พวกเขาให้เหตุผลว่า “เราอยากให้คนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมด้วย 

เพราะคิดว่าวัดเป็นของคนในชุมชน ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วม” โดยระหว่างที่เข้าไปประสานงาน

กับชุมชน ก็เข้าไปชี้แจงการทำากิจกรรมในวัดให้เจ้าอาวาสรับรู้ พร้อมกับนัดหมายเวลาทำากิจกรรม
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เจนณรงค์ กาสุยะ จุฑามาศ ทะกาศ
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เพราะมีประสบการณ์ทำากิจกรรมจิตอาสามา

แล้ว การแบ่งบทบาทหน้าท่ีการทำางานจึงทำาได้ไม่ยาก 

เมือ่วันจรงิทมีงานแต่ละคนตา่งขนัแขง็รบัผดิชอบงาน

ของตัวเองอย่างเต็มที่ 

พีเล่าภาพบรรยากาศวันนั้นว่า “บิวจะเป็นคน

ไปรับน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อมาถึงก็จะพาดู

สถานที่ที่จะทำากิจกรรมก่อน เพื่อให้น้องเห็นภาพ 

ตรงกับทีมงาน เสร็จแล้วก็มอบหมายงานให้น้องทำา 

โดยนุก๊นิก๊จะดแูลเรือ่งอาหารและการลงทะเบยีน เพือ่

เชค็ชือ่วา่ใครดแูลสว่นไหน แตท่ำาไปทำามากช็ว่ยๆ กนั

ครบั ปุก๊กีก้บันะโมชว่ยเตรยีมอปุกรณท์ำาความสะอาด 

บวิเปน็พธิกีรและทำาสนัทนาการ สว่นผมคอยเกบ็ภาพ

ครับ”

การแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน ทำาให้งาน

ดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น เพราะทุกคนเข้าใจหน้าที่

ของตนเอง ขณะเดียวกันก็ยังมีการช่วยเหลืองาน 

ซึ่งกันและกัน ทำาให้น้องๆ ที่มาร่วมโครงการเริ่ม

สนุกสนานไปกับการทำางาน แต่แม้จะจัดการการทำางาน

ในทมีไดด้แีคไ่หน สิง่หนึง่ทีน่อกเหนอืความคาดหมาย

และยากจะจัดการก็เกิดขึ้น...

ทำาความดีนี่ยากจริง!
ด้วยสภาพอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจ งานที่คิด

ว่าง่ายๆ เดี๋ยวก็เสร็จ ก็เริ่มเละไม่เป็นท่า!

“สุดๆ จริงๆ พูดไม่ออกเลย” บิวบอก

“ตอนแรกก็ทำาไปสนุกสนานเฮฮากันไป แต่ทำาไป

ทำามาฝนกล็งมาแรงมาก ตกหนกัจนทำาอะไรไมไ่ดเ้ลย 

แล้วตรงนั้นมีข้ีนกเยอะมาก...กกก ย่ิงโดนฝนยิ่งเละ 

จนน้ำาไม่ระบาย ขี้นกไหลไปอุดตันท่อ จังหวะหนึ่งที่

ฝนซา เดก็ๆ กร็บีชว่ยกนักวาด แตก่วาดไดไ้มเ่ท่าไหร ่

ฝนก็เทลงมาอีก คราวนี้หนักมาก ทั้งขี้นก ทั้งเศษไม้ 

อะไรต่อมิอะไรไหลไปออกันจนท่อระบายน้ำาอุดตัน 

น้ำาที่ระบายไม่ได้ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จังหวะนั้นผมก็

เปียกไปทั้งตัวแล้ว น้ำาสูงเกือบถึงหัวเข่า เลยตัดสินใจ

ใส่ถุงมือแล้วล้วงข้ีนกและเศษไม้ใบหญ้าออกมา น้ำาจึง

ระบายออก”

แม้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นอาจไม่ใช่ภาพที่น่ามอง 

และคาดคะเนได้ว่าคงดูสกปรกจนหลายคนต้องร้อง

อี๋! แต่ทีมงานก็ต้องลงมือทำาด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า  

“ถา้ไมท่ำาน้ำากไ็มร่ะบาย แลว้ถ้าพวกเขาไมท่ำาแลว้

ใครจะทำา”
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ทุกครั้งหลังทำากิจกรรมเสร็จทีมงานจะชวนน้องๆ ร่วมอนุโมทนาบุญที่ร่วมทำาสิ่งดีๆ ซึ่งเป็น

กุศโลบายอย่างหนึ่งของพวกเขา 

 “ทีเ่ราทำาโครงการนี ้เพราะอยากปลกูฝงัใหน้อ้งๆ เปน็คนด ีมจิีตสาธารณะ รูจ้กัทำาประโยชน์

เพือ่สว่นรวม การใหน้อ้งๆ อนโุมทนาบญุเปน็เครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะทำาให้เขาระลกึถึงความดทีีต่วัเอง

ทำาไป และรับรู้ว่าตัวเองสามารถทำาสิ่งดีๆ ให้คนอื่นได้เช่นกัน” บิวเล่า

ส่วนทีมงานเองก็มีเครื่องมือให้ระลึกถึงความดีที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำาเช่นกัน นั่นคือการ

พูดคุยหลังจากทำางานเสร็จ เพื่อสรุปบทเรียนการทำากิจกรรมสำาหรับนำาไปปรับใช้กับการทำางาน 

ครั้งต่อไป 

เพราะเป็นการทำางานกับเด็กหลากหลายวัย หลากหลายความคิด และด้วยช่วงวัยที่ต้องมี

ดื้อ มีซนกันบ้าง ทีมงานก็ต้องมีลูกล่อลูกชน สิ่งที่ตนเองไม่ชอบก็จะไม่ทำากับเด็ก เช่น การดุด่าว่า

กล่าวเวลาน้องดื้อซน หรือบางคนอยากกลับบ้าน 

“เวลาเราถูกด่าเรายังไม่ชอบเลย เด็กก็คงไม่ชอบเช่นกัน ก็เลยใช้ความเป็นพี่พูดจาแบบนิ่มนวลว่า 

ทำามาขนาดนี้แล้ว อีกนิดเดียวก็เสร็จ เอาให้มันสุดๆ ไปเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน แต่ก็ไม่เคย

พาไปเลย (หัวเราะ) แต่น้องก็อยู่ด้วยตลอดนะ” บิวเล่าวิธีแก้ปัญหา

พีเสริมว่า มีบางครั้งเหมือนกันที่น้องดื้อมากๆ ไม่ทำาอะไรเลย เกือบอดใจไม่ไหว แต่เราก็ไม่

อยากด่าเด็ก รู้ว่าถ้าด่าเด็กจะหนีเราแน่นอน ใช้วิธีตะล่อมๆ เอาว่า “ถ้าน้องสนใจจริงๆ และคิดว่า

มันเป็นประโยชน์ น้องก็ควรทำานะ ไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนคนอื่นทำาแล้วน้องก็กลับบ้าน คนอื่นที่เหลือจะ

ทำาอย่างไร เป็นการเพิ่มภาระให้เพื่อนหรือเปล่า คนยิ่งเยอะแล้วมาช่วยกันไม่ดีกว่าเหรอ”
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การทำาความดขีองเดก็สวนพทุธธรรมไมไ่ดห้ยดุ

อยู่เพียงแค่นี้ แต่พวกเขายังขยายไปสู่เพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ ในโครงการปลุกสำานึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพ 

เยาวชนเมืองลำาพูน ด้วยการอาสาเข้าไปช่วยทำา

สนัทนาการให้เพือ่นๆ ในหลายพืน้ที่ เชน่ โครงการ 

สืบฮีตสานฮอยภูมิปัญญา ‘ครัวแต่งดาพิธีกรรม’  

บา้นจำาขีม้ด โครงการอนรุกัษป่์าชมุชนบา้นสนัคะยอม 

รุ่นสู่รุ่น บ้านสันคะยอม ตำาบลป่าสัก อำาเภอเมือง  

ที่ทำาให้ความสัมพันธ์ของทีมและเพื่อนในเครือข่าย

เยาวชนเมอืงลำาพนูแน่นแฟน้ขึน้แลว้ ยงัทำาใหท้มีได้

ฝึกปรือฝีมือเรื่องการทำาสันทนาการให้ดีย่ิงขึ้น  

จนบิวได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมทักษะ

กระบวนกรเบื้องต้น ที่เปลี่ยนเส้นทางการทำางาน

ของเขาไปอย่างสิ้นเชิง

ทำาดี...ได้ดีจริงๆ นะ
สำาหรบัการรวมกว๊นทำาความด ีบวิทีเ่ปน็พีใ่หญ่

ของทีมเล่าว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เพราะรู้ดี

ว่าการทำาโครงการระยะยาวเช่นนี้ ต้องใช้คนที่รู้จัก  

รูใ้จ และรูม้อืกนัจรงิๆ เขาจงึชกัชวนนุก๊นิก๊เพือ่นสมยั

มธัยมศกึษาทีม่คีวามสามารถในการจดจำาและจดัการ

งานอย่างเป็นระบบเข้ามาร่วมทีม นะโมและพีก็เคย

ทำากิจกรรมร่วมกันท่ีสวนพุทธธรรมมาก่อน ซึ่งรู้มือ

และรู้งานกันดีอยู่แล้ว มีแต่ปุ๊กก้ีเท่านั้นที่เข้าร่วมทีม

ด้วยเหตุผลต่างจากคนอื่น

“ปุ๊กก้ีเป็นลูกพ่ีลูกน้องของผม เขามีโลกส่วนตัวสูง 

ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องการเรียน

เท่าไร ติด 0 มากถึง 4 ตัว ผมจึงอยากให้เขาออกมา

พบเจอโลกภายนอก ได้ทำาเพื่อคนอื่นบ้าง เพื่อที่เขา

จะไดม้คีวามรบัผดิชอบมากขึน้” บวิเลา่เหตผุลการดงึ

น้องเข้ามาทำางาน
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ลายเ นวา น น
ัวเองเพม ลายอยาง ม ั
า วาง นมา น ม ัน อน
า ำางาน เ า ั คนอืน งาย
อ อยางคือเ ยน น วย

และด้วยเจตนาดีที่ชักชวนเยาวชนคนอื่นมาทำาดี และคิดจะส่งต่อเรื่องดีๆ ไปสู่คนรุ่น

ต่อไป ทำาให้ทีมงานได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขา ซึ่งน่าจะส่งผล

ให้ชีวิตของพวกเขาก้าวต่อไปได้ดีมากขึ้นอีกขั้น 

นะโมคนที่เคยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกจนทำาให้มีเพื่อนน้อย ก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ 

ผ่านการทำาโครงการ และกลายเป็นคนท่ีกล้านำาเสนอ กล้าตอบคำาถามมากข้ึน ซ่ึงกลาย

เป็นทักษะใหม่ที่เขาตั้งใจว่าจะค่อยๆ เรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอีก

“จากที่อยากมาก็กลายเป็นไม่อยากทำา เพราะรู้สึกเบื่อ ไม่ชอบเลย” ปุ๊กกี้สารภาพ

ความรู้สึกที่มีต่อการทำาโครงการช่วงแรก ก่อนเล่าต่อว่า

“แตล่องฝืนใจมาตอ่ กลายเปน็วา่หนูไดฝ้กึฝน

ตวัเองเพิม่หลายอยา่ง มทีกัษะการวางแผนมากขึน้ 

มีขั้นตอนการทำางาน เข้ากับคนอื่นได้ง่าย อีกอย่าง

คือเรียนดีขึ้นด้วยค่ะ (ยิ้ม) เมื่อก่อนเป็นคนเรียน

แบบสบายๆ แต่พอเริ่มติดศูนย์ก็เริ่มรู้สึกเครียด 

กดดันตัวเอง ครอบครัวก็มาเครียดกับเราด้วย เลย

มแีรงผลกัดนัทีจ่ะเรยีนใหผ้า่นใหไ้ด้ ไมอ่ยา่งนัน้เรา

จะเจอปัญหานี้ไปอีกเรื่อยๆ” 

“ผมเปดิใจทำางานทีห่ลากหลายมากขึน้ครบั” พเีลา่สัน้ๆ อยา่งตรงประเดน็ ก่อนอธบิาย

เพิม่วา่ สิง่นีเ้กดิขึน้จากการทำางานในโครงการทีม่หีลายอย่างใหท้ำา บางอยา่งทีเ่คยคดิวา่อาจ

ทำาไม่ได้ ไม่เคยทำาก็ได้ลองทำา ซึ่งทำาให้เขาค้นพบศักยภาพของตัวเอง โดยเฉพาะการทำา 

คลิปวิดีโอที่เขาสามารถนำามาปรับใช้ในการทำางานประชาสัมพันธ์ที่มูลนิธิสวนพุทธธรรมได้

ส่วนนุ๊กนิ๊กยอมรับว่า ตัวเองเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก่อนและก็ค่อยๆ ลดดีกรีลง

นับตั้งแต่วันที่เธอลงมือทำาโครงการนี้ 

“หนูเป็นคนท่ีเคยคิดว่าความคิดของเราถูกท่ีสุดแล้ว ใครจะมาลบล้างไม่ได้ คิดว่า

ตัวเองเก่งแล้ว ต้องเหนือกว่า ไม่อย่างนั้นไม่ยอม ทุกคนต้องฟังหนูเท่านั้น แต่พอทำา

โครงการที่ต้องทำางานเป็นทีม ทำาให้หนูกลับมาคิดว่าต้องฟังคนอื่นบ้าง พอฟังแล้ว 

มนักใ็ช้ไดอ้ยูน่ะ ทำาใหห้นรููว้า่คนอ่ืนกท็ำาไดเ้หมอืนกนั ไมใ่ชว่า่จะตอ้งเอาความคดิของ

เราเป็นใหญ่อย่างเดียว เราต้องหัดฟังคนอื่นบ้าง แล้วพอได้ฟังก็ทำาให้เราได้เห็นว่า 

คนอื่นคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ขณะเดียวกันหนูก็ใจเย็นขึ้น นิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ” 

การรบัฟงัท่ีเปลีย่นนุก๊นิก๊หัวรอ้นใหเ้ปน็คนใจเย็นนัน้มาจากการเขา้รว่มเวทีกลาง

ของทีมโคช ที่จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนกลุ่มอื่น 
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“พีเ่ขาใหห้นจูบักลุม่พดูคยุกบัเพือ่นโครงการอืน่ประมาณ 

5 คน ให้เวลาพูดแค่ 3 นาทีมีระฆังตีเมื่อครบเวลา ด้วยความ

ที่หนูชอบพูดเยอะ พอพี่เขาตีระฆังหนูก็คิดว่า ‘อะไรวะ ยังพูด

ไม่จบเลย’ แต่ก็ต้องหยุดพูด และเปล่ียนบทบาทมาฟังเพ่ือนแทน 

ตอนแรกๆ ก็แอบเถียงอยู่ในใจว่า ยังพูดไม่จบให้หยุดทำาไม  

ยังมีเรื่องดีๆ ให้พูดอีกเยอะ แต่พอต้องนิ่งฟังจริงๆ ใจก็ค่อยๆ 

นิ่งขึ้น พอหูเริ่มเปิด ใจเริ่มเปิด ก็ทำาให้เห็นว่างานของโครงการ

อืน่กด็เีหมอืนกนั ไมใ่ชข่องเราดคีนเดยีว” นุก๊นิก๊เลา่กระบวนการ

ที่ทำาให้เธอเปลี่ยนความคิดตัวเอง ที่เธอยอมรับว่า โชคดีมากๆ ที่ได้เข้ามาทำาโครงการนี้ เพราะใน

อีก 1 ปีข้างหน้าเธอต้องไปเป็นครูแล้ว กระบวนการนี้เองที่ทำาให้เธอรู้ว่า “ครูที่ดีต้องรับฟังเด็ก”

ส่วนบิว สิ่งดีๆ ที่เขาได้กลับมาไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงของทักษะการทำางาน แต่ยังเปลี่ยน 

ความคิดต่อการใช้ชีวิตของเขาหลังจากวันนี้เป็นต้นไป

“ผมเปลี่ยนความคิดตอนได้เข้าร่วมอบรมทักษะกระบวนกรเบ้ืองต้น เมื่อก่อนคิดว่าเมื่อเรียนจบ

แล้วจะไปทำางานเป็นช่างซ่อมรถ และคิดว่าคงจะเป็นช่างไปเรื่อยๆ โครงการนี้ทำาให้ผมค้นพบตัวเองว่า

เราชอบทำากิจกรรม แล้วก็มาคิดต่อว่าจะทำากิจกรรมอย่างไรให้ประสบผลสำาเร็จ จึงตัดสินใจลาออก 

จากร้าน เพราะอยากออกไปข้างนอกไปหาประสบการณ์การทำางานเพื่อสังคมให้กับตัวเอง”

ประสบการณ์ที่บิวตั้งใจสั่งสมเกี่ยวกับการทำากิจกรรมนั้น ไม่ได้ทำาไปเพ่ือตัวเขาเองเพียงคนเดียว 

แต่บิวตั้งใจว่าจะนำาประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ในชุมชน

“โครงการน้ีทำาใหเ้ราคดิวา่สิง่หนึง่ทีเ่รามคีอืชมุชน เราตอ้งพฒันาชมุชนเรากอ่น เริม่จากตวัเราและ

คนใกล้ตัว ที่สำาคัญคือ ผมต้องพัฒนาเด็กในหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นรุ่นต่อไปที่จะขึ้นมาแทนเราให้ได้ ทำาให้

เด็กได้รู้ว่า ชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่การเรียนให้จบ ทำางาน มีชีวิตครอบครัว แต่เราต้องทำาให้เด็กรู้ว่ากิจกรรมที่

เขาทำาส่งผลกับตัวเองและคนในสังคมอย่างไร จะทำาให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง ใช้คุณค่าของตัวเอง 

ไปพัฒนาสังคมได้อย่างไร ซึ่งถ้าทำาได้สักคนสองคนก็ยังดี ดีกว่าที่เราไม่ทำาอะไรเลย โดยท่ีเราออกมา 

ทำาหน้าที่พี่เลี้ยงคอยสนับสนุนเด็กๆ ครับ”

แม้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่พวกเขาหว่านไว้ในใจเด็กๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอาจจะยังไม่งอกเงย

เห็นผลในวันนี้ แต่ดอกผลที่อยู่ในใจของทีมงานเริ่มเติบโตและค่อยๆ เบ่งบานแล้ว นั่นคือ “เมล็ดพันธุ์

แห่งความดี” ที่มีอยู่ในตัวพวกเขา จนกล้าพูดออกมาอย่างมั่นใจว่า “การทำาโครงการนี้ทำาให้พวกเขา 

กลายเป็นคนดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา”

ชค มา เ ามา ำา
ค ง า น เพ า นอ
าง นาเ อ อง เ นค ลว

วน า นเอง ำา เ อ
วา ค อง ั งเ
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โครงการลดปัญหาขยะในหมู่บ้าน 

พี่เลี้ยงโครงการ เ ั คางค พช วัน อ
ทีมงาน วัลพ ม ชัยวั น ัน า

ล า ค นนยาง พ พ า ย วา
ลาว ง

ละอ่อนอาสา
ช่วยแม่ป้อกใน

ไร้ขยะ
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ท่ีบ้านแม่ป้อกใน ตำาบลศรีวิชัย อำาเภอล้ี จังหวัดลำาพูน เด็กๆ ออกมารวมกลุ่มกัน “ทำาความดี 

เพื่อชุมชน” ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ในนามของ “กลุ่มยุวทูต”

นิยาม “ความดี” ของพวกเขา ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน “อยากให้หมู่บ้านน่าอยู่ค่ะ” นุ่น-ธวัลพร มุแฮ 

แกนนำากลุ่มตอบแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำาพูดให้สวยหรู

บ้านน่าอยู่ของพวกเธอคือ สะอาดสะอ้าน ปลอดภัย และไร้ขยะ

ละอ่อนขันอาสา 
นี่เป็นเป้าหมายของกลุ่มยุวทูต ซึ่งเป็นกลุ่มเดก็ๆ ที่ออกมารวมตัวกันทำาเรือ่งราวดีๆ ใหก้ับชมุชน 

อาทิ การเป็นไม้เป็นมือในงานบุญงานประเพณีของหมู่บ้าน เก็บขยะ ทำาความสะอาดถนนหนทาง  

ช่วยเหลือผู้คนเท่าที่สองมือน้อยๆ จะทำาได้ ถึงกระนั้นก็ตาม แม้จะทำามาอย่างต่อเนื่อง ยุวทูตหลายรุ่น

เติบโต ย้ายไปเรียนหนังสือในเมือง ขยะก็ยังไม่ลด ซ้ำามีจำานวนเพิ่มขึ้น 

“พอดีลุงใจ-พิชญ์ หวันฮ้อ1 ไปประชุมที่สถาบันวิจัยหริภุญชัย และกลับมาบอกพวกเราว่ามี

โครงการเข้ามา มีงบประมาณให้ ถ้าอยากทำาอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาให้ชุมชนก็ไปช่วยกันคิดมา” 

นุ่นในฐานะแกนนำา จึงนัดรวมพลเยาวชนได้ราว 20 คน จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และให้

แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะทำาเรื่องอะไรดี จากน้ันให้แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอถึงสิ่งที่ตัวเองอยากทำา

พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

“กลุ่มหนูเสนอเร่ืองทำาป้ายหมู่บ้าน ป้ายบอกทางเส้นทางศึกษา เพราะบ้านเรามีแหล่งท่องเท่ียว

เยอะ แต่ไม่ค่อยมีป้ายแนะนำาเท่าไหร่” นุ่นบอก

อีกกลุ่มเสนอเร่ืองการจัดการป่า เพราะหมู่บ้านอยู่ในเขตป่า ขณะที่อีกกลุ่มเสนอการคลี่คลาย

ปัญหาขยะที่เรื้อรังมานาน แต่เมื่อถึงขั้นตอนการโหวต ผลกลับออกมาเป็นเรื่องของการดูแลป่า แต่เมื่อ

นำาเรื่องนี้ไปเสนอต่อทีมผู้ใหญ่ในชุมชนเรื่องนี้ถูกตีตกไปเพราะผู้ใหญ่มองว่า “เรื่องใหญ่เกินตัว” 

“ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเข้าไปในป่ามันอันตราย เพราะถ้าจะทำาจริงๆ ก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปทำาด้วย ถ้าผู้นำา

ไม่ว่าง เราก็อาจจะทำาโครงการไม่ได้” นุ่นเล่าเหตุผลที่เรื่องการจัดการป่าไม่ได้ไปต่อ

เมือ่ขอ้เสนอไมผ่่านในเวทนีำาเสนอผูใ้หญ ่เดก็ๆ กลบัมารวมตวักนัอีกรอบ และมกีารหยบิยกเรือ่ง

ปญัหาขยะในชมุชนมาพดูคยุ เพราะเหน็วา่บริเวณอา่งเกบ็น้ำาและบอ่ทิง้ขยะของเทศบาลมแีตถ่งุพลาสตกิ

และกระป๋องน้ำาอัดลมกลาดเกลื่อนไปทั่ว แถมยังมีวีธีแก้ปัญหาแบบเดิมคือเอาไปเผา ที่มีผลต่อสุขภาพ

ของคนในชมุชน ทมีจงึสรปุว่าจะทำาโครงการลดปญัหาขยะในหมูบ่า้น เพือ่แกไ้ขปญัหาขยะตัง้แตต่น้ทาง 

และต้องแตกต่างจากกิจกรรมเดิมๆ ที่เคยทำามา

วิธีแบบเดิมคือ การออกมาเก็บ กวาด ขยะที่เกลื่อนกลาดตามท้องถนน ที่ไม่ได้ทำาให้ขยะ

ลดลงแต่ประการใด 

1  พี่เลี้ยงเยาวชน
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ธวัลพร มุแฮ ชัยวัฒน์ จันตา

ศลิษา คุณโนนยาง

ศิลาวรรณ ตะโรงใจ

พรพรรษา ยะวา
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การจัดการขยะแบบใหม่ต้องใช้ข้อมูล
สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในการจัดการปัญหาขยะ

ในครั้งนี้คือ การคิดทั้งระบบ กล่าวคือ ต้องรู้ว่าใน

ชุมชนมีขยะอะไร อยู่ตรงไหน ขยะแต่ละแหล่งมา

จากไหน ใครเป็นคนทิ้ง จากนั้นจึงค่อยหาวิธีการ

ลดปริมาณขยะว่าในชุมชนมีรูปแบบการแก้ไข

ปญัหาขยะแบบไหนบา้ง แบบไหนไดผ้ล และแบบ

ไหนที่ต้องปรับปรุง 

“เราไดแ้นวทางจากการไปอบรม พี่ๆ  ถามวา่จะ

ทำาโครงการเกีย่วกบัขยะ เรารูห้รอืไมว่า่ในชุมชนมขียะ

กี่ชนิด อะไรบ้าง ใครเป็นคนทิ้ง สมมติถ้าเราเก็บแล้ว

เราจะเอาขยะทีเ่ราเกบ็ไดไ้ปไวท้ีไ่หน แรกๆ เรากง็งวา่ 

ตอ้งรูด้ว้ยเหรอวา่ขยะมาจากไหนใครเปน็ทิง้ เรากม็า

คุยกันว่า ถ้าเรารู้ว่าใครทิ้งเราก็จะไปบอกเขาได้ว่า 

ต่อไปนี่ไม่ต้องทิ้งแล้ว” เมื่อเกิดอาการ “อ๋อ” ว่า

จำาเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ นุ่นและทีมที่ประกอบด้วย 

ฟา้รอ้ง-ชยัวฒัน ์จนัตา รวงขา้ว-ศลษิา คณุโนนยาง 

โดนัท-พรพรรษา ยะวา และมายด์-ศิลาวรรณ  

ตะโรงใจ แบ่งทีมสมาชิกออกเป็นสองทีมไปสำารวจ

เพื่อเก็บข้อมูลขยะตามแหล่งต่างๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำา 

ถนนสาธารณะ และบ่อขยะของเทศบาล เพื่อเก็บ

ข้อมูลว่ามีขยะปริมาณเยอะไหม ประเภทอะไรบ้าง 

และมีขยะประเภทใดมากที่สุด 

ผลการสำารวจพบว่า มีขยะจำาพวกพลาสติก 

มากท่ีสดุ ถดัมาเปน็กระปอ๋งน้ำาอดัลม ตุก๊ตา ซึง่หลาย

ชนิดส่งผลกระทบในเรื่องทัศนียภาพ บางชนิดเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก และ 

ในแง่ของการจัดการหรือ “กำาจัด” พบว่ามีชาวบ้าน

หลายคนที่มีการคัดแยกขยะกันบ้างแล้ว ส่วนวิธีการ

จัดการของเทศบาลคือการเก็บรวบรวมจากบ้าน 

ชาวบ้านและนำาไปทิ้งแล้วเผาน้ัน วิธีการดังกล่าวก็ 

ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเช่นกัน 

“เพราะเวลาที่เขาเผาขยะ มันจะมีควันและมี

กลิ่นเหม็น มีชาวบ้านหลายคนแพ้ควันเผาขยะ” 
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ปฏิบัติการจัดการขยะในชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างจริงจัง ภายใต้โครงการนี้ น้องๆ กำาหนดกลุ่มเป้าหมายหลักไว้

ที่บ้านเรือนสองฝั่งถนน 50 หลังคาเรือน โดยให้เหตุผลว่า บ้านเรือนที่อยู่ริมถนน น่าจะเป็นตัวอย่างให้

กับบ้านอื่นๆ ได้ทำาตาม 

“เพราะอยู่ริมถนน ใครไปใครมาก็เห็น ถ้าทิ้งคนก็จะเห็นเพราะอยู่ริมถนน หรือถ้าไม่ทิ้งและ 

มันสะอาดก็เป็นแบบอย่างให้ครัวเรือนอื่นๆ ได้ด้วย” ทีมงานบอก

และเมือ่ไดก้ลุม่เปา้หมายแนช่ดั นอ้งๆ จงึประสานงานไปยงัผูใ้หญบ่า้นใหช้ว่ยนดัหมายครวัเรอืน

เป้าหมายมาประชุมพร้อมเพรียงกัน 

“ให้พ่อหลวงคุณากร จันตา ช่วยนัดประชุมชาวบ้าน แล้วเราก็ไปชี้แจงว่า ตอนนี้พวกหนูทำา

โครงการลดปัญหาขยะในหมู่บ้านอยู่ แล้วก็บอกว่า เรารวบรวมข้อมูลขยะในหมู่บ้านแล้วเจออะไรบ้าง 

จากนั้นก็บอกว่าพวกหนูอยากให้บ้านที่อยู่ริมถนน 50 ครัวเรือนเป็นต้นแบบในการจัดการและคัดแยก

ขยะ เพราะเป็นบ้านอยู่ริมถนน ถ้าขยะทิ้งลงบนถนนมันจะดูไม่สวยงาม เนื่องจากบ้านเราเป็นสถานที ่

ท่องเที่ยวนวัตวิถี พอคนมาเที่ยวเยอะๆ มันจะดูไม่น่าประทับใจ” นุ่นอธิบายวิธีทำางาน

การอธิบายโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องขยะ และที่มา รวมทั้งผลทบกระด้านสุขภาพและ 

สิง่แวดลอ้มทำาใหช้าวบา้นรมิถนน 50 ครวัเรอืนยนิดทีีจ่ะเขา้รว่มในโครงการคดัแยกขยะของนอ้งๆ 

จากน้ันจึงนำาทั้ง 50 ครัวเรือนเป้าหมายมาอบรมวิธีการคัดแยกขยะ โดยมีวิทยากรจากเทศบาล 

มาเป็นผู้อบรมให้ความรู้ร่วมกับเด็กๆ 
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“หนพูอมคีวามรูเ้รือ่งการแยกขยะอยูบ้่างจากที่

เรียนในโรงเรียน ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ให้ทีมวิทยากรจาก

เทศบาลเป็นผู้แนะนำา ว่าขวดแก้ว ขวดน้ำา ขยะแห้ง 

ขยะเปียกต้องจัดการและแยกอย่างไร” นุ่นเล่าถึงวิธี

จัดการงาน

แม้จะรณรงค์ให้ชุมชนเป้าหมาย 50 ครัวเรือน

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง แต่การรวมกลุ่มยุวทูตเพื่อออก

มาเก็บขยะสองข้างทางก็ยังไม่ทิ้งเสียทีเดียว

“มันก็ยงัมอียูบ่า้งจำาพวกหอ่ขนม เลก็ๆ นอ้ยๆ 

ทีพ่วกเราตอ้งออกมาชว่ยกนัเกบ็ กม็กีารคยุกนัอยูว่า่ 

ถ้าพบว่าใครทิ้งจะปรับชิ้นละ 10 บาท แต่ก็ยังไม่ได้

ดำาเนินการอะไร” ทีมงานบอก

นอกจากการแยกขยะ ในครัวเรือน ออกมา

เก็บริมถนน อีกวิธีที่จะช่วยลดปริมาณขยะจาก

ตน้ทางโดยเฉพาะถงุพลาสตกิคอื การใชถ้งุผา้หรอื

ยา่ม ซึง่จากวนัแรกทีเ่ริม่รณรงคน์อ้งๆ บอกวา่เริม่

เห็นมีการใช้ถุงผ้ากันเยอะขึ้น ขณะที่กลุ่มแม่บ้าน

เองก็เริ่มใช้ตะกร้าบ้างแล้วเวลาไปตลาด

เหน็อยา่งนีไ้มไ่ดห้มายความวา่การทำาโครงการ

จะราบรื่น ไร้ปัญหาอุปสรรคใดๆ 

“ปัญหาใหญ่ๆ หนักๆ สำาหรับพวกเราไม่มีนะ 

มีแต่ความกังวลใจเล็กๆ เรื่องเป้าหมายครัวเรือน

ต้นแบบ 50 หลังคาเรือน ที่ตอนแรกคิดว่าหาไม่ได้

แน่ๆ เพราะตัวเลขมันสูงมาก แต่เมื่อรับปากไว้แล้ว 

กพ็ยายามคดิหาวธิ ีจนไดบ้า้นท่ีอยูร่มิถนนใหญ่ ถนน

ซอย และขอความร่วมมือจากพ่อหลวงให้ช่วยประกาศ

เสียงตามสายให้ จนได้ครบตามจำานวน”

ผู้ใหญ่ในชุมชนคือกองหนุน
ถามว่า เด็กกลุ่มเล็กๆ ออกมาเคลื่อนไหว 

ครั้งเดียวทำาไมถึงเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย

ขนาดนี้!

คำาตอบคือ บ้านแม่ป้อกใน ตำาบลศรีวิชัย 

อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน มีแนวทางการสนับสนุน

เด็กๆ ในชุมชนให้ทำากิจกรรมทางสังคมมาเน่ินนาน 
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พวกเขาพร้อม และยินดี ที่เห็นเด็กๆ ออกมาทำาความดีเพื่อส่วนรวม เพราะฉะนั้นชาวบ้านยินดี

สนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมหากมีการร้องขอ

“ชาวบ้านเราสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนมานานเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี ยิ่งตอนนี้โลกเจริญขึ้น  

มีการระบาดของยาเสพติดค่อนข้างเยอะ ถ้าเราไม่สนับสนุน ก็เหมือนเราตีตัวออกห่างจากเด็ก เพราะ

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากเรียนรู้ แต่ถ้าเด็กมาอยู่ในกลุ่มสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน พระช่วย

อบรม ผู้ช่วยบ้าง ผมบ้างช่วยกันดูแล เด็กๆ อยู่ในสายตาเราเองก็สบายใจที่เด็กๆ ไม่ออกนอกลู่

นอกทาง เพราะฉะน้ันพอมีโครงการนี้เข้ามา ผมจึงสนับสนุนเต็มที่ที่จะให้พวกเขาทำางานให้สำาเร็จ  

ทั้งช่วยให้กำาลังใจ ช่วยประสานงานชาวบ้านเวลาจะจัดประชุม” พ่อหลวงคุณากรกล่าว

ส่วนโครงการลดปัญหาขยะ พ่อหลวงคุณากรบอกว่า แนวทางที่เด็กๆ ทำาประสบความสำาเร็จมาก 

เขาไม่ได้ทำาเหมือนเมื่อก่อน คือออกมาเก็บกวาด แต่ตอนนี้มีข้อมูลยืนยันว่าขยะบ้านเราเยอะจริงๆ  

และเด็กๆ ก็พยายามหาแนวทางในการลด 

“ดีใจท่ีเด็กได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา ในการ

เข้าไปดูแลสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน พอเรามา

เห็นการทำางานของเด็กเรื่องขยะ ผมตั้งใจว่าต่อไปเรา

จะตอ้งมกีารวางแผนในเรือ่งของกลุม่เยาวชนใหม้ากขึน้

กว่าเดิม โครงการนี้เราจะไม่หยุด เพราะขยะไม่หยุด  

มีมาเรื่อยๆ หมายถึงต่อไปนี้จะเป็นกติกาของหมู่บ้าน 

ชาวบ้านจะต้องแยกขยะก่อนจะมาทิ้ง” 

และสำาหรับเด็กๆ การเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ 

นับเป็นสิ่งสำาคัญ โครงการขยะทำาให้พวกเขาออกไป

ทำาความรู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ รู้จักเทคนิคและวิธีการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกล้าพูด 

เพราะถ้ากล้าพูด ก็สามารถบอกในสิ่งที่ตัวเองคิด และขอความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างไม่ติดขัด  

โดยเฉพาะรวงข้าวที่บอกว่า ตอนไปอบรมพูดเสียงสั่นเครือ ตอนนี้มั่นใจ พูดได้ชัดเจนมากขึ้น 

สว่นนุน่ ทีใ่นชว่งแรกของการทำาโครงการรบับทเปน็เพยีงสมาชกิคนหนึง่ในทมี แตเ่มือ่แกนนำาหลกั

มีภารกิจไปเรียนต่อ การออกมารับบทบาทแกนนำา ทำาให้นุ่นค้นพบว่าตัวเองชอบ และถนัดในบทบาทนี้

“พอพี่ไม่อยู่เราก็ต้องออกมารับผิดชอบ มันทำาให้เรารู้ตัวว่า เราชอบที่จะทำาแบบนี้ ชอบพูด 

ชอบทำา ชอบที่จะนำาน้องๆ สนุกดี” 

ซึ่งนุ่นและทีมบอกว่า จากนี้เดินหน้าลุยเรื่องขยะต่อไป เพราะจากการเก็บข้อมูลหลังจากมี

การรณรงค์เร่ืองจัดการขยะทำาให้พบว่า หากลดถุงพลาสติกจากต้นทาง ก็จะมีพลาสติกไปเผาที่

ปลายทางน้อยลง ช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องได้รับมลพิษจากการเผาขยะ

เ ม วน วม
น า เ น อา า ล
า า ยชน อง ม าน
พอเ ามาเ น า ำางาน องเ
เ อง ย ม ัง วา อ เ า

องม า วาง น นเ อง อง
ลมเยาวชน มา น วาเ ม
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และควบคุมการผลิต 57/357 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

 โทรศัพท์ 0-2270-1350

 e-mail: kidkonkwa@gmail.com

พิมพ์ที่ บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำากัด 
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