




กระแสของการพัฒนาสมัยใหม่ ส่งผลให้คนน่าน 
เริ่มห่างเหินกัน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
ขาดการสืบทอด คนรุ่นปัจจุบันเริ่มไม่รู้จักตนเอง 
และชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็ก 
และเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของคนเมืองน่าน 
ปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหา 
ที่สำาคัญที่กลุ่ม/องค์กรภายในจังหวัดน่าน 
ให้ความสำาคัญ



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

โครงก�ร Active Citizen ขึ้นม� เพื่อเป็นกลไกในก�รสื่อส�ร เปลี่ยน

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

ส่วนรวม

ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคนในยุคปัจจุบัน ว่าเป็น Generation ME ที่คิด

แตเ่รือ่งตวัเอง สนใจแตเ่ร่ืองตัวเอง โลกหมนุแวดลอ้มรอบตัวเขาทัง้หมด และ

ตัง้คำาถามว่า คนใน Generation ME นีเ่องท่ีจะเปน็ผูเ้ปลีย่นแปลงโลกทัง้หมด

หรือไม่ ทำาอย่างไรจะนำาความเป็นตัวตนของเขามาใช้ในทางที่สร้างสรรค์  

จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยที่ สสส. คิดว่า ทำาอย่างไรจะเปลี่ยนคนใน 

Generation ME มาเป็นคนใน Generation A หรือ Generation Active หรือ 

Active Citizen จึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Gen A: Generation Active เพื่อปลุก

กระแสจติสำานกึ คา่นยิมใหมใ่หแ้ก่สงัคม หวัใจสำ�คญั คอืต้องก�รเปดิโอก�ส 

เปิดพ้ืนท่ีให้เย�วชนได้เรียนรู้จ�กก�รทำ�โครงก�รของเข�เองให้มีคว�ม

ยั่งยืน ทำ�ให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทักษะ และสำ�นึกใหม่ ฝังอยู่ในเนื้อในตัว 

จนนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงระบบได้  

Generation Active นั้น ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ ต้องกระโดด

ลงไปทำางานด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิด

สรา้งสรรค์ มนีวัตกรรม (Creative) และคดิบวก เชือ่มัน่ในพลงับวกของตัวเอง 

(Positive) และเพ่ือให้เกิด Generation Active วิธีการทำางานหน่ึงของ สสส. คือ

การชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมทำางาน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

มาพัฒนางานร่วมกัน สร้างพลเมืองเยาวชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 

ศรีสะเกษ น่าน และภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 

และสมุทรสงคราม) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทำาโครงการที่มาจากโจทย์ใน

ชุมชน ใช้โครงก�รเป็นเครื่องมือในก�รสร้�ง Generation Active เพื่อให้

ทกัษะและสำ�นกึใหมท่ีเ่ปน็สำ�นกึต่อสว่นรวมเกดิขึน้และอยูใ่นเนือ้ในตัว

เย�วชน ซึ่งเป็นการก่อกระบวนการทำางานเชิงลึกกับองค์กรพัฒนาเอกชน 

ในพื้นที่ที่มีบทบาทสร้างการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด Generation Active 

ในจังหวัด

จากการทำางานในระยะเวลา 1 ปี สสส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล  

จงึตอ้งการถา่ยทอดแนวคดิ วิธีการสร้าง Generation Active เพ่ือสือ่สารสร้าง

การเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเป็นกำาลัง 

และร่วมสร้าง Generation Active ให้กับประเทศไทยต่อไป

คำ�นำ�
รศ.ดร.วิล�สินี พิพิธกุล
สำ�นักสร้�งเสริมวิถีชีวิต 
สุขภ�วะ สำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รสร้�งเสริม
สุขภ�พ (สสส.)
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คำ�นำ�
พระครูสุจิณนันทกิจ
ประธ�นมูลนิธิส่งเสริม
ก�รเรียนรู้ชุมชน
(วัดโป่งคำ�)

“ธรรมเป็นฐ�น ง�นเป็นทุน บุญคือเป้�หม�ย”

คือ “แนวคิด” ที่มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำา) อำาเภอ

สันติสุข จังหวัดน่าน และศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น จังหวัดน่าน 

สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) ใชเ้ปน็แนวทางในการขบัเคลือ่น

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและงานพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา... 

 “น่�น” เมอืงชายแดนแหง่ลา้นนาตะวันออก ทีอุ่ดมไปดว้ยวัฒนธรรม

ประเพณขีองกลุม่คนทีต่ัง้ถิน่ฐานจากเทอืกเขาสงูจนถงึพืน้ราบ ความศรทัธา

ในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสำานึกหวงแหน

ในทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของชาวน่าน ถือเป็น 

“ทุนท�งสังคม” ที่สำาคัญยิ่ง น่านจึงมีเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ

จังหวัดเป็นรุ่นแรกๆ ของประเทศ ท่ีสนใจเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อสร้างสรรค์ 

การพัฒนาจังหวัดของตน โดยนำาปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นที่ตั้ง

ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยภ�คประช�สังคมจังหวัดน่�นมี 

คว�มหล�กหล�ยและครอบคลุมหล�ยด้�น ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 

การอนุรักษ์แม่น้ำาต้นน้ำาลำาธาร การอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำา การเกษตรผสมผสาน

หรือเกษตรย่ังยืน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ  

การออมทรัพย์ในชุมชน การทำาธุรกิจชุมชน การทำากิจกรรมด้านสุขภาพ

อนามัย การฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และการทำาสวนสมุนไพร รวมทั้งการ

เผยแผ่ศาสนาและจริยธรรม ทำาให้กลุ่มองค์กรต่�งๆ ส�ม�รถยึดโยง 

เก�ะเกีย่วกนัเป็นเครอืข่�ยครอบคลมุพืน้ท่ีท้ังจังหวดั ผ�่นกระบวนก�ร

เรียนรู้ร่วมกันจ�กก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ บนพื้นฐ�นของคว�มศรัทธ�

เล่ือมใสในผูน้ำ�ทัง้ทีเ่ปน็ฆร�ว�สและพระสงฆ ์รวมทัง้ยงัคงมคีว�มเปน็

เครอืญ�ตแิละคว�มเปน็ชมุชนสงู ภ�ยใตค้ว�มตระหนกัถงึสถ�นก�รณ์

ปัญห�และรับรู้ในผลประโยชน์ร่วมกัน

แตปั่จจบุนัคนนา่นเร่ิมหา่งเหนิกนั วฒันธรรมประเพณท่ีีดงีามขาดการ

สืบทอด คนรุ่นปัจจุบันเริ่มไม่รู้จักตนเองและชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะ

ในกลุม่ของเด็กและเยาวชน ซึง่จะเปน็อนาคตของคนเมอืงนา่น ปญัหาเร่ือง

ของเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหาที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่กลุ่ม/องค์กร

ภายในจังหวัดน่านให้ความสำาคัญ และร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไม่

ต่างจากพื้นที่อื่นๆ 

“มลูนธิสิง่เสรมิก�รเรยีนรูช้มุชนวดัโปง่คำ�” และ ศนูยป์ระส�นง�น

วิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่�น เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้อง

กับเด็กและเยาวชนมาต่อเน่ืองยาวนาน ท้ังการทำางานเพื่อพัฒนาแกนนำา

เยาวชนด้านจิตอาสา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ 

การเกษตรอนิทรีย์ ดว้ยการนอ้มนำาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
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จริยธรรม คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้�หม�ยคือ สร้�งกลุ่มเย�วชนแกนนำ� เพื่อให้เกิดสำ�นึก

รักถิ่นฐ�นบ้�นเกิด รู้จักร�กเหง้�ชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีคว�ม

รบัผดิชอบ เข�้ใจบทบ�ทหน�้ทีข่องตนเองในชมุชน รวมถงึใชศ้กัยภ�พของตนเองเพือ่รว่มแกไ้ข

ปัญห�ของตนเองและชุมชนท่ีเกิดจ�กสำ�นึกของตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอ�ส� ซึ่งจะก่อ 

ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง รู้จักเป้�หม�ยของชีวิต รู้จักศักยภ�พของตนเอง มีคว�มใฝ่รู้ 

ใฝเ่รยีน และพฒัน�ตนเองตลอดเวล� นอกจ�กน้ันยังเกดิกระบวนก�รมสีว่นรว่มและเห็นคณุค�่

ของก�รทำ�ง�นเป็นทีม และนำ�ศักยภ�พของก�รทำ�ง�นเป็นทีมม�พัฒน�หรือแก้ไขปัญห�ของ

ชุมชน ได้เรียนรู้กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันทั้งในด้�นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพย�กรและ 

สิ่งแวดล้อม

เมื่อสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิสย�มกัมม�จล 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) เชิญชวนทำาโครงการ Active Citizen จึงเห็นเป็น “โอก�สดี” 

ที่จะได้ “เติมเต็ม” การทำางานของพื้นที่ที่ยังขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

ด้วยมองเห็นว่า สถานการณ์ของจังหวัดน่านกำาลังอยู่ในข้ันวิกฤติ โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรและ 

สิง่แวดลอ้ม ทีต่อ้งแกป้ัญหาในระยะยาว โดยเริม่ทีเ่ยาวชน จงึอยากชวนเดก็เยาวชนมาเรยีนรู ้ใหเ้ข�

มีหลักคิด วิธีคิดว�งแผนแก้ปัญห�ในระยะย�ว

การเปล่ียนหน้างานจากงานวิจัยท้องถ่ินท่ีทำากับผู้ใหญ่มาทำางานกับเด็กเยาวชนน้ัน เป็น “กุศโลบ�ย” 

หนึ่งที่ต้องการให้เด็กเยาวชนเป็น  “สะพ�นเชื่อม” ไปถึงผู้ใหญ่ เพราะปัญหาที่จังหวัดน่านเผชิญอยู่

ในปจัจุบนันี ้การขบัเคลือ่นในวงผูใ้หญ่มกัไมไ่ดผ้ลตอบรับอย่างทีต้่องการ จึงคดิใชเ้ดก็เยาวชนซึง่เป็น

ลกูหลานชว่ยสือ่สารไปถึงพ่อแม่ผูป้กครองแทน อกีทัง้ยงัมองวา่การปลกูฝงักระบวนการทางความคดิ 

และการพัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กสามารถทำาได้ง่าย โดยหวังว่� “กระบวนก�ร” ดังกล่�ว 

จะชว่ยสร�้งสำ�นกึรกับ�้นรกัเมืองตดิตัวไปจนเป็นผูใ้หญ่ และท้�ยท่ีสดุจะทำ�ให้ชุมชนมแีกนนำ� 

มีผู้นำ� หรือมีสม�ชิกที่ดีม�ช่วยขับเคลื่อนเมืองน่�นให้น่�อยู่ต่อไป
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ขณะนี้หลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen 

ในมุมมองของมูลนิธิสยามกัมมาจลนั้น  Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจ

เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม อยากที่จะเห็นสังคมไทย

ดีขึ้น ความสำาคัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวม รู้สึก

เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำาให้สังคมดีขึ้น และเข้ามาช่วยกันคนละไม้

คนละมือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลนิธิสย�มกัมม�จลอย�กเห็นคนรุ่นใหม่มี

สำ�นกึและรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม ซึง่ตรงกบัคำ�ว�่  Active Citizen นัน่เอง

ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน  

“เปิดพ้ืนที”่ ในทีน่ีห้มายถงึการเปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดม้โีอกาสเขา้มาทำางาน

ร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย  

หรือในชุมชนของเขา จังหวัดของเขา ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เรื่องราว

ความเป็นมาเป็นไปของชุมชน ก็จะไม่เข้าใจชุมชนของตนเอง สำานึกความเป็น

พลเมืองก็ไม่เกิด  

ประเด็นสำาคัญคือ เราต้องสนับสนุนให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราว 

ชุมชนของเขา จังหวัดของเขา และบ้านเมืองของเขา การเปิดโอกาสและ 

การสนับสนุนเช่นนี้ จะทำาให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ค่อยๆ เห็นภาพ จนเกิด 

คว�มเข้�ใจสังคมโดยรวม แล้วเกิดก�รเชื่อมโยงตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของบ้าน ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะค่อยๆ ปลุกสำ�นึก

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

ม�รับผิดชอบสังคมชุมชนท่ีเข�อ�ศัยอยู่ เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอก�ส 

และมีคนทำ�หน้�ที่ให้โอก�สเหล่านี้ในทุกจังหวัด 

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

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

โครงการทีเ่ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจงัหวดัทีส่นใจทำางานแบบเดยีวกบัเรา 

มีความคิดใกล้เคียงกับเรา นั่นคือการลงไปช่วยเยาวชน เปิดโอก�สให้

เส้นท�งสร้�ง 
Young Active Citizenปิย�ภรณ์ 

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

Project หรือโครงก�รท่ีเป็นโจทย์ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาเขาจะ

รู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือมีความรู้อะไรที่จะ

เขา้มาชว่ยแกป้ญัหาเหลา่นัน้ ด้วยการเขา้ไปพัฒนาโครงการและทำางาน

ร่วมกับชุมชน ซ่ึงก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีจะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้�กับ

พืน้ท่ี ผกูคนรุน่ใหมเ่ข�้กบัชมุชน คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งชมุชน และ

สำ�นึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้นต�มไปด้วย โครงก�รเหล่�นี้ในปีหนึ่งๆ 

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

การสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากใน 

พ้ืนที่นั้น มูลนิธิสยามกัมมาจลมีแนวคิดว่า ถ้�นักเรียนนักศึกษ�ได้

เข้�ไปเรยีนรูเ้รือ่งของชมุชนในพืน้ทีต่วัเอง สำ�นกึคว�มเปน็พลเมอืง

จะเกิดขึ้นได้ง่�ย 

“เหมือนเราอยู่บ้าน เราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน อยากจะ

เขา้มาดแูลน้ำาไมใ่หไ้หลทิง้ ปดิไฟทีไ่มจ่ำาเปน็ พฤตกิรรมแบบนีบ้อกอะไร 

มนับอกวา่เรามสีำานกึว่าเราเปน็สว่นหนึง่ของบา้น สำาหรบัชุมชน นอ้งๆ 

จะต้องพัฒนาสำานึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงของบ้านท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงก็คือชุมชน 

หรือจังหวัดของเขา นั่นคือความสำาคัญของการที่เราเข้าไปสนับสนุน 

เชิงพื้นที่”

การทำางานในลักษณะนี้
จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ 
ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และสำานึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้น
ตามไปด้วย โครงการเหล่านี้
ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้าง
หรือพัฒนา Active Citizen
ขึ้นมาได้หลายร้อยคน

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

6 พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



 หล�ยคนบอกว่�อย�กเห็นเด็กไทยสำ�นึกรักบ้�นเกิด 

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

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

ของบ�้นเกิด โครงการนีเ้ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจังหวัด

ที่สนใจทำางานพัฒนาเยาวชนให้มีสำานึกพลเมือง ด้วยการ

เปดิโอกาสและสนบัสนนุเยาวชนทำาโครงการชมุชน  มูลนธิฯิ 

มีแนวคิดว่าการสนับสนุนองค์กรใดๆ ก็ตามที่จะมาช่วย 

ขับเคลื่อนงาน Active citizen ต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ 

และที่สำาคัญคือตัวองค์กรและเจ้�หน้�ที่ต้องเป็น Active 

Citizen ที่ห่วงใยคว�มเป็นม�เป็นไปของจังหวัด เข�จึง

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

คว�มเป็นพลเมือง

แมว้า่องค์กรเหลา่นีจ้ะรูจ้กับา้นของตวัเอง รูจ้กัจังหวัด

ของตัวเองเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เขาขาดคือ ความแข็งแรงทั้ง

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

ทำ�ง�น เรามองว่าองค์กรที่จะทำางานด้านนี้ได้ คนในพื้นที่

หรือคนในองค์กรนั้นจะต้องอยู่กับองค์กรยาวนานพอที่จะ

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์กับ

องค์กรของเขา โดยมูลนิธิฯ จะเข้�ไปหนุนเสริมทักษะ

คว�มส�ม�รถในก�รเป็นโคช เป็นคนท่ีชี้แนะ และให้

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

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่มี

ทักษะอะไร เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดการ

โครงการและการเงินด้วยความซ่ือสัตย์ มีความเข้าใจชุมชน  

มปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้น พีเ่ลีย้งก็ต้องมทีกัษะและคณุสมบัตินัน้

ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และ

พฒันาทักษะตลอดจนปลกูฝงันสิยัทีด่เีหลา่นัน้ใหเ้กดิข้ึนกบั

คนรุน่ใหมไ่ดด้ว้ย บทบ�ททีส่ำ�คญัของพีเ่ลีย้งคอื ก�รสร�้ง

ก�รเรียนรู้และเข้าใจชุมชน กระตุ้นให้เยาวชนมองเห็น 

ความเชือ่มโยงวา่ตนเองเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนอยา่งไร และ

จะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

อย่างไร เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้เยาวชนเกิดสำานึกของ

ความเป็นพลเมือง

และท่ีสำาคัญคือก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีคนทำ�ง�นต้อง

เก�ะติดและติดต�มผลอยู่ตลอดเวล� เราพัฒนาคนรุ่นใหม่

ขึ้นมาให้เขามีสำานึกความเป็นพลเมืองแล้ว เมื่อเขาอยากจะ

ทำาอะไรต่อ เราต้องรับรู้ ต้องติดตาม งาน “ฐ�นข้อมูล” ซึ่ง

เปน็งานหลงับา้นกต็อ้งพฒันาไปดว้ยเช่นกนั  สว่นเรือ่ง “ก�ร

สื่อส�ร” ก็เป็นเรื่องสำาคัญที่องค์กรในพื้นที่ต้องเปิดพื้นที่ให้

เยาวชนไดน้ำาเสนอผลงานใหค้นในพืน้ทีร่บัรู้  ซึง่มลูนธิฯิ และ

องค์กรในพื้นที่ต้องหารือกันเพื่อให้การสร้าง Active citizen 

บรรลเุปา้หมาย แต่เนือ่งจากองคก์รแตล่ะพ้ืนทีจ่ะมคีวามเกง่

และความถนัดแตกต่างกัน องค์กรใดขาดทักษะด้านใดก็

ปรึกษาหารือกัน เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้เข้าไปหนุนเสริมให้ 

องค์กรนั้นๆ เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนงาน Active citizen มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัด

สงขลา โดยมูลนิธิฯ ทำางานร่วมกับสงขลาฟอรั่ม เป็นเวลา 3 

ปี พบว่าโครงการนี้ได้พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสำานึกรัก

บา้นเกิด มสีำานกึความเปน็พลเมอืงขึน้มาหลายรอ้ยคน ขณะ

ท่ีสงขลาฟอร่ัมเองก็มีความเข้มแข็ง เจ้าหน้าท่ีของสงขลาฟอร่ัม

มีทักษะการทำางานเพ่ิมข้ึน เม่ือเห็นความสำาเร็จเช่นน้ีมูลนิธิฯ 

จึงหารือกับ สสส. น่าจะขยายผลไปในจังหวัดอื่นๆ ด้วย แต่

มขีอ้แมค้อืองคก์รในพืน้ทีต้่องสนใจกระบวนก�รพฒัน�

เย�วชน อย�กพัฒน�ท้ังตัวองค์กรและคนทำ�ง�นไป

พรอ้มกนั ซึง่การขยายผลไปทีจั่งหวดันา่น จังหวดัศรีสะเกษ 

และจังหวัดสมุทรสงคราม (เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) นั้น 

มูลนิธิฯ พิจารณาแล้วว่าพื้นที่เหล่านั้นมีองค์กรที่ทำางาน 

เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดอย่างเข้มข้น โดยทาง

มูลนิธิฯ จะทำาหน้าที่ “เติมเต็ม” ให้องค์กรเหล่านั้นแข็งแรง

มากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง Young Active Citizen ที่มีสำานึก

ความเป็นพลเมือง

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่
มีทักษะอะไร  พี่เลี้ยงก็ต้องมีทักษะและคุณสมบัตินั้น
ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีเหล่านั้น
ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วย
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แม้ข้อมูลเรื่องหมากอาจจะไม่มีประโยชน์
ต่อชีวิตการเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยตรง 
แต่ทีมงานกลับรู้สึกว่า การรู้เรื่องราว
ของหมู่บ้านตนเองเป็นสิ่งสำาคัญ
เพราะมันเป็นสิ่งสะท้อนรากเหง้าของตนเอง 
รู้แล้วถึงนำาไปตอบข้อสอบไม่ได้ แต่ถ้ามี 
คนเข้ามาในหมู่บ้านแล้วถามว่า นี่ต้นอะไร
มีคุณค่าอย่างไรกับชุมชน ใช้ทำาอะไร
เราก็จะสามารถตอบได้ แต่ถ้าเขาถามแล้ว
เราไม่รู้สิ น่าอาย...

บ้�นฮวก ตำ�บลแสนทอง อำ�เภอท่�วังผ� จังหวัด

น่�น ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2487 เป็นหมู่บ้าน

ชุมชนชาวไทลื้อ ที่ต้ังถ่ินฐานมานานหลายชั่วอายุคน 

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพพื้นที่ของ

หมู่บ้านเป็นที่ลาดเชิงเขาติดกับลำาน้ำาริม วิถีชีวิตและวิถี

การผลติยังคงพึง่พาฐานทรัพยากรธรรมชาติมาต้ังแต่อดตี

จนถงึปจัจบุนั โดยสว่นใหญป่ระกอบอาชพีทางการเกษตร 

เช่น ทำาไร่ ปลูกข้าว รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป รวมถึงการ

ปลูกหมากเพื่อจำาหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม

ของคนในชุมชน  ถือเป็นชุมชนสำ�คัญของจังหวัดน่�น

ที่มีต้นหม�กเป็นฐ�นทรัพย�กรที่สำ�คัญ ห�กแต่ใน

ปัจจุบันสถ�นก�รณ์ของต้นหม�กเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งก�รลดลงของต้นหม�ก ซึ่งส�เหตุสำ�คัญม�จ�ก 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กหม�กลดลง ท้ังในด้�นก�รจำ�หน่�ย 

ก�รใช้ไม้ต้นหม�กเพื่อไปทำ�เฟอร์นิเจอร์ หรือเพ่ือ 

ปลูกบ้�น รวมถึงก�รไม่เห็นคุณค่�หรือก�รสืบทอดจ�ก

คนในชุมชน 
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บ้านฮวกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของ

เยาวชน เริ่มก่อตั้งและทำากิจกรรมเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2545 โดยทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนด้านการดูแลป่า 

อนุรักษ์พันธ์ุปลาในแม่น้ำาริม ปลูกป่าเสริม พัฒนาแหล่งน้ำา 

ตดัหญา้ในเขตอนรุกัษ์ทกุเดอืน สรา้งศาลาเป็นจดุชมปลา 

จดังานกฬีาประจำาหมู่บ้านทกุปี  จากกจิกรรมเหลา่นีท้ำาให้

เยาวชนเกิดความผูกพันกับชุมชนมาโดยตลอด

ด้วยกลุ่มเย�วชนสนิทคุ้นเคยกับพี่มิ้น-สุทธิร�  

อดุใจ พีเ่ลีย้งโครงก�รเสรมิศกัยภ�พเครอืข�่ยเย�วชน

จงัหวดัน่�น ซึง่เคยเป็นพ่ีเลีย้งตอนท่ีกลุม่เยาวชนทำางาน

วิจัยเพ่ือท้องถ่ิน เม่ือพ่ีม้ินชักชวนให้ทำาโครงการจึงตัดสินใจ

เข้ารว่ม เพร�ะเห็นโอก�สของก�รทำ�ง�นทีจ่ะเชือ่มรอ้ย

กลุ่มเย�วชนและผู้ใหญ่ในชุมชนให้แนบแน่นม�กขึ้น  

โดยมีทีม-ชุติพนธ์ ธรรมศิริ ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านฮวก 

จอย-สุริวรรณ ธรรมศิริ  บิว-ณิช�กร แหวนหลวง เป็น

ตวัแทนกลุม่เข้ารว่มอบรมเรือ่งการวเิคราะหช์มุชน คน้หา

โจทยด์า้นทรพัยากรธรรมชาต ิเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม 

การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

โดยท่ีครั้งนั้นยังไม่ได้ประเด็นทำางาน คิดแต่ว่าอยากทำา

เร่ืองอนุรักษ์ภาษาไทล้ือ และเร่ืองต้นหมาก จึงกลับมาหารือ

กบัสมาชกิแกนนำากลุม่เยาวชนในชมุชนซึง่ประกอบไปด้วย 

อ�ร์ต-ณัฐวัฒน์ หลวงยศ น�ย-วร�ภรณ์ หลวงยศ  

สม้-ศศธิร ธรรมศริ ิและพีอ่�รมณ์ อ�ส� พีเ่ลีย้งชมุชน 

รวมพลคนรักษ์หมาก
การหารือได้ข้อสรุปว่าจะทำาเรื่องต้นหม�ก เพราะ

เห็นว่า ในชุมชนมีต้นหม�กอยู่ม�กม�ยจนกล�ยเป็น

ฐ�นทรัพย�กรสำ�คัญของบ้�นฮวก ที่คนในชุมชนใช้

ประกอบอ�ชีพข�ยหม�ก แต่ในปัจจุบันต้นหม�กเริ่ม

ทยอยถูกตัดไป คิดว่�เป็นเรื่องท่ีน่�สนใจศึกษ�ท้ัง

คว�มเป็นม� คุณค่�ของต้นหม�ก และเรียนภูมินิเวศ

ของชุมชนที่เหม�ะสมกับก�รปลูกหม�ก ส่วนประเด็น

เรื่องภาษาไทลื้อนั้น เยาวชนบางคนยังพูดไม่เป็น จึงยาก 

ที่จะดึงความสนใจ เมื่อได้ประเด็นท่ีจะทำาโครงการแล้ว 

จึงนัดประชุมสมาชิกกลุ่ม เพื่อช้ีแจงเป้าหมายและ 

แผนการทำางาน ซึง่เป้�หม�ยท่ีสำ�คญัของโครงก�รน้ีคอื  

ทำ�อย่�งไรให้หม�กอยู่คู่กับชุมชนบ้�นฮวกให้ได้
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“การแบ่งงาน แกนนำาจะมีหน้าท่ีเป็นคนไปชวน

นอ้งๆ ใหม้ารว่มกิจกรรม และแบ่งหนา้ทีเ่ฉพาะ เชน่ จอย

ทำาหนา้ทีจั่ดทำาเอกสาร บวิดูแลบนัทกึ ผมดแูลการเงนิและ

ภาพรวมการทำางานทัง้หมด สว่นเพือ่นๆ กช็ว่ยกนัทำางาน

ทุกอย่าง” ทีมเล่า

กิจกรรมที่ออกแบบการทำางานไว้มี 4 กิจกรรมคือ 

การศึกษาสำารวจต้นหมากในชุมชนทุกมิติ การเรียบเรียง

ข้อมูล การคืนข้อมูลให้กับคนในชุมชน และการสรุปบท

เรียนการทำางาน ซึ่งการประชุมวางแผนการทำางานได้รับ

ความร่วมมืออย่างดีท้ังจากแกนนำาและสมาชิกในกลุ่ม

เยาวชน เพราะเป็นปกติของเย�วชนท่ีน่ีท่ีจะมีก�ร

ทำ�ง�นเปน็กลุม่ ทัง้ในสว่นของก�รชว่ยกจิกรรมต�่งๆ 

ในชุมชน หรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยกลุ่มเย�วชนเอง  

แต่ต้องกำ�หนดแผนก�รทำ�ง�นเฉพ�ะวันเส�ร์อ�ทิตย์

ที่แต่ละคนไม่ต้องไปโรงเรียน เน่ืองจ�กสม�ชิกของ

กลุม่เย�วชนบ้�นฮวกเรยีนอยูต่�่งโรงเรยีน บ�งคนตอ้ง

ไปอยู่หอพักใกล้สถ�นศึกษ� จะได้กลับบ้�นเฉพ�ะ 

วันเส�ร์อ�ทิตย์เท่�นั้น

ก�รสำ�รวจต้นหม�กในชุมชน เน้นก�รศึกษ�

เปรียบเทียบระหว่�งข้อมูลในอดีตและข้อมูลใน

ปัจจุบัน โดยทีมง�นได้ร่วมกันกำ�หนดกรอบประเด็น 

ที่จะเก็บข้อมูล คือ ลักษณะของต้นหม�ก ก�รใช้

ประโยชน์ มูลค่�ท�งเศรษฐกิจ ประวัติคว�มเป็นม� 

และปริม�ณต้นหม�กที่ยังคงมีอยู่ในชุมชน ในก�ร

ทำ�ง�นมีก�รแบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลต�มค้อ (หย่อมบ้�น) 

ซ่ึงในหมู่บ้�นฮวกมี 4 ค้อ แต่ละค้อจะมีแกนนำ�เป็น

หวัหน�้ทมี โดยทกุกลุม่จะมแีบบฟอรม์ก�รเกบ็ขอ้มลู

อย่�งง่�ยเป็นเครื่องมือช่วยในก�รบันทึก

“ตอนไปเก็บข้อมูลแบ่งกลุ่มละ 10 กว่าคน เพราะ

เยาวชนในบา้นฮวกมปีระมาณ 100 คน แตท่ีม่ารว่มสำารวจ

และเก็บข้อมูลกับเราประมาณ 50 คน” บิวเล่า 

เมื่อสำารวจครบทุกค้อแล้ว สมาชิกนำาข้อมูลมาส่งที่

แกนนำา ซึ่งทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจากผลการ

สำารวจพบว่า ในอดีตมีเนื้อที่ปลูกหมากประมาณ 52 ไร่  

มีจำานวนต้นหมากประมาณ 8,800 ต้น แต่ในปัจจุบัน 

เน้ือท่ีในการปลูกหมากมีจำานวนลดลงเหลือประมาณ 45 ไร่ 

จำานวนต้นหมากมีประมาณ 7,200 ต้น ซึ่งเป็นจำานวนที่

ได้มาจากการประมาณการของเจ้าของสวนแต่ละแห่ง 

สาเหตุที่เนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณต้นหมากลดลงมีทั้ง

สาเหตตุามธรรมชาต ิเชน่ ตน้หมากตายเองตามธรรมชาต ิ

และสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน เช่น  

ตัดจำาหน่าย ตัดไปทำาเฟอร์นิเจอร์ ที่พักอาศัย รวมทั้งการ

ตัดถางพืน้ทีป่ลกูต้นหมากเพือ่ใชป้ลกูบา้น โดยในปจัจุบนั

ยังมีผู้สูงอายุในชุมชนเคี้ยวหมากประมาณ 10 คน 

“ส่วนใหญ่การขยายพันธุ์ ต้นหมากในบ้านฮวก

เปน็การขยายพนัธุต์ามธรรมชาต ิในอดตีชาวบา้นใชห้มาก

มาเคี้ยวเพ่ือให้ฟันแข็งแรง จำาหน่ายเป็นรายได้เสริมของ

คนในชมุชน ซึง่คนจะนำาไปใชใ้นพธิกีรรมทัง้งานมงคลและ

งานอวมงคล รวมทั้งการใช้ฟอกแหหาปลา ส่วนปัจจุบัน

ตน้หมากได้รบัความนยิมนำามาทำาเฟอรน์เิจอรต์กแตง่บา้น

มากขึ้น” ทีมเล่า 

ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจทำ�ให้ทีมง�นรับรู้ว่� ต้นหม�ก

ลดน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะ

ปจัจุบนัมคีวามต้องการใชพ้ืน้ทีป่ลกูหมากมาทำาประโยชน์

ดา้นอ่ืนๆ มากข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือปลกูบ้าน แมว่้าต้นหมาก

จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์คู่กับบ้านฮวกมาต้ังแต่คร้ังก่อต้ัง

หมู่บ้าน ซ่ึงจากการสอบถามพบว่า นายแว่น อินไชย และ

ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยได้นำาต้นหมากมาปลูกในพื้นท่ี 

บ้านฮวกซึง่ยังคงอยู่คูบ้่านฮวกมาถึงปัจจุบัน แม้จะรู้สกึว่า

ต้นหมากมีปริมาณลดลง แต่กลุ่มเยาวชนก็ไม่สามารถ 

จะห้ามปรามได้เพราะเป็นที่ดินส่วนบุคคล 

“เราไม่มีสิทธิ์ไปทำาอะไร นอกจากอธิบายให้เขารู้ว่า

อดีตมันมีก่ีต้น ตอนน้ีเหลือก่ีต้น แล้วจะรักษาไว้ได้อย่างไร” 

กลุ่มเยาวชนบอกเล่าความรู้สึก

ขอ้มลูเกีย่วกบัหม�ก แมว้�่จะเปน็ขอ้มลูทีอ่�จจะ

ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก�รเป็นนักเรียนนักศึกษ�

โดยตรง แต่ทีมง�นกลับรู้สึกว่� ก�รรู้เรื่องร�วของ

หมู่บ้�นตนเองเป็นสิ่งสำ�คัญ เพร�ะมันเป็นสิ่งสะท้อน

ร�กเหง้�ของตนเอง 
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“รู้แล้วถึงนำ�ไปตอบข้อสอบไม่ได้ แต่ถ้�มีคนเข้�

ม�ในหมู่บ้�นแล้วถ�มว่� นี่ต้นอะไร  มีคุณค่�อะไรกับ

ชุมชน ใช้ทำ�อะไร เร�ก็จะส�ม�รถตอบได้ แต่ถ้�เข�

ถ�มแล้วเร�ไม่รู้สิ น่�อ�ย” ทีมย้ำาความสำาคัญข้อมูล

ปรับแผน...เปลี่ยนกิจกรรม...ส่งต่อ
คุณค่าต้นหมาก

เมื่อเรียบเรียงข้อมูลที่สำารวจแล้วเสร็จ พอดีกับมี 

การจัดเวทีนำาเสนอผลการดำาเนินงานครึ่งโครงการของ

เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ซึ่งในเวทีนี้พ่ีเลี้ยงได้ช่วย

ปรับกระบวนการทำางานของเยาวชนแต่ละโครงการ โดย 

ให้แต่ละทีมออกแบบกิจกรรมที่จะดำาเนินงานในช่วงเวลา 

3 เดือนที่เหลือว่า ต้องทำาอะไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

ทีมงานทบทวนกิจกรรมที่ยังค้างอยู่คือ การคืนข้อมูลให้

กับคนในชุมชน และการสรุปบทเรียนการทำางาน ซึ่งเมื่อ

ทบทวนแล้วจึงปรับกิจกรรมเป็นการคืนข้อมูลให้กับ

เยาวชนแทน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ของชุมชนรักและภูมิใจใน

คุณค่าของต้นหมาก ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำาคัญของ

ชุมชน

“กิจกรรมที ่4 กเ็ปน็กจิกรรมทีต่อ้งคนืความรูอ้ยู่แลว้  

ตอนแรกคิดว่าจะไปพูดให้คนแก่ฟังเฉยๆ แต่ปรับเป็น

กิจกรรมให้ความรู้เหมือนเดิม แต่มีรูปแบบมากข้ึน น่าสนใจ

มากขึ้น ถ้�เร�จะไปสื่อให้ผู้ใหญ่อย่�งเดียว เอ�ม�ทำ�

กับน้องๆ น่�จะดีกว่� เพร�ะคนแก่เข�อยู่กับหม�กม�

น�นแล้ว เร�ไปเก็บข้อมูลก็ไปถ�มจ�กเข� เข�น่�จะรู้

ขอ้มลูอยู่แลว้ แต่น้องๆ ยังไม่รูข้อ้มูล” บิวเลา่ถึงเหตุผล

ที่ปรับกิจกรรมในโครงการ

กิจกรรม “หนูน้อยในป่�หม�ก” เป็นกิจกรรม 

คืนข้อมูลที่ทีมงานออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ

เยาวชนในหมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมตอบคำาถาม การแข่งขัน

การละเลน่ทีใ่ชห้มากเป็นอปุกรณ์ เช่น แข่งขันเสยีบหมาก 

ผา่หมาก เพือ่สร้างความสนกุสนานและทำาให้เยาวชนเหน็

คณุคา่ของตน้หมากในชมุชนมากขึน้ แตน่า่เสยีดายทีช่ว่ง

เวลาที่จะจัดกิจกรรมไม่ใช่ฤดูของหมากเลยไม่มีวัตถุดิบ  

จึงเปลี่ยนเป็นกิจกรรมให้ข้อมูลกับน้องๆ และปลูกฝัง

จิตสำานึกให้น้องๆ ด้วยการเพาะต้นหมากไปปลูกใน 

ป่าชุมชนแทน 

“ถา้เราอดัเฉพาะขอ้มลูใหไ้ป นอ้งๆ คงไมร่บั จึงต้อง

จัดเป็นกิจกรรมบันเทิงขึ้นมา น้องจะได้สนใจ คิดกันไว้ 

แบบนี้ แต่ช่วงเวลาที่จะจัดไม่ใช่ฤดูของหมากก็เลยไม่มี

วัตถุดิบ จึงเปล่ียนกิจกรรมเป็นการให้ข้อมูล และเพาะหมาก

ไปปลูกในป่าชุมชน” ทีมเล่าถึงการปรับแผนการทำางาน 

อีกครั้ง

“วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ปลูกจิตสำานึก
ให้เยาวชนในหมู่บ้าน คิดว่าเราบรรลุเป้าหมาย 
เพราะน้องๆ ให้ความสนใจกันมากขึ้น จากเดิม
ที่ไม่มาประชุมต้องปรับเงิน ปรับแล้วปรับอีก
แต่หลังๆ เขาเข้ามาร่วมกันมากขึ้น”
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กลุ่มเยาวชนระดมพล เดินเก็บลูกหมากที่ตกใต้ต้น 

นำามาเพาะในถุงดำา ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ให้งอก ก่อนจะนำาไป

ปลกูในบรเิวณปา่หลงัวัด กจิกรรมนีต้อ้งจดัในช่วงปิดเทอม

ซึง่เพือ่นผู้ชายหลายคนไม่ไดมี้โอกาสรว่มดว้ย เพราะตอ้ง

ไปทำางานพิเศษช่วงปิดเทอม เหลือเพียงบิวและจอย 

เป็นแม่งานพาน้องทำากิจกรรม ซึ่งสองสาวไม่ได้รู้สึกว่า 

เป็นภาระใดๆ 

“บวิกบัจอยทำากจิกรรมกบันอ้งๆ แกนนำาผูช้ายไม่อยู่

เพราะไปทำางานพเิศษชว่งปิดเทอม เพาะตน้กลา้ไวไ้ด ้100 

กว่าต้น ไม่ได้ยากอะไร เพราะปกติต้นหมากออกได้ทุกที่

อยูแ่ลว้ เพยีงแตต้่องดแูลให้อยูใ่นท่ีชืน้ๆ” บิวเลา่ถึงงานที่

รับผิดชอบแทนเพื่อนๆ 

ปลกูแลว้ใชว่า่จะปลกูเลย ปลกูทิง้ปลกูขว้าง เม่ือครบ 

1 สัปดาห์ กลุ่มเยาวชนพากันไปดูแลต้นหมากที่ปลูกไว้ 

ทุกสุดสัปดาห์จะนัดหมายกันไปดูแล แม้ไม่ต้องทำาอะไรมาก 

แต่สิ่งนี้กลายเป็นตัวชี้วัดคว�มสนใจของน้องๆ ในกลุ่ม

ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงทีมสะท้อนว่า “วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

คือ ปลูกจิตสำ�นึกให้เย�วชนในหมู่บ้�น คิดว่�เร�บรรลุ

เป้�หม�ยแล้ว เพร�ะน้องๆ ให้คว�มสนใจม�กขึ้น  

จ�กเดิมที่ไม่ม�ประชุมต้องปรับเงิน ปรับแล้วปรับอีก 

แต่หลังๆ เข�เข้�ม�ร่วมกันม�กขึ้น”

ศักยภาพที่ถูกค้นพบ...
ทีมงานได้ถอดบทเรียนว่า กลุ่มเย�วชนเข้�ร่วม 

กิจกรรมม�กข้ึนและสม่ำ�เสมอ เป็นเพร�ะกิจกรรมท่ีจัด

มีคว�มสนุกสน�น สอดแทรกกิจกรรมสันทน�ก�ร  

อีกทั้งแกนนำ�เองก็ได้เรียนรู้บทบ�ทของผู้นำ�ที่ต้อง

สร้�งบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดี พูดจ�ไพเร�ะ ยิ้มแย้ม 

เพื่อให้ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นก�รสร้�งคว�ม

เพลดิเพลนิม�กกว�่ก�รจบัเจ�่อยูกั่บบ้�น แมว้�่ในก�ร

ทำ�ง�นจะมอีปุสรรค เชน่ เวล�ว�่งไมต่รงกนั ทำ�ใหก้�ร

รวมตัวทำ�ได้ย�ก เพร�ะบ�งคนติดเรียน บ�งคนนอน

หอ แต่กแ็กไ้ขได้โดยห�วนัหยุดหรอืทำ�กจิกรรมในชว่ง

ปิดเทอม ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกันทำ�ให้คว�มสัมพันธ์

ในกลุ่มเย�วชนแน่นแฟ้นม�กขึ้น 

“แต่ก่อนเราไม่ได้มารวมตัวกันมากเท่านี้ เพราะมี

กจิกรรมพฒันาชมุชนเดอืนละครัง้ หรอืมกีฬีาสทีีจ่ดักนัเอง

ช่วงสิ้นปี พอมีกิจกรรมนี้ก็มาเจอกันบ่อยข้ึน ทำาให้รู้ว่า 

พวกเร�มีคว�มส�มัคคี ส่ิงท่ีได้ม�กท่ีสุดคือ ก�รปรับตัว

เข้�ห�คนหมู่ม�ก ถ้�เร�ปรับตัวเข้�ห�กันได้ กิจกรรม

อะไรมันก็สำ�เร็จได้ง่�ย” ทีมเล่าถึงประโยชน์จากการทำางาน

ร่วมกัน

แต่สำาหรับแกนนำานั้นการได้ทำาโครงการนี้ เป็นการ

พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเห็นได้ชัด ทีมในฐานะ

ประธานกลุม่เยาวชนและหัวหนา้โครงการบอกว่า รูส้กึว�่

ตนเองกล้�แสดงออกม�กข้ึน กล้�พูด กล้�เข้�ห�ผู้ใหญ่ 

ก�รที่ต้องรับผิดชอบง�นตลอดระยะเวล�ย�วน�น 

ทำ�ให้ต้องดึงศักยภ�พภ�ยในตัวออกม� จนรู้สึกได้ถึง

คว�มเป็นผู้นำ�ของตนเอง เพราะในการทำากิจกรรม 

ทกุครัง้ทมีแกนนำาต้องมกีารประชมุกนักอ่น เพือ่หารอืกัน

ให้เข้าใจ ก่อนที่จะประชุมกับสมาชิก

สว่นบวิเลา่วา่  เข�้ใจถงึคว�มแตกต�่งระหว�่งก�ร

เป็นผู้เข้�ร่วมกับคนเป็นแกนนำ�ท่ีต้องรับผิดชอบง�น

ม�กขึ้น จนเปล่ียนแปลงจ�กคนที่ไม่กล้�แสดงออก 

ก็กล้�แสดงออกม�กขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบงาน และ

เป็นแกนนำาพาน้องๆ ทำากิจกรรม ในขณะเดียวกันบิวก็ 

บอกว่า เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ ที่สนใจเข้า

“รู้สึกว่าตนเองกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าเข้าหาผู้ ใหญ่ การที่ต้องรับผิดชอบงานตลอด
ระยะเวลายาวนาน ทำาให้ต้องดึงศักยภาพภายในตัวออกมา จนรู้สึกได้ถึงความเป็นผู้นำาของตนเอง 

เพราะในการทำากิจกรรมทุกครั้งทีมแกนนำาต้องมีการประชุมกันก่อน
เพื่อหารือกันให้เข้าใจ ก่อนที่จะประชุมกับสมาชิก”
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ร่วมกิจกรรม และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ได้ดีมากขึ้นเช่นกัน

ส่วนจอยบอกว่า ได้พัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�นเอกส�ร

ที่เป็นระบบ มีขั้นตอน แม้ว่าไม่เคยทำางานลักษณะนี้ 

มาก่อน แต่จอยก็บอกว่าไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ 

เพราะได้ฝึกฝนจากการลงมือทำาในโครงการนี้ 

ทีมงานร่วมกันประเมินผลการทำางานของตนเองว่า 

งานทีท่ำาสำาเรจ็ประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ต ์อกี 20 เปอรเ์ซน็ต์

ที่ยังคาใจ เพราะที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผน ต้อง

เปล่ียนหลายคร้ัง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ 4 การคืนข้อมูล

ต้องเปล่ียนแผนถึง 3 คร้ัง อีกท้ังการจัดกิจกรรมต้องวางแผน

ให้สอดคล้องกับฤดูของหมากด้วย ดังนั้นสิ่งที่ยังคาใจคือ 

กิจกรรมหนูน้อยในป่าหมากที่ยังไม่ได้ตามแผนที่วางไว้  

ซึ่งทีมงานก็แอบวาดหวังว่า จะเป็นแผนกิจกรรมต่อเนื่อง

ของกลุ่มเยาวชนที่จะจัดขึ้นในอนาคต 

แม้จะให้คะแนนผลง�นตัวเองไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ทีมง�นก็มั่นใจว่� นับจ�กวันนี้ ต้นหม�กจะอยู่คู่กับ 

บ้�นฮวกต่อไปอีกน�น เพร�ะเย�วชนได้รู้ถึงคุณค่� 

ประโยชน์ และเกิดจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ต้นหม�ก 
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“ตน้หมากอยูเ่คียงคู่กับบ้านฮวก ซึง่ตัง้มาถึงปัจจบัุน

ก็ 100 กว่าปี หากจะรักษาต่อไปอีกสัก 100 ปี 1,000 ปี 

ก็เชื่อว่าทำาได้” ทีมกล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ

เรียนรู้จาก...หมาก
อ�รมณ์ อ�ส� ในฐ�นะพี่เล้ียงชุมชนเล่าว่า  

เป็นธรรมเนียมของเยาวชนบ้านฮวกทุกรุ่นที่จะมีการทำา

กิจกรรมอะไรบางอย่างไว้เป็นผลงานให้กับชุมชน แม้ว่า

โดยวิถีเยาวชนจะมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

เป็นปกติอยู่แล้ว การทำาโครงการนี้ของกลุ่มเยาวชน 

ส่วนหนึ่งจึงตอบเป้าหมายดังกล่าว

บ้านฮวกมีจำานวนต้นหมากเยอะ คิดว่าเป็นเพราะ

สภาพอากาศ สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

สถานการณ์ปริมาณหมากลดลง เพราะชาวบ้านต้องการ

นำาพืน้ท่ีไปใชส้รา้งบา้น และในระยะหลงัมพีอ่คา้เขา้มาซือ้ 

ต้นหมากไปทำาเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงแรกๆ เด็กๆ ไม่ทราบ

ว่าหมากมีประโยชน์อย่างไร แต่หลังจากทำาโครงการน้ี 

ก็มีการศึกษาข้อมูล ความเป็นมา คุณค่าประโยชน์ของ 

ต้นหมากมากขึ้น 

อารมณบ์อกวา่ บทบาทของเขาคอื ชว่ยประสานงาน

เช่ือมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน ส่ิงท่ีเห็นว่�เด็กๆ มี

คว�มเปลี่ยนแปลงคือ มีคว�มเป็นผู้ใหญ่ม�กขึ้น 

เพร�ะจ�กที่อยู่บ้�นไม่ช่วยพ่อแม่ทำ�ง�น แต่เมื่อม�

ทำ�ง�นโครงก�ร เด็กๆ ก็ต้องปรับตัวช่วยเหลือง�นผู้อ่ืน 

ส่วนตัวแกนนำ�ส�ม�รถพัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�ได้ดี 

ส�ม�รถนำ�น้องๆ ดูแลน้องๆ ทำ�กิจกรรมได้ดี ซึ่งก�ร

ทำ�กิจกรรมในลักษณะนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชน

ส่วนม�กจะเห็นดีด้วย เพร�ะได้เห็นลูกหล�นม�ทำ�

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ไปเที่ยวเล่นเกเรที่อื่น 

สมศักดิ์ หลวงยศ กำ�นันตำ�บลบ้�นฮวก บอกว่า 

เป็นเรื่องที่ดีที่เด็กๆ ทำ�โครงก�รเช่นนี้ เพร�ะเป็นก�ร

สะทอ้นใหเ้หน็ว�่ พวกเข�พรอ้มท่ีจะทำ�ประโยชนเ์พือ่

สังคมหรือไม่อย่�งไร ซึ่งสิ่งที่เห็นคือ อย่�งน้อยเด็กๆ 

ในชุมชนบ�้นฮวกมคีว�มสม�นฉนัทส์�มคัคกีนั และมี

คว�มรบัผิดชอบม�กขึน้ ก�รทำ�ง�นในโครงก�รยังเปน็

สิง่ดึงดดูใหเ้ดก็อกีหล�ยๆ คนทีไ่มเ่คยเข�้สงัคม ไดเ้ข�้

ม�ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเย�วชนม�กขึ้น 

“เด็กกลุ่มนี้ช่วยกิจกรรมชุมชน เช่น พัฒนาแหล่งน้ำา 

พัฒนาวัด เพียงแค่แจ้งกับประธานกลุ่มเยาวชนว่า หากวัน

เสาร์อาทิตย์ไหนว่างให้มาช่วยพัฒนาวัด เขาก็จะจัดการ

กนัเองได ้รวมท้ังการดแูลแหลง่อนรุกัษพั์นธุป์ลาทีเ่ยาวชน

รุ่นพี่ทำาไว้ พวกเขาก็ช่วยกันดูแล โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก

หรอืชว่ยเหลอื ซึง่สะทอ้นถงึศกัยภาพของเยาวชนทีม่ัน่ใจ

ได้ว่า จะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามารับผิดชอบหมู่บ้านในอนาคต

ได้อยา่งแนน่อน” กำานนัสมศกัดิก์ลา่วถงึเยาวชนของชมุชน

อย่างภาคภูมิใจ

ก�รสร�้งระบบก�รทำ�ง�นท่ีรอ้ยรดัคว�มเป็นทีม

ทำ�ให้เย�วชนรุ่นใหม่ๆ กล้�ที่จะเข้�ม�เรียนรู้กับรุ่นพี่

ม�กขึ้น บนคว�มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของง�นและทีม 

เมื่อได้ทดลองทำ�แล้วหล�ยคนได้ค้นพบศักยภ�พที่ 

ถกูซกุซอ่นไวข้องตนเอง คว�มมัน่ใจทีเ่พิม่พนูจ�กก�ร

ทำ�ง�นบนฐ�นของข้อมูล จึงส�ม�รถรับมือกับคว�ม

เปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มแผนง�นที่ 

ว�งไวไ้ด้ เมือ่วเิคร�ะหถ์งึเงือ่นไขต่�งๆ อย่�งรอบด้�น 

ก�รพลิกแพลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

จึงไม่ใช่เรื่องย�ก ทักษะก�รใช้ข้อมูลในก�รต้ังรับ 

ปรบัตัวนีก้ล�ยเปน็ทกัษะพืน้ฐ�นทีย่งัคงติดตัวทมีง�น

ทุกคน ที่ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รวิเคร�ะห์คัดสรร

สิง่ต่�งๆ ในชวีติ เมือ่สำ�นกึทอ้งถิน่ทีม่อียูแ่ลว้ถกูเสรมิ

คว�มแขง็แกรง่ดว้ยคว�มเปน็ทมีและทกัษะก�รทำ�ง�น 

วันนี้พลเมืองรุ่นใหม่ของบ้�นฮวกพร้อมจะเติบโต  

ก้�วเข้�ม�รับผิดชอบ และสร้�งสรรค์บ้�นเกิดของตน

ให้เป็นสังคมคุณภ�พต่อไป

“สิ่งที่เห็นว่าเด็กๆ มีความเปลี่ยนแปลงคือ 
มีความเป็นผู้ ใหญ่มากขึ้น เพราะจากที่อยู่บ้าน
ไม่ช่วยพ่อแม่ทำางาน แต่เมื่อมาทำางานโครงการ 
เด็กๆ ก็ต้องปรับตัวช่วยเหลืองานผู้อื่น”

22

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



โครงการหมากคู่ชุมชน
พี่เลี้ยงชุมชน 

อารมณ์ อาสา

ทีมทำ�ง�น

ชุติพนธ์ ธรรมศิริ

สุริวรรณ ธรรมศิริ 

ณิชากร แหวนหลวง

ณัฐวัฒน์ หลวงยศ 

วราภรณ์ หลวงยศ

ศศิธร ธรรมศิริ 
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พลังเย�วชนฟื้น “คุณค่�”
ป่�บ้�นหัวน�
โครงก�รอนุรักษ์ป่�ชุมชนต้นน้ำ�
บ้�นหัวน�
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การทำาให้เยาวชนสนใจเข้ามาทำาโครงการ
เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำาเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะ
เป็นการปลูกจิตสำานึกให้เด็กๆ รุ่นหลังมี
ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
เมื่อเห็นเด็กทำาโครงการอย่างจริงจังผู้ ใหญ่
ในชุมชนจะได้ฉุกคิดถึงผลกระทบจากการ
บุกรุกป่าของตัวเอง

“ป่�เป็นต้นน้ำ� ถ้�ไม่มีป่� ก็ไม่มีน้ำ�” คำาพูดสั้นๆ 

ที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

“ป่�ชมุชนบ้�นหัวน�” ตำ�บลบ้�นป่�แดด อำ�เภอ

สันติสุข จังหวัดน่�น เดิมเป็นพ้ืนท่ีทำากินของชาวบ้าน 

ต่อมาชาวบ้านร่วมกันบริจาคพื้นที่จำานวน 550 ไร่ คืนให้

เป็น “ป่�ชุมชน” ของหมู่บ้านเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา 

ปัจจุบันแม้ป่าชุมชนบ้านหัวนาจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำา แต่ก็

กำาลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ด้วยผลกระทบ

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีของ 

ชาวบ้าน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผลที่เกิดขึ้นคือธรรมชาติ

ขาดความสมดุล แหล่งน้ำาถูกทำาลาย   สัตว์ป่าและสัตว์น้ำา

บางชนิดสูญพันธุ์ ด้วยความจำาเป็นดังกล่าว จำาเป็นต้อง

อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปูา่ต้นน้ำา เพือ่ใหป้า่ไมแ้ละแหลง่น้ำากลบั

สู่สภาวะปกติโดยเร็ว

 ห�กไม่มีก�รแก้ไขฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ� บ้�นหัวน�

คงไมม่ ี“ป�่ไม“้  หลงเหลอืใหค้นรุน่หลงัไดใ้ชป้ระโยชน์

อีกต่อไป 
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เพราะป่าคือบ้าน...
ชมุชนบา้นป่าแดดกำาลงัเผชญิกบัภยัแลง้ น้ำาในลำาน้ำา

ของหมูบ่า้นแหง้ขอด อา่งเกบ็น้ำาบนป่าตน้น้ำาแทบไมม่นี้ำา

เหลืออยู ่ เมือ่น้ำาแลง้จงึสง่ผลกระทบถึงเรือ่งปากทอ้งของ

ชาวบา้นทีห่าอยูห่ากินกบัปา่ ของปา่กลายเปน็ของหายาก 

แม้แต่พืชพรรณธัญญาหารที่ปลูกกินเองก็ยากที่จะให้

ผลผลิต ทั้งที่จริงๆ แล้ว พื้นที่นี้มีป่าต้นน้ำาตั้งอยู่ห่างจาก

ชุมชนออกไปเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น 

“ป่าไม้จังหวัดน่านเป็นต้นน้ำาให้แม่น้ำาเจ้าพระยาถึง 

40 เปอร์เซ็นต์ เรารู้ข้อมูลเหล่านี้ แต่ไม่รู้จะทำาให้อย่างไร

ใหช้าวบา้นหนัมาเหน็ความสำาคญั เคยอธบิายใหแ้มฟ่ัง...

แม่บอกว่าก็ไม่อยากปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่ถ้าไม่ทำาแบบนี้ 

แล้วเราจะเอาอะไรกิน จะให้ทำาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขาย  

เราเป็นชุมชนเล็กๆ ไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียว แล้วใครจะมาซ้ือ” 

นิ-จิรัชญ� โลนันท์ บอกเล่าความรู้สึก

เพร�ะมองเห็นปัญห�ในพื้นที่ของตน โครงก�ร

อนุรักษ์ป่�ชุมชนต้นน้ำ�บ้�นหัวน� จึงเกิดขึ้นจากการ 

รวมตวักนัของกลุม่เย�วชนบ้�นหัวน�  ด้วยแรงสนบัสนุน

จากผูใ้หญท่ีเ่ขา้ใจและเห็นประโยชนข์องการอนรัุกษอ์ย่าง 

ธีรชัย เชียงทอง ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นป่�แดด  

ที่แนะนำาให้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนในระยะยาว  

โดยเร่ิมต้นระดมทนุทำากจิกรรมดว้ยการทอดป่าผา้ในชว่ง

เทศกาลสงกรานต์ในปทีีผ่า่นมา ซึง่ไดรั้บความร่วมมอืจาก

ชาวบ้านเป็นอย่างดี

กระทัง่มลูนธิสิง่เสรมิก�รเรยีนรูชุ้มชน (วดัโปง่คำ�) 

จังหวัดน่�น ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)  และ

มูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด 

(มห�ชน) เข้ามาหนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนที่

มคีวามรักหวงแหนในถ่ินทีอ่ยู่ของตน ผา่นโครงก�รเสรมิ

ศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชน จังหวัดน่�น 

“ตอนแรกเรายังไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องทำาอะไรบ้าง แต่

เห็นว่าโครงการน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้อำานวยการ

โรงเรยีนใหแ้นวคดิวา่ เราต้องรกัษาปา่จงึจะมแีหลง่อาหาร

และน้ำาใหเ้ราใช ้ถา้เราทำาโครงการนีก้เ็ปน็การดตีอ่อนาคต

ของชุมชนเรา” เจมส์-ชวกร โพงไชยร�ช หัวหน้�กลุ่ม

เย�วชนบ้�นหัวน� เอ่ยขึ้น 

เมือ่สมาชกิทกุคนรบัรูว้า่ พวกเขามหีนา้ทีด่แูลรบัผดิ

ชอบโครงก�รอนุรักษ์ป่�ชุมชนต้นน้ำ� จึงเรียกประชุม

กลุ่มแกนนำาเยาวชนวางแผนทำาโครงการ เร่ิมต้นจาก 

กิจกรรมสำ�รวจป่�ชุมชน ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร
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พนัธุพ์ชืของช�วบ�้น ก�รเตรยีมเพ�ะพนัธุก์ล�้ไม้เพือ่

นำ�ไปปลูกในป่� ก�รสืบห�องค์คว�มรู้ด้�นคว�มเชื่อ

เรื่องก�รบวชป่� และก�รจัดนิทรรศก�รเพื่อคืนข้อมูล

คว�มรู้สู่ชุมชน เป็นขั้นตอนสุดท้าย

พาน้องเรียนรู้ป่า
หน่วยจัดการต้นน้ำาพงษ์ ส่วนจัดการต้นน้ำา สำานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เป็นพืน้ทีป่า่ชมุชนตน้น้ำาทีก่ลุม่เยาวชนบ้านหวันาวางแผน

เข้าไปสำารวจ โดยประสานงานขอความร่วมมือจาก 

เจ้าหน้าท่ี ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชุมชนเป็นผู้นำาทาง  

ด้วยมองว่าการเดินสำารวจป่าด้วยตัวเอง เป็นทางเดียวท่ี

จะทำ�ให้เย�วชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมได้เห็นสภ�พคว�ม

เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับป่�ต้นน้ำ�ของชุมชน

“เราคิดว่าอันตรายเกินไปถ้าจะพาน้องๆ ไปกันเอง 

เพราะพวกเราไม่รู้จักพ้ืนท่ี และไม่มีความรู้เร่ืองป่าต้นน้ำาเลย 

การที่เราพาผู้ใหญ่ไปด้วยก็เพื่อให้กลุ่มผู้ใหญ่ช่วยอธิบาย

และตอบข้อสงสัยของเรา” เจมส์กล่าว

สว่นการนดัหมายเยาวชนใหม้าทำากจิกรรมรว่มกนัก็

ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศเสียงตาม

สายส่งสารถึงเยาวชนคนอื่นๆ ในชุมชน 

ท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ

โดยรวมในตอนเชา้ทำาใหเ้ยาวชนตืน่ตาต่ืนใจเม่ือไดส้มัผสั 

แต่หลังจากใช้เวลาอยู่บนป่าไปได้สักระยะหนึ่ง ตกสาย

ท่ามกลางไอร้อนและแสงแดดที่แผดเผากลุ่มเยาวชนก็ได้

เห็นสภาพความเป็นจริงบนผืนป่า 

“คร้ังแรกเราขึ้นไปตอนเช้า เจอภาพบรรยากาศ

สวยงามมาก มีหมอกขาว อากาศเย็นสบาย พอสายๆ 

อากาศร้อนข้ึน เราเดินสำารวจแล้วเห็นเลยว่าป่าต้นน้ำา 

ของเรามีต้นไม้น้อยมาก พันธุ์ไม้ก็ไม่หลากหลาย พื้นดิน

แหง้แลง้...ตอนน้ันผมบอกกับตัวเองว่า คิดถูกแลว้ทีม่าทำา

โครงการนี ้จะได้เปน็สว่นหนึง่ทีช่ว่ยใหป่้ากลบัมาสมบูรณ์

อีกครั้ง” เจมส์กล่าว

เติมทักษะความรู้เรื่องป่า
เมื่อเสร็จภารกิจตะลุยป่าครั้งแรกจากการลองผิด 

ลองถูกด้วยตัวเอง กลุ่มเยาวชนบ้านหัวนามีโอกาส 

เขา้อบรมเร่ืองการสำารวจปา่อยา่งงา่ยจาก พีบ่-ีสภุ�ภรณ ์

ปันว�ร ีเจ้าหนา้ทีจ่ากศนูยว์นศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า 

ประเทศไทย การอบรมคร้ังน้ันทำาให้รู้ว่า ก�รเดินสำ�รวจป่�

ครั้งแรกของพวกเข�ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร�่ง ไม่มี

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รทำ�โครงก�รเลย รู้จักแค่

พันธุ์ไม้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นบางชนิด ได้สนุกสนานกับ

การพบปะเพื่อนฝูง และเดินเล่นกันไปในป่าเท่านั้น  

นั่นเป็นเพราะพวกเขายังไม่มีเครื่องมือหรือชุดคว�มรู้

สำ�หรับใช้เก็บข้อมูลที่ดีพอ 

“ตอนสำารวจป่าคร้ังแรก พวกเราเตรียมแค่กระดาษไป 

ต่างคนต่างจดขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามผูใ้หญบ่า้นและ

ปราชญ์ชุมชน ไม่มีการกำาหนดประเด็นหรือหัวข้อในการ

สำารวจไว้เลย...พอกลบัมาจากปา่แลว้ เรากแ็คเ่กบ็กระดาษ

ทั้งหมด เอาข้อมูลจัดเรียงใส่แฟ้ม ไม่ได้นำาข้อมูลมาใช้ทำา

ประโยชนอ์ะไรตอ่ ถามตอนนีก้จ็ำาไมไ่ดด้ว้ยซ้ำาวา่ไดข้อ้มลู

อะไรมาบ้าง” นิเล่า

“การเดินสำารวจป่าครั้งแรกของพวกเขายังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่าง ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงพอ
ต่อการทำาโครงการเลย พวกเขารู้จักแค่พันธุ์ ไม้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นบางชนิด ได้สนุกสนานกับ

การพบปะเพื่อนฝูง และเดินเล่นกันไปในป่าเท่านั้น นั่นเป็นเพราะพวกเขายังไม่มีเครื่องมือ
หรือชุดความรู้สำาหรับใช้เก็บข้อมูลที่ดีพอ”
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ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รในพื้นที่จริงครั้งนี้ ทำ�ให้

พวกเข�ได้องค์คว�มรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำ�หรับ

สำ�รวจป่� ถือเป็นก�รติดอ�วุธท�งปัญญ�ชุดใหม่ให้

กับพวกเข�อย่�งแท้จริง โดยเฉพ�ะก�รว�งเป้�หม�ย

ในก�รเก็บข้อมูล และก�รให้วิธีก�รที่ถูกต้องและ 

เป็นระบบ จะช่วยสร้�งกระบวนก�รคิดและกระตุ้นให้

พวกเข�ตั้งคำ�ถ�มต่อสิ่งที่พบเห็น อันจะนำ�ม�สู่

กระบวนก�รค้นห�คำ�ตอบ ซึ่งกระบวนก�รเรียนรู้ที่ 

เกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่องเช่นน้ีทำ�ให้เย�วชนได้พัฒน�

ทักษะก�รคิดและวิเคร�ะห์ด้วยตัวเอง 

กลุม่เยาวชนบ้านหวันาสะท้อนว่า การเดนิสำารวจปา่

ครัง้แรกไมม่เีปา้หมายวา่ดไูปเพือ่อะไร แตก่ารอบรมทำาให้

พวกเขาไดเ้รยีนรูวิ้ธกีารสุ่มพืน้ท่ีสำารวจปา่ด้วยการตกีรอบ

พื้นที่ออกเป็นโซนตามระดับความสูง การบันทึกข้อมูล

พันธุ์ไม้ที่พบในแต่ละโซน ตามชนิดของลูกไม้ การสำารวจ

ขนาดต้นไม้ด้วยการวัดความกว้างความยาวและการวัด

เส้นรอบวง วิธีการดูเรือนยอดต้นไม้แต่ละชั้น หรือแม้แต่

วิธีการดูกอไผ่ เพื่อจำาแนกสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นที่ป่า

“เราสำารวจพบวา่โซนดา้นบนของปา่ตน้น้ำายงัมคีวาม

อดุมสมบูรณ์ แต่โซนดา้นลา่งเป็นป่าทีต้่องไดรั้บการฟ้ืนฟู 

เพราะสังเกตเห็นกอไผ่ที่มีลำาไผ่ตายเป็นจำานวนมาก ไม่มี

ไผ่แตกหน่อออกมาเลย” นิอธิบาย

เม่ือสำารวจพบวา่ปา่ตน้น้ำาดา้นบนยังมีความสมบรูณ์

อยู่ในระดับพอใช้ กลุ่มเยาวชนจึงเกิดความสงสัยว่า  

ป่าส่วนนี้รอดตายมาได้อย่างไร 

หลังจากต้ังคำาถามกับผู้ใหญ่บ้าน จึงค้นพบคำาตอบว่า 

แต่ละปีชาวบ้านจะมารวมตัวกันทำาแนวกันไฟป่าบริเวณ

พ้ืนท่ีป่าดา้นบน ทำาให้สามารถรักษาป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์สว่น

หนึ่งไว้ได้

“พอเราสามารถแบ่งโซนของป่าได้ เราก็หาวิธีการ

ดแูลรักษาปา่ใหเ้หมะสมกบัสภาพปา่แต่ละโซน สว่นทีเ่ปน็

ป่าฟื้นฟูเราควรเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วน ต้องเอาพันธุ์ไม้

ไปปลกูเพิม่ หรือส่วนทีม่คีวามสมบรูณข์องปา่อยูบ่า้งแลว้ 

เราก็ต้องมาคิดต่อว่าจะทำาให้ดีขึ้นได้อย่างไร” นิบอกเล่า

วิธีการดูแลรักษาป่า

กล่�วได้ว่�เมื่อผ่�นก�รอบรม ก�รเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่�งเห็นได้ชัดกับกลุ่มเย�วชนแกนนำ� คือ 

กลุ่มเย�วชนส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์

ในก�รเข้�ไปสำ�รวจป่�ได้อย่�งชัดเจน
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ปลูกจิตสำานึกรักป่า รักษ์น้ำาสู่รุ่นน้อง
หลังเติมความรู้จากพี่บีแล้ว ขั้นตอนท่ีกลุ่มเยาวชน

บา้นหวันาตอ้งทำาตอ่คอื ก�รเพ�ะกล้�ไมเ้พือ่นำ�พนัธุไ์ม้

ไปปลูกในป่� ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องอาศัย ทักษะ

ด้�นก�รจัดก�รและก�รบริห�รเวล� ฉะน้ันก่อนลงมือทำา

พวกเขาได้สำ�รวจคว�มต้องก�รของช�วบ้�นก่อนว่� 

คนในชุมชนอย�กให้นำ�พันธ์ุไม้ชนิดใดไปปลูกในป่�บ้�ง

เพ่ือจะได้ประโยชน์ และเป็นพันธ์ุท่ีเหม�ะกับสภ�พพ้ืนท่ี 

ผลการสำารวจพบว่า พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านอยากให้

นำาขึน้ไปปลกู เปน็พนัธ์ุท่ีให้รม่เงาและสามารถเก็บผลผลติ

ทานได้ เช่น มะขามป้อม และมะม่วงกว่าง เป็นต้น

เมื่อรู้ดังนั้น กลุ่มเยาวชนจึงติดต่อประสานงานกับ

เจ้าหน้าท่ีหน่วยจัดการต้นน้ำา เพ่ือขอพันธุ์พืชมาใส่ถุง 

เพาะชำาซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ 

หลังจากน้ันจึงฝากต้นกล้าท้ังหมดไว้ในเรือนเพาะชำาของ

โรงเรียนบ้านป่าแดด เพราะตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ป่าต้นน้ำา และ

เป็นโรงเรียนที่พวกเขาเคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อน จึงใช้

โรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางสำาหรับการประชุมและนัดหมาย

ทำากิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ 

ครูและผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นทุนเดิม แต่เพราะภาระ

หน้าที่ด้านการเรียน แกนนำาทุกคนต้องออกไปศึกษาต่อ

ในโรงเรียนประจำาตำาบล จึงขอความร่วมมือจากน้องๆ 

นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านป่าแดดให้ช่วยกันรดน้ำาและ

ดูแลต้นกล้าที่เพาะไว้

อาจกล่าวได้ว่าโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำาของ

กลุ่มเยาวชนบ้านหัวนา ก้าวเดินมาทีละขั้นอย่างช้าๆ 

ในช่วงจังหวะที่กำาลังรอให้เมล็ดพันธุ์ไม้เติบโต

เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง เพื่อนำาขึ้นไปปลูกในป่าชุมชน 

ระหว่างนี้กลุ่มเยาวชนได้วางแผน จัดนิทรรศก�ร เพื่อ 

ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลผืนป่าต้นน้ำาให้

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดดและคนในชุมชนได้รับรู้  

นิบอกว่า พวกเขาเรียกประชุมร่วมกับเยาวชน 

คนอ่ืนๆ ในชว่งเปิดเทอมปลายเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา 

มอบหมายหน้าท่ีให้เยาวชน 4 กลุ่มเป็นผู้เสาะหาข้อมูล

ตามประเด็นการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ 1.ประวัติ

ความเป็นมาของป่าชุมชนต้นน้ำาบ้านป่าแดด ต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 2.การเรียนรู้วิธีการสำารวจป่า 3.ความเชื่อ

เรื่องการสืบชะตาแม่น้ำา และ 4.นิทรรศการแสดงประวัติ

ชุมชนผ่านภาพถ่าย โดยเยาวชนแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่

เป็นวิทยากรประจำาฐานการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดดและสมาชิกภายใน

ชุมชนอย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน

32

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



ทัง้นีพ้วกเขาม่ันใจวา่ ชาวบ้านจะใหค้วามรว่มมอืเข้า

ร่วมกิจกรรม เนื่องจากคนในชุมชนต่างก็ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาขาดแคลนน้ำาด้วยกันทั้งสิ้น 

ส่ิงท่ีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ไม่ว่าจะทำากิจกรรม

ใดก็ตามกลุ่มเยาวชนบ้านหัวนาจะดึงน้องๆ นักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าแดดเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเสมอ ซึ่งใน

เรื่องนี้ มะปร�ง-ธนัชช� ผัดดี ให้เหตุผลว่า ก�รอนุรักษ์

ป�่ชมุชนตน้น้ำ� ไมส่�ม�รถทำ�ให้สำ�เรจ็ไดภ้�ยในระยะ

เวล�เพียงแค่ 1-2 ปี ดังนั้นก�รปลูกฝังให้เย�วชน 

รุ่นต่อๆ ไปเห็นคว�มสำ�คัญของป่�จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น  

พวกเข�มองว�่ก�รดงึนอ้งๆ เย�วชนเข�้ม�มสีว่นรว่ม

ในก�รทำ�กิจกรรม น�่จะเปน็ก�รปลกูฝังจติสำ�นกึได้ดี

ที่สุด เพร�ะท้�ยที่สุดแล้วเย�วชนเหล่�นี้จะได้เข้�ม�

เป็นกำ�ลังในก�รพัฒน�ชุมชนต่อไปในอน�คต

ขณะท่ีนิกล่าวเสริมว่า “คว�มผูกพัน” เป็นปัจจัย

สำาคัญที่ทำาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดดเต็มใจมาร่วม

กิจกรรมกับพวกเขาอยู่เสมอ ถึงแม้บางครั้งจะซนไปบ้าง

ก็ตาม

“ตอนนี้ภูมิใจที่ดึงน้องๆ ในโรงเรียนเข้ามาร่วม

กิจกรรมกับเราได้ ส่วนแม่ก็บอกว่าถ้าหน้าบ้านเรามีน้ำา 

ไหลผ่านเพียงพอ แม่ก็จะเลิกทำาไร่ข้าวโพด หันกลับมา

ปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านแทน”

ป่าสร้างคน
ถงึแมโ้ครงการอนรุกัษป์า่ชมุชนตน้น้ำายงักา้วไปไมถ่งึ

เป้าหมายที่วางไว้ แต่การได้ลงมือทำากิจกรรมด้วยตนเอง 

รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างทางก็ได้สร้างความ

เปลี่ยนแปลงภายในให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนได้ไม่น้อย 

นิสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่า 

เธอมีคว�มกล้�แสดงออก และมีคว�มรับผิดชอบม�กข้ึน 

ทัง้ยงัได้พฒัน�ทกัษะด�้นก�รจดัก�ร ก�รว�งแผน และ

ทักษะก�รคิดอย่�งเป็นระบบ

“จากเดิมที่แค่ออกไปพูดหน้าห้องยังอาย ตอนนี้ 

ออกไปพูดหน้าเสาธงเป็นเรื่องธรรมดามาก หรือจากเดิม

ที่วันหนึ่งๆ ทำาอะไรก็ไม่รู้ มั่วไปหมด ตอนนี้สามารถ

จัดสรรเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวัน และยังแบ่งเวลามา

ทำากิจกรรมได้ด้วย”

ด้านเจมส์บอกว่า โครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้เข�

คิดม�กขึ้น จ�กเดิมที่ชอบอยู่นิ่งๆ เฉยๆ ไม่คิดอย�ก

ทำ�อะไร กล�ยเป็นคนที่ต่ืนตัว และมีก�รคิดอย่�ง 

เป็นลำ�ดับขั้นตอน ทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องก�รรับฟัง 

“การวางเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และการให้วิธีการคิดที่ถูกต้องและเป็นระบบ
จะช่วยสร้างกระบวนการคิดและกระตุ้นให้พวกเขาตั้งคำาถามต่อสิ่งที่พบเห็น

นำามาสู่กระบวนการค้นหาคำาตอบ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้
ทำาให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ด้วยตัวเอง”
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คว�มคิดเห็นของผู้อ่ืน เข�ย้ำ�ว่� ก�รระดมคว�มคิด  

จะช่วยสร้�งสรรค์ผลง�นให้ออกม�ดียิ่งขึ้น

ส่วนมะปรางบอกว่า ถึงแม้จะไม่ค่อยได้มาประชุม

รว่มกับสมาชกิในทีม แตท่กุครัง้ทีมี่การทำากจิกรรม เธอจะ

เข้าร่วมเสมอ เพราะอย�กช่วยเพื่อนๆ และอย�กทำ�

ประโยชน์เพื่อชุมชน

บรรยากาศการพดูคยุแลกเปลีย่นกนัระหวา่งแกนนำา 

และการทำางานร่วมกับพี่เลี้ยงที่น่าเคร่งเครียด กลับกลาย

เปน็เสนห่ดึ์งดดูใจใหเ้ยาวชนรกัทีจ่ะทำากจิกรรมเพือ่ชมุชน 

ถึงแม้แต่ละคนจะมีภาระหน้าที่เรื่องการเรียนท่ีต้อง 

รับผิดชอบ มีบ้างบางอารมณ์ที่รู้สึกขี้เกียจ แต่พวกเขาก็ 

ไม่เคยลืมหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำาเพื่อชุมชน

“อยากลุกข้ึนมาทำาโครงการ เพราะทำาแล้วมีความสุข” 

นิกล่าว

“อยู่เฉยๆ น่าเบื่อ ผมว่ามาทำาโครงการดีกว่า” เจมส์

กล่าวย้ำา

จ�กคำ�ถ�มข้�งต้นท่ีว่� เม่ือพ้ืนท่ีต้นน้ำ�ข�ดแคลนน้ำ� 

แล้วชุมชนด้�นล่�งจะอยู่กันได้อย่�งไร? 

แม้ตอนนี้พวกเข�จะยังไม่ส�ม�รถค้นห�คำ�ตอบ

ท่ีดีท่ีสุดได้ แต่สำ�หรับนิแล้วเธอฝันว่� สักวันหน่ึงจะเห็น

ประป�ภูเข�ของชุมชนบ้�นป่�แดดมีน้ำ�ท่�อุดมสมบูรณ์

และเป็นพ้ืนที่ตัวอย่�งให้ชุมชนข้�งเคียงม�เย่ียมชม 

เหมือนท่ีครั้งหนึ่งเธอเคยเข้�ไปเห็นป่�ต้นน้ำ�ท่ีแสน 

ชุ่มชื้นในเขตพื้นที่อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่�น

 “ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต อยากนำาข้อมูลที่เราสำารวจ

ไดจ้ากปา่ชมุชนของเรา มาทำาเปน็ระบบ GPS เพือ่ตดิตาม

การเติบโตของต้นไม้แต่ละต้น แล้วทำาแผนที่ต้นไม้ให้ 

คนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาหาความรู้”

ใช้เด็กนำาผู้ใหญ่
หลายครั้งท่ีการทำาโครงการของเด็กและเยาวชน  

เดินไปไม่ถึงฝ่ัง เพราะผู้ใหญ่ในชุมชนไม่เช่ือฝีมือ เลยไม่ให้ 

การสนบัสนนุ แต่ชมุชนแหง่นี ้ทัง้ผูน้ำาชุมชน ผู้อำานวยการ

โรงเรียน และครูประจำาโรงเรียนกลับคิดต่างออกไป 

นวน ย�นันท์ ผู้ใหญ่บ้�นบ้�นป่�แดด เล่าถึง 

เหตุผลท่ีเขาเข้ามาสนับสนุนการทำากิจกรรมของเยาวชนว่า 
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การสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน รวมทัง้ก�รส่งเสรมิให้เย�วชนได้ใชเ้วล�ว�่งให้

เกิดประโยชน์ จะเปน็เกร�ะคุม้กนัไมใ่หพ้วกเข�หันไป

ข้องเกี่ยวกับอบ�ยมุขและย�เสพติด เนื่องจ�กปัญห�

เหล่�นี้ยังคงเป็นปัญห�ใหญ่ที่ชุมชนต้องเฝ้�ระวัง  

ถึงแม้ว่�ชุมชนบ้�นป่�แดดจะไม่มีปัญห�ดังกล่�ว  

แต่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ�

“เวลาจดัการประชมุประจำาเดอืนของหมูบ่า้น เราจะ

ใหก้ลุม่เยาวชนออกไปนำาเสนอความคบืหนา้ของโครงการ

ให้ชาวบ้านรับรู้ด้วย เป็นการกระชับความสัมพันธ์และ

สร้างความใกล้ชิดระหว่างกลุ่มเยาวชนกับชาวบ้าน” 

การทำาให้เยาวชนสนใจเข้ามาทำาโครงการเพ่ืออนุรักษ์

ป่าต้นน้ำาเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการปลูกจิตสำานึกให้

เดก็ๆ รุน่หลงัมคีวามรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ 

เม่ือเห็นเด็กทำ�โครงก�รอย่�งจริงจังผู้ใหญ่ในชุมชน 

จะได้ฉุกคิดถึงผลกระทบจ�กก�รบุกรุกป่�ของตัวเอง

ดา้น จำ�ลอง หลวงข�ว พีเ่ลีย้งชมุชนและครโูรงเรียน

บ้านป่าแดดที่สนิทสนมและทำางานคลุกคลีอยู่กับกลุ่ม 

แกนนำาเยาวชนบ้านหัวนา บอกว่า ผลกระทบจ�กก�ร

รุกล้ำ�ป่�เพื่อนำ�พื้นที่ม�ใช้เป็นที่ดินทำ�กิน ส่งผลให้ 

“ไม่มีกิน” ถึงแม้ป่าชุมชนแห่งนี้จะเป็นพ้ืนท่ีเดียวใน

อำาเภอสันติสุขที่คนในชุมชนยังสามารถขึ้นไปหาของป่า 

จำาพวกเห็ดหรือหน่อกินได้ แต่ความแห้งแล้งทำาให้ไม่

สามารถเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได้เลย เราต้องนำาเข้าพืชผัก

มาจากอำาเภอท่าวังผาปีหนึ่งๆ หลายล้านบาท ยังไม่นับ

ปลาที่ต้องซื้อมาจากจังหวัดพะเยา กลายเป็นว่าปากท้อง

ของคนในชุมชนต้องเอาไปแขวนไว้กับที่อื่น

ขณะทีเ่ศม - ภรูวิฒัน์ศกร ธรรมขนัธ์ พีเ่ลีย้งชมุชน

และครูโรงเรียนบ้�นป่�แดด อธิบายเพ่ิมเติมว่า บ้านหัวนา

เป็นชุมชนเล็กๆ มีไม่ถึง 50 หลังคาเรือน การเรียกรวม

กลุม่คนในชมุชน เพือ่พดูคยุและวางระเบยีบชมุชนรว่มกนั

ทำาได้ง่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนและ

ผู้ใหญ่บ้านพยายามดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาทำากิจกรรม

ชมุชน เพ่ือชว่ยสร้างจิตสำานกึเรือ่งการรักสิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช ้เด็กนำ�ผูใ้หญ ่เพราะการปรบั

ทศันคตขิองผูใ้หญท่ำาไดย้ากกวา่ นอกจากนีเ้ราเหน็วา่เด็ก

และเยาวชนจะเปน็กำาลงัสำาคญัใหแ้กช่มุชนไดใ้นระยะยาว

“ตอนนี้เร�อ�จจะเปลี่ยนช�วบ้�นไม่ได้ แต่เมื่อ

เด็กลงม�ทำ�กิจกรรม พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้�ม�ดูแล 

อย่�งน้อยเข�ก็ต้องอย�กรู้ว่�ลูกออกไปไหน ไปทำ�อะไร 

หล�ยคนเห็นลูกทำ�ก็เข้�ม�มีส่วนร่วม แค่นี้ก็เรียกได้

ว่�สำ�เร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว” 

เศมบอกว่า เป้าหมายหลักสำาคัญอีกอย่างหนึ่ง 

นอกจากการดูแลรักษาป่าไม้โดยรวมแล้ว การทำาให้

เยาวชนรู้จักพันธุ์ไม้ท้องถิ่น แล้วช่วยกันรักษาให้คงอยู่ 

ก็เป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้ 

“ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไม่สนใจเรื่องของตนเอง  

คอืไม่ใหค้วามสำาคัญกบัภูมปิญัญาหรอืองคค์วามรูด้ั้งเดมิ

ที่มีอยู่ในชุมชน เพราะมีเรื่องราวของคนอื่นที่น่าสนใจ

มากกว่า เวลาอยากรู้เร่ืองคนอ่ืนก็น่ังดูจากหน้าจอโทรศัพท์... 

ส่วนนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำาอะไรเลย ภูมิปัญญาและองค์ความรู้

ท้องถิ่นก็จะตายจากไปพร้อมกับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 

เหมือนคำาพูดที่ว่า “ถ้�อมจะต�ย ถ้�ค�ยจะอยู่” ดังนั้น

“เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้พวกเขาหันไปข้องเกี่ยวกับ
อบายมุขและยาเสพติด เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ชุมชนต้องเฝ้าระวัง

ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านป่าแดดจะไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำา”
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เราต้องทำาให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับความรู้จากปราชญ์ชุมชน เพื่อ

สืบทอดภูมิปัญญาต่อไป”

ด้วยเหตุนี้จึงตั้งโจทย์ให้แกนนำาเยาวชน เข้าไปสืบค้นและเก็บรวบรวม

ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นถิ่นในชุมชน กลุ่มเยาวชนจึงเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ 

กับชาวบ้าน เพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้วในชุมชนมีพืช

อะไรบ้าง และพืชเหล่านั้นไหนหายไป แล้วอะไรที่ยังคงอยู่ ถ้าพืชใดสูญหายไป 

มีพันธุ์พืชที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันจากแหล่งอื่นที่สามารถนำามาปลูกทดแทน

ได้หรือไม่ เป็นต้น

“ตรงนี้เด็กๆ สามารถนำาความรู้เรื่องการสำารวจป่ามาใช้...ลำาดับต่อไป  

เมื่อรู้จักชื่อแล้ว ต้องรู้คุณประโยชน์ด้วยว่า พืชแต่ละชนิดนำาแต่ละส่วนมาใช้ 

ทำาประโยชน์อะไรได้บ้าง ถ้าเราสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กได้ จะตัดวงจร

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการทำาเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวไปได้อย่างเด็ดขาด”

ในบทบาทของพี่เลี้ยงชุมชน เศมบอกว่า เขาปล่อยให้เยาวชนคิดและ

วางแผนการทำางานดว้ยตนเอง เขาจะคอยดแูลการทำางานของเยาวชนอยูห่า่งๆ 

จะให้คำาแนะนำาก็ต่อเม่ือเห็นว่าการทำากิจกรรมของเยาวชนเร่ิมออกนอกประเด็น

ไปแล้ว เขามองว่า ก�รเรียนอย่�งเดียวไม่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มรู้ของ 

เด็กได้ แต่ก�รได้ลงม�ทำ�ง�นจริง ม�สัมผัสกับปัญห� ได้คิดได้แก้ปัญห�จะ

สร�้งกระบวนก�รเรยีนรูใ้ห้เดก็ เพร�ะเดก็ไดเ้รยีนและรูจ้�กก�รทำ�ง�นจรงิ 

เห็นได้ชัดว่�เด็กกลุ่มนี้มีพัฒน�ก�รในก�รทำ�ง�นร่วมกันม�กขึ้น รู้จัก

ว�งแผนและแบ่งง�นกันทำ� เวล�ไปนำ�เสนอง�นในที่ส�ธ�รณะก็ประหม่�

น้อยลง น้ำ�เสียงมั่นใจและกล้�แสดงออกม�กขึ้น

“การเรียนอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ความรู้ของเด็กได้ แต่การได้ลง
มาทำางานจริงๆ มาสัมผัสกับปัญหา ได้คิดได้แก้ปัญหาจะสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ให้เด็ก เพราะเด็กได้เรียนและรู้จากการทำางานจริง”
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โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำา
บ้านหัวนา  

พี่เลี้ยงชุมชน 

นวน ยานันท์

ภูริวัฒน์ศกร ธรรมขันธ์

จำาลอง หลวงขาว

ทีมทำ�ง�น

จิรัชญา โลนันท์

นวิยา อินนา

ธนัชชา หิ่มมะวัน

ณัชพล ยานันท์

ชวกร โพงไชยราช
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พลเมืองเย�วชน
ผู้พลิกฟื้นคุณค่�
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงก�รคุณค่�และคว�มง�ม
กับก�รอนุรักษ์ฟ้อนด�บ ฟ้อนเจิง  

39

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



40

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



41

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



ความสนใจใฝ่รู้ ประกอบกับความมุมานะ 
และความพยายามที่ต้องใช้ในการฝึกฝน
ศิลปะการแสดง ทำาให้พวกเขารู้ว่า ตนเอง
มีศักยภาพที่จะทำาประโยชน์เพื่อผู้อื่นและ
ชุมชนของตัวเอง

บอ่ยคร้ัง...ทีเ่ราไดย้นิเรือ่งราวการอนรุกัษภ์มูปิญัญา

ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมประเพณีตามท้องที่ต่างๆ โดยมี

เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และคงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ 

รุ่นลูกรุ่นหลาน 

บ่อยครั้ง...อีกเช่นกันที่เราได้เห็นว่า แกนหลักหรือ 

ตัวต้ังตัวตีทีล่กุข้ึนมาอนรัุกษ์เป็นผูใ้หญ ่หรอืบางทอีาจจะ

เรียกได้ว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่มากกว่าเด็กและเยาวชน 

แต่...คร้ังนี้ โจทย์ยากข้ึนไปอีก เมื่อสิ่งท่ีต้องทำา 

เปน็มากกวา่ “ก�รรกัษ�” แตเ่ปน็ “ก�รนำ�กลบัม�” ทำาให้

ภูมิปัญญาและศิลปะการแสดงที่เคยมีอยู่แต่ไร้ผู้สืบทอด 

กลับมาโลดแล่นอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนอีกครั้ง 

ที่สำาคัญ ตัวละครเอกของเรื่องนี้เปลี่ยนจากผู้เฒ่า 

ผู้แก่กลายเป็น เด็กหนุ่มวัยละอ่อน และเจ้�อ�ว�สวัด 

น้ำ�ค� ตำ�บลพระพุทธบ�ท อำ�เภอเชียงกล�ง จังหวัดน่�น 

ที่ร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  
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สืบคนข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ด้านการรำาดาบ ฟ้อนเง้ียว 

ฟ้อนเจิง และการตีกลองปูจาให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

สืบสานตำานานศิลป์ถิ่นเมืองน่าน  
 พระพีรพัฒน์ วชิรญ�โณ เจ้�อ�ว�สวัดน้ำ�ค�  

ย้อนเล่าว่า ในอดีตการฟ้อนดาบ เป็นศิลปะการแสดงที่

นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในเขตล้านนา โดยการ

ฟ้อนดาบ มักนิยมฟ้อนกับดาบจำานวน 2 เล่ม แต่บางครั้ง

ก็จะมีการฟ้อนดาบ 6 เล่ม,12 เล่ม หรือจำานวนมากกว่า

ใหเ้หน็อยูบ่า้ง แตไ่มค่่อยเหน็บ่อยเหมอืนกับการฟอ้นดาบ 

2 เล่ม ส่วนฟ้อนเจิง เป็นการแสดงลีลาการฟ้อนและลีลา

การต่อสู้ด้วยมือเปล่า ซ่ึงมีท่วงท่าท่ีสง่างามและน่าเกรงขาม

อยู่ในที ปัจจุบันการฟ้อนเจิงที่สมบูรณ์แบบนั้นหาชม 

ได้ยากแล้ว จะมีให้ได้ชมบ้างก็เพียงเล็กน้อยในการฟ้อนดาบ 

กล่าวคือช่วงฟ้อนก่อนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารำานั้น  

จะทำาการฟ้อนด้วยมือเปล่า หรือฟ้องเจิงก่อนเป็นระยะ

เวลาสัน้ ๆ  โดยสรุปกค็อืไดน้ำาเอาฟ้อนเจิงบางสว่นเข้ามา

ประกอบก่อนที่จะฟ้อนดาบนั่นเอง

ส่วนกลองปูจา หรือกลองบูชา เป็นอีกวัฒนธรรม 

ไทยล้านนาที่เกือบจะเลือนหายไป คงเหลือผู้ที่สืบทอด

ศิลปะแห่งกลองปูจาแค่เพียงผู้อายุสูงเท่าน้ัน กลองปูจา 

เปน็กลองโบราณชนดิหนึง่ทีใ่ชใ้นกิจกรรมทางพทุธศาสนา

มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา ใช้ตีส่งสัญญาณบอกข่าว

ปา่วประกาศในชมุชน หรอืใชต้เีพือ่เปน็พทุธบชูาในวนัโกน 

คือวันขึ้น-แรม 7 ค่ำา และ 14 ค่ำา เพื่อเตือนให้ทราบว่า 

วันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ ตีเพื่อบอกให้รู้ว่าพิธีกรรมทางสงฆ์

เสร็จส้ิน และใช้ตีในงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณี 

ตานก๋วยสลาก งานปอยหลวง งานฉลองสมโภชต่างๆ จน

มคีำากลา่วไวใ้นกลุม่พทุธบรษิทัวา่ “หากสิน้เสยีงกลองปจูา

เมื่อใด ศาสนาพุทธก็จะหมดสิ้นเมื่อนั้น…”

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาวัดน้ำาคาเป็นแหล่งมั่วสุม 

ของเด็กวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครองไม่นิยมให้ลูกหลานมาเล่น

ที่วัด ส่งผลให้วัดกับชุมชนห่างไกลกัน แต่ด้วยความที่ 

พระพรีพฒัน์เห็นคณุคา่ของศลิปะดงักลา่วในการทำาหนา้ที่
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ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบกับภูมิปัญญาด้าน

ศลิปะการแสดงของชมุชนสญูหายไป เหน็ไดจ้ากทกุครัง้ที่

มงีานวดั ตอ้งจา้งการแสดงจากภายนอกเขา้มา จงึคดิฟืน้ฟู

ศิลปะการแสดงดังกล่าว โดยชักชวนแกนนำาเยาวชนของ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

“การชกัชวนก็ไมม่อีะไรมาก ดงึหวัโจกมาเลย เพราะ

คิดว่าถ้าอยากเจาะกลุ่มเยาวชนให้ได้ เราต้องเอาส่วนหัว

มาก่อน จึงชวน ทีม-ธรรมร�ช อินทำ� ก่อนคนแรก ซ่ึงเขา

ก็ตอบรับทันที แม้ตอนแรกเขาจะยังไม่เห็นความสำาคัญ

ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองน่านเท่าใดนัก อาจเป็น

เพราะเขาไว้ใจเราจึงเดินหน้าชักชวนพี่ๆ น้องๆ ในชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม”

กลุ่มน�ฏยเภรี สะหลีเชียงกล�งจึงเกิดขึ้นเมื่อปี 

2557  โดยมีทีมรับหน้าที่เป็นประธาน บอกว่า เข�รู้สึก

ถึงภ�ระและคว�มรบัผดิชอบตัง้แตเ่ยน็วนัแรกท่ีมานัง่รอ

เพือ่นในวดัน้ำาคาครัง้แรกทีน่ดัเจอกนั  กงัวลมาก กลวัไมม่ี

ใครมา แต่เพื่อนก็มาเริ่มจาก 5 คน แล้วทยอยมาสมทบ

อีกเกือบ 20 คน เม่ือรวมตัวกันได้แล้ว ปฏิบัติการฟ้ืนคุณค่า

นาฏยเภรี สะหลีเชียงกลางจึงเริ่มต้นขึ้น ด้วยแบบแผน 

การเรยีนศิลปะการแสดงพืน้บ้านขัน้แรกคอื ก�รขึน้ขนัคร ู

เพ่ือแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ หรือหากยังไม่มีครู

ก็ถือเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์แก่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ก่อนการเรียนรู้จริง ดังน้ัน การข้ึนขันครูจึงถือเป็นการไหว้ครู

อย่างหนึ่ง เสร็จแล้วต่อด้วยการสอน ตบมะผ�บ ที่ใช้มือ

ท้ังซ้าย-ขวา ตบไปตามร่างกายให้เกิดเสียงดัง “เพียะพะ” 

คลา้ยเสยีงมะผาบ หรอืทีภ่าษากลางเรยีกวา่ เสยีงประทดั 

อีกด้วย

“ท่าทางตบมะผาบฟ้อนเจิง เปรียบเทียบเหมือน 

การปลุกเสกร่ายคาถา เป็นการตบเพื่อให้ศัตรูตกใจและ

เป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้” แบงค์-ธร�ธร สลีอ่อน มือด�บ

ประจำ�ทีม กล่าว

แบงค์อธิบายว่า การเรียนและการฝึกฝนศิลปะการ

แสดงเหลา่นีใ้ชท้ัง้ ก�รจดและก�รจำ� ดงันัน้เวลามาเรียน

จะมามอืเปลา่ไมไ่ด ้ตอ้งมสีมดุมาดว้ย เพราะนอกจากการ

เรียนรู้และฝึกฝนท่ารำาแล้ว สมาชิกทุกคนต้องรู้ที่มาที่ไป 

ความหมาย และคุณค่าของศิลปะการแสดงแต่ละชนิด 

เวลาถ่ายทอดให้รุ่นน้องฟังจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

หลังจากฝึกซ้อมและได้ไปแสดงในที่ต่างๆ พวกเขา

เหน็ “โอก�ส” ในการขยายผลใหศ้ลิปะดงักลา่วแพรห่ลาย

ออกไป โดยคาดหวังว่าจะมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมกัน

สืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ 

ผ่�นก�รทำ�โครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ย

เย�วชนจังหวัดน่�น โดยมูลนิธิส่งเสริมก�รเรียนรู้ชุมชน 

(วดัโปง่คำ�) ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุของสำ�นกัง�นกองทนุ

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิ

สย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด มห�ชน 

ซึ่งเข้ามาได้ถูกจังหวะ เพราะกลุ่มเยาวชนกำาลังวางแผน

ขยายเครือข่ายเยาวชนออกไปยังชุมชนข้างเคียงพอดี  

จึงนำาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นโจทย์โครงก�รคุณค่�และ

คว�มง�มกับก�รอนุรักษ์ฟ้อนด�บ ฟ้อนเจิง ด้วยเข้าใจ

สภาพของชุมชนและกิจวัตรประจำาวันของเยาวชนเป็น

อย่างดี เพราะมีประสบการณ์การอยู่บ้านเฉยๆ โดยไม่มี

อะไรทำามากอ่น กลุม่เยาวชนจงึอยากนำาความรูภ้มิูปญัญา

ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าออกไปเผยแพร่ให้เยาวชน

บ้านอื่นๆ ช่วยกันสานต่อ

“การให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง
จะช่วยปลูกฝังความรักและความหวงแหนภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ

ให้งอกงามขึ้นในจิตใจของพวกเขาได้”
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“ถ้าไม่หาคนมาต่อยอดงานท่ีพวกเราทำา สักวันหน่ึงคนก็จะลืม เท่ากับส่ิงท่ี

พวกเราทำามาทั้งหมดสูญเปล่า แล้วภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะเลือนหายไปอีกครั้ง 

เหมือนที่เคยเป็นมา” ทีมเอ่ยขึ้นอย่างมุ่งมั่น

ฝึกบริหารจัดการ...เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
เมื่อต้องเริ่มทำาโครงการ กลุ่มเยาวชนนำาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม

เพื่อพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการโครงการจากทีมพี่เลี้ยงมาใช้  

ซึ่งกระบวนการนี้ทีมบอกว่า ทำ�ให้พวกเข�ได้พัฒน�ตัวเองในหล�ยเรื่อง  

ไมว่�่จะเป็นเรือ่งก�รว�งแผนและก�รทำ�ง�นเปน็ทมี  เปน็ประสบการณ์ใหม่

ที่ไม่เคยเรียนรู้จากที่ไหนมาก่อน แม้ครั้งแรกจะยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการ

ทำางานมากนัก จึงไม่สามารถวางเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนได้ แต่ด้วย 

ความพยายามของทีมพี่เลี้ยงที่เข้ามาให้คำาแนะนำา บวกกับมีโอกาสเข้าอบรม

ในครั้งที่สอง ทำาให้เข้าใจมากข้ึน จนสามารถวางเป้าหมายโครงการได้ชัดเจน

และเป็นระบบ

“พวกเราวางแผนกนัวา่ แมแ้ตล่ะคนจะมกีารแสดงทีต่วัเองถนดั แตทุ่กคน

ต้องฝึกฝนฝีมือเพื่อให้สามารถสลับสับเปลี่ยนหน้าท่ีกันได้ เผื่อกรณีฉุกเฉินที่

ใครคนใดคนหนึ่งมีธุระเร่งด่วนไม่สามารถมาร่วมงาน คนที่เหลือจะได้ขึ้นแสดง

แทน” ทีมกล่าว

นอกจากการวางแผนเรื่องการจัดการแล้ว การคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม ่

ให้ขึ้นมาแทนรุ่นพ่ีก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กัน ทีมบอกว่า แม้จะมีเยาวชนให้ 

ความสนใจและเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มมากข้ึน ทั้งจากภายในและนอกชุมชน 

แต่แกนนำ�เย�วชนจะไม่ปล่อยผ่�นหรือว�งใจให้สม�ชิกรุ่นน้องฝึกสอน
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กันเอง ทุกข้ันตอนรุ่นพี่ต้องเข้�ไปดูแลอย่�งละเอียด 

จะปล่อยให้น้องๆ ฝึกกันเองแบบครูพักลักจำ�ไม่ได้ 

ส่วนคนที่ยังทำ�ไม่ได้  ก็ต้องให้กำ�ลังใจ อธิบ�ยให้เข�

เข้�ใจว่� เร�ก็เคยเป็นอย่�งเข�ม�ก่อน...ถ้�น้องมี

คว�มพย�ย�ม น้องก็ส�ม�รถทำ�ได้เหมือนที่พี่เคยทำ�

 

ส่งต่อ...เพื่อสืบสาน
จากความตั้งใจท่ีต้องการส่งต่อภูมิปัญญ�เหล่าน้ี 

ให้ถึงมือเด็กและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป พวกเขาจึงนำา 

ศิลปะการแสดงท่ีครูบาอาจารย์พร่ำาสอน เข้าไปเผยแพร่

ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนไตรมิตรวิทย� และโรงเรียน

เชียงกล�งประช�พัฒน� ในอำ�เภอเชียงกล�ง โดย 

พวกเขารบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางและจดัเตรยีม

อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลที่เลือก 2 โรงเรียนนี้

เพราะ “อยูใ่กลบ้�้น” ทำาใหพ้วกเขาสามารถเขา้ไปทำางาน

ได้อย่างใกล้ชิด

ทีมบอกว่า พวกเขานำาวิธีคิดเรื่องการวางแผนท่ีได้

เรยีนรูจ้ากพีเ่ลีย้งโครงการมาใช ้เชน่ จะใหใ้ครไปสอนบ้าง 

ต้องเข้าไปก่ีครั้ง แต่ละครั้งจะสอนอะไร อุปกรณ์ที่ต้อง 

จัดเตรียม และวิธีการวัดผล โดยใส่รายละเอียดทุกอย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะคำาถามที่พวกเขาตั้งขึ้นเพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้ตัวเอง

เมื่อลงสนามจริง แบงค์ในฐานะผู้นำาทีมบอกว่า  

สิง่แรกท่ีตอ้งทำาคือการปฐมนเิทศนใ์หน้อ้งๆ เขา้ใจประวัติ

ความเปน็มาของศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น ความหมายของ

แต่ละท่วงท่า รวมท้ังช้ีแจงรายละเอียดส่ิงท่ีน้องจะได้เรียนรู้ 

โดยท่ีโรงเรียนไตรมิตรวิทยากิจกรรมจัดข้ึนวันเสาร์-อาทิตย์ 

นอกเวลาเรียน ให้นักเรียนที่สนใจมาลงชื่อได้ตามความ

สมคัรใจ ซึง่ก็มผู้ีสนใจหลายระดบัชัน้มาก ตัง้แตช่ัน้ประถม

ศกึษาปท่ีี 1-6  การสอนจึงยากขึน้ เพราะตอ้งปรบัเปลีย่น

วิธีการพูดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

“เราใช้วิธีแบ่งกลุ่มเด็ก 3 คน ต่อรุ่นพ่ี 2 คน น้องก็ 

ซนบ้างตามประสาเด็ก แต่ถ้าเราพูดดีๆ เขาก็ฟัง เพราะเขา

ต้ังใจมาเรียนรู้อยู่แล้ว พอสอนแล้วเขาทำาได้ เราก็ช่ืนชม”  

แบงค์กล่าว

นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนยังนำาศักยภาพด้านการเป็น 

“ครูฝึก” ของพวกเขามาใช้ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมกลอง

เมืองน่าน ซึ่งมีขึ้นทุกวันพฤหัสในโรงเรียนเชียงกลาง

ประชาพัฒนาเป็นเวลา 1 เทอม

ความท้าทายของการสอนคร้ังนี้อยู่ท่ีนักเรียนเป็น

เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน...พวกเขาจึงต้องปรับแผนการ

สอน จากเดิมทีเ่ปน็ผูน้ำาปฐมนเิทศเองกใ็หค้รปูระจำาชมุนมุ

เปน็ผูท้ำาหนา้ทีแ่ทน สว่นหลกัสตูรการสอนก็ตอ้งไมซ่้ำากนั

ในแต่ละสัปดาห์ เช่น สัปดาห์แรกเรียนกลองเง้ียว ฟ้อนดาบ 

ฟ้อนเจิง สัปดาห์ที่สองเรียนกลองมองเซิง สัปดาห์ที่สาม

เรียนกลองปูจา เป็นต้น โดยมีเยาวชนกลุ่มนาฏยเภรีฯ ที่

กำาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเชียงกลางฯ เป็นวิทยากร

“การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเชียงกลางไม่มีปัญหาอะไร 

เพราะเรียนโรงเรียนเดียวกัน การจัดการและการเดินทาง

กส็ะดวก แมเ้พือ่นบางคนจะไม่ทำาตามทีเ่ราสอน เรากป็รับ

แผนการทำางานให้เหมาะสมกับเพื่อนๆ จนท้�ยที่สุด 

เร�พิสูจน์ให้เพื่อนเห็นว่� พวกเร�มีคว�มส�ม�รถจริง 

เห็นได้จ�กนักเรียนให้ก�รตอบรับกิจกรรมชมุนมุดีม�ก

ทัง้ผูห้ญงิและผูช้�ย ถงึขน�ดต้องขย�ยจ�ก 20 คน เปน็ 

30 คน” แบงค์เล่าด้วยความภูมิใจ

นอกจากบทบาทหนา้ท่ีของการเป็น นักเรยีน ทีต้่อง

ต้ังใจฝึกฝนศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง บทบาทของ  

ผู้แสดง ที่จะต้องสื่อสารศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เข้า

ถงึใจผูช้ม  รวมทัง้บทบาทหนา้ทีข่อง ครฝึูก ทีเ่ป็นผูส้ง่ตอ่

ความรู้ให้เยาวชนรุ่นต่อไป เสียงตอบรับจากเด็กและ

เยาวชนทำาให้รู้ว่า พวกเขายังมีบทบาทหน้าที่เป็น ฮีโร่ ที่

ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย

“น้องๆ บางคนมาบอกว่า เห็นพี่พ่นไฟในงาน เท่ดี 

อยากเรียนบ้าง จุดนั้นทำาให้เรารู้เลยว่า น้องๆ มองเร�

เป็นตัวอย่�ง ดังนั้นเร�จะทำ�ตัวไม่ดีไม่ได้” แบงค์กล่าว

ด้วยรอยยิ้ม
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เข้าใจคำาว่า “บทบาทและหน้าที่”
เม่ือต้องออกไปทำ�ง�นนอกพ้ืนท่ีในแต่ละคร้ัง ไม่ว่�จะเป็นก�รออกไป

แสดงต�มง�นในชุนชนหรือออกไปสอนน้องๆ ในโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่กลุ่ม

เย�วชนน�ฏยเภรฯี ทำ�เสมอคอื พวกเข�จะกลบัม�ประชมุทบทวนผลง�น

ของตัวเอง เพื่อห�ข้อบกพร่องจ�กก�รทำ�กิจกรรมแต่ละครั้ง แล้วห�ท�ง

ปรับปรุงแก้ไขอย่�งทันท่วงที 

“ถ้าออกไปแสดงงานที่ชุมชนอื่น ส่วนใหญ่เราจะกลับมาประชุมกันที่วัด

น้ำาคา แลว้รายงานความคบืหนา้ในการทำากิจกรรมให้ทา่นเจ้าอาวาสทราบดว้ย 

สว่นตอนทีไ่ปสอนในโรงเรียน หลงัจากสอนเสร็จเราจะประชมุกนัทีโ่รงเรียนเลย” 

แบงค์กล่าว

พันธก�นต์ ธิติมูล บอกว่า เขาไม่รู้สึกว่�ก�รทำ�กิจกรรมเหล่�น้ีเป็นภ�ระ 

แต่คิดว่�เป็นหน้�ท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและต้องทำ�อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ 

 “ถ้าสอนแล้วไม่มาสรุปด้วยกัน เราก็จะไม่รู้ว่าใครทำาอะไรไปบ้าง แลว้นอ้งๆ 

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ก�รสรุปบทเรียนย่ิงช่วยทำ�ให้พวกเร�ทำ�ง�นง่�ยขึ้นใน

ครัง้ตอ่ไป ไมส่บัสน ไมง่ง แลว้ทำ�ให้มัน่ใจมากข้ึน” วรภทัร มงคลนธิ ิสะท้อน

ความรู้สึก

ส่วนทีมบอกว่า ถึงแม้น้องๆ ในโรงเรียนจะยังไม่สามารถแสดงศิลปะ 

การรำาดาบและการฟ้อนรำาต่างๆ ต่อหน้าสาธารณะชนได้ แต่ก�รให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเหล่�นี้ด้วยตนเอง จะช่วยปลูกฝังคว�มรักและ

คว�มหวงแหนภูมปัิญญ�ด้ังเดิมท่ีมมี�แต่ครัง้บรรพบุรษุให้งอกง�มขึน้ใน

จิตใจของพวกเขาได้ 
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เรียนรู้ตัวตน
เยาวชนกลุ่มนาฏยเภรี สะหลีเชียงกลาง สะท้อนว่า 

คว�มสนใจใฝ่รู้ ประกอบกับคว�มมุม�นะ และคว�ม

พย�ย�มที่ต้องใช้ในก�รฝึกฝนศิลปะก�รแสดง ทำ�ให้

พวกเข�รู้ว่� ตนเองมีศักยภ�พที่จะทำ�ประโยชน์เพื่อ 

ผู้อื่นและชุมชนของตัวเอง

“การฝึกศิลปะการแสดงเหล่านี้จนเกิดความชำานาญ

ต้องใช้เวลา ไม่สามารถทำาได้ภายในวันสองวัน บางคน 

เข้ามาฝึกทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง พอฝึกนานเข้าๆ ก็เริ่มเบื่อ 

เลิกไป ไม่มาอีกเลยก็มี เราก็ไม่ว่าอะไร ของอย่างนี้เราไป

บังคับเขาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคน”  

ทีมกล่าว

“ตอนแรกผมเห็นพี่ๆ เขาแสดง แล้วชาวบ้านชื่นชม 

ทำาให้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เลย

อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วย พอพี่ๆ เขาสอนให้ก็รู้สึก

ชอบ รู้สึกสนุก ไม่เคยรู้สึกเบ่ือหรืออยากเลิก” ชุติวัติ  

ยะปญัญ� เยาวชนนอ้งใหมท่ีเ่พิง่เขา้มาฝกึฝนไดป้ระมาณ

เดือนกว่าๆ เอ่ยขึ้น

“การฝึกฝนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทน ทำาให้เราได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้

หมู่บ้าน ท่ีสำาคัญคือ ทำ�ให้เร�รู้จักคว�มมีจิตอ�ส� ได้เห็น

มิตรภ�พระหว่�งสม�ชิกในกลุ่มที่แน่นแฟ้นขึ้น” สวพล 

เทพอินทร์ กล่าว

นอกจากนี้การกล้าคิดกล้าทำาสิ่งแปลกใหม่ ยังทำาให้

พวกเขาเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้น

“ตอนแรกไมเ่คยสนใจเรือ่งพวกนี ้แตเ่ห็นว่ากิจกรรม

นี้มีประโยชน์ต่อชุมชน เลยอยากเข้ามาทำาด้วย ตอนแรก

คิดว่ามาลองดูก่อน แต่พอทำาไปเรื่อยๆ ก็สนุก หยุดไม่ได้ 

ทำาใหรู้ว่้า เรากม็คีวามกล้าแสดงออก”  ภ�ณเุมศ คำ�ค�ม 

มือฉาบประจำากลุ่มเล่าบ้าง

ส่วนวร�กร อินทำ� บอกว่า เขามีความสนใจเรื่อง

ภมูปิญัญาและดนตรีไทยอยูแ่ลว้ เม่ือมีเพือ่นมาชกัชวนให้

เขา้กลุม่จงึตดัสนิใจไดไ้ม่ยาก “มาแลว้เลกิไม่ไดเ้พราะเสยีง

กลอง เสียงฆ้อง เสียงฉาบ เป็นสิ่งที่ผมรัก มันดังอยู่ในใจ

ผมตลอดเวลา มีคนเคยถามเหมือนกันว่าทำาไมไม่สนใจ

เล่นดนตรีสากล ในร้อยคนอาจจะมีคนเล่นดนตรีสากล 

ได้ถงึ 90 คน แต่คนท่ีจะฟอ้นดาบ ฟอ้นเจิงได ้หายากมาก 

อาจมีไม่ถึง 10 คน ผมคิดว่าการที่เราทำาอะไรไม่เหมือน

คนอื่น เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า” 

ขณะที่ณัฐพล สนธิโพธ์ิ บอกว่า การทำากิจกรรม 

ร่วมกับเพื่อนๆ ทำาให้เขามีความสุข เห็นได้จากทุกครั้งที่ 

มาฝึกซ้อมเขาจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ไม่อยากให้

ซ้อมเสร็จ ไม่อยากให้การแสดงจบ เขารู้สึกว่าศิลปะการ

แสดงเหล่านีท้ำาใหพ้วกเขาไดท้ำาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนร่์วมกัน  

“มันมีแรงผลักดัน เป็นความรู้สึกต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลา 

เลยอยากให้มีความรู้สึกแบบนี้ไปเร่ือยๆ ความสามารถ

อย่างอื่นใครๆ เขาก็ทำากัน แต่สิ่งที่พวกเราทำาไม่ค่อยมี 

ใครทำา ผมรู้สึกภูมิใจกับจุดนี้ที่ผมก้าวเข้ามา” 

สว่นแบงคบ์อกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ ตอนแรกทีเ่ขา้

มาทำากิจกรรม อยากเขา้มาเพราะความเท่ แตเ่มือ่ไดล้งมอื

ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ความเท่กลับกลายเป็นเร่ืองรอง 

ก�รได้เรยีนรูค้ณุค�่ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ มิตรภ�พท่ี

เกิดข้ึนในกลุ่มเพ่ือน คว�มสนุกสน�นท่ีได้รับจ�กก�รทำ�

กจิกรรม และคว�มสมัพนัธท์ีด่รีะหว่�งกลุม่เย�วชนกบั

ช�วบ้�นในชุมชนต่�งห�กที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจเข�
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“โครงการนี้สอนให้ผมรู้จักการทำางานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น รู้สึกว่าตัวเองกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเคารพ

และให้เกียรติผู้อ่ืน ช�วบ้�นเองก็ได้เข้�ม�ใกล้ชิดกับเย�วชนม�กข้ึน บ�งคร้ัง

เข�เห็นเร�ซ้อมรำ�ไม่ถูกต้อง เข�ก็ม�ช่วยสอน ช่วยแก้ไขให้” 

เมื่อก�ลเวล�พิสูจน์ให้เห็นว่� เย�วชนคิดจริงทำ�จริงจนสร้�งผลง�น

ใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ ์ภ�พลกัษณ์ของวดัน้ำ�ค�ท่ีจ�กเดิมเป็นแหลง่มัว่สมุของ

เย�วชนกเ็ปล่ียนแปลงไป พอ่แมผู่ป้กครองทีเ่คยกงัวล ไมอ่ย�กใหล้กูหล�น

ม�วัดก็กล�ยเป็นส่งเสริมและสนับสนุน

“ความสนกุมนัอยูท่ีเ่วลาพวกเราได้มาซอ้มรว่มกนัตอนเยน็ๆ ช่วยกนัแนะ 

ช่วยกันสอน ได้คุยเล่นกัน ...ผู้ปกครองจากที่เคยขัดข้องบ้าง เพราะกลัวเราจะ

มั่วสุมทำาอย่างอื่น แต่ผลงานที่เราแสดงออกมาทำาให้เขาไว้ใจ เราทำาดี เลยไม่มี

อะไรต้องกังวล” ทีมกล่าว

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ตั้งแต่กลุ่มนาฎยเภรี สะหลีเชียงกลางก่อตั้งขึ้น

อยา่งเป็นทางการ และเมือ่ไดร้บัโอกาสจากผูใ้หญ่ใจดใีหท้ำาโครงการนี ้พวกเขา

บอกเปน็เสยีงเดียวกนัว่า รู้สกึภูมใิจทีส่ามารถพัฒนากจิกรรมของกลุม่ใหข้ยาย

ขอบเขตออกไปสู่โรงเรียนและเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นได้ ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่ใน

ชุมชนของตัวเอง

“ผมรักสิ่งที่ผมทำาและภูมิใจกับมันมากที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ร่ำาเรียนมา 

ให้น้องๆ ได้ช่วยกันสืบทอด ถึงแม้ตอนนี้ผมจะต้องออกไปเรียนนอกชุมชน  

แต่ทุกครั้งเวลาผมกลับมาเห็นเพื่อนๆ น้องๆ ซ้อมกัน ผมก็รู้สึกมีกำาลังใจและ

มีแรงผลักดันขึ้นอีก ภูมิใจที่ได้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาพร้อมกับหลวงพี่” ทีมกล่าว

“ช่างเชื่อม” เยาวชนกับศิลปะพื้นถิ่นเมืองน่าน
พระพีรพัฒน์ วชิรญ�โณ เจ้�อ�ว�สวัดน้ำ�ค� เล่าว่า เมื่อก่อนวัดน้ำาคา 

มข้ีอหา้มไมใ่หเ้ยาวชนเขา้วดั เพราะเคยประสบปญัหาเยาวชนเขา้มาใชพ้ืน้ทีว่ดั

มัว่สมุสบูบหุรี ่เมือ่ตนเข้ามาจำาวัดทีน่ีไ่ดรั้บรู้ปัญหาและพบว่าเยาวชนในอำาเภอ

เชยีงกลางไมมี่การรวมกลุม่กนัทำากจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมเลย จงึคดิชกัชวน

เยาวชนมาทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายในวัด เพราะมองว่าเยาวชนเป็น

พุทธมามกะ เป็นรากฐานสำาคัญที่จะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

“โครงการนี้สอนให้ผมรู้จักการทำางานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รู้สึกว่าตัวเองกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเคารพ
และให้เกียรติผู้อื่น”
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เม่ือคิดดึงเยาวชนเข้าวัด พระพีรพัฒน์ใช้ความสนิทสนม

กับกลุม่มติรแกว้สหายคำาและกลุม่ฮม่ฟา้มติรยงุคำา ชักชวน

เครือข่ายเข้ามาช่วยฝึกสอน เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอำาเภอเชียงกลาง กลุ่มเย�วชน

น�ฏยเภร ีสะหลเีชยีงกล�ง วดัน้ำ�ค� อำ�เภอเชยีงกล�ง 

จึงเกิดขึ้นเมื่อปล�ยปี 2557 

“อาตมาเองพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้าง พอได้ร่วมกับ

ครภููมปิญัญาจากท่ีอ่ืนทีเ่ขาอาสาเขา้มาชว่ยกย่ิ็งทำาใหก้าร

ทำางานง่ายขึ้น ครูภูมิปัญญาของชุมชนนี้เองก็มี แต่ท่าน

แกม่ากแลว้ ไมส่ามารถมาลงแรงในสว่นนีไ้ด ้ดงันัน้หนา้ที่

ของอาตมาในชว่งแรกกม็าเปน็ตวัเช่ือมระหวา่งเดก็กบัคร ู

บางครั้งเด็กพร้อม ครูไม่พร้อม ไม่สะดวกมาสอน อาตมา

ก็เข้าไปสอนแทน”

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า วิธีการเลือกแกนนำาเยาวชน

เพื่อมาก่อตั้งกลุ่ม ต้องเลือกคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ  

มีคว�มเป็นผู้นำ�และเป็นคนที่เย�วชนในชุมชนให้

คว�มเกรงใจ แต่ต้องไม่ใช่คนหัวแข็งเกินไปนัก นี่เป็น

สาเหตใุหพ้ระพรีพฒันเ์ลอืก ทมี-ธรรมร�ช อนิทำ� เขา้มา

เป็นประธานกลุ่มรุ่นแรก

หลังจากให้ทีมออกไปตามพรรคพวกเข้ามาทำากิจกรรม 

จากการเฝ้าสังเกตพระพีรพัฒน์สามารถแบ่งความสนใจ

ของเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่มย่อยๆ ได้แก่ 1.ฝืนใจมากับ

เพื่อน 2.มากับแฟน 3.รักวัฒนธรรมจริงๆ และ 4.อยาก

เข้ามาช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือชุมชน

“ต้องเข้าใจว่า เยาวชนเหล่านี้เขานอนอยู่บ้านเฉยๆ 

สบายกว่า พ่อแม่ดูแลจัดการให้ทุกอย่าง น่ังเล่นเกม ดูโทรทัศน์ 

เขาไม่จำาเปน็ตอ้งออกมาตากแดดตากลม หรอืมาทำาอะไร

แบบนี้ อาตมาก็ใช้วิธีสอนเขาด้วยการพูดเปรียบเทียบให้

เขาเห็นว่าสิ่งที่ทำาอยู่นี้เขาจะได้ประโยชน์อย่างไร แล้วจะ

สร้างคุณประโยชน์ให้คนอื่น และบ้านเมืองได้อย่างไร

อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มเยาวชนนาฏยเภรี สะหลีเชียงกลาง 

จะกอ่ต้ังข้ึนกอ่นการเข้ามาของโครงการฯ นี ้แต่โครงก�รฯ 

กลับช่วยกระตุ้นให้เย�วชนต่ืนตัว และส่งเสริมวิธีคิดให้

เย�วชนรู้จักว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบม�กข้ึน

“ก่อนหน้านี้เยาวชนบางคนอาจยังคิดว่า จะทำาก็ได้

ไมท่ำากไ็ด ้แตเ่มือ่มโีครงก�รเข�้ม� เข�รูส้กึว�่เปน็หน�้ที่

ที่จะต้องทำ�ออกม�ให้ดี โดยที่อ�ตม�ไม่ได้ไปบังคับ 

พวกเข�กว็�งแผนก�รทำ�ง�นกันเอง อยา่งกอ่นวนัแสดง

หนึ่งวัน กลุ่มเยาวชนจะมาประชุมกันก่อน เพื่อเตรียม

ความพร้อมและแบ่งหน้าที่ว่าใครแสดงอะไร อยู่ตำาแหน่ง

ไหน โดยเยาวชนจะเป็นต้นคิดเสนอความคิดเห็นกันเอง 

สว่นอาตมาและครทูีป่รกึษาจะเปน็ผูส้งัเกตการณอ์ยูห่่างๆ 

หรือแสดงความคิดเห็นบ้างเมื่อกลุ่มเยาวชนต้องการ” 

ในด้านการทำางาน หลวงพี่บอกว่า กลุ่มเยาวชน  

มคีว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกจิกรรมภ�ยในกลุม่และ

บริห�รจัดก�รก�รเงินได้เป็นอย�่งดี กล่าวคือ ในด้าน

การฝึกฝนศิลปะการแสดง เยาวชนจะแลกเปลี่ยนความรู้

ซึ่งกันและกัน ช่วยกันเรียน ช่วยกันสอน เพราะเป้าหมาย

ของกลุ่ม นอกจากเยาวชนหนึ่งคนจะต้องมีความถนัดใน

ศลิปะการแสดงอยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้ เยาวชนควรพฒันา

ตัวเองให้มีความสามารถในการแสดงอย่างอื่นได้ด้วย  

ถ้าแสดงได้ครบทุกอย่างยิ่งดี

“เย�วชนเข�อยู่กันเอง ม�กกว่�เร�อยู่กับเข� 

เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องสอนให้เข�ดูแลซึ่งกันและกัน”

 ส่วนการเงินนั้น ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ก่อนนำาเงิน

ออกไปใช้เพื่อทำากิจกรรมใดๆ กลุ่มเยาวชนจะคำานึงถึง

เหตุผลและความเหมาะสมด้วยเสมอ โดยแต่ละคร้ังจะ

ต้องมาประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน อย่างรายได้ที่ได้

จากงานแสดง ครึง่หนึง่เยาวชนจะจดัการเขา้เปน็สว่นกลาง

ของกลุม่ อกีคร่ึงหนึง่แบ่งเปน็คา่แรงใหเ้ยาวชน สว่นนีเ้ขา

“เมื่อมีโครงการเข้ามา เขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำาออกมาให้ดี
โดยที่อาตมาไม่ได้ ไปบังคับ พวกเขาก็วางแผนการทำางานกันเอง”
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ก็คิดจัดการกันเอง หรือล่าสุด เขาเบิกเงินไปซื้ออุปกรณ์

การเรียนการสอนที่จะเข้าไปฝึกสอนให้กับนักเรียนใน

โรงเรียน ซึ่งจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล และแสดงถึง

ความตั้งใจของเขา 

ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนนาฏยเภรี สะหลีเชียงกลางมี

สมาชิกกว่า 40 คนจากทั้งในและนอกหมู่บ้าน เรียกได้ว่า

เพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว ทั้งนี้พระพีรพัฒน์บอกว่า เป็นเพราะ

กลุ่มเย�วชนไม่ได้สืบส�นเพียงแค่ศิลปะก�รแสดง 

พื้นบ้�นเพียงอย่�งเดียว แต่พวกเข�ยังสนับสนุนให้

เย�วชนในชมุชนทำ�กิจกรรมเพือ่สงัคม เชน่ ป่ันจกัรยาน

ปลูกป่า หรือในช่วงเข้าพรรษาท่ีไม่มีการจัดงานแสดง 

เยาวชนจะเขา้ร่วมงานแขง่เรอืเมืองน่านกบัผูใ้หญ่ในชมุชน 

เป็นต้น สิ่งเหล่�น้ีช่วยสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�ง

เด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชน กิจกรรมของกลุ่มจึงย่ิงได้รับก�ร

ตอบรับที่ดีจ�กช�วบ้�น

นอกจากนี้เครือข่ายเยาวชนทั้ง 3 อำาเภอ ได้แก่ 

นาฏยเภรี สะหลีเชียงกลาง, มิตรแก้วสหายคำา อำาเภอปัว 

และ ฮ่มฟ้ามิตรแก้วยุงคำา อำาเภอทุ่งช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มพี่ 

กลุม่นอ้งท่ีมกีารไหวข้นัครรูว่มกนั กม็กีารแลกเปลีย่นวชิา

ความรู้และมีงานแสดงร่วมกันอยู่เสมอ ถือเป็นเครือข่าย

เยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็ง 

เป็นอย่างมาก

ท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่า ศิลปะการแสดงในแต่ละ

พ้ืนที่มีท่วงท่าลีลาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน สืบทอด

โดยครบูาอาจารยจ์ากรุน่สูรุ่น่ ดงันัน้การสบืสานวฒันธรรม

ที่ทรงคุณค่าจะต้องเปิดกว้างให้ชาวบ้านได้ เข้าถึง 

ความหลากหลายเหล่านั้น 

“แม้เดิมเยาวชนเหล่านี้จะเป็นนักฟ้อนสืบสานวัฒนธรรม แต่เมื่อได้ลงมือทำาโครงการ
ก็ได้ช่วยปลูกฝังจิตสำานึกสาธารณะให้เกิดขึ้นในใจพวกเขา เห็นได้จากความรับผิดชอบ

และความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงพัฒนาการทำางาน
ที่สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น”

“หากกลุ่มใดมีงาน อีกสองกลุ่มก็จะสลับสับเปลี่ยน

กนัไปชว่ย เพราะผูใ้หญข่องทัง้ 3 กลุม่มองวา่ ดว้ยอุปนสิยั

ของเยาวชนซ่ึงส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นท่ีต้องการการยอมรับ

และอยากแสดงออก ถ้าแต่ละกลุ่มแยกกันทำางานโดย 

ไม่สร้างเป็นเครือข่าย อาจทำาให้เกิดความแตกแยกกัน 

เพราะต่างฝา่ยต่างชงิดชีงิเดน่อยากเปน็ท่ีหนึง่ เมือ่เรารู้วา่

นี่เป็นธรรมชาติของวัยรุ่น เราก็ต้องหาทางจัดการไม่ให้ 

เกิดขึ้น”

ท้ายที่สุดพระพีรพัฒน์บอกว่า การที่กลุ่มเยาวชน

สามารถขยายขอบเขตการเผยแพร่วัฒนธรรมออกไป 

นอกชุมชนได้ ทำาให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจและมี

กำาลังใจที่จะทำางานต่อไป

แม้เดิมเย�วชนเหล่�นี้จะเป็นนักฟ้อนสืบส�น

วฒันธรรม แต่เมือ่ได้ลงมือทำ�โครงก�รก็ได้ช่วยปลูกฝัง

จิตสำ�นึกส�ธ�รณะให้เกิดข้ึนในใจพวกเข� เห็นได้จ�ก

คว�มรับผิดชอบและคว�มเสียสละในก�รช่วยเหลือ 

ผูอ้ืน่ รวมถงึพฒัน�ก�รทำ�ง�นทีส่�ม�รถจดัก�รง�นได้

อย่�งเป็นระบบม�กขึ้น โดยเฉพ�ะเย�วชนแกนนำ� 

ที่พัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�ในตัวเองได้อย่�งก้�วกระโดด 

มีคว�มสุขุมในก�รทำ�ง�นที่แสดงให้เห็นถึงคว�มเป็น

ผู้ใหญ่ในตัวเองได้เป็นอย่�งดี

52

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



โครงการคุณค่าและความงาม
กับการอนุรักษ์ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง    

พี่เลี้ยงชุมชน 

พระพีรพัฒน์ วชิรญาโณ

ชำานาญ สนธิโพธิ์

ทีมทำ�ง�น

ณัฐพล สนธิโพธิ์ ณัฐพงษ์ ยะปัญญา

ธรรมราช อินทำา ศักดิ์ใหญ่ สลีอ่อน

ธราธร สลีอ่อน ณัฐกฤตา มูลอำามาตย์
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เชื่อมสัมพันธ์ 
คนไทลื้อ
บ้�นหนองบัว
โครงก�รเรียนรู้เครือญ�ติและก�รสืบเส�ะ
เรื่องร�วภ�พแห่งอดีตถึงปัจจุบัน
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ถ้าเราไม่ทำามันก็จะหายไป บางอย่างควร
อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ เพราะเรา
ควรรู้ประวัติหมู่บ้านของเราถ้ามีคนอื่น
มาถาม แล้วตอบไม่ได้ มันก็อาย...
แต่สิ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันคือ 
รู้สึกรักหมู่บ้านมากขึ้น รู้สึกว่าเป็นหน้าที่
ที่ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีและ
วิถีการดำาเนินชีวิตที่งดงามของชาวไทลื้อ
สืบต่อไปตราบนานเท่านาน

บ้�นหนองบัว ตำ�บลป่�ค� อำ�เภอท่�วังผ�  

จงัหวดัน�่น เปน็หมูบ้่านชาวไทลือ้ทีอ่พยพมาจากมณฑล

ยูนานประเทศจีน มีผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ

ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาหนังในวัดหนองบัว ซึ่งเป็น

ภาพวาดที่บอกเล่าถึงตำานานเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน เนื่องจาก

เป็นหมู่บา้นทอ่งเทีย่วทำาใหม้คีนนอกเขา้มาศกึษาเรือ่งราว

ตา่งๆ ของหมูบ้่านเปน็ประจำา เยาวชนในชุมชนจงึคุ้นเคย

กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน แม้การถ่ายทอด

เรือ่งราวของหมูบ่า้นโดยคนนอกจะเปน็เรือ่งด ีแตก็่ทำ�ให้

กลุม่เย�วชนบ�้นหนองบวัเกดิก�รตัง้คำ�ถ�มกบัตวัเอง

ว่� แล้วพวกเข�รู้จักบ้�นตัวเองดีแค่ไหน?
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ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกลับจืดจางห่างเหินไปโดย

ไม่รู้ตัว ปรากฏการณ์คุ้นหน้าแต่ไม่รู้จัก เป็นปรากฏการณ์

ร่วมของยุคสมัย ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้าน

เล็กๆ ที่มีเพียง 237 หลังคาเรือน มีประชากร 703 คน 

สมาชกิท่ีเปน็คนรุน่ใหมข่องบา้นหนองบวักต็กอยูใ่นวงัวน

ของกระแสโซเชียลมีเดีย ท่ีเมื่อว่างเว้นจากการเรียน  

ตา่งก้มหนา้ก้มตาอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืหรอืคอมพวิเตอร์ 

เยาวชนรุ่นหลังจึงไม่ค่อยรับรู้ตัวตนความเป็นไทล้ือ  

เรื่องราวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงความเป็น

เครือญาติว่ามีความเป็นมาอย่างไร จนสัมผัสได้ถึง

บรรยากาศของความห่างเหินกันของคนในชุมชน

หาเหตุ...แห่งปัญหา
เมื่อพระปลัดคงศิลป์ ภทฺทร�วุโธ เจ้�อ�ว�ส 

วดัหนองบวัและผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

วัดนิโครธ�ร�ม ชักชวนให้เข้าร่วมโครงก�รเสริม

ศกัยภ�พเครอืข�่ยเย�วชนจงัหวดัน�่น แกนนำาเยาวชน

บ้านหนองบัวซึ่งประกอบด้วย ปิ่น-ป�ลิด� อินต๊ะแสน 

หมอก-ศุภกิต ภิม�ลย์ หม่อม-สร�วุฒิ ม�ตร�  

ป�น-นครินทร์ วิล�ไล ชัด-กรรณ์ชัย ปัญญ�นันท์   

ทีม-ธีรภัทร อินต๊ะแสน จ๊�บ-ธนพล อ้อนช้อย ปลื้ม-

พันธก�นต์ กล่ินอุทัย และบุ๋น-พิทยุตม์ เทพอินทร์  

จึงหยิบยกสถ�นก�รณ์ในชุมชนขึ้นม�ทบทวนเพื่อ

ค้นห�ประเด็นก�รทำ�ง�น เห็นว่�เย�วชนส่วนใหญ่

สนใจแตเ่รือ่งของตนเอง และเรือ่งร�วในโซเชยีลมเีดีย 

ไม่ค่อยพบปะพูดคุยกัน อีกทั้งยังไม่ค่อยรู้เรื่องร�ว

คว�มเป็นม�ของชุมชนท้ังๆ ท่ีเป็นหมู่บ้�นท่ีบุคคล

ภ�ยนอกสนใจเข้�ม�เรียนรู้อยู่เป็นประจำ�

“พระคงศิลป์มาชวน ถามผมว่าจะทำาโครงการไหม 

ผมตอบตกลง ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไร แต่ตอบ

ตกลงเพราะเกรงใจพระ ผมเป็นประธานเยาวชน ผมก็ 

ไปชวนเพื่อนๆ บอกว่าจะมีโครงการให้มาช่วยกันทำา”  

บุ๋นเล่าถึงที่มาของการทำาโครงการ 

แม้จะเร่ิมต้นด้วยความเกรงใจ แต่กลุ่มเยาวชนก็

เต็มใจช่วยกันทำางาน เพราะคุ้นชินกับการทำาโครงการ

ลกัษณะนีท้ีเ่ข้ามาทกุป ี กลุม่เยาวชนจึงนำาประเดน็ทีส่นใจ

ไปปรึกษาพระปลัดคงศิลป์ด้วยเหตุผลว่า ปัจจุบันคนใน

หมู่บ้านไปทำางานหรืออาศัยอยู่ต่างถิ่นกันมาก ทำาให้ 

ไม่ค่อยรู้จักว่าใครเป็นใคร เมื่อไม่มีใครแนะนำาให้รู้จักกัน 

ก็ทำาให้เกิดความห่างเหิน จึงสนใจอย�กทำ�โครงก�ร

เรียนรู้เครือญ�ติและก�รสืบเส�ะเร่ืองร�วภ�พแห่งอดีต

ถึงปัจจุบัน ด้วยก�รศึกษ�เรื่องผังเครือญ�ติในชุมชน

และประวัติหมู่บ้�น โดยมีเป้�หม�ยคือ เพื่อให้รู้จัก 

ร�กเหง้�ของตนเอง ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้เร่ือง 

ก�รเขียนผังเครือญ�ติ และสืบค้นข้อมูลผ่�นรูปภ�พ 

(ภ�พเก่�เล่�เรื่อง) จากนั้นนำาผลที่ได้นำาเสนอให้คนใน

ชุมชนรับรู้ ผ่านการจัดนิทรรศการผังเครือญาติและภาพ

ประวตัศิาสตรว์ถิชีวีติ วถิกีารผลติ สภาพความเปน็อยูข่อง

ชุมชน และจัดทำาละครสั้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หมู่บ้าน 

กีฬาย้อนยุค ตลาดย้อนยุคไทลื้อ รวมทั้งฝึกอบรม

มัคคุเทศก์น้อย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชาวไทลื้อบ้าน

หนองบัวให้คนภายนอกรับรู้
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“การให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง
จะช่วยปลูกฝังความรักและความหวงแหนภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ

ให้งอกงามขึ้นในจิตใจของพวกเขาได้”

บุ๋นเล่าว่า การทำางานจะใช้วิธีประชุมเพื่อวางแผน

กิจกรรมร่วมกัน โดยหาข้อสรุปจากกลุ่มแล้วนำาไปหารือ

กับพี่เลี้ยงชุมชนหรือผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีป่ินทำาหน้าท่ี

ประสานงานหลกั ซึง่สว่นใหญก่ารทำางานของกลุม่เยาวชน

จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นอย่างดี

“สว่นมากนดักนัทำางานชว่งหลงัเลกิเรยีน เพราะเรยีน

ต่างโรงเรียนกัน ทำางานบ้านเสร็จทุกคนก็จะมารวมตัวกัน 

พอ่แมแ่ละผูใ้หญใ่นชมุชนสนบัสนนุให้เยาวชนทำากจิกรรม

แบบนีม้านานแลว้ ดงันัน้การทำางานจงึได้รบัความรว่มมอื

ทัง้จากเยาวชนและผู้ปกครอง  โดยใชเ้ฟซบุ๊กและไลนเ์ป็น

ช่องทางสื่อสารกันในกลุ่ม” ป่ินเล่าถึงการทำาหน้าท่ี

ประสานงาน และแรงหนุนจากชุมชน

ติดอาวุธทางปัญญา ก่อนพาน้อง
เรียนรู้

ปิ่นเล่าต่อว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ  

กลุ่มเยาวชนในบ้านหนองบัว เพราะน้องๆ ที่เกิดมาใน 

ยุคหลังๆ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใครเป็นญาติใคร กิจกรรมแรก

จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการชักชวนเยาวชนในชุมชนที่มีอยู่  

30 คน มาทดสอบว่า พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน

หนองบัวมากน้อยเพียงใด โดยใช้คำาถามง่ายๆ เกี่ยวกับ

ประวัติของหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำาคัญของ

หมู่บ้าน ซึ่งผลของการสำารวจ พบว่า น้องๆ พอมีความรู้

อยูบ่า้ง เพราะในชมุชนก็มีหนว่ยงานเขา้มาทำาป้ายประวัติ

หมู่บ้าน ซึ่งน้องๆ คงเคยอ่านผ่านตามาบ้างแล้ว

แม้ว่าน้องๆ จะรู้เรื่องของประวัติหมู่บ้าน แต่ก็

เป็นการรู้โดยคร่าวๆ เพราะแม้กระทั่งในทีมงานเองก็

ยอมรบัวา่ ก่อนทีจ่ะมาทำาโครงการนีก้ร็ูป้ระวตัขิองหมูบ่า้น

แบบผ่านๆ ส่วนเร่ืองของผังเครือญาติน้ันพบว่า มีน้อยคน

ที่จะสามารถสืบสาวไปได้ไกลกว่าญาติสนิทใกล้ตัว โดย 

คิดว่าจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องนี้

อย่างลึกซึ้ง แต่ก่อนทำ�กิจกรรม ทีมง�นต้องติดอ�วุธ

ท�งปัญญ�เรื่องคว�มรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชน และวิธี

ก�รทำ�ผังเครือญ�ติก่อน ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจาก 

พระคงศิลป์ช่วยแนะนำาวิธีการทำาผังเครือญาติ รวมทั้ง

สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ข้อมูลที่

ทีมง�นสืบค้นได้จะถูกนำ�ม�สอบท�นกับพระคงศิลป์

ก่อนที่จะสรุปเป็นองค์คว�มรู้เพื่อถ่�ยทอดสู่กลุ่ม

เย�วชนต่อไป

หลังเติมความรู้ ทีมงานจัดกิจกรรมค่�ยเรียนรู้ ที่มี

เป�้หม�ยเพือ่ให้เย�วชนรูจ้กัร�กเหง�้ตนเอง รกัชมุชน 

และฟืน้คว�มสมัพนัธร์ะหว่�งเครอืญ�ต ิ โดยออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 3 ฐานความรู้ในช่วงเช้าคือ  

ฐานท่ีมาของโครงการ เพ่ือบอกเล่าที่มาของการทำางาน 

ในโครงการนี้ ฐานประวัติหมู่บ้าน เพื่อบอกเล่าประวัติ 

ของชุมชน และฐานผังเครือญาติเพ่ือสอนวิธีการทำาผัง 

เครือญาติให้กับน้องๆ ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ 

เพื่อสร้างความสนุกสนาน และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง

เยาวชนในชุมชน

บุ๋นเล่าถึงเบื้องหลังของการจัดกิจกรรมว่า “เลือกจะ

จัดฐานให้ความรู้แทนการให้พระครูหรือคนเฒ่าคนแก่มา

ให้ความรู ้เพราะคดิวา่ถา้เปน็วชิาการหรอืเปน็การบรรยาย

จะนา่เบือ่ พวกเราจดักนัเองนอ้งๆ นา่จะเขา้ใจไดง้า่ยกวา่”

หมอกที่รับผิดชอบฐานประวัติหมู่บ้าน ต้องเตรียม

ตัวอ่านหนังสือเก่ียวกับประวัติของหมู่ บ้านมาก่อน  
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แล้วจึงปรับให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อมาเล่าให้น้องๆ ฟังด้วยภาษาไทลื้อ  

มีการตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้น้องสนใจเป็นระยะๆ  

ปิน่และชดัรับผดิชอบฐานผงัเครือญาติ ทัง้คู่ชว่ยกนัสอนนอ้งๆ ถงึวิธีการ

เขยีนผงัเครอืญาต ิการใชส้ญัลกัษณ ์การเชือ่มโยงความสมัพนัธบ์นผังเครอืญาต ิ

และการเชื่อมโยงระหว่างผังเครือญาติของแต่ละคน  

“เราสอนน้องทำาผังเครือญาติ และเรียนรู้เร่ืองเทวดาประจำาบ้าน เช่น  

ถ้าเราจะไปไหนเราจะบอกเทวดาของบ้านเพื่อความสบายใจในการเดินทาง 

เทวดากบัเครอืญาติเปน็เรือ่งใกลก้นั เวลาไปทำาผงัเครือญาติกจ็ะใหถ้ามดว้ยว่า

นับถือเทวดาองค์ไหนบ้าง เพราะน้องบางคนไม่เคยไหว้เทวดาเลย” ปิ่นเล่าถึง

กรอบข้อมูลในการศึกษา

 “ผมกบัปิน่อยู่ฐ�นเดียวกนั กจ็ะคยุเลน่กนัว�่ ใครเปน็ญ�ติใคร อย�่ง

ผมกับหมอกเมื่อก่อนไม่รู้ว่�เป็นญ�ติกัน ม�รู้ก็ตอนทำ�ผังเครือญ�ติใน

โครงก�รนี้ ตอนไม่รู้ว่�เป็นญ�ติกันก็ไม่ค่อยได้คุยกัน พอม�รู้ว่�เป็นญ�ติ

กจ็ะรูสึ้กสนิทกนัม�กข้ึน คยุเลน่กนัม�กขึน้” ชดัเลา่ถงึประสบการณต์รงของ

ตนเอง 

บุ๋นและจ๊าบรับผิดชอบฐานท่ีมาของโครงการ ท้ังคู่ช่วยกันบอกเล่าท่ีมาและ

ความสำาคัญของการเรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านตนเอง เมื่อน้องๆ เรียนรู้จน

ครบทั้ง 3 ฐาน ในตอนบ่ายจึงจัดให้มาอยู่รวมกัน มีหม่อมซึ่งรับผิดชอบฐาน

สันทนาการนำากิจกรรม เพื่อความสนุกสนานและสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่าง 

พี่กับน้อง เพราะในการทำางาน ช่วงแรกๆ ทีมพบปัญห�ว่� ระหว่�งประชุม

น้องๆ ไม่ค่อยสนใจฟัง เล่นแต่โทรศัพท์ จนต้องใช้ม�ตรก�รทั้งเตือน  

ทั้งดุ และยึดโทรศัพท์ แต่ก็ยังไม่เป็นผล ในที่สุดจึงทำ�กติก�ในก�รประชุม

ร่วมกับน้องๆ ผลคือทุกคนทำ�ให้คว�มร่วมมือดีขึ้น
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เม่ือเสร็จจากค่าย ทีมงานนำาผังเครือญาติมาเช่ือมกัน 

ซึง่สามารถเชือ่มโยงสายตระกูลท่ีมีอยูใ่นชมุชนได้ท้ังหมด 

4 ตระกูลคือ อินต๊ะแสน ปรารมภ์ เทพเสน และ พรหม

ปญัญา ซ่ึงสรา้งความรูส้กึดใีหก้ลุม่เยาวชนเปน็อยา่งมาก 

เช่น หมอกสะท้อนว่า เมื่อก่อนรู้จักแต่ญาติที่ใกล้ๆ กัน 

ช่วงสงกรานต์จะรวมญาติที่ใกล้ๆ กันแต่เมื่อเห็นผัง 

เครือญาติก็เปล่ียนความรู้สึก และทัศนคติของเรา เช่น 

สมมุติว่� เร�อ�จจะเคยไม่ชอบคนนี้ม�ก่อน แต่พอรู้

ว่�เป็นญ�ติคว�มรู้สึกมันเปล่ียน คว�มไม่ชอบอย่�ง

รุนแรงก็ลดน้อยลง

ยิ่งเรียนรู้...ยิ่งรู้ลึก
การสืบค้นข้อมูลประวัติชุมชนและผังเครือญาติ 

ทำาให้ทีมงานยิ่งสนใจความเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตของ

ชุมชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

จึงได้รวบรวมภาพถ่ายเหตุการณ์สำาคัญๆ ในหมู่บ้าน  

ด้วยต้องการให้คนในชุมชนได้สัมผัสถึง “คุณค่�” จาก

ประเพณี วิถีชีวิตไทลื้อ   

“ให้น้องๆ รวมกลุ่มกันเดินถามตามบ้าน ขอยืม

ภาพถา่ยมาอดัใสก่รอบ เพราะเป็นวิถีชวิีตเกา่ๆ ทีส่ามารถ

นำามาเชื่อมโยงกับโครงการของเราได้” ปิ่นเล่า

ขณะท่ีบุน๋เสรมิวา่ การคดัเลอืกภาพสำาหรบันำามาจดั

นิทรรศการ จะดูจากความสำาคัญและภาพถ่ายที่สะท้อน

วิถีชีวิตในอดีต เช่น คนแรกของหมู่บ้าน บุคคลสำาคัญ 

ประเพณี วิถีชีวิต เช่น การเผาศพ รูปขบวนแห่ศพ สภาพ

บ้านเรือนในสมัยก่อน และการแต่งกาย เป็นต้น

ปิน่ย้ำาต่อวา่ ภาพถา่ยเกา่ๆ ท่ีสบืคน้จากคนในชมุชน

บ้านหนองบัว ทำาให้พวกเขาได้รู้จักประวัติชุมชน เครือญาติ 

และรู้จักรากเหงา้ของตนเองแลว้ ยังทำาใหพ้วกเขามองเหน็ 

“โอก�ส” ในการนำาขอ้มลูตา่งๆ ไปสือ่สารใหค้นในชมุชน

เกิดความรู้สึกร่วม ด้วยการจัดนิทรรศการผังเครือญาติ 

การแสดงละคร และดนตรี ในงานบวงสรวงเจ้าหลวง 

เมืองล้า1 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำาคัญของชาวไทลื้อ 

“พวกเราเขียนบทละครจากประวัติของหมู่บ้าน  

โดยศกึษาจากหนงัสอืแลว้ย่อใหเ้ข้าใจไดง้า่ยทีส่ดุ ทมีงาน

นดักนัมาซอ้มทกุวนัตอนเยน็ๆ ทีว่ดั กอ่นวนังาน 1 เดอืน 

พอวันจริงก็แสดงในตอนกลางคืน 1 รอบ ชาวบ้านที่มาดู

ก็ชอบใจ หัวเราะกันสนุกสนาน” ปิ่นเล่า

บุน๋เลา่เสรมิวา่ เหตทุีท่มีงานคดิวธีิก�รนำ�เสนอโดย

เล่�เรือ่งแบบละคร เพร�ะน�่จะทำ�ให้เข�้ใจไดง้�่ยกว�่ 

ถ้�ไปบรรย�ยหรือพูดเฉยๆ อ�จจะน่�เบื่อ แล้วก็ 

ไม่ผิดหวัง ละครของกลุ่มเยาวชนได้รับเสียงหัวเราะจาก 

ผู้ชมตลอดเวลา อาจเป็นเพราะผู้ชมรู้สึกตลกหน้าตาของ

ผูแ้สดง พวกเราไมเ่คยแสดงมากอ่น ตอนแสดงกอ็ายมาก 

แต่ก็ต้องอดทน

ขณะที่หมอกเสริมว่า นิทรรศการก็ได้รับความสนใจ

จากคนเฒ่าคนแก่ที่แวะเวียนกันเข้ามาดู เพราะมีทั้งเรื่อง

ผงัเครือญาติ รูปเทวดา และรูปถา่ยเกา่ๆ โดยทมีงานเขียน

คำาบรรยายติดไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวชาวไทลื้อ

ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

1 เป็นประเพณีที่มีความสำาคัญยิ่งของไทลื้อ จากคำาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่

ชาวไทลื้อได้เล่าต่อๆ กันมาว่าเจ้าหลวงเมืองล้า คือเจ้าเมืองที่ปกครองเมือง

ล้าในดินแดนสิบสองปันนา เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ และเป็นทั้งแม่ทัพ

นายกองของชาวไทลื้อเมืองล้าทั้งมวล และท่านได้สิ้นชีพิตักษัยในดินแดน 

สิบสองปันนา ชาวไทล้ือท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านหนองบัว บ้านต้นฮ่าง 

ตำาบลป่าคา และบ้านดอนมูล ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน้ัน 

เชือ่วา่อพยพมาจากเมอืงลา้แควน้สบิสองปนันา โดยอพยพมาราว พ.ศ.2394 

สมัยพญาวชิตวงศ์ (เจ้าอนันตวรฤทธิเดช) เจ้าผู้ครองนครน่าน ตรงกับรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ด้วยสาเหตุหนีภัยสงคราม ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้า 

เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวไทลื้อในการไหว้บรรพบุรุษ และเป็นการ

รวมญาตพิีน่อ้งใหไ้ดม้าพบปะกนัทกุๆ 3 ป ีเปน็การแสดงออกถงึความสามคัคี

ของชุมชน (ที่มา: ประเพณีไทยดอทคอม www.prapayneethai.com)

“เมื่อก่อนรู้จักแต่ญาติที่ใกล้ๆ กัน...
แต่เมื่อเห็นผังเครือญาติก็เปลี่ยนความรู้สึก 
และทัศนคติของเรา เช่น สมมุติว่า
เราอาจจะเคยไม่ชอบคนนี้มาก่อน
แต่พอมารู้ว่าเป็นญาติ ความรู้สึกมันเปลี่ยน
ความไม่ชอบอย่างรุนแรงก็ลดน้อยลง”
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หลังจ�กก�รนำ�เสนอผลง�นในง�นบวงสรวงเจ�้หลวงเมอืงล�้ ทีมง�น

ยังไม่หยุดเท่�นั้น แต่เริ่มออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นในชุมชน เนื่องจ�ก

มองเห็นว่� เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รแตกต่�ง

จ�กในอดตีคอ่นข�้งม�ก โดยสว่นใหญ่นยิมกนิอ�ห�รแปรรปู เชน่ ไสก้รอก 

ขนมปัง แต่ไม่รู้จักอ�ห�รพื้นบ้�น จึงอย�กจัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ได้

สัมผัสกับอ�ห�รพื้นบ้�นของช�วไทลื้อบ้�ง

งาน “ก�ดไทลื้อย้อนยุค” จึงถูกจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อาหาร 

ไทลือ้และอาหารพ้ืนเมอืงของทอ้งถิน่ ซึง่ครัง้น้ีทมีงานเขา้ไปนำาเสนอเรือ่งนีกั้บ

กลุ่มผู้ใหญ่ในที่ประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้าน และขอความร่วมมือจากกลุ่ม

แมบ่า้นในชุมชนใหท้ำาอาหารมาจำาหนา่ย ซ่ึงไดรั้บความสนใจและความร่วมมอื

จากกลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างดี โดยทีมงานได้สร้างบรรยากาศย้อนยุคด้วยการ 

เตรียมสถานที่และนัดหมายให้แม่ค้าพ่อขายทั้งหลายแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 

“ชาวบ้านให้ความร่วมมือทำาอาหารมาขาย เช่น แกงหอย แกงแค แกงบอน 

ป่ามไข่ ห่อนึ่งไก่ น้ำาพริกปลา ไกยี ส่วนเยาวชนก็ขายน้ำา น้ำาอัดลม ชาเย็น  

ในวันงานมีทัง้คนในหมูบ่า้น และนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่ววดัหนองบวัมาซือ้ดว้ย 

ชาวบ้านบอกว่าให้จัดอีกเดือนละครั้งเพราะรายได้ดี” ปิ่นเล่าถึงผลการจัดงาน

ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนในชุมชน
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“จุดเด่นของกาดไทลื้อย้อนยุคคือ ของขายดีมาก 

เสียดายที่พวกเราเองนั่นแหละที่ไม่ได้สร้างบรรยากาศ 

บอกให้เยาวชนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองด้วย แต่ไม่มีใคร

แตง่มาสกัคน เพราะตอ้งจดัเตรยีมสถานทีท่ำาใหเ้ตรยีมตวั

ไม่ทัน” หมอกเล่าถึงจุดพลาดของกลุ่มเยาวชน

กิจกรรมก�ดไทลื้อย้อนยุคที่ถูกจุดประก�ยขึ้น

จ�กกลุ่มเย�วชน ถูกข�นรับให้เป็นหนึ่งในกิจกรรม

ของหมู่บ้�น เพร�ะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่

เป็นหมู่บ้�นท่องเที่ยว โดยท�งหมู่บ้�นส�นต่อก�รจัด 

ก�ดไทลื้อทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง

สำานึก...ที่เปลี่ยนแปลง
แม้จุด เริ่ ม ต้นของการทำาโครงการจะมาจาก  

“คว�มเกรงใจ” แต่เมื่อได้ลงมือทำาก็สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในหลายระดับ เช่น เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้

เรียนรู้ประวัติของชุมชน และรับรู้ความเป็นเครือญาติ

ระหว่างกัน นำามาซึ่งความสนิทสนมและความสามัคคี 

เป็นปึกแผ่น เมื่อได้เรียนรู้แล้วจึงเกิดความรู้สึกซาบซึ้ง  

เกิดสำานึกรักท้องถิ่นมากขึ้น

สำาหรบัทีมงานแตล่ะคน ซึง่เปน็มือใหมท่ีเ่พิง่กา้วเข้า

มารับผิดชอบการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนใน

หมูบ่า้น โดยภาพรวมทมีงานบอกว่า ไดเ้รยีนรูก้�รบรหิ�ร

จัดก�รง�น เพร�ะจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับพี่เลี้ยง

โครงก�รไดส้อนให้ทมีง�นตอ้งทำ�ง�นอย�่งเปน็ระบบ 

มีทั้งก�รประชุมแบ่งง�น ว�งแผนง�น และก�รสรุป

ง�นทุกเดือน ทำ�ให้พัฒน�คว�มรับผิดชอบ รู้จักก�ร

ประส�นง�นกับผู้ใหญ่ 

ปิ่นบอกว่า การทำางานโครงการเป็นประโยชน์ต่อ 

การเรียน โดยไม่รู้ตัว เพราะตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้ทำารายงานเกี่ยวกับประวัติวัดหนองบัวจึงนำาเรื่องที่ได้

ศึกษาไว้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้เลย และสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงม�กที่สุดคือ ก�รที่เย�วชนที่อยู่ในสังคม

ก้มหน้� ตัวใครตัวมัน ยอมละจ�กโลกเสมือนจริง 

หน้�จอ ม�พบปะและทำ�ง�นร่วมกัน 

“การทำาโครงการแบบน้ีดีกับเราหลายอย่าง ส่วนตัวคือ 

เรือ่งการเสยีสละเวลา การจดัการเวลาของแตล่ะคนทีต่อ้ง

มาช่วยกันทำางาน ส่วนรวมคือ การรื้อฟื้นความรักความ

หวงแหนความเป็นไทลื้อของคนในชุมชน ถ้�เร�ไม่ทำ�  

มันก็จะห�ยไป เร�ควรรู้ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�

ของหมู่บ้�น ถ้�มีคนอื่นม�ถ�ม แล้วตอบไม่ได้ มันน่�

อ�ยม�ก” ชัดเล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

ส่วนปานบอกว่า รู้จักการแบ่งเวลา เพราะโดยส่วนตัว

เป็นคนที่มีโลกส่วนตัว ชอบเล่นเกม แต่เมื่อมาทำางานกับ

เพื่อนๆ ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา “เวล�ส่วนตัวของเร�ก็เป็น

ของเร� เวล�ทีต้่องม�ชว่ยเพือ่นกต้็องออกจ�กเกมม�

ทำ�ง�นกับเพื่อน”

แต่สิ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันคือ รู้สึกรัก

หมู่บ้านมากขึ้น รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ท่ีต้องรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีการดำาเนินชีวิตที่งดงามของชาวไทลื้อ 

สืบต่อไปตราบนานเท่านาน

“การทำางานโครงการเป็นประโยชน์ต่อการเรียนโดยไม่รู้ตัว เพราะตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้ทำารายงานเกี่ยวกับประวัติวัดหนองบัว จึงนำาเรื่องที่ได้ศึกษาไว้ ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้เลย

และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การที่เยาวชนที่อยู่ในสังคมก้มหน้า ตัวใครตัวมัน
ยอมละจากโลกเสมือนจริงหน้าจอ มาพบปะและทำางานร่วมกัน”
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เครื่องมือ...ฟื้นสัมพันธ์
พระปลัดคงศิลป์ในฐานะพี่ เลี้ยงชุมชนเล่าว่า  

ทราบเรือ่งโครงการเสรมิศกัยภาพเครอืขา่ยเยาวชนจงัหวดั

นา่น จากมลูนิธสิง่เสรมิการเรยีนรูช้มุชน (วัดโป่งคำา) เพราะ

เคยทำางานร่วมกัน จึงสนิทสนมคุ้นเคยกับทีมพ่ีเลี้ยง

จังหวัดน่าน ซ่ึงท่ีผ่านมาเยาวชนรุ่นก่อนๆ ก็เคยทำาโครงการ

ลักษณะนี้ แล้วสามารถสร้างความสามัคคีกลมเกลียว 

ของกลุ่มเยาวชนได้ จึงคิดว่าน่�จะใช้โครงก�รเป็น 

“เครื่องมือ” ในก�รฟื้นคว�มสัมพันธ์ของเย�วชนใน

หมู่บ้�น ท่ีระยะหลังรวมกลุ่มไม่ค่อยได้ เพร�ะต่�ง

เรียนอยู่กันคนละแห่ง จึงชักชวนกลุ่มเยาวชน และผู้นำา

ในหมู่บ้านมาร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายคือกระตุ้นให้

กลุม่เยาวชนทำาโครงการ โดยเลา่ถงึบทเรยีนของรุ่นพีท่ีเ่คย

ทำามาก่อน

“ต้องทำาให้เขารวมตัวกันให้ได้ อาศัยผู้ใหญ่ กำานัน 

ประกาศเสียงตามสายชักชวนเด็กๆ มารวมตัวที่วัด เพื่อ

หารอืกนั” พระปลดัคงศลิป์เลา่ถงึการกระตุน้กลุม่เยาวชน

พระปลัดคงศิลป์กล่าวต่อว่า ช่วงแรกๆ เท่านั้นที่เรา

ต้องเข้าไปสนับสนุนการทำางานของกลุ่มเยาวชน เช่น  

การเขียนโครงการ แต่ในระยะหลังพบว่า กลุ่มเยาวชน

สามารถทำางานเองได้ โดยส่วนใหญ่แกนนำาเยาวชนจะ 

ร่วมกันคิดออกแบบกิจกรรมมาก่อนแล้วนำามาปรึกษา 

“ผลงานที่เด็กๆ ทำา ถือว่าใช้ได้ เขาทำางานบรรลุ 

เป้าหมาย 80 เปอร์เซ็นต์ มีพัฒนาการเรื่องความสามัคคี

กลมเกลียวของกลุ่ม สามารถวางแผนงานได้ ประสานกับ

ชมุชนได ้ชาวบ้านก็มสีว่นร่วมกบัชมุชนได ้ถอืว่า กา้วหนา้”

พระปลัดคงศิลป์บอกต่อว่า ก�รทำ�ง�นกับเด็ก 

รุน่ใหม ่ตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งก�รปรบัตวั เพร�ะเดก็รุน่ใหม่

จะมีคว�มมั่นใจในตัวเองสูง ไม่เหมือนเด็กรุ่นก่อนที่

ผู้ใหญ่บอกอะไรจะรับฟังและทำ�ต�ม เด็กรุ่นใหม่จะ 

รับฟัง แต่จะมีวิธีก�รทำ�ง�นอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่�ง

จ�กที่ผู้ใหญ่คิด ดังนั้นบ�งครั้งก็ต้องยอมปล่อยให้

เด็กๆ ได้ทำ�ต�มวิธีของเข�เอง ซึ่งเมื่อผลง�นปร�กฏ

ก็จะเห็นว่�พวกเข�ส�ม�รถทำ�ง�นได้ 
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ถ้าเทียบกับเป้าหมายที่เราคิดไว้ เราอาจจะคิดไม่เหมือนเด็ก แต่เขาก็คิด

ของเขาไดด้ ีเรากต็อ้งฟงัเขา เดก็สมยันีไ้มเ่หมอืนเด็กสมยัเกา่ บางคร้ังเขากม็ัน่ใจ 

ไม่ค่อยฟัง แต่เมื่อปล่อยให้ทำางานเขาก็ทำาได้ 

นอกจากผลในเรือ่งของความสามัคคขีองกลุม่เยาวชนแลว้ ผลลพัธท์ีส่มัผัส

ได้คือ เด็กๆ มีคว�มรู้เก่ียวกับชุมชน และมีคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในถ่ินกำ�เนิด

ของตนเอง สิ่งนี้สะท้อนผ่านการแสดงละครในงานบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้า 

ที่พระปลัดคงศิลป์บอกว่า สามารถแสดงได้สมจริงเกินที่คาดหมายไว้  สามารถ

นำาเสนอประวัติของหมู่บ้านได้อย่างลงตัว จึงเชื่อมั่นได้ว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะ

เติบโตมาเป็นเรี่ยวแรงสำาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไปในอนาคต 

จ�กเด็กที่ติดโซเชียลมีเดีย วันๆ เอ�แต่ก้มหน้�ก้มต�เล่นโทรศัพท์  

เม่ือพวกเข�ก้�วข้�มคว�มสุขในโลกส่วนตัวของตนเอง อ�ส�เข้�ม�เรียนรู้

ร�กเหง้�วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบ้�นหนองบัว ก�รสืบค้นประวัติชุมชน 

นอกจ�กจะทำ�ให้พวกเข�รู้ตัว รู้ตนแล้ว คว�มสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้ง

รุน่เก�่รุน่ใหมย่งัแน่นแฟน้ยิง่ขึน้ ส่ิงท่ีคน้พบยิง่ทำ�ใหเ้กดิคว�มรูส้กึรกัและ 

ภ�คภูมิใจในช�ติพันธุ์ของตนเอง จนวันนี้พวกเข�กล้�พูดเต็มป�กเต็มคำ�

ได้ว่� “ไม่อ�ยแล้ว เพร�ะพวกเข�รู้จักบ้�นของตัวเองแล้ว”

“นอกจากผลในเรื่องของความสามัคคีของกลุ่มเยาวชนแล้ว 
ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้คือ เด็กๆ มีความรู้เกี่ยวกับชุมชน
และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในถิ่นกำาเนิดของตนเอง”
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โครงการเรียนรู้เครือญาติและการสืบเสาะ
เรื่องราวภาพแห่งอดีตถึงปัจจุบัน   

พี่เลี้ยงชุมชน 

พระปลัดคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ

นันธมน คำาครุฑ

ทีมทำ�ง�น

ปาลิดา อินต๊ะแสน ศุภกิตติ์ ภิมาลย์ 

สราวุฒิ มาตรา นครินทร์ วิลาไล  

กรรณ์ชัย ปัญญานันท์ ธีรภัทร อินต๊ะแสน  

ธนพล อ้อนช้อย พันธกานต์ กลิ่นอุทัย  

พิทยุตม์ เทพอินทร์ ศุภโชค ปรารมภ์

ณัฐพัชร์ อินต๊ะแสน
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ปลูก...เพื่อรักษ์
และเรียนรู้
โครงก�รต้นกล้�น�ทะนุงรักสิ่งแวดล้อม 
น้อมนำ�เศรษฐกิจพอเพียง 
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เส้นทางการพัฒนาตนเองของเยาวชน
นาทะนุง เป็นเส้นทางที่เจ้าตัวนำาพา
ตัวเองมาเรียนรู้ด้วยการลงมือทำาจริง
โดยมีผู้ ใหญ่ใจดีคอยประคับประคอง
อยู่ใกล้ๆ กระบวนการทำางานที่ใส่ใจ
หาความรู้ ในสิ่งที่ยังไม่รู้ก่อนลงมือทำา 
กลายเป็นลักษณะนิสัยใฝ่รู้ติดตัว

ตำ�บลน�ทะนุง ต้ังอยู่ในอำ�เภอน�หม่ืน จังหวัดน่�น  

มีเนื้อท่ีทั้งหมด 399 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

247,380 ไร่ สภาพพื้นที่ เป็นป่าเขาสูงชัน มีป่าไม้

กระจดักระจายทัว่ไป มทีีร่าบนอ้ยเพยีงรอ้ยละ 3 ของพืน้ที่

ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน 1,471 หลังคาเรือน 

และมีประชากรทั้งสิ้น 4,926 คน แยกเป็นชาย 2,514 คน 

หญิง 2,412 คน คนนาทะนุงส่วนใหญ่ทำาไร่ข้าวโพด และ

มะขามหวาน 

ตำาบลนาทะนุง มีเยาวชนในตำาบลที่ศึกษาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษาประมาณ 200 คน สว่นใหญ่ดำาเนนิชวีติ

เหมือนเยาวชนทั่วๆ ไป บางส่วนใช้เวลาว่างด้วยการ 

ไปไรไ่ปสวน ชว่ยงานพอ่แม่ในไรข้่าวโพด ช่วยทำางานบา้น  

ในชุมชนไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงยาม

ค่ำาคืนให้ไปมั่วสุม แม้จะมีปัญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาท 

ปัญหายาเสพติดบ้าง หรือการเล่นอินเทอร์เน็ตก็เป็นไป

ตามสภาพของวยั  โดยบรบิทของชมุชนจงึสามารถจดัการ
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ไดโ้ดยตวัชมุชนเอง อกีทัง้หนว่ยงานในพ้ืนทีย่งัรว่มมอืกนั

กวดขันดแูลอยา่งใกลช้ดิ ปญัหาดา้นเดก็และเยาวชนของ

ที่นี่จึงไม่มีความรุนแรงถึงขั้นที่เกินกว่าจะจัดการได้

ในสว่นของกองการศึกษา องค์การบรหิารสว่นตำาบล

นาทะนุง (อบต.นาทะนุง) มีการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก

และเยาวชนต่อเน่ืองมาโดยตลอด การดำาเนินงานท่ีผ่านมา

ได้สร้างแกนนำาเยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งหน่ึงในนั้นคือ  

หนุงหนิง-วิวิศน� ธะนะเนตร ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ 

การร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำาบลนาทะนุง 

จากวันวานท่ีเป็นเด็กน้อยเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ

สู่บทบาทแกนนำา และประธานสภาเด็กและเยาวชนในวันน้ี 

เมื่อมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำา) เข้ามา

แนะนำาโครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชน

จงัหวดัน�่น กบัทีมงาน อบต.นาทะนงุ จงึเกิดความสนใจ 

ด้วยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะฝึกทักษะ และสร้างแกนนำา 

รุ่นใหม่ๆ 

คว้า “โอกาส” พัฒนาตน พัฒนาทีม

หนุงหนิงในฐานะพ่ีใหญ่ของสภาเด็กและเยาวชน 

จึงจัดประชุมกรรมการและสมาชิกเพื่อหารือและขอ 

ความเห็นว่า อยากทำาโครงการหรือไม่ และถ้าอยากทำา 

จะทำาเรื่องอะไร คำาตอบจากสมาชิกทั้งหมด คือ อยากทำา 

โดยมีประเด็นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งการอนุรักษ์ป่า  

ดนตรี กีฬา การเกษตร แต่เมื่อร่วมกันวิเคร�ะห์ถึง 

คว�มเป็นไปได้ของก�รทำ�ง�นแล้ว จึงเลือกท่ีจะเรียนรู้

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่�นก�รทำ�กิจกรรมด้�นก�ร 

เกษตรและก�รปลกูป่�เพือ่ฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้ม เนือ่งจ�ก

เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับก�รทำ�ง�นของ อบต. 

น�ทะนุงที่พร้อมจะสนับสนุนทั้งสถ�นที่ และคว�มรู้ 

สำาหรับกิจกรรมเล่นกีฬามีการสนับสนุนอยู่แล้ว ทั้งจาก

โรงเรียน และ อบต. ที่จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนเป็นประจำา

ทกุป ีสว่นกจิกรรมการเลน่ดนตรนีัน้ ในอดตีเคยไดร้บัการ

สนบัสนนุมากอ่น แตส่มาชิกกลุม่กค่็อยๆ กระจัดกระจาย

สลายตัวไปในที่สุด ด้านกิจกรรมปลูกป่าเป็นกิจกรรม
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“การทำางานดังกล่าวสะท้อนถึงความรับผิดชอบของน้องๆ เพราะว่าทุกคนมารดน้ำา
ในวันที่ตนเองรับผิดชอบ แม้ว่าเด็กในชุมชนแต่ละคนจะมีภาระงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการเรียน แต่ทุกคนจะรู้หน้าที่ว่า ทำางานบ้านให้เสร็จ แล้วมาทำางานของกลุ่ม”

สำาคัญที่เยาวชนเลือกที่จะผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำาเนนิโครงการ ดว้ยตระหนกัว�่ พ้ืนทีจ่งัหวดัน�่นมกี�ร

ถ�งป่�ทำ�ไร่กันม�ก จึงต้องก�รที่จะปลูกป่�ทดแทน

หนงุหนงิเลา่อย่างต่ืนเตน้วา่ เธอมีโอกาสทำาโครงการ

เปน็ครัง้แรกในชวิีต เพราะคำาวา่ “โครงก�ร” เปน็สิง่ทีใ่หญ่

และกวา้งมากในความรูส้กึของเธอ แต่เม่ือพีเ่ลีย้งโครงการ

บอกว่า สามารถคิดในเรื่องเล็กๆ และเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

ได้จริงในชุมชนของตนเอง “เดิมการทำากิจกรรมของเด็ก

และเยาวชนในตำาบล เป็นการรวมกันเฉพาะกิจ ถ้ามี

กจิกรรมกไ็ปรว่ม นีเ่ปน็ครัง้แรกทีเ่ยาวชนจะไดท้ำาโครงการ

ของตนเอง” 

ประเด็นก�รทำ�ง�นด้�นก�รเกษตรท่ีกลุ่มสนใจ

คือ ก�รปลูกมะน�วในท่อซีเมนต์ เพร�ะเห็นว่� มีคน 

ในชุมชนทำ�ได้ผลและสร้�งร�ยได้เป็นอย่�งดี อีกท้ัง 

อบต.น�ทะนงุมแีผนจะพฒัน�พืน้ทีว่�่งบรเิวณทีท่ำ�ก�ร

ให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ก�รทำ�

โครงก�รของเด็กๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มคว�ม

สมบูรณ์ของศูนย์ก�รเรียนรู้ และมั่นใจได้ว่�จะเป็น

โอก�สที่เด็กและเย�วชนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

ด้วย

“มะนาวในทอ่ซีเมนตม์คีนปลกูกนัเยอะ เราไมไ่ดห้วงั

อะไรมาก เพียงอยากให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และมี

ผลผลิตป้อนตลาดภายในท้องถิ่นของเรา”  หนุงหนิงเล่า

ก่อนเริ่มลงมือทำางานทีมได้ขอให้เจ้าหน้าท่ี อบต.

ช่วยประสานงานเชิญตัวแทนเยาวชนจากแต่ละหมู่บ้าน 

มาประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ กลุ่มเยาวชนชายส่วนหน่ึง

ออกตวัวา่ ยนิดชีว่ยเหลอืดา้นแรงงาน แตไ่มถ่นดัทีจ่ะตอ้ง

มาประชุมบ่อยๆ ดังนั้นทีมงานจึงมีแต่กลุ่มหญิงล้วน  

โดยมีหนุงหนิงเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบดูแลภาพรวม 

การทำางาน นำาทำากิจกรรมต่างๆ ภายใต้การสนับสนุน 

ของทีมงาน ซึ่งได้แก่ สโรช� ประน้อย อริส� ขันเชียง 

ณัฐธดิ� ช�เทพ  ศุภคนิ ีเสนใส และกลุม่นอ้งๆ ทีส่นใจ

เรียนรู้และพัฒน�ตนเอง เช่น จ๊ะจ๋�-อ�รีย� ปันติ  

จ๋�-จิรัษย� ท�กัน พลอย-ลักษิณ� ป�เป็ง และ 

อ้อม-ธีวร์วร� ป�เป็ง 

“เห็นพ่ีทำาก็อยากทำาบ้าง พี่เขาทำาค่าย ทำากิจกรรม

ตา่งๆ มากมาย อยากมคีวามรูแ้ละกลา้แสดงออกเหมอืน

พี่หนิง” จ๊ะจ๋าเล่าถึงแรงบันดาลใจในการร่วมเรียนรู้ 

ทีมงานร่วมกันวางแผนการทำางานโดยเร่ิมจากการ

รับสมัครผู้สนใจร่วมเรียนรู้การปลูกมะนาวในท่อ เพราะ

แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ก็ 

เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้�ร่วมต้องสมัครใจ สนใจทำ�จริงๆ 

และส�ม�รถทำ�ได้อย่�งต่อเน่ือง ทีมงานช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการ ท้ังการขออนุญาตคุณครูเข้าไป

พูดคุยกับน้องๆ ในห้องเรียนที่โรงเรียนนาหมื่นวิทยาคม 

และการชักชวนตัวต่อตัว จนได้กลุ่มเยาวชน 20 คน  

ที่พร้อมจะร่วมปลูกมะนาวและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน

เรียนรู้จากมือที่เปื้อนดิน

เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ทีมงานจึงได้

วางแผนการฝึกปลูกมะนาว โดยประสานวิทยากรมาให้

ความรู้เร่ืองการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ เตรียมสถานท่ี 

เตรียมอุปกรณ์ เมื่อทุกอย่างพร้อมจึงได้ลงมือเรียนรู้ผ่าน

การลงมือทำาจริง

“เราไม่ได้จัดการอบรม แต่เรานัดมารวมกันท่ีจุดจะทำา 

แล้วเชิญวิทยากรมาสอนในวันนั้นเลย โดยมี อบต.ช่วย
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จัดการเรื่องการขนวัสดุ เช่น ดิน ปุ๋ย ท่อซีเมนต์ ส่วนพันธุ์ต้นมะนาววิทยากร

นำามาให้” หนุงหนิงเล่า

มะนาวพันธุไ์รเ้มลด็ พนัธุแ์ปน้พจิติร และพนัธุแ์ป้นรำาไพ เปน็พนัธ์ุมะนาว

ที่เลือกปลูก โดยเลือกปลูกมะนาวไร้เมล็ด 20 ต้น เพราะเป็นที่ต้องการของ

ตลาด สว่นมะนาวแปน้ซึง่น้ำาจะมกีลิน่หอมปลกูชนดิละ 8 ต้น เพือ่เปรียบเทยีบ

ผลผลิต

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 3 คนต่อ 1 ท่อ โดยวิทยากร

แนะนำาพนัธุ ์สาธติการผสมวัสดปุลกู และวิธกีารปลกู เพ่ือนผูช้ายทีเ่คยออกตัว

ว่าไม่ชอบเข้าประชุม มาช่วยงานที่ต้องใช้แรงคือ การขุดดินอย่างเต็มอกเต็มใจ 

ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ช่วยกันขนดินเพื่อนำาไปผสมแกลบและปุ๋ย นำาไปใส่ไว้ใน 

ท่อซีเมนต์ พร้อมปลูกมะนาว เสร็จสรรพนับรวมปลูกได้ 36 ต้น จากนั้นแบ่ง

เวรกันมาดูแลและรดน้ำาวันละคน 

เป็นเวลากว่า 3 เดือนที่เด็กๆ ช่วยกันฟูมฟักดูแลตามหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย ใครเป็นเวรรดน้ำาวันใดก็มาทำาแล้วลงชื่อในสมุดอย่างซื่อสัตย์  

โดยมีหนุงหนิงแวะเวียนมาตรวจตรา

“จัดเป็นเวรมาดูแลรดน้ำา 1 คนต่อวัน มารดแค่ 1 ครั้งต่อวัน ตอนเช้าหรือ

ตอนเยน็กไ็ด้ เราจะมเีอกสารใหล้งชือ่วา่มารดน้ำา แลว้เราเปน็คนตรวจดวูา่มคีน

มารดน้ำาหรือไม่ มาสุ่มตรวจดูว่าดินชุ่มน้ำาแล้วหรือยัง ใช้เวลารดน้ำาประมาณ

ครึ่งชั่วโมงให้มีน้ำาไหลออกจากท่อแสดงว่าพอเพียงแล้ว ตอนหลัง อบต. ติด

สปริงเกอร์ทำาให้สะดวกมากขึ้น เวรรดน้ำาจึงสลายตัวไป”
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หนุงหนิงบอกว่า ก�รทำ�ง�นสะท้อนถึงคว�มรับผิดชอบของน้องๆ 

เพร�ะทุกคนม�รดน้ำ�ในวันท่ีตนเองรับผิดชอบ แม้ว่�เด็กในชุมชนแต่ละคน

จะมภี�ระง�นบ�้นท่ีตอ้งรบัผดิชอบนอกเหนือจ�กก�รเรยีน แตท่กุคนจะรู้

หน้�ที่ว่� ทำ�ง�นบ้�นให้เสร็จ แล้วม�ทำ�ง�นของกลุ่ม ซึ่งนอกจากการปลูก

มะนาวแล้ว เด็กๆ มีแผนที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น ผักพื้นบ้าน ฟักข้าว และ

แก้วมังกร เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งก่อนที่จะปลูกทีมงานได้ร่วมกันสืบค้น

ข้อมลูเก่ียวกับพชืผกัทีจ่ะปลกูจากอนิเทอรเ์นต็ เพือ่เพิม่พนูความรูใ้หแ้กต่นเอง 

และเตรยีมเรยีบเรยีงไวเ้ป็นเอกสารแผน่พับสำาหรบัแจกเป็นความรู้ใหแ้กส่มาชกิ

ที่ร่วมโครงการ 

“แผ่นพับมีเนื้อหาความรู้เรื่องการปลูกพืชที่พวกเราค้นคว้ามากันเอง 

เพราะเป็นสิ่งที่จะทำาในอนาคต จึงต้องมีความรู้ติดตัวก่อนที่จะไปทำา เวลาไป

เจอของจริง จะได้ทำาได้” หนุงหนิงเล่าถึงเบื้องหลังความคิดที่ให้น้องๆ สืบค้น

ความรู้

สว่นการบรหิารจดัการโครงการ แม้ว่าไม่ได้มีการจดัโครงสรา้งอยา่งชดัเจน 

เพราะทุกคนตา่งชว่ยกนัทำางาน  มีหนงุหนงิเป็นหัวหนา้ทมีคอยมอบหมายงาน 

เช่น ให้น้องจ๊ะเป็นผู้ช่วยในการจดบันทึก และทำาหน้าที่เป็นเหรัญญิกของกลุ่ม

ที่จะคอยติดสอยห้อยตามไปเรียนรู้กับพี่ทุกครั้ง

สำาหรับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่า ทีมงานได้ผนวกกิจกรรมดังกล่าว 

เข้ากับกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ริมถนน 

เส้นทางไปปากนาย ชุมชนประมงเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

สำาคัญแหง่หนึง่ของจงัหวดันา่น โดยในวนัที ่12 สงิหาคมทีผ่า่นมา กลุม่เยาวชน

76

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



ในนามสภาเด็กและเยาวชนตำาบลนาทะนุงได้เข้าไปมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว แต่น่าเสียดายที่เส้นทาง 

ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากชุมชน เด็กๆ ในหลายหมู่บ้านจึง

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปดูแลต้นตะแบก ต้นคูนท่ีปลูกไว้  

จะมกีเ็ฉพาะน้องๆ ท่ีอยูใ่นหมู่บ้านใกล้ๆ   เขา้ไปดแูลแทน

การทำางานของเยาวชนจาก 17 หมู่บ้านไม่ใช่เร่ืองง่าย 

เพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน การประสานงาน 

เร่ืองเวลาจึงเป็นอุปสรรคท่ีทีมงานพบ ทางออกของเร่ืองน้ี

จึงต้องอาศัยการประสานงานผ่านแกนนำาที่แบ่งสาย

ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม ใครอยูห่มูบ่า้นใดกรั็บผดิชอบการ

ประสานงานภายในหมู่บ้านของตน เช่น หญิงรับผิดชอบ

พื้นที่บ้านนาทะนุง ฝ้ายรับผิดชอบบ้านนาหมื่น หนุงหนิง

รับผิดชอบบ้านขุนศรี เสริมด้วยการใช้ช่องทางเฟซบุ๊ก  

แต่ส่วนใหญ่เด็กๆ มันพบกันที่โรงเรียนอยู่แล้ว ทั้งนี้จะมี

ช่วงของก�รทำ�ง�นท่ีชะงักบ้�ง เพร�ะเป็นธรรมช�ติ

ของเดก็ต�่งจงัหวดัทีพ่อถงึชว่งปดิเทอมกจ็ะไปห�ง�น

ทำ�เพือ่เกบ็เงินเปน็ค�่เล�่เรยีน ทำ�ใหไ้มค่อ่ยมเีวล�ว�่ง 

ในช่วงปดิเทอมสม�ชิกหล�ยคนจงึห�ยหน�้ห�ยต�ไป 

ซึง่ทมีง�นบอกว�่ตอ้งทำ�ใจ ก�รจะขับเคล่ือนง�นตอ่ก็

ตอ้งรอเปดิเทอมทีส่ม�ชกิกลบัม�พรอ้มหน�้พรอ้มต� 

“เวลาทำางานมีการสรุปบทเรียนกัน ส่วนมากจะมา

นัง่คุยกันว่า กิจกรรมทีท่ำาไปมีขอ้บกพรอ่งอะไรบ้าง เราได้

ความรู้อะไร ส่วนที่ต้องปรับปรุงบ่อยๆ คือเรื่องเวลาของ

สมาชิก เพราะผู้ชายไปช่วยผู้ปกครองที่ไร่ข้าวโพด ก็ต้อง

ทำาใจ เข้าใจกันหน่อย” หนุงหนิงเล่าถึงการทำางานท่ีต้อง

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เปลี่ยนตนเอง...ก่อนเปลี่ยนใคร

แม้มะนาวยังไม่ออกผลในวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ

ทำางานโครงการทีส่มัผสัไดค้อืการเปลีย่นแปลงตนเองของ

ทีมงาน โดยเฉพาะหนุงหนิงที่บอกว่า เธอเปลี่ยนไปมาก

จากคนท่ีดุมาก ก็เปล่ียนเป็นคนท่ีอ่อนโยนมากข้ึน เพราะ

ต้องเข้าหาเพ่ือชักจูงให้น้องๆ เข้าร่วมโครงการ ก�รปรับตัว

ดังกล่�วกล�ยเป็นทักษะคือ รู้จักก�รเข้�ห�คนท้ัง

ผู้ใหญ่ ที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน แม้กระทั่งก�รเป็น 

รุน่พีจ่ะเข�้ห�รุน่นอ้ง ต้องเอ�ใจแลกใจ ทำ�ใหส้�ม�รถ

ทำ�ง�นกับคนหล�ยช่วงวัยได้ม�กขึ้น 

 “โครงการนี้เป็นโครงการแรก เรารู้สึกว่าตัวเองเป็น

ผู้นำา ต้องนำาน้อง ต้องทำาเป็นตัวอย่าง ถ้าอยากจะให้เขา

ทำาอะไรไม่สามารถบอกให้เขาทำาได้อย่างเดียว เราต้อง

ลงมือทำาเป็นตัวอย่างด้วย วิธีที่จะได้ใจน้อง เราต้องเอา 

ใจแลกใจ เราต้องทำาให้เขาดูก่อน เขาจะเห็นตัวอย่างแล้ว

เขาก็จะอยากทำา”

หนุงหนิงบอกว่า การทำาโครงการแรกแบบมือใหม่ 

หัดทำา เธอจึงมีความกังวลใจเป็นธรรมดา แต่อาศัยมี 

พีเ่ลีย้งท่ีคอยใหค้ำาปรกึษาแนะนำาและอำานวยความสะดวก 

งานจึงดำาเนินไปได้ค่อนข้างราบรื่น ซึ่งโอกาสในการทำา

กจิกรรมนอกหอ้งเรยีนเหลา่นีเ้ปน็ประโยชนก์บัตวัเอง และ

ชว่ยเปลีย่นแปลงทศันคติของเยาวชนได ้“ไมต้่องอยู่แต่ใน

กะลา ออกนอกกรอบ เห็นชีวิตที่เป็นจริง ได้ลงมือปฏิบัติ 

อย่างทำามะนาว เราต้องขุดดิน ตากแดด ก็จะมีบางคน 

พูดขึ้นมาเลยว่า การที่พ่อแม่ของเราต้องไปไร่มันเป็น 

แบบนี้เอง ก็จะมีการเปรียบเทียบขึ้นมา แล้วเขากลับไป

ช่วยพ่อแม่ทำาไร่มากขึ้น”

“การปรับตัวดังกล่าวกลายเป็นทักษะคือ รู้จักการเข้าหาคนทั้งผู้ ใหญ่ 
ที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน แม้กระทั่งการเป็นรุ่นพี่จะเข้าหารุ่นน้อง ต้องเอาใจแลกใจ

ทำาให้สามารถทำางานกับคนหลายช่วงวัยได้มากขึ้น”
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ส่วนน้องจ๊ะซึ่งมีพี่หนุงหนิงเป็นแบบอย่าง เล่าว่า 

ตอนน้ีพัฒนาตนเองเป็นได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพ่ี 

เชน่ เรือ่งความรับผดิชอบ ความกลา้แสดงออก สิง่ทีอ่ยาก

พฒันาเปน็พเิศษคอื อยากพดูเกง่ กลา้แสดงออก สำาหรับ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ การดูแลเรื่องการเงินของกลุ่ม 

ทำาให้รู้จักวิธีก�รจัดก�รร�ยรับ ร�ยจ่�ย ซึ่งส่งผลต่อ

ก�รปรับเปลี่ยนชีวิตส่วนตัว

“ปกติไม่เคยจดรายรับรายจ่ายเลย พอต้องมาทำา 

ตอ้งรบัผิดชอบ แลว้พอเราจดกร็ูว้า่ เดอืนๆ หนึง่เราใชเ้งนิ

ไปเท่าไร ฟุ่มเฟือยขนาดไหน สำาหรับหนู หนูคิดว่า หนูใช้

เงินมากเกินไป ต้องลดลงมาบ้าง จะไม่ฟุ่มเฟือยแล้ว” 

ด้านจ๊ะจ๋า บอกว่า เธอพยายามที่จะฝึกฝนทำาตามที่

พี่ๆ สอนหรือทำาให้ดู มั่นใจว่าพี่ๆ สามารถสอนให้เก่งขึ้น

ได้แน่ๆ เพราะถ้�พูดเก่ง กล้�แสดงออกจะทำ�ให้เป็น

ผู้นำ�และเป็นคนทำ�ง�นเพื่อบ้�นตนเองเหมือนพี่ๆ 

อ้อมบอกว่า ที่เข้ามาร่วมโครงการเพราะอยากเป็น

แบบพีห่นงุหนงิ แตก่ร็ูต้วัวา่ยงัพฒันาไดไ้มม่ากนกั ส่ิงทีไ่ด้

จากการทำางานคือ รู้จักอดทนและคว�มรับผิดชอบ 

ต่อหน้�ที่ ตอนนี้อดทนม�กขึ้น เช่น ตอนปลูกมะน�ว 

ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ก็ไม่เลิก ต้องช่วยกันทำ�ให้เสร็จ

เพร�ะถ้�ไม่ช่วยกันก็ไม่เสร็จ และก็จะกระทบคนอ่ืนด้วย

มาถึงครึ่งทางของการทำางาน ทีมงานประเมินว่า  

การเรยีนรูด้า้นการเกษตรและการอนรุกัษ์ป่าเป็นไปดว้ยด ี

แต่ยังมีจุดที่ยังอยากพัฒนาคือ การพัฒนาศักยภาพ 

ความเป็นผู้นำา การกล้าแสดงออกของน้องรุ่นใหม่ๆ ที่จะ

มารับช่วงต่อ ทั้งนี้มองว่า การสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้

ร่วมกิจกรรม ได้ลงมือทำา และได้ไปเรียนรู้กับเครือข่าย

อยา่งสม่ำาเสมอ จะทำาใหส้ามารถพฒันาทกัษะได ้การรว่ม

เรียนรูใ้นโครงการเสรมิศกัยภาพเครอืขา่ยเยาวชนจงัหวดั

น่านจึงเป็นเส้นทางที่จะพากลุ่มเยาวชนไปสู่เป้าหมายที่

ตั้งใจไว้ 

การทำางานขันน็อตความสัมพันธ์

พ่ีมล-ณฐกมล ต�น้อย ผู้อำ�นวยก�รกองก�รศึกษ� 

อบต.น�ทะนงุ ในฐ�นะพีเ่ลีย้งชมุชน เลา่ถงึการเข้าร่วม

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านว่า 

เกิดจากการเชิญชวนของพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งเมื่อได้รับฟัง

แนวคิด แนวทางการทำางานของโครงการฯ จึงเห็นว่าเป็น

โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ จึงเชิญ

กลุ่มเยาวชนประชุมเพื่อหารือ ซึ่งแกนนำาเยาวชนสนใจ 

เข้าร่วม

“ทุกปี อบต.จะมีโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

แตง่บประมาณอาจจะไมเ่ยอะเท่าไร ปลีะ 10,000-20,000 

บาท ใช้โอกาสท่ีน้องๆ ว่างก็มาจัดค่ายหรือกิจกรรมที่

น้องๆ เสนอตามความสนใจ แต่ละปีไม่เหมือนกัน ถ้าจะ

ทำาโครงการ จะทำาเร่ืองอะไร ตวัโครงการเราจะตัง้ไว้กว้างๆ 

ว่า ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็น 

เข้าค่าย ฝึกอาชีพระยะสั้น”

แต่โครงการนี้มี ความแตกต่างจากโครงการที่ อบต. 

เคยสนับสนุนทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือน จะทำากิจกรรมแค่

คร้ังสองคร้ังแลว้เสร็จ แต่โครงการน้ีเป็นโครงการทีต้่องมา

ทำากิจกรรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 เดือน ทำาให้

เยาวชนและพี่เลี้ยงได้มาพบปะกันอยู่เสมอ เพราะมีการ

ประชมุกนัคอ่นข้างบอ่ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงการอืน่ๆ 

ซึ่งกลายเป็นข้อดีเพราะเป็นก�รขันน็อตคว�มสัมพันธ์

ระหว�่ง อบต. กบัเย�วชนให้แนน่เฟน้ม�กขึน้ บทบาท

ของพี่เลี้ยงจะเปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ดำาเนินงานเอง

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องมาทำากิจกรรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 เดือน
ทำาให้เยาวชนและพี่เลี้ยงได้มาพบปะกันอยู่เสมอ เพราะมีการประชุมกันค่อนข้างบ่อย

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ซึ่งกลายเป็นข้อดี เพราะเป็นการขันน็อตความสัมพันธ์
ระหว่าง อบต. กับเยาวชนให้แน่นเฟ้นมากขึ้น”
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ทุกข้ันตอน โดยจะทำาหน้าที่เอื้ออำานวยความสะดวกในด้านการประสานงาน 

และการประชาสัมพันธ์งานของเยาวชนผ่านเฟซบุ๊กของ อบต.เป็นประจำา

“อยากจะให้เด็กเข้ามาเรียนรู้มากที่สุด บางครั้งเราต้องปล่อยให้เขาได้ 

เรยีนรู้ด้วยตวัเขาเอง ทีผ่า่นมาเหมอืนเราวางใหเ้ขาทกุอยา่ง เขาทำากจิกรรมตาม

ทีเ่ราวางไว ้แตโ่ครงก�รน้ีฝกึใหเ้ดก็ๆ ไดค้ดิ ได้ลงมอืทำ� ได้เรยีนรู ้ได้ปฏบัิติ

ด้วยตัวเอง เข�ก็จะเกิดคว�มภูมิใจ เกิดคว�มเป็นเจ้�ของผลง�นของเข� 

ไม่ได้เป็นของ อบต.” 

การทำางานรว่มกนัทำาให้ทัง้พีเ่ลีย้งและแกนนำาเยาวชนเหน็จดุออ่นของการ

ทำางานในสภาเด็กและเยาวชนว่า ที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการสร้างแกนนำาเยาวชน

รุ่นต่อรุ่น เช่น ขณะนี้มีสมาชิกรุ่นที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-2 ค่อนข้างมาก แต่ขาดกลุ่มมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ทำาให้ขาดการสานต่อ

กจิกรรมตา่งๆ ของสภาเดก็ฯ ซึง่พ่ีมลบอกวา่ “ตอ้งฝึกเดก็ทีม่ฐีานประสบการณ์

นอ้ย แตเ่ดก็กลุม่นีเ้รากภ็มูใิจกบัเขา เพราะเวลาเราจดักิจกรรมอะไร เขาใหค้วาม

สนใจดมีาก ก็มองในมมุบวกวา่เขาจะอยูก่บัเราไปอกีหลายปี เรากค็อ่ยๆ สร้าง

เขาไป” 

พ่ีมลมองว่า แม้จะเป็นโครงการแรกท่ีเยาวชนได้คิด ลงมือทำาเอง แต่สามารถ

สร้างการมสีว่นรว่มท่ีผูกใจของเดก็ได ้100 เปอรเ์ซ็นต์ ท้ังน้ีคาดหวงัวา่ การเรียน

รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านงานด้านการเกษตรท่ีได้เร่ิมขึ้นจะจุดประกายให้

น้องๆ นำาไปปรับใช้ในชีวิต และในครัวเรือนของตน ซึ่ง อบต.นาทะนุง ยังคง 

จะสนบัสนนุใหเ้ดก็ๆ มีสว่นร่วมในการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง

ให้เป็นรูปเป็นร่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

เส้นท�งก�รพัฒน�ตนเองของเย�วชนน�ทะนุง เป็นเส้นท�งท่ีเจ้�ตัว 

นำ�พ�ตัวเองม�เรียนรู้ด้วยก�รลงมือทำ�จริง โดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยประคับ

ประคองอยูใ่กล้ๆ  กระบวนก�รทำ�ง�นทีใ่สใ่จห�คว�มรูใ้นสิง่ท่ียงัไมรู่ก้อ่น

ลงมือทำ� กล�ยเป็นลักษณะนิสัยใฝ่รู้ติดตัว คว�มต้องก�รพัฒน�ตนเอง

ทำ�ให้ตั้งใจที่จะใช้ก�รว�งแผนและก�รสรุปบทเรียนหลังกิจกรรมเป็น

เครื่องมือในก�รคิดสะท้อนย้อนทวน เพื่อปรับปรุงง�น ปรับปรุงทีม 

ปรับปรุงตน นำ�ม�สู่ก�รขัดเกล�ตนเองให้เป็นคนอ่อนโยน เอ�ใจเข�ม�

ใส่ใจเร� เห็นใจและให้โอก�สผู้ที่ด้อยกว่� ง�นที่รับผิดชอบยังสะท้อนให้

เห็นตนเองจนต้องปรับเปล่ียนนิสัยฟุ่มเฟือยสู่คว�มมัธยัสถ์ ก�รลงมือ

ปฏบิตักิ�รจรงิในก�รเรยีนรูจึ้งเป็นก�รปลุกพลังของเย�วชนคนรุน่ใหมใ่ห้

ตื่นรู้ สู่ก�รเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือรับรู้และร่วมรับผิดชอบในคว�มเป็นไป

ของท้องถ่ินที่รักของตนสืบไป
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โครงการต้นกล้านาทะนุงรักสิ่งแวดล้อม
น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง 

พี่เลี้ยงชุมชน 

เชตุพล ตาน้อย ณฐกมล ตาน้อย

ทีมทำ�ง�น

วิวิศนา ธะนะเนตร

สโรชา ประน้อย  อริสา ขันเชียง

ณัฐธิดา ชาเทพ  ศุภคินี เสนใส

อารียา ปันติ จิรัษยา ทากัน

ลักษิณา ปาเป็ง ธีวร์วรา ปาเป็ง
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ก้�วเล็กๆ จ�กแปลงผัก
สู่คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร
โครงก�รปลูกผักเพื่อลดร�ยจ่�ย
ของครัวเรือนและชุมชนลัวะ
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การทำาโครงการครั้งนี้ทำาให้เธอเอาใจใส่
ผักที่ปลูกมากขึ้น เพราะค้นพบว่า 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เคยเรียนจาก
โรงเรียนมาใช้ ได้จริง ในขณะเดียวกัน
การได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำาให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำาไปเติมเต็ม
การเรียน ทำาให้คะแนนดีขึ้น...เมื่อก่อน
ไม่สนใจผัก แต่พอทำาโครงการแล้วสนใจ
มากขึ้น เพราะได้ลงมือทำา

บ้�นห้วยหมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำ�บลดงพญ� อำ�เภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่�น อยู่ทางทิศเหนือของอำาเภอบ่อเกลือ 

ลกัษณะพืน้ทีเ่ปน็ภูเขาสงูเหนอืระดบัน้ำาทะเล 1,030 เมตร 

ล้อมรอบไปด้วยผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก  

เดิมหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า “บ้�นห้วยตั้ง” เนื่องจาก 

สมัยก่อนเคยเป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์ ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในละแวกนัน้จึงยา้ยถิน่ฐานบอ่ยคร้ัง จนกระทัง่เหตุการณ์

สงบจึงกลับมาต้ังถิ่นฐานอีกคร้ังซ่ึงก็คือ “บ้�นห้วยหมี” 

ในปัจจุบัน 

ประชากรบ้านห้วยหมี เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลัวะ  

การสื่อสารภายในชุมชนใช้ภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาลัวะ  

ส่วนการติดต่อกับภายนอกสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

ในหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 100 ครัวเรือน 355 คน  

เป็นชาย 175 คน เป็นหญิง 180 คน ประชากรนับถือ

ศาสนาพุทธ ผี และนับถือศาสนาคริสต์บางส่วน คนใน

ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน 
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นอกจากชาวบ้านห้วยหมีจะให้ความสำาคัญกับการ

ปลูกข้าวไร่เพื่อนำามาบริโภคในครัวเรือนแล้ว พืชอาหาร 

ก็ถือเป็นสิ่งสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปลูกข้าวไร่ ซึ่ง

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านที่ขึ้นอยู่ตาม

ธรรมชาติ โดยมีพืชผักตามฤดูกาลตั้งแต่ เห็ด หน่อไม้  

พืชล้มลุก ดอกไม้ ใบและดอกของไม้พุ่ม ไปจนถึงยอดไม้

หลากหลายชนิด รวมถึงผลไม้ป่า เช่น มะม่วงป่า มะไฟป่า 

มะขามป้อม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าระบบนิเวศได้เชื่อมโยง

ถึงวิถีชีวิตและระบบการผลิตของคนในชุมชน ตั้งแต่การ

ทำางานในไร ่ไปสูก่ารเกบ็อาหารทีข่ึน้ตามธรรมชาต ิบรเิวณ

ลำาห้วยและผนืปา่ ทัง้นีจ้ากการเกบ็ขอ้มลูดา้นพชืผกัทีเ่ปน็

อาหารพบว่า ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้าน

จำานวนมากกว่า 186 ชนิด ทั้งที่อยู่ตามป่า ริมห้วย และ

ที่ชาวบ้านปลูกเอง

เส้นทางสู่การลดการซื้อ

เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล คนในชุมชนจึงต้องพ่ึงพา

ตนเองในเร่ืองอาหารและการดำารงชีวิต แหล่งอาหาร 

สว่นใหญข่องคนในชมุชนมาจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ดนิ 

น้ำา ป่า การผลิตในไร่หมุนเวียน และการแลกเปลี่ยนกัน

ภายในเครือญาติและชุมชน แต่ในระยะหลังพบว่า ชาวบ้าน

พึ่งพาอาหารจากตลาดหรือรถพุ่มพวงที่นำาสินค้ามาขาย

ในชุมชนมากข้ึน ทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งพืชผัก

ต่างๆ ที่นำามาขายอาจจะปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่า

แมลง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้

บริโภค กลุ่มเยาวชนในพื้นที่เห็นถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว 

จึงรวมตัวกันทำาโครงก�รปลูกผักเพื่อลดร�ยจ่�ยของ

ครัวเรือนและชุมชนลัวะ ภายใต้การสนับสนุนของ

โครงก�รเสรมิศกัยภ�พเครอืข�่ยเย�วชน จงัหวดัน�่น 

โดยมีเป้�หม�ยคือ ก�รปลูกพืชผักพ้ืนบ้�นและผักท่ัวไป
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“ชาวบ้านสามารถประหยัดเงินในการซื้อผักจากตลาดหรือจากรถพุ่มพวงมากขึ้น
ทั้งในแง่ของเงินที่ซื้อผัก หรือค่าเดินทางออกไปซื้อผักจากตลาด แต่ยอมรับว่า

การทำางานมีจุดอ่อนที่ขาดการบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
จึงตั้งใจว่า การปลูกผักครั้งต่อไปต้องมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน

เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้จากกิจกรรมดังกล่าว”

เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคตลอดปี  ลดค่�ใช้จ่�ยใน

ครัวเรือน รวมถึงอนุรักษ์พันธ์ุผักพ้ืนบ้�นในชุมชน และ

เพ่ือใหเ้ย�วชนมคีว�มรูเ้รือ่งเมล็ดพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่ และ

ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำ�วันของตนเอง 

รวมถึงเพ่ือให้เกิดคว�มรัก คว�มส�มัคคีในกลุ่มเย�วชน

และชุมชน

 โดยทมีง�นประกอบดว้ย จนิ-จนิตน� ใจปงิ  นุย้-

ธญัพมิล ใจปงิ บึม้-นติย� ใจปิง นดั-ปร�ณ ีใจปิง  และ

เขมฤทัย ใจปิง  มีลุงศักดิ์-นวัตกรณ์ ใจปิง เป็นพี่เลี้ยง

ชมุชนและเปน็ผูช้กัชวนเดก็ๆ ทำ�โครงก�ร ดว้ยเหน็ว่� 

เปน็โอก�สในก�รพฒัน�ศกัยภ�พของเย�วชนในพืน้ท่ี 

ซ่ึงส่วนใหญ่ไมค่อ่ยมกีจิกรรมอะไรใหเ้ดก็ๆ ทำ�ม�กนกั 

นอกจ�กเรยีนหนังสือ และชว่ยพอ่แมท่ำ�ง�นบ้�นหรอื

ง�นในไร่  

การทำางานเริ่มต้นขึ้นจากการประชุมปรึกษาหารือ

รว่มกนัระหวา่งกลุม่เยาวชนและผู้ใหญใ่นชมุชน เพือ่ช้ีแจง

ความเปน็มาของโครงการและขอการสนบัสนนุจากผูใ้หญ่

ใจดใีนการทำากจิกรรมตา่งๆ จากน้ันจึงลงพ้ืนที ่เพือ่สำารวจ

แหลง่อาหารทีม่อียูใ่นชมุชน เชน่ ลำาหว้ย ปา่ และในชมุชน 

ซ่ึงแหล่งอาหารดังกล่าว ประกอบด้วย พืชผักท้องถิ่น  

ทีส่ามารถนำามาบรโิภคได้ ทัง้ในสว่นของชนดิและปรมิาณ 

วธิกีารเกบ็หรอืการนำามาบรโิภค จากนัน้จงึนำ�ข้อมลูท่ีได้

ม�สรุปและวเิคร�ะหร์ว่มกนัว�่ พชืผกัในท้องถิน่มอีะไร

บ้�ง มีเพิ่มขึ้นหรือลดลง และพืชผักชนิดใดที่ส�ม�รถ

นำ�ม�ปลูกในแปลงได้

ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพราะต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำา

โครงการ ก่อนท่ีจะดำาเนินงานในข้ันตอนต่อไปกลุ่มเยาวชน

มีแผนที่จะสอบถามความต้องการของสมาชิกในชุมชน

ก่อนว่าต้องการให้ปลูกผักชนิดใดบ้าง โดยถือโอกาสท่ี

หมู่บ้านมีการประชุมประจำาเดือนเข้าไปช้ีแจงรายละอียด

ของโครงการ และสอบถามความต้องการของชาวบ้าน 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพ่ือหาอาสาสมัครทำาแปลงผักรวม

ของชมุชน ซึง่ชาวบ้านในทีป่ระชมุสะทอ้นว่า ในระยะแรก

อยากใหเ้ยาวชนปลกูผกัทีต่อ้งซือ้จากตลาดหรอืรถพุ่มพวง 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผัก และมีข้อเสนอว่า ควรเพ่ิม

ทางเลือกให้เยาวชนบางส่วนทำาแปลงผักที่บ้านด้วย 

เพราะจะได้มีคนช่วยดูแลในยามที่ทีมงานต้องไปเรียน

หนังสือในตัวอำาเภอ 

ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอรายการผักที่ต้องการให้ปลูก 11 

ชนิด คือ คะน้า กะหล่ำาปลี ขึ้นฉ่าย ผักชี กะเพรา  

ผักกวางตุ้ง ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ผักกาด ผักบุ้ง ผักกาด

ฮอ่งเต้ และทมีงานปรับแผนงานจากการปลกูผกัแปลงรวม 

เปน็การกระจายพนัธุผ์กัไปใหผู้ส้นใจจำานวน 20 ครัวเรือน

ปลูกที่บ้านด้วย

วันหยุดเสาร์อาทิตย์คือวันที่ทีมงานนัดหมายกับ

เพื่อนๆ เยาวชนในชุมชนช่วยกันทำาแปลงผักรวมในพื้นที่

สาธารณะของหมูบ่า้น เพือ่ปลกูผกั 11 ชนดิ โดยแต่ละคน

เลือกปลูกผักที่ตนเองชอบกิน ก�รปลูกผักนั้นไม่ย�ก  

แต่ก�รดูแลระหว่�งท�งเป็นเรื่องท่ีทีมง�นหนักใจ 
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เพร�ะแต่ละคนล้วนต้องไปอยู่ในตัวอำ�เภอต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อ

เรยีนหนงัสอื จงึต้องห�นอ้งๆ ทีเ่รยีนอยูใ่นชมุชนชว่ยดแูลแปลงผกัซึง่ตอ้ง

รดน้ำ�วันละ 2 เวล� เช้�เย็น ซึ่งก็ได้น้องๆ ของนุ้ยอ�ส�เป็นผู้ช่วยดูแลให้

อย่�งเต็มใจ 

“เราปลูกท่ีแปลงรวมและเอาไปปลูกท่ีบ้านด้วย เช่น กวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี 

แม่ช่วยหนูดูแลเพราะหนูไปโรงเรียนกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ บางทีกลับมาก็เหน่ือย 

แต่ทำาเพราะว่าสนุก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะปกติเสาร์อาทิตย์ ไม่มี

อะไรทำาก็ไปไร่” นุ้ยเล่า 

ระหว่างท่ีรอผกัโต ทมีงานไดร่้วมกนัสำารวจผกัพืน้บา้นทีม่อียู่ในชมุชนและ

ในป่า ดว้ยสภาพปา่ทีอ่ดุมสมบูรณ์ทำาให้ชมุชนยังมีแหลง่อาหารทีส่ามารถพึง่พา

ตนเองได้ และเป็นปกติของคนที่นี่ที่เวลาเข้าป่าก็จะเก็บผักที่พบมาเป็นอาหาร

ด้วย โดยผักที่มีมากที่สุดคือ ผักกูด และผักดง

การดูแลผักที่ปลูก ทีมงานจะใช้เวลาในวันหยุด ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ย โดยใช้

ปุ๋ยคอกจากมูลของสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในชุมชน โดยต้ังใจว่า ผักที่ปลูกต้องเป็น 

ผักอินทรีย์ท่ีปลอดจากสารพิษตกค้าง คว�มรู้จ�กโรงเรียนจึงถูกนำ�ม�ปรับใช้

ในก�รดูแลแปลงผัก 

“การดแูลแปลงรวม พวกเร�ชว่ยกนัดแูลทัง้หมดไม่ไดมี้ใครเปน็เจ�้ของ  

ทั้งช่วยกันเตรียมแปลง หว่านเมล็ด ดูการงอกว่าดีไหม ถ้าไม่ดีก็ต้องนำาส่วนที่

งอกดีมาปลูกเสริม ถ้ามีหญ้าข้ึนก็ต้องถอน ช่วยกันรดน้ำาผักทุกวัน และใส่ปุ๋ยคอก

ที่เก็บจากคอกวัว” บึ้มเล่าถึงการดูแลแปลงผัก
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ผลิตผล...ที่งอกงาม 
40 วันผ่านไป ผักโตเต็มท่ีเก็บกินได้ ทีมงานบอกกล่าว

คนทั้งชุมชนให้มาเก็บผักไปกินได้ โดยไม่ห้ามไม่หวง 

“ผักท่ีเก็บกินไดเ้ปน็อยา่งแรกคอื คะนา้ เอาไปผดักนิ 

รู้สึกว่า อร่อยมาก ชาวบ้านเขาชอบผักท่ีพวกเราปลูก”   

บึ้มบอกเล่าถึงความรู้สึก 

คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้ คือผักที่งอกงามดี  

สว่นข้ึนฉ่ายนัน้ให้ผลผลติไม่ดนีกั ผกัในแปลงรวมท่ีปลกูไว้

ชาวบ้านสามารถทยอยเก็บกินเป็นช่วงๆ ตลอดระยะ

เวล� 2 สัปด�ห์ ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยที่ต้องซื้อผักลงได้ 

บ�งส่วน เมื่อผักวายทีมงานตั้งใจจะปลูกใหม่ แต่เข้าสู่ 

ฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่ชุมชนจะขาดแคลนน้ำา ดังนั้นตลอด 

3 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จึงเป็นช่วงที่ 

ไม่สามารถปลูกผักในแปลงรวมได้ ทีมงานจึงต้องปรับ

เปลี่ยนนำาไปปลูกในพื้นที่ข้างบ้านของใครของมันแทน 

ทีมง�นใช้วิธีก�รสังเกต พบว่� ช�วบ้�นส�ม�รถ

ประหยัดเงินในก�รซ้ือผักจ�กตล�ดหรือจ�กรถพุ่มพวง

ม�กขึ้น ทั้งในแง่ของเงินที่ซื้อผัก หรือค่�เดินท�งออก

ไปซือ้ผกัจ�กตล�ด แต่ยอมรบัว่� ก�รทำ�ง�นมจุีดอ่อน

ท่ีข�ดก�รบันทึกค่�ใช้จ่�ยที่จะใช้เป็นหลักฐ�นยืนยัน 

จึงตั้งใจว่� ก�รปลูกผักครั้งต่อไปต้องมีก�รขอคว�ม

ร่วมมือจ�กช�วบ้�นเพื่อบันทึกค่�ใช้จ่�ยที่ส�ม�รถ

ประหยัดได้จ�กกิจกรรมดังกล่�ว 

“ทำาโครงการน้ียากตรงตอนขุดแปลง เพราะมันรกมาก 

เราตอ้งถางหญา้ใหมท้ั่งหมด ใชเ้วลาถางประมาณ 2-3 วัน

กว่าจะเสร็จ รวมทั้งขุดแปลงด้วย ปลูกอีก 1 วัน เหนื่อย

แต่ทำาแล้วคุ้ม” บึ้ม

ทีมงานมีแผนการในอนาคตที่จะหาพันธุ์ผักจากป่า

มาทดลองปลกูไวใ้กลบ้า้น เพือ่ความสะดวกในการเกบ็กนิ 

นดัเลา่ว่า ปกตติอนอยูโ่รงเรยีนนกัเรยีนทกุคนตอ้งปลกู

ผกัเพ่ือใชเ้ป็นอ�ห�รกล�งวนัอยู่แลว้ แต่ตอนนัน้กท็ำ�ๆ 

ไปโดยไม่ได้รู้สึกสนใจเป็นพิเศษ แต่ก�รทำ�โครงก�ร

ครั้งนี้กลับทำ�ให้นัดเอ�ใจใส่ผักที่ปลูกม�กขึ้น เพร�ะ

พบว�่ ส�ม�รถเชือ่มโยงคว�มรูท่ี้เคยเรียนจ�กโรงเรยีน

ม�ใช้ได้จริง ในขณะเดียวกันก�รได้ลงมือปฏิบัติอย่�ง

จริงจัง ก็ทำ�ให้มีคว�มรู้เพิ่มข้ึนและส�ม�รถนำ�ไป 

เติมเต็มก�รเรียน ทำ�ให้คะแนนดีขึ้น

“พัฒนาตนเองในเรื่องการทำางาน มีความรู้เรื่องผัก  

แล้วก็เอาความรู้กลับไปปลูกผักที่โรงเรียน เพราะเรามี

ความรู้มากข้ึนกว่าเดิม คะแนนดีข้ึน เม่ือก่อนหนูไม่สนใจผัก 

แต่พอทำาโครงการแล้วสนใจมากขึ้น เพราะได้ลงมือทำา” 

นัดเล่า 

ส่วนบึ้มบอกว่า ได้พัฒนาตนเองในเรื่องการทำางาน 

ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ดูแลผัก รู้สึกว่�ตนเองได้พัฒน�

คว�มรู้เรื่องก�รอยู่กับสิ่งแวดล้อม ถ้�เรียนจบม�แล้ว

ห�กไม่มีง�นทำ� ก็มั่นใจว่�ส�ม�รถปลูกผักข�ยได้

สำาหรบันุย้ บอกสัน้ๆ เพยีงวา่ การไดพ้นัธุผ์กัไปปลกู

ที่บ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวเธอได้เป็นอย่างดี 

แมจ้ะไมเ่หน็เปน็ตวัเงนิแต่ทกุคนก็ไดก้นิอาหารโปรตนีจาก

เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 

ทีมงานยังคิดเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักไปสู่เรื่อง 

การจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะประสบภาวะแห้งแล้งด้วย

ตนเอง เมือ่ในชว่งทา้ยๆ ของการทำางานเร่ิมขาดแคลนน้ำา

“สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรายังดีอยู่ อยู่ในชุมชนไม่วุ่นวายเหมือนในเมือง ไม่มีมลพิษเยอะ
หลังจากเราทำาโครงการปลูกผัก ก็มีคนปลูกผักเพิ่มขึ้นที่บ้านของเขา

แต่คิดว่าแทนที่จะปลูกผักเช่นนี้ทุกๆ ปี เราน่าจะรักษาป่าให้ดี 
แล้วเราเก็บผักพื้นบ้านมากิน เพราะถ้ารักษาป่าให้ดีน้ำาก็จะดีด้วย”
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รดแปลงผัก จึงคิดกันว่า น่�จะรักษ�ป่�ให้ดีด้วย เพร�ะถ้�รักษ�ป่�ให้ดีก็จะ

มีน้ำ�ใช้ตลอดปี คว�มคิดที่เป็นประก�ยเล็กๆ ถูกจุดประเด็นขึ้นให้คิดถึง

ก�รทำ�ง�นเพื่อชุมชนในอน�คต

“สิง่แวดลอ้มในชุมชนของเรายังดีอยู่ อยู่ในชมุชนไมวุ่น่วายเหมอืนในเมอืง 

ไม่มีมลพิษเยอะ หลังจากเราทำาโครงการปลูกผัก ก็มีคนปลูกผักเพิ่มขึ้นที่บ้าน

ของเขา แต่คิดว่าแทนที่จะปลูกผักเช่นนี้ทุกๆ ปี เราน่าจะรักษาป่าให้ดีแล้วเรา

เก็บผักพื้นบ้านมากิน เพราะถ้ารักษาป่าให้ดี น้ำาก็จะดีด้วย” นัดเล่าถึงความคิด

ที่อยากสานงานต่อ

ผู้เปิดโลกพัฒนาทักษะเยาวชนบ้านห้วยหมี
ลุงศักดิ์ ในฐานะพี่เลี้ยงชุมชนเล่าว่า เด็กบ้านห้วยหมีเป็นเด็กท่ีอยู่ไกล

จากเมือง แม้จะไม่มีพฤติกรรมชวนปวดหัวเหมือนเด็กวัยรุ่นในเมือง แต่ก็มีจุด

อ่อนในเรื่องของความข้ีอาย ไม่กล้าแสดงออก แม้ปกติเด็กๆ จะเข้ามาช่วย

เหลอืงานของชุมชนอยูบ่า้ง เชน่ การพฒันาหมูบ่า้น การจดับอรด์ การทำาอาหาร 

การเสริฟ์น้ำาตามวาระทีม่กิีจกรรมหรืองานในชมุชน เหตุผลทีเ่ข�ชกัชวนใหท้ำ�

โครงก�รน้ีกเ็พือ่กระตุ้นให้เกดิก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�ศกัยภ�พของเย�วชน 

แม้จะไม่ได้ผลในทันทีทันใด แต่ก�รท่ีเด็กๆ ได้มีโอก�สไปเปิดหูเปิดต�

เรียนรู้กับเพื่อนๆ ในเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น ก็ทำ�ให้พวกเข�

กระตือรือร้นม�กขึ้น  

91

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



“ยอมรับว่าเด็กเราไม่ได้เก่ง แต่จากที่ไม่กล้าพูดเลย เมื่อครั้งไปอบรมกับ

เครือข่ายที่แม่จริมก็ไม่กล้าพูด แต่วันนี้ต่างจากวันนั้น ขยับขึ้นนิดหนึ่ง เห็นว่า

เขาพัฒนามากขึ้น มั่นใจขึ้นจากการได้ลงมือทำาเอง”

แม้ทักษะในการนำาเสนอจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น แต่สิ่งที่ลุงศักดิ์มั่นใจใน 

กลุม่เยาวชนทีมนีค้อื ความรูใ้นการปลกูผกัทีส่ามารถนำาไปเผยแพร่ในครอบครัว 

ของตนเอง จนมีหล�ยๆ คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกผักกินเองอย่�ง 

ตอ่เน่ือง ซึง่น่ันหม�ยถงึ อย�่งนอ้ยครวัเรอืนต�่งๆ กส็�ม�รถพึง่พ�ตนเอง

ในเรื่องอ�ห�รม�กขึ้น

จากจุดเริ่มต้นที่คิดอยากช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีพืชผักปลอดภัยไว้

บริโภคตลอดปี กระบวนการทำางานได้บ่มเพาะให้ทีมงานหันกลับมาเห็น 

“คุณค่�” ของผักพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ป่าในชุมชนตัวเองเกือบ 20 ชนิด จนเกิด

แนวคิดที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้เรื่องผักพันธุกรรมพ้ืนบ้านในชุมชนของ

ตนเอง  

ผลลัพธ์เล็กๆ จ�กก�รทำ�ง�นของกลุ่มเย�วชนได้จุดประก�ยท�งเลือก

ในก�รสร้�งแหล่งอ�ห�รในชุมชน เพื่อให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองให้มีคว�ม

มั่นคงท�งอ�ห�รม�กขึ้น ก�รได้ว�งแผน ลงมือปฏิบัติ และชื่นชมดอกผล

จ�กก�รทำ�ง�น ได้พัฒน�ทักษะก�รคิดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องร�วอ่ืนๆ เช่น 

ก�รเติมเต็มกันและกันระหว่�งส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนสู่ก�รทำ�ง�นในโครงก�ร 

หรือก�รคิดถึงเรื่องที่ยังเป็นปัญห�ของชุมชน เช่น ก�รข�ดแคลนน้ำ�  

ซึ่งกลุ่มเย�วชนบ้�นห้วยหมีค�ดหม�ยว่� จะเก็บเอ�เป็นธุระ และห�ท�ง

เพื่อแก้ปัญห�ต่อไปในอน�คต
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โครงการปลูกผักเพื่อลดรายจ่าย
ของครัวเรือนและชุมชนลัวะ 

พี่เลี้ยงชุมชน 

นวัตกรณ์  ใจปิง

ทีมทำ�ง�น

จินตนา ใจปิง

ธัญพิมล ใจปิง  

นิตยา ใจปิง 

ปราณี ใจปิง  

เขมฤทัย ใจปิง
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บ้�นหลังเรียน...
บ้�นแห่งก�รเรียนรู้
โครงก�รบ้�นหลังเรียน
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กิจกรรมการพัฒนาเด็กให้เรียนรู้จาก
สิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำาคัญ ถ้าผู้ ใหญ่วางเฉย 
ถอดใจ หรือไม่ทำาอะไรเพื่อช่วยกระตุ้นเด็ก
พวกเขาก็จะยิ่งถอยห่างจากสิ่งรอบตัว 
การเรียนรู้จากการลงมือทำาจริง ทำาให้
เด็กได้ประสบการณ์ ได้ความรู้เพิ่มเติม 
มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพียง
อย่างเดียว แต่ที่สำาคัญกว่านั้นคือ
ได้ทักษะชีวิต ทั้งฝึกความอดทน และ
ฝึกให้เยาวชนมีความพยายามทำา
ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดว้ยสภาพความแหง้แลง้ของชมุชน สง่ผลให้การปลกู

พชืผกัสวนครัวร้ัวกนิไดไ้วรั้บประทานเองทีบ่า้น กลายเปน็

เร่ืองไกลตัวของคนในชุมชนตำ�บลบ้�นพ้ี อำ�เภอบ้�นหลวง 

จงัหวดัน�่น อกีทัง้คนในชมุชนยงันยิมหาซือ้พชืผกัจำาพวก

ผักสลัด ผักบุ้ง คะน้า และหัวไชเท้า มารับประทานแทน

ผักท้องถิ่นที่ขึ้นตามฤดูกาล อบต.บ้านพี้จึงต้องทำาหน้าที่

จัดหาและสัง่ซือ้พชืผกัจากพืน้ทีอ่ืน่เขา้มาขาย เพือ่บริการ

คนในชุมชน

บ้านหลังเรียน...บ้านแห่งการเรียนรู้
อัจ-อัจฉร�พรรณ คำ�ฟู แกนนำาโครงการบอกว่า  

ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับ 

อบต.เสมอ ด้วยเหตุผลคือ รู้สึกสนุกและอย�กม�เจอ

เพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น 

การตักบาตรเทโว การดำานาปลูกข้าว และการสำารวจป่า

ชมุชน เปน็ต้น เชน่เดยีวกบัเพือ่นอีกหลายคนที ่อย�กเข�้
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ม�ทดลองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือบางคนมาเพราะ  

คำ�ชักชวนของเพื่อน แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด สมาชิก

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อได้ลงมือทำาก็รู้สึกสนุก 

ติดใจ แล้วอยากทำากิจกรรมร่วมกับ อบต. ต่อไป เมื่อพี่ๆ 

อบต.ชักชวนทำาโครงการนี้จึงเห็นด้วยเต็มที่

โครงก�รบ�้นหลงัเรยีนเปน็หน่ึงในโครงก�รเสรมิ

ศกัยภ�พเครอืข�่ยเย�วชนจังหวดัน่�น ดำ�เนนิก�รโดย

มูลนิธิส่งเสริมก�รเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ�) ภ�ยใต้ 

ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร 

สร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และ มูลนิธิสย�มกัมม�จล 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อเปิดโอกาส

ให้เยาวชนใช้ศักยภาพที่มีอยู่เข้ามาทำาโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม มีองค์การบริหารส่วนตำาบล 

บา้นพี ้(อบต.บา้นพี)้ เปน็พีเ่ลีย้ง พรอ้มกบัชกัชวนแกนนำา

เยาวชน อจั  เฟริน์-ธดิ�รตัน์ ก�ญจนะบุตร และ ม�ยด-์

กมลรตัน ์ชมพู เขา้มาเป็นทีมทำางาน  ท่ีมเีป้�หม�ยเพือ่

จัดทำ�ตล�ดสีเขียวและก�รจัดนิทรรศก�รให้คว�มรู้

เรื่องก�รปลูกผักปลอดภัยให้กับคนในชุมชน โดยใช้

พืน้ทีว่า่งหลงั อบต. ปลกูพชืผกัปลอดภยันอกฤดกูาล เพือ่

เปน็ทางเลอืกใหค้นในชมุชน ดว้ยหวงัว่าองคค์ว�มรูด้�้น

ก�รปลกูผกัปลอดภัยจะเปน็แนวท�งใหช้�วบ�้นนำ�ไป

ใช้ปลูกผักริมรั้วรับประท�นเองในครอบครัว

“ทำาโครงการนีเ้พราะเหน็วา่ ปจัจบัุนสถานการณด์า้น

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเริ่มมีปัญหา แม้แต่เห็ด

ก็ยังต้องรับจากที่อื่นเข้ามาขาย ย่ิงพืชผักต่างถิ่นและพืช

ผักนอกฤดูกาลยิ่งหายาก” มายด์ บอกเล่าที่มาที่ไปของ 

จุดเริ่มต้น

อัจบอกต่อว่า ช่วงที่ตัดสินใจเลือกทำาโครงการ  

ทีมงานต้องวางแผนการดำาเนินงานอย่างละเอียด เร่ิมต้ังแต่

ค้นหาสิ่งที่พวกเขาสนใจและอยากลงมือทำา ทั้งสำารวจป่า 

เพาะเห็ดขาย และปลูกผัก แต่ท้ายที่สุดทีมงานเห็นร่วม

กันว่า ก�รปลูกผัก น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด โดยใช้ 

คว�มพร้อมและคว�มรู้สึก ของทีมเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ 
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“สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้โครงการของพวกเขาเดินไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่เพราะน้ำา
แต่เป็นเพราะปัญหาการจัดการเวลาของพวกเขานั่นเอง ทุกคนยอมรับว่า ตลอดเวลาการทำาโครงการ 

พวกเขาไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้ามาดูแลแปลงผักได้อย่างสม่ำาเสมอ เนื่องจากแต่ละคน
มีภาระหน้าที่ด้านการเรียน ทั้งในห้องเรียนและการเรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียน ”

ด้�นคว�มพร้อม - กลุ่มเย�วชนมองว่� พวกเข�

มีคว�มรู้และทักษะก�รปลูกผักอยู่บ้�งจ�กห้องเรียน 

ส่วนด้�นคว�มรู้สึก - พวกเข�บอกว่� ก�รปลูกผักน่�จะ

ทำ�ได้ง่�ยที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 2 ตัวเลือกที่เหลือ

 “พวกเราจำาเป็นต้องตัด 2 เรื่องแรกออกไปเพราะ

ประเมนิแลว้วา่ หากพวกเราจะดึงเดก็ประถมศกึษามารว่ม

สำารวจป่าอาจจะอันตรายเกินไป ส่วนการเพาะเห็ดเป็น

เพราะช่วงเร่ิมต้นโครงการเป็นช่วงหน้าหนาว เชื้อเห็ดไม่

สามารถเติบโตได้เต็มที่ อาจให้ผลผลิตได้ไม่ตรงตามเป้า”  

อัจอธิบายเหตุผลการเลือกโจทย์โครงการ

เมื่อการทำางานจริงไม่สนุกอย่างที่คิด
เพื่อให้ไปถึงเป้�หม�ยโครงก�รคือ ก�รสร้�ง

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รให้ชุมชน และเพื่อให้ชุมชน

พึง่พ�ตนเองได้ ทมีงานจงึวางแผนการดำาเนินงานไวด้งันี ้ 

ชว่งแรกเปน็เรือ่งของการเตรยีมพืน้ทีข่ึน้แปลงปลูก และ

เพ�ะกล้� ช่วงกล�งเน้นไปที่ก�รดูแลบำ�รุงให้พืชผัก

เติบโต ส่วนช่วงท้�ยคือ เก็บผลผลิตโดยว�งแผนจัด

ตล�ดสีเขียวเพื่อข�ยผลผลิต พร้อมกับจัดนิทรรศก�ร

เผยแพร่คว�มรู้เรื่องก�รปลูกผักปลอดภัยให้คนใน

ชุมชนนำ�ไปใช้ต่อไป 

ช่วงวางแผน - ดูเหมือนงานทุกอย่างไม่น่าจะยาก 

แกนนำาทุกคนรู้สึกแบบนั้น แต่เมื่อต้องลงมือทำาจริงๆ  

พวกเขาไมเ่คยค�ดคดิม�กอ่นว�่ ก�รเข�้ม�ทำ�โครงก�ร

ด้วยตัวเองจะต้องอ�ศัยคว�มรับผิดชอบและคว�ม 

เสียสละม�กม�ยขน�ดน้ี ย่ิงเมือ่ได้ลงมอืทำ�จรงิ ถงึแม้

จะได้เจอเพื่อน แต่ก็ไม่สนุกอย่�งที่คิด

“เหนือ่ยสดุๆ เจบ็มอืไปหมด” เฟริน์โอดครวญ พรอ้ม

บอกว่า พวกเขาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดิน 1 งานที่รกร้าง 

หลัง อบต.ให้เป็นแปลงปลูกผัก ทุกคนต่างรู้สึกได้ว่า วันนี้

ไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่พวกเขามาร่วมงานกับ อบต. เลย 

คว�มสนุกห�ยไป ทั้งๆ ที่ทำ�กิจกรรมบนผืนดินแปลง

เดียวกัน 

อจับอกว่า อาจเปน็เพราะ “ข�ดคว�มรว่มมอื” จาก

คนรอบข้าง เลยทำาให้รู้สึกเหนื่อยและท้อ 

“พวกเรานัดทีมทำางานผ่านทางไลน์ก่อน  จากนั้นจึง

ชักชวนน้องๆ ชั้นประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้นที่

รูจ้กัตามบา้น บอกเขาวา่ใครมอุีปกรณอ์ะไรกใ็หเ้อาตดิตวั

มาด้วย” เฟิร์นเล่าเสริม

9 โมงเชา้ ซึง่เป็นเวลาของการนดัหมาย ปรากฏวา่...

ไม่มีใครมา!!!

“พวกเราแกนนำามารอกันก่อน 9 โมงเช้า เพราะถือ

เป็นความรับผิดชอบ หากน้องๆ มาจะได้เจอเราทันที  

แตถ่งึเวลากไ็มม่ใีครมา ตอนนัน้รู้สกึหงดุหงดิมาก ประกาศ

ช่ือผ่านเสียงตามสายแล้ว ก็ยังไม่มีใครมา จนต้องไปดึงแขน

กันมาจากบ้านเลย แต่กว่าจะตามมาได้ครบก็ 4 โมงเย็น

แลว้ สรปุวนันัน้พวกเราไมส่ามารถขึน้แปลงปลกูได”้ เฟริน์

บอกเล่าความรู้สึก
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ความผิดพลาดครั้งนี้ถูกนำามาใช้เป็นบทเรียนการทำางานในครั้งต่อไป   

โดยทีมงานตกลงกันว่า การข้ึนแปลงปลูกคร้ังต่อไปต้องระบุเวลานัดหมาย 

ลว่งหนา้เพ่ือให้ทกุคนมาตรงเวลา  เชน่ ครัง้ตอ่ไปวางแผนวา่จะเริม่งาน 10 โมง 

ก็นัดน้องๆ มารวมกันตอน 8 โมงเช้า ซึ่งกว่าจะรวมตัวกันได้ครบก็ 10 โมงครึ่ง

พอดี ส่วนเพื่อนบางคนที่หายไปเลยก็มี สำาหรับแกนนำ�เองนัดหม�ยกันว่�

ต้องม�รอก่อนเวล�เพื่อให้น้องๆ เห็นเป็นตัวอย่�ง

“ถ้าเรามาช้า ต่อไปก็คงไม่มีใครมาเร็ว เพราะไม่มีใครอยากมารอ เราเอง

ยังไม่อยากรอเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมาก่อน” มายด์บอกเล่าความรู้สึก

ยิ่งแก้...ยิ่งติด
เม่ือทมีทำางานเขา้ใจตรงกนัวา่ “คว�มไมต่รงตอ่เวล�” เปน็ปญัหาท่ีทำาให้

การทำางานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน  “สมุดบันทึกคว�มดี” จึงถูกนำามาใช้เป็น

เคร่ืองมือ เพ่ือจูงใจให้น้องๆ เยาวชนคนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม ซ่ึงแนวคิดน้ี 

ได้มาจากการอบรมจริยธรรมของชุมชนที่ทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกความดี  

ไวบ้นัทกึคะแนน หลงัจากไดช้ว่ยเหลอืพอ่แม ่หรอืทำากจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน์

เพื่อสังคม

กลยทุธ์ทีน่อ้งๆ โครงการบ้านหลงัเรียนนำามาใชค้อื การชกัชวนให้เพ่ือนๆ 

นอ้งๆ สะสมแตม้จากการทำากจิกรรมเพือ่ชมุชนในแตล่ะครัง้ เพือ่นำาไปแลกของ

ที่ระลึกจาก อบต. แต่เพร�ะข�ดก�รว�งแผนและข�ดคว�มเอ�จริงเอ�จัง

ในก�รทำ�ง�น สมุดบันทึกคว�มดีจึงเป็นแค่สิ่งท่ีอยู่ในจินตน�ก�ร ไม่ได้ 

ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งจริงจัง
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วนันี.้..ดเูหมอืนการทำางานของนอ้งๆ โครงการบา้น

หลงัเรยีนจะทุลกัทุเลไม่นอ้ย กว่าจะขึน้แปลงปลกู 8 แปลง

ได้สำาเรจ็ พวกเขาต้องนดัหมายกนัมาทำางานถงึ 4 ครัง้ และ

ใชเ้วลากว่าหนึง่อาทิตย ์จากทีค่ดิกนังา่ยๆ วา่ ความรูแ้ละ

ทักษะเบื้องต้นที่เคยเรียนรู้จากในห้องเรียนและจากการ

อบรมของเกษตรอำาเภอจะช่วยให้การทำาโครงการของ 

พวกเขาเกิดผลตามที่ตั้งใจไว้ แต่ดูท่าแล้วจะไปไม่ไหว...

เนื่องจากระยะเวลาการทำาโครงการที่ล่วงเลยกว่าที่

กำาหนดไว ้ เมือ่ฤดแูลง้มาเยอืน “น้ำ�” ซึง่เป็นปัจจยัสำาคัญ

ของการเพาะปลูกที่เคยมีอยู่เต็มบ่อหลัง อบต.ก็หายไป 

เหลือเพียงบ่อแห้งๆ สถานการณ์จึงเข้าขั้นวิกฤต 

“พอเร่ิมหว่านเมล็ดพันธ์ุผัก น้ำาในสระข้างๆ แปลงผัก 

ก็เริ่มแห้ง ผักที่ปลูกไว้ไม่ถึงกับตาย แต่มีขนาดเล็กมาก  

จนไม่สามารถนำาไปขายได้” อัจกล่าว

“หัวไชเท้าหัวเล็กมาก” มายด์หัวเราะ

ด้วยปัญหาต่างๆ ที่ทีมงานพบเจอ อัจยอมรับว่า  

สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้โครงการของพวกเขาเดินไปไม่ถึง 

เป้าหมายทีตั่ง้ไว ้ไมใ่ช่เพราะน้ำา แตเ่ป็นเพราะ ปัญห�ด้�น

ก�รจัดก�รเวล� ของพวกเขาน่ันเอง ทุกคนยอมรับว่า 

ตลอดเวลาการทำาโครงการ พวกเขาไมส่ามารถจดัสรรเวลา

เขา้มาดแูลแปลงผักไดอ้ย่างสม่ำาเสมอ เนือ่งจากแตล่ะคน

มีภาระหน้าที่ด้านการเรียน ทั้งในห้องเรียนและการเรียน

กวดวชิาหลงัเลกิเรยีน นอกจากนีท้มีงานบางคนศกึษาอยู่

นอกพ้ืนที่ จะกลับเข้ามาในชุมชนได้เฉพาะช่วงวันหยุด 

สุดสัปดาห์เท่านั้น การดูแลพืชผักจึงทำาได้ไม่เต็มที่

เรียนรู้จากความผิดพลาด
แม้ผลลัพธ์เร่ืองการปลูกผักจะไม่งอกงามดังหวัง   

แต่สิ่งที่เติบโตขึ้นในตัวพวกเขาคือ คว�มเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในจิตใจ 

“งานที่ อบต. ชวนเราทำา เรารู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเข้ามา

ทำาแลว้ พ่ีๆ เขาจะชว่ยเรา แต่พอต้องเข้ามารับผดิชอบทำา

โครงการเอง ต้องจัดการเองทุกอย่าง พวกเรารู้สึกว่ามันยาก 

ต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิม ทั้งที่ปรึกษาพี่ๆ ตลอด แต่ก็

คิดไม่ออก ไม่รู้จะทำาอย่างไร สุดท้ายก็ไม่มีเวลาเข้ามา

จัดการ...แต่ถา้ถามวา่อยากทำาอกีหรอืเปลา่ กย็งัอยากทำา

อยู่นะ” อัจกล่าว

ขณะทีม่ายดบ์อกวา่ โครงการนีท้ำาเธอเขา้ใจถงึคำาวา่ 

ภ�ระหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ “เรารูตั้วเองวา่มาดแูล

แปลงผกันอ้ยมาก แคเ่ดอืนละ 2-3 คร้ัง ถ้ามาเองคนเดียว

ก็ไม่มา ต้องรอรวมกลุ่มกันถึงจะมา” 

สว่นเฟิร์นบอกว่า ถ�้ปรบัปรงุได้ เร�คงใสใ่จแปลง

ผักของเร�ให้ม�กกว่�นี้ แบ่งหน้าที่กันเข้ามาดูแล รดน้ำา 

พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอยู่ตลอด คิดว่าผักน่าจะโตขึ้นได้ดีกว่า

ผลผลิตครั้งที่ผ่านมา

นุย้-ชนสัถน์นัท ์สุขยิง่ พ่ีเลีย้งชุมชนบอกวา่ เยาวชน

กลุม่นีเ้ขา้มารว่มกจิกรรมพฒันาชมุชนกบั อบต. อยูเ่สมอ 

ถือเป็นแกนนำาเยาวชนที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้และมี 

จิตอาสา ต้องยอมรับว่า ข้อบกพร่องส่วนหนึ่งม�จ�ก

เร�ท่ีไม่ได้สำ�รวจคว�มสนใจของเย�วชนเลย ไม่รู้ว่�

เย�วชนเองอย�กทำ�อะไร พอมีโครงก�รเข้�ม� เร�ก็

เอ�ม�ใหเ้ดก็ทำ�...เข�กท็ำ� แตไ่ม่ไดเ้กดิจ�กคว�มตัง้ใจ

“ข้อบกพร่องส่วนหนึ่งมาจากพี่เลี้ยงชุมชน ที่ไม่ได้สำารวจความสนใจของเยาวชนเลย
ไม่รู้ว่าเยาวชนอยากทำาอะไร พอมีโครงการเข้ามา เราก็เอามาให้เด็กทำา...เขาก็ทำา

แต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเขาเอง เด็กยังรู้สึกว่าต้องพึ่งพาผู้ ใหญ่ มีความอยากเรียนรู้ 
แต่ไม่ได้อยากลงมือทำาด้วยตัวเองเต็มตัว ทำาให้ ไม่ได้ลงแรงลงใจอย่างเต็มที่”
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ของเข�เอง เด็กยังรู้สึกว่�ต้องพึ่งพ�ผู้ใหญ่ มีคว�ม

อย�กเรยีนรู้ แต่ไมไ่ดอ้ย�กลงมอืทำ�ดว้ยตัวเองเต็มตัว 

ทำ�ให้ไม่ได้ลงแรงลงใจอย่�งเต็มที่ ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดท่ี

พวกเร�ต้องปรับปรุงเหมือนกัน

อย่างไรก็ตามนุ้ยยืนยันว่า กิจกรรมการพัฒนาเด็ก

ให้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำาคัญ ถ้าผู้ใหญ่วางเฉย 

ถอดใจ หรือไม่ทำาอะไรเพื่อช่วยกระตุ้นเด็กเลย พวกเขาก็

จะยิง่ถอยห่างจากสิง่รอบตวัเขา การเรยีนรูจ้ากการลงมอื

ทำาจริงทำาให้เด็กได้ประสบการณ์ ได้ความรู้เพิ่มเติม

มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำาคัญ

กว่านั้น คือ ได้ทักษะชีวิต ทั้งฝึกความอดทน และฝึกให้

เยาวชนมีความพยายามทำาตามเป้าหมายที่วางไว้

บทเรียนจ�กคว�มผิดพล�ดท่ีแกนนำ�เย�วชน

โครงก�รบ้�นหลังเรียนได้รับ ทำ�ให้พวกเข�ได้เรียนรู้

และเข้�ใจขอ้บกพรอ่งในตวัเองม�กขึน้ ถงึแมเ้ย�วชน

กลุ่มนี้จะไม่อย�กรับผิดชอบโครงก�รอย่�งเต็มตัว  

แต่คว�มภ�คภูมิใจที่เกิดขึ้นจ�กก�รได้คิดเองทำ�เอง 

ไดสั้มผัสถึงคว�มเหนือ่ยย�กในก�รทำ�ง�นดว้ยตัวเอง 

ก็ได้ท้ิงร่องรอยท่ีทำ�ให้พวกเข�รู้สึกอย�กทำ�ซ้ำ� ปลูกฝัง

สำ�นึกของก�รมีส่วนร่วมเพื่อทำ�ประโยชน์ให้สังคม 

ต่อไปในอน�คต 
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เห็นได้ชัดเจนว่า ก�รเรียนเพื่อก�รแข่งขัน เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำาให้ 

โครงการบ้านหลังเรียนของเยาวชนบ้านพี้ สะดุด หยุด แล้วล้มอยู่ตลอดเวลา 

เน่ืองจากภาระด้านการเรียน และการสอบเข้าแข่งขันเพ่ือเรียนต่อ ทำาให้แกนนำา

เยาวชนไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้ามาดูแลแปลงผักของตัวเองได้ 

เป็นเรื่องน่�คิดว่�หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจะผนวกคว�มรู้ในห้องเรียน 

ที่ต้องนำ�ไปใช้เพื่อเข้�แข่งขันต่อในก�รประกอบอ�ชีพ กับคว�มรู้นอก

ห้องเรียนที่มีส่วนช่วยให้ชีวิตอยู่รอดได้เพร�ะมีกิน ให้ผสมกลมกลืนกัน

อย่�งสมดุลได้อย่�งไร ในสภ�พสังคมท่ีแม้คนจะมีคว�มรู้ม�กขึ้นแต่กลับมี

ทักษะก�รใช้ชีวิตน้อยลง  อย่�งที่ว่�กันว่� “คว�มรู้ท่วมหัว เอ�ตัวไม่รอด” 

นั่นเอง

“เป็นเรื่องน่าคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะผนวกความรู้
ในห้องเรียนที่ต้องนำาไปใช้ เพื่อเข้าแข่งขันต่อในการประกอบอาชีพ 
กับความรู้ ในนอกห้องเรียนที่มีส่วนช่วยให้ชีวิตอยู่รอดได้
เพราะมีกิน ให้ผสมกลมกลืนกันอย่างสมดุลได้อย่างไร”
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โครงการบ้านหลังเรียน
พี่เลี้ยงชุมชน 

รองนายก อบต.วันเพ็ญ กันทะศรี 

ชนัสถ์นันท์ สุขยิ่ง

ทีมทำ�ง�น

อัจฉราพรรณ คำาฟู กมลรัตน์ ชมพู

ธิดารัตน์ กาญจนะบุตร สชุาดา คำาเขยีว

ณัฐดนัย แสงงาม อนุวัช คนอยู่

รัตติกาล สุขยิ่ง ติณภพ ปิลวงค์

คณิศร สุขยิ่ง อิทธิกร สุขยิ่ง
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“ส�มเณร” 
กับบทบ�ท
“พลังพลเมืองเย�วชน”

เปา้หมายในการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศกึษา 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และช่วยให้พระภิกษุ

สามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษา ช่วยเอื้ออำานวยประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา

นักธรรมบาลี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับวัด เนื่องจาก

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นโรงเรียนที่รัฐบาลต้ังข้ึนด้วยความเห็นชอบของ 

คณะสงฆ์ เพื่อให้การศึกษาแบบให้เปล่าแก่บุตรของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทาง 

การศึกษา โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้ระภกิษสุามเณรไดศ้กึษาพระปรยิตัธิรรม

ควบคู่กับการศึกษาวิชาสามัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษาของชาติ

และพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักรได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู้  

ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี  

ปฏิบัติชอบ ดำารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ สามารถธำารงและสืบต่อ

พระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ 

ลาสิกขาบทไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ เข้ารับราชการ 

หรือประกอบอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป

เม่ือมลูนธิสิง่เสรมิก�รเรยีนรูช้มุชน (วดัโป่งคำ�) คิดพัฒนาศกัยภาพเยาวชน

ในพ้ืนจังหวัดน่าน กลุ่มสามเณรในโรงพระปริยัติธรรมจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง 

ดว้ยเห็นว่า ส�มเณรทีเ่ข้�ม�บวชเรยีนในโรงเรยีนพระปรยัิติธรรมมต้ีนทุนท�ง

ครอบครัว สังคม แม้กระทั่งฐ�นะต่ำ�กว่�นักเรียนทั่วไป ดังนั้นก�รสร้�ง

กระบวนก�รคิดท่ีดีให้ส�มเณรจึงเป็นส่ิงสำ�คัญ และจำ�เป็น เพร�ะจะส�ม�รถ

พัฒน�ให้ส�มเณรเป็นคนดีและมีคุณภ�พได้  
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ดังคำ�ที่ พระครูสถ�พรธีรกิตติ์ พระธ�ตุวัดแช่แห้งบอกว่า เด็กที่ผ่านการสอบคัดเลือกก็จะ

ไปเรยีนโรงเรยีนทีมี่ชือ่เสยีง แตเ่ดก็ทีเ่ขา้ไม่ถงึโอกาส สว่นใหญจ่ะมาทีโ่รงเรียนพระปริยติัธรรม ดงันัน้ 

ท่ีอ่ืนอ�จจะป้ันดินให้เป็นด�ว แต่ท่ีน่ีเร�ต้องไปขุดดินเพ่ือเอ�ม�ป้ันให้เป็นด�ว เม่ือเข�เข้�ม� 

บวชเรียนแล้ววันหนึ่งต้องล�สิกข�ออกไป ถ้�โรงเรียนปลูกฝังเข�ในแนวท�งที่ถูกที่ควร เข�จะ

ได้มีต้นทุนตรงนี้ไปลืมต�อ้�ป�ก ส่วนส�มเณรที่พึงใจศึกษ�พระธรรมต่อไปก็จะยิ่งส่งเสริม 

ตัวเองได้ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ก�รเปิดโอก�สให้ส�มเณรเข้�ม�ทำ�โครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชน 

จังหวดน่�น จึงมีรูปแบบที่แตกต่�งหล�กหล�ย ที่สอดคล้องกับวิถีก�รดำ�รงชีวิตของส�มเณร

1. กลุ่มสามเณรที่ทำาการศึกษาพระธรรมคำาสอน และการเผยแผ่ศาสนาสู่ญาติโยม และคนใน

ชุมชน เช่น โครงการเคลื่อนพระธรรมนำาสู่สังคม โครงการค่ายฝึกยอดนักเทศน์มหาชาติ 

2. บทบาทสามเณรในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น โครงการต้องตุงพันชั้น และ

โครงการแกะสลักลายไทย (ต้องตุงลายไทย) 

3. บทบาทสามเณรกับการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น โครงการปลูกข้าวนาอินทรีย์  โครงการเพาะเห็ด

นางฟ้า โครงการปลูกผักอินทรีย์ และโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง 

4. บทบาทสามเณรกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรและการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ โครงการปลกูปา่/

บวชป่าอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการจัดการขยะภายในโรงเรียน โครงการกระดาษรีไซเคิล 

แม้จะอยู่ในสมณเพศ แต่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ได้แสดง “บทบ�ท” 

ของการเป็น “พลังพลเมืองเย�วชน” ที่ลุกขึ้นมาทำาประโยชน์เพื่อชุมชนได้เป็นอย่างดี 

เร่ืองร�วดีๆ  เหล�่นี ้คอืตวัอย�่งของส�มเณรท่ีนิง่ไมดู่ด�ยต่อปัญห� พย�ย�มเรยีนรู ้และ

ลงมือทำ� เพื่อ “น่�น” บ้�นเกิดของพวกเข�
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เคลื่อนพระธรรม
นำ�สู่สังคม
โครงก�รเคลื่อนพระธรรมนำ�สู่สังคม
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งานทุกอย่าง ถ้าเรารักและมีความสุขกับ
งานที่ทำา เราจะไม่รู้สึกเหนื่อย ยิ่งเป็นงานที่
ได้แบ่งปันให้คนอื่นยิ่งเป็นสุข เมื่อเราคิดจะ
ทำาสิ่งใหม่ก็ต้องยอมรับปัญหาอุปสรรคที่
เข้ามา แต่ถ้าไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง ยัง
เดินไปในเส้นเดิมเรื่อยๆ สักวันเราก็จะไป
เหยียบเท้าคนอื่น ที่เข้ามาทำาตรงนี้เพราะ
เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเองในทางที่ดีขึ้น เราจึงมั่นใจและ
อยากสอนคนอื่นให้หันมาพัฒนาตัวเอง

“สามเณรรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยม  

วันนี้สามเณรนำาหัวข้อธรรมเรื่องอริยสัจ 4 มาบรรยายให้

ญาติโยมฟัง” ส�มเณรวีรพล สิงส�ร แกนนำ�ชุมนุมเดินส�ย

บรรย�ยธรรม และแกนนำ�โครงก�รเคลื่อนพระธรรม

นำ�สู่สังคม เล่าให้ฟังถึงวิธีการกล่าวคำาขึ้นต้นก่อนการ

บรรยายธรรมในแต่ละครั้ง

นำา “ธรรม” รับใช้ชุมชน
เดมิท ีโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม วดัพระธ�ตแุชแ่หง้  

อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่�น บรรจุ “ก�รบรรย�ยธรรม” 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมนุมตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยใช้ชื่อ 

“ชุมนุมเดินส�ยบรรย�ยธรรม” เมื่อมีโครงก�รเสริม

ศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�นเข้ามา พระครู

สถ�พรธีรกิตติ์ จึงชักชวนสามเณรวีรพลรับหน้าที่เป็น 

แกนนำาโครงการ เพ่ือเผยแผพ่ระธรรมใหเ้ข้าถึงสาธารณชน
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ในวงกวา้ง และเพือ่ใหส้าธชุนมหีลกัธรรมเปน็สิง่ยดึเหนีย่ว

จิตใจ สามารถดำารงชีวิตได้ด้วยสติและมีความสุขสงบ 

มากขึ้น

สามเณรวรีพลบอกวา่ หนทางท่ีนำามาซ่ึงความเขา้ใจ

ในหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถ่องแท้  

จนสามารถบรรยายใหผู้อ่ื้นฟงัไดน้ัน้ ตอ้งผา่นกระบวนการ

หลายข้ันตอน ตัง้แต ่ก�รศกึษ�พระธรรม ก�รฝกึทักษะ

ก�รพดู จนกระท่ังก�รสอบทัง้ตอ่หน�้ส�มเณรแกนนำ� 

พระพี่เลี้ยง และเจ้�อ�ว�ส โดยแต่ละข้ันตอนจะมี

มาตรฐานการวัดผลแตกต่างกันออกไป 

“เป้าหมายของโครงการนี้คือต้องการให้สามเณรนำา

หลกัธรรมทีใ่ชไ้ด้จรงิในชวีติประจำาวนัมาบรรยายใหศ้รทัธา

ญาติโยมฟังได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดเพี้ยน ไม่ถึงขนาด

ตอ้งนัง่เทศนบ์นธรรมาสน ์เพยีงแคย่นืเทศน์ได ้5-15 นาที 

ตามโอกาสก็เพียงพอแล้ว” สามเณรวีรพลกล่าว

ฝึกตน...จนเกิดสมาธิ

กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกโครงการเคลื่อน 

พระธรรมนำาสู่สังคม ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ วิธีพูด ตามข้ันตอน 

แตส่ามเณรพีเ่ลีย้งจะสอน วธิคีดิ ใหส้ามเณรรุน่นอ้งเขา้ใจ

แก่นแท้ของการเรียนรู้ นั่นคือ สมาธิ

วิธกีารฝกึใหส้ามเณรรุน่นอ้งมสีมาธ ิสนใจ และใสใ่จ

ในสิง่ทีท่ำา คอื การใหท้ำาสิง่ใดสิง่หนึง่อยา่งจดจ่อ กลา่วคอื 

เมื่อฟังพึงระลึกว่ากำาลังฟัง เมื่อพูดพึงระลึกว่ากำาลังพูด 

เมื่อเขียนพึงระลึกว่ากำาลังเขียน  เวล�ไปประชุมหรือ

อบรมทีไ่หนกต็�ม จะไมใ่หส้�มเณรฟงัไปจดไป แต่จะ

ให้ส�มเณรตั้งใจฟัง แล้วกลับม�สรุปใจคว�มสำ�คัญที่

โรงเรียน ไม่เว้นแม้แต่คร้ังท่ีทีมพ่ีเล้ียงโครงการเข้ามาจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตอนนั้นก็ให้สามเณรกลับมาสรุปว่า 

พวกเขาเรียนรูอ้ะไรมาบา้ง แลว้ทีเ่รยีนรูม้านัน้มปีระโยชน์

อย่างไร 

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดม้โีอกาสติดตามทา่นเจ้าอาวาส

และพระครูไปฟังเทศนฟั์งธรรมนอกสถานที ่หรือจากการ

อบรมตามเวทีต่างๆ นอกจากความรู้สึกดีใจที่ได้ออกไป

นอกสถานที่แล้ว เขาระลึกอยู่เสมอว่า สิ่งนี้จะช่วยพัฒนา

ความสามารถของเขาให้เป็นที่ยอมรับและทำาประโยชน์ 

ต่อไปได้
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“เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง จะรู้ว่าการบรรยายธรรม
เป็น “เครื่องมือ” ที่ช่วยพัฒนาทักษะให้สามเณรในหลายๆ ด้าน

ซึ่งกระบวนการฝึกฝนจะยิ่งทำาให้สามเณรเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้น”

ฝึกฝน...สลายความกลัว
สามเณรหลายรูปก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมชุมนุม 

ยังไม่รู้แน่ชัดว่าตนเองต้องการอะไร บางรูปอยากเข้ามา

เรียนรู้หลักธรรม บางรูปอยากเข้ามาฝึกฝนตนให้มีความ

กล้าแสดงออก หรือบางรูปเข้ามาเพราะอยากพูดเก่ง  

แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง จะรู้ว่าการ

บรรยายธรรมเป็น “เครื่องมือ” ที่ช่วยพัฒนาทักษะให้

สามเณรในหลายๆ ดา้น ซึง่กระบวนการฝกึฝนจะยิง่ทำาให้

สามเณรเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้น

แน่นอนว่าส่ิงท่ีสามเณรได้รับเป็นอย่างแรก เม่ือเข้ามา

เป็นสมาชิกชุมนุมเคลื่อนพระธรรมนำาสู่สังคม คือ ความรู้

เร่ืองหลักธรรมและประสบการณ์จากการออกไปพบปะผู้คน

ภายนอก ตามมาด้วย คว�มกล้� แต่ก่อนจะมีความกล้า 

กระบวนการ สล�ยคว�มกลัว ก็เกิดขึ้นตลอดเส้นทาง   

ดังนั้นทุกครั้งที่ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ามาร่วมชุมนุม 

สโลแกน คว�มรู้เยอะ พูดเก่ง และกล้�ห�ญ จึงเป็น 

ตัวชูโรงที่ลืมไม่ได้ 

 สามเณรวีรพล ยกตัวอย่างว่า สามเณรบางรูปพูด

ย้ำากบัตวัเองมาตลอดวา่ “ช�ตนิีจ้ะไมย่อมถอืไมโครโฟน

ขึน้พดูทีไ่หน” เมือ่คิดแบบนัน้ ผลลพัธก์อ็อกมาตามทีพ่ดู 

กล่าวคือ ตอนไม่มีไมค์ก็พูดได้ แต่พอได้จับไมค์แล้ว 

กลับพูดไม่ออกขึ้นม�เฉยๆ การย้ำากับตัวเองเช่นนั้น 

เป็นการสร้างความกลัวให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว สามเณร 

วีรพลจึงให้สมาชิกถือไมค์ซ้อมพูดโดยไม่ต่อเข้ากับระบบ

ไฟฟ้า เพื่อให้คุ้นชินกับไมโครโฟน วิธีการนี้จะช่วยขจัด

ความกลวั จนสดุทา้ยแลว้ สามเณรสามารถถือไมโครโฟน

พูดในที่ชุมชนได้อย่างชัดถ้อยชัดคำาและมีความมั่นใจ 

“เมื่อสลายความกลัวจนทำาสิ่งหนึ่งได้สำาเร็จ ต่อไปก็

กลา้ทำาอยา่งอ่ืน มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาตวัเองไป

เร่ือยๆ ถ้ามัวแต่อาย ไม่มีความกล้า หรือเอาแต่หลบๆ 

ซอ่นๆ ไมสู่ห้นา้ผู้คน กไ็ม่มทีางไดพ้ฒันาตัวเอง แต่ในทาง

กลับกัน หากสามารถทำาตัวเองให้ดีข้ึนได้ก็เท่ากับเป็น 

การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำาประโยชน์มากขึ้น”

ท่ีผ่านมาเขาได้รับโอกาสมากมายก็เพราะการกล้าพูด

กลา้แสดงออก จึงอยากสง่เสรมิใหส้ามเณรรุ่นนอ้งพฒันา

ตัวเอง เพื่อเปิดประตูไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เมื่อต้องเข้ามารับหน้าที่ดูแลสามเณรซึ่งมีต้ังแต่ 

รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ สามเณรวีรพล กล่าวอย่างตรงไป

ตรงมาว่า บางครั้งเขารู้สึกหนักใจ เพราะการควบคุม

สามเณรจำานวนมากให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อตกลงที่วางไว้ร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย สามเณรรุ่นน้องมี

นิสัยใจคอแตกต่างกันออกไป จึงต้องใช้วิธีการเข้าหาให้

เหมาะกับนิสัยแต่ละคน เช่น ถ้าเณรน้องเป็นคนขี้เล่น  

เขาต้องวางมาดขรึมเข้าใส ่เพือ่ปรามใหเ้ณรนอ้งปฏิบัติตน

อยูใ่นขอบเขต ในทางกลบักนั ถา้เณรน้องเป็นคนเงยีบขรึม 

เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 

เป็นต้น  ซึ่งวิธีการเช่นนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขา

กับสามเณรรุ่นน้องเป็นไปด้วยดี จนเกิดความไว้เน้ือเช่ือใจ 

ทำาให้สามเณรรุ่นน้องมองเขาเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบและตั้งใจใฝ่รู้ 
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“ในฐ�นะท่ีเร�เป็นผู้นำ� เร�ต้องเข้�ใจนิสัยของทุกคน ต้องปรับเข้�ห�เข� 

ไม่ใช่ให้เข�ปรับเข้�ห�เร�ฝ่�ยเดียว”

หรือแม้แต่การวางแผนงานให้รอบคอบรัดกุมก็เป็นสิ่งสำาคัญ อย่างกรณีที่

ต้องเดินทางไปนอกสถานที่ สามเณรจะเตรียมอุปกรณ์จำาพวกเสื่อไปด้วยเสมอ 

เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น หากอากาศในตัวอาคารที่ใช้จัดงานร้อนเกินไป  

กส็ามารถยา้ยสถานทีไ่ปบรรยายธรรมใต้ร่มไม ้โดยใชเ้สือ่รองนัง่แทนได ้เป็นต้น 

“แต่ละครั้งที่ไปเราไม่ได้ไปตัวเปล่าๆ ต้องเตรียมอุปกรณ์และไปให้ถึง 

สถานท่ีจัดงานล่วงหน้าก่อนคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือให้เห็นสถานท่ีจริง ได้พูดคุยกับเจ้าภาพ

จัดงานเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ หากมีอะไรต้องแก้ไขจะได้จัดการได้ทันท่วงที” 

สามเณรวีรพลย้ำาว่า แบบแผนการทำางานตามที่กล่าวมา จะช่วยทำาให้

สามเณรตระหนกัไดว้า่ การลงมอืทำาอะไรสกัอยา่งตอ้งใสค่วามตัง้ใจและพถิพีถินั 

รวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่นึกอยากจะทำาก็ทำาโดยไม่วางแผน ทำาไม่เสร็จ

แล้วปล่อยงานไปแบบทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่ได้

“ถา้เราไปบอกไปสอนตรงๆ เขาอาจจะไม่เชือ่ เลยต้องทำาใหด้เูป็นตัวอย่าง 

จะมายืนสั่งเขาอย่างเดียวโดยที่ตัวเราไม่ทำาอะไร ไม่ได้ เมื่อเราทำาให้เห็น ต่อไป

ก็ไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องบังคับ เขาก็จะทำาตาม”

ส�มเณรภัทร ทองแย้ม หน่ึงในสมาชิกชุมนุมเดินสายบรรยายธรรมยืนยันว่า 

การเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองรุ่นพ่ี ทำาใหเ้ขาอยากเจริญรอยตามและเป็นกำาลงัใจให้

ฮึดสู้ เอาชนะความกลัวไปได้

“เห็นรุ่นพ่ีเขาเก่ง เราก็อยากเป็นอย่างพ่ีเขาบ้าง ตอนน้ีก็มีความกล้ามากข้ึน 

เขินอายบ้าง แต่ก็พยายามปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอด เวลาเทศน์ก็จะเทศน์ให้โยมแม่

ที่บ้านฟังก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจ”
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“กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำาให้เขาและสามเณรในชุมนุม รู้จักวางแผน
และมีความรอบคอบในการทำางานแล้ว ยังสร้างสำานึกให้พวกเขามองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน เนื่องจากได้มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกับสาธุชนอย่างสม่ำาเสมอมากขึ้น”

ถึงแม้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจะไม่ใช่งานที่ง่ายนัก 

แต่สามเณรวีรพลกลับมองปัญหาเหล่าน้ันเป็นเร่ืองธรรมดา  

“งานทุกอย่าง ถ้าเรารักและมีความสุขกับงานท่ีทำา 

เราจะไม่รู้สึกเหนื่อย ยิ่งเป็นงานที่ได้แบ่งปันให้คนอื่นยิ่ง

เป็นสุข เมื่อเราคิดจะทำาสิ่งใหม่ก็ต้องยอมรับปัญหา

อุปสรรคท่ีเข้ามา แต่ถ้าไม่สร้างการเปล่ียนแปลง ยังเดินไป

ในเสน้เดมิเรือ่ยๆ สกัวนัเราก็จะไปเหยยีบเท้าคนอ่ืน ท่ีเขา้

มาทำาตรงนี้เพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ

ตัวเองในทางที่ดีข้ึน เราจึงมั่นใจและอยากสอนคนอื่นให้

หันมาพัฒนาตัวเองด้วย”

ปลุกสำานึกรักชุมชนท้องถิ่น
กลา่วไดว้า่ หลังจากทำาโครงการนี ้ความเปลีย่นแปลง

จากการทำางานที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ส�มเณรมี

โอก�สเข้�ไปแสดงบทบ�ทของตนเองต่อชุมชนและ

สังคมม�กข้ึน ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินส�ยบรรย�ยธรรม

ต�มชุมชนต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ชุมชน และได้ทำ�หน้�ที่ของตนในฐ�นะศ�สนท�ย�ท 

ถือเป็นความสำาเร็จของโครงการที่ทำาให้เหล่าสามเณรได้ 

มีโอกาสนำาธรรมะไปให้ชาวบ้านถึงในพื้นที่ เมื่อเทียบกับ

เดิมที่สามเณรจะปาฐกถาธรรมเป็นเวลาสั้นๆ หน้าเสาธง 

หรือเมื่อมีงานสำาคัญทางศาสนาในวัดพระธาตุแช่แห้ง

เท่านั้น 

นอกจากนี้ โครงการยังช่วยส่งเสริมให้สามเณร 

มีโอกาสออกไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอก  

ทั้งการเข้าร่วมอบรมการบรรยายธรรมกับกลุ่มเครือข่าย

ศาสนทายาทในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ เช่น 

การฝึกอบรมสามเณรธรรมาสน์ทอง ซึ่งเป็นการให้ 

ความรู้เรื่องหลักธรรมโดยตรง ถือเป็นการสร้างโอกาส 

การเรียนรู้ให้แก่สามเณรได้อย่างดีเยี่ยม 

สามเณรวีรพล บอกว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

นอกจากจะทำาให้เขาและสามเณรในชมุนุม รูจ้ักว�งแผน

และมีคว�มรอบคอบในก�รทำ�ง�นแล้ว ยังสร้�งสำ�นึก

ให้พวกเข�มองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

เนื่องจากได้มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกับสาธุชนอย่าง

สม่ำาเสมอมากขึ้น ยกตัวอย่าง ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 

ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2558 สามเณร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้เดินธุดงค์

จากอำาเภอภูเพียงไปอำาเภออื่น โดยเป้าหมายในการเดิน

ทางส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของสามเณรในโครงการ 

เช่น อำาเภอแม่จริม และอำาเภอสันติสุข เป็นต้น 

ก่อนการเดินทางสัญจรไปปาฐกถาธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) ของแต่ละตำาบลรับทราบกอ่น โดยประสานงานกบั

เจ้าหน้าที่ อบต. ให้นำาจดหมายเข้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและ

ลูกบ้านทราบตามลำาดับ การวางแผนงานในลักษณะดังกล่าว

ชว่ยให้การดำาเนนิกิจกรรมในวันจริงง่ายข้ึน เพราะทุกฝา่ย

มีความเข้าใจตรงกัน สามเณรได้แสดงความสามารถและ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศาสนทายาทอย่างเต็มกำาลัง ส่วน

ชุมชนก็มีเวลาเตรียมความพร้อมในการเชิญชวนสาธุชน

มาร่วมงานล่วงหน้า 

การเดินสายบรรยายธรรมไปยังพื้นที่บ้านเกิดของ

สามเณรในครั้งนั้น สร้างความประทับใจให้แก่ญาติโยม

เป็นอย่างมาก นอกเหนอืจากความซาบซึง้ในหลกัธรรมที่

นำามาเผยแพร่แล้ว พ่อแม่พ่ีน้องในชุมชนยังได้เห็นความ
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เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตนเอง หลังจากได้เข้าไป 

บวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทำาให้การเรียนการสอนในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปกครองมากขึ้น

 

ขุดดินมาปั้นเป็น “ดาว” 
แม้ตอนนี้จะมีทีมงานเหลืออยู่เพียง 6 รูป เนื่องจากสามเณรจำานวนหนึ่ง

ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตแบบฆราวาส แต่กิจกรรมเคลื่อนพระธรรมนำาสู่สังคม 

ยงัดำาเนนิตอ่ไป และได้รบัการตอบรบัจากศรทัธาญาตโิยมตามชมุชนตา่งๆ เปน็

อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนที่รัดกุมตั้งแต่ต้น ในการส่งเสริมผลักดันให้

สามเณรรุน่นอ้งเขา้มาสานตอ่เจตนารมณ์อยา่งเขา้ใจเปา้หมายและวตัถปุระสงค์

ของโครงการอย่างถ่องแท้ โดยมีรุ่นพี่ประพฤติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี

“สิง่ทีเ่ราทำาด ีใครจะชมกช็มได ้แต่ถา้เอาไปเปน็ตัวอยา่งดว้ยกย็ิง่ด ีเพราะ

คำาชมจะยิง่มคีา่มากข้ึนหากผูเ้อ่ยคำาชมสามารถพัฒนาตัวเองไดด้ว้ย ประโยชน์

ไม่ได้ตกกับใครเลยก็ตกกับตัวคนทำาเอง” 

พระครูสถ�พรธีรกิตต์ิ พระพี่เลี้ยง เล่าว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นโรงเรียนต้นแบบศาสนทายาทในโครงการของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ดว้ยเหตนุีก้ารดำาเนนิกจิการตา่งๆ 

ของโรงเรียนจึงมุ่งเน้นให้สามเณรสามารถพัฒนาตนเองเป็นพระนักเทศน์  

เป็นนักเผยแผ่ศาสนา หรือมีความเป็นผู้นำาตามศักยภาพในแต่ละด้านของ

สามเณร ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างเสริม

ความกล้าแสดงออกของสามเณร จึงริเริ่มชุมนุมเดินสายบรรยายธรรมขึ้นมา 

ประจวบเหมาะกบัทีม่ลูนธิสิง่เสรมิการเรยีนรูชุ้มชน (วดัโปง่คำา) เขา้มาหนนุเสรมิ
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ให้เด็กและเยาวชนทำาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

ตนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

โรงเรียนอยู่แล้ว เลยเสนอโครงการเข้าไป

“อาตมามองเห็นโอกาสท่ีจะเปิดประตูออกไปสู่ชุมชน 

เป็นการขยายผลกิจกรรมชุมนุมให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

โครงการเคลือ่นพระธรรมนำาสูส่งัคมจงึมาสง่เสรมิกจิกรรม

ชุมนุมเดินสายบรรยายธรรมได้อย่างลงตัว”

พระครูสถาพร เอ่ยถึงเหตุผลที่ดึงสามเณรวีรพล  

เข้ามาเป็นแกนนำาชุมนุมเดินสายบรรยายธรรมและส่งไม้ต่อ

ให้เข้ามารับผิดชอบดูแลโครงการนี้ว่า เนื่องจากสามเณร

วีรพลมี ภ�วะคว�มเป็นผู้นำ� จึงเหมาะที่จะเข้ามาดูแล

โครงการ สว่นสมาชกิอ่ืนๆ กเ็ปดิโอกาสใหส้ามเณรท่ีสนใจ

ศึกษาหลักธรรมสมัครเข้าร่วมชุมนุมด้วยความสมัครใจ 

ด้วยเล็งเห็นว่า ผู้ที่มีความสนใจด้านหลักธรรมอยู่แล้ว  

เมื่อเข้ามาทำากิจกรรมชุมนุมจะทำางานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ต้องยอมรับและทำาความเข้าใจ คือ  ส�มเณรที่

เข้�ม�บวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีต้นทุน

ท�งครอบครัว สังคม แม้กระทั่งฐ�นะต่ำ�กว่�นักเรียน

ทั่วไป ดังนั้นก�รสร้�งกระบวนก�รคิดที่ดีให้ส�มเณร

จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เพร�ะจะพัฒน�ให้ส�มเณรเป็นคนดี

และมีคุณภ�พได้ 

“เด็กทีผ่�่นก�รสอบคดัเลอืกกจ็ะไปเรยีนโรงเรยีน

ที่มีชื่อเสียง แต่เด็กที่เข้�ไม่ถึงโอก�ส ส่วนใหญ่จะม�

ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนั้น ท่ีอื่นอ�จจะป้ันดิน

ให้เป็นด�ว แต่ท่ีนี่เร�ต้องไปขุดดินเพื่อเอ�ม�ป้ันให้

เป็นด�ว เมื่อเข�เข้�ม�บวชเรียนแล้ววันหน่ึงต้องล�

สิกข�ออกไป ถ้�โรงเรียนปลูกฝังเข�ในแนวท�งท่ีถูก 

ที่ควร เข�จะได้มีต้นทุนไปลืมต�อ้�ป�ก ส่วนส�มเณร

ที่พึงใจศึกษ�พระธรรมต่อไปก็จะยิ่งส่งเสริมตัวเอง 

ได้ดียิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตามหลังจากทำาโครงการนี้ได้ระยะหนึ่ง 

พระครูสถาพรบอกว่า สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ี 

เกิดขึ้นกับสามเณรอย่างชัดเจน โครงการนี้ทำาให้สามเณร

มโีอกาสเรียนรู้มากทีส่ดุเทา่ทีเ่คยทำามา ถงึแมก้ารนำาเสนอ

โครงการในช่วงแรกจะเป็นไปอย่างฉุกละหุก โดยมอบหมาย

ให้ครูในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ แต่หลังจาก

โครงการได้รับการอนุมัติ สามเณรได้มีส่วนร่วมวางแผน

การดำาเนนิกจิกรรมในทกุข้ันตอน กอ่นหนา้นีก้ม็คีวามคดิ

อยากฝกึให้สามเณรมกีระบวนการคดิทีเ่ป็นระบบ แต่ไมม่ี

ประสบการณ์และไม่มีความรู้เพียงพอ

พระครูสถาพร ย้ำาว่า คร้ังท่ีมูลนิธิสยามกัมมาจล 

เขา้มาอบรมใหค้วามรูด้า้นการพัฒนาโครงการ เปน็ชว่งที่

สามเณรได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำาโครงการ
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มากท่ีสุด โดยเฉพาะการฝึกวิธีคิดเรื่องการเขียนโครงการ การวางแผน และ

ลำาดบัการทำากจิกรรม รวมไปถงึวิธีปรับปรุงและพัฒนากจิกรรมให้มีประสทิธภิาพ

มากขึ้น

“สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ สามเณรทำางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มี

วนิยัและเปน็ขัน้ตอน โดยบนัทกึแผนงานลงบนแผน่ชารต์ แลว้นำาชารต์ดงักลา่ว

มากางทกุครัง้ทีม่ปีระชมุ เพ่ือตรวจสอบการทำางานของตนว่าเป็นไปตามแผนที่

วางไวห้รอืไม่ หากออกนอกเสน้ทางกจ็ะดึงกจิกรรมกลบัเขา้มาทำาตามแผนเดิม

ที่วางไว้”

พระครูสถาพรชี้แจงให้เห็นความแตกต่างในกระบวนการคิดระหว่าง

สามเณรทีเ่ขา้รว่มโครงการกับสามเณรทีไ่มไ่ด้เข้าร่วมโครงการว่า สามเณรทีเ่ข้า

ร่วมโครงการจะมีความคิดที่เป็นระบบ เขาจะเข้าใจว่าทำาไมโรงเรียนต้องฝึกเขา

แม้กระทั่งเรื่องการเข้าห้องน้ำา การทำาความสะอาดห้องน้ำา การพับที่นอน การ

รกัษาความสะอาดของเสือ้ผา้ เมือ่เขาเขา้ใจ เขาจะปลูกฝงันสิยัทีด่ใีหต้นเองและ

รู้จักวางแผนการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ คว�มกล้�แสดงออก ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติท่ีเห็นความ

เปลี่ยนแปลงในตัวสามเณรได้อย่างชัดเจน 

“สามเณรสามารถข้ึนพดูหนา้เสาธงได ้แยกแยะไดว้า่เวลาไหนควรทำาอะไร 

เวลาประชุมงานก็กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น จริงจังในการทำางาน แต่พอ

เลิกประชุมก็กลับมาพูดคุยหยอกล้อกันเหมือนเดิมได้”

ดา้นการมสีว่นรว่มในฐานะพีเ่ลีย้งหรอืครูฝกึใหส้ามเณรนัน้ พระครสูถาพร

บอกว่า ทำาหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นให้สามเณรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่า

การบอกหรือการสอนด้วยคำาพูด 

“เด็กที่ผ่านการสอบคัดเลือกก็จะไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่เด็กที่เข้าไม่ถึงโอกาส 
ส่วนใหญ่จะมาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนั้น ที่อื่นอาจจะปั้นดินให้เป็นดาว 
แต่ที่นี่เราต้องไปขุดดินเพื่อเอามาปั้นให้เป็นดาว เมื่อเขาเข้ามาบวชเรียนแล้ววันหนึ่ง
ต้องลาสิกขาออกไป ถ้าโรงเรียนปลูกฝังเขาในแนวทางที่ถูกที่ควร เขาจะได้มีต้นทุนตรงนี้
ไปลืมตาอ้าปาก ส่วนสามเณรที่พึงใจศึกษาพระธรรมต่อไปก็จะยิ่งส่งเสริมตัวเองได้ดีขึ้น”
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“ถ้�ส�มเณรได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มรู้กับ 

สิ่งต่�งๆ รอบตัวได้ม�กกว่� บ�งครั้งอ�ตม�เพียงแค่ชี้แนะว่�สิ่งใดควร 

ทำ�ก่อน ส่ิงใดควรทำ�หลงั เปน็เหมอืนเพือ่นรว่มท�งท่ีคอยแนะนำ�เส้นท�ง

หรือช่องท�งให้ส�มเณรเข้�ไปเรียนรู้...ชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ� สุดท้�ย

แลว้ส�มเณรตอ้งมคีว�มรูสึ้กว่�พวกเข�เปน็เจ�้ของโครงก�ร ม�กกว�่เปน็

ผู้ทำ�ต�มโครงก�ร”

พระครสูถาพร ยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ทีพ่ยายามปลกูฝังแนวคดิใหส้ามเณร 

เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม กรณีที่สามเณรองค์ใดองค์หนึ่งเข้ามาขอ 

คำาปรึกษาเรื่องการทำากิจกรรมในโครงการ พระครูจะเสนอแนะให้สามเณร 

เรียกสมาชิกในทีมมาประชุมร่วมกันให้ครบ เพื่อให้ทุกคนรับทราบร่วมกันและ

เกิดความเข้าใจเรื่องการทำางานไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น

“ถ้าสามเณรรับรู้กันเพียงแค่รูปสองรูป เวลาติดต่อสื่อสารกันระหว่างทาง 

สารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างขั้นตอนการสื่อสารได้” 

ปล�ยท�งของโครงก�รน้ีคงไม่มีจุดส้ินสุด เพร�ะหน้�ท่ีเผยแผ่พระธรรม

คำ�สอนขององคส์มเดจ็พระสมัม�สมัพทุธเจ�้ เปน็หน�้ทีท่ีห่ยดุไมไ่ด้ ชมุนุม

นี้ก็จะเปิดรับสม�ชิกใหม่ทุกปีและจะสร้�งสม�ชิกเครือข่�ยบรรย�ยธรรม

รุ่นน้องๆ ต่อไป

ส�มเณรวีรพลบอกว่� ถ้�เร�เก่งอยู่คนเดียวไม่ช่วยให้คนอื่นเก่งด้วย  

ห�กมเีหตจุำ�เปน็ใหเ้ร�ตอ้งออกไป เท�่กบัท่ีทำ�ม�ทัง้หมดสญูเปล�่ เพร�ะ

ไม่มีใครเป็นตัวแทนขึ้นม�ได้ พระอ�จ�รย์ก็ต้องม�ลำ�บ�กทำ�หน้�ที่ตรงนี้

อีก

“สามเณรรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยม วันนี้สามเณรนำาหัวข้อ

ธรรมเรือ่งอรยิสจั 4 มาบรรยายใหญ้าตโิยมฟัง...” นอกจากเสยีงทีด่งัฟงัชัดแลว้ 

เชื่อว่าศรัทธาญาติโยมสามารถสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่ถ่ายทอดออกมาจาก 

น้ำาเสียงของสามเณร
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โครงการเคลื่อนพระธรรมนำาสู่สังคม
พระพี่เลี้ยงชุมชน 

พระครูสถาพรธีรกิตติ์

ทีมทำ�ง�น

สามเณรวีรพล สิงสาร

สามเณรภัทร ทองแย้ม

สามเณรจักรกฤษณ์ อินต๊ะสอน

สามเณรชินนกร ถุงสายแก้ว

สามเณรฐิตินันท์ สวนใจ

สามเณรณัฐวุฒิ บุญถนอม

สามเณรธนากร กันพันธ์

สามเณรธนาศิลป์ สายแปง

สามเณรศุภฤกษ์ กันทะกาลัง

สามเณรธิติโสภณ บุญทาเลิศ

สามเณณรอมิต โกชุ

สามเณรณัฐดนัย วงษ์จาด

สามเณรสุทิน แสนเหมาะ
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ร้อยหลักธรรมสู่ใจ
ร้อยส�ยใยชุมชน
โครงก�รค่�ยฝึกยอดนักเทศน์มห�ช�ติ
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นักเทศน์ที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการฟังและสังเกต
วิธีการเทศน์ของพระอาจารย์ท่านอื่นๆ 
หรือแม้แต่ศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต 
นอกจากเทคนิคต่างๆ ที่ร่ำาเรียนฝึกฝน
มาแล้ว นักเทศน์เองต้องมีความเข้าใจใน
เนื้อหาคัมภีร์อย่างลึกซึ้งด้วย เพื่อรักษา
คุณค่าของแก่นธรรมนั้นให้คงอยู่

มห�ช�ติ แปลว่า ชาติท่ีย่ิงใหญ่ การเกิดคร้ังย่ิงใหญ่ 

หมายถงึการเกดิของพระเวสสนัดรโพธสิตัว์ซึง่เปน็การเกดิ

เพ่ือบำาเพ็ญบารมีคร้ังสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ในชาติต่อมา

มหาชาติที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะการเกิดคร้ังสุดท้ายนี้

พระเวสสันดรได้บำาเพ็ญบารมีสำาคัญคือทานบารมีซึ่ง

เปน็การทำาใหบ้ารมอีืน่สมบรูณไ์ปด้วย เปรยีบเหมอืนการ

ประทับตราในหนังสือสำาคัญทำาให้เกิดความสมบูรณ์ใช้

บงัคบัตามกฎหมายได ้และในชาตสิดุท้ายนี ้พระเวสสนัดร

ได้บำาเพ็ญบารมีอื่นๆ ครบทั้งสิบประการ จึงถือได้ว่าเป็น 

การเกิดครั้งสำาคัญยิ่งใหญ่กว่าทุกชาติที่ผ่านมา

มหาชาติได้รับการประพันธ์เป็นบทร้อยแก้วและ 

บทร้อยกรองแล้วนำาไปเทศน์เป็นทำานองมาต้ังแต่สมัย

โบราณ เรียกการเทศน์เช่นนี้ว่า เทศน์มห�ช�ติ เรียกเต็ม

ว่า เทศน์มห�ช�ติเรื่องเวสสันดรช�ดก1

1  ที่มา : www.wikipedia.org
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การเทศน์มหาชาติ เป็นบุญพิธีท่ีนิยมจัดกันมาแต่

โบราณกาล ถือเป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำาลึก

ถึงการบำาเพ็ญบุญ คือความดีท่ียิ่งยวด อันมีการสละ 

ความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์อันไพศาลของมวล

มนุษยชาติเป็นสำาคัญ 

สำาหรับภาคเหนือเรียกประเพณีเทศน์มหาชาติว่า 

ประเพณีการตั้งธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนยี่ของทุกปี 

หรือเทศกาลยี่เป็ง งานบุญนี้ถือเป็นจารีตท่ีต้องปฏิบัติ  

โดยเมือ่ใกลถ้งึวนังานซุม้ประตวูดัแตล่ะแห่งจะถูกประดับ

ตกแตง่อยา่งสวยงาม  เรยีกวา่  ประตปูา่  ซึง่เปรยีบเสมอืน

ดัง่ประตเูข้าสูเ่ขาวงกต ทีม่พีรานเจตบตุรคอยเฝา้มิใหผู้ใ้ด

เข้าไปรบกวนพระเวสสันดรขณะท่ีกำาลังบำาเพ็ญเพียร

ภาวนา นอกจากนีภ้ายในบรเิวณวัดยงัประดบัประดาดว้ย

ซุ้มโคมกระดาษที่ตัดแต่งเป็นช่ออย่างสวยงาม

ปัจจุบันการเทศน์มหาชาติเริ่มลดความสำาคัญลง  

แต่ในเขตพื้นที่ตำ�บลป่�ค� อำ�เภอท่�วังผ� จังหวัดน่�น  

ก�รเทศน์มห�ช�ติได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นม�อีกครั้ง ด้วยพลัง

ของส�มเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธ�ร�ม 

ซ่ึงไดร้บัคว�มสนใจจ�กศรทัธ�ญ�ตโิยมเปน็อย�่งม�ก 

เนื่องจ�กส�มเณรส�ม�รถอนุรักษ์ก�รเทศน์สำ�เนียง

ล้�นน�เมืองน่�นไว้ได้อย่�งน่�ชื่นชม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธ�ร�ม บรรจุ

การเทศน์มหาชาติเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนใน

โรงเรียน ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2555 ด้วยเหน็วา่ การฝกึเทศนธ์รรม

มีส่วนช่วยกระตุ้นให้สามเณรมีสมาธิจดจ่อกับการเรียน 

นอกจากนี้ การศึกษาพระธรรมผ่านเรื่องราวและเนื้อหา

การเทศน์ในแต่ละกัณฑ์จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยให้

สามเณรเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น

ส�มเณรฤทธิพงค์ ป�ยส�ร หัวหน้�โครงก�ร 

ค�่ยฝกึยอดนักเทศน์มห�ช�ติ เลา่ว่า หลงัจากบวชเรียน

เข้ามาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธารามก็มี

โอกาสศึกษาและฝึกฝนด้านการเทศน์อย่างจริงจัง จึงเกิด

ความสนใจ อยากช่วยสืบทอดหลักธรรมและประเพณี

สำาคัญทางพุทธศาสนานี้ต่อไป 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 มูลนิธิส่งเสริมก�รเรียนรู้

ชุมชน (วัดโป่งคำ�) เข้�ม�ชักชวนให้ทำ�โครงก�รเสริม

ศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น ส�มเณรรุ่นพี่

ท่ีได้รบัก�รพฒัน�ทักษะก�รเทศนถ์งึขัน้ท่ีส�ม�รถออก

เทศน์บนธรรม�สน์ได้แล้วจึงรวมกลุ่มกันเข้�ม�ทำ�

โครงก�รค่�ยฝึกยอดนักเทศน์มห�ช�ติ 
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“ต้องทำาให้สามเณรเชื่อฟังสามเณรพี่เลี้ยงก่อน ด้วยการทำาความเข้าใจ
และกำาหนดระเบียบการอยู่ร่วมกัน ด้วยไมตรีจิต ไม่ใช้การตำาหนิหรือดุด่า” 

“สามเณรที่คัดเลือกเข้ามารับผิดชอบเป็นแกนนำา

โครงการ ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดี เพราะต้องเป็น 

ผู้ให้คำาแนะนำาสามเณรรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังต้องมีความ

แคล่วคล่องและมีบุคลิกความเป็นผู้นำา เพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับรุ่นน้องด้วย” สามเณรฤทธิ์พงค์เอ่ยถึงคุณสมบัติ

ของแกนนำา

เส้นทางสามเณรเทศน์ธรรม

โครงการค่ายฝึกยอดนักเทศน์มหาชาติ ทำาให้ 

การเทศน์มหาชาติไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียน 

อีกต่อไป สามเณรเปลี่ยนจาก “ผู้ถูกฝึก” เป็น “ผู้ฝึก” ที่

เข้ามารับผิดชอบดูแลโครงการอย่างจริงจัง เพื่อฝึกฝน

สามเณรรุ่นน้องให้ขึ้นเทศน์มหาชาติบนธรรมาสน์ใน 

ช่วงงานประเพณีสิ้นปีได้  สามเณรรุ่นพี่ใช้ “ก�รประชุม” 

เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกัน ให้ก�รทำ�โครงก�รเกิด

ผลสำ�เร็จต�มที่ตั้งไว้ 

สามเณรฤทธพิงค์บอกว่า ผลจากการประชมุครัง้แรก

ทำาให้พวกเขาวางแผนการดำาเนินโครงการอย่างเป็น 

รูปธรรมได้ในระดับหนึ่ง โดยกำาหนดให้มีการคัดเลือก

สามเณรเพือ่เข้ามารว่มโครงการในชว่งเดอืนพฤษภาคมที่

ผา่นมา ซ่ึงในการวางแผนประกอบไปดว้ย ก�รว�งเกณฑ์

คัดเลือกสามเณรตัวแทน เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมการเทศน์

มหาชาติ รวมถึง ก�รว�งแผนประช�สัมพันธ์โครงก�ร 

ใหส้าธชุนในชมุชนรบัทราบวา่ วัดจะมกีารเทศนธ์รรมจาก

สามเณรในทุกๆ วันพระและในงานประเพณีต่างๆ  

ทัง้นี ้การคดัเลอืกและฝกึอบรมสามเณรเพือ่เฟ้นหาย

อดนักเทศน์มหาชาติ แบ่งออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน ได้แก่

ระยะที่ 1 “ค่�ยเทศน์ธรรมช�ดก” เป็นการฝึก 

ภาพรวมเกี่ยวกับการเทศน์ธรรมทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะ

การเทศน ์เชน่ การออกเสยีงใหชั้ดเจนตามหลกัภาษาไทย 

การอา่นแบบเต็มเสยีงเพ่ือใหเ้สยีงดงัฟังชดั แตยั่งคงไว้ซึง่

น้ำาเสียงและทำานองอันไพเราะ และการฝึกอ่านอักขระ 

ดว้ยสำาเนยีงภาคเหนอื เปน็ตน้  ในคา่ยจะใหเ้วลาสามเณร

ฝึกซ้อม 3 วัน แกนนำาสามเณรทั้ง 5 รูปรับหน้าท่ีเป็น 

ผู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์เบ้ืองต้นแก่สามเณร

รุ่นน้อง โดยแบ่งสามเณรทั้งโรงเรียน ออกเป็น 5 กลุ่ม  

เฉลี่ยกลุ่มละประมาณ 20-25 รูป ต่อสามเณรพี่เลี้ยง  

1 รูป หลังจากนั้นจะคัดเลือกสามเณรเหลือเพียง 20 รูป 

เพื่อเข้าค่ายฝึกเทศน์มหาชาติ

ระยะท่ี 2 “ค่�ยเทศน์มห�ช�ติ” จัดข้ึนในเดือน

ตุลาคม เพื่อฝึกให้สามเณรอ่านคัมภีร์เทศน์มหาชาติโดย

เฉพาะ เพื่อขึ้นเทศน์ธรรมบนธรรมาสน์ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน

ส�มเณรอนุกุล สิทธิ อธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุที่กลุ่ม

วางแผนคัดเลือกสามเณรให้มาเข้าค่ายเทศน์ธรรมชาดก

ต้ังแต่ก่อนเข้าพรรษา ก็เพ่ือให้สามเณรมีเวลาฝึกฝน  

ก�รเทศน์พื้นเมืองก่อน เนื่องจากมีความยากน้อยกว่า 

ซึง่ถอืเปน็การเตรยีมความพรอ้ม กอ่นเขา้สูข่ัน้ตอนการฝกึ

ที่เข้มข้นสำาหรับการเทศน์มหาชาติอย่างจริงจัง 

 “เวลาสอนจะสอนตัวต่อตัว ให้สามเณรแต่ละรูป

อา่นเรยีงกนัไป ไมไ่ดใ้หอ้า่นพร้อมกนัทเีดยีว...ถา้สามเณร

อยากเทศน์ได้ดีก็ต้องฝึกอ่านคัมภีร์ให้คล่อง ต่างคนต่าง

ฝึกอ่านบทที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ดังนั้น สามเณรต้อง

บริหารจัดการเวลาของตัวเองให้เหมาะสม ท้ังเวลาฝึก 

เวลาพัก และเวลาทบทวนตำาราเรียน เพราะนอกจาก

กิจกรรมชุมนุมนี้แล้ว สามเณรยังต้องเรียนภาคปกติด้วย” 

สามเณรฤทธิพงค์กล่าว
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ขัน้ตอนการประเมนิผลการอา่นออกเสยีง ทัง้กอ่นและหลงัไดรั้บการอบรม

จากสามเณรพี่เลี้ยง ถูกกำาหนดขึ้นอย่างเข้มข้น เพื่อเฟ้นหายอดนักเทศน์ 

เข้ามาสืบสานมรดกอันล้ำาค่าทางพระพุทธศาสนา

ก�รประเมนิครัง้ท่ีหนึง่ ประเมนิโดยสามเณรพ่ีเลีย้ง หลงัจากมอบคมัภีร์

ใหส้ามเณรแตล่ะรปูนำาไปฝกึอา่นดว้ยตวัเองก่อน แลว้จึงกลบัมาอา่นให้สามเณร

พี่เลี้ยงฟัง

ก�รประเมินครั้งที่สอง เมื่อผ่านการอบรมจากสามเณรพี่เลี้ยงและจาก

พระผู้ใหญ่ แล้วกลับมาอ่านให้สามเณรพี่เลี้ยงฟังอีกครั้ง 

ส่วนข้ันตอนสุดท้�ย มีพระครูวิสุทธ์ินันทส�ร เจ้�อ�ว�สวัดนิโครธ�ร�ม 

และอ�จ�รยศ์ลิป ์เขือ่นอน้ ปร�ชญ์ชมุชน เปน็ผู้พจิ�รณ�คดัเลอืกส�มเณร 

เพื่อเข้าร่วมค่ายเทศน์มหาชาติ โดยใช้ น้ำ�เสียง ทำ�นอง และบุคลิกภ�พ เป็น

เกณฑ์ตัดสิน

“สามเณรทุกรูปจะเทศน์ได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่การฝึกฝน พรสวรรค์ต้องมาคู่

กับพรแสวง ถ้าขยันอ่าน ขยันฝึกก็ทำาได้” สามเณรอนุกุลกล่าว

การขึ้นธรรมาสน์เทศน์ไม่ได้เป็นการเทศน์ให้ตนเองฟังแต่เพียงผู้เดียว  

แต่เป็นการเทศน์ต่อหน้าพุทธศาสนิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 

ดังนั้นก�รเทศน์จึงเป็นก�รแสดงบทบ�ทหน้�ท่ีท่ีสำ�คัญของส�มเณรซึ่งมี

คว�มสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�พระสงฆ์ 

สามเณรฤทธพิงค ์เลา่ถงึความรู้สกึในฐานะผูฝ้กึวา่ เริม่แรกเข�ยังต่ืนเต้น 

เพร�ะยงัไมม่ัน่ใจว�่จะสอนให้ส�มเณรรุน่นอ้งเข�้ใจได้หรอืไม ่แต่เข�เชือ่

ว่�ก�รจะทำ�สิ่งใดให้สำ�เร็จต้องอ�ศัยก�รฝึกฝน เช่นเดียวกับส�มเณร 

รุ่นน้องที่ต้องเข้�ม�เรียนรู้และฝึกฝนทักษะก�รเทศน์ ห�กไม่ลงมือทำ� 

ย่อมไม่เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง
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“ต้องทำาให้สามเณรเชื่อฟังสามเณรพี่เลี้ยงก่อน  

ดว้ยการทำาความเข้าใจและกำาหนดระเบยีบการอยู่รว่มกนั 

ด้วยไมตรีจิต ไม่ใช้การตำาหนิหรือดุด่า” 

เห็นได้ว่� ขั้นตอนก�รคัดเลือกส�มเณรเข้�ร่วม

ค่�ยเทศน์มห�ช�ติ ไม่ได้มีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือช่วยสืบทอด

หลักธรรมท�งพระพุทธศ�สน�แต่เพียงอย่�งเดียว  

แต่ยังสร้�งคว�มส�มัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม เนื่องจ�ก

กิจกรรมทำ�ให้ส�มเณรแต่ละรุ่นได้รู้จักและมีโอก�ส

พูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มรู้ซึ่งกันและกัน 

นักเทศน์ที่ดีต้องรู้จักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

ก�รเทศน์ธรรมเป็นศิลปะอย่�งหนึ่ง เนื้อเรื่องใน

แต่ละกัณฑ์ใช้น้ำ�เสียงและทำ�นองท่ีแตกต่างกัน เช่น  

เสียงใหญ่เหมาะกับกัณฑ์มหาราชและกัณฑ์ชูชก ส่วน 

เสียงเล็กใช้สำาหรับการเทศน์กัณฑ์มัทรีและกัณฑ์กุมาร 

เปน็ตน้ เมือ่น้ำ�เสียงและทำ�นองในการเทศนถู์กตอ้งไมม่ี

ผิดเพี้ยนแล้ว การเทศน์แต่ละครั้งจะให้ความไพเราะจน

ทำาใหผู้ฟ้งัซาบซึง้ไดห้รอืไมน่ัน้ ยงัขึน้อยูก่บัก�รใส่จงัหวะ

จะโคน ท่ีต้องปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหาของการเทศน์

แต่ละกัณฑ์ด้วย

ในส่วนนี ้ส�มเณรแกนนำ�จะตอ้งสือ่ส�รทำ�คว�ม

เข้�ใจกับส�มเณรที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ม�อย่�ง

ชดัเจน เพือ่ใหส้�มเณรรุน่นอ้งเข้�ใจถงึคว�มสำ�คญัใน

องค์ประกอบต่�งๆ ของก�รเทศน์อย่�งละเอียด

“ก่อนนี้เราก็เคยเทศน์แบบต่อเนื่อง ราบเรียบไร้ 

ความตืน่เต้น สงัเกตเหน็ว่าญาตโิยมเบือ่ พอไดศ้กึษาและ

ฝกึฝนตัวเองไปเร่ือยๆ กไ็ดเ้รียนรู้เทคนคิเพ่ิมข้ึน สามารถ

นำาเทคนิคเหล่านั้นมาใส่ในการเทศน์เพื่อแก้สถานการณ์

เฉพาะหน้าได้”

สามเณรฤทธิพงค์ย้ำาว่า ก�รเทศน์ต้องนึกถึงผู้ฟัง

เป็นหลัก ต้องระลึกไว้เสมอว่� เร�จะส่ือส�รส�ระสำ�คัญ

หรอืแกน่ของเนือ้ห�ในแต่ละกณัฑ์ใหศ้รทัธ�ญ�ติโยม

เข้�ถึงได้อย่�งไร  

“ถ้าสังเกตเห็นศรัทธาเบื่อหรือหลับก็ปรับเปลี่ยน 

น้ำาเสียงให้น่าตื่นเต้น หรือใส่เสียงตะคอกให้ศรัทธาตกใจ 

บางทีก็หยุดจังหวะกะทันหันให้ชวนสงสัย หรือไม่ก็ใส่ 

ชื่อศรัทธาเข้าไปในเนื้อเรื่องด้วย คนฟังจะได้รู้สึกสนุก...

บางคนฟังเทศน์แล้วซาบซึ้งจนร้องไห้ก็มี พอเห็นแบบนี้ 

เรายิ่งมีกำาลังใจอยากเทศน์ให้ศรัทธาญาติโยมฟังอีก” 

สามเณรฤทธพิงคย์นืยันวา่ ไมว่า่จะเปน็พระนกัเทศน์

ทีเ่ทศนไ์ดอ้ย่างคลอ่งแคลว่หรือสามเณรหดัใหม ่การเทศน์

จำาเป็นต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบและต้องเป็นคนช่าง

สังเกต เพื่อพลิกแพลงจังหวะ น้ำาเสียงและทำานองที่ใช้ 

ในการเทศน์ให้เหมาะกับความสนใจของศรัทธาญาติโยม 

ดังนั้น นักเทศน์ที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะพัฒน�ตัวเอง

อยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการฟังและสังเกตวิธีการเทศน์ของ

พระอาจารย์ท่านอื่นๆ หรือแม้แต่ศึกษาเพิ่มเติมทาง

อินเทอร์เน็ต นอกจากเทคนิคต่างๆ ท่ีร่ำาเรียนฝึกฝนมาแล้ว 

นกัเทศนเ์องต้องมคีวามเข้าใจในเนือ้หาคมัภีร์อย่างลกึซึง้

ด้วย เพื่อรักษาคุณค่าของแก่นธรรมนั้นให้คงอยู่ บุคลิก

ของนักเทศน์และองค์ประกอบภ�ยนอก เป็นปัจจัยที่

ช่วยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยม ดังนั้น นอกจาก 

น้ำาเสียง ทำานอง และจังหวะที่เป็นหลักในการเทศน์แล้ว 

สามเณรยังต้องฝึกฝนท่วงท่าการเดิน ท่านั่ง และการถือ

“การเทศน์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ทำาให้จิตใจสงบ
ช่วยให้สามารถควบคุมและระงับจิตใจตนเอง ได้ดีขึ้น และยิ่งได้มาทำาโครงการนี้

ยิ่งทำาให้เขาได้พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลามากขึ้น”
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คมัภรีใ์หด้สูงา่งามนา่เชือ่ถอืดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ในวนังานประเพณ ีกลุม่สามเณร

ไดอ้อกแบบ จัดธรรม�สนใ์หเ้ปน็ซุม้หญ้�ค� เพือ่จำาลองบรรยากาศให้เหมอืน

ป่าหิมพานต์ตามที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎก

สามเณรยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่นำามาปรับใช้ 

สร้างความน่าสนใจให้กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ จนเป็นที่ชื่นชอบแก่ศรัทธา

ญาติโยมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

“เราอยากให้ญาติโยมรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์จริงๆ เป็นการสร้างสีสัน 

สร้างสิ่งแปลกตา โดยเฉพาะตอนโยนหว่านข้าวเข้าไปในวงญาติโยม เมื่อเอ่ย

ถึงฝนโบกขรพรรษ จุดนั้นทำาให้ญาติโยมพอใจมาก เพราะตามความเชื่อว่า  

ผู้ใดโดนฝนโบกขรพรรษตกใส่ถือเป็นมงคลชีวิต” สามเณรฤทธิพงค์กล่าว

บทเรียนชีวิตติดตัว
 การเทศนอ์าจดคูลา้ยเปน็เร่ืองนา่เครง่เครยีดจริงจัง แต่สามเณรฤทธพิงค์

บอกว่า เมื่อได้เข้ามาฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง เขากลับคิดว่าการเทศน์เป็น

กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคล�ย ทำ�ให้จิตใจสงบ ช่วยให้ควบคุม

และระงับจิตใจตนเองไดดี้ข้ึน  และย่ิงไดม้าทำาโครงการนีย่ิ้งทำาใหเ้ขาไดพ้ฒันา

ตนเอง มีคว�มรับผิดชอบ และตรงต่อเวล�มากข้ึน เนื่องจากต้องเข้ามา 

รับหน้าที่เป็นผู้นำาโครงการ

“การเทศน์ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเราไปด้วย เราจะเทศน์ได้อย่างลึกซ้ึง 

กต็อ่เมือ่เราเขา้ใจหลกัธรรมทีแ่ฝงอยู่ ไมว่่าจะเป็นเร่ืองความเมตตา การให้ทาน 

หรือความเสียสละ เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตัวเราเองก็จะซาบซึ้ง แล้วนำามา

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้โดยอัตโนมัติ”

133

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



ส่วนความรู้ที่ถือเป็นประสบการณ์เพิ่มเติมจากการ

ทำากจิกรรม สามเณรอนกุุล บอกว่า การเขา้มาทำาโครงการ

ค่ายฝึกยอดนักเทศน์มหาชาติ  ช่วยให้เขาพัฒน�

กระบวนก�รคดิและก�รวเิคร�ะห์อย่�งเปน็ระบบ รูจั้ก

คิดประเมินผลดีผลเสียของก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ  

แลว้ตอ่ยอดไปถงึก�รคิดแกปั้ญห�หรอืทำ�ให้กจิกรรม

ขย�ยผลไปในวงกว้�งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ม�กขึ้น

ขันติ หรือ คว�มอดทน เป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่

สามเณรต้องนำามาใช้ตลอดเส้นทางการฝึกฝน สามเณร

อนุกุล ขยายความเพิ่มเติมว่า สำาหรับการเทศน์มหาชาติ 

เนื้อหาการเทศน์แต่ละกัณฑ์ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ซึ่งมี

ความยาวของเนือ้หาแตกตา่งกนั กณัฑมั์ทรเีป็นกณัฑห์นึง่

ท่ีมีคำาอ่านยาวมาก หากวัดคัมภีร์ตามแนวขวางจะวัด

ความยาวไดถ้งึหนึง่เมตรกว่า และมีเนือ้หาอยู่ท้ังดา้นหนา้

และด้านหลังของคัมภีร์ ต้องใช้เวลาเทศน์นานเกือบ 2 

ชั่วโมง ส่วนกัณฑ์อื่นๆ จะมีคำาอ่านแค่หน้าเดียวหรือมี

ความยาวน้อยกว่า ดังนั้น การฝึกฝนย่อมต้องใช้ความ

อดทนเป็นอย่างสูง หากสามเณรมีความอดทนมากพอ 

ความสำาเร็จก็อยู่ไม่ไกล

อีกมมุหนึง่ ถึงแม้สามเณรพีเ่ลีย้งท้ัง 2 รปูจะมีโอกาส

ขึ้นเทศน์บนธรรมาสน์มาก่อนสามเณรรุ่นน้อง ซึ่งน่าจะมี

ความมั่นใจและความกล้ามากพออยู่แล้ว แต่สามเณร 

ท้ังสองยืนยันว่า เมื่อเข้ามารับหน้าที่ดูแลโครงการอย่าง

จริงจัง ทำาให้พวกเขา มีคว�มมั่นใจ และกล้�แสดงออก

ม�กขึ้น 

“นอกจากเทศน์บนธรรมาสน์แล้ว ตอนนี้กล้าพูดกับ

ญาตโิยมไดน้านขึน้ เวลาญาตโิยมถามหลกัธรรมก็มคีวาม

มั่นใจ กล้าสื่อสารอย่างฉะฉาน” สามเณรฤทธิพงค์กล่าว

และวา่ การนัง่เทศนบ์นธรรมาสนบ์างครัง้ใชเ้วลายาวนาน

ถึง 3 ช่ัวโมง ทั้งปวดแข้ง ปวดขา และปวดคอ แต่เขา 

ไมเ่คยมคีว�มรูสึ้ก “ไมอ่ย�กทำ�” เพร�ะตระหนกัรูแ้ละ

เห็นคุณค่�ในสิ่งที่ทำ� 

ท้ังนี ้เมือ่โครงการดำาเนนิไปไดอ้ยา่งราบรืน่ตามแผน  

กจิกรรมก�รเทศน์สัญจร จงึเกิดขึน้ในช่วงเดอืนมกราคม

ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรนักเทศน์ที่ได้รับการ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ได้ออกไปแสดงความสามารถด้าน

การเทศน์ในหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อเผยแพร่หลักธรรม 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าออกไปในวงกว้างมากขึ้น 

“รู้สึกดีใจมากที่ได้ออกไปเทศน์สัญจร เพราะอยาก

ออกไปชักชวนศรัทธาต่างบ้านท่ีเราไม่รู้จักให้หันมาสนใจ

ศึกษาพระธรรมด้วย เราจะได้ใช้โอกาสนี้ชักชวนให้คนหัน

กลับมาเข้าวัดทำาบุญกันมากขึ้น” สามเณรฤทธิพงค์ กล่าว

นอกจากความสำาเร็จทีเ่กดิข้ึนกบัชมุชนภายนอกแลว้   

แรงบันด�ลใจท่ีถูกปลูกขึ้นในใจของสามเณรรุ่นน้อง  

กเ็ปน็ผลมาจากการสง่ผา่นความตัง้ใจและความพากเพยีร

ของสามเณรรุ่นพี่ที่มีความพยายาม ด้วยการทำาให้เห็น

เป็นตัวอย่าง ผลลัพธ์ความสำาเร็จนี้จึงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างเป็นรูปธรรม 

หากสามเณรนึกถึงแต่ความสุขสบายของตนเอง 

เพราะคิดว่ามีภาระการเรียนที่หนักหนามากพออยู่แล้ว  

คงไม่มีเหตุจำ�เป็นใดๆ ท่ีส�มเณรจะต้องบ�กบ่ันและ

อดทนฝึกฝนก�รเทศน์ธรรมจนส�ม�รถข้ึนเทศน์บน

ธรรม�สน์แทนพระผู้ใหญ่ได้ แต่ด้วยสำ�นึกท่ีมีต่อ 

ประโยชนส่วนรวม ทั้งเพื่อเป็นก�รสืบทอดหลักธรรม

คำ�สอนท�งศ�สน� และเพื่ออุ้มชูศรัทธ�ญ�ติโยมให้ 

มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โครงก�รค่�ยฝึกยอดนักเทศน์

มห�ช�ติจึงไม่หยุดส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีง�มน้ี

จ�กรุ่นสู่รุ่นต่อไปเรื่อยๆ

“ถ้าศรัทธาญาติโยมฟังได้ เราก็เทศน์ได้...ทุกวันนี้

รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำา ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ 

จางหายไป เพราะสิง่ทีท่ำาอยูน่อกจากจะชว่ยฝกึตัวเองแลว้ 

ยังเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมและช่วยส่งต่อคุณค่าให้ 

เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาด้วย” สามเณรฤทธิพงค์กล่าว

ด้วยรอยยิ้ม

ครูผู้สร้างพื้นที่การเรียนรู้

อ�จ�รย์เสวียน ศิริแก้ว ครูพี่เลี้ยงโครงก�รค่�ย

ฝึกยอดนักเทศน์มห�ช�ติ บอกว่า คณะครูในโรงเรียน

พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม เห็นพ้องต้องกันว่า  

หากสามเณรขึน้เทศนธ์รรม ครจูะตอ้งเขา้ไปดแูล เพือ่สรา้ง
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ขวัญและกำาลังใจให้สามเณร กระบวนการท้ังหมดถือเป็นการฝึกฝนและสร้าง

ความมั่นใจให้สามเณร ก่อนขึ้นเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นงานใหญ่สำาคัญประจำาปี

“ก่อนหน้านี้ เราเป็นห่วงความเป็นอยู่ของสามเณรด้วยว่าหลังกลับจาก

โรงเรียนไปที่วัด สามเณรจะประพฤติตนอย่างไร...แต่เมื่อมีกิจกรรมการเทศน์

เขา้มา สามเณรจะตอ้งแบง่เวลาเพือ่ฝกึฝนตนเองดา้นการเทศน ์ไมเ่อาเวลาวา่ง

ไปทำากจิกรรมทีไ่มเ่กดิประโยชน ์เราจะบอกนกัเรยีนเสมอวา่ เมือ่ตอ้งขึน้เทศน์

บนธรรมาสนค์รไูมไ่ดเ้ป็นผูใ้หค้ะแนนแลว้นะ สามเณรจะต้องรับผดิชอบตัวเอง

และทำาหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะผู้ให้คะแนนก็คือสาธุชนหรือศรัทธาญาติโยม”

โจทย์ที่ครูต้องคิด คือ จะสร้างพ้ืนท่ีให้สามเณรได้ข้ึนมาแสดงบทบาท

หน้าที่ของตนเองต่อชุมชนหรือสาธารณะชนได้อย่างไร 

“เมื่อเห็นรุ่นพี่ทำาได้ สามเณรรุ่นน้องเลยพยายามก้าวเดินตามรอยรุ่นพี่ 

เกิดแรงฮึดให้ฝึกฝนตนเองจนสามารถข้ึนเทศนาธรรมบนธรรมาสน์ได้ สิ่งที่

สามเณรได้รับตามมา คือ ความเคารพและศรัทธาในตัวเอง แล้วเผ่ือแผ่ความดี

ออกไปให้ผู้อื่น กลายเป็นคนที่มีใจละเอียดขึ้น มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

และมีบุคลิกที่สุขุมเยือกเย็น”

ครูเสวียนบอกว่า ถึงแม้ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมให้สามเณรเข้ามาเรียนรู้

และฝึกฝนทักษะการเทศน์ธรรมและเทศน์มหาชาติอยู่แล้ว แต่คว�มเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกิดขึน้หลงัทำ�โครงก�รนีไ้ด้ชว่ยกระตุ้นใหโ้รงเรยีนจดัก�รว�งแผน

ง�นอย่�งเป็นระบบ ทำ�ให้ครูกล้�คิด และกล้�เชื่อมโยงกิจกรรมของ

ส�มเณรออกสู่ชุมชน ที่ผ่านมาโรงเรียนนึกอยากจัดกิจกรรมอะไรก็ทำา ไม่มี

แม้แต่การวางแผนและกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน แต่หลังจากครูและ

สามเณรไดผ้า่นการฝกึอบรมกระบวนการคดิจากทมีพีเ่ลีย้งในโครงการฯ ครเูอง

“ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นหลังทำาโครงการนี้
ได้ช่วยกระตุ้นให้โรงเรียน 
จัดการวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบ ทำาให้ครูกล้าคิด 
และกล้าเชื่อมโยงกิจกรรม

ของสามเณรออกสู่ชุมชน”
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สามารถนำาความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนากิจกรรมของ

โรงเรียนให้มีเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนนี้ช่วยให้ 

การทำางานของครงูา่ยขึน้และวดัผลไดจ้รงิ เชน่ การส่งเสรมิ

ให้สามเณรมีส่วนร่วมออกแบบตกแต่งพื้นท่ีบริเวณ

ธรรมาสน์ก่อนขึ้นเทศน์ ทำาให้สาธุชนเห็นคุณค่าของ 

การเทศน์มหาชาติ โดยมีสามเณรเป็นตัวชูโรง

นอกจากนี้ ครูเสวียนยังบอกว่า การเข้าร่วมอบรม

วางแผนพัฒนาโครงการกับทีมมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้

ชมุชน (วดัโป่งคำา) กบัผูเ้ขา้รว่มโครงการกลุม่อืน่ๆ ไดส้รา้ง

กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ระหว่างกัน ความแตกต่างของบริบทการทำางานในแต่ละ

พื้นที่เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีช่วยต่อยอดความคิด เพื่อพัฒนา

โครงการของโรงเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น การเปล่ียนแปลงมุมมองในการทำางานของครู จากเดิม

ท่ีมองการทำางานแบบแยกสว่น ไม่เหน็คณุคา่ของประเพณี

และวัฒนธรรมเหล่านี้ เท่าใดนัก มองแค่เปลือกว่า 

การเทศน์เป็นหน้าที่ของพระ พระก็ต้องทำาไป ส่วนครูก็

มีหน้าที่ที่ครูต้องทำา 

 แตต่อนนี.้..คณะครใูนโรงเรยีนต้องเขา้มาศกึษาใหรู้้

และเขา้ใจอยา่งถอ่งแท้เชน่เดยีวกันว่า การเทศนม์หาชาติ

คืออะไร มีประวัติที่มาที่ไปเป็นอย่างไร มีความสำาคัญ

อย่างไร ทำาไมคนภาคเหนือถึงได้นิยมมานั่งฟังการเทศน์

มหาชาต ิถัดจากนัน้ครตูอ้งคดิตอ่วา่ จะมีเทคนคิการสอน

อย่างไรที่ช่วยหนุนเสริมสามเณรให้มีความมั่นใจ แล้วจะ

จัดกิจกรรมอย่างไรให้เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก

และชุมชนด้วย

ปัจจุบัน การเทศน์มหาชาติถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียน

ที่ทำาให้ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนรู้จักโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม จนหันมาให้ความสนใจ

และเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

เนือ่งจากกระแสสว่นใหญใ่นชมุชนยังคงหวงแหนต้องการ

รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 

ให้คงอยู่ต่อไป 

“การเปิดโอกาสให้สามเณรข้ึนเทศน์บนธรรมาสน์ 

เป็นการสร้างศาสนทายาทในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ 

ดีมาก ปัจจุบันถึงข้ันทำาให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาและ 

ถามหา สิ่งท่ีโรงเรียนทำามาอย่างต่อเนื่องนี้ได้พิสูจน์ให้

สาธุชนเห็นแล้วว่า สามเณรมีความสามารถและทำาออกมา

ได้ดีกว่าที่คาดไว้ เพราะสามเณรมีความตั้งใจและทำา

บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ และถึงแม้จะทำา

กิจกรรมเยอะ แต่ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระวิชาก็ไม่ตก 

เพราะยิ่งเขามีสมาธิสูงมากเท่าไร ยิ่งทำาให้เขาศึกษาตำารา

เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้น”

ครูเสวียนกล่�วทิ้งท้�ยว่� เด็กที่เข้�ม�บวชเป็น

ส�มเณร แล้วได้ม�เข้�ค่�ยเทศน์ธรรม ถึงแม้จะไม่ได้

ก�้วไปถงึขัน้ขึน้ธรรม�สน์เทศนม์ห�ช�ติ แต่หลกัธรรม

ที่ได้เรียนรู้จะฝังลึกไปในจิตใจของเข� ก�รมีสติ  

คว�มอดทน ก�รคดิดีทำ�ดี และคว�มรูส้กึเกรงกลวัต่อ

ก�รกระทำ�คว�มผิด ถึงแม้ส�มเณรจะยังเป็นเด็ก  

แต่โครงก�รนี้สร้�งให้เด็กมีวุฒิภ�วะ มีคว�มน่ิงสุขุม 

จนทำ�ให้ญ�ติโยมเกิดคว�มศรัทธ�เลื่อมใสได้
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โครงการค่ายฝึก
ยอดนักเทศน์มหาชาติ

พระพี่เลี้ยงชุมชน 

พระปลัดคงศิลป์ เขื่อนอ้น

เสวียน ศิริแก้ว

สวัลนุช ศิริแก้ว

ทีมทำ�ง�น

สามเณรฤทธิพงศ์ ปายสาร

สามเณรอนุกุล สิทธิ

สามเณรธวัชชัย รักษา

สามเณรสุริยะ สมเงิน

สามเณรสรวิชญ์ ขัติยศ

สามเณรพลรัตน์ รักษา

สามเณรสุวิทย์ ศรีน้ำาเที่ยง
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ต้องตุง ต้องใจ
โครงก�รแกะสลักล�ยไทย
(ต้องตุงล�ยไทย)
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การส่งต่อความรู้และเผยแพร่ผลงาน
ให้สาธารณชนได้เห็นในวงกว้างเป็น
สิ่งสำาคัญสำาหรับการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะการทำาต้องตุงให้คงอยู่ สามเณร
ในฐานะผู้สืบทอดศาสนาและใกล้ชิดกับ
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ยิ่งต้อง
หันมาให้ความสนใจฝึกฝนมีฝีมือ
จนสามารถเป็นผู้สืบทอด และถ่ายทอด
ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไป

ต้องตุง...งานแกะสลักกระดาษสาลายไทยลวดลาย

ตา่งๆ สำาหรับใหพ้ทุธศาสนกิชนบชูาในงานเทศน์มหาชาติ

ลวดลายบนต้องตุงดัง้เดมิจึงเปน็สญัลกัษณ์ทีบ่ง่บอก

เรือ่งราวสำาคญัทางพระพทุธศาสนาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พระมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นพระชาติที่ 10 ที่สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำาเพ็ญเพียรทานบารมี ลวดลาย

ส่วนใหญ่แสดงรูปลักษณ์ของสัตว์ในวรรณคดีที่ได้รับการ

เอ่ยถึงในพระมหาเวสสันดรชาดก เช่น ช้าง ม้า หรือวัว  

ในท่วงท่าแตกต่างกันออกไป  

ต้องตุงเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน 

มีแต่คนรุ่นก่อนและพระผู้ใหญ่เท่านั้นท่ีทำาได้ งานศิลปะ

แขนงนี้จึงหาคนรุ่นใหม่สืบทอดได้ยาก เพราะเป็นงานที่

ต้องใช้เวลาและความละเอียด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่

พทุธศาสนกิชนจะเหน็ตงุหอ้ยสวยงาม เฉพาะแต่วนัสำาคญั

ทางพระพุทธศาสนาใหญ่ๆ เช่น วันวิสาขบูชา และงาน

เทศน์ธรรมมหาชาติ เท่านั้น
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สืบสานคุณค่าของต้องตุง
ส�มเณรนิมิต แซ่โซ้ง แกนนำ�โครงก�รแกะสลัก

ล�ยไทย (ต้องตุงล�ยไทย) โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดปร�งค์ ตำ�บลปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น เล่าว่า 

โรงเรียนได้เปิดสอน “ต้องตุงล�ยไทย” จึงสนใจเข้ามา

ศึกษาการทำาต้องตุง เพร�ะมีคว�มสนใจง�นด้�น 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นพิเศษ แม้ที่ผ่านมาจะมีหลาย 

หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมอนุรักษ์การทำาต้องตุงอยู่บ้าง  

แต่การประดับตกแต่งวัดด้วยตุงในงานประเพณีและ 

วันสำาคัญทางศาสนาก็ยังมีให้เห็นไม่มากนัก จึงคิดได้ว่า

ห�กเข�ต้องสืบส�นก�รทำ�ต้องตุงให้คงอยู่ เข�ต้อง

เปลีย่นรูปแบบก�รทำ�ง�นใหม ่ดว้ยก�รใหค้ว�มรู้และ

จูงใจใหส้�มเณรในโรงเรยีน เห็นคว�มสำ�คญั และเหน็

คุณค่�ของต้องตุงก่อนจะลงมือปฏิบัติจริง

ส�มเณรทีปกร แก้วโก อธิบายว่า การทำาต้องตุง 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ก�รว�ดลวดล�ยและ

ก�รตอกล�ย จำานวนสมาชิกที่เหมาะสมในการทำาตุง 

หน่ึงช้ิน ควรมีอย่างน้อย 6 รูป แต่ปัจจุบันมีสามเณร 

แกนนำาเหลืออยู่เพียง 2 รูป เพราะรุ่นพี่เรียนจบไปศึกษา

ต่อที่อื่น ส่วนแกนนำาที่เหลืออยู่คือ เขาและสามเณรนิมิต

ต่างก็ถนัดงานวาดลายด้วยกันทั้งคู่ จำาเป็นต้องรับสมัคร

สามเณรเพื่อเข้ามาฝึกฝนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 4 รูป  

โดยวางแผนคัดเลือกสามเณรท่ีมีความสนใจหรือมี 

ความถนัดด้านการตอกลายเป็นพิเศษเข้ามาเสริมทีม 

“ที่ผ่านมารุ่นพี่ไม่ได้วางแผนรับสามเณรรุ่นน้อง 

เข้ามาเป็นแกนนำาต่อ พอรุ่นพี่จบออกไป เราก็เข้ามาทำา

โครงการต่อโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของโครงการ  

ดังนั้นช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ เราต้องหาสามเณรชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 4-5 เข้ามาร่วมทีม เพื่อช่วยสานต่อโครงการ 

หลังจากแกนนำารุ่นนี้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้ว”

ส่งต่อ...เพื่อสืบสาน
ในฐ�นะแกนนำ�ท่ีเข้�ม�รับช่วงต่อจ�กรุ่นพี่   

ส�มเณรนิมิตบอกว่� คุณค่�ของก�รอนุรักษ์ศิลปะ 

ต้องตุง คือ ก�รรักษ�ล�ยไทยบนตุงที่มีคว�มวิจิตร

งดง�มให้คงอยู่ ก�รส่งต่อคว�มรู้และเผยแพร่ผลง�น

ให้ส�ธ�รณชนได้เห็นในวงกว้�งเป็นส่ิงสำ�คัญม�ก

สำ�หรับก�รสืบส�นและอนุรักษ์ศิลปะก�รทำ�ต้องตุง 

ส�มเณรในฐ�นะผู้สืบทอดศ�สน�และใกล้ชิดกับ

ประเพณี พิธีกรรม คว�มเชื่อ ย่ิงต้องหันม�ให้คว�ม

สนใจและฝึกฝนฝีมือจนส�ม�รถเป็นผู้สืบทอดและ

ถ่�ยทอดคว�มงดง�มของศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไปได้  
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“การแบ่งงาน...ทำาให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสามเณร ตลอดจนกระตุ้น
การเรียนรู้และการทำางานไปด้วยพร้อมกัน ใครถนัดวาดก็วาดของตัวเอง

วาดให้คนอื่นแล้วสอนให้คนอื่นวาดด้วย ส่วนใครถนัดตอก...ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการ
สอนทักษะการตอกให้คนอื่นด้วยเช่นกัน เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ จะได้เก่งไปด้วยกัน

ยิ่งมีการทำางานเป็นทีม งานก็ออกมาสำาเร็จตรงตามเป้าหมาย
ที่สำาคัญยังทำาให้มีผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนี้มากขึ้น”

 “เราตอ้งเตรยีมคำาพดูเพือ่ชกัชวนใหส้ามเณรรุน่นอ้ง

อยากเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ อธิบายให้เขาฟังก่อน

วา่กิจกรรมของเรามคีวามสำาคญัอย่างไร ถา้ทำาใหเ้ขาสนใจ

ได ้เขาจะไดเ้ขามารว่มกบัเรา แตถ่า้เขาไมส่นใจอยา่งนอ้ย

เขากไ็ดรู้ว้า่ตอ้งตงุคืออะไร มคีณุคา่อยา่งไรจากคำาอธบิาย

ของเรา” สามเณรนิมิตกล่าว

นอกจากการชักชวนแบบปากต่อปากกับคนที่รู้จัก

แล้ว การผลิตผลงานออกมาให้มีคุณภาพอย่างประณีต

และงดงาม ไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาผลงานใหมี้สสีนัและ

มีรูปแบบท่ีแปลกตา น่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดใจให้สามเณร

ในโรงเรียนหันมาให้ความสนใจการทำาต้องตุงมากขึ้น  

ทั้งยังสร้างความสนใจให้แก่สาธุชนที่พบเห็นในวงกว้าง 

ได้อีกทางหนึ่ง

“ต้องตุงท่ีตอกออกมาแล้ว อาจจะนำาไปลงสีให้ดูสดใส 

เปลี่ยนลวดลาย ใส่กรอบให้ดูมีคุณค่ามากขึ้น เพื่อให้

สาธชุนนำาไปเกบ็สะสมได ้ถอืเปน็การเผยแพรแ่ละสบืทอด

พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง”

ใช้ความถนัดให้เกิดประโยชน์
อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งทีย่งัหาสมาชกิไมไ่ด ้ สามเณร

ทัง้ 2 รปูจงึชกัชวนและขอความรว่มมือจากเพ่ือนสามเณร

ให้มาช่วยกันตอกตุง เพื่อปิดจุดอ่อนการทำางาน

 “ตัวเราชอบวาดภาพมาตั้งแต่เด็กๆ พอได้ลองเข้า

มาทำาต้องตุงก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองชำานาญด้านการวาดมากกว่า 

เพราะตอนฝึกฝนงานตอก ทำาออกมาไดไ้มล่ะเอยีด บางที

ทำาใหก้ระดาษฉกีขาด ดูไมป่ระณตี งานตอกเปน็งานท่ีตอ้ง

อาศัยความละเอียดอ่อน เลยต้องขอแรงจากเพ่ือน

สามเณรและสามเณรรุ่นน้องท่ีมีทักษะการตอกท่ีดีและ 

มีความสนใจอยากเข้ามาทำากิจกรรม มาช่วยกันตอกลาย 

เพื่อทำาช้ินงานออกมาให้สำาเร็จ” สามเณรทีปกรย้ำาถึง 

ความถนัดของตนเอง

เชน่เดยีวกบัสามเณรนมิติทีเ่สริมว่า เขาใชเ้วลาฝกึฝน

การวาดและการตอกลายต้องตุงถึง 1 ปี จากการฝึกฝนนี้

ทำาให้รู้ว่า เขาถนัดและชื่นชอบการวาดภาพมากกว่า 

การตอกลาย 

 “เรายังไม่มีความละเอียดอ่อนมากพอ ดังนั้น เราก็

รับผิดชอบในส่วนที่ทำาได้ คือ ตอกในจุดใหญ่ๆ ที่ไม่ต้อง

ใช้ความละเอียดมาก แล้วให้เพื่อนที่มีความชำานาญกว่า

มารับหน้าที่ตอกในมุมเล็กๆ ที่ต้องใช้ความละเอียดสูง...

จริงๆ ถามว่าตอกได้หรือเปล่า เราก็ตอกได้ แต่ผลงาน 

อาจจะออกมาไม่ดี สู้ให้คนท่ีมีความถนัดทำาดีกว่า... 

จะได้ผลงานออกมางดงามน่าประทับใจมากกว่า”

ต้องตุง...ต้องอยู่ในใจสามเณร
เป้าหมายของโครงการนี้คือ การทำาให้ต้องตุงเข้าไป

อยู่ในใจของสามเณรในโรงเรียน ด้วยการส่งเสริมให้

สามเณรมีความรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไป  

ตลอดจนคุณค่าของต้องตุงซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของ 

ภาคเหนอืทีเ่ช่ือมโยงกบัพระพทุธศาสนา ซึง่คณุสมบัตขิอง

ผู้ที่จะทำาต้องตุงได้นั้น ต้องมีคว�มขยัน อดทน ใจเย็น 

และมีคว�มเพียร เป็นสำาคัญ 
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สามเณรทั้ง 2 รูป ยอมรับว่า ถึงแม้การทำาต้องตุงจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตร

การเรยีนการสอนหลกั แต่เมือ่รับผดิชอบทำาโครงการแลว้ กต้็องบรหิ�รจดัก�ร

ทั้งคนและเวล� ด้วยก�รแบ่งง�นกันทำ� เพื่อให้งานเสร็จตามแผนที่วางไว้

ท้ังน้ีสามเณรนมิติกลา่วถงึประโยชนข์องก�รแบง่ง�นกนัทำ�วา่ ทำาใหเ้กดิ

การถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสามเณร ตลอดจนกระตุ้นการเรียนรู้และกระตุ้น

การทำางานไปด้วยพร้อมกัน ใครถนัดวาดก็วาดของตัวเอง วาดให้คนอื่นแล้ว

สอนให้คนอ่ืนวาดด้วย ส่วนใครถนัดตอกก็ต้องช่วยคนอื่นตอก แล้วต้อง 

แลกเปลี่ยนด้วยการสอนทักษะการตอกให้คนอื่นด้วยเช่นกัน ก�รแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เช่นนี้จะทำ�ให้ส�มเณรเก่งไปด้วยกัน ยิ่งมีก�รทำ�ง�นเป็นทีม ง�นก็

ออกม�สำ�เร็จตรงต�มเป้�หม�ย ท่ีสำ�คัญคือทำ�ให้มีผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ด้�นนี้ม�กขึ้น

สามเณรทีปกร อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องแบ่งกลุ่มและแจกจ่ายหน้าที่ 

การทำางานอย่างชัดเจน ท้ังฝ่ายวาดและฝ่ายตอกว่า เป็นเพราะข้อจำากัดของ 

“เวล�”  

“สามเณรทกุรปูต้องเรยีนหนงัสอืภาคปกติซึง่เปน็ภาระหนกัอยูแ่ลว้ จะทำา

กิจกรรมได้เฉพาะช่วงว่างเท่านั้น ถ้ายกให้เป็นภาระของสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง 

งานอาจจะไม่สำาเร็จตามต้องการ เลยต้องแบ่งกลุ่มช่วยกันทำางาน เพ่ือให้ทุกคน

ได้จัดสรรเวลาว่างของตัวเองมาทำาชิ้นงานให้เสร็จตามที่ตั้งใจไว้”

ถงึแมป้จัจบุนั สามเณรแกนนำาจะยังไมส่ามารถรับหนา้ท่ีเปน็ผูส้อนรุ่นนอ้ง

ไดอ้ยา่งเตม็รปูแบบ แตพ่วกเขาสามารถทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาหรอืเปน็พีเ่ลีย้ง

ท่ีดีให้กับสามเณรรุ่นน้องได้ หากรุ่นน้องมีคำาถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

การวาดและการตอกตงุ กส็ามารถเข้ามาสอบถามสามเณรรุ่นพีเ่พือ่ขอคำาชีแ้นะ

ได้ตลอดเวลา 
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ด้วยข้อจำ�กัดของทรัพย�กรบุคคลและเวล� โครงก�รแกะสลักล�ยไทย 

(ต้องตุงล�ยไทย) อ�จจะยังเดินไปไม่ถึงเป้�หม�ยของก�รฝึกฝนส�มเณร

ให้เป็นผู้ถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้และทักษะก�รทำ�ต้องตุงแก่รุ่นน้อง แต่นั่น

ไมใ่ชป่ญัห� ตร�บใดท่ียงัมสี�มเณรท่ีมคีว�มสนใจคอยดำ�เนินโครงก�รอยู่

อย่�งต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สามเณรนิมิต ม่ันใจว่าโครงการนี้ก็ยังต้องดำาเนินต่อไป 

เพราะโรงเรียนเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น ทั้งยังตระหนักดีว่า ทุกคนเป็นเจ้าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่

ทรงคุณค่าร่วมกัน จึงต้องช่วยกันทำา ช่วยกันดูแลรักษา และช่วยกันสานต่อ 

“ถ้าเราทำาได้อย่างต่อเนื่อง เวลามีงานวัด หรืองานวันสำาคัญต่างๆ เราจะ

มีตุงไปติดให้คนได้เห็นความสวยงาม ยิ่งเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดน้อยลง ความงาม 

ตรงนี้อาจจะช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้าวัดมากขึ้นก็ได้” สามเณรนิมิต กล่าวทิ้งท้าย

ฝึกจิต...ฝึกใจให้มีคุณภาพ
ครูยุทธน� พันชน พี่เล้ียงชุมชน บอกว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดปรางค์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ที่ส่งเสริม

ให้สามเณรทำากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

เมืองน่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการท่ีโดดเด่นอยู่ 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงก�รบวชป�่ โครงก�รแกะสลกัล�ยไทย (ตอ้งตุงล�ยไทย) และโครงก�ร

ขยะรีไซเคิล ทั้ง 3 โครงการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชุมนุม ซึ่งโรงเรียนมองว่� 

“เมื่อสามเณรเข้ามาทำาโครงการ
ด้วยความตั้งใจ และมีจิตใจจดจ่อ
กับสิ่งที่ทำา ขั้นตอนในการทำางาน
จะช่วยให้สามเณรมีสมาธิ 
กระบวนการที่เกิดขึ้น
เป็นการฝึกจิตให้มีคุณภาพ
ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สามเณร
มีความมุ่งมั่นและนำาพาตนเอง
ไปในทางที่ดี”
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ก�รทำ�กิจกรรมเหล�่น้ีจะชว่ยปลูกฝงัสำ�นกึรกับ�้นเกดิ

และทำ�ใหส้�มเณรเหน็ศกัยภ�พของตวัเองจ�กก�รทำ�

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

แต่ด้วยข้อจำากัดของ “เวล�” เพราะนอกจากสามเณร

จะต้องดูแลโครงการแล้ว ยังต้องรับผิดชอบการเรียนภาค

ปกติด้วย ประกอบกับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดปรางค์ จำาวัดอยู่ตามวัดต่างๆ ทั่วทั้งอำาเภอ สามเณร

แต่ละองค์ย่อมมีกิจที่จะต้องรับผิดชอบในวัดที่ตัวเอง 

จำาพรรษาอยู่ การรวมตัวกันทำากิจกรรมในช่วงวันหยุดจึง

ทำาได้ยาก 

นอกจากมีปัญหาเรื่องเวลาแล้ว ครูยุทธนายังได้ 

เรียนรู้ข้อบกพร่องสำาคัญนั่นคือ ก�รบริห�รจัดก�รคน 

ด้วยทางโรงเรียนไม่เคยทำากิจกรรมที่ต้องวางแผนการ

ทำางานอย่างเป็นขั้นตอนเช่นนี้มาก่อน การคัดเลือก

สามเณรแกนนำาชุดแรกจึงเลือกเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา 

ชั้นปีท่ี 6 เพราะเห็นว่ามีความรับผิดชอบสูงและเป็นที่

เคารพของสามเณรรุ่นน้อง ปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อสามเณร

รุ่นพี่จบการศึกษา ทั้งที่โครงการยังไม่เสร็จสิ้น ทำาให้ไม่มี

สามเณรรุน่พ่ีทีท่ำากิจกรรมมาตัง้แตต่น้มาสานตอ่โครงการ

อย่างไรก็ตามครูยุทธยายืนยันว่า การเปลี่ยนตัว

สามเณรไม่กระทบต่อการทำาโครงการแต่อย่างใด หากจะ

มีปัญหาคงเป็นเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ 

จากสามเณรรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่อาจขาดตกบกพร่องไปบ้าง 

ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่คณะครูต้องเข้าไปทำาความเข้าใจกับ

สามเณรแกนนำาที่เข้ามาใหม่ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์

โครงการอย่างแทจ้ริง เพราะทา้ยทีส่ดุแลว้ เป้าหมายหนึง่

ของโครงการคือ ต้องการส่งเสริมให้ส�มเณรแกนนำ� 

เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้สู่รุ่นน้องได้

“โรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการคัดสรรแกนนำาสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าไปเสริมในกลุ่มด้วย เพื่อ

ให้มีแกนนำารุ่นพี่ที่รู้งานสานต่อโครงการไปเรื่อยๆ จะได้

ไม่ต้องรับสมัครสามเณรแกนนำาใหม่ทุกปี ซึ่งทำาให้การ

ทำางานสะดุด” 

สำาหรับประโยชน์ท่ีสามเณรได้รับจากการทำาโครงการ 

ครูยุทธนามองว่า อย่างน้อยที่สุดโครงการนี้ก็มีส่วนช่วย

ให้สามเณรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเฉพาะ

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ จนเกิดความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง

ให้มีศักยภาพพอท่ีจะนำาความรู้มาถ่ายทอดสู่ รุ่นน้อง 
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นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึน เพราะในการสร้างสรรค์ 

ผลงานชิ้นหนึ่งให้ออกมาดีและมีคุณภาพ สามเณรต้องวางแผนแบ่งหน้าที่กัน

ทำางาน สามเณรแต่ละรูปจึงต้องพยายามทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งจะ

นำาไปสูก่ารสรา้งสรรค์ผลงานท่ีดท่ีีสดุของทีมดว้ย เช่น การทำาตอ้งตงุทีส่ามเณร

บางรูปถนัดเรื่องการตอก ไม่ถนัดเรื่องการวาด สามเณรที่ถนัดการวาดก็ต้อง

วาดแบบออกมาอย่างละเอียด เพื่อให้คนตอก ตอกออกมาได้อย่างสวยงาม 

ต้องตุงชิ้นหนึ่งอาจจะใช้ฝีมือสามเณรร่วมกันถึง 5 รูป สามเณรจึงต้องมี 

ความเอื้อเฟื้อและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันภายในทีม

เมื่อส�มเณรเข้�ม�ทำ�โครงก�รด้วยคว�มตั้งใจ และมีจิตใจจดจ่อกับ

สิ่งที่ทำ� ขั้นตอนในก�รทำ�ง�นยังช่วยให้ส�มเณรมีสม�ธิ กระบวนก�รท่ี

เกิดขึ้นเป็นก�รฝึกจิตให้มีคุณภ�พ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ส�มเณรมี 

คว�มมุ่งมั่นและนำ�พ�ตนเองไปในท�งท่ีดี กรณีตัวอย่�งที่เห็นได้อย่�ง

ชัดเจน คือ ส�มเณรที่เข้�ร่วมโครงก�รมีผลก�รเรียนที่ดีข้ึน ถึงแม้จะมี 

ภ�ระรับผิดชอบเพิ่มขึ้นก็ต�ม 

“สามเณรต้องมีสมาธิและต้องปรับระดับอารมณ์ให้พร้อมก่อนเข้ามาทำางาน 

ถ้าสามเณรอารมณ์ร้อนมาวาดรูปหรือมีอารมณ์โกรธแล้วเข้ามาตอกผ้า งานก็

จะออกมาไม่สวย ไม่มีคุณภาพ...ทุกกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของก�รเรียนรู้  

ยิ่งเป็นก�รอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีประจำ�ถิ่น สิ่งเหล่�นี้เป็น 

สิ่งสำ�คัญที่ส�มเณรต้องทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งลึกซึ้งในฐ�นะศ�สนท�ย�ท 

เพื่อเป็นกระบอกเสียงออกไปเผยแพร่องค์คว�มรู้ให้ช�วบ้�นได้ เพร�ะ

หนึ่งคำ�พูดของพระหรือส�มเณร ทำ�ให้ช�วบ้�นตั้งใจฟังด้วยคว�มศรัทธ�

ม�กกว่�ช�วบ้�นพูดกันเอง เม่ือศรัทธ�เกิด ช�วบ้�นก็จะเช่ือแล้วปฏิบัติต�ม”
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โครงการแกะสลักลายไทย (ต้องตุงลายไทย)
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระครูเมตตาพลานุกิจ

ยุทธนา พันชน

ณัฐพล มีบุญ

ทีมทำ�ง�น

สามเณรนิมิต แซ่โซ้ง

สามเณรทีปกร แก้วโก

สามเณรวิชัยศักดิ์ เสารางทอย

สามเณรช้าง ภูเท็ง

สามเณรธีรพล สุถาลา

สามเณรธัชพล หิรัญญวัตร

สามเณรธนวัฒน์  โชคสิริสมบูรณ์
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ส่งต่อคว�มรู้ 
ฟื้นฟูภูมิปัญญ�
ต้องตุง
โครงก�รต้องตุงพันชั้น
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การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่ ไม่ใช่แค่
การรักษาชิ้นงานที่จับต้องได้ 
แต่เป็นการรักษาไว้ซึ่ง “คุณค่า” 
ให้คนรุ่นหลังได้รู้ที่มาที่ไป และเข้าใจ
รากเหง้าของตนเอง โครงการนี้
เปิดโอกาสให้สามเณรได้สืบค้นข้อมูล
ความเป็นมาเป็นไปของการทำาตุง
จนกระทั่งเห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้
ด้วยตนเอง

ตุง  คือ  ธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็น

ไดใ้นภาคเหนือของประเทศไทย ทำาดว้ย ผา้ ไม้ โลหะ ดา้ย 

หรือกระดาษ  เป็นรูปแถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับ หรือ

ประกอบพธิกีรรมตามความเช่ือ โดยมีหลากหลายรูปแบบ

ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่ใช้ตุง1 

ทั้งที่ “ตุง” มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระพุทธ

ศาสนา แต่กลับขาดแคลนผู้สืบทอด โดยเฉพาะ  “ตุงพัน

ชั้น” ที่เป็นเคร่ืองประกอบประเพณีต้ังธรรมหลวงหรือ

ประเพณีเทศธรรมมหาชาติ ของชาวล้านนาในภาคเหนือ 

มาต้ังแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั หากแต่ในปจัจุบนัการสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมแขนงน้ีเร่ิมมีน้อยลง จะจำากัดอยู่เฉพาะผู้รู้

หรือพ่อครูเพียงไม่กี่คนที่ยังสามารถต้องตุงได้  

1  ที่มา : www:wikipedia.org
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แต่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธ�ร�ม 

ตำ�บลป�่ค� อำ�เภอท�่วงัผ� จงัหวดัน�่น เลง็เหน็คณุคา่

และใหค้วามสำาคญักบัศลิปวฒันธรรมและประเพณพีืน้ถิน่ 

จึงกำาหนดให้ “ก�รต้องตุง” เป็นกิจกรรมหนึ่งในวิชา

ชุมนุม เพื่ออนุรักษ์และช่วยสืบสานการต้องตุงไม่ให้

สูญหายไป จนกระทั่งโครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ย

เย�วชน จังหวัดน่�น เข้�ม�ชักชวน โรงเรียนเห็นเป็น

โอก�สดทีีจ่ะไดต้อ่ยอดก�รทำ�ง�นจึงเกิดเป็นโครงก�ร

ต้องตุงพันชั้นขึ้น

เพราะชอบ...จึงทำาได้
ส�มเณรวชิรวิทย์ กองโกย เล่าว่า เขาเข้ามาสานต่อ

โครงการจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษา เนื่องจากสนใจในศิลปะ

แขนงน้ีและเคยมีประสบการณ์ทำาต้องตุงมาก่อน โดย 

ได้รับการฝึกฝนทักษะการทำาตุงมาจากท่านเจ้าอาวาสวัด

พุ่มมาลา เมื่อมีโอกาสจึงไม่ปฏิเสธ เพราะอยากพัฒนา

ฝีมือตัวเองให้ดีขึ้น

ส�มเณรนิธิกร ศรีนวล บอกว่า ฝึกฝนการวาดรูป

มาตัง้แตส่มยัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยไดร้บัการถา่ยทอด

ความรู้จากปู่ซึ่งเป็นช่างสักลายโบราณ เมื่อเข้ามาศึกษา

ต่อที่นี่ ผลงานการวาดภาพที่โดดเด่นเข้าตาครูพี่เลี้ยง  

จนได้รับคำาชักชวนให้เข้ามาเป็นแกนนำาโครงการฯ 

“ต้ังแต่เร่ิมวาดภาพก็หัดวาดสัตว์ป่าหิมพานต์ใน

วรรณคดเีลย เพราะปูม่คีวามรูท้างดา้นนีอ้ยู่แลว้ ตอนหลงั

เพิ่งมารู้ว่าภาพวาดสัตว์ในวรรณคดีที่เคยฝึกมามีลักษณะ

คล้ายกับลวดลายบนต้องตุง จึงไม่ลำาบากที่ต้องเข้ามา 

รับผดิชอบงานสว่นนี ้เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราชอบและทำาไดด้”ี 

สามเณรนิธิกรกล่าว

เมื่อคว�มชอบผูกรวมกับกระบวนก�รหนุนเสริม

จ�กพี่เลี้ยงโครงก�ร ได้กล�ยเป็นแรงผลักดันให้ 

กลุ่มส�มเณรอย�กพัฒน�ก�รทำ�ต้องตุงให้มีคว�ม

หล�กหล�ย น่�สนใจ และเข้�ถึงศรัทธ�ญ�ติโยม 

ม�กขึ้น 

 

คน้ควา้หาข้อมูลภูมิปัญญา “ตอ้งตงุ”
สามเณรวชิรวิทย์ บอกว่า จากเดิมที่สามเณรใน

ชุมนุมจะวาดเฉพาะลวดลายสัตว์ 12 ราศีตามแบบรุ่นพี่ 

ทีท่ำามาก่อน แต่หลงัจากไดเ้ข้ารับการอบรมเชงิปฏิบัติการ

พัฒนาโครงการ ท่ีเน้นสร้างกระบวนการคิดและการวางแผน

การทำางาน กระบวนการเหล่าน้ีได้ กระตุ้นคว�มสงสัยใคร่รู้ 
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“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ ที่เน้นการสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และการวางแผนการทำางาน กระบวนการเหล่านี้ได้ กระตุ้นความสงสัยใคร่รู้

ให้พวกเขาลงมือค้นคว้าหาข้อมูล จนรู้ว่าลวดลายบนตุงมีมากมายหลายแบบ
จึงช่วยกันเสาะหาลวดลายที่แตกต่าง เพื่อนำามาใช้ประกอบการวาดตุง”

ให้พวกเขาลงมือค้นคว้าหาข้อมูลท่ีมา ประวัติ และลวดลาย 

จนรู้ว่า ลวดลายบนตุงมีมากมายหลายแบบ จึงช่วยกัน

สบืคน้ลวดลายท่ีแตกตา่ง โดยลงพืน้ทีช่มุชนสบืคน้ตอ้งตงุ

เก่าๆ ท่ีชาวบ้านเก็บรักษาไว้ นำามาลอกลาย เพื่อใช้

ประกอบการวาดตุงต่อไป เช่น ลายสัตว์ในตำานาน 

ป่าหิมพานต์ และสัตว์ในวรรณคดีจำาพวกกินรี เป็นต้น  

ทั้งนี้ลวดลายท่ีพบเห็นบนตุงเป็นการสื่อสารให้เห็น 

ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามคัมภีร์มหาชาติกัณฑ์ต่างๆ  

ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นลวดลายดั้ ง เดิม ท่ีทำาสืบต่อกันมา 

โดยตงุเก่าแก่จะมกีารประทบัลายเซน็หรอืชือ่ผูส้รา้งสรรค์

ชิ้นงานบนตุง ทำาให้สามารถสืบสาวถึงท่ีมาที่ไปของตุง

แต่ละชิ้นได้  และยังพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ 

ต้องตุงส่วนใหญ่จะเป็นครูบา (พระสงฆ์) และชาวบ้านท่ี

เป็นงานช่างสิบหมู่ 

ผลลัพธ์ท่ีได้ทำาให้จากเดิมท่ีสามเณรมีคลังลวดลาย

อยู่เพียงประมาณ 10 แบบ แต่ปัจจุบันสามเณรสามารถ

ตอ้งตงุไดเ้พิม่ขึน้อีกเท่าตวั ซึง่ลวดลายท่ีเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่

เปน็ลวดลายทีม่คีวามละเอยีดและทา้ทายตอ่การวาดมาก

 นอกจากการพฒันาลวดลายใหม้คีวามนา่สนใจแลว้  

การหนุนเสริมของโครงการฯ ยังทำาให้กลุ่มสามเณร

โครงการตอ้งตงุพนัชัน้สามารถสำารองวสัดอุุปกรณ์สำาหรบั

การตอกตุง (สิ่ว) ได้เพียงพอต่อความต้องการ ช่วยให้ 

การทำางานราบรืน่ จนสามารถผลติผลงานออกมาได้อยา่ง

รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น

“งานต้องตุงจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะ

ต้องอาศัยทักษะถึง 2 อย่าง ทั้งการวาดและการใช้สิ่ว 

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สำาหรับใช้ตอกลาย ถ้าขาดทักษะอย่างใด

อย่างหน่ึงไปก็ไม่สามารถทำาชิ้นงานออกมาได้สำาเร็จ  

ทีส่ำาคญักระบวนการทัง้หมดต้องใชเ้วลาในการสร้างสรรค์

ผลงาน” สามเณรวชิรวิทย์ กล่าวว่า หลายคนลงมือทำา 

ต้องตุงได้ไม่นานก็ท้อหรือเลิกราไป เพราะขาดทักษะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่มีเวลามากพอ การทำาตุงให้

สำาเร็จคนเดียวจึงเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ก�รทำ�ง�น 

เป็นกลุ่ม ง�นจึงสำ�เร็จได้

ฝึกให้ชำานาญก่อนลงมือปฏิบัติจริง

ปัจจุบัน โครงการต้องตุงพันชั้น มีสามเณรแกนนำา

รว่มรบัผดิชอบ 5 รปู คอยถา่ยทอดความรู ้ทัง้การวาดและ

การตอกตุงให้สมาชิกซึ่งเป็นสามเณรรุ่นน้องประมาณ  

20 รปู สบัเปลีย่นหมนุเวยีนกันมาผลิตชิน้งานเพือ่เผยแพร่

ให้พุทธศาสนิกชนได้ชื่นชมความงามในวันสำาคัญต่างๆ 

สามเณรนิธิกรบอกว่า การหาสมาชิกใช้วิธีเปิดรับสมัคร

ตามความสนใจ เมื่อได้สมาชิกครบตามต้องการแล้ว 

จึงมาประชุมร่วมกัน เพื่อสอบถามสามเณรแต่ละรูปว่า 

ใครมีความถนัดทางด้านใดเป็นพิเศษ สนใจอยากวาดตุง

หรือตอกตุงมากกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อจะได้แบ่งกลุ่มสามเณร

รุ่นพี่ให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

“ใครสนใจแบบไหนเราจะให้ไปฝึกฝนด้านน้ัน ไม่บังคับ

ว่าจะต้องมาเรียนหรือมาทำาเหมือนกันหมด แต่สามเณร

ทกุรูปจะมโีอกาสได้ฝึกฝนทัง้การวาดและการตอก เพือ่จะ

ได้มีความรู้ครบทั้ง 2 ส่วน” สามเณรนิธิกรกล่าว

สามเณรแกนนำา บอกว่า สามเณรที่สนใจวาดลาย 

ต้องฝึกฝนทักษะการวาดภาพและต้องรู้จุดเด่นของ
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ลวดลายแต่ละแบบ หากสามเณรจดจำาลวดลายได้ก็ย่ิงดี เพราะเม่ือลงมือวาดภาพ

จะสามารถถา่ยทอดลายเสน้ออกมาได้เปน็ธรรมชาตมิากกวา่  ถา้ใครวาดดแีลว้ 

จะใหล้งมอืวาดจริงเลย สว่นสามเณรทียั่งไมเ่คยวาด กต้็องฝึกวาดจนกว่าจะได้

มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ  ส่วนคนที่ชอบ “ก�รต้อง” หรือ “ก�รตอก” จะต้อง

เรียนรู้การใช้สิ่วสำาหรับแกะลวดลายตามเหลี่ยมมุมที่แตกต่างกัน

ด้วยคว�มมุ่งม่ันและต้ังใจอย�กถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้ให้ส�มเณรรุ่นน้อง 

ปัจจุบันส�มเณรแกนนำ�กำ�ลังออกแบบแผนก�รสอนทำ�ตุง ด้วยก�รเรียง

ลำ�ดับข้ันตอนก�รฝึกฝนต้ังแต่เร่ิมฝึกว�ด ไปจนถึงก�รตอกตุงอย่�งละเอียด 

ยกตัวอย่�งเช่น วิธีก�รว�ดสัตว์ 12 ร�ศีแต่ละชนิด ควรเร่ิมว�ดจ�กส่วนใด

เป็นลำ�ดับแรก หรือแม้แต่เทคนิค “ก�รต้อง” ที่ขึ้นอยู่กับน้ำ�หนักมือของ

แต่ละคน รวมทั้งก�รเลือกใช้สิ่วสำ�หรับแกะล�ยในแต่ละจุด 

ลวดลายของการเรียนรู้
ปัจจบัุน โครงการตอ้งตงุพันชัน้ ไดส้รา้งผลงานออกมาเปน็ทีน่า่พอใจ และ

สร้างความภาคภูมิใจให้สามเณรเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกชิ้นเกิดจาก 

ความตั้งใจที่พวกเขาบรรจงวาด เพ่ง ลงน้ำาหนัก และออกแรงตอกให้กระดาษ

ธรรมดา ปรากฏเป็นลวดลายที่วิจิตรบรรจง

นอกจ�กผลง�นท่ีเห็นเป็นรูปธรรมอย่�งชัดเจนแล้ว ก�รต้องตุง 

ยังทำ�ให้ส�มเณรได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นเป็นทีม รู้จักก�รแบ่งหน้�ท่ี และ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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“ตุงถ้าช่วยกันทำา แป๊บเดียวก็เสร็จ อย่างงานวาด 

ชิ้นหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนงานตอกถ้าทำา 

คนเดียวอาจใช้เวลานานหน่อย แต่ถ้าหลายคนช่วยกันตอก 

ไม่เกิน 3 ชั่วโมงก็เสร็จ เพราะเมื่อลงมือทำาตุงแต่ละครั้ง

ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกความอดทนและความ

พยายามไปในตัว เมื่อเราจดจ่อกับการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็

จะเกิดสมาธิตามมา แล้วทำาให้บุคลิกของเรานิ่งขึ้นด้วย” 

สามเณรวชิรวิทย กล่าว

สามเณรวชิรวิทย์ บอกต่อว่า เมื่อเข้ามารับผิดชอบ

เป็นแกนนำาโครงการ ด้วยหน้าที่ทำาให้เขามีโอกาสเข้าไป

คลุกคลีกับผู้อ่ืน ทั้งการเป็นทั้งพี่เลี้ยงคอยสอนสามเณร 

รุ่นน้อง เป็นผู้ประกาศเชิญชวนให้สามเณรเข้ามาร่วม

ชุมนุม หรือแม้แต่การออกไปอบรมตามเวทีต่างๆ ที่ต้อง

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้

เข�มีคว�มมั่นใจในตวัเอง และกล้�พดูกล้�แสดงออก 

ม�กขึ้น

ขณะที่สามเณรนิธิกรบอกว่า กระบวนก�รเรียนรู้ที่

เกดิขึน้จ�กก�รทำ�ตงุ ทำ�ให้เข�มีสติม�กขึน้ โดยสตเิริม่

กอ่ตัวขึน้จ�กคว�มตัง้ใจอย�กทำ�โครงก�รออกม�ใหด้ ี

เพร�ะเป็นหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีต้องทำ�ให้

สำ�เร็จ

“กลุ่มของเราจะประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า

การทำาโครงการระหวา่งกนัทกุสามเดือน เพือ่ปรบัปรงุแผน

งานจนเกิดความมั่นใจในการทำางาน หรือกรณีที่มี

ญาติโยมมาสั่งจองตุงเร่งด่วน เราก็ต้องประชุมเพื่อรีบ

วางแผนการทำางานให้สำาเร็จและมีคุณภาพ”

สามเณรนิธิกรบอกต่อว่า ก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณพีืน้ถิน่ใหค้งอยู ่ไม่ใชแ่คก่�รรกัษ�ช้ินง�น

ท่ีจับต้องได้ แต่เป็นก�รรักษ�ไว้ซึ่ง “คุณค่�” ให้คน 

รุ่นหลังได้รู้ที่ม�ที่ไป และเข้�ใจร�กเหง้�ของตนเอง 

“เมื่อลงมือทำาตุงแต่ละครั้งต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกความอดทนและความพยายามไปในตัว 
เมื่อเราจดจ่อกับการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเกิดสมาธิตามมา แล้วทำาให้บุคลิกของเรานิ่งขึ้นด้วย”

โครงก�รนี้เปิดโอก�สให้ส�มเณรได้สืบค้นข้อมูล  

คว�มเป็นม�เป็นไปของก�รทำ�ตุง จนกระท่ังทำ�ให้

ส�มเณรเห็นคุณค่�ของศิลปะแขนงนี้ด้วยตนเอง 

ในที่สุด

โดยเมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2558 กลุ่มสามเณร 

แกนนำาได้นำาต้องตุงที่แกะสลักไว้เข้าร่วมในงานสืบสาน

ประเพณีไทลื้อจังหวัดน่านด้วย

“รู้สึกภูมิใจที่สามารถส่งต่อความรู้และทักษะการ 

ต้องตุงใหส้ามเณรรุน่นอ้งได ้รวมทัง้ยังสามารถรักษาและ

เผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเอาไว้ได้” สามเณร 

นิธิกรกล่าว

สามเณรวชิรวิทย์เสริมว่า บางคนอาจคิดว่าการทำา

ตุงไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร แต่อย่างน้อย ถ้าได้เข้ามา

ฝึกตรงนี้ เมื่อล�สิกข�ออกไปจะได้มีวิช�คว�มรู้ติดตัว

ไปประกอบอ�ชีพได้

สามเณรได้พัฒนา...ครูได้เรียนรู้

ครูรัชนี จันทรักษ์ พ่ีเล้ียงชุมชน กล่าวว่า คว�มย�ก

ของก�รเข�้ม�เปน็พีเ่ลีย้งโครงก�รต้องตุงพนัชัน้ อยู่ที่

ก�รทำ�ให้ส�มเณรค้นพบคว�มถนัดของตัวเอง การทำา

ต้องตุงใช้ทั้งทักษะการวาดและการตอกตุงออกมาเป็น

ลวดลาย แตล่ะลายกม็คีวามยากงา่ยแตกตา่งกนั สามเณร

เข้ามาช่วงแรกอาจยังไม่รู้ว่าตนเองถนัดงานแบบไหน  

ครูก็ต้องเข้าไปดูแลให้สามเณรได้ฝึกฝนจนกระทั่งรู้  

ความถนัดของตัวเอง

ครูรัชนีบอกว่า เธอรักการวาดรูป รักงานศิลปะอยู่แล้ว

จึงไม่รู้สึกลำาบากใจท่ีเข้ามาดูแลโครงการนี้ และสามารถ

ให้คำาแนะนำาสามเณรด้านการวาดได้
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“เราชอบการวาดอยู่แล้ว เลยรู้ว่าทักษะเหล่านี้ฝึกฝนได้ สำาหรับสามเณร

รุน่ใหมที่ไ่มเ่คยมปีระสบการณ์ทำาตงุมาก่อน กต็อ้งใหก้ำาลงัสามเณรในการฝกึฝน

ทักษะทั้งการวาดและการต้องอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงแนะนำาให้สามเณรค้นหา

ข้อมูลประวัติความเป็นมาและที่มาที่ไปของศิลปะการทำาตุงด้วยตนเอง  

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ ซึง่จะทำาใหส้ามเณรเหน็คณุคา่ของการทำาตงุดว้ยตนเอง”

สำาหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตัวสามเณรน้ัน ครูรัชนีบอกว่า 

สามเณรแกนนำามีความม่ันใจในตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น จากเดิมที่ 

มักเก็บตัวเงียบไม่ค่อยสุงสิงกับผู้อื่น ปัจจุบันสามเณรแกนนำามีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกัน และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสามเณรรุ่นน้องในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด 

โครงการนี้ทำาให้สามเณรไว้วางใจครูมากขึ้น ครูจึงสามารถเข้าไปเป็นท่ีปรึกษา

ให้สามเณรในด้านอื่นๆ ได้ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำาโครงการ เพราะไม่ใช่แค่

ส�มเณรที่ได้พัฒน� แต่ครูเองก็ได้คว�มรู้และได้ทักษะก�รทำ�ตุงติดตัว 

ไปด้วย

ตุงหนึ่งชิ้นงานสำาเร็จขึ้นมาได้ เกิดขึ้นจากส่วนประกอบหลายๆ อย่าง  

ทัง้ทักษะงานฝมีอื งานช่าง และความอดทน ท่ีสำาคญัคอื ใจทีใ่สล่งไปในชิน้งาน

แตล่ะชิน้ คว�มมุง่มัน่ตัง้ใจของส�มเณรในก�รสง่ต่อรูปคว�มรูจ้�กรุน่สูรุ่น่  

จึงเป็นก�รส่งต่อคุณค่�ท�งประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ ด้วยสำ�นึก 

ในหน้�ที่ของพลเมือง โครงก�รต้องตุงพันชั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

วดันโิครธ�ร�ม แสดงให้เห็นว�่ทกุคนส�ม�รถสร�้งสรรคส์ิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์

ให้เกิดขึ้นหรือดำ�รงอยู่ในชุมชมท้องถ่ินของตนเองได้ ไม่ว่�จะอยู่ใน

ตำ�แหน่งหน้�ที่ใด เป็นใคร หรืออยู่ในสถ�นะใดก็ต�ม 

ตุงหนึ่งชิ้นงานสำาเร็จขึ้นมาได้ เกิดขึ้นจากส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ทั้งทักษะ
งานฝีมือ งานช่าง และความอดทน ที่สำาคัญ คือ ใจที่ใส่ลงไปในชิ้นงานแต่ละชิ้น 
ความมุ่งมั่นตั้งใจของสามเณรในการส่งต่อรูปความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
จึงเป็นการส่งต่อคุณค่าทางประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่
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โครงการต้องตุงพันชั้น
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระปลัดคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ

เสวียน ศรีแก้ว ประกาย นามติ๊บ

รัชนี จันทรักษ์ สุวิทย์ ถุงเสน

ทีมทำ�ง�น

สามเณรวิชรวิทย์ กองโกย

สามเณรนิธิกร ศรีนวล

สามเณรอิทธิชัย เดชฤทธิ์

สามเณรสุริยะ สมเงิน

สามเณรติณภพ สกุลคำา
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จัดก�รขยะ...
จัดก�รตนเอง
โครงก�รกำ�จัดขยะ
ภ�ยในโรงเรียน
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ถ้าเราไม่ทำาแล้วใครจะทำา...ในฐานะรุ่นพี่
ปกติเราก็เป็นผู้นำาในการทำากิจกรรมต่างๆ 
ในโรงเรียนอยู่แล้ว พอมีโครงการนี้เข้ามา
ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่
จะต้องทำา...ถึงแม้ปริมาณขยะที่ทิ้งใน
แต่ละวันจะไม่ลดจำานวนลง แต่โรงเรียนก็
สะอาดขึ้น เพราะสามเณรทิ้งขยะลงถัง

พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ทุกวันนี้ “ยิ่งใช้  

ยิ่งเพิ่ม” ขยะอย่างไม่มีวันหยุด!!! 

ปัญหาขยะจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกในทุกๆ ที่ที่

มผีูค้นอาศยัอยู่ จำานวนขยะในภาพรวมเพิม่สงูข้ึนจนกำาจัด

ไม่ทัน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นมลพิษทางสายตา 

เนื่องจากความมักง่ายของคนที่ทิ้งขยะไม่เลือกที่ 

ถ้าไม่ทำาแล้วใครจะทำา...
ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดดอนมงคลสันติสุข

วิทย� ตำ�บลดู่พงษ์ อำ�เภอสันติสุข จังหวัดน่�น ก็เช่นกัน 

แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีสามเณรเพียง 60 รูป  

ก็ไม่วายต้องประสบปัญหาขยะเกลื่อนโรงเรียน จากการ

ทิ้งของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคนนอกที่เข้ามาเล่นใน

โรงเรียน โดยเฉพาะการมีสหกรณ์ในโรงเรียนทำาให้

สามเณรมีการซื้อของจากสหกรณ์รับประทานแล้วยังมี 

การทิง้เร่ียราดบ้าง ไมต่รงถังขยะบ้าง แมต้อนเชา้ครูจะพา
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นักเรียนลงเก็บขยะก่อนเข้าห้องเรียนแล้วก็ตาม จึงเกิด

คำาถามขึน้วา่ “ทำ�อย�่งไรให้คนท้ังในและนอกโรงเรยีน

ทิ้งขยะให้เป็นที่ และมีก�รนำ�ขยะที่เหลือใช้เหล่�นี้ 

ม�ทำ�ให้เกิดประโยชน์”

 ส�มเณรณัฐวุฒิ คำ�เฟื่องฟู แกนนำ�โครงก�ร

กำ�จัดขยะภ�ยในโรงเรียน เล่าถึงต้นทางการเข้าร่วม

โครงการว่า ได้รับการสนับสนุนจาก พระครูถ�วร 

รตัน�นกุจิ ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัติสุข

วิทย� ท่ีนำาสามเณรไปประชุมร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริม 

ก�รเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ�) เพ่ือทำ�โครงก�รเสริม

ศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชน จังหวัดน่�น 

“พระครูบอกให้คิดโครงการที่อยากทำา ตอนนั้นเห็น

โรงเรียนสกปรกมาก มีขยะเต็มไปหมด มองไปทางไหนก็

ไม่สบายหูสบายตา อยากทำาให้โรงเรียนกลับมาสะอาด

เหมือนเดิม” 

สามเณรณฐัวุฒ ิบอกวา่ ใจจรงิตอนแรกเขาไม่อยาก

เข้ามาดูแลโครงการ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ในโรงเรียนท่ี

ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ทั้งประธานสหกรณ์โรงเรียน  

เลขาฯ ประธานโรงเรียน แถมยังเป็นผู้นำาชักชวนให้

สามเณรรุ่นน้องทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน

อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีงานจัดสถานที่ ซ่อมแซมสิ่งของ 

หรือแม้แต่งานช่าง  หากเข้ามารับผิดชอบดูแลโครงการนี้ 

อาจจะทำางานได้ไม่เต็มที่   

แต่เพร�ะเป็นคนไม่นิ่งดูด�ยต่อปัญห� ส�มเณร

ณัฐวุฒิตกลงใจเข้�ม�เป็นแกนนำ�โครงก�รในที่สุด

“ถ้าเราไม่ทำาแล้วใครจะทำา อย่างที่บอก...ในฐานะ 

รุ่นพ่ีปกติเราก็เป็นผู้นำาทำากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 

อยู่แล้ว พอมีโครงการนี้เข้ามาก็ถือเป็นความรับผิดชอบ

ของเราที่จะต้องทำา” สามเณรณัฐวุฒิกล่าว

ขยะ...เรื่องไม่เล็ก

การเข้ามาจัดการปัญหาขยะท้ังโรงเรียนไม่ใช่เร่ืองเล็ก 

สามเณรณัฐวุฒิวางแผนเฟ้นหาสามเณรแกนนำาเข้ามา 

ร่วมทีม พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคัดเลือก

สามเณรแกนนำาว่า ดูจาก คว�มสนใจ คว�มรับผิดชอบ 

และก�รตรงต่อเวล� เป็นหลัก มองว่า คว�มสนใจ เป็น

คุณสมบัติที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรก เนื่องจาก
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“หากจะให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบคงไม่ยุติธรรม
เขาจึงตั้งธงไว้ว่า ไม่ว่าใครเป็นคนทิ้งขยะ สามเณรทุกรูปต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด

เพราะโรงเรียนเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง”

การบังคับให้ผู้อื่นทำาในสิ่งที่เขาไม่สนใจหรือไม่ชอบนั้น

สำาเร็จได้ยาก ถึงแม้คนที่โดนบังคับจะยอมทำาตามท่ีบอก 

แต่อาจส่งผลให้งานออกมาได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามเป้า

หมายที่วางไว้ 

เม่ือมีความสนใจเป็นทุนแล้ว ก็ต้องมีคว�มรับผิดชอบ

และตรงต่อเวล� เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามเณรจะทำางานท่ี

ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้

การเฟ้นหาผู้สนใจ สามเณรณัฐวุฒิใช้วิธีประชาสัมพันธ์

หน้าเสาธง ประกาศรับสมัครแกนนำาเข้ามาร่วมโครงการ 

เพราะในฐานะรุ่นพี่ที่รู้จักมักคุ้นกับสามเณรรุ่นน้องอยู่ 

พอสมควร จึงใช้เวลาไม่นานในการสรรหาแกนนำาที่มี

คุณสมบัติตามที่วางไว้เข้ามาเป็นสมาชิก  

อยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

ผลจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทีมพ่ีเล้ียง

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 

ทำาให้สามเณรแกนนำาเรียนรู้ว่า ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น

เปน็สิง่สำ�คญั และก�รทำ�ง�นใหญไ่มส่�ม�รถสำ�เรจ็ได้

โดยคนๆ เดียว 

เมือ่สรรหาทมีสามเณรแกนนำาจนเปน็ทีน่า่พอใจแลว้ 

แกนนำาทั้งหมดจึงนำาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมา

วางแผนการทำางานร่วมกัน พร้อมแบ่งหน้�ที่ในก�ร

ทำ�ง�นอย่�งชัดเจนต้ังแต่ต้น เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจท่ี

ตรงกันระหว่�งทำ�ง�น

“ตอนนัน้พอเหน็ภาพครา่วๆ แลว้ว่าตอ้งทำาอะไรบ้าง 

ท่ีคิดไว้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก

ขยะหน้าเสาธงและขอความร่วมมือให้สามเณรช่วยกัน 

คัดแยกขยะ จัดแบ่งเวรประจำาวันเพื่อตรวจดูแลความ

เรียบร้อย และทำาป้ายรณรงค์ให้สามเณรทิ้งขยะลงถัง 

ทั้งหมดนี้สามเณรแกนนำาทำาเองทั้งหมดไม่ได้ ต้องขอ

ความร่วมมือจากกลุ่มอื่นๆ ให้เข้ามาช่วยด้วย”

สามเณรณัฐวุฒิ บอกว่า เป้�หม�ยหลักของ

โครงก�รต้องก�รปลูกฝังให้ส�มเณรในโรงเรียนรู้จัก

หน้�ท่ีของตัวเอง ดว้ยการให้คว�มรว่มมอืในก�รรกัษ�

คว�มสะอ�ดภ�ยในโรงเรียน กล่าวคือ สามเณรทุกรูป

ต้องทิ้งขยะให้ลงถัง หากเห็นขยะหล่นเกลื่อนกลาดก็ต้อง

ช่วยกันเก็บ แล้วนำาไปทิ้งลงถังขยะ

ส่วนเป้าหมายรอง คือ ก�รให้คว�มรู้วิธีคัดแยก

ขยะแก่ส�มเณร จนส�มเณรส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง 

โดยกลุ่มสามเณรแกนนำาใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ ไม่เกิน 

ครั้งละ 5 นาที

“ข้อมูลเรื่องการคัดแยกขยะ ส่วนหนึ่งถามจาก 

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน อกีสว่นหน่ึงคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต 

พอได้ลงมือทำาเอง ทำาให้ได้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ขยะบางอย่าง

สามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้บางอย่างนำามารีไซเคิล หรือ

นำาไปขายได้ จึงนำาความรู้เหล่านี้ไปบอกกับสามเณร 

หน้าเสาธง ซึ่งจะใช้เวลาแต่ละคร้ังไม่นานเพ่ือไม่ให้ผู้ฟัง

รู้สึกเบื่อ” 
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แนวคิดเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาขยะของสามเณรณัฐวุฒิ ต้องการ 

ความร่วมมือจากสามเณรท้ังโรงเรียน เน่ืองจากมองว่าขยะถูกท้ิงเกล่ือนกลาด 

ห�กจะให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบคง 

ไม่ยุติธรรม เข�จึงตั้งเป้�หม�ยไว้ว่� ไม่ว่�ใครเป็นคนทิ้งขยะ ส�มเณร 

ทุกรูปต้องรับผิดชอบร่วมกันท้ังหมด เพร�ะโรงเรียนเป็นของทุกคน ไม่ใช่

ของใครคนใดคนหน่ึง แนวคิดนี้นำามาซ่ึงกลยุทธ์ก�รจัดแบ่งเวรเก็บขยะ

ประจำ�วนั โดยมสีามเณรแกนนำาเปน็ผูน้ำาทมีใหช้ว่ยกนัเกบ็ขยะภายในโรงเรยีน 

เพื่อนำามาคัดแยกอีกครั้งในวันศุกร์ 

ผลตอบรับจากการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะเป็นไปในทิศทาง 

ที่ดีและเช่ือมโยงกับการจัดเวรเก็บขยะในตอนเช้า สังเกตได้จากสามเณรให้ 

ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลนอกรอบและให้ความร่วมมือในการทำา

กิจกรรมเก็บขยะตอนเช้าด้วยความเต็มใจ

การคดัแยกขยะ เพือ่นำาไปทำาประโยชนข์องโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัติสขุ

วิทยา แบ่งขยะออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ขยะเศษอาหารซึ่งเป็นขยะเปียก ใบไม้ 

กระดาษ ขวดแก้ว และขวดพลาสติก สำาหรับเศษอาหารและใบไม้ชุมนุมเกษตร

มารับไปทำาปุ๋ย  กระดาษชุมนุมศิลปะมารับไปทำาเป็นรูปปั้น โดยจะนำากระดาษ

ไปแชน่้ำาใหเ้ปือ่ย แลว้ผสมกบัปอสาเพือ่ทำาใหก้ระดาษเหนยีวและมคีวามคงทน 

ซึ่งสามเณรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านในชุมชน  ขวดพลาสติก 

บางส่วนแยกออกมาเพื่อนำาไปทำางานศิลปะหรือแจกัน ส่วนที่เหลือถึงจะนำาไป

ขายพร้อมขวดแก้ว รายได้นำาเข้าสหกรณ์โรงเรียน
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“ก่อนหน้านี้เวลาลงมือทำาอะไรไม่เคยวางแผน ทำาไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่โครงการนี้
ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำางาน เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้...

พอเข้ามาทำาจริงๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระ เพราะเรามีแผนงานที่ชัดเจน”

แก้ปัญหาให้ตรงจุด
 การทำากิจกรรมเดนิหนา้ไปดว้ยด ีแม้จะไม่ไดป้ระชมุ

ร่วมกันบ่อยนัก แต่ทุกครั้งที่ประชุม พวกเขาจะนำาปัญหา

ที่พบระหว่างการทำาโครงการมาพูดคุยแลกเปล่ียนกัน  

เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้าง 

แต่ทีมงานก็มีคว�มยืดหยุ่น พร้อมรับฟังคว�มคิดเห็น 

และพร้อมปรับเปลี่ยนก�รทำ�ง�นอยู่เสมอ

ยกตวัอย่างเชน่ ปัญหาท่ีสามเณรท้ิงขยะไว้ตามซอก

และตามร่องต้นไม้ ครั้งหนึ่งมีการประชุมจนได้ข้อสรุป 

ถึงมาตรการแก้ไขปัญหา ใช้วิธีประกาศหน้าเสาธงแจ้งให้

สามเณรทั้งโรงเรียนทราบว่า หากทางกลุ่มพบสามเณรที่

แสดงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีบทลงโทษให้สามเณรรูปนั้น

เก็บขยะท้ังโรงเรียน แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว มาตรการน้ีใช้ไม่ได้ผล

และไม่ได้ทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น 

“ที่ไม่ได้ผล เพร�ะเร�ไม่ได้แก้ปัญห�ท่ีต้นเหตุ

และใช้วิธีก�รลงโทษที่ไม่สมเหตุสมผล สุดท้�ยก็ไม่มี

ใครว่�งพอไปนัง่จบัผดิว�่ส�มเณรรปูใดท้ิงขยะไวต้�ม

ซอกมุมของต้นไม้เหล่�นั้น” 

เมื่อได้กลับม�ทบทวน จึงพบต้นตอของปัญห� 

นั่นคือ จำานวนถังขยะในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณ

ขยะและความต้องการของนักเรียน พวกเขาจึงจัดทำา 

ถังขยะเพิ่ม ผลที่ได้คือ ปริม�ณขยะที่หล่นเกลื่อนกล�ด

ลดจำ�นวนลงทันต� ขยะต�มซอกมุมต้นไม้ก็ไม่มีให้

เห็นอีกเลย

“ตอนเพิ่มจำานวนถังขยะ เราทำาแผ่นป้ายรณรงค์ 

ขอความร่วมมือให้สามเณรท้ิงขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้ว

นำาไปติดตามจุดต่างๆ...ซึ่งก็ได้ผลดี ถึงแม้ปริม�ณขยะ 

ที่ทิ้งในแต่ละวันจะไม่ลดจำ�นวนลง แต่โรงเรียนก็

สะอ�ดขึ้น เพร�ะส�มเณรทิ้งขยะลงถัง” 

เรียนรู้จากการลงมือทำา
เมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นแกนนำาโครงการสามเณร 

ณัฐวุฒิสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง  

ทัง้ทีก่่อนหนา้นีเ้ขาเปน็ผูน้ำาสามเณรรุ่นนอ้งใหท้ำากจิกรรม

หลายอย่างในโรงเรียน แต่พอได้มาทำาโครงการนี้ยิ่งรู้สึก

ว่าเขามีคว�มรับผิดชอบและเป็นคนตรงต่อเวล�ม�กข้ึน 

เพร�ะนอกจ�กต้องทำ�หน้�ท่ีผู้นำ�แล้ว ยังต้องคิดว�งแผน 

ลงมือทำ�กิจกรรม และติดต�มผลลัพธ์จ�กก�รทำ�ง�น

ในทุกขั้นตอน 

“ก่อนหน้�น้ีเวล�ลงมือทำ�อะไรไม่เคยว�งแผน  

ทำ�ไปต�มสถ�นก�รณเ์ฉพ�ะหน�้ แต่โครงก�รนีฝ้กึให้

รู้จักคิด วิเคร�ะห์และว�งแผนก�รทำ�ง�น เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้...พอเข้�ม�ทำ�จริงๆ ก็

ไม่ได้รู้สึกว่�เป็นภ�ระ เพร�ะเร�มีแผนง�นที่ชัดเจน”

สามเณรณัฐวุฒิย้ำาว่า การทำางานเป็นทีมต้อง 

ช่วยเหลือกัน คนเป็นหัวหน้�ไม่ควรเอ�แต่ว�งอำ�น�จ

บ�ตรใหญ่ หรือออกคำ�สั่งให้ลูกน้องทำ�โดยที่ตัวเอง 

ไม่ทำ�อะไรเลย ห�กผู้นำ�ประพฤติตัวเช่นนั้นย่ิงเป็น 

ก�รสร้�งคว�มขัดแย้งและสร้�งแรงต่อต้�น เพร�ะ

พฤติกรรมดังกล่�วเป็นก�รกดขี่และบังคับฝืนใจผู้อ่ืน  

เมื่อคนทำ�ง�นมีคว�มรู้สึกขัดแย้งไม่อย�กเชื่อฟังผู้นำ� 

อยู่ในใจ สุดท้�ยง�นก็ออกม�ไม่มีคุณภ�พ

“สิ่งที่เณรน้องทำาไม่ได้ เราก็เข้าไปช่วย สิ่งไหนที่เขา

ทำาได้ก็ปล่อยให้เขาทำา เขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ถ้า

เป็นงานหนักๆ ในฐานะรุ่นพี่เราจะเข้าไปทำาก่อน เพื่อ 

แบ่งเบาภาระ หรือไมก็่ทำาใหด้เูป็นตัวอย่าง แลว้ชว่ยเหลอื

แบ่งงานกันทำาจนเสร็จ”
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สามเณรณัฐวุฒิ บอกว่า บทเรียนการทำางานต่างๆ เหล่านี้ เขาได้รับการ

อบรมสั่งสอนมาจากพระครูเจ้าอาวาส และจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคย 

พบเจอมาด้วยตัวเอง 

“การทำางานเราต้องรู้จักปล่อยวางตัวเองออกจากปัญหาบ้าง หากไปยึดติด 

ยิ่งแก้ก็ยิ่งแกะไม่ออก ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนอารมณ์ร้อน ข้ีบ่น ควบคุมตนเอง 

ไม่ได้ แต่เราได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์ การวางท่าที แล้วทำาใจ

ให้สงบ ทำาใจให้นิ่ง พูดจากันด้วยเหตุผลและใช้น้ำาเสียงที่นุ่มนวล ย่อมดีกว่า...

แล้วงานก็จะสำาเร็จ”

สิง่หนึง่ทีส่ะทอ้นถึงภาวะความเป็นผูน้ำาและความรับผดิชอบของสามเณร

ณัฐวุฒิได้เป็นอย่างดี คือ คำายืนยันจากสามเณรรุ่นน้องที่ตัดสินใจเข้ามาร่วม

โครงการกำาจัดขยะภายในโรงเรียน หลังจากทำากิจกรรมอยู่กับชุมนุมอื่นมา 

หลายปี 

ส�มเณรพันกร แซ่เฮ้อ ให้เหตุผลในการเข้ามาร่วมโครงการฯ ว่าเป็นเพราะ

มีรุ่นพี่เป็นแบบอย่างและเห็นความตั้งใจในการทำางานของรุ่นพี่

“เณรพีเ่ปน็คนขยัน ทำางานจริงจัง เหน็เขาทำากจิกรรมเยอะ ทำาอะไรกส็ำาเร็จ 

เลยอยากเข้ามาทำางานกับเขา อยากมีภาวะความเป็นผู้นำาอย่างเณรพี่บ้าง” 

ความรู้สึกลำาบากใจท่ีต้องเข้ามาทำาโครงการ เปล่ียนมาเป็นความรับผิดชอบ 

ทำางานออกมาด้วยความตั้งใจ สามเณรณัฐวุฒิให้แง่คิดว่า 
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“ถึงบางครั้งการรับผิดชอบงานเยอะๆ จะทำาให้รู้สึกเหนื่อย แต่สิ่งเหล่านี้

ใครทำาคนนั้นได้ ประสบการณ์บางอย่างสอนกันไม่ได้ ต้องเจอด้วยตัวเอง

เท่านั้น” 

โครงก�รกำ�จัดขยะภ�ยในโรงเรียนช่วยแก้ปัญห�มลพิษท�งส�ยต�

ได้ในระดับหนึ่ง เป็นก�รพัฒน�นิสัยให้ส�มเณรในโรงเรียนมีจิตสำ�นึก 

เร่ืองก�รรักษ�คว�มสะอ�ด ก�รมีวินัย และรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองก่อข้ึน 

แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถลดปริม�ณขยะในโรงเรียนได้ ก�รสร้�งสำ�นึกเรื่องก�ร

รกัษท์รพัย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ดว้ยก�รลดก�รสร�้งขยะจงึเปน็ 

เป้�หม�ยต่อไปของโครงก�รกำ�จัดขยะภ�ยในโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข

วิทย� ต่อจ�กน้ี กลุม่ส�มเณรแกนนำ�จงึตอ้งคดิห�วธีิก�รสง่ต่อคว�มรูเ้รือ่ง

ขยะสร้�งมลพิษและทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมออกไปให้ส�มเณรในโรงเรียน 

ได้เรียนรู้และทำ�คว�มเข้�ใจ เพื่อลดปริม�ณขยะในโรงเรียน และเป็นก�ร

สร้�งสำ�นึกคว�มรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมให้ขย�ยขอบเขต 

ออกไปกว้�งขว�งยิ่งขึ้น
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โครงการกำาจัดขยะภายในโรงเรียน
พี่เลี้ยงชุมชน 

จิรายุทธ คำานาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติการณ์ อุดอ้าย

ทีมทำ�ง�น

สามเณรณัฐวุฒิ คำาเฟื่องฟู 

สามเณรจิรายุ แซ่ลี

สามเณรพันกร แซ่เฮ้อ
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กระด�ษ...
สร้�งสำ�นึก
โครงก�รกระด�ษรีไซเคิล
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โครงการนี้ไม่ใช่แค่ “กระดาษ” แต่คือ 
การกระตุ้นและสร้างจิตสำานึกให้
สามเณรเห็นคุณค่าของกระดาษ
ด้วยการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และนำากระดาษใช้แล้วมารีไซเคิลเพื่อ
นำากลับมาใช้งานได้อีก...เมื่อเราผลิต
กระดาษสาได้ เราก็ยินดีที่มีคนนำา
กระดาษสาของเราไปใช้

จากการสำารวจของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทย

มีอัตร�ก�รใช้กระด�ษเพิ่มขึ้นปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ 

หล�ยคนอ�จยังไม่รู้ว่� กระบวนก�รผลิตกระด�ษ 1 ตัน 

หรือ 1 พันกิโลกรัม ต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ตัน ใช้กระแส

ไฟฟ้� 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำ�มันเต� 300 ลิตร 

น้ำ�สะอ�ด 100 ตัน และคลอรีนอีก 5 กิโลกรัม 

กระบวนการผลิตกระดาษเพียงอย่างเดียว จึงเช่ือมโยง

กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายประเภท การใช้

กระดาษให้คุ้มค่าและการรีไซเคิลกระดาษใช้แล้วจึงเป็น 

อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมให้ยืนยาวมากขึ้น
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ปฏิบัติการแปลงร่างกระดาษ
โครงก�รกระด�ษรีไซเคิล เกิดข้ึนจากแนวคิดข้างต้น 

โดยส�มเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปร�งค์  

ตำ�บลปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น ที่จุดประก�ยม�จ�ก

กจิกรรมก�รทำ�กระด�ษส�ทีรุ่น่พีร่เิริม่ขึน้เมือ่ 6 ปกีอ่น 

แต่กิจกรรมครั้งนั้นไม่ได้รับการสานต่อ จนกระทั่ง มูลนิธิ

ส่งเสริมก�รเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ�) เข้ามาชักชวนให้

เข้าร่วมโครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชน 

จังหวัดน่�น โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้

ส�มเณรในโรงเรยีนใชก้ระด�ษใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

และเห็นคุณค่�ของกระด�ษ ผ่านกิจกรรมก�รรีไซเคิล

กระด�ษใช้แล้วให้เป็นกระด�ษส� 

ถึงแม้สามเณรแกนนำารุ่นปัจจุบัน จะเป็นแกนนำา 

มือใหม่ท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำามาก่อน  

แต่พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำาความรู้ท่ีเคยได้รับจากรุ่นพี่

มาถ่ายทอดแก่สามเณรรุ่นน้อง เพราะเห็นประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่น  

ส�มเณรพิทย�ธร อนัญญ�วงศ์ เล่าว่า เขามี

ประสบการณ์การทำากระดาษสามาก่อนตั้งแต่เข้ามา 

บวชเรยีนใหม่ๆ  จงึสนใจ และคดิว่าการเขา้มาทำาโครงการ

ครั้งนี้จะทำาให้เขารื้อฟื้นความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับงานนี้ได้

“ทีส่นใจโครงการนี ้เพราะอยากทำา อยากออกไปหา

ประสบการณ์การทำากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก 

พอเข้ามาทำาแล้วก็รู้สึกดีที่มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้ 

รุ่นนอ้ง ดกีวา่เกบ็ความรู้ไวก้บัตัวเองซึง่นำาไปทำาประโยชน์

อะไรไม่ได้” 

“กระดาษ” สร้าง “สำานึก”

กลุ่มสามเณรอธิบายขั้นตอนการรีไซเคิลกระดาษ

เป็นกระดาษสาว่า เร่ิมจากการขอความร่วมมือจากสามเณร

ในโรงเรียนให้ช่วยกันเก็บรวบรวมกระดาษใช้แล้ว เมื่อได้

กระดาษครบตามจำานวนกน็ำาไปแชน่้ำาจนเปือ่ยยุย่ ก่อนจะ

นำาไปปั่นรวมกับปอสาที่ฟอกขาวเรียบร้อยแล้ว หลังจาก

นั้นจึงค่อยๆ ช้อนกระดาษที่ได้รับการผสมขึ้นตะแกรง  

แล้วนำาไปตากจนแห้ง  ทั้งนี้สัดส่วนกระดาษใช้แล้วและ 

ปอสาที่ใช้ผสมกันในกระบวนการผลิตอยู่ที่ 1 ต่อ 1 โดย

การผลิตแต่ละครั้งใช้กระดาษใช้แล้วที่ผ่านการแช่น้ำาแล้ว
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“พอมาทำางานร่วมกันต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าต้องช่วยกันทำากิจกรรม
เมื่อสามเณรบางรูปต้องกลับไปจำาวัดก่อน ก็ไม่มีใครคิดว่า

งานที่เหลือเป็นภาระ หรือกำาลังโดนเอาเปรียบ”

อย่างน้อยประมาณ 2 กิโลกรัม ท้ายที่สุดจะได้ผลผลิต

เป็นกระดาษสาประมาณ 10 แผ่นขึ้นไป

ส�มเณรธน�พงษ์ ไชยยะ อธิบายต่อว่า กระดาษสา

ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างกระดาษใช้แล้วและปอสา 

จะมีความทนทานไม่เท่ากระดาษสาที่ขายในท้องตลาด 

เนื่องจากกระดาษสาทั่วไปใช้ปอสาเป็นส่วนผสมถึง 100 

เปอรเ์ซน็ต ์คว�มทนท�นของกระด�ษส�ท่ีผลิตไดไ้มใ่ช่

ปล�ยท�งของก�รทำ�โครงก�ร  แตค่อืก�รนำ�ผลติภณัฑ์

กระด�ษส�ของพวกเข�ม�สร้�งสรรค์เป็นผลง�น ไม่

ว่�จะเป็น ถุงใส่สิ่งของ ทำ�ตุงจ�กกระด�ษส� หรือ

ก�รนำ�กระด�ษส�ม�ใช้ตกแต่งห้อง เป็นต้น 

“แต่ละปีทางโรงเรียนจะมีงบประมาณ 500 บาท  

ให้แต่ละห้องเรียนนำาไปซื้ออุปกรณ์สำาหรับตกแต่งห้อง   

ทั้งโรงเรียนมีทั้งหมด 11 ห้อง ถ้าเราผลิตกระดาษสาเอง

ได้ก็จะช่วยประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ไปได้ส่วนหนึ่ง”  

สามเณรธนาพงษ์ ยกตัวอย่าง

ก�รนำ�กระด�ษส�ม�ใช้ประโยชน์เป็นผลพลอยได้

จ�กผลผลิตของโครงก�ร อย่�งไรก็ต�มขั้นตอนก�ร

รีไซเคิลกระด�ษต้ังแต่ต้นจนจบ คือ “กระบวนก�ร”  

ที่ทำ�ให้ส�มเณรเข้�ถึงเป้�หม�ยของโครงก�รอย่�ง

แท้จริง 

สามเณรธนาพงษ์เล่าต่อว่า บางครั้งมีสามเณรนำา

กระดาษทีไ่มใ่ชก่ระดาษใชแ้ลว้มามอบให้ ด้วยหวังคะแนน

จากสมุดธนาคารความดี กลุ่มสามเณรจึงถือโอกาสน้ี

ทำาความเข้าใจกับสามเณรรูปอื่นๆ ว่า จุดมุ่งหมายของ

โครงการนี้ไม่ใช่แค่ “กระด�ษ” แต่คือ ก�รกระตุ้นและ

สร�้งจิตสำ�นกึใหส้�มเณรเหน็คณุค�่ของกระด�ษ ดว้ย

ก�รใชก้ระด�ษใหเ้กดิประโยชนส์งูสุด และนำ�กระด�ษ

ใช้แล้วม�รีไซเคิลเพื่อนำ�กลับม�ใช้ง�นได้อีก

“เราจะขอความรว่มมอืจากสามเณรท้ังโรงเรยีนผา่น

เสยีงตามสายวันละครัง้ ใหช้ว่ยรวบรวมกระดาษใชแ้ลว้ไว้ 

แล้วนำามาส่งที่ธนาคารความดีทุกวัน สามเณรรูปใดนำา

กระดาษมาส่ง ทางชุมนุมจะบันทึกให้เป็นคะแนนลงใน

สมุดธนาคารความดี ส่วนสามเณรท่ีรวบรวมกระดาษได้

มากที่สุด ทางชุมนุมจะมีสิ่งของแลกเปลี่ยนเป็นสมุดหรือ

หนังสือ” 

คือหน้าที่และความรับผิดชอบ

ก่อนหน้านี้...แม้การผลิตกระดาษสาจะต้องหยุดไป 

ด้วยปัญหาทางเทคนิค แต่หลังจากเครื่องปั่นกระดาษ 

ได้รบัการซอ่มแซมจนกลบัมาใช้การได้ใหม่ กระทัง่รวบรวม

กระดาษได้เพียงพอต่อความต้องการ กลุ่มสามเณร 

จึงทดลองทำากระดาษสา โดยชักชวนเพื่อนสามเณรใน 

ชั้นเรียน ซึ่งการทำากิจกรรมคร้ังนั้นได้รับความร่วมมือ 

จากเพื่อนสามเณรทั้ง 11 รูปเป็นอย่างดี 

สามเณรพิทยาธรบอกว่า การทำากิจกรรมดำาเนินไป

ได้อย่างราบรื่น เพราะก่อนลงมือทำากิจกรรมได้ ว�งแผน

แบง่หน้�ทีใ่หส้มาชกิในกลุม่และเพือ่นสามเณร จงึไมเ่กดิ

ความสับสนวุ่นวายในการทำางาน

“เราแบ่งหน้าที่กันตามความสมัครใจ แล้วสลับ 

สับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์การทำา

กระดาษสาในทุกๆ ขั้นตอน” 

ขณะที่สามเณรธนาพงษ์ย้ำาถึงเหตุผลที่ทำาให้การ

ทำางานผา่นไปอยา่งราบรืน่ “พอมาทำางานร่วมกนัต่�งฝ�่ย

ต�่งกร็ูสึ้กว�่ตอ้งช่วยกนัทำ� เมือ่สามเณรบางรปูต้องกลบั

ไปจำาวัดก่อน ก็ไม่มีใครคิดว่างานที่เหลือเป็นภาระ หรือ

กำาลังโดนเอาเปรียบ” 
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นอกจากเพื่อนสามเณรในชั้นเรียนแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการชักชวน

สามเณรกว่า 200 รูปในโรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม  โดยพวก

เขาวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการไว้หลายวิธี ตั้งแต่การทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง 

การประกาศชักชวนหน้าเสาธง ประกาศเสียงตามสาย หรือจัดเป็นกิจกรรม

ชุมนุม

“เราอยากให้สามเณรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจและด้วยความ

สนใจจริงๆ ก่อนหน้านี้เคยใช้วิธีเดินไปบอกตามห้องเรียนให้เก็บกระดาษด้วย

ตนเอง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไรนัก อาจเป็นเพราะสามเณรไม่เข้าใจว่า

พวกเรากำาลงัทำากิจกรรมอะไรอยู่ เลยหันมาใชวิ้ธีประชาสมัพันธ์หนา้เสาธงและ

ประกาศเสยีงตามสาย สามเณรทีต้ั่งใจฟังหรอืสนใจกจิกรรมจะเปน็ฝา่ยเดนิเขา้

มาหาเอง” สามเณรธนาพงษ์กล่าว

“เรามองเห็นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และทำาได้ ต่อไปถึงแม้กลุ่ม

ส�มเณรแกนนำ�จะจบออกไปแลว้ กม็ัน่ใจได้ว่�ยังมรีุน่นอ้งในโรงเรยีนเข�้

ม�ส�นต่อโครงก�รเหมือนอย่างที่พวกตนเข้ามาสานต่อโครงการให้รุ่นพี่” 

สามเณรพิทยาธรกล่าวเสริม

กระดาษ...เพื่อการเรียนรู้
ในแง่ของความท้าทายในการทำากิจกรรมกระดาษสารีไซเคิล สามเณรพูด

เป็นเสียงเดียวกันว่า ขั้นตอนการต้มสา เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด เนื่องจากต้อง

เผชญิหนา้อยูก่บัความร้อนของเตาต้มและควนัไฟเปน็ระยะเวลานาน แต่ถงึแม้
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จะยากและร้อน ก็ต้องทำา เพราะต้องการพิสูจน์ความ

พยายาม และต้องการผลิตกระดาษสาให้สามเณรใน

โรงเรียนได้เห็นตัวอย่าง เพื่อให้สามเณรได้เห็นถึง

ประโยชน์ของกระดาษอย่างเป็นรูปธรรม

สามเณรพิทยาธรบอกว่า ตอนต้มสา พวกเขาต้อง

คอยเฝ้ารอสุมไฟไปจนครบ 6 ช่ัวโมง ต้มไปจนกว่ากระดาษ

จะเปือ่ย ถ�้ใจรอ้น ไมย่อมอดทนรอ ทัง้หมดอ�จพงัลง  

สิง่นีส้อนใหรู้ว้�่ ก�รจะทำ�อะไรสักอย�่งให้สำ�เรจ็ ตอ้ง

รู้จักอดทนรอ เพื่อให้ได้สิ่งนั้นม� ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ

“ชิ้นแรกทำาออกมาก็เกือบพังเหมือนกัน เพราะเรา

รีบเกินไป ตอนเห็นเพ่ือนๆ ทำาแล้วดูเหมือนง่าย เลยไม่ได้

ระมัดระวัง พอทำาเองแล้วตะแกรงหนักมาก ควบคุม

ทิศทางไม่ได้ ทำาให้กระดาษสาออกมาไม่เรียบ หนาบ้าง 

บางบ้าง” สามเณรธนาพงษ์บอกเล่ารายละเอียด

แม้จะมี ข้ันตอนที่ทำ�ให้รู้สึกหนักใจ แต่ใน

กระบวนก�รทำ�ง�นก็ยังมีจุดที่ทำ�ให้รู้สึกชื่นใจ 

ส�มเณรแกนนำ� บอกว่� ก�รชอ้นกระด�ษส�ขึน้ม�พกั

บนตะแกรงเป็นขั้นตอนท่ีพวกเข�ชื่นชอบม�กที่สุด 

เพร�ะทำ�ให้พวกเข�ได้สัมผัสคว�มรู้สึกของคว�ม

สำ�เร็จที่กำ�ลังจะม�ถึงแค่เอื้อม

“ขัน้ตอนนีต้อ้งอาศยัทักษะในการตกัและใช้สมาธสิงู 

เพ่ือช้อนกระดาษข้ึนมาให้มีความเรียบ ไม่หนาหรือบาง

เกนิไป เปน็จดุท่ีรูสึ้กว่าช้ินงานใกลจ้ะสำาเรจ็แลว้ ทำาให้เกดิ

ความรู้สึกดีใจและภูมิใจ” สามเณรพิทยาธรกล่าว

จะว่�ไปแล้วก�รทำ�กระด�ษรีไซเคิลที่ต้องผ่�น

กระบวนก�รหล�ยขั้นตอนกว่�จะได้ผลลัพธ์เป็น 

กระด�ษส� ก็คล�้ยๆ กบัคว�มรูส้กึภ�คภมูใิจทีค่่อยๆ 

เกิดขึ้น เม่ือกิจกรรมของพวกเข�เข้�ใกล้คว�มสำ�เร็จ 

ขั้นตอนก�รต้มในช่วงแรกท่ีต้องใช้เวล�น�นและใช้

คว�มอดทน ขั้นตอนก�รช้อนกระด�ษท่ีต้องใช้แรง

เยอะม�กจนกระท่ังน้ำ�คอ่ยๆ ไหลออกจ�กตะแกรงจน

มีน้ำ�หนักเบ�ขึ้นในที่สุด กระบวนก�รที่เกิดขึ้นเหล่�นี้ 

เปรียบได้กับ คว�มหนักใจของส�มเณรแกนนำ�ท่ี

ค่อยๆ คล�ยลงไปในทุกขณะระหว่�งทำ�กิจกรรมใน

แต่ละขั้นตอน 

“ชอ้นกระดาษข้ึนมาแลว้รออกีนดิเดยีว พอกระดาษ

แห้งก็เสร็จ มันเป็นความภูมิใจที่กำาลังจะเห็นผลงานที่เรา

ทำาเองกับมือออกมาเป็นรูปเป็นร่าง” สามเณรธนาพงศ์

กล่าวเสริมถึงความรู้สึกของตัวเอง

หากถามว่าความสำาเร็จของโครงการคร้ังนี้เกิดจาก

อะไร กลุ่มสามเณรแกนนำา บอกเป็นเสียงเดียวกัน คว�ม

ตั้งใจและก�รทำ�ง�นเป็นทีม ที่ทำาให้พวกเขาฝ่าฟัน

อปุสรรคต่างๆ มาได ้สว่นหนึง่เปน็เพราะรูว้า่แตล่ะคนตา่ง

ก็มีศักยภาพที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ จึงอดทน

ทำางานเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อโรงเรียน

“ทุกครั้งเวลานั่งทำางานแล้วมีน้องๆ สามเณรเข้า 

มาถาม หรืออยากเข้ามามีส่วนร่วม เรารู้สึกปล้ืมใจ บางคน

“ถ้าใจร้อน ไม่ยอมอดทนรอ ทั้งหมดอาจพังลง
สิ่งนี้สอนให้รู้ว่า การจะทำาอะไรสักอย่างให้สำาเร็จ เราต้องรู้จักอดทนรอ”
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อยากลองทำา เราก็ทำาให้เขาดูก่อนแล้วให้เขาลองทำาเอง เพราะถ้าเขาได้ลงมือ

ทำา...แลว้ชอบ เขาจะไดก้ลบัมาทำากจิกรรมกบัเราอกี ดกีวา่ใหเ้ขายนืดูอยูเ่ฉยๆ” 

สามเณรพิทยาธรอธิบาย

จาก “ผูต้�ม” จนตอ้งเปลีย่นสถานะเปน็ “ผูน้ำ�” โครงการมอืใหม ่สามเณร

แกนนำากล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการทำาโครงการว่า ได้กระบวนก�ร

คิดและก�รว�งแผนท่ีเป็นระบบ จ�กเดิมที่ทำ�กิจกรรมโดยไม่ว�งแผน  

นึกอย�กจะทำ�อะไรตอนไหนก็ลงมือทำ� จนส่งผลให้ก�รทำ�ง�นในช่วงต้น

ไม่ส�ม�รถก้�วไปถึงจุดหม�ยที่ว�งไว้ เพร�ะข�ดเป้�หม�ยก�รทำ�ง�นที่

ชัดเจนและไม่รู้วิธีจัดก�รแก้ปัญห� แต่เมื่อได้เรียนรู้ว่า การวางแผนมีส่วน

ช่วยกระตุ้นการทำางานของพวกเขาให้เดินไปตามแนวทางที่ต้ังใจ ช่วยให้กลุ่ม

แกนนำาระมัดระวงัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ แลว้เตรียมความพรอ้มสำาหรับการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้า

 ถึงตอนนี้ สามเณรแกนนำาตั้งใจสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกำาลัง

เร่งเก็บสะสมกระดาษให้มีปริมาณเพียงพอตามต้องการ ก่อนจะเร่ิมผลิต

กระดาษสาอีกครั้ง
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 “กิจกรรมนี้จะให้ใครคนใดคนหนึ่งทำาไม่ได้ หรือจะให้แค่สามเณรแกนนำา

ทำากลุ่มเดียวก็ไม่ได้ เพราะเป้าหมายของเราอยากให้สามเณรทั้งโรงเรียนเห็น

คุณค่าของกระดาษ ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน กระดาษใช้แล้วที่

รวบรวมมาได้เป็นของทุกคนในโรงเรียน เมื่อเราผลิตกระดาษสาได้ เราก็ยินดีที่

มีคนนำากระดาษสาของเราไปใช้” สามเณรพิทยาธรกล่าวเสริม

คุณค่าที่มากกว่ากระดาษ
กลุ่มสามเณรแกนนำา บอกว่า พวกเขารู้สึกภูมิใจที่สามารถนำาความรู้และ

ทักษะด้านการทำากระดาษสามาเผยแพร่ให้สามเณรในโรงเรียนได้เรียนรู้  

แล้วยังสามารถนำากระดาษใช้แล้วที่ไร้ค่า มาแปรรูปให้กลายเป็นกระดาษที่มี

คุณค่าในสายตาของผู้พบเห็น และสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง

“ถ้�เร�อย�กได้แค่เงิน เร�ไม่จำ�เป็นต้องเก็บรวบรวมแล้วม�ลงแรง

ทำ�ให้เป็นกระด�ษส�ก็ได้ เร�ก็แค่เก็บรวบรวมแล้วเอ�ไปชั่งกิโลข�ยง่�ย

กว่�เยอะ แต่เพร�ะเร�อย�กให้ส�มเณรรุ่นน้องเห็นคุณค่�ของกระด�ษ 

ใช้แล้ว เร�เลยต้องอดทนทำ�ตรงนี้” สามเณรพิทยาธรกล่าวย้ำา

ถึงแม้ว่�โครงก�รกระด�ษส�ของส�มเณรวัดปร�งค์ยังอยู่ในข้ัน 

เริ่มต้น แต่ส่ิงที่กลุ่มส�มเณรแกนนำ�ถ่�ยทอดออกม�ได้อย่�งเป็นลำ�ดับ 

ขั้นตอนนั้น แสดงให้เห็นว่� พวกเข�เข้�ใจถึงเป้�หม�ยและหัวใจของก�ร

ทำ�โครงก�ร ที่ต้องก�รให้ส�มเณรมีคว�มรักและหวงแหนในทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจ�กจุดเล็กๆ ใกล้ตัว นำ�กระด�ษไร้ค่� 

กลับม�เพิ่มมูลค่� และทำ�ให้กระด�ษมีชีวิตใหม่ที่สวยง�มขึ้นม�อีกครั้ง
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โครงการกระดาษรีไซเคิล
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระครูเมตตาพลานุกิจ

ยุทธนา พันชน

สรวงสุดา วงค์เรือง

ทีมทำ�ง�น

สามเณรพิทยาธร อนัญญาวงค์

สามเณรจรัล สุทธหลวง

สามเณรธนกฤต ธิติพิทักษ์กุล

สามเณรธนาพงษ์ ไชยยะ

สามเณรสุรเชษฐ์  ไชยยะ
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ปลูกน�...ปลูกคน
โครงก�รปลูกข้�วน�อินทรีย์
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การทำางานทำาให้ ได้ฝึกฝนในเรื่องการ
ทำางานเป็นทีม และการแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างกัน รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เพราะวิถีชีวิตของสามเณร บางครั้ง
ติดกิจนิมนต์ เพื่อนที่เหลือก็ต้องช่วย
ทำางานแทนเพื่อนที่มาไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ได้
ร้อยรัดให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคธ�ร�ม อำ�เภอ

ท่�วังผ� จังหวัดน่�น ดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  

ในป ีพ.ศ.2547  ไดร้บัพระมหากรณุาธคุิณเปน็โรงเรียนใน

โครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีในท้องถ่ินทุรกันดาร และทรงพระราชทาน

พระราชทรัพย์ถวายเป็นค่าภัตตาหารเพลและนมผง 

แด่พระภิกษุและสามเณรนักเรียน การดำาเนินงานของ

โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา

ไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตผุล มทัีกษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเอง รกัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง และ

ไดฝ้กึทกัษะงานดา้นอาชพี เพือ่เตรียมพร้อมในการใชช้วีติ

หลังลาสิกขา 
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ในปี พ.ศ.2557 โรงเรียนมีนักเรียนสามเณร 135 รูป 

พระปลัดคงศิลป์ ภทฺทร�วุโธ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมวัดนิโคธ�ร�มและเจ้�อ�ว�สวัด

หนองบัว ได้ประช�สัมพันธ์ให้นักเรียนเข้�ร่วม

โครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น

โดยสมคัรใจ ส�มเณรจกัรพนัธ ์สภุรกัษ ์ และส�มเณร

ภ�คภูมิ ชุ่ยรัมย์ จึงอ�ส�สมัครร่วมเรียนรู้พร้อมๆ กับ

เพื่อนส�มเณรอีก 3 รูป ด้วยเห็นว่� โรงเรียนมีก�รทำ�

น�อินทรีย์ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จึงต้องก�รมีส่วนร่วม

ในก�รเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือเรื่องก�รผลิตอ�ห�รของ

โรงเรียน จึงคิดทำ�โครงก�รปลูกข้�วน�อินทรีย์

การวางแผนการทำางานโครงการเน้นให้สอดคล้อง 

ไปกับฤดกูาลและขัน้ตอนการปลกูขา้ว โดยการมสีว่นร่วม

ของผูอ้ำานวยการและคณะอาจารยท์ีร่ว่มดำาเนนิการอย่าง

ใกล้ชิด แต่การทำางานต้องมีการระดมพลเพื่อนๆ ใน

โรงเรียนให้ร่วมด้วยช่วยกัน เพราะเป้�หม�ยของก�ร 

ทำ�กจิกรรมคอื สร้�งก�รเรยีนรูก้�รทำ�ง�นในสภ�พจรงิ 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้ส�มเณรท่ีในอน�คตอ�จ 

ล�สิกข�บทไปเป็นฆร�ว�ส 

คณะอาจารย์ช่วยแบ่งนักเรียนท่ีสนใจเป็นกลุ่มย่อยๆ 

ตามภาระงานในแต่ละช่วงของการทำานา เช่น เพาะกล้า 

ดำานา ดูแลถางหญ้า ทำาปุ๋ย เก็บเกี่ยว นวดข้าว ฯลฯ  

โดยพจิารณาความหนกัหนว่งของงานในแตล่ะชว่ง ถา้เปน็

งานหนักที่ต้องใช้แรงเยอะก็จะมอบหมายให้สามเณรที่ 

ตัวใหญ่ทำา ส่วนงานที่เบาลงมาหน่อยก็มอบหมายให้

สามเณรตัวเล็กรับผิดชอบ 

สำาหรับแปลงนานั้น พระปลัดคงศิลป์ได้ขอใช้พื้นที่

สาธารณะในหมู่บ้านหนองบัวประมาณ 2 ไร่ให้นักเรียน 

ใช้ทำานา โดยประสานชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ เรื่องการปลูกข้าว ซึ่งสามเณรแต่ละกลุ่มจะ 

สบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัไปเรียนรู้ตามแผนงานทีก่ำาหนดไว้

“การดำานาแต่ละคร้ังจะมีทั้งสามเณรและชาวบ้าน

ช่วยกันทำา โดยวางแผนการทำางานตั้งแต่ในโรงเรียน เช่น  

หากกลุม่ไหนดำานา  อีกกลุม่ต้องเรียนหนงัสอืรอ  เป็นต้น 

แต่ส่วนใหญ่สามเณรอยากออกไปดำานามากกว่า เพราะ

จะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอก” สามเณรจักรพันธ์เล่า

ถึงการทำางาน
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“การได้ ไปเรียนรู้กับชาวบ้านยังส่งผลให้สามเณรตระหนักถึงคุณค่าของความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสืบต่อกันมา โดยเฉพาะความรู้เรื่องการทำานาที่สมบูรณ์จนสามเณรแทบ

ไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะครูชาวบ้านสอนและพาทำาด้วยความรู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิต”

แต่ก่อนลงมือดำานา ทีมงานต้องเร่ิมเพาะกล้าไว้ต้ังแต่

เดือนพฤษภาคม เมื่อต้นกล้าสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 

จึงถอนไปปลูกในนาข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้ว ยังมี

กิจกรรมเสริมในท้องนาคือ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อ

รอบนา ทำาให้ในช่วงการดูแลนาข้าว สามเณรแต่ละกลุ่ม 

จงึมงีานทีต่อ้งรบัผดิชอบแตกตา่งกันไป กลุม่ท่ีรบัผดิชอบ

เรื่องปุ๋ยก็ต้องทำาปุ๋ยอินทรีย์และคอยดูแลใส่ปุ๋ยตามระยะ

เวลาที่กำาหนด กลุ่มที่กำาจัดวัชพืชก็ต้องช่วยกันถางหญ้า 

ส่วนกลุ่มเล้ียงกบเล้ียงปลาก็ต้องคอยให้อาหาร ซ่ึงกิจกรรม

เหล่�นี้กล�ยเป็นก�รฝึกคว�มรับผิดชอบของนักเรียน

ได้เป็นอย่�งดี

เพราะได้สัมผัสจริง...จึงเข้าใจ

ก�รฝึกปฏิบัติในสน�มจริง ทำ�ให้ส�มเณรรู้ซึ้งถึง

คุณค่�ของข้�วที่ตนเองบริโภค ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้

ส�มเณรได้เห็นคว�มเช่ือมโยงของธรรมช�ติท่ีเก้ือกูลกัน 

ผ่�นก�รสังเกตระบบนิเวศ ทั้งดินที่ต้องมีการปรับปรุง

บำารุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์ การใช้

สารกำาจัดศัตรูของข้าวที่ไม่ทำาลายหรือทำาร้ายสัตว์อื่นๆ 

การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในนาข้าวที่ช่วยกำาจัดแมลงศัตรูพืช 

หรือกระทั่งน้ำาท่ีใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา  

ต้องรับมาจากอ่างเก็บน้ำาที่ไหลมาจากต้นน้ำาในป่า ทำาให้

ตระหนักถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้สมบูรณ์

ส�มเณรจักรพันธ์ยอมรับว่� ก�รน่ังดูกับก�รลงมือ

ปฏิบตัเิองน้ันแตกต�่งกันอย�่งสิน้เชงิ ตนไมเ่คยทำ�น�

ม�ก่อน ตอนที่เห็นช�วบ้�นทำ�น�ก็คิดว่�ง่�ย แต่เมื่อ

ได้ลงมือทำ�เอง จึงรู้สึกว่�ย�ก โดยเฉพ�ะขั้นตอน 

ก�รไถน� เพร�ะดินแข็งม�ก แต่ก็ยอมเหนื่อยทำ�ต่อ 

คิดว่�เป็นประสบก�รณ์ชีวิตที่ดี และภ�คภูมิใจที่

ส�ม�รถปลกูข้�วเองได้ แต่อย�่งไรกต็�ม เมือ่ไดส้มัผสั

ของจริงแล้ว ก็ไม่อย�กเป็นช�วน� เพร�ะเหนื่อยย�ก

ลำ�บ�ก จงึเกดิแรงฮดึทีจ่ะเรยีนต่อสูงๆ เพือ่จะได้มวีชิ�

คว�มรู้ในก�รประกอบอ�ชีพ

การได้ไปเรียนรู้กับชาวบ้านยังส่งผลให้สามเณร

ตระหนกัถงึคณุค�่ของคว�มรูแ้ละภมูปิญัญ�ทีช่�วบ�้น

สืบต่อกันมา โดยเฉพาะความรู้เร่ืองการทำานาที่สมบูรณ์

จนสามเณรแทบจะไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะครู 

ชาวบ้านสอนและพาทำาด้วยความรู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิต 

เนือ่งจากเปน็นาอนิทรย์ีทีไ่มใ่ชส้ารเคมกีำาจัดศตัรพูชื 

ระหวา่งการดูแลแปลงขา้ว ทมีงานพบปัญหานกมากนิขา้ว

ที่ปลูกไว้ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนำาตาข่ายมาคลุม ซ่ึง

นอกจากเรื่องนี้แล้วทีมงานบอกว่า การทำางานครั้งนี้ไม่มี

อุปสรรคอย่างอื่นหรือกิจกรรมใดที่ต้องฝืนใจทำา แต่รู้สึก

ชอบกับก�รท่ีได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้

ลงมือปฏิบัติ ซึ่งทำ�ให้จดจำ�และเข้�ใจได้ดีกว่�

ขา้วทีเ่ลอืกปลกูคอื ข้าวเหนยีว เพราะในทอ้งถิน่นยิม

บริโภคข้าวเหนียว ผลผลิตที่ได้ 40 กว่าไต้ (1 ไต้ เท่ากับ 

3 ถัง 1 ถังเท่ากับ 20 ลิตร) หรือ 120 ถัง ซึ่งเพียงพอ

สำาหรับเลี้ยงนักเรียนและครูไปได้ประมาณ 5 เดือน ส่วน

กบและปลาเมื่อตัวโตแล้วจะขายให้ชาวบ้าน ส่วนหนึ่ง 

แม่ครัวจะนำามาปรุงเป็นอาหารเพล 

“ข้�วเปลือก 3 ถังนำ�ไปสีจะได้ข้�วส�ร 1 ถัง ปีนี้

ทำ�น�ได้ข้�วเปลือก 120 ถัง นำ�ไปสีเป็นข้�วส�รได้ 40 

ถงั ซึง่ปจัจบุนัข�้วส�รถงัละ 350 บ�ท เท�่กบัว�่เฉพ�ะ

ข�้วทีป่ลกูชว่ยโรงเรยีนประหยดัค่�ใชจ้�่ยไดถ้งึ 14,000 

บ�ท” สามเณรจกัรพนัธบ์อกผลลพัธท์ีเ่กดิจากการทำางาน
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“ข้าวเปลือก 3 ถังนำาไปสีจะได้ข้าวสาร 1 ถัง ปีนี้ทำานาได้ข้าวเปลือก 120 ถัง นำาไปสี
เป็นข้าวสารได้ 40 ถัง ซึ่งปัจจุบันข้าวสารถังละ 350 บาท เท่ากับว่าเฉพาะข้าวที่ปลูก
ช่วยโรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 14,000 บาท”

จุดเด่นของก�รทำ�น�อินทรีย์คือ ปริม�ณข้�วท่ีได้เทียบกับต้นทุนท่ี 

ไม่ถึงครึ่งของก�รปลูกข้�วโดยใช้ส�รเคมี เป็นส่ิงดึงดูดใจให้ช�วบ้�นใน

ชมุชนหนองบวัเริม่ใหค้ว�มสนใจก�รทำ�น�อนิทรยี ์จงึยนิดทีีจ่ะเข�้ม�สอน

และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับส�มเณร แม้ว่�ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงระบบ 

ก�รผลิตจ�กน�เคมีเป็นน�อินทรีย์ในฤดูก�ลผลิตที่ผ่�นม� แต่อย่�งน้อย

ก�รไดเ้ปรยีบเทยีบคว�มแตกต่�งระหว�่งก�รผลติท้ัง 2 ระบบกก็ระตุกให้

ช�วบ้�นเริ่มคิดทบทวนวิถีก�รผลิตของตนเอง

สามเณรจกัรพันธ์ุยังไดส้ะทอ้นความรู้สกึเมือ่ไดล้ิม้รสชาติของข้าวทีล่งมอื

ปลูกเองว่า “ข้าวท่ีเขาถวายกับข้าวท่ีเราปลูกเอง ข้าวท่ีเราปลูกเอง กินอร่อยกว่า 

เพราะเราปลูกเอง เรามั่นใจว่าไม่ได้ใส่สารเคมี” 

นอกจากอ่ิมท้องอย่างม่ันใจในความปลอดภัยแล้ว  สามเณรท้ังสองบอกว่า 

ก�รทำ�ง�นทำ�ให้ได้ฝึกฝนในเรื่องก�รทำ�ง�นเป็นทีม และก�รแบ่งบทบ�ท

หน้�ท่ีระหว่�งกัน รวมทั้งก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพร�ะวิถีชีวิตของ

ส�มเณร บ�งครั้งติดกิจนิมนต์ เพื่อนที่เหลือก็ต้องช่วยทำ�ง�นแทนเพื่อน

ที่ม�ไม่ได้ สิ่งเหล่�นี้ได้ร้อยรัดให้เกิดคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งกัน 
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เรียนจากของจริง...ให้รู้อย่างถ่องแท้
อ�จ�รยร์ชัน ีจันทรกัษ ์พีเ่ลีย้งชมุชน เลา่เบือ้งหลงั

ท่ีสนับสนุนโครงการของสามเณรว่า เพราะต้องการปลูกฝัง

ให้สามเณรได้เรียนรู้ระหว่างการเป็นสามเณรกับการ 

ออกไปเรยีนรูข้้างนอกวา่ เหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร 

เพราะเวลาออกไปข้างนอกจะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ 

ไม่เหมือนเรียนอยู่ในโรงเรียน อีกส่วนคือ ต้องการให้

สามเณรได้สัมผัสการลงมือปฏิบัติ จนรู้วิธีการขั้นตอน

อย่างถ่องแท้ 

โดยในการทำางาน คณะครูในโรงเรียนจะออกแบบ

การเรียนรู้  มีปฏิทินการทำางานกำาหนดว่าแต่ละครั้งจะ 

ทำาอะไร จะนำาสามเณรชั้นไหนไปบ้าง 

“ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน บางคนก็มีโลก 

สว่นตวัสงู ไมพ่ดู ไมส่นใจใครสกัคน แตเ่วลาออกไปทำางาน

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก ทุกคนจะช่วยกัน 

ลงมือทำางานเป็นทีม แบ่งงานกัน เพราะเวลาไปครูไม่ได้

บอกว่าต้องช่วยกัน ท่านจะรู้เองว่าต้องช่วยกันทำางาน  

ไม่เช่นนั้นจะไม่เสร็จ”

ในแง่ของการเรยีนรูท้ีอ่าจารยค์าดหวงัไวว่้า ลกูศษิย์

จะมทีกัษะในการทำางาน เชน่ กอ่นจะออกไปทำางานแตล่ะ

กลุ่มต้องวางแผน แบง่งาน รูจ้ักวางแผน คดิกอ่นทำา ซึ่งได้

เห็นการเปลี่ยนแปลงสมใจ แม้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็

สมัผสัไดว้�่ลกูศษิย์คอ่ยๆ มีก�รเปล่ียนแปลงไปในท�ง

ที่ดีขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลจ�กก�รที่อ�จ�รย์ใส่ใจคอย 

ไถ่ถ�มสรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นร่วมกับนักเรียน หลัง

จ�กที่ได้ออกไปเรียนรู้แล้ว โดยมีวิธีก�รสอบถ�มก�ร

ทำ�ง�นว่� วนันีท้ำ�ง�นอย�่งไร มปีญัห�อปุสรรคอย�่งไร 

ก�รทำ�ง�นเป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้หรือไม่อย่�งไร 

“อยากใหท้า่นไดส้มัผัสโลกภายนอก มปีระสบการณ์

ชีวิต เป็นกลวิธีในการเตรียมพร้อมท่านก่อนจะสึกไปเป็น

ฆราวาส โรงเรียนวางแผนว่า ท่านจะต้องมีอาชีพติดตัว 

โรงเรียนจะสอนเพาะเห็ด ปลูกผัก ทำานา เมื่อลาสิกขาไป

จะต้องสามารถเลี้ยงตนเองได้”

ข้าวงอกงาม...สามเณรเติบโต
พระปลัดคงศิลป์เล่าว่า ดึงโครงการลักษณะนี้เข้ามา

ทำาในโรงเรยีนเพราะมคีวามคาดหวังวา่ จะสามารถพฒันา

ศักยภาพของสามเณรได้ มองว่าโครงก�รนี้จะช่วยเสริม

กิจกรรมท่ีจะพัฒน�นักเรียน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งการนำาเสนองาน หรือ

การได้ไปพบปะกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้สามเณรเห็นว่า สิ่งที่

เขาทำาอยู่มีคุณค่ามากเพียงใด นอกจากนี้ยังมีเบื้องหลัง

ลึกๆ คือ “อย�กใช้ก�รทำ�น�อินทรีย์ของส�มเณรไป

ช่วยเปลี่ยนคว�มคิดช�วบ้�นให้หันม�ทำ�น�อินทรีย์ 

แต่ไม่ได้บอกเข�ตรงๆ ใช้ก�รทำ�ให้เห็น”

สำาหรับการดูแลสนับสนุนโครงการของสามเณรนั้น 

อาจารย์ในโรงเรียนช่วยสนับสนุนต้ังแต่การเร่ิมงานใน 

ช่วงแรก คือ การร่วมวางแผน นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็น

เรือ่งของการรบัสง่หรอืบรกิารซือ้ของ เพราะเป็นสามเณร

การเดินทางอาจจะลำาบากกว่าเด็กปกติ พ่ีเลี้ยงจึงต้อง

อำานวยความสะดวกในเรื่องเหล่านี้ 
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“ส่วนการปฏิบัติงานในโครงการ ครูต้องช่วยสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนบ้าง 

เพราะบางคร้ังเด็กก็งงๆ กับกระบวนการท่ีต้องทำาให้ครบ ต้องมีการวางแผน  

ลงมือทำา ปรับปรุง แล้วสรุป ซึ่งนักเรียนยังไม่ถนัด แต่ถ้าทำาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปกติ และถ้�ครูมีก�รเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร 

เรียนรู้ด้วยตนเอง ก�รเรียนรู้จ�กก�รทำ�กิจกรรมเช่ือมโยงกับสถ�นก�รณ์จริง 

จะทำ�ให้เกิดคว�มเชี่ยวช�ญ คว�มคล่องตัวในก�รว�งแผน ก�รทำ�ง�น  

ก�รสรปุดขีึน้ ส�ม�รถทำ�ง�นไดอ้ย�่งมรีะบบ ไปเจอเรือ่งอะไรก็ตัง้คำ�ถ�ม 

ว�งแผน ทำ�ง�น แล้วก็สรุป และพัฒน�ง�นต่อ” พระปลัดคงศิลป์เล่าถึง

กระบวนการทำางาน

ผลลัพธท่ี์เปน็ประโยชนท์�งตรงต่อโรงเรยีน คอื ได้ข�้ว ทำ�ใหส้�ม�รถ

ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อข้�วไปได้ รวมทั้งพืชผักที่ปลูกเอง ส่วนประโยชน์ที่

เกิดขึ้นแก่กลุ่มส�มเณรที่ร่วมโครงก�ร ส่วนหนึ่งได้ปรับใช้คว�มรู้จ�กก�ร

ทำ�โครงก�รไปใช้ในก�รพัฒน�โครงง�นในวิช�เรียน โดยเฉพ�ะทักษะ 

ในก�รตั้งคำ�ถ�ม ก�รตั้งเป้�หม�ย ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น 

“ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน บางคนก็มีโลกส่วนตัว ไม่อยากพูด ไม่สนใจใคร
สักคน แต่เวลาออกไปทำางานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก ทุกคนจะช่วยกัน 
ลงมือทำางานเป็นทีม แบ่งงานกัน เพราะเวลาไปครูไม่ได้บอกว่าต้องช่วยกัน
ท่านจะรู้เองว่าต้องช่วยกันทำางาน ไม่เช่นนั้นจะไม่เสร็จ”
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“ทักษะชวีติทีถ่กูพฒันาผา่นการทำางานแบบนี ้เกดิขึน้เพราะเราเปดิโอกาส

ให้เขาคิด ตั้งคำาถาม วางแผน ซึ่งจะกลายเป็นทักษะประจำาตัวเขา ก่อนหน้านี้

เราต้องบอกเขาทุกอย่าง 1 2 3 4 แต่เม่ือเขาได้ฝึกประสบการณ์จากการลงมือทำา 

เขาก็สามารถคิดเองและดำาเนินการเองได้ เวลาโรงเรียนหรือวัดมีงาน ก็มีแต่

สามเณรกลุ่มนี้แหละที่อาสาเข้ามาช่วยครูอาจารย์ทำางานต่างๆ” ผู้อำานวยการ

พูดถึงลูกศิษย์อย่างภาคภูมิใจ

แม้จะคุ้นชินกับรสชาติข้าวจากการบิณฑบาต แต่เมื่อลิ้มรสข้าวที่ปลูกเอง

รสสัมผัสกลับต่างออกไป น่ันเพร�ะคุณค่�ท่ีค้นพบไม่ใช่แค่อ่ิมท้อง แต่มีคุณค่�

ในเชิงคว�มภ�คภูมิใจในสิ่งที่ได้สร้�งขึ้นกับมือ อีกทั้งยังเกิดคว�มซ�บซึ้ง

ต่อคว�มรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่ได้รับจ�กช�วบ้�น การเรียนรู้นอกห้องเรียน

สร้างประสบการณ์ที่ทำาให้จำาไม่รู้ลืม นอกจากนี้การทำางานในโครงการยังช่วย

สร้างทักษะชีวิต การทำางานเป็นทีม การแบ่งบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่พึงประสงค์ของสังคม

โลกก�รเรียนรู้ของส�มเณรเปิดกว้�งสู่คว�มจริงท่ีเป็นไปของสังคม

นอกเขตพทัธสมี� เปน็ก�รเตรยีมพรอ้ม เตรยีมตวั เตรยีมใจสำ�หรบัอน�คต

ที่อ�จจะล�สิกข�บท หรือห�กยังคงเพศบรรพชิต ก็เข้�ใจวิถีฆร�ว�สเพื่อ

จะได้เผยแผ่พระพุทธศ�สน�ได้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปของสังคมได้

“ทักษะชีวิตที่ถูกพัฒนาผ่านการทำางานแบบนี้ เกิดขึ้นเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาคิด
ตั้งคำาถาม วางแผน ซึ่งจะกลายเป็นทักษะประจำาตัวเขา ก่อนหน้านี้เราต้องบอกเขา
ทุกอย่าง 1 2 3 4 แต่เมื่อเขาได้ฝึกประสบการณ์จากการลงมือทำา เขาก็สามารถ
คิดเองและดำาเนินการเองได้”
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โครงการปลูกข้าวนาอินทรีย์
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระสุวิทย์ กตปุญโญ

รัชนี จันทรักษ์

วิโรจน์ ใบยา

ทีมทำ�ง�น

สามเณรจักรพันธ์ สุภรักษ์ 

สามเณรภาคภูมิ ชุ่ยรัมย์

สามเณรธีรพงษ์ ตาลาว

สามเณรชาคร สมจารย์

สามเณรพลพล ธัญญาผล

สามเณรคณิศร ปุกคาม
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เส้นท�งสู่
ผู้ประกอบก�ร “เห็ด”
โครงก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�
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ตอนเห็นเห็ดออกครั้งแรกดีใจมาก
ลองเอาไปย่าง คำาแรกที่ได้กินเห็ดที่
เราปลูกรู้สึกว่า อร่อยกว่าที่ซื้อเขากิน 
เพราะเป็นฝีมือของเรา...ภูมิใจมากกว่า
ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือน้องๆ 
มันภูมิใจบรรยายไม่ถูก เวลาเห็นน้องกิน
อย่างเอร็ดอร่อย ปลื้มใจมาก

เพราะเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า เพ่ือส่งเสริม

ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา โดยการบวชเป็น

สามเณรเข้าศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม การบริหาร

งานภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงต้องถวายความรู้ 

และดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของสามเณรเกือบทุกด้าน  

จึงเป็นปกติที่ทุกวันจะต้องมีการจัดอาหารเพลถวายแก่

นักเรียนสามเณร กิจกรรมดังกล่าวทำาให้โรงเรียนต้อง

แสวงหาแนวทางการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารให้ได้ 

มากท่ีสุด การส่งเสริมให้นักเรียนเพาะปลูกพืชอาหารจึง

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการดำาเนินงานภายในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแทบทุกแห่ง
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ใช้ “ข้อมูล” ประกอบการตัดสินใจ
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทย� 

ตำ�บลดู่พงษ์ อำ�เภอสันติสุข จังหวัดน่�น มีนักเรียน

สามเณรจำานวน 64 รูป มีบุคลากรจำานวน 10 คน มีการ

จัดการเรียนการสอนงานเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียน และเป็นการผลิต

อาหารป้อนให้กับโรงครัวของโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ

กิจกรรมชุมนุม เมื่อคณะอาจารย์และผู้บริหารรู้ว่ามี

โครงก�รเสริมศกัยภ�พเครอืข�่ยเย�วชน จงัหวดัน�่น 

จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียนทราบ 

ส�มเณรพิภพ พรมสะวะน� นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 สนใจอยากต่อยอดการทำางานของชุมนุมเพาะเห็ด

ของโรงเรยีนให้เป็นระบบ จงึรวบรวมเพ่ือนๆ และรุน่นอ้ง

ในชุมนุมจัดทำาโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน 

“ตอนนั้นมีสมาชิกในชุมนุมประมาณ 20 คน  

ท่ีโรงเรยีนสอนเรือ่งการเพาะเหด็อยูแ่ลว้ แตท่ีส่นใจทำาเป็น

โครงการเพราะอยากรู้ว่า การทำาโครงการคืออะไร และ 

ทำาอย่างไร” สามเณรพิภพเล่าเบื้องหลังความสนใจ 

เพราะเป็นรุ่นพ่ีท่ีอยู่ในชุมนุมเพาะเห็ดมานาน พอจะ

มีความรู้เรื่องการเพาะเห็ดอยู่แล้ว การทำางานจึงเริ่มต้นที่

การรวบรวมน้องๆ สมาชิกในชุมนุม ช่วยกันปรับปรุงโรง

เห็ดที่มีอยู่ในโรงเรียน ทั้งทำาความสะอาด สำารวจอุปกรณ์

ที่จำาเป็น หลังจากนั้นจึงได้ประชุมทีมงานทั้งหมด เพื่อ

พิจารณาว่าจะเพาะเห็ดอะไร 

รายการอาหารท่ีโรงครัวต้องทำาในแต่ละวันถูกหยิบมา

พจิารณา เพราะเมนอูาหารเพลในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

ถูกกำาหนดไว้ว่าแต่ละวันจะต้องทำาอาหารอะไรบ้าง เพื่อ

ให้สามเณรได้ฉันท์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพอากาศของพื้นที่ ทีมงาน

ทั้งหมดลงมติเลือกเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน

“เลือกเห็ดนางฟ้าภูฏานเพราะดูแลง่าย และท่ีน่าน

อากาศร้อน เหด็อยา่งอืน่เพาะไมไ่ด ้เพราะอณุหภมิูไมเ่อือ้ 

เคยเพาะเห็ดฟางบนแปลงแล้วปลวกข้ึนเยอะ” สามเณรพิภพ 

เล่าถึงการตัดสินใจของทีม
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“ทีมงานตัดสินใจทำาก้อนเห็ดเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะถ้าซื้อก้อนเห็ดสำาเร็จรูปราคาก้อนละ 
8 บาท แต่ถ้าทำาเองมีต้นทุนในการทำาเพียงก้อนละ 5 บาท นอกจากนี้การทำาก้อนเห็ดเอง ยังทำาให้

สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการซื้อ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่น้องๆ ไปในตัว”

ทำาเอง ใช้เอง กินเอง
สำาหรับความรู้เร่ืองการเพาะเห็ดน้ัน อาจารย์เคยสอน

และพาทำามาบ้างแล้ว สามเณรรุ่นพี่จึงสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่น้องๆ ได้ ทีมง�นตัดสินใจทำ�ก้อนเห็ดเอง

เพือ่ประหยดัค�่ใช้จ่�ย เพร�ะถ�้ซือ้กอ้นเห็ดสำ�เรจ็รปู

ร�ค�ก้อนละ 8 บ�ท แต่ถ้�ทำ�เองมีต้นทุนในก�รทำ�

เพียงก้อนละ 5 บ�ท นอกจ�กน้ีก�รทำ�ก้อนเห็ดเอง  

ยังทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมคุณภ�พได้ดีกว่�ก�รซื้อ  

ทั้งยังเป็นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้แก่น้องๆ ไปในตัว

ทีมงานซ่ึงเป็นสามเณรทั้งหมด จึงต้องขอความ

อนุเคราะห์จากอ�จ�รย์อัฐวุฒิ คำ�แสน พี่เล้ียงชุมชน

ช่วยซื้อวัสดุอุปกรณ์เช่น ถุง ขี้เลื่อย ยาง ยิปซั่ม ปูนขาว 

เกลือ และเชื้อเห็ดมาให้ เพราะการเป็นเพศบรรพชิตจึง 

ไม่สะดวกแก่การเดินทางออกไปซื้อหาสิ่งของเอง เมื่อได้

อุปกรณ์ครบทีมงานทั้ง 20 คนก็ช่วยกันทำาก้อนเห็ด  

มีสามเณรพิภพเป็นผู้สอนน้องๆ ด้วยการสาธิตให้ดูเป็น

ตวัอยา่ง แลว้จงึให้น้องๆ ลงมอืทำาดว้ยตนเอง ซึง่นอกจาก

ทมีงานในชมุนมุแลว้ เพือ่นๆ สามเณรทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นชมุนมุ

เพาะเห็ดก็อาสาเข้ามาช่วย ทำาให้ก้อนเห็ด 1,200 ก้อน 

ทำาเสร็จภายในเวลา 4 วัน 

“เอ�ส่วนผสมม�ผสมกันอัดไว้ในถุงให้แน่น จ�กน้ัน

นำ�ไปนึ่งพักไว้ให้เย็นลงแล้วเขี่ยเชื้อ แล้วพักเชื้อไว้

ประม�ณ 1 เดือน ตอนทำ�ต้องเฝ้�หม้อนึ่งเห็ดด้วย 

เพร�ะต้องนึ่งประม�ณ 6 ชั่วโมง โดยต้องคอยดูให้

คว�มรอ้นสม่ำ�เสมอจนครบเวล�” ส�มเณรพิภพเล่�ถึง

คว�มทุ่มเท ทีต่อ้งสละเวล�สว่นตวัเพือ่เฝ�้หมอ้นึง่เห็ด 

บ�งครั้งถ้�เริ่มทำ�ตอนเย็นกว่�จะเสร็จก็ดึกดื่น แต่ก็

ไม่รู้สึกเป็นภ�ระ และส�ม�รถจัดก�รเวล�ได้ เพร�ะ

บ�งครั้งก็ทำ�ก�รบ้�นไปด้วย หรือถ้�ไม่มีก�รบ้�นก็ 

อ่�นหนังสือไปเฝ�้ไป

โอกาสที่ได้คิดเอง ทำาเอง

ระหว่างรอเหด็ออกดอก อาจารย์อฐัวุฒิลม้ป่วย ต้อง

พักรักษาตัว ทีมงานจึงต้องดำาเนินงานต่อกันเองท้ังหมด 

ก้อนเห็ดที่ได้วางเรียงรายพักเชื้อนาน 1 เดือน ต้องคอย

รดน้ำาวันละ 2 รอบเช้า-เย็น ทีมงานแบ่งเวรรดน้ำาวันละ  

2 คน เมื่อเห็นว่าเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนแล้ว จึงลำาเลียงไป

ไว้ในโรงเห็ด โดยยังคงเวรรดน้ำาวันละ 2 เวลาเหมือนเดิม 

“20 คนแบ่งเวรกันวันละ 2 คนเข้าไปดูแล ทำาตาราง

ไว้เลย เพราะเข้าไปเยอะไม่ได้ เห็ดจะติดเชื้อ ซึ่งคนที่จะ

เข้าไปรดน้ำาก้อนเห็ดต้องดูแลตนเองให้สะอาดด้วย และ

อย่าฉีดน้ำาแรง ต้องรดเบาๆ ให้ทั่ว” สามเณรพิภพเล่า 

การรดน้ำายังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ปกติใช้เวลา

รดน้ำาครั้งละ 15 นาที แต่ถ้าอากาศร้อนมากก็ต้องรดน้ำา

บ่อยข้ึน ซึ่งผู้ดูแลจะต้องสังเกตโดยดูจ�กทร�ยท่ีรอง

พืน้โรงเห็ดว�่แห้งหรอืชืน้ ถ�้แหง้กต็อ้งเพิม่รอบในก�ร

รดน้ำ� นอกจ�กก�รรดน้ำ�แล้วทีมต้องคอยสังเกตและ

ระวังไม่ให้ก้อนเห็ดติดเชื้อร� ซึ่งถ้าเห็นว่าเห็ดติดเชื้อ 

ราดำา ต้องรีบเขี่ยราดำาออกให้หมด ไม่เช่นนั้นจะลุกลาม

ไปยังก้อนเห็ดก้อนอื่นๆ เสียหายทั้งโรงได้ ซึ่งระหว่าง 

การทำางานทีมก็พบปัญหานี้เพียง 1 ครั้ง 

“อาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องช่วยกัน เหนื่อยที่ไม่มีใครช่วย

แนะนำา ต้องดูแลกันเอง แต่ก็ทำาให้เราได้คิด ได้ทำาเอง  

ก็เจอปัญหาเห็ดติดเชื้อ โชคดีที่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที”
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การรอคอยสิ้นสุดเมื่อเห็ดดอกแรกออกดอกเมื่อผ่านไป 20 วัน... 

“เห็ดที่ได้เอาไว้กินในโรงเรียนก่อน เพราะเรามีเมนูอาหารที่กำาหนดไว้

สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นเมนูเห็ด เราเก็บเห็ดได้วันละประมาณ 8 กิโลกรัม นำามา

ประกอบอาหารในโรงเรียนประมาณ 5 กิโลกรัม ท่ีเหลือขายกิโลกรัมละ 70 บาท 

ถ้าเขามาซื้อที่โรงเรียน แต่ถ้าไปขายที่ตลาดกิโลกรัมละ 80 บาท เงินที่ได้จะนำา

ไปฝากไว้ที่สหกรณ์โรงเรียน”

ทีมง�นมกี�รเผยแพรผ่ลง�นของโครงก�รผ�่นเฟซบุก๊ทัง้สว่นตวัและ

ของโรงเรียน ซึ่งกล�ยเป็นช่องท�งประช�สัมพันธ์ที่ทำ�ให้ผู้คนรับรู้ เมื่อมี

เหด็เหลือข�ยก็ส�ม�รถข�ยตรงกบัผูซ้ื้อ โดยจะมแีมค่�้ม�รบัซ้ือถงึโรงเรยีน 

บ�งครั้งก็เป็นช�วบ้�น หรือโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงม�ขอซื้อไป 

ปรุงอ�ห�ร ห�กยังข�ยไม่หมดอ�จ�รย์ในโรงเรียนก็จะช่วยนำ�ไปฝ�กข�ย

ที่ร้�นค้�ในตล�ด 

อายุของก้อนเห็ดที่ออกดอกประมาณ 4 เดือนสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจาก

การขายเห็ด รวม 7,000 บาท ซึ่งทีมงานตั้งใจว่า จะเก็บไว้เป็นทุนในการขยาย

โรงเห็ดเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง เพราะโรงเห็ดเพียง 1 โรงไม่เพียงพอกับความต้องการ

ท้ังการบริโภคภายในโรงเรียนและการจำาหน่ายที่มีคนมาสั่งซื้อตลอด หากมี 

โรงเพาะเห็ด 2 โรงก็จะสามารถเพาะเห็ดให้ออกเหลื่อมเวลากันได้ และจะได้มี

เห็ดให้บริโภคและจำาหน่ายทั้งปี

ก�รไดคิ้ดเอง ทำ�เอง และเหน็ดอกผลของก�รลงแรงดว้ยตนเอง ทำ�ให้

ทีมง�นเกิดคว�มคิดต่อยอดเพ่ือพัฒน�ก�รทำ�ง�น นอกจ�กก�รเพ่ิมจำ�นวน

โรงเห็ดแล้ว ทีมยังพิจ�รณ�ช่องท�งอื่นๆ ที่จะส�ม�รถเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

จ�กเห็ด เช่น ก�รแปรรูปเป็นแหนมเห็ด หรือข้�วเกรียบเห็ด รวมทั้งก�ร
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ผลิตก้อนเห็ดจำ�หน่�ย แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันทีมง�นบอกว่� ต้องค้นคว้�ห�คว�มรู้

เร่ืองก�รแปรรูป และก�รตล�ดเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นฐ�นข้อมูลในก�รตัดสินใจ 

“ตอนเห็นเห็ดออกครั้งแรกดีใจม�ก ลองเอ�ไปย่�ง คำ�แรกที่ได้กิน

เห็ดที่เร�ปลูกรู้สึกว่� มันอร่อยกว่�ท่ีซื้อเข�กิน เพร�ะเป็นฝีมือของเร�” 

สามเณรพิภพเล่าถึงความรู้สึกช่วงแรก แต่ก็ยอมรับว่า เมื่อได้กินเห็ดบ่อยๆ  

บางครั้งก็เบื่อเหมือนกัน 

บรรลุ “เป้าหมาย” ที่อยากรู้
สามเณรพิภพสรุปบทเรียนว่า ณ วันนี้เข้�ใจวิธีก�รทำ�โครงก�รแล้วว่� 

ต้องมีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ และใช้ข้อมูลคว�มรู้ในก�ร

ตดัสนิใจ ทัง้นีร้บัรู้ถงึประโยชน์ท่ีเกดิข้ึนกบัตวัเองและสม�ชกิในชมุนุมคอื 

ก�รพัฒน�คว�มรับผิดชอบม�กขึ้น รู้จักหน้�ที่ของตนเอง และเกิดคว�ม

ภ�คภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยโรงเรียนลดค่�ใช้จ่�ยอ�ห�รเพล

“ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยค่�อ�ห�รลงได้ คิดง่�ยๆ ว่� เห็ด 5 กิโลกรัมๆ ละ 

70 บ�ท ต่อมื้อ 350 บ�ท อ�ทิตย์หนึ่งกินเห็ด 2 ครั้ง เท่�กับ 700 บ�ท x 

4 สัปด�ห์ ส�ม�รถประหยัดค่�อ�ห�รได้ 2,800 บ�ท ห�กกินเห็ดได้ 4 เดือน 

เท่�กับว่�เร�ส�ม�รถช่วยโรงเรียนประหยัดค่�อ�ห�รได้ถึง 10,400 บ�ท

ตอ่เทอม นีย่งัไมน่บัร�ยไดจ้�กส่วนทีข่�ยนะ” สามเณรพิภพบอกอย่างภูมใิจ

ผลจากการเพาะเห็ดทำาให้ทีมงานเข้าใจถึงเป้าหมายของการทำางาน

ลักษณะน้ีว่า เป็นการส่งเสริมอาชีพ จึงม่ันใจว่าถ้าในอนาคตลาสิกขาออกไปแลว้ 

ถ้าไม่มีอาชีพก็สามารถใช้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

ผลจากการเพาะเห็ดทำาให้
ทีมงานเข้าใจถึงเป้าหมาย
ของการทำางานลักษณะนี้
ว่า เป็นการส่งเสริมอาชีพ 
จึงมั่นใจว่าถ้าในอนาคต
ลาสิกขาออกไปแล้ว 
ถ้าไม่มีอาชีพก็สามารถใช้
ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
เป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้
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“ภูมิใจม�กที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือ

น้องๆ มันภูมิใจบรรย�ยไม่ถูก เวล�เห็นน้องกินอย่�ง

เอร็ดอร่อย มันปลื้มใจม�ก”  สามเณรพิภพย้ำา

อย่างไรก็ตามสามเณรพิภพสารภาพว่า ยังมีจุดอ่อน 

ที่ยังไม่สามารถปรับปรุงได้ คือ เรื่องการนำาเสนอ เพราะ 

“กลวัไมค์  จบัไมคแ์ลว้เหงือ่ออก ตอนไปนำาเสนอโครงการ

รอบแรกผมนำาเสนอเอง แต่พอรอบสองไม่เอาแล้ว ให้รุ่น

น้องทำาแทน” 

สามเณรพิภพยังมองอนาคตข้างหน้าว่า ต้องหาทายาท

ที่จะมาสานงานต่อ เพื่อที่จะได้มีผู้สืบทอดกิจกรรมนี้ให้ 

คงอยู่คู่โรงเรียนต่อไป โดยในเบื้องต้น พบว่า มีรุ่นน้อง

สนใจที่จะรับช่วงต่อ 2 รูป ทั้งนี้มีแผนที่จะฝึกปรือรุ่นน้อง

คนนี้โดยการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

“ก�รเลือกคนท่ีเป็นท�ย�ท จะเลือกคนท่ีเห็นว่�

เข�สนใจ ตั้งใจฟัง ตั้งใจจด ตั้งใจทำ� เข้�ม�ช่วยง�น

อย่�งขันแข็ง” สามเณรพิภพเล่าถึงการเลือกทายาท

การเรียนรู้ในโครงการได้จุดประกาย กระตุ้นต่อม 

ใฝรู่ใ้ฝ่เรยีน โดยสามเณรพภิพเองสารภาพว่า เมือ่กอ่นเคย

เป็นเด็กติดเกม พอได้ม�ทำ�โครงก�รก็รู้สึกท้�ท�ยและ

รู้สึกว่�ก�รแบ่งเวล�ม�ทำ�ง�นได้ประโยชน์ม�กกว่� 

ทั้งนี้ยังอย�กทำ�โครงก�รต่อไป โดยค�ดหวังว่�จะ 

ยกระดับก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิต ก�รตล�ด เพื่อที่

จะได้พัฒน�กิจก�รเพ�ะเห็ดให้มั่นคง และฝึกฝน

ตนเองให้เกิดทักษะของผู้ประกอบก�ร 

“จะได้ฝึกคิดต้นทุน ฝึกเก็บเงิน ฝึกทุกอย่าง เพื่อ

เตรียมความพร้อม ถ้าเราจะทำาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต” 

สามเณรพิภพกล่าวอย่างมีความหวัง 

บทพิสูจน์จากปฏิบัติการจริง

อ�จ�รย์อัฐวุฒิ คำ�แสน ในฐ�นะพี่เลี้ยงชุมชน 

เลา่วา่ การสนบัสนนุใหล้กูศษิยท์ำาโครงการเพราะโรงเรยีน

ขาดแคลนงบประมาณ แม้ว่าจะทำาการเพาะเห็ดมาอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ก็ไม่พอเพียงสำาหรับการบริโภคตลอดท้ังปี  

จึงมองว่า การทำาโครงการจะได้ประโยชน์ท้ังการได้รับ 

งบประมาณมาสานต่อกิจกรรม และสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ของลูกศิษย์ ท่ีผ่านมา อาจารย์ได้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้แก่สามเณรทั้งในลักษณะบรรยายให้ฟังเป็น 

กลุ่มใหญ่และแบ่งกลุ่มย่อยที่จะหมุนเวียนหน้าที่กันไป

ดูแลโรงเห็ด แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งนักเรียนเกิดความ

ชำานาญมากขึ้นก็สามารถถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไป

เรื่อยๆ 

ส่วนการทำางานในโครงการนี้ กระบวนก�รทำ�ง�น

สว่นใหญอ่ยูท่ีต่วันกัเรยีน ทีส่�ม�รถคดิเอง ทำ�เอง โดย

บทบ�ทของอ�จ�รย์เพียงแค่ช่วยควบคุมเวล�ปฏิบัติ 

โดยมีก�รประชุมถอดบทเรียนร่วมกันว่� ทำ�ไปแล้ว

เป็นอย่�งไรบ้�ง มีกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งไร มีก�ร

ถ่�ยถอดสู่รุ่นน้องอย่�งไร เป็นต้น ท้ังน้ีอาจารย์ยอมรับว่า 
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มีส่วนในการหนุนเสริมทีมงานไม่มากนัก เพราะล้มป่วย ในช่วงท่ีพักรักษาตัว 

จึงทำาได้เพียงโทรศัพท์มาสอบถามความคืบหน้าของการทำางาน ซึ่งก็เบาใจเมื่อ

ได้รับทราบว่า ลูกศิษย์สามารถดำาเนินงานได้เองอย่างราบรื่น

“เข�คุยไม่เก่ง พื้นฐ�นเรียนไม่เก่ง แต่เวล�ปฏิบัติจริงทำ�ได้ และ 

ช่วยเหลือกันดี แต่หลังจ�กทำ�โครงก�รก็เห็นว่� มีพัฒน�ก�รในเรื่องของ

กระบวนก�รกลุ่ม ก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่�งกัน แกนนำ�หลักๆ ของ

ทีมง�นก็มีคว�มเปลี่ยนแปลง กล้�พูด กล้�แสดงออกม�กขึ้น ซ่ึงเป็น 

ข้อพิสูจน์ว่� เป็นผลจ�กก�รท่ีได้ลงมือทำ�จริง จึงเล่�ได้” อาจารย์กล่าวท้ิงท้าย

ถึงการเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์

ง�นที่เริ่มจ�กคว�มสนใจส่วนตัวได้สร้�งคุณูปก�รแก่ผู้ อ่ืนและ

โรงเรียนของตนอย่�งเหนือคว�มค�ดหม�ย คว�มเพียรในก�รเรียนรู้ส่ิงใหม่

สร้�งทักษะก�รสังเกตอย่�งใส่ใจให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่รู้ตัว ระหว่�ง

กระบวนก�รผลิตส�มเณรส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รใช้เทคโนโลยีอย่�ง 

เท่�ทัน ปรับใช้โซเซียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในก�รประช�สัมพันธ์สินค้� 

ทั้งยังส�ม�รถพัฒน�ระบบก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และปลูกฝังสำ�นึกเพื่อ 

ส่วนรวมจ�กรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้อย่�งมั่นคง ง�นเพื่อส่วนรวมยังกล�ยเป็น

ฐ�นคว�มรู้สำ�คัญของตนเอง เพร�ะทำ�ให้เห็นถึงโอก�สของอ�ชีพใน

อน�คตที่จะก้�วสู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รได้อย่�งมั่นใจ

“เขาคุยไม่เก่ง พื้นฐานเรียนไม่เก่ง แต่เวลาปฏิบัติจริงทำาได้ และช่วยเหลือกันดี 
แต่หลังจากทำาโครงการก็เห็นว่า มีพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แกนนำาหลักๆ ของทีมงานก็มีความเปลี่ยนแปลง 
กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า เป็นผลจากการที่ได้ลงมือทำาจริง 
จึงเล่าได้”
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โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
พี่เลี้ยงชุมชน 

อัฐวุฒิ คำาแสน

ทีมทำ�ง�น

สามเณรพิภพ พรมสะวะนา

สามเณรเอกสิทธิ์ แซ่ย่า

สามเณรศุภชัย แซ่ลี
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“สำ�นึก” จ�กก�รเรียนรู้
โครงก�รปลูกผักอินทรีย์
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เณรบางรูปเรียนจบ ไม่ได้เรียนต่อ
ก็จะมีความรู้ติดตัว เราไม่นิ่งดูดาย
แม้ว่าเป็นปัญหาของชาวบ้าน 
ไหนๆ ก็เรียนอย่างเดียว มีเวลาว่าง
ก็ไปช่วยทางโลกด้วย ไปช่วยพัฒนา
พื้นที่ พัฒนาป่า ช่วยชาวบ้าน
ช่วยโรงเรียน โรงเรียนของเรา
สร้างมาได้ ไม่นาน ต้องช่วยกันดูแล
ถ้าไม่มีใครช่วยดูแลจะลำาบาก

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวง ต้ังอยู่ที่ 

บ้�นผักเฮือก หมู่ 4 ตำ�บลบ่อเกลือใต้ อำ�เภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่�น สภาพภูมิประเทศต้ังอยู่บนเนินเขา ติดป่า

และลำาห้วย มีสามเณร ครู และบุคลากรรวมกัน 85 รูป 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ได้เสดจ็ทรงงานทีโ่รงเรียน

เนื่องในวโรกาสทรงเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โอกาสน้ี 

ได้มีกระแสรับสั่งว่า ทรงห่วงใยการฉันเพลของพระภิกษุ

สามเณรในโรงเรียน โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ปลอดสารพิษ 

ทั้งนี้เมื่อก่อนการประกอบอาหารเพลที่โรงเรียนจะสั่งซื้อ

อาหารจากรถรับส่งกับข้าวหรือรถพุ่มพวง จึงหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ที่ได้ฉันอาหารที่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างในผัก 

และเนือ้สตัว์  อกีทัง้การประกอบอาหารเพลในแตล่ะเดอืน
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มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ในขณะท่ีสภาพพ้ืนท่ีของโรงเรียน

เหมาะสมแกก่ารทำาการเกษตร ครูและนกัเรียนจึงมีแนวคดิ

ที่จะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหาร 

แนวความคดิดงักลา่วถกูดำาเนนิการมาอยา่งต่อเนือ่ง

ภายใต้การเรียนวิชาเกษตร แต่เมื่อมีโอก�สเข้�ร่วม

โครงก�รเสริมศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น 

จึงเป็นโอก�สดีที่จะพัฒน�ระบบก�รเพ�ะปลูกของ

โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกิจกรรมก�รเกษตร

สู่กิจกรรมอืน่ๆ เชน่ ก�รทำ�ฝ�ยชะลอน้ำ� ก�รรวบรวม

พนัธุไ์มท้อ้งถ่ิน ก�รสร�้งสวนพฤกษศ�สตร ์ซึง่จะชว่ย

เตมิเตม็ใหโ้รงเรยีนส�ม�รถพึง่พ�ตนเองไดท้ัง้ในด้�น

คว�มม่ันคงท�งอ�ห�รและคว�มสมดุลของส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลกูผกัอนิทรยี ์จงึมีกิจกรรมยอ่ยทีจ่ะนำาไป

สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การปลูกผักอินทรีย์ การทำาฝาย

ชะลอน้ำา การรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และการสร้างสวน

พฤกษศาสตร ์โดยทมีงานประกอบดว้ย ส�มเณรช�นนท ์ 

คำ�แควน่  หัวหน�้โครงก�ร ส�มเณรศริวชิย ์บญุอนิทร ์

ดูแลก�รเงิน ส�มเณรภูษิต เที่ยงผดุง ทำ�หน้�ที่

ประส�นง�น ส�มเณรพทัญญู ข�เหล็ก ทำ�หน้�ที่ 

เก็บข้อมูล ส�มเณรสิทธิพร คำ�แคว่น เป็นเลข�นุก�ร 

ส�มเณรสุรพล ศรีบุญเรือน และส�มเณรอ�ทิตย์  

คงธนวิเชียร รับผิดชอบง�นฝ�ยชะลอน้ำ�  

1 รูป 1 แปลงแข็งขัน

การดำาเนนิโครงการเร่ิมต้นดว้ยการประชาสมัพนัธใ์ห้

เพื่อนๆ นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะในโรงเรียนมี

นักเรียนไม่มาก จึงต้องระดมสรรพกำาลังทั้งจากนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอยู่ 27 รูป และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 21 รูป มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยจัดระบบ 

การปลกู เพือ่ใหม้พีชืผกัหลากหลายชนดิ กลา่วคอื กำาหนด

ให้นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปลูกผักคะน้า 

ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ส่วนนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายปลูกกะหล่ำาปลี ถ่ัว แตงกวา มะเขือเทศ และพริก 

“สามเณรมีอิสระเลือกว่าจะปลูกอะไร ที่ถูกกำาหนด

ไวใ้นชว่งชัน้ของตนเอง การแบง่เชน่นีท้ำาใหม้ผีกัหลายชนิด

สำาหรับทำาอาหาร” สามเณรสิทธิพรเล่าถึงเบื้องหลังการ 

จัดระบบการปลูกผัก
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“การทำาฝายแม้จะสามารถแก้ปัญหาได้บาง แต่ในระยะยาวอาจจะไม่มีความยั่งยืน
แต่การดูแลป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์น่าจะเป็นแนวทางที่จะทำาให้เกิดความชุ่มชื่นในระบบนิเวศ

และทำาให้มีน้ำาไหลตลอดปี”

แปลงผักถูกแบง่ใหส้ามเณรรบัผดิชอบ 1 รปู 1 แปลง 

โดยสามเณรแต่ละรูปต้องรับผิดชอบตั้งแต่การขึ้นแปลง 

การปลกู การดแูล โดยแบ่งโซนพืน้ทีต่ามชัน้เรยีน สามเณร

จะใช้เวลาในชั่วโมงการงานอาชีพดูแลแปลงผักอย่าง

ละเอียด สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง นอกเหนือจากที่ต้องคอย

ดูแลรดน้ำาทุกวัน และเก็บใบไม้ ขี้วัวขี้ควาย มาทำาปุ๋ยหมัก

“1 รูป 1 แปลงสร้างความรับผิดชอบของตนเอง 

เพราะถ้าทำาแปลงละ 2 คนบางคนอาจจะไม่ทำากไ็ด ้แตถ่า้

คนละแปลงทุกคนต่างต้องรับผิดชอบของตนเอง ถ้าทำา

เปน็กลุม่บางคนอาจจะไมม่าชว่ย เพือ่นบางคนทีท่ำากอ็าจ

เกิดความน้อยใจหรือท้อ สู้ทำา 1 คน 1 แปลงไปเลยดีกว่า   

ใน 1 แปลงพื้นที่ประมาณยาว 2 เมตร กว้าง 1.5 เมตร 

โดยศกัยภาพของเรา สามารถจัดการได้คนเดียว” สามเณร

สิทธิพรเล่า

การดแูลผักไมย่าก เพราะสว่นใหญท่ำาเปน็กนัอยูแ่ลว้ 

อีกทั้งพี่เลี้ยงโครงก�รก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริม

คว�มรู้เรื่องก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน ก�รทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ 

ให้กับกลุ่มโครงก�รที่ทำ�ง�นในประเด็นเกษตร ทำ�ให้

ส�มเณรมีคว�มรู้เพิ่มม�กข้ึนจ�กที่เคยเรียนม� แต่

ระหว่างการฟูมฟักให้ผักเติบโต สามเณรพบอุปสรรคจาก

ไก่ของชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเข้ามาจิกกินผัก แต่ก็

สามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ ด้วยการสร้างรั้วและคลุม

แปลงผักด้วยสแลน 

ก�รลงมือลงแรงด้วยตนเอง ทำ�ให้ทีมง�นค้นพบ

ว�่ สภ�พดนิในโรงเรยีนยงัตอ้งมกี�รปรบัปรงุคณุภ�พ

ให้เหม�ะสมแก่ก�รเพ�ะปลูกม�กขึ้น เพร�ะมีก�ร 

ไถหน้�ดินทิ้งตอนสร้�งอ�ค�ร นี่เป็นสาเหตุที่สามเณร

บอกวา่ ตน้ไมบ้างสว่นทีเ่คยชว่ยกนัปลกูตัง้แตม่าอยูแ่รกๆ 

ไม่ค่อยโต

สร้างฝายชะลอน้ำา คืนความสมดุล
ระบบนิเวศ

นอกจากการดูแลแปลงผักแล้ว กลุ่มสามเณรยัง

รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

เป้าหมายคอื รวบรวมพันธ์ุพืชทีแ่ตกต่างกันใหไ้ด ้60 ชนดิ 

ไม่ซ้ำาชนิดพันธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่บ่อเกลือมีพืชบางชนิดที่

พื้นที่อื่นไม่มี เช่น ต้นต๋าว ก็จะถูกรวบรวมไว้ ซึ่งพันธุ์พืช

ที่ได้จะถูกนำามาปลูกในโรงเพาะชำา ก่อนที่จะนำาไปปลูกไว้

ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

เพราะการปลูกพืชผักต้องอาศัยน้ำาในการดูแล ทีมงาน

จึงต้องใส่ใจเรื่องปริมาณน้ำาที่ใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียน

ดว้ย แมว้า่โรงเรยีนมแีหลง่น้ำาคอื หว้ยรงคแ์ละหว้ยผาลาด 

ซึ่งเป็นลำาห้วยหลักของหมู่บ้าน ที่มีน้ำาบริบูรณ์ในเดือน 

มิถุนายนจนถึงพฤศจิกายน  แต่พอย่างเข้าเดือนธันวาคม

ถงึพฤษภาคมน้ำามปีริมาณลดลง ทำาใหช้มุชนและโรงเรยีน

ขาดแคลนน้ำาในการอุปโภคบริโภค บางครั้งเดือดร้อน

จนถึงข้ันที่เทศบาลตำาบลสว้าใต้ ต้องนำารถบรรทุกน้ำา 

มาแจกจา่ย เพือ่แกป้ญัหาเฉพาะหนา้ ทมีง�นจึงไดร้ือ้ฟืน้

กจิกรรมก�รสร�้งฝ�ยชะลอน้ำ�ขึน้ม�อกีครัง้ เพือ่สร�้ง

แหล่งกักเก็บน้ำ�ในธรรมช�ติ และคืนคว�มสมดุลให้

ระบบนิเวศ 

ทีมงานได้ข้ึนเขาไปสำารวจลำาห้วยรงค์และห้วยผาลาด 

พบว่า ต้นน้ำาของห้วยดังกล่าว มีน้ำาอยู่ไม่มาก ไหลมา 

รวมกันเป็นห้วยเล็กๆ จึงเลือกจุดที่เหมาะสมในการทำา

ฝายชะลอน้ำาอยู่ห่างจากโรงเรียน 2 กิโลเมตร ซึ่งสภาพ

บริเวณนั้นรกทึบ จึงต้องมีการพัฒนาโดยการถางหญ้า 

และตัดต้นไม้บางส่วน 
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“ใช้เวลาสร้างฝาย 3 วัน ตอนแรกอาจารย์พาเณรบางกลุ่มขึ้นไปสำารวจ

และวางจุด วันต่อมาก็ขนอุปกรณ์ข้ึนไป ขนของท้ังหนักท้ังเหน่ือย แต่ไม่มีใครบ่น

อะไร เพราะรู้สึกว่า เป็นการคลายเครียด ข้ึนไปทำางานเหมือนได้ปลดปล่อยด้วย 

3 วันที่ไม่ได้เรียน หยุดเรียนไปทำาฝาย ต้องรีบเพราะน้ำาเริ่มแห้ง” สามเณร 

สุรพลเล่า

ในวันทำาฝาย ทีมงานได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกทุกคนในโรงเรียน 

ที่ต่างช่วยกันคนละไม้ละมือ ขนอุปกรณ์จากโรงเรียน ขึ้นไปยังจุดทำาฝาย  

โดยมีอาจารย์ช่วยสอนวิธีการทำาฝายอย่างใกล้ชิด

“พื้นท่ีทำาฝายห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร แต่เป็นทางขึ้นเขา 

ต้องขนอุปกรณ์ข้ึนไป จึงต้องขอแรงเพ่ือนๆ ช่วยกัน แบ่งงานตามช่วงช้ัน  

ให้รุ่นพี่ ม.4-ม.6 แบกของหนัก ส่วนเณรน้องให้ขนทรายคนละถังสองถัง 

นอกจากนี้อาจารย์ยังช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านใกล้เคียง จึงได้รับความ

ร่วมมือจากชาวบ้านที่ใช้น้ำาจากลำาห้วยเดียวกันขึ้นไปช่วยทำาด้วย” สามเณร

อาทิตย์เล่า

 หลังทำ�ฝ�ยเสร็จ ต้องมีก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะบ�งครั้งท่อน้ำ�

ที่ต่อจ�กลำ�ห้วยข�ด ส�มเณรหรือภ�รโรงต้องขึ้นไปซ่อมแซมเป็นระยะๆ 

แม้หน้�ท่ีดังกล่�วจะมีนักก�รภ�รโรงคอยดูแลอยู่ แต่เมื่อต้องขึ้นไป

ซ่อมแซมท่อ ก็มักจะมีส�มเณรอ�ส�ขึ้นไปช่วยเป็นประจำ�

“ปกติไม่ใช่กิจของเณร แต่โรงเรียนเรามีนักการภารโรงแค่คนเดียวจะให้ 

เขาข้ึนไปดูแลแค่คนเดียวก็คงลำาบาก เพราะงานในโรงเรียนก็มีหลายอย่าง  

ให้เณรออกไปหาประสบการณ์ด้วย ได้ความรู้ด้วย เณรบางรูปพอเรียนจบชั้น
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มธัยมศึกษาปทีี ่3 ไมไ่ดเ้รยีนตอ่ก็จะไดม้คีวามรูต้ดิตัว เราไมน่ิง่ดดูายแมว่้าเป็น

ปัญหาของชาวบ้านก็เถอะ ไหนๆ ก็เรียนอย่างเดียว มีเวลาว่างก็ไปช่วยทาง

โลก ไปช่วยพัฒนาพื้นที่ พัฒนาป่า ช่วยชาวบ้าน ช่วยโรงเรียน เพราะโรงเรียน

ของเราสร้างมาได้ไม่นาน ต้องช่วยกันดูแล ถ้าไม่มีใครช่วยดูแลจะลำาบาก” 

สามเณรอาทิตย์กล่าว

อย่�งไรก็ดี ทีมง�นคิดว่� ก�รทำ�ฝ�ยแม้จะส�ม�รถแก้ปัญห�ได้บ้�ง  

แต่ในระยะย�วอ�จจะไม่มีคว�มยั่งยืน ก�รดูแลป่�ไม้ให้อุดมสมบูรณ์ 

น่�จะเป็นแนวท�งท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�มชุ่มชื่นในระบบนิเวศ และทำ�ให้มี 

น้ำ�ไหลตลอดปีม�กกว่� อีกทั้งต้องมีก�รรณรงค์เรื่องก�รประหยัดน้ำ�ใน

โรงเรียนให้ม�กขึ้นด้วย

รสชาติของความสำาเร็จ
เมื่อผักที่ปลูกโต ทีมงานพบว่าผักที่ได้ผลผลิตเยอะที่สุด คือ ผักกาดขาว 

สว่นกะหล่ำาปลไีดผ้ลผลติทีไ่มส่มบรูณม์ากนัก เพราะผกัไมห่อ่ตัว ซึง่เป็นเพราะ

ช่วงเวลาที่ปลูกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตท่ีได้เจ้�ของแปลงจะเก็บข�ย

ให้กับสหกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งสหกรณ์จะส่งไปข�ยให้โรงครัวต่อไป 

ส�มเณรแต่ละรูปจึงมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผักในบัญชีส่วนตัวของตนเอง 

ขณะเดยีวกนัโรงเรยีนกล็ดค่�ใชจ้�่ยซือ้ผกัจ�กตล�ดลงสว่นหนึง่ แตท่ีแ่น่ๆ  
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คือส�มเณรทุกรูปรับประท�นอ�ห�รได้อย่�งสบ�ยใจ 

เพร�ะเชือ่มัน่ว่� ผักท่ีรบัประท�นน้ันปลอดจ�กส�รพษิ

แน่นอน

การทำางานนีก้อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่ว่นรวม และเกดิ

ประโยชน์แก่ส่วนตน สามเณรสุรพล บอกว่า “ทำาเรื่อง

การเกษตรมีประโยชน์ที่ได้รับความรู้เรื่องการทำาแปลง  

การดูแลผัก เลือกปลูกกวางตุ้ง ต้องเตรียมแปลงเหมือน

ผักอย่างอื่น ต้องเอาหินออก ต้องทำาให้ดินร่วน ละเอียด 

ต้องดูแลเอาใจใส่ ผักจะได้งอกงามดี”

สามเณรสิทธิพรสะท้อนบทเรียนว่า ทำาโครงการนี้ 

ดีกับตัวเอง คือ ทำาให้ได้รู้จักพืชพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น  

ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน เร�อยู่โรงเรียนน้ี  

เร�ต้องทำ�เพื่อโรงเรียน จะได้มีอาหารเพลรับประทาน 

“เป็นสามเณรเรียนธรรมอย่างเดียว แต่มาเรียนเกษตร

เป็นการปลูกฝังความรู้ ถ้าเราลาสิกขาไป เราก็ทำางานในบ้าน 

ในสวนของเราได้ในอนาคต การทำาเกษตรอินทรีย์ยังได้

พัฒนาในส่วนของจิตใจ เพราะเณรบางส่วนอาจมีเพื่อน

อยู่ข้างนอกเพื่อนอาจพาไปทำาอะไรไม่ดี แต่ถ้าเรามา

ทำางานร่วมกันเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้เราคิดอยู่ในทาง 

ที่ดี” สามเณรอาทิตย์เล่า

ส�มเณรท้ัง 3 รูป เล่�ว่� ไม่เคยทำ�โครงก�ร

ลกัษณะน้ีม�ก่อน แม้จะเปน็โครงก�รแรก แตก่รู้็สกึว�่ 

ไม่ย�ก เพร�ะเลือกทำ�เรื่องง่�ยๆ ต�มศักยภ�พที่มี  

คว�มย�กอยู่ที่ช่วงแรกที่ต้องว�งแผนก่อนว่�ต้องทำ�

อย่�งไร หลังจ�กนั้นก็ทำ�ง�นต�มแผน และจะย�ก 

อกีครัง้ตอนท�้ยๆ ทีต่อ้งไปนำ�เสนอในเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น 

“งานยากช่วงแรกตอนวางแผน กับการนำาเสนอ 

เพราะไม่ค่อยถนัด โดยส่วนตัวคิดว่า ยังมีจุดอ่อนที่การ

วางแผนการทำางาน เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิด

ว�งแผนกอ่น จะลงมอืทำ�เลย หรอืบ�งครัง้มแีผนแต่ก็

ไม่ได้ทำ�ต�มแผน ก�รทำ�ง�นโครงก�รทำ�ให้ต้องใส่ใจ

ปรับปรุงจุดอ่อนน้ีของตัวเองมากข้ึน” สามเณรอาทิตย์ 

สะท้อนจุดอ่อนที่ค้นพบ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

อ�จ�รย์วิมล พุทธิธ�ด�กุล พี่เลี้ยงชุมชน เล่าว่า 

ตั้งใจให้นักเรียนทำาโครงการ เพราะอยากให้สามเณรได้มี

โอกาสเรียนรู้ เหน็ว่าโรงเรียนยังมพีืน้ทีว่า่ง จึงมเีป�้หม�ย

ให้เด็กเรียนรู้วิธีก�รปลูกพืชผักแต่ละชนิดท่ีแตกต่�งกัน 

เด็กจำ�เป็นต้องเรียนรู้เมื่อเรียนจบไปส�ม�รถพัฒน�

ครอบครัวตัวเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้

“ผลผลิตที่ได้เจ้าของแปลงจะเก็บขายให้กับสหกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งสหกรณ์จะส่งไปขายให้โรงครัว 
สามเณรแต่ละรูปจึงมีรายได้จากการขายผักในบัญชีส่วนตัวของตนเอง ขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อผักจากตลาดลงส่วนหนึ่ง แต่ที่แน่ๆ คือทุกรูปรับประทานอาหารได้

อย่างสบายใจ เพราะเชื่อมั่นว่า ผักที่รับประทานนั้นปลอดจากสารพิษ”

219

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



อาจารยว์มิลบอกว่า  ทีส่นบัสนนุใหน้กัเรยีนทำาเป็นโครงการ เพราะจะไดล้งมอื

ปฏิบัติจริง ด้วยมีความเชื่อว่า การเรียนรู้เฉพาะทฤษฎีบางครั้งเมื่อต้องทำาอาจทำา

ไม่ได้ แต่การได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน การทำา

เกษตรต้องเรียนรู้ว่าเสียมใช้อย่างไร จอบใช้อย่างไร เตรียมแปลงอย่างไร ใส่ปุ๋ย

อย่างไร ซึ่งต่างจากการเรียนวิชาการเกษตร นอกจากนี้ก�รทำ�โครงก�รยังทำ�ให้

นักเรียนได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ เป็นขั้นตอนต�มแผน แทนก�ร

ทำ�ง�นอย่�งสะเปะสะปะ โดยไม่รู้วิธีก�รขั้นตอนอย่�งที่ผ่�นม� 

สำาหรับผลลัพธ์จากการทำาโครงการนั้น อาจารย์บอกว่า ทำาให้โรงเรียนมีผัก

ปอ้นโรงครวัอยา่งสม่ำาเสมอ นกัเรยีนมีรายไดร้ะหวา่งเรยีน ปนีีโ้รงเรียนมนี้ำาสำาหรับ

การอปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ แตที่ส่ำาคัญคือ การเปลีย่นแปลงของลกูศษิย์ทีเ่ดมิ 

ปลกูผกัไมเ่ปน็กท็ำาเป็น เริม่เป็นผูใ้หญ่มีความรบัผิดชอบมากขึน้ พฒันากระบวนการ

คิด มีการทำางานเป็นระบบมีขั้นตอนมากขึ้น อีกทั้งยังมีจิตใจที่รักธรรมชาติมากขึ้น 

เห็นได้จากการที่ไปเยี่ยมสามเณรที่จำาวัดต่างๆ จะพบว่า สามเณรจะมีการจัด 

สวนหย่อมหน้ากุฎิ หรือหน้าวิหารไว้อย่างสวยงาม 

แม้ง�นที่ทำ�คือ ง�นเกษตร ทำ�ฝ�ย และก�รรวบรวมพันธุกรรมพืช ที่ใช้

วิธีก�รและคว�มรู้ที่ไม่ซับซ้อน ห�กแต่ในกระบวนก�รของทีมง�นได้สร้�ง

ระบบก�รทำ�ง�นที่ชัดเจน โดยยังคงหลักก�รของคว�มเช่ือมโยงระหว่�ง 

ธรรมช�ติและวิถีชีวิตให้เข้�ใจลึกซึ้งว่� สรรพส่ิงล้วนเกื้อกูลกัน ระหว่�งท�ง

ของก�รทำ�ง�นส�มเณรยังได้เรียนรู้ที่จะทำ�ง�นอย่�งใส่ใจ รอบคอบ มีสม�ธิ

ซึ่งกล�ยเป็นก�รพัฒน�จิตใจให้แข็งแกร่ง รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง จึงมี

เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ตนต่อไปในอน�คต 

วันนี้โครงการสิ้นสุดตามกรอบเวลา รุ่นพี่บางคนที่ร่วมทีมกันมาก็เรียนจบ 

ไปแล้ว แต่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบ่อหลวงบางส่วน ยังคงมีต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่อง

ใหญ่ๆ ในโรงเรียนที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต ได้รับการเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแล

โดยไม่ปล่อยใหเ้ปน็ภาระของครูหรือนกัการภารโรงแตฝ่่ายเดยีว สามเณรทัง้หลาย

ยินดีที่จะเอาตัวเองเข้าไปรับผิดชอบแบ่งเบาภาระทั้งหนักทั้งเบา ด้วยเพราะเสียง

ในสามญัสำานกึบอกวา่ “เร�เรยีนอยูโ่รงเรยีนน้ี เร�ตอ้งทำ�เพือ่โรงเรยีนของเร�”
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โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อสรรพสิ่ง
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระปลัดจำานงค์ ขันติโก

วิมล พุทธิธาดากุล

ทีมทำ�ง�น

สามเณรชานนท์ คำาแคว่น

สามเณรศิรวิชย์ บุญอินทร์ 

สามเณรภูษิต เที่ยงผดุง

สามเณรพทัญญู ขาเหล็ก 

สามเณรสิทธิพร คำาแคว่น

สามเณรสุรพล ศรีบุญเรือน

สามเณรอาทิตย์ คงธนวิเชียร

สามเณรคมกริช สง่างาม
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“เมล็ดพันธุ์”
ของ “พลเมือง”
โครงก�รศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
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สิ่งที่น่าชื่นใจมากกว่าคือ ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำาประโยชน์
เพื่อโรงเรียน...ภูมิใจมาก เพราะคน 
10 คนปลูกให้คนทั้งโรงเรียนกิน
ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำาให้อยากทำา
ต่อไปอีก...ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติจริงทำาให้เชื่อมั่นว่า
มีความรู้ติดตัวที่จะสามารถนำาไป
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
พ่อแม่ได้

เพราะรู้ว่า โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายหลายด้านจนเป็นหนี้

จำานวนหน่ึง เหล่าสามเณรทั้ง 5 รูป ได้แก่ ส�มเณร

อภิสิทธิ์ แซ่จ๊ะ ส�มเณรเมนู แซ่เอ้อ ส�มเณรธีรภัทร 

แก้วมณี ส�มเณรนันทวัตร อินรอด และส�มเณร 

สุวัฒน์ แซ่ว่�ง แห่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริม

เขตศึกษ�วัดห้วยซ้อ ตำ�บลหมอเมือง อำ�เภอแม่จริม 

จังหวัดน่�น จึงได้อาสาทำาโครงก�รศูนย์เรียนรู้เกษตร 

พอเพยีง โดยหวงัเป็นสว่นหน่ึงท่ีชว่ยลดค�่ใช้จ่�ยด้�น

อ�ห�รเพลของโรงเรียนลงได้บ้�ง

โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ มีนักเรียน

สามเณรจำานวน 39 รูป แม้จะไม่มาก แต่เมื่อต้องดูแลทั้ง

การให้การศึกษา อุปกรณ์การเรียน อาหารเพล บุคลากร 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอ  

ทีผ่า่นมาโรงเรยีนพยายามแสวงหาผูม้จีติศรทัธาสนบัสนนุ

ปัจจัยต่างๆ เช่น เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลสามเณร 
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ในวันเกิด ซ่ึงก็ได้รับการสนับสนุนมาส่วนหนึ่ง แต่ก็ยัง 

ไม่เพียงพอ

“เดิมเราได้อาหารจากการบิณฑบาต ฉันเฉพาะ 

ตอนเช้า ส่วนตอนเพลมีแม่บ้านไปซื้ออาหารมาทำาให้  

ส่วนใหญ่เป็นผัดผักกาด เราต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

ของโรงเรียน เพราะโรงเรียนหนี้เยอะ ที่รู้เพราะอาจารย์

และ ผอ. บอกให้ช่วยกันประหยัด พออาจารย์มาชวนทำา

โครงการ เลยคิดว่าน่าจะปลูกผัก เพ่ือช่วยประหยัดค่า

อาหาร” สามเณรอภสิทิธิเ์ลา่จุดเริม่ตน้ของการทำาโครงการ

ผลิตอาหารเพื่อพึ่งตนเอง

กลุ่มสามเณรเป็นสมาชิกของชุมนุมเกษตรอินทรีย์ 

จึงพอมีความรู้อยู่บ้าง อีกทั้งช่วงปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้

พาไปทัศนศึกษาท่ีโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก จงัหวัดกาญจนบรุ ี

ไดเ้หน็แนวคิดในการพ่ึงพาตนเอง เม่ือกลบัมาถึงโรงเรยีน

จึงเริ่มทำาโครงการ เน้นไปที่การผลิตอาหาร โดยตั้งใจที่จะ

ปลูกผักและเพาะเห็ด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงครัวของ

โรงเรียน ซึ่งก่อนเริ่มทำาโครงการทีมงานได้จัดประชุมร่วม

กับอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อวางแผนการทำางาน แบ่งบทบาท

หน้าที่ มีสามเณรอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ สามเณร

นันทวัตร เป็นเลขานุการ  

“เพื่อให้การทำางานเป็นระบบ หัวหน้าโครงการต้อง

ดูแลควบคุมภาพรวมของงาน ควบคุมให้เพื่อนๆ ทำางาน 

และเป็นตวัอยา่งใหเ้พือ่นๆ” สามเณรอภสิทิธ์ิเลา่ถงึหน้าท่ี

ของตน 

เพราะเป็นการโครงการที่ต้องใช้แรงงาน ทีมงานจึง

รบัสมคัรผู้สนใจเขา้รว่มโครงการเพิม่ มสีามเณรทีส่มคัรใจ

เข้าร่วม 10 รูป ทีมงานตั้งใจจะปลูกผัก 20 แปลง แต่ต้อง

ปรับปรุงบำารุงสภาพดินในบริเวณที่จะทำาแปลงปลูกผัก 

ให้สมบูรณ์ก่อน โดยนำาความรู้เร่ืองการปรับสภาพดิน 

ด้วยมูลสัตว์และปุ๋ยหมัก จากการศึกษาดูงานที่จังหวัด

กาญจนบรุมีาใช ้ ซึง่ทมีงานทีไ่ดไ้ปศกึษาดงูานชว่ยกันสรปุ

ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้เพื่อนที่ไม่ได้ไปรับรู้ร่วมกัน 

“ชวนเพ่ือนๆ สามเณรมาปลูกผัก โดยเล่าให้เขาฟังว่า 

โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณ อยากให้สามเณรมาช่วย

กันปลูกผักลดรายจ่ายให้โรงเรียน” สามเณรอภิสิทธิ์ย้ำา

227

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



“เห็ดชอบความชื้น จึงต้องรดน้ำาบ่อย การรดน้ำาต้องดูว่าพื้นไม่แฉะเกินไป
มีการจัดเวรวันละคน ทุกคนช่วยกันทำางาน ทุกคนรับผิดชอบกันดี

ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไม่ทำางานที่ได้รับมอบหมาย”

แต่ก่อนจะลงมือปลูกจริง สามเณรแกนนำาได้เตรียม

ความพร้อมของทีมงาน ด้วยการพากันไปศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำาบลหมอเมือง  

ทีท่ำาเกษตรอินทรยี ์มทีัง้ปลกูผกั ทำาน้ำาหมัก ทำาปุ๋ยชวีภาพ 

ซึง่ก�รไปเรยีนรูกั้บปร�ชญช์�วบ�้นน้ันเปน็ก�รเริม่ส�น

สัมพันธ์ระหว่�งกัน เพราะทีมงานมีเป้าหมายในใจว่า 

อาจจะต้องเชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้เพ่ิมเติม

ในโรงเรยีนด้วย ท้ังนีเ้นือ่งจากตอนทีอ่อกไปเรยีนรูค้ร้ังนัน้ 

มีเพื่อนบางคนที่ติดเรียนไม่ได้ไปด้วย

“เขามีสวนผัก แล้วก็ทำาน้ำาหมักหลายสูตร ทั้งสูตร

กำาจัดศัตรูพืช สูตรปรับปรุงบำารุงดิน สูตรเร่งโต ซึ่งเราได้

เชิญเขามาสอนให้เราทำาไปพร้อมๆ กันท่ีโรงเรียนเลย” 

สามเณรอภิสิทธิ์เล่า

นอกจ�กก�รเรียนรู้จ�กปร�ชญ์ช�วบ้�นแล้ว  

ทีมง�นยงัไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กพีเ่ล้ียงโครงก�รเสรมิ

ศักยภ�พเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น ที่จัดอบรมให้

คว�มรูเ้กีย่วก�รทำ�เกษตรอินทรยี ์ ทำ�ให้ทีมง�นไดร้บั

ก�รเติมเต็มคว�มรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

ก�รทำ�ง�นกับเพือ่นๆ ในเครอืข�่ยเย�วชนจงัหวดัน�่น 

ที่ทำ�โครงก�รในประเด็นเกษตร ก�รแบ่งปันคว�มรู้

ระหว่�งโครงก�รจึงเป็นก�รสร้�งสัมพันธภ�พท่ีทำ�ให้

ส�มเณรรู้สึกอบอุ่นว่� มีเพื่อนๆ อีกหล�ยโรงเรียน

กำ�ลังทำ�ง�นเช่นเดียวกัน

เนือ่งจากสภาพของโรงเหด็ท่ีทรุดโทรม การปรับปรงุ

โรงเรือนเพาะเห็ดจึงเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่ทีมงานต้อง

ระดมสรรพกำาลังช่วยกันทำาอย่างแข็งขัน ก่อนที่จะทำาการ

เพาะเห็ด คราวนี้ทีมงานขอความช่วยเหลือจากนักการ

ภารโรงของโรงเรยีนให้มาเปน็คนนำาซอ่มแซมโรงเรอืน เม่ือ

ออกแรงคนละไม้คนละมือ โรงเรือนเพาะเห็ดก็พร้อม

รองรับก้อนเห็ดที่ทีมงานจะทำาในขั้นตอนต่อไป 

พี่เลี้ยงชุมชนได้ประสานงานกับสำานักงาน กศน. 

แมจ่ริม ใหม้าอบรมความรู้การทำาก้อนเหด็แก่สามเณร ทัง้

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกัน ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน 

ก้อนเห็ดนางฟ้าจำานวน 1,000 ก้อน ก็แล้วเสร็จ จากนั้น

จึงลำาเลียงเข้าบรรจุในโรงเรือน พร้อมทั้งแบ่งเวรรดน้ำา 

วันละ 2 ครั้ง 

“เหด็ชอบความชืน้ จึงต้องรดน้ำาบ่อย การรดน้ำาต้อง

ดูว่าพื้นไม่แฉะเกินไป มีก�รจัดเวรวันละคน ทุกคนช่วย

กันทำ�ง�น ทุกคนรับผิดชอบกันดี ไม่มีใครหลีกเลี่ยง 

ไม่ทำ�ง�นทีไ่ดร้บัมอบหม�ย แตจ่ะมปีญัหากอ้นเหด็แตก 

ซึ่งเกิดจากเราอัดแน่นเกินไป มีก้อนเห็ดแตกประมาณ  

10 ก้อน มีก้อนเห็ดที่เชื้อไม่เดินประมาณ 100 ก้อนก็นำา

ไปนึง่ใหม ่ สว่นกอ้นเหด็ทีติ่ดเชือ้ราเรากส็กดัไมใ่ห้มนัลาม 

โดยเอาออกจากโรงเรือน ไปแปรรูปทำาเป็นปุ๋ย” สามเณร

อภิสิทธิ์อธิบายรายละเอียด

ระหวา่งเริม่เพาะเหด็ ทมีง�นไดเ้ตรียมพืน้ทีส่ำ�หรบั

ปลูกผักคู่ขน�นไปด้วย โดยใช้เมนูอ�ห�รกล�งวันเป็น

ตวักำ�หนดชนดิของผกัทีจ่ะปลกู ผกัท่ีสามเณรเลอืกปลกู

จึงมีทั้งปลูกผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว 

ผักชี โหระพา พริก มะเขือ กะหล่ำาปลี ต้นหอม เพื่อให้

สามารถนำาไปทำาอาหารตามเมนูได้มากที่สุด

ดอกผลอันแสนชื่นใจ

แปลงผัก 20 แปลง แบ่งกันรดน้ำา พรวนดิน ถอนหญ้า 

ใส่ปุ๋ย ดูแลดว้ยระบบเกษตรอินทรีย์ทีท่ำาใหผู้ผ้ลติปลอดภัย

จากสารเคมี และผลผลิตจะปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค  

เมื่อครบระยะเวลา 2 เดือนผักเติบโตงอกงามสามารถ 

เก็บเก่ียวสง่เข้าโรงครัวได้ บางสว่นทีเ่หลอืชว่ยกันรวบรวม

ฝากอาจารย์ในโรงเรียนนำาไปขายส่งตามร้าน
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“ผักท่ีออกเยอะที่สุดคือ ผักบุ้งกับผักกาดขาว ส่วนผักที่ไม่ค่อยโตคือ 

กะหล่ำาปลี มีแมลงมากินผักเหมือนกัน แต่เราใช้น้ำาหมักชีวภาพไล่แมลง ซึ่งก็ 

ได้ผลดี”  สามเณรอภิสิทธิ์กล่าว

สว่นเหด็นางฟา้กอ็อกดอกใหช้ืน่ใจ พอเพยีงต่อการบริโภคในโรงเรียน และ

เหลือจำาหน่ายให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้โรงเรียน รวมทั้งนำาไปฝากขายตาม

ร้านค้าในหมู่บ้าน เห็ดนางฟ้าราคาไม่แพง กิโลกรัมละ 40 บาท จึงได้รับ 

ความนยิมจากลกูคา้ทัง้ทีเ่ปน็อาจารย์ในโรงเรยีน และชาวบา้นท่ีช่วยกนัอดุหนุน

“เงนิทีข่ายผกัไดก้เ็อาใหโ้รงเรียน เกบ็ไว้ซือ้อาหารตอนทีเ่ราไมม่ผีกั ชว่งที่

ผักวายก็พอดีปิดเทอม เปิดเทอมหน้าเราก็จะปลูกกันใหม่ เพราะสนุกที่ได้

ทำางาน และได้ช่วยโรงเรียน” สามเณรเมนูอธิบาย

แม้ดอกผลจ�กพืชผักงอกง�มน่�ยินดี แต่สิ่งที่น่�ชื่นใจม�กกว่�คือ 

คว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำ�ประโยชน์เพื่อโรงเรียน ส�มเณร 

อภิสิทธ์บอกว่� เข�ภูมิใจม�ก เพร�ะคน 10 คนปลูกให้คนทั้งโรงเรียนกิน 

ยิ่งเป็นแรงบันด�ลใจที่ทำ�ให้อย�กทำ�ต่อไปอีก

ทมีง�นทกุคนเล�่เหมอืนๆ กนัว�่ คว�มรูท่ี้เกดิข้ึนจ�กก�รปฏิบัติทำ�ให้

เชือ่มัน่ว่� มคีว�มรูต้ดิตัวทีจ่ะส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชพีเลีย้งตนเองและ

พ่อแม่ได้ และมีคว�มเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ มีพัฒน�ก�รในเรื่อง

คว�มรับผิดชอบ รู้จักบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง 
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“มีคว�มส�มัคคีกันม�กขึ้น เมื่อก่อนเอาแต่เล่น แต่ตอนนี้เห็นเพื่อนทำา

แลว้กอ็ยากทำาดว้ย มาชว่ยเพือ่นเพราะอยากไดค้วามรู้เสริม ได้ฝกึคว�มอดทน 

เพราะเวลาทำางานแดดรอ้น บางครัง้ฝนกต็ก ตอ้งเปือ้นดนิเปือ้นโคลน” สามเณร

ธีรภัทรบอก

เชน่เดยีวกบัสามเณรธรีะพงศท์ีบ่อกวา่ มคีวามอดทน และกลา้แสดงออก

มากขึ้น ที่สำาคัญคือเปล่ียนแปลงตนเองจ�กเมื่อก่อนที่เป็นคนขี้เกียจ  

แต่ตอนนี้ขยัน เพร�ะก�รทำ�ง�นทั้งสนุกและได้คว�มรู้ 

ด้านสามเณรเมนู บอกว่า เห็นประโยชน์จากการทำาโครงการคือ รู้จัก 

ก�รว�งแผนม�กขึ้น ซื่อสัตย์ต่อหน้�ที่ ตอนเด็กเข�มอบหม�ยอะไรให้ 

ไมอ่ย�กทำ� ตอนนีโ้ตแล้วคดิเปน็ ต้องทำ�ต�มหน�้ที ่ถ�้เร�ไมท่ำ�ต�มหน�้ที่

จะเป็นปัญห�กับเพื่อนในกลุ่ม

ในขณะที่สามเณรอภิสิทธิ์บอกว่า เขาต้องขยันและรับผิดชอบมากกว่า 

คนอื่น เพราะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ เลือกเป็นมาเป็นหัวหน้าทีม 

ทีมงานตั้งใจว่า เทอมต่อไปจะพัฒน�ก�รปลูก โดยก�รเพิ่มชนิดผักให้

หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น เพร�ะเกรงว�่ถ้�ปลูกผกัชนิดเดิมๆ คนกนิก็จะเบือ่ 

แต่ทั้งนี้ต้องสำ�รวจคว�มต้องก�รของช�วบ้�นด้วย เช่น ที่เคยสอบถามร้าน

ก๋วยเตี๋ยวมีความต้องการ ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม ถั่วงอก ส่วนร้านของชำาที่รับผัก

ไปขาย ตอ้งการผกักาด ผกับุง้ นอกจากนีท้มีงานยงัไดห้าแนวทางทีจ่ะสามารถ

พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยการเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ผักเอง โดยเฉพาะผักกาด

กวางตุ้ง และแตงกวา 

“เห็นประโยชน์จาก
การทำาโครงการคือ
รู้จักการวางแผนมากขึ้น 
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ตอนเด็ก
เขามอบหมายอะไรให้
ไม่อยากทำา ตอนนี้โตแล้ว
คิดเป็น ต้องทำาตามหน้าที่ 
ถ้าเราไม่ทำาตามหน้าที่
จะเป็นปัญหากับเพื่อน
ในกลุ่ม”
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ช่องทางพัฒนาการเรียนรู้
อ�จ�รย์ไพโรจน์ คำ�จันต๊ะ พี่เลี้ยงชุมชน เล่าว่า 

พระครสูจิุณนนัทกิจ ซึง่เป็นเครอืข่ายท่ีเคยทำางานรว่มกนั

มาได้สง่ขา่วและเชือ้เชญิใหเ้ขา้รว่มโครงการเสรมิศักยภาพ

เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน คณะอาจารย์และผู้บริหาร

โรงเรียนพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่สามารถนำา

มาพฒันากระบวนการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนได ้จงึตอบรบั 

โดยมองภาพการทำางานว่า เป็นการทำางานแบบท่ีวัด 

โป่งคำาทำา คือ เรื่องเกษตร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

เศรษฐกิจรายได้ของชุมชน 

“เร่ิมจากคัดแกนนำาไปร่วมประชุมเขียนโครงการ  

โดยชักชวนสามเณรที่พอจะมีแววเข้ามาเป็นตัวแทนของ

โรงเรียน ไม่เชิงบังคับ แต่ก็บอกว่� ขอให้ช่วย โดย

พยายามผสมทีมให้มีตัวแทนจากนักเรียนทุกชั้น เพื่อให้

แกนนำาไปชักชวนเพื่อนอีกที”

อาจารย์ไพโรจน์บอกต่อว่า เหตุผลที่ทำาเรื่องเกษตร 

เพราะโรงเรียนจะสนองงานของสมเด็กพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีงาน 5 ด้าน คือ 

วิชาการ เกษตร อาชีพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

ด้านอาชีพเป็นงานที่ต้องส่งเสริม อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

ผลการประเมนิพืน้ฐานหรือความถนดัของโรงเรยีนท่ี สมศ.

มาประเมิน โรงเรียนได้รับการชมเชยเร่ืองอาชีพ ด้านเกษตร 

เพราะก่อนหน้าที่จะทำาโครงการนี้ ก็เคยมีความร่วมมือ 

กับวิทยาลัยชุมชนจัดการอบรมเรื่องการทำาปุ๋ยอินทรีย์ 

การจัดการน้ำา ฯลฯ จนเกิดมีกิจกรรมที่ทำาให้เห็นภาพว่า

สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ 

“ถึงแม้ไม่มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามา โรงเรียนก็ต้องทำา 

อยู่แล้วเพราะมีการเรียนการสอนวิชาเกษตร 2 คาบต่อ

สัปดาห์ พอมีหน่วยงานมาช่วย มีวิทยาลัยชุมชน มีมูลนิธิ

สยามกัมมาจลเข้ามาก็ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น” 

อาจารย์ไพโรจน์บอกต่อว่า เม่ือให้นักเรียนทำ�

โครงก�ร สิ่งท่ีแตกต่�งจ�กท่ีสอนคือ ไม่ใช่ก�รเรียน 

ในตำ�ร� ในหลักสูตร ในหนังสือ แต่เป็นก�รเรียนรู้ที่

ใหส้�มเณรได้ค้นห� ได้ศึกษ�ดูง�น ไปแลกเปล่ียนเรียน

รู้กับเครือข่�ย เป็นก�รเรียนรู้ที่มีชีวิตจ�กของจริง  

ไดล้งมอืทำ�จรงิ ในขณะเดยีวกนัก�รทำ�ง�นในโครงก�ร

ได้เป็นจุดเริ่มให้อ�จ�รย์ได้รวบรวมขึ้นทะเบียนเป็น 

ครูภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นขึ้นม� 

อาจารย์ไพโรจน์ยอมรับว่า การปลูกผักของนักเรียน

ที่ผ่านมาไม่ได้เก็บเป็นสถิติค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่ลดลง 

แต่บอกได้ว่า ผลผลิตที่ได้จากโครงการส่วนหนึ่งถูกนำามา

ประกอบอาหาร สว่นหนึง่นำาไปจำาหนา่ยเขา้สูก่ระบวนการ

สหกรณ์ เช่น กลุ่มสามเณรสามารถจำาหน่ายเห็ดนางฟ้า

จนมีทุนที่จะทำางานต่อยอดในเทอม 2 ประมาณ 3,000-

4,000 บาท 

“ส่วนทุนเรื่องผักของเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ซื้อ

เพราะมีโครงการของสมเด็จพระเทพฯ มอบให้ นอกจากน้ี

ก็ได้จากชาวบ้านบ้าง เพราะเคยให้สามเณรสำารวจว่า 

แถวๆ วัด พ่ออุ้ยแม่อุ้ยมีพันธุ์ผักอะไรบ้างให้ขอมาปลูก

ในโรงเรียนบ้าง ก็ได้เมล็ดพันธุ์มาบางส่วน”

“เมื่อให้นักเรียนทำาโครงการ สิ่งที่แตกต่างจากที่สอนคือ ไม่ใช่การเรียนในตำารา ในหลักสูตร ใน
หนังสือ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ให้สามเณรได้ค้นหา ได้ศึกษาดูงาน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย 

เป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิตจากของจริง ได้ลงมือทำาจริง ในขณะเดียวกันการทำางานในโครงการได้เป็นจุด
เริ่มต้นให้อาจารย์ ได้รวบรวมขึ้นทะเบียนเป็นครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นขึ้น”
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สำาหรับการต่อยอดการทำางาน อาจารย์ไพโรจน์ได้ร่วมคิดกับลูกศิษย์ว่า  

ในเทอมตอ่ไปจะตอ่ยอดเรือ่งการตลาดทีย่งัเปน็จดุออ่น โดยมแีนวคดิทีจ่ะทำาเร่ือง

การตลาดแบบบุญ เชน่ วันนีมี้เจา้ภาพมาถวายอาหารเพล ทางโรงเรียนจะมผีลผลติ

เช่น ตะกร้าผัก ตอบแทนให้กับเจ้าภาพ หรือสามเณรปลูกผักบุ้งแล้วออกเยอะ  

กินไม่ทัน ก็เก็บเอามาวางไว้ให้ชาวบ้านที่มาทำาบุญหยิบไปกิน รวมทั้งคิดถึงการ

แปรรูป บรรจุถุงที่มีโลโก้บอกว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดสาร 

อาจารยไ์พโรจนส์ะท้อนวา่ เขาเหน็ไดช้ดัเจนวา่เกดิการเปลีย่นแปลงในตัวของ

สามเณรท่ีเข้าร่วมโครงการ สามเณรส่วนใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมจะมีพื้นฐานทักษะ 

เกี่ยวกับอาชีพการเกษตรค่อนข้างดี แต่ที่เหลือก็อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เพราะ

ร่างกายอาจจะไม่พร้อม หรือจิตใจไม่พร้อม จึงไม่ชอบงานเกษตร แต่ถ้าประเมิน

กบัเปา้หมายวา่มอีาชพีติดตวั ซึง่เปน็พระราชดำารขิองสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่นำามาเป็นเป้าหมายหลักของโครงการแล้ว อาจารย์ไพโรจน์

สามารถกลา่วอยา่งม่ันใจไดว้า่ สามเณรแกนนำาทุกคนบรรลเุปา้หมายในขอ้น้ีอยา่ง

แน่นอน 

เพร�ะมี “สำ�นึกดี” จึงไม่น่ิงดูด�ยต่อปัญห�ของโรงเรียนท่ีพวกเข�อ�ศัยอยู่ 

คว�มเป็นพลเมืองฉ�ยแววผ่�นคว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�ต�มศักยภ�พ

ทีต่นเองม ีโดยก�รวเิคร�ะหถ์งึคว�มเป็นไปไดใ้นก�รผลติ ทัง้มติิคว�มรู ้ทกัษะ 

และก�รจัดก�ร คว�มรูท้ีม่กีแ็บง่ปนักนัในทมี คว�มรูท่ี้ข�ดกแ็สวงห� แรงง�น

ในทีมมีน้อยก็ชักจูงเพื่อนๆ ให้ม�ร่วมลงแรงกันม�กขึ้น ว�งแผนก�รจัดก�ร

ง�นโดยใช้ขอ้มลูท่ีเกีย่วข้อง เช่น ก�รว�งแผนก�รปลูกผักชนดิต�่งๆ ทีต่อ้งใช้

ในก�รประกอบอ�ห�รต�มเมนูที่ท�งโรงเรียนกำ�หนด เลือกวิธีก�รผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะให้ผลผลิตที่เป็นมิตรแก่ผู้บริโภค 

ทีมง�นร่วมกันพัฒน�ทักษะจ�กก�รลงมือทำ�จนเกิดคว�มมั่นใจและ 

คว�มเชีย่วช�ญในส่ิงท่ีทำ� ศกัยภ�พของส�มเณรในโครงก�รจงึเบง่บ�นเหมอืน

ผลผลิตที่มั่นใจได้ว่� จะแพร่สปอร์และเมลด็พันธ์ของพลเมอืงที่กระตือรือร้น

ในก�รดูแลสังคมที่ตนสังกัดต่อไป

232

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

พลังพลเมืองละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด



โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
พี่เลี้ยงชุมชน 

พระครูพิพิธนันทคุณ

ไพโรจน์ คำาจันต๊ะ

ทีมทำ�ง�น

สามเณรอภิสิทธิ์ แซ่จ๊ะ

สามเณรเมนู แซ่เอ้อ

สามเณรธีรภัทร แก้วมณี 

สามเณรนันทวัตร อินรอด

สามเณรสุวัฒน์ แซ่ว่าง

สามเณรชาติชาย อุ่นถิ่น

สามเณรนภดล นนฐี

สามเณรกิตติพงษ์ ถาวนา
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บวชป่�...
ปลุกสำ�นึกรักษ์ถิ่น
โครงก�รปลูกป่�/บวชป่�
อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
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ดีใจที่ได้เป็นจิตอาสาช่วยอนุรักษ์ 
ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
เป็นบ้านเกิดของเรา ไม่อยากให้เป็น
ภูเขาหัวโล้นเหมือนที่อื่น อยากให้เป็น
ธรรมชาติที่สวยงามเหมือนตอนที่
เรายังเด็ก

“บวช” แปลว่า เว้น

“ก�รบวชคน” คือ การเว้นจากการทำาความช่ัว 

ละทิ้งกิเลส อบายมุขทั้งปวง

“บวชป�่” จึงหมายถงึ การเวน้จากการตัดไมท้ำาลาย

ป่า

“บวชป�่” จงึไมใ่ชเ่พยีงการนำาเอาผา้เหลอืงไปผกูมดั

ต้นไม้เท่านั้น แต่เป็นก�รเชื่อมร้อยคนทุกฝ่�ยให้ม�อยู่

ร่วมกัน และเป็นสัญญ�ใจในก�รร่วมกันคุ้มครองป่� 

สิ่งนี้เป็นวิธีคิดและการกระทำาท่ีแยบยล ซึ่งชุมชนมองว่า

ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ คือรักษาป่าเพื่อ 

มีน้ำา ต้องรักษาน้ำาเพื่อให้มีปลา ดังคำากล่าวที่ว่า “อย�ก

ได้น้ำ� ต้องรักษ�ป่� อย�กได้ปล� ต้องรักษ�น้ำ�”
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ใช้ “ศรัทธา” เป็นอาวุธ
ภาพภเูขาหวัโลน้ในจงัหวัดนา่นทีถ่กูเผยแพร่สูส่ายตา

สาธารณะชน ทำาให้คนเมืองน่านถูกตั้งคำาถามจากสังคม

เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เมื่ออ�จ�รย์ยุทธน� พันชน

ชกัชวนใหส้ามเณรในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัปร�งค ์

อำ�เภอปวั จงัหวดัน่�นเข้�รว่มโครงก�รเสรมิศกัยภ�พ

เครอืข�่ยเย�วชนจงัหวดัน�่น สถานการณ์ดงักลา่วจงึถกู

หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำางาน

 “เห็นที่อื่นๆ เข�ทำ�เรื่องก�รอนุรักษ์ป่� จึงคิดว่�

น�่จะนำ�ม�พฒัน�ชมุชนหมูบ่�้นทีเ่ร�อยูอ่�ศยั เพร�ะ

ช�วบ้�นตัดต้นไม้กันม�กเหลือเกิน” ส�มเณรณัฐบดี 

จันต๊ะวงค์ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำาโครงการ

การรวมตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง

ประกอบด้วย ส�มเณรณัฐบดี ส�มเณรมนตรี แซ่โซ้ง 

ส�มเณรธิติกรณ์ แซ่โซ้ง ส�มเณรสถ�พร เตชะนันท์ 

ส�มเณรสมพงษ์ ใจปิง คือทีมทำางานโครงก�รปลูกป่�/

บวชป่�อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ มีเป้�หม�ยคือ 

จัดกิจกรรมบวชป่�ในพื้นที่อำ�เภอปัว กลุ่มสามเณร

เลอืกใชว้ธิกี�รบวชป�่เพือ่อนรุกัษต์น้ไม้ในพ้ืนท่ี เพราะ

มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จึงเชื่อมั่นว่า ถ้าบวช

ต้นไม้แล้วชาวบ้านจะไม่กล้าตัด กิจกรรมแรกของการ

ทำางานคอื การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนเพือ่นนกัเรียนและ

ครูในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการประชุมชี้แจง

โครงการ

“ขอผ้าเหลืองจากจีวรที่ไม่ได้ใช้แล้วจากน้องๆ 

เพือ่นๆ และคร ูเพราะผ้าเหลอืงทีไ่มใ่ชแ้ลว้ถา้ทิง้ไปกไ็มม่ี

ประโยชน์ ใช้เวลาระดมผ้าเหลืองภายใน 1 สัปดาห์” 

สามเณรธิติกรณ์เล่า

ก่อนที่จะทำาการบวชป่า ทีมงานต้องพิจารณาเลือก

พื้นที่ที่จะทำากิจกรรม แม้ว่าจะช่วยกันนำาเสนอสถานที่

อื่นๆ หลายแห่ง แต่ในที่สุดเลือกพื้นที่วัดพระธาตุดอย

จอมทอง บ้านดอนสถาน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามเณร 

ณัฐบดี เพราะพื้นที่บ้านท่าควาย ตำาบลไชยวัฒนา ที่ตั้งใจ

จะไปทำากิจกรรมมีการบวชป่าไปก่อนหน้านี้แล้ว 
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“เลือกใช้วิธีการบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่ เพราะมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
จึงเชื่อมั่นว่า ถ้าบวชต้นไม้แล้วชาวบ้านจะไม่กล้าตัด”

พิธีกรรมรวมใจ

วัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้าน 

ดอนสถาน ตำาบลสถาน อำาเภอปัว เป็นพุทธศาสนสถาน

ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำาเภอปัว เป็นที่ตั้งของพระธาตุท่ี

พทุธศาสนิกชนชาวอำาเภอปัวนยิมไปเคารพสกัการะ  และ

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

ของชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด รอบๆ บริเวณมีป่าไม้  

ถดัออกไปรายรอบไปดว้ยทุง่นาและทีท่ำากนิของชาวบา้น 

หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการอนุรักษ์ อาจถูกชาวบ้านบุกรุก

แผว้ถางกินแดนมาเรือ่ยๆ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้

  ทีมงานจึงขอให้อาจารย์ยุทธนา ช่วยประสานงาน

กับผู้นำาในชุมชนบ้านดอนสถาน เพื่อขออนุญาตจัด

กจิกรรม เมือ่ทางผูน้ำาชมุชนอนญุาต ทีมงานจงึไดเ้ดินทาง

ไปสำารวจพื้นที่เพื่อเตรียมงาน

“ป�่ไมร้อบๆ วัดพระธ�ตเุป็นป่�ท่ีหมูบ้่�นกนัเขต

ไว้เป็นป่�ชุมชน แต่ไม่มีก�รดูแลรักษ�อะไรเป็นพิเศษ 

แบ่งเขตให้รู้ แต่ไม่มีก�รดูแลอย่�งจริงจังนัก เมื่อเร�

ไปขออนุญ�ตทำ�กิจกรรมผู้นำ�ชุมชนก็ยินดีสนับสนุน” 

สามเณรณัฐบดีเล่า

พร้อมๆ กับการสำารวจพื้นที่ ทีมงานช่วยกันเตรียม

ผ้าเหลือง อุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีกรรม และประสานงานกับ

ทางโรงเรียนเพื่อขอจัดกิจกรรม ซึ่งก็ต้องพิจารณาเลือก 

วันท่ีเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเรียนการสอน  

โดยคณะอาจารย์ในโรงเรียนเสนอว่า เน่ืองจากโรงเรียนจะ

จัดค่ายปฏิบัติธรรมสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่แล้ว จึงเสนอให้จัดกิจกรรม 

ดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่

เขา้คา่ยไดร้ว่มกจิกรรมบวชปา่เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาด้วย 

ทีมง�นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอ�จ�รย์  

จึงได้ประส�นง�นกบัผูน้ำ�หมูบ้่�น 13 หมูบ้่�นในตำ�บล

สถ�น ประช�สัมพันธ์เชิญชวนประช�ชนในพื้นที่ให้

ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งนิมนต์เจ้�อ�ว�สและพระสงฆ์

ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมได้รับก�รตอบรับอย่�งดีทั้งจ�ก

คณะสงฆ์ และฆร�ว�ส

“ เราเป็นสามเณรอาจจะได้ เปรียบในการขอ 

ความรว่มมอืจากชมุชน เพราะเขาเกรงใจ ขออะไรเขากจ็ะ

มาช่วยตลอด” สามเณรสถาพรเล่าถึงปัจจัยท่ีได้รับ 

ความร่วมมือจากชาวบ้าน 

กิจกรรมสำาคัญก่อนวันงานส่วนหนึ่งคือ การสืบค้น

เรื่องราวเกี่ยวกับการบวชป่า เพื่อให้ตนเองเข้าใจถึงสาระ

สำาคัญของพิธีกรรมดังกล่าวว่า มีที่มาและมีความสำาคัญ

อย่างไร ทีมงานช่วยกันสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และ

สอบถามจากอาจารย์ยุทธนา จนได้รู้ถึงความสำาคัญของ

บวชป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้ 

ก่อนวันงานทีมงานร่วมกับรุ่นน้องที่เข้าค่ายเดินเท้า

ระยะทาง 5 กิโลเมตรจากโรงเรียนไปยังวัดพระธาตุ

จอมทอง ในขณะทีน่อ้งๆ ทีเ่ขา้คา่ยปฏบิตัธิรรมตามหนา้ที ่

ทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่รอบๆ บริเวณที่จะทำาพิธี  

โดยนำาผ้าเหลืองไปผูกรอบต้นไม้ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

รวม 500 ต้นในบริเวณรอบๆ ตั้งแต่บนพระธาตุจนถึง 

เชิงเขา พร้อมทั้งผูกโยงสายสิญจน์ รอบๆ มณฑลพิธี
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ความสำาเร็จที่อิ่มเอมใจ
 ตวัแทนชาวบ้าน ผูน้ำาจากทัง้ 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชืน่มืน่ 

พระสงฆ์จากวดัทกุวัดในตำาบลร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธ ีพิธกีรรมการบวช

ป่าได้ดำาเนินสำาเร็จไปอย่างราบรื่น พื้นที่ป่าชุมชนถูกแสดงให้เห็นชัดเจน และ

ชาวบา้นทีม่ารว่มพธิตีา่งตระหนกัถงึความศกัดิส์ทิธิข์องพธิกีรรม ทีท่ำาใหรู้ส้กึวา่ 

ตอ้งดแูลป่าผนืนีใ้หอ้ยูคู่ชุ่มชนสบืไป ความสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้จงึสรา้งความอิม่เอม

ใจให้แก่ทีมงานอย่างมาก

“ดีใจท่ีได้เป็นจิตอ�ส�ช่วยอนุรักษ์ ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด ท่ีน่ีเป็น

บ้�นเกิดของเร� ไม่อย�กให้เป็นภูเข�หัวโล้นเหมือนท่ีอ่ืน อย�กให้มีธรรมช�ติ

ที่สวยง�มเหมือนตอนที่เร�ยังเด็ก” สามเณรณัฐบดีสะท้อนความรู้สึก

เม่ือเสรจ็จากกจิกรรมการบวชปา่ ทมีง�นได้รบัโอก�สเข�้รว่มอบรมกบั

เพื่อนๆ ในเครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น ในประเด็นก�รสำ�รวจป่�จ�ก 

พี่เลี้ยงโครงก�ร โอก�สดังกล่�วทำ�ให้ได้รับคว�มรู้เรื่องก�รสำ�รวจป่�  

ก�รดูแลป่� ซึ่งทีมง�นก็ได้นำ�ม�ปรับใช้ในก�รดูแลต้นไม้บริเวณที่บวชป่� 

“ตอนแรกทีเ่รามาสำารวจกแ็คด่วูา่มตีน้ไมท้ีจ่ะบวชประมาณเทา่ไร แตพ่อได้

ความรูจ้ากการอบรม เวลาเข้ามาดแูลปา่ กย็อ้นมาทำาความรู้จักกบัต้นไมท้หีลงั 

ว่า ต้นอะไร” สามเณรสถาพรเล่า

“สิ่งที่อยากทำาต่อคือ การประเมินผลป่ารายปี ว่าแต่ละปีป่าเปลี่ยนแปลง

ไปอยา่งไรบา้ง อดุมสมบูรณ์ข้ึนหรอืยังมกีารตัดไมท้ำาลายป่าอยู่ ถา้ได้กลบัไปก็

จะใชค้วามรูท่ี้ไดร้บัจากการอบรมในการสำารวจปา่ไมม้าใช”้ สามเณรณฐับดเีลา่

ถึงกิจกรรมที่ยังอยากจะสานต่อ ซึ่งหมายมั่นว่า ทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับบ้าน

ก็จะไปดูแลป่าชุมชนที่ได้เริ่มต้นอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
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กิจกรรมทีท่ำาเกดิจากการ “ตระหนกั” ถงึปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีคุ่กคาม

ชุมชนท้องถิ่น การนำาความเชื่อที่ผูกโยงกับบทบาทของพระสงฆ์มาเป็น 

“กลยุทธ์” ในการรวมใจของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็น “จุดแข็ง” ของโครงการ

ที่สอดคล้องกับความเป็นเพศบรรพชิต

ก�รทำ�ง�นเพ่ือถ่ินเกิดนอกจ�กจะสร้�งคว�มภ�คภูมิใจแก่ทีมง�นแล้ว 

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นยังหล่อหลอมให้เกิดคว�มรับผิดชอบ และ

ตระหนักถึงประโยชน์ของก�รทำ�ง�นเป็นทีมท่ีเก้ือหนุนกัน จนได้เห็นผลลัพธ์

ของง�นทีก่ล�ยเปน็คณุปูก�รทีย่ิง่ใหญท่ีเ่กดิขึน้ในชมุชน จ�กพลงั แรงก�ย

แรงใจของพวกเข� ได้ “ปลุกสำ�นึกจิตอ�ส�” ให้ฝังในตัวตน แม้วันนี้

ส�มเณรทัง้ 5 รปูไดแ้ยกย�้ยไปเรยีนตอ่ต�่งถิน่แลว้ แต่ก็ยงัฝ�กฝังรุน่นอ้ง

ให้ดูแลส�นต่อก�รรักษ�ป่�บริเวณวัดพระธ�ตุจอมทอง รวมทั้งยังมีแผน 

ที่จะกลับไปประเมินผลคว�มอุดมสมบูรณ์ของป่�ทุกๆ ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ 

เป็นเพร�ะมีสำ�นึกรักท้องถิ่นที่หยั่งร�กฝังลึกอยู่ในหัวใจ
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โครงการปลูกป่า/บวชป่า
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พี่เลี้ยงชุมชน 

พระครูเมตตาพลานุกิจ

ยุทธนา พันชน

ทีมทำ�ง�น

สามเณรณัฐบดี จันต๊ะวงค์

สามเณรมนตรี แซ่โซ้ง  

สามเณรธิติกรณ์ แซ่โซ้ง

สามเณรสถาพร เตชะนันท์  

สามเณรสมพงษ์ ใจปิง

สามเณรยุทธนา ทนุกูล

สามเณรยุทธชัย ทนุกูล 

สามเณรสุรวุฒิ พันชน

สามเณรทะนะศักดิ์ ฤทธิ์คำา
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ละอ่อนน่�น...
ฮักบ้�นเกิด

“ธรรมเป็นฐาน งานเป็นทุน บุญคือเป้าหมาย” 
คือ “แนวคิด” ที่มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
วัดโป่งคำา อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและ
งานพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา
...........................................................

จังหวัดน่�น มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาวางตัวในแนวเหนือ

จดใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภูเขาในเขตอำาเภอบ่อเกลือ ซึ่งเป็น

ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในจังหวัด คอืมคีวามสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคาในเขต

อำาเภอปัว เป็นยอดเขาท่ีสำาคัญของจังหวัด มีความสูง 1,980 เมตร ส่วนพ้ืนท่ีราบ

จะอยูบ่รเิวณตอนกลางของจงัหวัด และตามลุม่น้ำาตา่งๆ แหล่งน้ำาท่ีสำาคญัของ

จังหวัดคือ แม่น้ำาน่าน ซึ่งมีต้นกำาเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงไป

ยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  บรรจบกับแม่น้ำาปิงที่จังหวัดนครสวรรค์เป็น

แม่น้ำาเจ้าพระยา  นอกจากน้ียังมีลำาน้ำาสาขาต่างๆ ท่ีสำาคัญ ได้แก่ ลำาน้ำาสา   

ลำาน้ำาว้า ลำาน้ำาสมุน ลำาน้ำาปัว ลำาน้ำาย่าง ลำาน้ำาแหง เป็นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่

เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทำาให้มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

แบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยแต่ละฤดูมีความแตกต่างกัน

ชัดเจน 
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ในส่วนของการปกครองจังหวัดน่านแบ่งออกเป็น 15 อำาเภอ 99 ตำาบล 890 หมู่บ้าน มีประชากรจำานวน 

478,264 คน แต่กระจายตัวอยู่อย่างเบาบางเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ประมาณ 41 คนต่อตารางกิโลเมตร) 

กระจัดกระจายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ช�วไทยวน หรือ คนเมือง ส่วนใหญ่

อพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณต่างๆ ของล้านนา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด ช�วไทลื้อ (ไทลื้อ, 

ไทยอง)  ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหัวเมืองต่างๆ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำาโขง ชาวไทลื้ออาศัย 

ตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายตามลุ่มน้ำาต่างๆ ในจังหวัดน่าน มีมากที่สุดคือที่อำาเภอปัวแทบทุกตำาบล อำาเภอ

ท่าวังผา อำาเภอสองแคว อำาเภอเชียงกลาง และอำาเภอทุ่งช้าง เลยไปถึงอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ช�วไทพวน หรือ ล�วพวน  อยู่ท่ีบ้านฝายมูล อำาเภอท่าวังผา และบ้านหลับมืนพวน อำาเภอเวียงสา  

ช�วไทเขิน หรือ ช�วขึน  อพยพมาจากเชียงตุง ปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกกลืนทางวัฒนธรรมจากคนเมือง  

ทั้งภาษาพูดและเครื่องแต่งกาย แต่บางหมู่บ้านยังมีการนับถือผีเจ้าเมืองของไทเขินอยู่ จึงรู้ว่าเป็นไทเขิน เช่น  

บ้านหนองม่วง อำาเภอท่าวังผา ส่วนบ้านเชียงยืน ตำาบลยม อำาเภอท่าวังผา ถูกชาวไทลื้อกลืนวัฒนธรรมจน 

ไมเ่หลอืเคา้ของชาวไทเขนิ ช�วไทใหญ ่หรอืเงีย้ว หรอืไตโหลง มถ่ิีนฐานในรัฐฉาน และเชยีงตุง อาศยัอยู่บริเวณ

แถวอำาเภอทุ่งช้าง ในปัจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นชาวไทใหญ่  นอกจากนี้ในบริเวณที่สูง

ตามไหล่เขายังเป็นชุมชนของชนกลุ่มน้อยที่เรียกกันว่า “ช�วเข�” ได้แก่ ชาวม้ง เมี่ยน ลัวะ หรือถิ่น ขมุ รวมถึง

ชาวตองเหลอืง หรอืมาบร ีทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณพ้ืนทีต่ำาบลแมข่ะนิง อำาเภอเวยีงสา นา่นมปีระชากรหลายชาตพินัธุ ์

นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ1

1  ที่มา: www.wikipedia.org 
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ภาคประชาสังคมน่าน “พลเมืองรุ่นใหญ่”
อาจกล่าวได้ว่า “น่�น” เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก ที่ยังอุดมไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีของ

กลุม่คนท่ีตัง้ถ่ินฐานจากเทอืกเขาสงูจนถงึพืน้ราบ ความศรทัธาในพระพทุธศาสนา ประเพณวีฒันธรรม ภมูปิญัญา

ท้องถิ่น และความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของชาวน่าน ถือเป็น “ทุนท�ง

สังคม” ที่สำาคัญยิ่ง น่านจึงมีเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดเป็นรุ่นแรกๆ ของประเทศที่สนใจเรียนรู้  

ปรับตัว เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัดของตน โดยนำาปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นที่ตั้ง

ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยภ�คประช�สังคม

จังหวัดน่�นมีคว�มหล�กหล�ยและครอบคลุมหล�ย

ด�้น ไดแ้ก่ การอนรุกัษฟ์ืน้ฟปูา่ การอนรุกัษแ์มน่้ำาต้นน้ำา

ลำาธาร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา การเกษตรผสมผสาน

หรือเกษตรยั่งยืน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

การพัฒนาอาชีพ การออมทรัพย์ในชุมชน การทำาธุรกิจ

ชุมชน การทำากิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย การฟ้ืนฟู 

การแพทยแ์ผนไทย และการทำาสวนสมุนไพร รวมทัง้การ

เผยแผ่ศาสนาและจริยธรรม ทำาให้กลุ่มองค์กรต่�งๆ 

ส�ม�รถยึดโยงเก�ะเกีย่วกนัเปน็เครือข�่ยครอบคลมุ

พื้นที่ทั้งจังหวัด ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันจ�ก

ก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ บนพ้ืนฐ�นของคว�มศรัทธ�

เลื่อมใสในผู้นำ� ทั้งที่เป็นฆร�ว�สและพระสงฆ์ รวมทั้งยังคงมีคว�มเป็นเครือญ�ติและคว�มเป็นชุมชนสูง 

ภ�ยใต้คว�มตระหนักถึงสถ�นก�รณ์ปัญห�และรับรู้ในผลประโยชน์ร่วมกัน

สร้าง “พลเมืองรุ่นเยาว์” สานต่อ “อัตลักษณ์” เมืองน่าน
 แม้จะเป็นเมืองเก่าท่ีมีการดำาเนินชีวิตท่ีสงบงามด้วยวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ แต่ใช่ว่า “อัตลักษณ์” เหล่าน้ี

จะยั่งยืนตลอดไป ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะกระแสการพัฒนา 

สมัยใหม่ ส่งผลให้คนน่�นเริ่มห่�งเหินกัน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีง�มข�ดก�รสืบทอด คนรุ่นปัจจุบันเริ่ม

ไม่รู้จักตนเองและชุมชนของตนเอง โดยเฉพ�ะในกลุ่มของเด็กและเย�วชน ซึ่งจะเป็นอน�คตของคน 

เมืองน่�น ปัญห�เรื่องของเด็กและเย�วชนถือเป็นปัญห�ที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งที่กลุ่ม/องค์กรภ�ยใน

จังหวัดน่�นให้คว�มสำ�คัญและร่วมกันแก้ไขสถ�นก�รณ์ปัญห�ที่เกิดขึ้นไม่ต่�งจ�กพื้นที่อื่นๆ 

“มลูนิธิสง่เสรมิก�รเรยีนรูช้มุชน (วดัโปง่คำ�) อำ�เภอสนัติสขุ จงัหวดัน�่น และศนูย์ประสานงานวิจัยเพือ่

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรที่ดำาเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

มาต่อเนื่องยาวนาน ทั้งการทำางานเพื่อพัฒนาแกนนำาเยาวชนด้านจิตอาสา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ ด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านจริยธรรม คุณธรรมมา

ประยุกต์ใช้ โดยมีเป้�หม�ยคือ สร้�งกลุ่มเย�วชนแกนนำ� เพื่อให้เกิดสำ�นึกรักถิ่นฐ�นบ้�นเกิด รู้จักสังคม

ร�กเหง้�ชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีคว�มรับผิดชอบ เข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ 

กลุ่มองค์กรต่างๆ สามารถยึดโยงเกาะเกี่ยวกัน
เป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการทำา
กิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของความศรัทธา
เลื่อมใสในผู้นำา ทั้งที่เป็นฆราวาส และพระสงฆ์ 
รวมทั้งยังคงมีความเป็นเครือญาติ และ
ความเป็นชุมชนสูง ภายใต้ความตระหนักถึง
สถานการณ์ปัญหา และรับรู้ ในผลประโยชน์ร่วมกัน
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ของตนเองในชุมชน รวมถึงใช้ศักยภ�พของตนเองเพื่อ

ร่วมแก้ไขปัญห�ของตนเองและชุมชนที่เกิดจ�กสำ�นึก

ของตน เป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอ�ส� ซึ่งจะก่อให้เกิด

คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง รู้จักเป้�หม�ยของชีวิต รู้จัก

ศักยภ�พของตนเอง มีคว�มใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒน�

ตนเองตลอดเวล� นอกจ�กนั้นยังเกิดกระบวนก�รมี 

สว่นรว่ม เหน็คณุค�่ของก�รทำ�ง�นเปน็ทมี นำ�ศกัยภ�พ

ของก�รทำ�ง�นเป็นทีมม�พัฒน�หรือแก้ไขปัญห�ของชุมชนและได้เรียนรู้กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันทั้ง 

ในด้�นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม

พระครูสุจิณนันทกิจ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำา) เล่าว่า เมื่อสำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)  

เชิญชวนทำาโครงการ Active Citizen เห็นเป็น “โอก�สดี” ที่จะได้ “เติมเต็ม” การทำางานของพื้นที่ที่ยังขาดแคลน

ทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

ด้วยมองเห็นว่า สถานการณ์ของจังหวัดน่านกำาลังอยู่ในข้ันวิกฤติ โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

ท่ีตอ้งแก้ปญัหาในระยะยาว โดยเร่ิมทีเ่ยาวชน  จงึอยากชวนเดก็เยาวชนมาเรียนรู้ ใหเ้ขามหีลกัคดิ วิธคีดิวางแผน

แก้ปัญหาในระยะยาว

การเปลี่ยนหน้างานจากงานวิจัยท้องถิ่นที่ทำากับผู้ใหญ่มาทำางานกับเด็กเยาวชนนั้น พระครูสุจิณนันทกิจ 

บอกว่า เป็น “กุศโลบ�ย” หนึ่งท่ีต้องการให้เด็กเยาวชนเป็น  “สะพ�นเชื่อม” ไปถึงผู้ใหญ่ เพราะปัญหาที่ 

จงัหวดันา่นเผชญิอยูใ่นปจัจบุนันี ้การขบัเคลือ่นในวงผูใ้หญม่กัไมไ่ดผ้ลตอบรับอย่างทีต้่องการ จึงคดิใชเ้ด็กเยาวชน

ซึง่เปน็ลกูหลานชว่ยสือ่สารไปถึงพ่อแม่ผูป้กครองแทน อกีท้ังยงัมองว่าการปลกูฝงักระบวนการทางความคิด และ

การพัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กสามารถทำาได้ง่าย  โดยหวังว่า “กระบวนก�ร” ดังกล่าวจะช่วยสร้างสำานึก

รักบ้านรักเมืองติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ และท้ายท่ีสุดจะทำาให้ชุมชนมีแกนนำา มีผู้นำา หรือมีสมาชิกที่ดีมาช่วย 

ขับเคลื่อนเมืองน่านให้น่าอยู่ต่อไป

 

การเปลี่ยนหน้างานจากงานวิจัยท้องถิ่น
ที่ทำากับผู้ ใหญ่มาทำางานกับเด็กเยาวชนนั้น
เป็น “กุศโลบาย” หนึ่งที่ต้องการให้เด็กและ
เยาวชนเป็น “สะพานเชื่อม” ไปถึงผู้ ใหญ่
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ใช้ “วิจัยและพัฒนา” เสริมศักยภาพเยาวชน
เม่ือคิดเคล่ือนงานใหม่ ทีมงานซ่ึงประกอบด้วย พระครูสุจิณนันทกิจ หรือ 

พระอ�จ�รย์สมคิด จ�รณธัมโม พี่ต้น-อภิสิทธิ์ ลัมยศ พี่มิ้น-สุทธิร� อุดใจ 

พ่ีแต๋ม-ฐิติรัตน์ สุทธเขต พ่ีเอ้ือม-เอ้ือมพร จันอ้น และพ่ีแดน-ชลแดน จันอ้น 

ร่วมกันกำ�หนดทิศท�ง เป้�หม�ย และแผนก�รทำ�ง�น เน่ืองจากมูลนิธิ 

วัดโป่งคำามีงาน 2 ส่วน คือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับงานพัฒนา ที่เน้นให้เยาวชน

มีพลังความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทำางานเพื่อชุมชน

ตนเอง ซึง่กรอบงาน Acitive Citizen กไ็ม่ต่างจากเดมิมากนกั จึงเกดิเป็นโครงการ

เสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนำา 

เครือข่ายกลุ่มเยาวชนจังหวัดน่านให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชน 

ท้องถ่ินและปลูกฝังจิตสำานึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด โดมทีมงานกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 

คือ เดก็และเยาวชนอายุ 15-25 ป ีในพืน้ทีท่ัง้ 15 อำาเภอของจังหวดันา่น เพราะ

ไม่อยากให้งานกระจุกตัวอยู่จุดใดจุดหน่ึง ท้ังน้ีกลุ่มเป้าหมายมาจาก 3 กลุ่ม คือ 

1.พ้ืนท่ีท่ีมีฐานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 2.กลุ่มสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ 

3.กลุ่มทั่วไป

เพราะเป็นหน้างานใหม่ เม่ือต้องเร่ิมต้นโครงการ ทีมงานจึงต้องทำางานหนัก 

เร่ิมจากเดินสายประชาสัมพันธ์จากเหนือล่องใต้ ระยะทาง 200 กว่ากิโลเมตร 

ทั่วจังหวัดน่าน ทีมงานลงพื้นที่ทุกอำาเภอเพื่อแนะนำาโครงการและแนวคิดใน

การทำางานแก่เครือข่าย หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ทั้งโรงเรียน อบต. หมู่บ้าน 

ตลอดระยะเวลา 1 เดือน  โดยเน้นว่า “โครงก�รต้องม�จ�กคว�มต้องก�ร

ของเด็ก” 

สำาหรับการทำางานทีมปรับใช้กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเป็น “เคร่ืองมือ” 

คน้หาประเดน็การทำางาน โดยใหน้้องๆ วเิคราะหชุ์มชนตนเองผ่านการทำาแผนที่

เดินดิน สะท้อนภาพของชุมชน ทั้งทุนเดิมของพื้นที่ สถานการณ์ปัญหา และ

สิ่งที่เยาวชนอยากทำาเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

พีต่น้อธบิายเพ่ิมว่า เหตุผลทีท่มีเลอืกใช้เคร่ืองมอื “แผนท่ีชุมชน” เพราะ

ต้องการให้น้องๆ เห็นฉากชีวิตของชุมชนตนเอง เป็นการชวนคิด ชวนคุยเรื่อง

ของชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างความเข้าใจเนื้อหาโครงการ Active Citizen 

และเช็คความพร้อมของน้องๆ ด้วยว่า ลักษณะงานแบบนี้กลุ่มเยาวชนจะทำา 

ได้ไหม หากกลุ่มเยาวชนสนใจจึงจะหารือลงลึกในรายละเอียดเรื่องข้อเสนอ

โครงการ เมื่อกลุ่มเยาวชนส่งร่างข้อเสนอโครงการมาแล้ว ทีมงานจะช่วยกัน

พิจารณาหา “ประเด็น” เข้าไปหนุนเสริมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ถ้าน้องยังอ่อนเรื่องการเขียน เราก็ลงพื้นที่ไปดูว่าจะเขียน

อย่างไรให้สอดคล้องกับโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณ จนเห็นแววว่�
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ส�ม�รถพฒัน�เปน็ขอ้เสนอโครงก�รได ้จงึเชญิเข�้รว่มประชมุเวทีพฒัน�ข้อเสนอโครงก�รเสรมิศกัยภ�พ

เครือข่�ยเย�วชนจังหวัดน่�น เพื่อเช็คคว�มชัดเจนของเป้�หม�ยโครงก�รร่วมกัน แม้โครงก�รของน้องๆ 

จะยงัไมผ่่�นก�รพจิ�รณ� แตที่มคดิว�่นีค่อืโอก�สทีจ่ะสร�้งก�รเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุม่เย�วชน โดยเฉพ�ะ

แนวคิดเรื่อง Active Citizen 

ดึงภาคีเครือข่ายร่วมเติมเต็มข้อมูลการทำาโครงการ
ส่วนการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้รับทุนดำาเนินงานนั้น เนื่องจ�กมีฐ�นก�รทำ�ง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น

และง�นพัฒน�ม�น�นกว่� 10 ปี จึงไม่ย�กที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่�งๆ เช่น ทรัพย�กร เกษตร 

และวัฒนธรรม เข้�ม�ช่วยเติมเต็ม ซ่ึงการนำาเสนอโครงการปีแรกทีมใช้ความสมัครใจเป็นหลัก หากโครงการไหน

ต้องการมานำาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเองก็สามารถทำาได้ แต่หากทีมไหนไม่สะดวกคณะกรรมการก็จะดูจาก

เอกสารแล้วให้ข้อเสนอแนะกลับไป อย่างไรก็ตาม ทีมสะท้อนว่า ก�รให้เด็กม�นำ�เสนอโครงก�รด้วยตนเอง 

เป็นกระบวนก�รท่ีได้ผลม�กกว่� เพร�ะผู้ทรงคุณวุฒิส�ม�รถรับฟังและประเมินจ�กตัวเด็กได้ชัดเจน

ม�กกว่�ก�รพิจ�รณ�จ�กเอกส�ร อีกท้ังกลุ่มเย�วชนก็จะได้รับฟังข้อเสนอแนะ และสอบถ�มข้อติดขัด

จ�กผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีเวลาปรับข้อเสนอโครงการ 2 สัปดาห์ ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ 

กลบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาอกีครัง้ถงึความเปน็ไปได ้โดยดจูากโจทยโ์ครงการวา่สอดคลอ้งกบัแผนกจิกรรม

หรือไม่ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย งบประมาณที่สมเหตุสมผลกับเนื้องาน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงื่อนไขด้านการศึกษาของกลุ่มเยาวชน 

“เง่ือนไขท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ เร่ืองการสอบ O-NET, A-NET การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะเด็กหลายกลุ่ม

เรยีนอยูม่ธัยมศกึษาตอนปลาย จงึตอ้งดดู้วยว่าเดก็ๆ จะมเีวลาวา่งมากพอจะทำาโครงการได้สำาเรจ็ตามระยะเวลา

ที่กำาหนดไว้หรือไม่ นี่เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ทีมงานต้องมองร่วมกัน” 
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“พี่เลี้ยงชุมชน” ผู้หนุนเสริม “พลเมืองรุ่นเยาว์”
เมื่อโครงการผ่านการพิจารณา  ทีมงานนัดกลุ่มเยาวชนเข้ามาเซ็นสัญญารับทุนทำาโครงการ โดยทีมจัดให้มี

การประชุมชี้แจงกระบวนการทำางาน และเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งการรับฟังโอวาทจากท่านพระครูสุจิณนันทกิจ  

ซึ่งพี่เลี้ยงชุมชนต้องเข้าร่วมด้วย พี่ต้นให้เหตุผลของกิจกรรมนี้ว่า เพราะทีมต้องการ “สร้�งเงื่อนไข” ให้เด็กรู้จัก 

“รับผิดชอบ” โครงการ เม่ือเขารับทุนไปแล้ว เขาต้องทำาอะไรบ้าง ส่วนงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 งวด  

โดยงวดสุดท้ายกันไว้สำาหรับการส่งรายงานโครงการ 

“เงื่อนไข” ที่สำาคัญของโครงการคือ การทำางานของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต้องมี “พี่เลี้ยงชุมชน” เพื่อคอย

ใหค้ำาปรึกษา แต่ต้องไม่ครอบงำาเด็ก ต้องให้อิสระแก่เด็กในการคิดและทำา ซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์ท่ีต่างจากความคุ้นชิน

เดิมๆ ของทั้งเด็กและพี่เลี้ยงชุมชน  ซึ่งประเด็นนี้ทีมงานจึงต้องมีกระบวนการทำางานกับพี่เลี้ยงอยู่เสมอๆ  

พี่ต้นย้ำาว่า พ่ีเลี้ยงชุมชนต้องเข้าใจเนื้อหางานของเด็กด้วยเช่นกัน  เพราะฉะนั้นช่วงของการเซ็นสัญญา 

รับทุน ทีมพี่เลี้ยงจึงต้องทำาความเข้าใจกับเด็กและพี่เลี้ยงชุมชนให้ชัดเจน โดยเฉพาะเป้าหมายการทำาโครงการ  

งบประมาณ แผนการดำาเนนิงาน และบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน  เพือ่ใหท้มีพีเ่ลีย้งชมุชนรู้กรอบเวลาการทำางาน

ของแต่ละโครงการ จากนั้นแต่ละกลุ่มต่างแยกย้ายกันไปทำางาน ส่วนทีมพี่เลี้ยงก็ต้องว�งแผนติดต�มง�น  

โดยแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบซึ่งอิงจ�กฐ�นง�น และฐ�นที่อยู่อ�ศัยของแต่ละคน เพื่อคว�มสะดวกในก�ร

ตดิต�มง�น แตถ่�้เปน็ง�นทีต่อ้งก�รคนชว่ยกส็�ม�รถระดมพลไปชว่ยกนัได้ ท้ังนีที้มง�นกำ�หนดนดัหม�ย

ม�พบกันเป็นประจำ�ทุกวันพุธเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของง�น

“คำาถาม” กระตุกต่อมคิด
สำาหรับการติดตามงานมี 2 ส่วนคือ 1.ตามกำาหนดการนัดหมายเย่ียมเยียนของทีมงาน และ 2.ตามการ

ร้องขอของกลุ่มเยาวชน ซึ่งเทคนิคการติดตามงานจะใช้วิธีสร้างบรรยากาศเหมือนพี่ไปหาน้อง ไม่ใช่ไปตามงาน 

หากพบว่า กลุ่มเยาวชนเกิดความสับสน เริ่มงานไม่ถูก ก็จะกระตุ้นให้ทบทวนเป้าหมายการทำางานใหม่อีกครั้ง 

เพื่อตั้งหลัก และนำาแผนงานที่ออกแบบไว้มาทบทวน โดยในระหว่างนั้นทีมงานต้องใช้ “คำ�ถ�ม” เพื่อกระตุ้นให้

เด็กและเยาวชนได้คิดวิเคราะห์ เช่น อยากเห็นโครงการเป็นอย่างไร แผนที่วางไว้เป็นอย่างไร ทำางานได้ตามแผน

หรือไม่ จะปรับแผนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งสำาคัญที่ทีมงานเน้นเป็นพิเศษคือ การทำางานของ

กลุ่มเยาวชนต้องมี “ข้อมูล” รองรับ 

เมื่อเยี่ยมเยือนครบทุกโครงการ ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดน่าน

และทีมงานจากมูลนิธิสยามกัมมาจลจะร่วมกันประเมินการ

ทำางานของกลุม่เยาวชน โดยใชค้ณุสมบตัขิอง Active Citizen 

เป็นกรอบวิเคราะห์ พร้อมจำาแนกกลุ่มเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการพิจารณาการหนุนเสริม เช่น กลุ่ม C มีคุณสมบัติเรื่อง

รบัผดิชอบและการทำางานเป็นทีม กลุม่ B เก่งเรือ่งทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ รู้จักรากเหง้าของตนเอง รู้จักคิดโจทย์หรือคิด

งานได้เอง กลุ่ม A  มีคุณสมบัติของ Active Citizen เป็นต้น

เทคนิคการติดตามงานจะใช้วิธี
สร้างบรรยากาศเหมือนพี่ไปหาน้อง
ไม่ใช่ไปตามงาน หากพบว่า กลุ่มเยาวชน
เกิดความสับสน เริ่มงานไม่ถูก ก็จะกระตุ้น
ให้ทบทวนเป้าหมายการทำางานใหม่อีกครั้ง 
เพื่อตั้งหลัก และนำาแผนงานที่ออกแบบไว้
มาทบทวน
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อย่างไรก็ตามแม้จะเห็นว่า กลุ่มเย�วชนส่วนใหญ่มีพัฒน�ก�รในก�รทำ�ง�นท่ีดี แต่ทีมง�นทุกคนเห็นว่�  

มคีว�มจำ�เปน็ทีต่อ้งมกี�รเตมิเตม็คว�มรูเ้ฉพ�ะด้�นต�มประเด็นของง�น เชน่ ประเดน็เกษตรและทรพัยากร 

เพราะมองว่าเด็กๆ ยังขาดวิธีคิด วิธีการในการทำางานในประเด็นนั้นๆ จึงจัดเวิร์คช็อปกลุ่มเล็กๆ เป็นค่ายเรียนรู้ 

โดยประสานวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมวนาศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) มาให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการสำารวจป่า 

หลงัจดัเวริค์ชอ็ปทมีงานสมัผสัไดถ้งึความเปลีย่นแปลงในการทำางานของกลุม่เยาวชนที ่โดยเฉพาะเร่ืองข้อมลู

ที่สามารถเก็บได้ตรงประเด็นและเป็นระบบมากขึ้น ที่สำ�คัญคือ เย�วชนรู้จักสภ�พของป่�ไม้ในชุมชนของ

ตนเองม�กขึ้นว่� ป่�ในพื้นที่ของตนเองเป็นป่�ประเภทใด มีพันธุ์ไม้อะไรบ้�ง มีคว�มหล�กหล�ยอย่�งไร 

มพีชือ�ห�รหรอืพชืสมนุไพรอะไรบ้�ง ส�ม�รถเทียบ

เคยีงได้ว�่ชือ่พนัธุไ์มต้�่งๆ ในภ�ษ�ถิน่และภ�ษ�ไทย

คืออะไร รวมทั้งส�ม�รถประเมินคุณภ�พของป่�ใน

เบื้องต้นได้ว่� มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กน้อยเพียงใด 

โครงก�รที่เคยว�งแผนไว้ว่�จะปลูกป่� เมื่อได้รู้จัก

และมีข้อมูลสภ�พป่�ในพื้นที่ก็ส�ม�รถเลือกพันธ์ุไม้

ที่จะนำ�ไปปลูกเสริมได้เหม�ะสมกับพื้นที่

นอกจากการประเมินการทำางานของกลุ่มเยาวชน

แล้ว ก�รลงเยี่ยมเยือนในแต่ละพื้นที่ ทีมง�นต้อง

สงัเกตสมัพนัธภ�พในกลุม่เย�วชน และระหว�่งกลุม่

เย�วชนกับคนในชุมชนว่� เปลี่ยนแปลงไปอย่�งไร 

ชมุชนได้เข�้ม�มสีว่นรว่มในกจิกรรมของกลุม่เย�วชน

หรือไม่ รวมทั้งก�รทำ�ง�นร่วมกันของเย�วชนกับพี่

เลี้ยงชุมชน โดยพบว่า สัมพันธภาพภายในกลุ่มเยาวชน

ตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของทมีงานอยา่งแทจ้รงิ 

เพราะบางครั้งจะพบว่า หัวหน้าทีมคิดได้ ทำาเป็น คิดเร็ว 

ทำาเร็ว แต่ทีมงานตามไม่ทัน หากจับอาการเช่นนี้ได้  

ก็ต้องพยายามสร้างการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศให้

เกิดการร่วมคิดร่วมทำา 

สำ�หรับเรื่องสัมพันธภ�พของเย�วชนกับพี่เลี้ยง

ชุมชนน้ัน ทีมง�นบอกว่� เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน  

ทีต่อ้งคอ่ยๆ เกล่ียบทบ�ทให้พีเ่ล้ียงชมุชนลดก�รนำ�ลง ด้วยก�รทำ�คว�มเข�้ใจ เนน้ย้ำ�ถงึคว�มเปน็เจ�้ของ

โครงก�รของกลุ่มเย�วชน และสร้�งโอก�สให้เย�วชนได้คดิเอง ทำ�เอง ซึง่ทีมง�นกย็อมรบัว�่ไมง่�่ย เพร�ะ

ก�รทำ�ง�นที่ผ่�นๆ ม�ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะของผู้ใหญ่คิด ผู้ใหญ่นำ� เด็กทำ�ต�ม ก�รสลับบทบ�ทให้

เดก็คดิ เดก็นำ� ผูใ้หญ่หนนุจงึเปน็ก�รเปล่ียนกระบวนทศันใ์นก�รทำ�ง�น ทีต่อ้งใชเ้วล�ในก�รทำ�คว�มเข�้ใจ

กับพี่เลี้ยง และสิ่งสำ�คัญคือ ให้ผลของก�รพัฒน�ศักยภ�พของเย�วชนเป็นตัวบ่งชี้ก�รเปลี่ยนแปลง

การสลับบทบาทให้ “เด็กคิด เด็กนำา
ผู้ ใหญ่หนุน” เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการทำางาน ที่ต้องใช้เวลาในการทำาความ
เข้าใจกับพี่เลี้ยง และสิ่งสำาคัญคือ ให้ผลของ
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเป็นตัวบ่งชี้
การเปลี่ยนแปลง
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ตรวจชีพจรครึ่งทาง 
กิจกรรมเวิร์คช็อปครั้งที่ 2 คือ การนำาเสนอความก้าวหน้าโครงการ เริ่มจากให้น้องทบทวนงานที่ผ่านมา 

และวางแผนงานตอ่โดยลงรายละเอยีดมากขึน้ โดยใน 1 กจิกรรมต้องคดิใหส้ดุต้ังแต่ วัตถปุระสงค ์กลุม่เป้าหมาย 

ขั้นตอนการทำางาน ระยะเวลา ต้องแตกรายละเอียดงานออกมาเป็นตารางการทำางานที่ชัดเจน 

ตัวอย่�งต�ร�งแผนก�รทำ�ง�น

ชื่อโครงก�ร: หมากคู่ชุมชน บ้านฮวก  เป้�หม�ย: ปลูกผังจิตสำานึกให้คนในชุมชนอนุรักษ์หมาก

ข้อคิดใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้น

จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ

ได้ฝึกการทำางานเป็นทีม  
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกทักษะ
การพูดการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ฝึกการเรียบเรียงข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้น

เกิดความสามัคคีใน 
กลุ่มเยาวชน ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เยาวชนมี 
ความกล้าแสดงออก

ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ข้อคิด
จากผู้รู้ ทำาให้เยาวชนรู้เรื่อง
หมากเพิ่มขึ้น

ได้รู้ถึงจำานวนของต้นหมาก 
รู้ถึงประโยชน์ของต้นหมาก 
ได้รู้ถึงวัฏจักรของต้นหมาก 
ความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวกับ
หมาก

ปัญห�/แก้ไข

เยาวชนมาไม่ครบ 
ติดเรียนพิเศษ ติดเกม

คนที่รู้ข้อมูลติดธุระ ไม่อยู่บ้าน 
ทำาให้เก็บข้อมูลไม่ได้เต็มที่ 
ทำาให้ได้ข้อมูลไม่ครบ แก้ไขโดย
ไปสอบถามข้อมูลภายหลัง

ได้ข้อมูลไม่ตรงประเด็น

ใครเกี่ยวข้อง

บ้�ง

กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน ผู้รู้ข้อมูล (ให้ข้อมูล) เยาวชน 
(สอบถามข้อมูล)

แกนนำาเยาวชนในหมู่บ้าน

วิธีทำ�

แบ่งกลุ่มเยาวชน ออกเป็น  
4 กลุ่ม อธิบายวัตถุประสงค์ 
ให้กลุ่มเยาวชนรับทราบ 
แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่ม

สำารวจแจกแบบสอบถามให้
เยาวชนไปสอบถามคนในชุมชน
ที่ปลูกต้นหมาก

นำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดสรุปเป็น
แผ่นเดียว

กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 รวมกลุ่มเยาวชน กิจกรรมที่ 2 ออกสำารวจ กิจกรรมที่ 3 เรียบเรียงข้อมูล

ทีมง�นสะท้อนว่� เห็นกลุ่มเย�วชนหล�ยกลุ่มมีพัฒน�ก�รดีขึ้น โดยเฉพ�ะคว�มกล้�แสดงออกและ

ก�รใช้ข้อมูลในก�รทำ�ง�น 

หลังผ่านการประชุมเวทีเสริมพลังและแรงบันดาลใจเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ทีมงานลงพื้นที่ติดตาม

งานอีกครั้ง คราวนี้ใช้เกณฑ์กลุ่มที่เคยให้ไว้เป็นเครื่องมือกำาหนดการทำางาน  เน้นไปเยี่ยมเยือนกลุ่มที่พัฒนาการ

ยังไม่ค่อยดีนัก ส่วนกลุ่มที่มีพัฒนาการดีสามารถทำางานเองได้ จะคอยดูอยู่ห่างๆ แต่ทุกกลุ่มจะถูกกระตุ้นอย่าง

สม่ำาเสมอเรื่อง “สำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง”
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พระครูสุจิณนันทกิจบอกว่า “ก�รปลุกพลังพลเมือง” ส่วนใหญ่จะใช้วิธี “พูดปลูกฝัง” ให้เขาตระหนักถึง

ส่ิงท่ีอยู่ใกล้ๆ ตัว มากกว่าจะไปคิดถึงเร่ืองใหญ่ๆ ทำาอย่างไรให้ตนเองเป็นต้นแบบ พย�ย�มอย่�ไปเปล่ียนคนอ่ืน 

ให้ตนเองเปลี่ยนก่อน เมื่อตนเองเปลี่ยนแล้วก็ลองเอ�ตัวเองไปเชื่อมกับสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวให้เห็นคุณค่�  

 คว�มหม�ยกับตนเอง ก่อนที่จะพัฒน�เป็นเรื่องมูลค่�หรือก�รพึ่งพ�อ�ศัยกัน ถ้�แต่ละคนทำ�ตรงนี้ได้  

สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวก็จะมีคุณค่� และยกระดับเป็นมูลค่� และส�ม�รถดูแลตนเองได้อน�คต

 

ต้องตั้งมั่นที่ “ฐานใจ”
การทำางานหลายหน้า ทั้งงานพัฒนา งานวิจัย และงานเยาวชน ซึ่งแต่ละงานต่างมีลักษณะและมีพลวัตรที่

ตอ้งอาศยัความใสใ่จตดิตามอยา่งใกลช้ดิ  พระครสูจุณินนัทกิจบอกถงึเทคนิคการบรหิารจดัการทมีงานว่า เงือ่นไข

ก�รบริห�รจัดก�รทีมคือ ต้องสร้�งคว�มเข้�ใจให้ตรงกัน ถ้�ใจไม่ตรงกัน คว�มคิดก็จะแตก เหมือนสนิม

ที่อยู่กับเหล็กแล้วมันกัดเหล็ก เร�ต้องบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ยในให้เข้�กัน ใครถนัดอะไรก็ทำ�เรื่องน้ัน  

ท่ีสำ�คัญคือ มีปัญห�ก็ต้องคุยกัน หล�ยองค์กรท่ีล่มสล�ย เพร�ะมีปัญห�แล้วไม่เอ�ปัญห�ม�คุยกัน เอ�ไปคยุ

ข้�งนอก ปัญห�จึงย้อนกลับม�ทำ�ล�ยองค์กรตนเอง 

นอกจากการจัดการภายในทีมแล้ว ก�รจัดก�รตัว จัดก�รใจของทีมง�นกับกลุ่มเป้�หม�ยเป็นสิ่งท่ี 

ทีมง�นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว เช่น  พยายามเข้าใจความต้องการพี่เลี้ยงชุมชน เพราะแต่ละคนต่างมีเป้าหมาย

ของตนเอง ทำาอย�่งไรจึงจะปรบัให้เป้�หม�ยของพีเ่ลีย้งชมุชนกบัก�รทำ�ง�นโครงก�รสอดรบัและเกือ้หนนุ

กัน  หรือก�รทำ�คว�มเข�้ใจกบัวยัรุน่วยัว้�วุน่ทัง้หล�ย เพร�ะชอ่งว�่งระหว�่งวยัทีม่อียูม่ใิชน่อ้ย หรอืแมแ้ต่

ก�รทำ�ง�นก็ต้องยึดปฏิทินชีวิตของเย�วชนเป็นหลัก ไม่ใช่ก�รทำ�ง�นต�มปฏิทินชีวิตของผู้ใหญ่เหมือน 

ที่ผ่�นม� และที่สำ�คัญคือ ก�รเท่�ทันคว�มรู้สึกในจิตใจภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�งๆ  

ทมีงานบอกว่า การจะเขา้ถึงเดก็ได้ เราตอ้งลดอายุใหไ้ปได้กบัเด็ก ลดความคดิลงมา ปรับกระบวนการทำางาน 

และต้องรู้เท่าทันเด็ก แม้กระทั่งการเข้าหาเด็กก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำาอย่างไรให้เด็กยอมรับเรา ต้องเข้ามวยให้ถูก  

ถ้าเข้ามวยได้เด็กก็ติด
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ใช้ธรรมเป็นฐาน งานเป็นทุน บุญคือเป้าหมาย
อยา่งไรกต็ามแมจ้ะอยูต่า่งพืน้ท่ีกนั แตก่ารทำางานทีร่อ้ยรดัดว้ยความเข้าใจ 

ดว้ยการพดูคยุกนัอย่างสม่ำาเสมอ ทำาใหเ้หน็ชอ่งทางของการทำางานในอนาคต

ว่า นา่จะผลกัดันใหเ้กดิศนูยก์ารเรียนรูท้ีส่ามารถจดัการงานในพืน้ทีข่องตนเอง

ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

ทีมง�นมองว่� ในอน�คตกระบวนก�รทำ�ง�นแบบน้ีจะขย�ยวงม�กข้ึน 

เพร�ะภ�รกิจดูแลชุมชนต้องเป็นของคนในชุมชน มูลนิธิฯ วัดโป่งคำาอาจ

เขา้ไปชว่ยรบัฟงัหรอืทำากระบวนการบางอยา่งทีเ่ขาทำาเองไมไ่ด ้เหมอืนทีม่ลูนธิิ

สยามกัมมาจลทำากับมูลนิธิฯ วัดโป่งคำา นั่นคือ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ท้ายที่สุดชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ตัวตัวเอง 

แต่กว่าจะไปถึงวันนั้น แผนง�นเร่งด่วนท่ีทีมต้องทำ�คือ ก�รสร้�ง 

คว�มเข�้ใจกบัพีเ่ลีย้งชมุชนใหเ้ข�้ใจกระบวนก�รทำ�ง�นโครงก�ร เนือ่งจาก

ที่ผ่านมาพบว่า พี่เลี้ยงหลายพื้นที่ยังไม่เข้าใจถึงแนวคิดการทำางาน บางคนยัง

ติดภาพการทำางานแบบเดิมที่ผู้ใหญ่นำาเด็ก ควบคุมกลุ่มเยาวชนใกล้ชิดมากไป 

บางคนก็ปล่อยปละละเลยมากเกินไป  บทเรียนเหล่านี้ต้องเก็บมาวิเคราะห์ว่า 

ปีต่อไปเราจะสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกับพี่เลี้ยงชุมชนได้อย่างไร

1 ปีกับการสร้างละอ่อนน่าน...ฮักบ้านเกิด
1 ปีกับหน้างานใหม่ ทีมงานทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เกิดองค์

คว�มรู้ใหม่ในก�รทำ�ง�นคือ 1. ก�รศึกษ�ในระบบไม่ส�ม�รถเป็นตัวชี้วัด

ได้ว่� จะสร้�งคนให้คิดเป็นได้ทุกคน  2.สภ�พบริบทพื้นที่คือปัจจัยสำ�คัญ

ทีท่ำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงของกลุม่เย�วชน 3.เศรษฐกิจครอบครวัทีแ่ตก

ต่�งกัน ส่งผลให้คว�มคิดของกลุ่มเย�วชนแตกต่�งกันต�มไปด้วย

ในท้ายที่สุด พระครูสุจิณนันทกิจในฐานะหัวหน้าทีมบอกว่า ไม่ได้ยึดติด

ความสำาเรจ็ และบอกกบัทมีงานเสมอวา่ ไดแ้ค่ไหนกแ็คน่ัน้ แตข่อใหท้ำาสุดความ

สามารถ

“ทำาเท่าท่ีเราทำาได้ ถ้าไม่เป็นอย่างที่เขาคิดให้เราเป็น มันก็ไม่ใช่เรื่องผิด

เรื่องถูก แต่คิดว่าการทำางานที่ผ่านมาได้มากกว่าเสีย เพราะเราได้เห็นจุดอ่อน

จดุแขง็ของกลุม่และของคน  ทำาใหค้ดิต่อไดว่้า ในอนาคตการขับเคลือ่นจะต้อง

ใส่เรื่องของธรรมะเป็นฐาน มากกว่าใช้ทุนเป็นเครื่องมือ”

“ทำาเท่าที่เราทำาได้ ถ้าไม่เป็น
อย่างที่เขาคิดให้เราเป็น

มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูก
แต่คิดว่าการทำางานที่ผ่านมา
ได้มากกว่าเสีย เพราะเราได้
เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม

และของคน ทำาให้คิดต่อได้ว่า 
ในอนาคตการขับเคลื่อน

จะต้องใส่เรื่องของธรรมะ
เป็นฐาน มากกว่าใช้ทุน

เป็นเครื่องมือ”
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ยืนอยู่ได้ตัวตัวเอง




