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ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้...
จากบทเรียนนอกห้อง
กลุ่มสำ�นึกรักถิ่นเกิด

ส่องแสง

“

คูขุดเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะทะเลสาบ “นกน้ำ�คูขุด”
มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ซบเซาลง
เพราะคนอพยพออกนอกพื้นที่มากขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็มีน้อยลง รวมถึงอาชีพหลัก
อย่างประมงพื้นบ้านก็กำ�ลังจะเลือนหายไป เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน แต่ยังไม่คิด
เรียนรู้การทำ�งานกับคนข้างนอกกับชุมชน เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำ�ไม

”

ในช่ ว งชี วิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เด็ ก ใหม่ ไ ฟแรงหลายคนที่ เ พิ่ ง เข้ า
มหาวิทยาลัยต่างมีความฝัน อยากไปให้ถึงเส้นชัย หลายคนเดินตามฝัน
ด้วยความพยายามตั้งใจเรียน ขณะที่อีกหลายคนเดินตามฝันด้วยการหา
“ประสบการณ์” นอกห้องเรียน เพราะต้องการ “เรียนรู”้ ชีวติ จริง ยิง่ นักศึกษา
สายสังคมด้วยแล้ว “ประสบการณ์จริง” นอกห้องเรียน เปรียบเสมือน
“ทางลัด” ให้พวกเขาเข้าใจสังคมมากขึ้น
และเพราะต้องการเดินตามฝัน หนุม่ สาวจากรัว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โปรแกรมวิชาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ภูริภัทร เรืองสังข์
หรือ “บอย” ว่าที่ ร.ต.ธาดา สังขาชาติ หรือ “ดิน สุชาดา นวลแป้น หรือ “เจน”
วรรณจกร มีชัย หรือ “ตาล” และ อภิวัฒน์ เทิดเกียรติ หรือ “ซัน” ที่แม้จะอยู่
คนละห้อง แต่ทั้งหมดก็พร้อมที่จะร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงรวมตัว
กันทำ�โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด ในชื่อกลุ่มว่าสำ�นึกรักบ้านเกิด

กล้าเรียนรู้...กล้าที่จะเริ่มต้น
กลุ่มสำ�นึกรักบ้านเกิดย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำ�โครงการว่า จำ�ได้ว่า
มีอยูว่ นั หนึง่ บอยมาขอรายชือ่ เพือ่ นๆ ทัง้ ดิน เจน ตาล และซัน ให้เข้าร่วมโครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ทีท่ างสงขลาฟอรัม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนทำ�โครงการ
เพื่อสังคม ตอนนั้นบอยเสนอโครงการปลูกป่า เพราะเห็นว่าเป็นโครงการ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัยแบบง่ายๆ ทีพ
่ วกเราสามารถทำ�ได้ไม่ยากนัก
แต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวก็ไม่ผ่าน เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการยัง
ไม่ชดั เจนพอ พวกเราต้องกลับมาคิดโครงการใหม่ตามโจทย์การทำ�โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัว...
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“

คูขุดเป็นพื้นที่บ้านของตาล
ถ้าทำ�ต่อก็จะเป็นโอกาสให้เรา
ได้รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้น แต่
ถ้าไม่ทำ�ต่อ เพื่อนและอาจารย์
จะมองอย่างไร  เราไม่อยาก
ถูกมองว่า “ไม่เอาถ่าน”
เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน
แต่ยังไม่คิดเรียนรู้การทำ�งาน
กับคนข้างนอกกับชุมชน ก็ไม่รู้
ว่าจะเรียนไปทำ�ไม

”
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บอยและเพื่อนๆ ในกลุ่ม จึงเริ่มมองหาแนวทางการทำ�โครงการใหม่จาก
ปัญหารอบตัวของสมาชิกในกลุ่ม จนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำ�  โครงการ
เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตำ�บลคูขุด อำ�เภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของตาลในฐานะเป็นคน
ตำ�บลคูขดุ และบอยในฐานะผูไ้ ปเยือน โดยการเก็บข้อมูลชุมชนและคืนข้อมูล
เพื่อให้ชุมชนหาทางแก้ไขร่วมกัน
“คูขุดเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะทะเลสาบ
ที่เรียกว่า “นกน้ำ�คูขุด” มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
แต่ปจั จุบนั ทัง้ คูเ่ ห็นว่าชุมชนแห่งนีซ้ บเซาลง เพราะคนในพืน้ ทีอ่ พยพออกนอกพืน้ ที่
มากขึน้ ส่วนนักท่องเทีย่ วก็มนี อ้ ยลง รวมถึงอาชีพหลักอย่างประมงพืน้ บ้านก็ก�ำ ลัง
จะเลือนหายไป”
นอกจากนี้ ปั ญ หาการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานในชุ ม ชนออกไปทำ � งานที่อ่ืน
เป็นอีกปัจจัยที่พวกเขาอยากรู้ และหากได้คำ�ตอบก็อาจทำ�ให้พวกเขามีแนวทาง
พัฒนาชุมชน ด้วยหวังว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วชาวคูขดุ จะหวนคืนกลับสูช่ มุ ชนของตนเอง
ยิ่งเมื่อนำ�เรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับคำ�ตอบว่า พื้นที่น้ี
เคยมีรุ่นพี่ทำ�โครงการมาก่อนแล้ว แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดัน
ให้พวกเขาตั้งใจจะทำ�โครงการนี้ให้สำ�เร็จ

หยุด...หรือไปต่อ
เมือ่ โจทย์การทำ�งานชัด ทีมงานพร้อม กลุม่ สำ�นึกรักบ้านเกิดก็ได้ชอื่ โครงการ
ใหม่ที่เก๋ไก๋ว่า “คืนชีวิตชาวคูขุด” ในขณะที่สมาชิกกลุ่มก็เริ่มมองเห็นลู่ทาง
ความสำ�เร็จของการทำ�โครงการว่า “ถ้าทำ�โครงการที่ใกล้ตัว และพอมีความรู้
อยู่บ้าง ก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำ�เร็จได้มากขึ้น”
แต่ไม่ทันที่โครงการจะได้เริ่มต้น “จุดพลิกผัน” ก็เกิดขึ้น
เมื่อบอยผู้จุดประกายให้เพื่อนๆ เข้ามาทำ�โครงการนี้ต้องถอนตัวออกจาก
โครงการไป ด้วยเหตุผลด้านการเรียน พร้อมลาออกจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง
แกนนำ�จึงเหลืออยู่เพียง 4 คน คือ ดิน ซัน เจน และตาล  ทำ�ให้จำ�นวนสมาชิก
ไม่ครบตามข้อกำ�หนดของสงขลาฟอรัม่ พวกเขาจึงหารือกับอาจารย์ทปี่ รึกษาและ
พูดคุยกับเพื่อนๆ ในทีม ซึ่งทุกคนต่างตั้งคำ�ถามให้คิดต่อว่า “อยากทำ�ต่อไหม”
และคำ�ตอบที่ได้รับตรงกันคือ “อยากทำ�ต่อ” เพราะอยากได้ประสบการณ์
โดยเฉพาะตาลได้เล่าถึงความตั้งใจที่จะทำ�โครงการต่อด้วยความมุ่งมั่นว่า
“เพราะคูขดุ เป็นพืน้ ทีบ่ า้ นของตาล ถ้าทำ�ต่อก็จะเป็นโอกาสให้เราได้รจู้ กั
บ้านตัวเองมากขึ้น แต่ถ้าไม่ทำ�ต่อ เพื่อนและอาจารย์จะมองอย่างไร เราไม่
อยากถูกมองว่า “พวกเราไม่เอาถ่าน” เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน แต่ยงั ไม่คดิ
เรียนรู้การทำ�งานกับคนข้างนอกกับชุมชน เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำ�ไม”
ดังนั้นการหาสมาชิกมาให้ครบ 5 คน จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของเยาวชน
กลุ่มนี้

ตามบ้านแต่ละหลัง ตามเวลาและความเหมาะสมของการลง
พืน้ ทีใ่ นแต่ละครัง้ นอกจากนัน้ พวกเรายังปรึกษาวิธกี ารทำ�งาน
หลั ง ได้ ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น หนุ่ ม สาวทั้ ง 4 ก็ เ ดิ น หน้ า หา กับทีมพีเ่ ลีย้ งจากสงขลาฟอรัม่ รวมถึงการเข้าหาอาจารย์ทป่ี รึกษา
สมาชิกเพิ่ม ตาลจึงชวนเพื่อนสนิทคือ พรรณิการ์ พึ่งพัฒน์ หลายท่านที่สอนโปรแกรมพัฒนาชุมชน เพื่อขอแนวทางการ
หรือ “กั้ง” เข้าเป็นสมาชิกด้วย เพราะเห็นว่ากั้งเป็นคนพูดเก่ง ทำ�งานเป็นระยะๆ” กั้งอธิบายวิธีการทำ�งานของกลุ่ม
อีกทั้งยังเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ส่วนกั้งเองก็เห็นว่าเป็นโอกาสทีด่ ี
และอยากทำ�กิจกรรมเหมือนกับทีเ่ พือ่ นทำ� จึงตอบตกลงเข้าร่วม
ปรับ...เปลี่ยน...เรียนรู้จาก
ทีมโดยไม่ลังเล
สนามจริง
“ตอนทีต่ าลและเพือ่ นมาชวนเขาก็เล่าให้ฟงั ว่าจะทำ�อะไร
กันบ้าง พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะที่
หลั ง ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล 4 ครั้ ง ในเวลากว่ า 1 เดื อ น    
ผ่านมาเราไม่เคยได้ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้มาก่อน เราก็ สมาชิกทุกคนรู้ทันทีว่า เส้นทางหรือเป้าหมายที่วางร่วมกัน
สนิทกับตาลอยู่แล้ว เรียนห้องเดียวกัน กินข้าวก็ไปด้วยกัน ถ้า ไว้ตอนแรกอาจไม่สำ�เร็จได้ง่ายๆ เพราะข้อมูลที่ได้มีความ
ได้ทำ�โครงการร่วมกันก็คงสนุกและไม่น่ามีปัญหา”
หลากหลายมาก กลายเป็นความ “สะเปะสะปะ” จนจับไม่ถูก
เมื่ อ สมาชิ ก พร้ อ ม กลุ่ ม สำ � นึ ก รั ก ถิ่ น เกิ ด ก็ เริ่ ม ต้ น ขณะเดียวกัน “จุดอ่อน” ของการเป็นคนในพืน้ ทีข่ องตาลทำ�ให้
โครงการด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และ ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควร
ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาข้อมูลด้านวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ การประกอบ
“พอไปถามคนในพื้นที่ว่าทำ�อาชีพอะไร มีลูกกี่คน เขาก็
อาชีพของคนในชุมชนคูขุด จำ�นวน 4 หมู่บ้าน จากทั้งหมด จะบอกว่าเราเป็นคนที่นี่ รู้และเห็นทุกอย่างอยู่แล้ว จะมาถาม
9 หมู่บ้าน จำ�นวนกว่า 500 หลังคาเรือน ครอบคลุมบริเวณ อีกทำ�ไม อยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปเลย” ตาลบอกเล่าถึง
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ สำ � คั ญ ของตำ � บลคู ขุ ด คื อ สิ่งที่พบเจอระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน
“อุทยานนกน้�ำ คูขดุ ” แหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญในตำ�บลทีก่ �ำ ลัง
เมื่อความเป็นคนพื้นที่ของตาลไม่สามารถดึงข้อมูล
เสือ่ มโทรมลง เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นข้อสรุปสาเหตุ เชิงลึกได้ ตาลแก้ปัญหาด้วยการถอยออกมาเป็นผู้ตาม
ของปัญหาว่า “เพราะอะไรชุมชนถึงเสื่อมโทรม” หลังจาก เปลี่ ย นให้ เ พื่ อ นเป็ น ผู้ นำ � ลงสั ม ภาษณ์ ค นในชุ ม ชนแทน
นั้นก็จะ “คืนข้อมูล” ให้ชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยหวังว่าอาจจะทำ�ให้พวกเขาได้ข้อมูลชุดใหม่เพิ่มเติม
ต่อไป
แต่ด้วยข้อมูลที่ต้องเก็บมีมากถึง 4 หมู่บ้าน ทำ�ให้
“ตอนลงพืน้ ทีก่ แ็ บ่งบทบาทหน้าทีก่ นั คร่าวๆ ด้วยเหตุผล เพื่อนๆ ไม่สามารถลงลึกทุกรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ได้
ที่ว่า “อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน” คือลงสำ�รวจ อีกทัง้ ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจเจตนาและเป้าหมายของ
พื้นที่ไปพร้อมๆ กัน แต่ก็อาจมีแบ่งกลุ่ม แยกทีม ไปสัมภาษณ์ โครงการมากพอ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำ�ถาม

เดินหน้า...คืนชีวิตให้ชาวคูขุด
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“

บางครั้งก็คิดว่าเมื่อไหร่จะ
จบโครงการเสียที เราไม่อยาก
ทำ�แล้ว ทำ�ต่อไปไม่ไหวแล้ว
แต่สุดท้ายเราก็มาคิดอีกทีว่า
ถ้าเราทำ�โครงการต่อเราอาจ
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็น
โอกาสดีที่เราได้ลองทำ�งาน
กับชุมชนจริงๆ ถ้าต่อไปต้อง
เจอปัญหาที่หนักและเหนื่อย
กว่านี้ เราจะทำ�อย่างไร

”
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ตามความเป็นจริง ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร งานที่
ออกมาจึงไม่ประสบความสำ�เร็จตามทีต่ ง้ั ไว้ ปัญหาทีค่ ดิ ว่าจะช่วยแก้ให้ชมุ ชน
ก็ไม่สามารถทำ�ได้ ทำ�ให้สมาชิกทัง้ 5 คนไม่สามารถทำ�งานตามทีเ่ คยวางแผน
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทุกคนรู้สึกกดดัน เหนื่อย และท้อถอย
“บางครั้งก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบโครงการเสียที เราไม่อยากทำ�แล้ว ทำ�ต่อไป
ไม่ไหวแล้ว แต่สุดท้ายเราก็มาคิดอีกทีว่าถ้าเราทำ�โครงการต่อเราอาจได้เรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ลองมาทำ�งานกับชุมชนจริงๆ ถ้าต่อไป
ต้องเจอปัญหาทีห่ นักและเหนือ่ ยกว่านี้ เราจะทำ�อย่างไร แม้วา่ ตอนนีเ้ ราจะทำ�
โครงการไม่ส�ำ เร็จก็ไม่มใี ครมาว่าเรา มีแต่คนให้ก�ำ ลังใจ ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ ถือว่า
เราทำ�ดีที่สุดแล้ว และเราคงจะภูมิใจมากกว่าที่จะถอดใจไม่ทำ�ต่อ” ตาลกล่าว
แต่อีกมุมหนึ่งที่ทุกคนในกลุ่มคิดเหมือนกันคือ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเรียนรู้ที่จะกลายเป็น “ทักษะ” ซึ่งพวกเขาสามารถนำ�ไปปรับใช้กับการ
เรียนได้ โดยเฉพาะกับวิชาการพัฒนาชุมชน ถือเป็นข้อได้เปรียบเพือ่ นคนอืน่
ที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากสนามจริงนอกห้องเรียนเช่นนี้
ดังนั้นในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ถ้าพวกเขาไม่ติดกิจกรรมหรือ
งานวิชาอืน่ สมาชิกในกลุม่ จะเดินทางไปบ้านตาล ใช้เวลาระหว่างรับประทานอาหาร
มื้อเย็นพูดคุยกันว่าใครได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง แล้วนำ�มาสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม
อีกทีหนึ่ง

ถึงทางตัน...เพราะข้อมูลมากเกินไป
เพราะ “ข้อมูล” ที่มากเกินไป และขาดการ “วางกรอบ” การเก็บข้อมูล
ทำ�ให้กลุม่ สำ�นึกรักถิน่ เกิดไม่สามารถจัดการกับข้อมูลทัง้ หมดได้ ซันหนึง่ ในสมาชิก
กลุ่มต้องถอนตัวออกจากโครงการ เนื่องจากไม่ถนัดงานด้านเอกสาร แต่ซันก็จะ
กลับมาช่วยเพื่อนในเรื่องอื่นๆ ที่เพื่อนร้องขอทุกครั้ง
ด้าน ถวิล อินทรโม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เสริมว่า ปัญหาที่น้องๆ
ทีมสำ�นึกรักถิ่นเกิดพบมีค่อนข้างมาก เช่น การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นคำ�ถามปลายเปิด ทำ�ให้นกั ศึกษาจะต้องเรียนรูก้ ารฟัง และจับประเด็น
และเมื่อเห็นว่าทักษะเหล่านี้ยังเป็นข้อบกพร่อง อาจารย์จึงต้องให้เขากลับไปเก็บ
ข้อมูลมาใหม่ เลือกใช้เครือ่ งมือ หรือวิธกี ารใหม่ๆ รวมถึงปัญหาการทำ�งานเป็นทีม
และการบริหารงบประมาณที่ต้องเรียนรู้อีกมาก สิ่งสำ�คัญคือพวกเขาต้องเข้าใจ
ให้ชัดเจนก่อนว่า พวกเขาจะทำ�อะไรให้ชุมชนได้จากศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ใช่
คิดวางเป้าหมายใหญ่ๆ แต่ไม่สามารถทำ�ได้
หลังตัดสินใจกลับมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง
โครงการจากสงขลาฟอรั่ม สมาชิกกลุ่มก็เริ่มวิเคราะห์ว่า แต่ละหมู่บ้านมีสภาพ
ชุมชนไม่แตกต่างกันมากนัก การทำ�งานเกินกำ�ลังอาจทำ�ให้เกิดความเครียด
มากขึน้ สมาชิกในกลุม่ จึงได้ขอ้ สรุปร่วมกันคือ “ลดกลุม่ เป้าหมายลง” เพือ่ จะ
ได้ศึกษาข้อมูลให้ลงลึกไปถึงแก่นของปัญหาได้มากขึ้น จึงเลือกเฉพาะพื้นที่

“

ถ้าเราทักทายคนในชุมชน ผ่านวิถีชีวิต
ประจำ�วันของเขา จะทำ�ให้เราสามารถเข้าไป
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ง่ายมากขึ้น

หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตาลที่สะดวกต่อการเก็บข้อมูล
เพราะตาลพอจะรู้จักผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลากหลายด้าน
ทำ�ให้เหลือจำ�นวนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมประมาณ 200 หลังคา
เรื อ น ด้ ว ยเป้ า หมายการทำ � งานที่ แ คบลงและชั ด เจน
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้พวกเขาเห็นปัญหาชุมชนในเชิงลึกขึ้น

คืน “ข้อมูล” สู่ชุมชน
จากเป้าหมายแรกของโครงการที่ต้องการแก้ปัญหา
ให้ชุมชน ก็เปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลงคือการเข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนและเรียนรู้ชุมชนให้มาก
ขึน้ ด้วยเทคนิคเล็กๆ หลายอย่างทีพ่ วกเขาได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อาทิ วิธกี ารพูดคุยทักทายแบบเป็นกันเองทีส่ มาชิกกลุม่ บอกว่า
“ถ้าเราทักทายคนในชุมชน ผ่านวิถีชีวิตประจำ�วันของเขา
จะทำ�ให้เราสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้
ง่ายขึ้น”  เช่น ถามว่าสบายดีไหม ไปไหนมา หาปลาได้เยอะ
ไหม ฯลฯ  เพราะทำ�ให้ผู้ถามและผู้ตอบรับรู้ได้ถึงความจริงใจ
และต้องไปบ่อยๆ ให้คนในชุมชนรู้สึกคุ้นชินด้วย ซึ่งการพูดคุย
แบบนี้ดีกว่าเอาแบบสอบถามเข้าไปนั่งถามทีละข้อ
จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยน “วิธีคิดวิธีทำ�งาน” ใน
ลักษณะ “ทำ�ไป เรียนรู้ไป” ของนักศึกษากลุ่มนี้ ที่แม้จะ
ต้องใช้เวลาลงพืน้ ทีน่ านกว่า 4 เดือน สุดท้ายจากทีเ่ คยวาง
เป้าหมายไว้เพียงแค่ขอ้ มูลด้านปัญหาทรัพยากร อาชีพ และ
วัฒนธรรม กลับทำ�ให้พวกเขาได้ “ข้อมูลเชิงลึก” ในหลาย
เรือ่ งเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนทีก่ �ำ ลังจะ
หายไป

”

เรียกได้ว่าหลังเปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลง ภาพความ
สำ�เร็จของโครงการก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น ข้อสรุปที่กลุ่มได้
รวบรวมไว้หลากหลายด้าน อาทิ ปัญหาการจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะทางน้ำ� ทั้งต้นน้ำ� ปลายน้ำ� รวมถึงวัชพืชน้ำ�ที่ส่งผล
ต่อการทำ�ประมง ที่อาจต้องนำ�องค์ความรู้ด้านการแปรรูป
วัชพืชน้�ำ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน รวมถึง
ศึกษาวิธีการกักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ในพื้นที่ปลายน้ำ�  เป็นต้น ถือเป็น
“ชุดข้อมูล” ที่ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไปได้
อย่างไรก็ตามแม้ “ข้อมูล” ที่ได้จะมีมาก แต่ “ปัญหา”
ก็ยงั ไม่หมดเพียงเท่านี้ หลังได้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์แล้วพวกเขายัง
ต้องสร้าง “เครื่องมือ” พัฒนาชุมชนเพื่อนำ�ไปใช้สรุปข้อมูล
คืนให้กับชุมชนที่เรียกว่า “แผนที่เดินดิน” ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่
พวกเขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ถือเป็นความ
ท้าทายใหม่ที่กลุ่มสำ�นึกรักถิ่นเกิดต้องร่วมกันฝ่าฟันจนเกิด
ภาพความสำ�เร็จที่น่าภาคภูมิใจ
“เราอยู่ปี 1 ยังไม่ได้เรียนเรื่องการทำ�แผนที่เดินดินมา
ก่อน ไม่รู้ว่าคืออะไร พวกเราแต่ละคนก็จบมาคนละสาขาวิชา
อย่างตาลจบช่าง กั้งและเจนจบศิลป์คำ�นวณ ดินจบเกษตร
เราก็มานั่งคุยกันว่าจะทำ�อย่างไรดี พี่เลี้ยงโครงการก็แนะนำ�ให้
เราทำ�แผนที่ชุมชนที่ดูเป็นมิติ เสมือนเป็นการจำ�ลองหมู่บ้าน
ให้เห็นชัดเจน เพื่อนบางคนก็แนะนำ�ไว้หลากหลายแบบที่ล้วน
แต่ต้องใช้งบประมาณ แต่เราไม่มี เราจึงเริ่มลองผิดลองถูกกัน
หาวัสดุตา่ งๆ มาใช้แทนของจริงบ้าง เช่น หญ้าเอามาทำ�นาข้าว
วาดรูป ปั้นดินน้ำ�มัน ใช้จินตนาการจนเกิดเป็นโมเดลขึ้นมา
พอวั น ที่ ไ ปนำ � เสนอผลงานมี ค นสนใจเข้ า มาดู จำ � นวนมาก
พวกเราก็ภูมิใจกันมาก”
สำ�หรับเวทีคนื ข้อมูลให้กบั ชุมชนพวกเราเลือกใช้รปู แบบ
ที่ไม่ซับซ้อน นอกจากแผนที่เดินดินแล้วยังจัดเรียงเอกสารเป็น
หมวดหมู่ รวบรวมเป็นรูปเล่ม เข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนทีเ่ คย
ชักชวนไว้ให้มาชื่นชมผลงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง บ้างก็
ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล มีตรงไหนผิดพลาด
ก็มีการแนะนำ�กลับมาให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแก้ไข
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“

ตอนแรกเราตั้งใจจะไป
ศึกษาชุมชน ตั้งใจคืนข้อมูล
เพื่อลดปัญหาในชุมชน
แต่สุดท้ายเราก็ได้ที่ตัวเราเอง
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทั้งความสำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ
ถ้าเราไม่ได้ล้มเหลววันนั้น
วันนี้เราก็ไม่รู้จักความเข้มแข็ง
ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไร
และเมื่อเราปรับตัวได้
การทำ�งานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ

”

หลังเวทีสรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล สิง่ ทีต่ าลและเพือ่ นๆ
ค้นพบคือ เราไม่ได้รทู้ กุ เรือ่ ง และเหตุผลที่ “คูขดุ เปลีย่ นไป”
คือการหยุดนิ่งและขาดการพัฒนาในชุมชน
“เราเป็นคนคูขดุ เป็นคนใน อาจมองเห็นปัญหาไม่ชดั เจน
แต่พอเราถอยออกมาหนึ่งก้าว มุมมองเราก็เปลี่ยน สิ่งที่เห็น
จากการถอยคือ เราเห็นได้ชดั เจนว่าคนในชุมชนยังใช้ชวี ติ แบบ
เดิมๆ ตื่นเช้ามาก็ไปสวน ไปนา ไปเล กลับมาก็เอาของไปขาย
เข้าบ้านเลี้ยงวัว เลี้ยงสัตว์ เป็นวงจรชีวิตแบบเดิมๆ เราก็เลย
มองว่าชุมชนไม่ได้พฒ
ั นาไปไหน และการทีไ่ ม่ได้พฒ
ั นาเหมือน
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ชุมชนรอบๆ ทีล่ กู หลานออกไปทำ�งานข้างนอกแล้วส่งเงินกลับ
มาที่ชุมชน ทำ�ให้เมื่อถึงเวลาหนึ่งชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่มี
การพัฒนามากกว่า...ข้อสรุปของพวกเราคือ ถ้ามีผู้นำ�ที่ดีที่
สามารถชักชวนให้คนในชุมชนทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น
การแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่มากมายมาทำ�เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วก็จะสามารถสร้างอาชีพเสริม
ได้อีกทางหนึ่ง”

เติบโตจากประสบการณ์
นอกห้องเรียน
แม้ สุ ด ท้ า ยปลายทางของการทำ � โครงการจะไปไม่ ถึ ง
ขัน้ ตอนการ “แก้ปญ
ั หาในชุมชน” ด้วยข้อจำ�กัดของระยะเวลา
งบประมาณ และศักยภาพของสมาชิกทีม่ อี ยูไ่ ม่กค่ี น แต่ปลายทาง
สำ�คัญที่น้องๆ กลุ่มนี้ได้รับคือ บทเรียนมีค่าที่ได้จากการทำ�
โครงการ
กัง้ และเพือ่ นๆ ยังบอกด้วยว่า “เมือ่ ก่อนเราอยากไปไหน
เราก็ไป เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องคิดก่อนทำ� ในเรื่องการ
บริหารเงินก็ท�ำ ได้ดมี ากขึน้ ไม่วา่ จะไปไหน จะต้องวางแผนการ
เดินทางว่าทางไหนคุ้มค่าน้ำ�มันที่สุด หรือทำ�งานแบบลงทุน
น้อยที่สุดจะทำ�อย่างไร แม้กระทั่งการทำ�งานกับเพื่อน กับคน
ทีโ่ ตกว่า เราก็ตอ้ งเรียนรูแ้ ละปรับตัว ลดการใช้อารมณ์แก้ปญ
ั หา
เหมือนที่ผ่านมา พยายามคิดเผื่อใจคนอื่น ต้องไม่ให้คนอื่นมา
เสียความรู้สึกกับเรา”

ตอนแรกเหมือนเราตั้งใจจะลงไปศึกษาชุมชน ตั้งใจ
จะไปคืนข้อมูล เพื่อลดปัญหาในชุมชน แต่สุดท้ายเราก็ได้
ที่ตัวเราเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งความสำ�เร็จ
และไม่สำ�เร็จ ถ้าเราไม่ได้ล้มเหลววันนั้น วันนี้เราก็ไม่รู้จัก
ความเข้มแข็ง ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไร และเมื่อ
เราปรับตัวได้ การทำ�งานใดๆ มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ นี่คือสิ่ง
กั้งและเพื่อนช่วยกันสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ�โครงการ
ส่วนอาจารย์ถวิลในฐานะทีป่ รึกษาโครงการบอกว่า “เห็น
พัฒนาการหลายอย่างของน้องๆ กลุ่มนี้ดีขึ้นมาก ส่วนแรก
คือ ทักษะต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำ�ใจ พฤติกรรม
การพูด การเดินที่มีความอ่อนน้อมมากขึ้น จากที่เคยถาม
คำ�ตอบคำ� ก็เริ่มพูดแบบอธิบายมากขึ้น แสดงว่าเขาเริ่ม
เข้าใจ ปรับตัว และมีความสุขกับการทำ�งานมากขึน้ อีกส่วน
คือชุดข้อมูลความรูท้ ไี่ ด้จากการรวบรวมและนำ�มาวิเคราะห์
ร่วมกันผ่านทฤษฎีพัฒนาชุมชน ที่พวกเขาจะนำ�ไปสะท้อน
ให้ชุมชน เพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป”

สิง่ เหล่านีน้ บั เป็นผลผลิตทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจจริงใน
การทำ�งานทีน่ กั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 กลุม่ นีส้ ามารถเติบโตขึน้ จาก
ความไม่รู้คือ ไม่มีทั้งประสบการณ์ ทักษะ หรือทฤษฎีใดๆ
จากในห้องเรียน ทีจ่ ะเป็น “ต้นทุน” ในการทำ�โครงการเพือ่
สังคมมาก่อน ส่งผลให้ต้อง “จัดทัพ จัดทีมใหม่” ลองผิด
ลองถูกอยู่หลายครั้ง เพื่อแก้ปัญหาระหว่างทาง จนสุดท้าย
ก็เกิดเป็น “บทเรียนความสำ�เร็จ” ทีพ
่ วกเขาสามารถชนะใจ
ตนเอง เพื่อน และคนในชุมชนคูขุดได้ โดยเฉพาะบทเรียน
การทำ�โครงการให้สำ�เร็จทั้ง 3 ประการคือ ทีมทำ�งานที่
เข้มแข็ง มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน และวิธกี ารทำ�งานทีเ่ หมาะสม
เป็นเสมือนสูตรสำ�เร็จทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ท�ำ โครงการพัฒนา
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
.....
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