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ในช่วงชีวิตระดับอุดมศึกษา เด็กใหม่ไฟแรงหลายคนที่เพิ่งเข้า

มหาวิทยาลัยต่างมีความฝัน อยากไปให้ถึงเส้นชัย  หลายคนเดินตามฝัน 

ด้วยความพยายามตั้งใจเรียน ขณะที่อีกหลายคนเดินตามฝันด้วยการหา 

“ประสบการณ”์ นอกหอ้งเรยีน เพราะตอ้งการ “เรยีนรู”้ ชวีติจรงิ ยิง่นักศึกษา

สายสังคมด้วยแล้ว “ประสบการณ์จริง” นอกห้องเรียน เปรียบเสมือน  

“ทางลัด” ให้พวกเขาเข้าใจสังคมมากขึ้น

และเพราะตอ้งการเดนิตามฝัน	หนุม่สาวจากรัว้มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	

โปรแกรมวิชาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่	1	ซึ่งประกอบด้วย	ภูริภัทร เรืองสังข์ 

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

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

คนละห้อง แต่ทั้งหมดก็พร้อมที่จะร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงรวมตัว

กันทำาโครงการคืนชีวิตชาวคูขุด ในชื่อกลุ่มว่าสำานึกรักบ้านเกิด  

 กล้าเรียนรู้...กล้าที่จะเริ่มต้น 
กลุ่มสำานึกรักบ้านเกิดย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำาโครงการว่า	 จำาได้ว่า

มอียูว่นัหน่ึงบอยมาขอรายช่ือเพือ่นๆ	ทัง้	ดนิ	เจน	ตาล	และซนั	ใหเ้ขา้รว่มโครงการ

พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา	ทีท่างสงขลาฟอรัม่เปดิโอกาสให้เยาวชนทำาโครงการ

เพื่อสังคม	ตอนนั้นบอยเสนอโครงการปลูกป่า เพราะเห็นว่าเป็นโครงการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแบบง่ายๆ ท่ีพวกเราสามารถทำาได้ไม่ยากนัก 

แต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวก็ไม่ผ่าน เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการยัง 

ไมช่ดัเจนพอ พวกเราตอ้งกลบัมาคดิโครงการใหมต่ามโจทยก์ารทำาโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัว...

ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้... 
จากบทเรียนนอกห้อง
กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิด

“	คูขุดเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม	โดยเฉพาะทะเลสาบ	“นกน้ำาคูขุด” 
มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์	แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ซบเซาลง	
เพราะคนอพยพออกนอกพื้นที่มากขึ้น	ส่วนนักท่องเที่ยวก็มีน้อยลง	รวมถึงอาชีพหลัก

อย่างประมงพื้นบ้านก็กำาลังจะเลือนหายไป	เราเรียนเอกพัฒนาชุมชน	แต่ยังไม่คิด 
เรียนรู้การทำางานกับคนข้างนอกกับชุมชน	เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำาไม ”
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บอยและเพ่ือนๆ	 ในกลุ่ม	 จึงเริ่มมองหาแนวทางการทำาโครงการใหม่จาก

ปัญหารอบตัวของสมาชิกในกลุ่ม	 จนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำา	 โครงการ

เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตำาบลคูขุด อำาเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของตาลในฐานะเป็นคน

ตำาบลคขูดุ และบอยในฐานะผูไ้ปเยอืน โดยการเก็บขอ้มลูชมุชนและคนืขอ้มลู

เพื่อให้ชุมชนหาทางแก้ไขร่วมกัน

“คูขุดเป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยเฉพาะทะเลสาบ 

ที่เรียกว่า “นกน้ำาคูขุด” มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์  

แต่ปัจจุบันท้ังคู่เห็นว่าชุมชนแห่งน้ีซบเซาลง เพราะคนในพ้ืนท่ีอพยพออกนอกพ้ืนท่ี

มากขึน้ สว่นนกัทอ่งเทีย่วกม็นีอ้ยลง รวมถงึอาชีพหลกัอย่างประมงพ้ืนบา้นกก็ำาลงั

จะเลือนหายไป” 

นอกจากน้ีปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานในชุมชนออกไปทำางานท่ีอ่ืน	 

เป็นอีกปัจจัยท่ีพวกเขาอยากรู้	 และหากได้คำาตอบก็อาจทำาให้พวกเขามีแนวทาง

พฒันาชมุชน	ดว้ยหวงัวา่ทา้ยท่ีสดุแลว้ชาวคขูดุจะหวนคนืกลบัสูช่มุชนของตนเอง	

ย่ิงเมื่อนำาเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับคำาตอบว่า	 พื้นที่นี้ 

เคยมีรุ่นพี่ทำาโครงการมาก่อนแล้ว	แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดัน

ให้พวกเขาตั้งใจจะทำาโครงการนี้ให้สำาเร็จ

 หยุด...หรือไปต่อ 
เมือ่โจทย์การทำางานชดั	ทมีงานพร้อม	กลุม่สำานกึรกับา้นเกดิกไ็ดช่ื้อโครงการ

ใหม่ที่เก๋ไก๋ว่า	 “คืนชีวิตชาวคูขุด” ในขณะท่ีสมาชิกกลุ่มก็เร่ิมมองเห็นลู่ทาง 

ความสำาเร็จของการทำาโครงการว่า	 “ถ้าทำาโครงการที่ใกล้ตัว และพอมีความรู้

อยู่บ้าง ก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จได้มากขึ้น”	

แต่ไม่ทันที่โครงการจะได้เริ่มต้น “จุดพลิกผัน” ก็เกิดขึ้น

เมื่อบอยผู้จุดประกายให้เพื่อนๆ	เข้ามาทำาโครงการนี้ต้องถอนตัวออกจาก

โครงการไป	ด้วยเหตุผลด้านการเรียน พร้อมลาออกจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง	

แกนนำาจึงเหลืออยู่เพียง	4	คน	คือ	ดิน	ซัน	เจน	และตาล		ทำาให้จำานวนสมาชิก 

ไมค่รบตามขอ้กำาหนดของสงขลาฟอรัม่	พวกเขาจงึหารอืกบัอาจารยท์ีป่รกึษาและ

พูดคุยกับเพื่อนๆ	ในทีม	ซึ่งทุกคนต่างตั้งคำาถามให้คิดต่อว่า	“อยากทำาต่อไหม”  

และคำาตอบที่ได้รับตรงกันคือ	 “อยากทำาต่อ”	 เพราะอยากได้ประสบการณ์	 

โดยเฉพาะตาลได้เล่าถึงความตั้งใจที่จะทำาโครงการต่อด้วยความมุ่งมั่นว่า

“เพราะคูขุดเป็นพ้ืนท่ีบ้านของตาล ถ้าทำาต่อก็จะเป็นโอกาสให้เราได้รู้จัก

บ้านตัวเองมากขึ้น แต่ถ้าไม่ทำาต่อ เพื่อนและอาจารย์จะมองอย่างไร เราไม่

อยากถกูมองว่า  “พวกเราไมเ่อาถา่น” เราเรียนเอกพฒันาชมุชน แตย่งัไมคิ่ด

เรียนรู้การทำางานกับคนข้างนอกกับชุมชน เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำาไม” 

ดังนั้นการหาสมาชิกมาให้ครบ	 5	 คน	 จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของเยาวชน

กลุ่มนี้

 

 เดินหน้า...คืนชีวิตให้ชาวคูขุด 
หลังได้ข้อสรุปร่วมกันหนุ่มสาวทั้ง	 4	 ก็เดินหน้าหา 

สมาชิกเพิ่ม	 ตาลจึงชวนเพ่ือนสนิทคือ	พรรณิการ์ พึ่งพัฒน์  

หรือ	“กั้ง” เข้าเป็นสมาชิกด้วย	เพราะเห็นว่ากั้งเป็นคนพูดเก่ง	

อีกทั้งยังเข้ากับคนอื่นได้ง่าย	 ส่วนกั้งเองก็เห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี	

และอยากทำากิจกรรมเหมือนกับท่ีเพ่ือนทำา	จงึตอบตกลงเขา้รว่ม

ทีมโดยไม่ลังเล

“ตอนทีต่าลและเพือ่นมาชวนเขากเ็ลา่ใหฟ้งัวา่จะทำาอะไร

กันบ้าง พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะท่ี

ผ่านมาเราไม่เคยได้ทำากิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้มาก่อน เราก็

สนิทกับตาลอยู่แล้ว เรียนห้องเดียวกัน กินข้าวก็ไปด้วยกัน ถ้า

ได้ทำาโครงการร่วมกันก็คงสนุกและไม่น่ามีปัญหา”

เมื่อสมาชิกพร้อม กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิดก็เริ่มต้น

โครงการด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน   และ

ลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูดา้นวถิชีวีติความเปน็อยู ่การประกอบ

อาชีพของคนในชุมชนคูขุด จำานวน 4 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 

9 หมู่บ้าน จำานวนกว่า 500 หลังคาเรือน ครอบคลุมบริเวณ

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญของตำาบลคูขุดคือ 

“อทุยานนกน้ำาคขูดุ” แหลง่ทอ่งเทีย่วสำาคญัในตำาบลทีก่ำาลงั

เสือ่มโทรมลง เพือ่นำาขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ปน็ขอ้สรปุสาเหตุ

ของปัญหาว่า “เพราะอะไรชุมชนถึงเสื่อมโทรม” หลังจาก

นั้นก็จะ “คืนข้อมูล” ให้ชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ต่อไป 

“ตอนลงพืน้ทีก่แ็บง่บทบาทหนา้ทีก่นัครา่วๆ ดว้ยเหตผุล

ที่ว่า “อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน” คือลงสำารวจ

พื้นที่ไปพร้อมๆ กัน แต่ก็อาจมีแบ่งกลุ่ม แยกทีม ไปสัมภาษณ์

ตามบ้านแต่ละหลัง ตามเวลาและความเหมาะสมของการลง 

พืน้ทีใ่นแตล่ะครัง้  นอกจากนัน้พวกเรายงัปรกึษาวธิกีารทำางาน

กับทีมพ่ีเล้ียงจากสงขลาฟอร่ัมรวมถึงการเข้าหาอาจารย์ท่ีปรึกษา

หลายท่านที่สอนโปรแกรมพัฒนาชุมชน เพื่อขอแนวทางการ

ทำางานเป็นระยะๆ”	กั้งอธิบายวิธีการทำางานของกลุ่ม	

 ปรับ...เปลี่ยน...เรียนรู้จาก
สนามจริง

หลังลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 4	 ครั้งในเวลากว่า	 1	 เดือน				

สมาชิกทุกคนรู้ทันทีว่า	 เส้นทางหรือเป้าหมายที่วางร่วมกัน

ไว้ตอนแรกอาจไม่สำาเร็จได้ง่ายๆ	 เพราะข้อมูลที่ได้มีความ

หลากหลายมาก	กลายเป็นความ	“สะเปะสะปะ”	จนจับไม่ถูก	

ขณะเดยีวกนั	“จดุออ่น”	ของการเปน็คนในพืน้ทีข่องตาลทำาให้

ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควร	

“พอไปถามคนในพื้นที่ว่าทำาอาชีพอะไร มีลูกกี่คน เขาก็

จะบอกว่าเราเป็นคนที่นี่ รู้และเห็นทุกอย่างอยู่แล้ว จะมาถาม

อีกทำาไม อยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปเลย”	 ตาลบอกเล่าถึง 

สิ่งที่พบเจอระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน	

เมื่อความเป็นคนพื้นที่ของตาลไม่สามารถดึงข้อมูล

เชิงลึกได้ ตาลแก้ปัญหาด้วยการถอยออกมาเป็นผู้ตาม

เปลี่ยนให้เพื่อนเป็นผู้นำาลงสัมภาษณ์คนในชุมชนแทน  

ด้วยหวังว่าอาจจะทำาให้พวกเขาได้ข้อมูลชุดใหม่เพิ่มเติม 

แต่ด้วยข้อมูลที่ต้องเก็บมีมากถึง 4 หมู่บ้าน ทำาให้

เพื่อนๆ ไม่สามารถลงลึกทุกรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ได้ 

อกีทัง้ชาวบา้นบางสว่นยงัไมเ่ข้าใจเจตนาและเปา้หมายของ

โครงการมากพอ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำาถาม

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

ออกมาจึงไม่ประสบความสำาเร็จตามท่ีต้ังไว้ ปญัหาทีค่ดิวา่จะช่วยแก้ใหช้มุชน

กไ็ม่สามารถทำาได ้ทำาใหส้มาชกิทัง้ 5 คนไมส่ามารถทำางานตามทีเ่คยวางแผน

ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทุกคนรู้สึกกดดัน เหนื่อย และท้อถอย

“บางครั้งก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบโครงการเสียที เราไม่อยากทำาแล้ว ทำาต่อไป

ไม่ไหวแล้ว แต่สุดท้ายเราก็มาคิดอีกทีว่าถ้าเราทำาโครงการต่อเราอาจได้เรียน

รู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ลองมาทำางานกับชุมชนจริงๆ ถ้าต่อไป

ตอ้งเจอปญัหาทีห่นกัและเหนือ่ยกวา่นี ้เราจะทำาอยา่งไร แม้วา่ตอนนีเ้ราจะทำา

โครงการไม่สำาเรจ็กไ็มม่ใีครมาวา่เรา มแีตค่นใหก้ำาลงัใจ ใหโ้อกาสเราไดเ้รยีนรู ้ถอืวา่

เราทำาดีที่สุดแล้ว และเราคงจะภูมิใจมากกว่าที่จะถอดใจไม่ทำาต่อ”	ตาลกล่าว

แต่อีกมุมหนึ่งที่ทุกคนในกลุ่มคิดเหมือนกันคือ	ประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การเรียนรู้ที่จะกลายเป็น “ทักษะ” ซึ่งพวกเขาสามารถนำาไปปรับใช้กับการ

เรยีนได ้โดยเฉพาะกบัวชิาการพฒันาชมุชน ถอืเปน็ข้อไดเ้ปรยีบเพือ่นคนอืน่

ที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากสนามจริงนอกห้องเรียนเช่นนี้  

ดังนั้นในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์	 ถ้าพวกเขาไม่ติดกิจกรรมหรือ 

งานวิชาอ่ืน	สมาชิกในกลุ่มจะเดินทางไปบ้านตาล	ใช้เวลาระหว่างรับประทานอาหาร

มื้อเย็นพูดคุยกันว่าใครได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง	 แล้วนำามาสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม 

อีกทีหนึ่ง

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

ทำาใหก้ลุม่สำานกึรกัถิน่เกดิไมส่ามารถจัดการกบัขอ้มลูทัง้หมดได	้ซนัหนึง่ในสมาชกิ

กลุ่มต้องถอนตัวออกจากโครงการ	 เนื่องจากไม่ถนัดงานด้านเอกสาร	 แต่ซันก็จะ

กลับมาช่วยเพื่อนในเรื่องอื่นๆ	ที่เพื่อนร้องขอทุกครั้ง	

ด้าน	ถวิล อินทรโม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	เสริมว่า	ปัญหาที่น้องๆ	

ทีมสำานึกรักถิ่นเกิดพบมีค่อนข้างมาก	 เช่น	 การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลที่มี

ลกัษณะเปน็คำาถามปลายเปดิ	ทำาใหน้กัศกึษาจะตอ้งเรยีนรูก้ารฟงั	และจบัประเดน็	

และเมื่อเห็นว่าทักษะเหล่านี้ยังเป็นข้อบกพร่อง	อาจารย์จึงต้องให้เขากลับไปเก็บ

ข้อมูลมาใหม่	เลือกใช้เคร่ืองมือ	หรือวิธีการใหม่ๆ	รวมถึงปัญหาการทำางานเป็นทีม	

และการบริหารงบประมาณที่ต้องเรียนรู้อีกมาก	สิ่งสำาคัญคือพวกเขาต้องเข้าใจ

ให้ชัดเจนก่อนว่า  พวกเขาจะทำาอะไรให้ชุมชนได้จากศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ใช่

คิดวางเป้าหมายใหญ่ๆ แต่ไม่สามารถทำาได้  

หลังตัดสินใจกลับมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เล้ียง

โครงการจากสงขลาฟอรั่ม	 สมาชิกกลุ่มก็เริ่มวิเคราะห์ว่า	 แต่ละหมู่บ้านมีสภาพ

ชุมชนไม่แตกต่างกันมากนัก	การทำางานเกินกำาลังอาจทำาให้เกิดความเครียด

มากข้ึน สมาชิกในกลุ่มจึงได้ข้อสรุปร่วมกันคือ “ลดกลุ่มเป้าหมายลง” เพ่ือจะ

ได้ศึกษาข้อมูลให้ลงลึกไปถึงแก่นของปัญหาได้มากขึ้น จึงเลือกเฉพาะพื้นที่

หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตาลที่สะดวกต่อการเก็บข้อมูล 

เพราะตาลพอจะรู้จักผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลากหลายด้าน	

ทำาให้เหลือจำานวนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมประมาณ	200	หลังคา

เรือน	 ด้วยเป้าหมายการทำางานที่แคบลงและชัดเจน 

ยิ่งขึ้น	ส่งผลให้พวกเขาเห็นปัญหาชุมชนในเชิงลึกขึ้น

 คืน “ข้อมูล” สู่ชุมชน
จากเป้าหมายแรกของโครงการที่ต้องการแก้ปัญหา

ให้ชุมชน ก็เปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลงคือการเข้าไปสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนและเรียนรู้ชุมชนให้มาก

ขึน้ ดว้ยเทคนคิเลก็ๆ	หลายอยา่งทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง	

อาท	ิวธิกีารพดูคยุทกัทายแบบเปน็กนัเองทีส่มาชกิกลุม่บอกวา่ 

“ถ้าเราทักทายคนในชุมชน ผ่านวิถีชีวิตประจำาวันของเขา 

จะทำาให้เราสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้

ง่ายขึ้น”	 	 เช่น	ถามว่าสบายดีไหม	ไปไหนมา	หาปลาได้เยอะ

ไหม	ฯลฯ		 เพราะทำาให้ผู้ถามและผู้ตอบรับรู้ได้ถึงความจริงใจ	

และต้องไปบ่อยๆ	ให้คนในชุมชนรู้สึกคุ้นชินด้วย	ซึ่งการพูดคุย

แบบนี้ดีกว่าเอาแบบสอบถามเข้าไปนั่งถามทีละข้อ

จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยน “วิธีคิดวิธีทำางาน” ใน

ลักษณะ “ทำาไป เรียนรู้ไป” ของนักศึกษากลุ่มนี้  ที่แม้จะ

ตอ้งใชเ้วลาลงพ้ืนทีน่านกวา่ 4 เดอืน  สดุทา้ยจากทีเ่คยวาง

เปา้หมายไวเ้พียงแค่ขอ้มลูดา้นปญัหาทรพัยากร อาชพี และ

วัฒนธรรม กลับทำาให้พวกเขาได้ “ข้อมูลเชิงลึก” ในหลาย

เรือ่งเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งประวตัศิาสตรช์มุชนทีก่ำาลงัจะ

หายไป 

เรียกได้ว่าหลังเปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลง ภาพความ

สำาเร็จของโครงการก็เริ่มชัดเจนมากข้ึน	 ข้อสรุปที่กลุ่มได้

รวบรวมไว้หลากหลายด้าน	อาทิ	ปัญหาการจัดการทรัพยากร

โดยเฉพาะทางน้ำา	ทั้งต้นน้ำา	ปลายน้ำา	รวมถึงวัชพืชน้ำาที่ส่งผล

ต่อการทำาประมง	 ที่อาจต้องนำาองค์ความรู้ด้านการแปรรูป

วชัพชืน้ำาใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิในหลายๆ	ดา้น	รวมถงึ

ศึกษาวิธีการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ในพ้ืนท่ีปลายน้ำา	 เป็นต้น	 ถือเป็น	

“ชุดข้อมูล”	 ที่ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไปได้

อย่างไรก็ตามแม้	“ข้อมูล”	ที่ได้จะมีมาก	แต่	“ปัญหา” 

กย็งัไมห่มดเพยีงเทา่นี	้หลงัไดข้อ้มลูมาวเิคราะหแ์ลว้พวกเขายงั

ต้องสร้าง	 “เครื่องมือ”	 พัฒนาชุมชนเพื่อนำาไปใช้สรุปข้อมูล

คืนให้กับชุมชนที่เรียกว่า	 “แผนที่เดินดิน” ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ 

พวกเขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน	 ถือเป็นความ

ท้าทายใหม่ที่กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิดต้องร่วมกันฝ่าฟันจนเกิด 

ภาพความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ	

“เราอยู่ปี 1 ยังไม่ได้เรียนเรื่องการทำาแผนที่เดินดินมา

ก่อน ไม่รู้ว่าคืออะไร พวกเราแต่ละคนก็จบมาคนละสาขาวิชา 

อย่างตาลจบช่าง กั้งและเจนจบศิลป์คำานวณ ดินจบเกษตร  

เราก็มานั่งคุยกันว่าจะทำาอย่างไรดี พี่เลี้ยงโครงการก็แนะนำาให้

เราทำาแผนที่ชุมชนที่ดูเป็นมิติ เสมือนเป็นการจำาลองหมู่บ้าน 

ให้เห็นชัดเจน เพื่อนบางคนก็แนะนำาไว้หลากหลายแบบที่ล้วน

แต่ต้องใช้งบประมาณ แต่เราไม่มี เราจึงเริ่มลองผิดลองถูกกัน 

หาวสัดตุา่งๆ มาใชแ้ทนของจรงิบา้ง เชน่ หญา้เอามาทำานาข้าว 

วาดรูป ปั้นดินน้ำามัน ใช้จินตนาการจนเกิดเป็นโมเดลขึ้นมา  

พอวันที่ไปนำาเสนอผลงานมีคนสนใจเข้ามาดูจำานวนมาก  

พวกเราก็ภูมิใจกันมาก”

สำาหรบัเวทคีนืขอ้มลูใหก้บัชมุชนพวกเราเลอืกใช้รปูแบบ

ที่ไม่ซับซ้อน	นอกจากแผนที่เดินดินแล้วยังจัดเรียงเอกสารเป็น

หมวดหมู	่รวบรวมเปน็รปูเลม่	เขา้ไปพดูคยุกบัคนในชุมชนทีเ่คย

ชักชวนไว้ให้มาชื่นชมผลงานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง	 บ้างก็

ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล	 มีตรงไหนผิดพลาด 

ก็มีการแนะนำากลับมาให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแก้ไข	

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

“	ถ้าเราทักทายคนในชุมชน	ผ่านวิถีชีวิต
ประจำาวันของเขา	จะทำาให้เราสามารถเข้าไป
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ง่ายมากขึ้น	”
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ตอนแรกเหมือนเราตั้งใจจะลงไปศึกษาชุมชน ตั้งใจ

จะไปคืนข้อมูล เพื่อลดปัญหาในชุมชน แต่สุดท้ายเราก็ได้

ที่ตัวเราเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งความสำาเร็จ

และไม่สำาเร็จ ถ้าเราไม่ได้ล้มเหลววันนั้น วันนี้เราก็ไม่รู้จัก

ความเข้มแข็ง ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไร  และเมื่อ

เราปรับตัวได้ การทำางานใดๆ มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ   นี่คือสิ่ง

กั้งและเพื่อนช่วยกันสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำาโครงการ

สว่นอาจารยถ์วลิในฐานะทีป่รกึษาโครงการบอกวา่	“เหน็

พัฒนาการหลายอย่างของน้องๆ กลุ่มนี้ดีขึ้นมาก ส่วนแรก

คือ ทักษะต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำาใจ พฤติกรรม

การพูด การเดินที่มีความอ่อนน้อมมากขึ้น จากที่เคยถาม

คำาตอบคำา ก็เริ่มพูดแบบอธิบายมากข้ึน แสดงว่าเขาเริ่ม

เขา้ใจ ปรบัตวั และมคีวามสขุกบัการทำางานมากขึน้ อกีสว่น

คอืชดุข้อมลูความรูท้ีไ่ดจ้ากการรวบรวมและนำามาวเิคราะห์

ร่วมกันผ่านทฤษฎีพัฒนาชุมชน ที่พวกเขาจะนำาไปสะท้อน

ให้ชุมชน เพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป”

สิง่เหลา่นีน้บัเปน็ผลผลติทีเ่กิดจากความตัง้ใจจริงใน

การทำางานทีน่กัศกึษาชัน้ปทีี ่1 กลุม่นีส้ามารถเตบิโตขึน้จาก

ความไม่รู้คือ ไม่มีทั้งประสบการณ์ ทักษะ หรือทฤษฎีใดๆ 

จากในหอ้งเรยีน ทีจ่ะเปน็ “ตน้ทุน” ในการทำาโครงการเพือ่

สังคมมาก่อน ส่งผลให้ต้อง  “จัดทัพ จัดทีมใหม่” ลองผิด 

ลองถูกอยู่หลายครั้ง เพื่อแก้ปัญหาระหว่างทาง จนสุดท้าย

กเ็กิดเปน็ “บทเรยีนความสำาเรจ็” ทีพ่วกเขาสามารถชนะใจ

ตนเอง เพื่อน และคนในชุมชนคูขุดได้ โดยเฉพาะบทเรียน

การทำาโครงการให้สำาเร็จทั้ง 3 ประการคือ ทีมทำางานที่ 

เขม้แขง็ มเีปา้หมายทีช่ดัเจน และวธิกีารทำางานทีเ่หมาะสม  

เปน็เสมือนสูตรสำาเรจ็ทีส่ามารถนำาไปใช้ทำาโครงการพฒันา

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด
กลุ่มสำานึกรักถิ่นเกิด 
ว่าที่	ร.ต.ธาดา	สังขาชาติ

นางสาวสุชาดา	นวลแป้น

นางสาววรรณจกร	มีชัย

นางสาวพรรณิการ์	พึ่งพัฒน์

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ถวิล	อินทรโม

หลังเวทีสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงท่ีตาลและเพ่ือนๆ 

คน้พบคือ เราไม่ได้รู้ทกุเรือ่ง และเหตุผลท่ี “คขูดุเปลีย่นไป” 

คือการหยุดนิ่งและขาดการพัฒนาในชุมชน 

“เราเปน็คนคขูดุ เปน็คนใน อาจมองเหน็ปญัหาไมช่ดัเจน  

แต่พอเราถอยออกมาหนึ่งก้าว มุมมองเราก็เปลี่ยน ส่ิงที่เห็น

จากการถอยคอื เราเหน็ไดช้ดัเจนวา่คนในชมุชนยงัใชช้วีติแบบ

เดิมๆ  ตื่นเช้ามาก็ไปสวน ไปนา ไปเล กลับมาก็เอาของไปขาย 

เข้าบ้านเลี้ยงวัว เลี้ยงสัตว์ เป็นวงจรชีวิตแบบเดิมๆ เราก็เลย

มองวา่ชมุชนไมไ่ดพั้ฒนาไปไหน  และการทีไ่มไ่ดพ้ฒันาเหมอืน

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

ชมุชนรอบๆ ทีล่กูหลานออกไปทำางานขา้งนอกแลว้สง่เงนิกลบั

มาที่ชุมชน ทำาให้เมื่อถึงเวลาหน่ึงชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่มี

การพัฒนามากกว่า...ข้อสรุปของพวกเราคือ ถ้ามีผู้นำาที่ดีที่

สามารถชักชวนให้คนในชุมชนทำากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น 

การแปรรูปวัตถุดิบท่ีมีอยู่มากมายมาทำาเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ  เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วกจ็ะสามารถสรา้งอาชีพเสรมิ

ได้อีกทางหนึ่ง”

 

 เติบโตจากประสบการณ์ 
นอกห้องเรียน

แม้สุดท้ายปลายทางของการทำาโครงการจะไปไม่ถึง 

ขัน้ตอนการ	“แก้ปญัหาในชมุชน”	ดว้ยขอ้จำากดัของระยะเวลา	

งบประมาณ	และศักยภาพของสมาชิกท่ีมีอยู่ไม่ก่ีคน	แต่ปลายทาง

สำาคัญที่น้องๆ	กลุ่มนี้ได้รับคือ	บทเรียนมีค่าที่ได้จากการทำา

โครงการ 

กัง้และเพือ่นๆ	ยงับอกด้วยวา่	“เมือ่กอ่นเราอยากไปไหน

เราก็ไป เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องคิดก่อนทำา ในเรื่องการ

บรหิารเงนิกท็ำาไดด้มีากขึน้ ไมว่า่จะไปไหน จะตอ้งวางแผนการ

เดินทางว่าทางไหนคุ้มค่าน้ำามันท่ีสุด หรือทำางานแบบลงทุน

น้อยที่สุดจะทำาอย่างไร แม้กระทั่งการทำางานกับเพื่อน กับคน

ทีโ่ตกวา่ เรากต็อ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวั ลดการใชอ้ารมณแ์กป้ญัหา

เหมือนที่ผ่านมา พยายามคิดเผื่อใจคนอื่น ต้องไม่ให้คนอื่นมา

เสียความรู้สึกกับเรา” 


