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“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” 

นี่คือคำาสอนที่	อัสมินทร์ บูเอียด หรือ “มิน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 โรงเรียนเทพา อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา	ใช้เป็น	“แรงบันดาลใจ”	ใน

การขับเคลื่อน	“โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน” ในนามของกลุ่ม “พลังปลวก” ที่มี	

อทิตา ราหนิ	หรือ	“ญา”	สุดารัตน์ อิกะศิริ	หรือ	“กัน” ญานิศา นิสัน	หรือ	“ก๊ะ” 

และ	สบัยนา สาและ หรือ	“บัยนา” ร่วมเป็นทีมทำางาน โดยโครงการที่พวกเขา

ตัง้ใจทำาคอืการรณรงคใ์หค้นในชมุชนชว่ยกนัรกัษาความสะอาดพืน้ทีร่อบๆ	ชมุชน	

“ในตำาบลเทพามีมัสยิดและศาสนสถานสำาคัญหลายแห่ง รวมท้ังมีสถานที่

ท่องเท่ียวท่ีเชิดหน้าชูตาของตำาบลคือ หาดสะกอม หาดห้วยสวรรค์ พวกเราเห็นว่า 

มันสกปรกมาก และไม่ค่อยมีใครมาดูแลความสะอาดอย่างจริงจัง เลยคิดทำา

โครงการนี้เพื่อให้ชุมชนเราสะอาดขึ้น” 	มินบอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการ

 พลังเล็กๆ  ที่ยิ่งใหญ่
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของโครงการ	 ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษาของ

โรงเรยีนเทพา	อาจารยธ์ญัลกัษณ ์บางสัสาเระ๊		หรอื	“ครบูะ๊”  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ไดก้ำาหนดหวัขอ้ใหน้กัเรยีนทำาโครงการขึน้มาหนึง่เรือ่ง	โดยกำาหนดโจทยว์า่	“ตอ้ง

เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการทำาความดีช่วยเหลือชุมชนของตนเอง”  

มินและเพื่อนๆ	 จึงร่วมกลุ่มกันเพื่อทำา	 “ความดี”	 ด้วยการทำาโครงการ

ทำาความสะอาดศาสนสถานที่อยู่รอบๆ	โรงเรียน		

เมื่อกิจกรรมของมินและเพื่อนๆ	ดำาเนินมาได้ระยะหนึ่ง	ก็เป็นจังหวะเดียว

กบัที	่“สงขลาฟอรัม่”		กำาลงัเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนสง่โครงการเขา้รว่มใน	โครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ซ่ึงน้องๆ	กลุ่มพลังปลวกทุกคนต่างเห็นเป็นโอกาสดี

ที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจึงส่งโครงการเข้าร่วม

“	ในตำาบลเทพามีมัสยิดและศาสนสถานสำาคัญหลายแห่ง		รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เชิดหน้าชูตาของตำาบลคือ	หาดสะกอม	หาดห้วยสวรรค์	พวกเราเห็นว่าสกปรกมาก	

และไม่ค่อยมีใครมาดูแลความสะอาดอย่างจริงจัง	เลยคิดที่ทำาโครงการนี้ 
เพื่อให้ชุมชนเราสะอาดขึ้น ”

“พลังปลวก” 
สร้างสรรค์ความดีเพื่อชุมชน
กลุ่มพลังปลวก
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“พวกเรามีกลุ่มอยู่แล้ว...ครูบ๊ะเห็นว่าโครงการท่ีเราทำาอยู่น่าจะพัฒนา 

ต่อยอดได้ เมื่อเห็นสงขลาฟอร่ัมประกาศรับสมัครโครงการ จึงอยากสานต่อ

โครงการที่พวกเราทำาอยู่ให้ขยายวงออกไป” 

ครูบ๊ะเล่าว่า	ตอนที่	พรรณิภา โสตถิพันธุ์ หรือ “ป้าหนู” ผู้อำานวยการ 

สงขลาฟอรั่ม	 โทรมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดของโครงการพลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา	 เราก็เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีความพร้อม	 โดยเฉพาะทีมงานและประเด็นที่

เดก็ทำารว่มกนัมา	กเ็ลยสง่โครงการเขา้ไป	เพือ่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นการ

ทำาโครงการ	 เพราะสงขลาฟอรั่มจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำาโครงการ

ให้ด้วย

“เราให้เด็กๆ ไปคิดต่อกันเองว่าจะพัฒนาโครงการท่ีทำาอยู่เดิมได้อย่างไร

บ้าง” 

มินเล่าต่อว่า	 สำาหรับโครงการเด็กดีเพื่อชุมชนนั้น	 แรกเริ่มเดิมทีพวกเรา

ต้องการ	“ทำาความดี”	ด้วยการ	“ทำาความสะอาด” รอบๆ	ศาสนสถาน	แต่เมื่อ

ตอ้งการยกระดบัโครงการใหเ้ขม้แขง็ขึน้	เราเหน็วา่แคร่วมกลุม่กนัทำาความสะอาด

เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ	 จำาเป็นต้องหา	 “แนวร่วม”	 เพื่อมาช่วยกันทำา

โครงการ			

“ในอำาเภอเทพามทีัง้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลาม และศาสนาพทุธ ขณะทีว่ดัใน

ศาสนาพุทธก็มีเณร พระ และเด็กวัดคอยทำาความสะอาดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของ

มัสยิดจะไม่มีใครทำาความสะอาดเป็นหลัก พวกเราเลยอยากจะพัฒนาตรงนี้” 

นอกจากศาสนสถานแลว้	กลุม่พลงัปลวกยงัมองไปถงึการดแูลความสะอาด

สถานทีท่อ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะบรเิวณหาดสะกอมซึง่ถอืเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคัญ

ของอำาเภอ

“หาดสะกอมเป็นทางผ่านไปยะลาและปัตตานี จึงมีคน

มาแวะเท่ียวค่อนขา้งเยอะ สถานท่ีจงึดูไมส่ะอาดเทา่ทีค่วร เลย

คดิว่าอยากจะทำาความสะอาด พอมาเขา้รว่มโครงการกบัปา้หนู 

อาจารย์ก็ให้แนวไว้ว่า แทนที่จะเป็นคนไปทำาอย่างเดียว น่าจะ

มีกิจกรรมสร้างจิตสำานึกบ้าง  พวกเราเลยคิดว่าการสร้าง

จิตสำานึกน่าจะทำากับกลุ่มเด็กเล็กๆ มากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่” 

เมื่อโจทย์ชัด กระบวนการทำางานก็เริ่มต้นขึ้น...

หลังโครงการผ่านการคัดเลือกจากสงขลาฟอรั่ม	 สิ่งที่ 

กลุ่มพลังปลวกต้องพบเจอคือ	การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาโครงการกับพี่ๆ	จากสงขลาฟอรั่ม

“ระหว่างข้ันตอนการพัฒนาโครงการ สิ่งที่พวกเรา 

ได้เรียนรู้จากพี่ๆ สงขลาฟอรั่มคือ การวางแผนการทำางาน 

การแบง่บทบาทหนา้ทีใ่นทมี การคดิวเิคราะหศั์กยภาพของ

ตวัเองและทมี รวมทัง้การกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละกจิกรรม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ”    

 เริ่มคิดและลงมือทำา
แค่มี	 “ใจ”	 ในการทำางานเพื่อพัฒนาชุมชนก็ถือว่า 

ประสบความสำาเร็จไปแล้วคร่ึงหน่ึง	ส่วนอีกคร่ึงท่ีเหลือก็ข้ึนอยู่กับ

การวางแผน	การกำาหนดบทบาทหน้าที่	รวมทั้งการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

มินเล่าว่า	 งานแรกของกลุ่มพลังปลวกคือ	การประชุม

วางแผนการทำางานกับเพ่ือนในทีม  ซ่ึงทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

ว่าต้องเริ่มจากการสำารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนก่อน  

ซึ่งงานหลักๆ ที่กำาหนดไว้คือการลงสำารวจข้อมูลในชุมชน  

ทัง้ใชว้ธิสัีมภาษณพ์ดูคุย และใชแ้บบสอบถาม เมือ่ไดข้้อมลู

ก็นำามาออกแบบกิจกรรม “ปลูกจิตสำานึก” ให้กับน้องๆ ใน

โรงเรียนบ้านป่ากอและโรงเรียนป่าโอน จากน้ันก็เป็น

กิจกรรมทำาความสะอาดที่ทุกคนในชุมชนจะต้องลงมาทำา

ร่วมกัน 

“ที่วางแผนเก็บข้อมูลก่อน เพราะพวกเราต้องการรู้ว่าใน

ชมุชนของเรามสีถานทีใ่ดบา้งทีย่งัขาดคนดแูลเรือ่งความสะอาด  

ขยะมาจากไหน  และใครจะเปน็กลุม่คนทีพ่วกเราจะชกัชวนเขา้

มาร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด”	มินกล่าว	

หลังจากสมาชิกกลุ่มพลังปลวกแยกย้ายกันลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลชุมชน	 ด้วยการลงไปสำารวจตามสถานที่ต่างๆ	 พบว่า

สถานที่หลายแห่งมีคนทำาความสะอาดอยู่แล้ว	เช่น	ที่โรงเรียน

ก็มีภารโรงทำาหน้าท่ีดูแลเร่ืองความสะอาด	 เหลือแต่ศาสนสถาน	

เช่น	มัสยิด	พบว่าไม่มีคนดูแล	และพบอีกว่าส่วนใหญ่สกปรก

นอกเหนือจากข้อมูลชุมชน สิ่งหนึ่งที่กลุ่มพลังปลวก

พบหลังวิเคราะห์ตัวเองคือ ลำาพังสมาชิกเพียง 5 คนอาจมี

กำาลังไม่พอในการทำาความสะอาดมัสยิด จึงคิดร่วมกันว่า

อาจจะต้องหากำาลังเสริม 

“งานน้ีถ้าจะให้ประสบความสำาเร็จต้องหาสมาชิกเพ่ิม” 

ทางออกคือ	แบ่งบทบาทให้สมาชิกทั้ง	5	คนเป็นแกนนำา

หลกั	จากนัน้กใ็หแ้กนนำาแตล่ะคนไปหาสมาชิกเพิม่	ซ่ึงอาจเปน็

ใครก็ได้	เพื่อนๆ	ในห้อง	รุ่นน้อง	หรือรุ่นพี่ก็ได้	

จาก	1	คน	 เป็น	5	คน	จาก	5	คน	กลายเป็น	10	คน	 

จนกระทั่งได้กองหนุนเพิ่มอีก	50	คน	

มนิเลา่วา่	หลงัรวมคนไดป้ระมาณ 50 คน กจ็ดัประชมุ

ชีแ้จงทำาความเขา้ใจ ใหแ้ตล่ะคนรว่มคดิ รว่มวางแผนว่าจะ

ทำาอะไรร่วมกับเพื่อนๆ ในโครงการนี้ได้บ้าง 

“กลุม่พลงัปลวกใหค้วามสำาคญัเรือ่งการเกบ็ การท้ิง และ

การคัดแยกขยะเท่าๆ กัน เราคิดว่าเรื่องการจัดการขยะทั้ง  

3 ประเด็นนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้”

 “รัก” ความสะอาด 
ก่อน“รักษา” ความสะอาด 

เมือ่ไดข้อ้สรปุและทมีเสรมิพรอ้ม	การทำางานกเ็ริม่ตน้ข้ึน

ทนัท	ีทมีพลงัปลวกวางแผนทำากจิกรรมรว่มกบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่อยู่ในอำาเภอเป้าหมายด้วยการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

“	สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้
จากพี่ๆ	สงขลาฟอรั่มคือ
การวางแผนการทำางาน
การแบ่งบทบาทหน้าที่ในทีม	
การคิดวิเคราะห์ศักยภาพ
ของตัวเองและทีม	รวมทั้ง
การกำาหนดวัตถุประสงค์
และกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายของโครงการ	”    
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ให้	“ตระหนกั”	ถงึเรือ่งความสะอาด	ผา่นกจิกรรมทำาความสะอาด	มัสยิด	โรงเรียน	

และชายหาดซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของอำาเภอเทพา	

มินเล่าต่อว่า	 จากเดิมที่เราต้องการให้คนหันมา	 “รักษา”	 ความสะอาด	 

หากแต่	 “กระบวนการ”	 ที่พวกเราทำา	 เช่น	 อบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ	 

โทษของขยะ	เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเราไปเป็นวิทยากรให้กับน้องๆ	ส่งผล

ให้ในท้ายท่ีสุดแล้วแกนนำาทั้ง	5	คนมีความรู้เรื่อง	“การจัดการขยะ”	เป็นอย่างดี		

แต่ไม่สามารถ	“ปลุกจิตสำานึก”	เร่ืองการรักษาความสะอาดให้เกิดข้ึนกับน้องๆ	ได้	

สังเกตได้จากการเข้าไปทำากิจกรรมในโรงเรียนป่ากอ	 โรงเรียนป่าโอน	 มัสยิดปากทุ่ง	

มัสยิดป่ากอ	 มัสยิดป่าไม้ไผ่	 มัสยิดเกาะครก	 และพรุหมาก	พวกเราค้นพบว่า

กจิกรรมทีพ่วกเราทำาไมไ่ดน้ำาไปสูค่วามยัง่ยนืใหก้บันอ้งๆ แตอ่ยา่งใด เพราะ

ไม่ได้ฝังรากลงลึกเข้าไปใน “วิธีคิด” เรามุ่งแต่สอนให้น้องๆ รู้จัก “วิธีทำา” 

เท่านั้น 

ครบูะ๊เลา่วา่ เริม่เหน็ “วิธคีดิ” ของเดก็ๆ เปลีย่นไป หลังจากทำาโครงการ

มาได้ระยะหนึ่ง  เพราะเด็กๆ  นำาปัญหามาปรึกษาว่า ถ้าทำาแบบนี้ก็จะได้แค่

คนทำาความสะอาด หรือพนักงานทำาความสะอาดเท่านั้น 

“กิจกรรมช่วงแรกเด็กๆ มองว่าอยากให้คนช่วยกันรักษาความสะอาด แต่พอ

เร่ิมทำากิจกรรมจริงเด็กๆ ก็คิดใหม่ว่าเปล่ียนให้คนไป “รัก” ความสะอาดดีกว่า  

ครูก็ถามต่อว่า “รักความสะอาด” ในความหมายของพวกเขาคืออะไร เด็กๆ ก็ตอบ

ว่าแทนที่จะให้น้องๆ รักษาความสะอาด พวกเขาจะทำาให้น้องๆ เกิด “ความรัก” 

อีกแบบหนึ่ง นั่นคือ “รัก” ในความคิดของเขา” 

เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน วิธีการทำางานก็เปลี่ยนตามไปด้วย แกนนำาทั้ง 5 คน

เปลี่ยนแผนการรณรงค์ให้ความรู้แก่น้องๆ ในโรงเรียน จากการรักษาความ

สะอาด เปน็การ “สรา้งสำานกึ” แทน เนน้ให้เกดิการ “หยดุสรา้งความสกปรก”  

ด้วยการนำาหลักศาสนาอิสลามที่ว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความ

ศรัทธา” มาใช้เป็นหลักยึดและดึงการมีส่วนร่วม 

เมื่อมีการนำาหลักศาสนามาใช้	 เด็กๆ	 จึงติดต่อกับผู้นำาชุมชน	 โต๊ะอิหม่าม	

และ	 อบต.ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

คนในชุมชน

 

 ได้มากกว่า “ความสะอาด” 
“คนอาจจะมองว่าปลวกไม่มีประโยชน์ เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆ ที่ไม่น่า

สนใจ แต่ปลวกเมื่อรวมตัวกันแล้วก็สามารถทำาเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้”  

และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ปลวกตัวเล็กๆ	 5	ตัว	มารวมตัวกัน	 จาก	 5	ตัว	

กลายเป็น	10	ตัว	20	ตัว	และ	50	ตัวในเวลาต่อมา...ปลวกตัวเล็กๆ	ผนึกกำาลังกัน

ทำาเรื่องที่ยิ่งใหญ่...ที่ผู้ใหญ่หลายคนพยายามทำาแต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	

จากจุดเริ่มต้นในวิชาเรียน กลุ่มพลังปลวกแค่อยาก

ทำาความสะอาดอย่างเดียว แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการพลัง

พลเมอืงเยาวชนสงขลากบัสงขลาฟอรัม่ ทำาใหส้มาชกิกลุม่

เกิด “แนวคิดใหม่” ว่าน่าจะ “ปลูกจิตสำานึก” ให้กับคนใน

ชุมชนร่วมด้วยจะได้เกิดผลระยะยาวและต่อเนื่อง ซึ่งทาง

กลุม่มองวา่ถา้ “ทำาความสะอาด” กส็ะอาดแคว่นัน้ันวันเดยีว 

แตถ่า้พวกเขาสามารถ “ปลกูจติสำานกึ” ใหเ้กดิขึน้กบัคนใน

ชุมชนได้สถานที่นั้นก็จะสะอาดตลอดไป

จากการคิดทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนคร้ังน้ี	ผลท่ีกลุ่มพลังปลวก

ได้รับนอกจากความสะอาดรอบมัสยิด	ในโรงเรียน	และบริเวณ

ชายหาดที่ดีขึ้นแล้ว	“โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน”	ยังได้รับการ

บรรจไุวใ้นแผนงานของโรงเรยีนเทพา	และยงัเปน็ทีย่อมรบัของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	16		ด้วย	

แต่ท่ีดีย่ิงกว่าคือ	“กระบวนการเรียนรู้”	ท่ีเด็กๆ	ท้ัง	5	คน

ได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการนี้นั่นคือ	ความมีระเบียบวินัย

กับตนเองมากขึ้น	และการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ	โดยเฉพาะ

มินซึ่งมักไม่ค่อยตรงต่อเวลา	 ก็เกิดการปรับตัว	 เนื่องจาก 

รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมจึงต้องมี	“ความรับผิดชอบ”	ต่องาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายมากขึน้	รวมไปถงึสมาชกิอกี	4	คนคอื	กะ๊	ญา	

บัยนา	 และกัน	 ที่เดิมทุกคนล้วนเป็นคนขี้อาย	 ไม่กล้าพูด	 แต่

เม่ือได้รับมอบหมายหน้าท่ี	ทุกคนก็พยายามทำางานอย่างเต็มท่ี		

ซึ่งก็สอดคล้องกับที่	กรรฑิมา เชาวตะ  “พี่เก๋” พี่เลี้ยง

โครงการจากสงขลาฟอรัม่ทีบ่อกวา่	จรงิ ๆ  แลว้เดก็ๆ เกอืบ

ทุกคนเป็นคนข้ีอายมาก โดยเฉพาะบัยนา ก๊ะ และกัน  

แทบจะไม่พูดเลย แต่พอได้ขึ้นมาเป็นแกนนำา เขาต้องเป็น

คนนำาความรู้นี้ไปสอนน้องๆ ต่อ เขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้ว่าจะ

พูดอย่างไรให้น้องเข้าใจ ขณะเดียวกันต้องให้เด็กรู้สึกสนุก

ไปกับการทำางาน การสอน การจัดกระบวนของเขาด้วย

“	เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน		 
วิธีการทำางานก็เปลี่ยนตาม 
ไปด้วย	แกนนำาเปลี่ยนแผน 
การรณรงค์ให้ความรู้แก่
น้องๆ	ในโรงเรียน	จากการ
ช่วยกันรักษาความสะอาด	
เป็นการ	“สร้างสำานึก”	แทน	
เน้นให้เกิดการ	“หยุดสร้าง
ความสกปรก”		ด้วยการ 
นำาหลักศาสนาอิสลามที่ว่า	
“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่ง
ของความศรัทธา”	มาใช้ 
เป็นหลักยึด	และดึงการมี 
ส่วนร่วม	”

โรงเรียนเทพา 
โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
กลุ่มพลังปลวก
นายอัสมินทร์	บูเอียด

นางสาวอทิตา	ราหนิ

นางสาวสุดารัตน์	อิกะศิริ

นางสาวญานิศา	นิสัน

นางสาวสบัยนา	สาและ	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ธัญลักษณ์	บางัสสาเร๊ะ

“จำาได้เลยวันน้ันมินจะต้องเป็นวิทยากร เป็นคนพูดอธิบาย 

แตมิ่นมาสาย กลายเป็นวา่นอ้งๆ ผูห้ญงิตอ้งขึน้มานำากระบวน

เอง ซึ่งเขาก็ทำาได้ ทั้งๆ ที่เป็นเด็กขี้อาย พูดไม่เก่ง”

พี่เก๋ยังบอกอีกว่า	 สิ่งที่เห็นและเป็นจุดเด่นของกลุ่ม 

พลงัปลวกคอื	เรือ่ง	“การสือ่สาร”	ทีเ่ดก็ๆ	ในทมีทกุคนสามารถ

พูดและอธิบายความคิดของตัวเองได้ดีขึ้น	

นี่คือตัวอย่างความสำาเร็จของการ “ทำาไป เรียนรู้ไป” 

ที่กลุ่มพลังปลวกได้รับจากการทำาโครงการ พวกเขาเรียนรู้

ที่จะ “เปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำางาน” ใหม่ แม้จะยากกว่าเดิม  

แต่พวกเขาก็ไม่ท้อ เพียงเพราะต้องการให้โครงการที่ 

พวกเขาทำาเกิด “ประโยชน์” สูงสุดกับชุมชน

.....

“	กลุ่มพลังปลวกให้ความสำาคัญเรื่อง 
การเก็บ	การทิ้ง	และการคัดแยกขยะ	เท่าๆ	กัน	 
เราคิดว่าเรื่องการจัดการขยะทั้ง	3	ประเด็นนี้
ไม่สามารถแยกจากกันได้	”


