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เพราะสภาพน้ำาในคลองบางดานเน่าเสยีและสกปรก ขาดการใสใ่จดแูล 

กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบไปด้วย ชนัญชิดา ทองสังฆ์  

หรือ “ฝน”  วิลาวัลย์ คำาทอง หรือ “บิว”  ปัญญ์ชิตา นามอนุ หรือ “กวาง”  

รัชนี นุ้ยภิรมย์ หรือ	“แท็ป” และ อามาดา กาเดร์ จึงรวมตัวกันภายใต้กลุ่ม 

สิงห์ปาริชาติ เพื่อร่วมมือกับชาวบ้านฟ้ืนฟูและปรับทัศนียภาพคลองบางดาน

ผ่านโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน 

 กวางแกนนำากลุ่มบอกว่า	งานนี้เป็นงาน	“เชิงทดลอง”		เพื่อนำาทฤษฎีจาก

ห้องเรียนออกมาสู่ภาคปฏิบัติ	เพราะการจะเป็นนักพัฒนาที่ดีได้นั้น	เมื่อได้เรียนรู้

ทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว	ก็ควรลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงด้วย	

“พอได้รับการชักชวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลองคิดโครงการด้าน 

สิง่แวดลอ้มทีจ่ะไปทำากบัชมุชน กนึ็กถงึคลองบางดานขึน้มาทนัท ี เพราะเวลา

มาเรียนพวกเราต้องเดินผ่านคลองนี้ทุกวัน สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำาคือ มีขยะ

ลอยอยูเ่ตม็คลอง น้ำากเ็นา่ และสง่กลิน่เหมน็มาก จงึคดิวา่ถา้มโีอกาสจะทำาให้

น้ำาในคลองกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง” 

นี่คือเหตุผลและที่มาของโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน ซึ่งมี 

เป้าหมายอยู่ที่การให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำาคัญของคลองบางดานและ

หันมาดูแลรักษาแหล่งน้ำาแห่งนี้	 เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จาก

ลำาคลองสายนี้ได้เหมือนในอดีต

และโอกาสก็มาถึงเมื่อสงขลาฟอรั่มเปิดรับข้อเสนอโครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา	กวางและเพื่อนจึงร่างข้อเสนอโครงการส่งไปที่สงขลาฟอร่ัม			

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สิงห์ปาริชาติกับการฟื้นฟู 
“คลองบางดาน”
กลุ่มสิงห์ปาริชาติ

“ พอได้รับการชักชวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลองคิดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่จะไปทำากับชุมชน	ก็นึกถึงคลองบางดานขึ้นมาทันที		เพราะเวลามาเรียนพวกเราต้อง 
เดินผ่านคลองนี้ทุกวัน		สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำาคือ	มีขยะลอยอยู่เต็มคลอง	น้ำาก็เน่า 

และส่งกลิ่นเหม็นมาก	จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสจะทำาให้น้ำาในคลองกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง	”
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 คลองบางดาน...ไม่สิ้นหวัง
“คลองบางดาน” เปน็คลองเลก็ๆ	ทีร่บัน้ำาจากชมุชน	กอ่นไหลลงสูท่ะเลสาบ

สงขลา	ที่สำาคัญคือคลองแห่งนี้เป็นคลองสายหลักของชุมชนบ้านบางดาน	หมู่	1	

ตำาบลพะวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ที่ใช้ทำาการเกษตร	แต่ปัจจุบันสภาพน้ำา

ในคลองบางดานเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ตลอดลำาคลองเต็มไปด้วยเศษขยะ 

เม่ือบวกกับการรุกล้ำาพ้ืนท่ีคลองทำาให้กีดขวางทางน้ำา แต่ก็ไร้ซ่ึงการเหลียวแล 

จนทำาให้ลำาคลองที่เคยมีความกว้าง 2 - 3 เมตร กลับคับแคบและตื้นเขินลง 

จนไมส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ด้ ยกเวน้ชว่งเทศกาลลอยกระทงทีพ่อจะให้

ชาวบ้านทำาฝายเพื่อกักน้ำาไว้ลอยกระทงตามประเพณีเท่านั้น

เมื่อได้โจทย์ปัญหา	 กวางและสมาชิกในทีมเร่ิมต้นทำาโครงการด้วยการ 

เกบ็ขอ้มลู		เพราะคดิวา่	“ขอ้มูล”	คอืปจัจยัสำาคญัทีน่ำาไปสูก่ารวางแผนการทำางาน

ในระยะต่อไปได้

“กระบวนการทำาโครงการแบง่ออกเป็น 2 ช่วง คอื ชว่งแรกลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู

ทั่วไป และสำารวจแหล่งต้นน้ำาคลองบางดาน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำามาจัดทำา 

สื่อสร้างการเรียนรู้ ช่วงที่สองลงพื้นที่ทำากิจกรรม วิธีการคือเข้าไปประสานงาน 

แนะนำาตัว และทำาความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้รับรู้และเข้าใจที่มาที่ไปของ

โครงการนี้ เพื่อขอแรงสนับสนุนจากผู้นำาชุมชนในการแนะนำาปราชญ์หรือผู้รู้ 

เกี่ยวกับประวัติคลองบางดาน การเข้าสำารวจแหล่งต้นน้ำา และไปสืบค้นข้อมูล 

เพิ่มเติมจากเทศบาลตำาบลพะวง ให้เห็นแผนที่เส้นทางเดินของน้ำา”

เมื่อเก็บข้อมูลแล้วกลุ่มสิงห์ปาริชาติจึงตกลงกันว่าภายใต้โครงการนี้เขาจะ

ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำาให้ใสสะอาดและกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

แม้จะมีการวางแผนกันมาอย่างดี	 และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก 

ผู้ใหญ่บ้าน	คนเฒ่าคนแก่		เจ้าอาวาสวัดบางดาน	โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความ

เป็นมาของคลอง	แต่การทำางานก็มิได้เป็นไปตามที่วางไว้	 เพราะเมื่อถึงเวลาต้อง

ทำากิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำา	 ชาวบ้านกลับไม่ได้เข้ามาร่วม	 เพราะมองว่ากิจกรรมที่

กลุม่นกัศกึษาทำาซึง่เปน็การขึน้ไปพฒันาตน้น้ำานัน้จะเกนิศกัยภาพของนกัศกึษา... 

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำาได้สำาเร็จ		

“การสร้างความตระหนักซ่ึงเริ่มท่ีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ผล ผู้ใหญ่บ้านเลย

แนะนำาให้พวกเราทำากิจกรรมกับเด็กแทน เพราะเด็กยังเป็นผ้าขาวที่พร้อมรับการ

เรียนรู้ทุกรูปแบบ ยิ่งเราให้ข้อมูล ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังเขา

ให้รู้จักการอนุรักษ์และรักษาความสะอาดของคลองตั้งแต่ยังเล็กๆ เด็กก็จะจดจำา

และสามารถนำาไปบอกต่อกับผู้ปกครองได้” 

เมือ่มเีหตตุอ้งเปลีย่นแผนให้มาทำากจิกรรมกบัเดก็ๆ  กลุม่สงิหป์ารชิาติ

ก็ไม่ท้อ แต่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี...เพราะอย่างน้อย...โครงการที่พวกเขา

ทำาอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว 

 ปรับระบบ...เปลี่ยนวิธีการ
ทำางาน

สำาหรับกวางยอมรับว่า	 ช่วงแรกๆ	 ที่เริ่มทำาโครงการ 

พวกเราแทบจะไม่มีเวลาทำางานเลย	 เพราะใจจดใจจ่อกับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ไหนจะเรื่องรับน้อง	 งานกีฬา	 

ขณะเดียวกันก็เร่ิมเรียนหนักขึ้น	 ทำาให้ทีมงานทุกคนแทบไม่มี

เวลาลงพื้นที่	 ทำาให้การทำากิจกรรมของโครงการไม่คืบหน้า	 

รู้ตัวอีกทีก็ใกล้สิ้นสุดโครงการแล้ว

“ไมม่อีะไรคบืหนา้เลย  ขณะทีก่ลุม่อืน่เริม่ลงพืน้ทีท่ำา

กิจกรรมกันแล้ว  เพื่อนทุกคนเครียดมาก กลัวจะถูกตำาหนิ 

ย่ิงเห็นเพื่อนอีกกลุ่มที่ประสบปัญหาเรื่องเวลาเหมือนเรา 

ถอนตัวเลิกทำาโครงการไป ก็ยิ่งรู้สึกกดดันจนเริ่มท้อ” 

แต่ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิม	

แกนนำาทกุคนเหน็ตรงกนัและตดัสนิใจเดนิหน้าสูต้อ่ เพราะ

ต้องการทำาโครงการให้สำาเร็จ จึงกลับมาปรับกระบวนการ

ทำางานใหม ่แบง่บทบาทหนา้ทีต่ามความถนดัของแต่ละคน

และจดัลำาดับความสำาคัญของงาน	โดยกวางรบัหนา้ทีว่างแผน

เก็บข้อมูล	บิวเลขากลุ่มทำาเอกสาร	ส่วนฝนและแท็ปทำาหน้าที่

จดบันทึกและเรียบเรียง	 ส่วนอามาดาทำาหน้าที่ประสานงาน

ชมุชน	เมือ่นดัหมายกบัผูใ้หญบ่า้นไดวั้นใด	ทกุคนกพ็รอ้มใจกัน

วางงานอืน่	รวมตวักนัลงพืน้ทีทั่นทโีดยไมร่รีอและเรง่เคลยีรง์าน

ของตัวเอง	ช่วงไหนพอว่างก็ลงพื้นที่ทันที	

กวางบอกวา่	เมือ่จดัระบบและแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัแลว้		

ทำาให้ทุกคนรู้หน้าที่ว่าต้องดำาเนินงานอย่างไร	 ถึงแม้กิจกรรม 

จะเขา้มามาก	แตเ่ธอและเพือ่นกส็ามารถจดัลำาดบัความสำาคญั

ของงานได้			

ส่วนอามาดายอมรับว่า	 เมื่อก่อนเวลาทำากิจกรรมอะไร

ก็ตามพอทำาๆ	 ไปแล้วเจอปัญหาก็จะหยุดทำา	 แล้วเปลี่ยนไป 

ทำาเรื่องอื่นแทน	 หรือเปลี่ยนไปทำาพื้นที่อื่น	 โครงการนี้เป็น

โครงการแรกท่ีเราต้องทำากระบวนการเองทั้งหมด	 เป็นการ

ทำางานกับชุมชน	ถ้าเจอปัญหาแล้วหยุด	ไม่ทำาต่ออีก	ก็เหมือน

เราไม่มีความรับผิดชอบ	 ถือเป็นความท้าทายที่ต้องทำาให้จบ	

ต้องสู้กับปัญหา	และแก้มันให้ได้	การทำาโครงการนี้ทำาให้เรา

มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน และทัศนคติในการทำางาน

เปล่ียนไป กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา	คิดได้ว่า	“ปัญหามีไว้แก้” 

สว่นหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายคอืประสานงานกบัผูใ้หญบ่า้นและ

ชมุชน	เพราะเหน็วา่ในทีมมแีตผู่ห้ญงินา่จะไมเ่หมาะทีจ่ะลงไป

ติดต่อในพื้นที่คนเดียว	

กวางเล่าต่อว่า	สำาหรับการทำากิจกรรมช่วงที่สองนั้นเมื่อ

นำาคำาแนะนำาของผู้ใหญ่บ้านมาปรับแผนการดำาเนินงานใหม่	

เนน้กจิกรรมท่ีเหมาะสมกบัเดก็ระดบัชัน้	ป.5	-	ป.6	ซึง่แบง่ออก

เป็น	3	กิจกรรมคือ	การทำาป้ายรณรงค์	จัดทำาสมุดทำามือ	และ

ขุดลอกคลอง	โดยคร้ังน้ีแกนนำาได้เข้าไปประสานกับผู้อำานวยการ

และครูโรงเรียนบ้านบางดานเรื่องวันจัดกิจกรรมเพราะต้องยึด

เด็กเป็นหลัก	แต่กิจกรรมก็ต้องเลื่อนกำาหนดออกไป	เพราะติด

ปัญหาเวลาที่ไม่ตรงกันและอุปสรรคเรื่องฝน

 ยังคงเผชิญปัญหา
มือใหม่หัดขับ	–	คงเป็นประโยคเปรียบเทียบกับทีมนี้ได้

ชัดเจนท่ีสุด	เพราะแม้จะมีการประสานงานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	

แต่ทั้งทีมก็ยังขาดทักษะด้านการสื่อสาร	

“บางทีเราฝากเรื่องไว้กับผู้ใหญ่บ้านและคาดหวังว่า

จะมีลูกบ้านมาร่วมกิจกรรม แต่เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปสร้าง

ความเขา้ใจกับคนในชมุชนดว้ยตวัเอง พอถงึวนัจดักจิกรรม

จริงๆ ถึงรู้ว่ายังมีคนในชุมชนไม่รู้อีกเป็นจำานวนมาก และ

ยังถูกคนในชุมชน “สบประมาท” เห็นว่าเป็นนักศึกษา

“	การสร้างความตระหนัก
ซึ่งเริ่มที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ผล	
ผู้ใหญ่บ้านเลยแนะนำาให้ 
พวกเราทำากิจกรรมกับ 
เด็กแทน	เพราะเด็กยังเป็น 
ผ้าขาวที่พร้อมรับการเรียนรู้	
ยิ่งเราให้ข้อมูล	ให้ความรู้	
สร้างความตระหนักและ 
ปลูกฝังเขาให้รู้จักการอนุรักษ์
และรักษาความสะอาดของ
คลองตั้งแต่ยังเล็กๆ	เด็กก็จะ
จดจำาและสามารถนำาไป 
บอกต่อกับผู้ปกครองได้	”

“	ทุกคนเห็นตรงกันและ 
ตัดสินใจเดินหน้าสู้ต่อ 
เพราะต้องการทำาโครงการ 
ให้สำาเร็จ	จึงกลับมาปรับ 
กระบวนการทำางานใหม่	 
เริ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ตาม 
ความถนัดของแต่ละคน	 
และจัดลำาดับความสำาคัญ 
ของงาน	”
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มหาวิทยาลัยทักษิณมาเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว...จากน้ันก็หายไป ไม่กลับมา

ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน” 

ซึ่งเวลานั้นฝนยอมรับว่า แม้จะฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แต่ในใจรู้สึกแย่

และเสียใจมาก... 

“ตอนน้ันก็กลับมาท้ออีกคร้ัง จึงมาขอคำาปรึกษาอาจารย์ก็ได้รับคำาแนะนำาว่า 

ถ้าเรามัวยึดคำาพูดของคนอื่นมาทับถมตัวเองเรา ก็จะจมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหน 

ไม่ได้พัฒนา ถ้าจะเป็นนักพัฒนาชุมชนต้องไม่จมปลักกับคำาพูดคน จึงฉุกคิด 

และเกิดแรงฮึกเหิมข้ึนอีกคร้ัง บวกกับความต้ังใจจริงท่ีต้องการจะพัฒนาคลอง

ให้กับชุมชน ยิ่งทำาให้เราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามาด้วยใจ เราต้องการมา

พัฒนาที่นี่จริงๆ ซึ่งทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกัน”

อามาดาเสริมว่า	เหตุผลท่ีคนในชุมชนออกมาสบประมาทพวกเรา	อาจเพราะ

เห็นว่าพวกเราเป็นเด็กนักศึกษามาเก็บข้อมูลแล้วก็กลับ	พวกเราเลยแก้ปัญหา

ด้วยการลงชุมชนบ่อยขึ้น ลงไปอธิบายทำาความเข้าใจกับชุมชน

กวางกลา่วตอ่ว่า	พวกเรายอมรบัวา่ปัญหาเกดิจากกระบวนการของเราที่

ยังไม่ชัดเจน ทำาให้คนในชุมชนไม่เข้าใจ พอลองกลับมาคุยกันใหม่ก็ทำาให้

เห็นถึงข้อผิดพลาดในการสื่อสารของพวกเรา ที่ไม่ได้อธิบายให้คนในชุมชน

รับรู้ตั้งแต่ต้นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทำาสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยาวชน	 และเพื่อจุดประกายให้เด็กได้ตระหนักและอนุรักษ์คลองของตนเอง	 

เราไมไ่ดเ้น้นแตต่น้น้ำา	แตต่อ้งการใหเ้ดก็เห็นวา่ในอดตีคลองของชุมชนเปน็อยา่งไร	

แล้วปัจจุบันทำาไมคลองถึงเปล่ียนไป	 แต่การขึ้นไปแหล่งต้นน้ำาผู้ใหญ่บ้านมองว่า

ต้องเป็นโครงการใหญ่เท่าน้ัน	 จึงเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราจะไปอนุรักษ์ต้นน้ำา	 

แต่ความจริงแล้วการที่พวกเราไปดูแหล่งต้นน้ำาก็เพื่อใช้เป็น	 “สื่อกลาง”	 ในการ 

เริ่มต้นทำากิจกรรมเท่านั้น	 อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าแม้เราจะทำาบางส่ิงบางอย่าง

ไมไ่ด	้แตเ่ราสามารถเปน็สือ่กลางใหก้บัภาครฐัหรอืหนว่ยงานอืน่ๆ	เขา้มาใหค้วาม

ช่วยเหลือและพัฒนาต่อไปได้	เราจึงเลือกจะทำาสื่อการเรียนรู้ไว้ให้กับชุมชน

สำาหรบับวิบอกวา่	เธอใช	้“คำาสบประมาท”	มาพฒันาทกัษะดา้นการสือ่สาร

ของตนเอง	จากคนท่ีไมก่ลา้สือ่สารหรอืพดูคยุกบัใคร	กเ็ปลีย่นมาเปน็พดูคยุทกัทาย

และสนทนากับผู้คนมากขึ้น	

“อาจเป็นเพราะการทำาโครงการของเราเริ่มมีปัญหา และเราก็ต้องผ่านมัน

ไปให้ได้ ต้องพยายามอธิบายส่ิงท่ีพวกเราจะทำาให้คนในชุมชนรับรู้และเข้าใจ 

มากขึ้น เลยทำาให้กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเข้าไปพูดคุยกับชุมชน จนเกิดความ

มั่นใจ และใช้คำาพูดได้ดีขึ้น ทำาให้อยากทำาโครงการแบบนี้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป” 

 ใช้ “ผลงาน” พิสูจน์ “การทำางาน” 
เพื่อลบคำาสบประมาทและอุดช่องว่างการทำางาน	 กลุ่มสิงห์ปาริชาติจึง

กำาหนดแผนประชาสัมพันธ์อีกครั้งก่อนกลับไปลงพื้นที่ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า	

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์จากการฝากเรื่องไว้ที่ผู้ใหญ่บ้าน	 

มาเปน็การอธบิายทีเ่ขา้ถงึตวัคนและรา้นคา้ในชมุชน	แจกจา่ยแผน่พบัใบปลวิ	และ

ติดตั้งป้ายชักชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณลาน

กีฬา	 แต่ก็มิวายถูกคนในชุมชนปฏิเสธด้วยการเดินหนีต่อหน้า

ขณะกำาลังยื่นเอกสารแนะนำากิจกรรม	

“ตอนนั้นรู้สึกเสียหน้ามาก”	กวางบอก	

“แต่ก็คิดว่า ถ้าเขาเดินหนี เราก็เดินตาม” 

การเดินตามของกวางเพื่อเอาเอกสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไปให้ในวันนั้น	 ทำาให้กวางค้นพบตนเองหลายเรื่อง	 

ข้อแรกคือการรู้จักเก็บอารมณ์		มีความอดทน	ขณะเดียวกันก็

ยังพบอีก	 “ถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะไม่วิ่งตามเขาไป ไม่กล้า

เข้าไปคุยกับเขา ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปหรือเพิกเฉย ก็คง 

ไม่ได้เขามาเป็นกำาลังร่วมกันทำางานกับเรา”

ในวันงานแม้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 50 คน ทั้ง

เด็ก คนชราจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนๆ ที่

ชักชวนกันมา แต่สิ่งที่ทำาให้กลุ่มสิงห์ปาริชาติรู้สึกดีและมี

กำาลังใจขึ้นคือคนที่เคยเดินหนีก็มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

“พวกเขาย้ิมทักทายเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานเขา  

ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าน้ีมาก เมื่อเขาได้ร่วมกิจกรรมแล้ว 

ยิ่งทำาให้สถานการณ์ที่จากไม่เข้าใจกันค่อยๆ ดีขึ้น เพราะเขา

เห็นความตั้งใจจริงของเรามากขึ้น”

หลงัทำากจิกรรมเสรจ็มกีารจดัประชมุหมูบ่า้น	ซึง่ได้มกีาร

พูดถึงกิจกรรมที่พวกเราเข้ามาทำาให้กับชุมชน	มีการบอกต่อๆ	

กันว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์	แต่ผู้ปกครองและคนในชุมชน

เองท่ีไม่เล็งเห็น	 โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ที่มา 

เข้ารว่มกจิกรรมในวนันัน้ตา่งใหค้ำาชืน่ชมวา่	พวกเราทำาใหเ้ดก็ๆ	

ได้ทำากิจกรรมดีๆ	 ให้กับชุมชน	 ดีกว่าปล่อยให้เด็กไปเล่นเกม

คอมพิวเตอร์	 เสียงสะท้อนของชุมชนถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็น

ถงึผลของความตัง้ใจทำางานเพือ่ชมุชนของกลุม่สงิหป์ารชิาตวิา่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน
กลุ่มสิงห์ปาริชาติ  
นางสาวปัญญ์ชิตา	นามอนุ

นางสาววิลาวัลย์	คำาทอง

นางสาวชนัญชิดา	ทองสังฆ์

นางสาวรัชนี	นุ้ยภิรมย์

นายอามาดา	กาเดร์	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์อัศว์ศิริ	ลาปีอี	

ไม่ได้เป็นอย่างที่ชุมชนสบประมาท	 แม้จะเป็นการจัดกิจกรรม

เพียงวันเดียว	 แต่ยังมีการเก็บข้อมูลทำาให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึง

ประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเองและสร้างกิจกรรมดีๆ	ให้

กับชุมชนต่อไป

ถึงแม้โครงการนี้จะไม่ประสบความสำาเร็จ 100 

เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับคือ “การได้พัฒนา

ศักยภาพ” ของตนเอง ซึ่งกวางบอกว่า โครงการนี้อาจไป 

ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สิ่งที่ได้คือการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองท่ีมีมากข้ึนจากการลงมือทำา เธอได้เรียนรู้มากมาย

จากการทำางานกับเด็กและคนในชุมชน เพราะการทำางาน

ในอนาคตยังต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย กิจกรรมนี้

สอนให้เธอรู้จักแก้ไขสถานการณ์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 

ได้เรียนรู้และแก้ไขจากปัญหาจริงๆ สำาหรับเธอนี่คือ  

“บทเรียนที่ล้ำาค่าที่สุดแล้ว”

.....

“	ยอมรับว่าปัญหา 
เกิดจากกระบวนการของเรา 
ที่ยังไม่ชัดเจน	ทำาให้คนในชุมชน 
ไม่เข้าใจ	พอลองมาคุยกันใหม่ 
ก็ทำาให้เห็นถึงข้อผิดพลาด 
ในการสื่อสารของพวกเรา 
ที่ไม่ได้อธิบายให้คนในชุมชน 
รับรู้ตั้งแต่ต้นถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการ ”
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สภาพ “ดิน” ที่มีลักษณะเป็น “ดินลูกรัง” ในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 

อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ แห้งแล้ง ซ้ำายังมี

พื้นที่จำากัด ส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาเกษตรของโรงเรียนไม่สัมฤทธิผล

เท่าที่ควร  

แม้ผู้อำานวยการโรงเรียนจะหาทางแก้ไขด้วยการทำาถังน้ำาขนาดใหญ่ตั้งไว้ 

ด้านหลังโรงเรียน	 และต่อท่อสำาหรับใช้รดน้ำาผักเมื่อคราวต้องเรียนวิชาเกษตร 

ของนักเรียน	แต่ก็ไม่ได้ผล	เพราะแหล่งน้ำาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำามาใช้รดน้ำา

ในแปลงเกษตรของโรงเรียน	

ทำาใหน้กัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนวดับอ่ทรพัย	์5	คนท่ีกำาลัง

เรียนวิชาเกษตรกับ	ครูสุมาลี พร้อมมูล	ประกอบด้วย	ลลิตา สว่าง	หรือ	“มาย”  

วราภรณ์ อำาพะสุโร	หรือ	“กุ๊กไก่” ยุวดี  อีชะโรจน์	หรือ	“มา” บุษบากร อีชะโรจน์ 

หรือ	“เจน” และ วรวิทย์ มะลิวัลย์	หรือ	“นัท”	คิดหาวิธีปลูกผักเพื่อรับประทาน

กันเองภายในโรงเรียน	 ผนวกกับครูสุมาลีซึ่งมีแนวคิดอยากจะพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนวิชาเกษตรใหม่	เพื่อเชิญชวนนักเรียนให้หันมาสนใจวิชาเกษตร

มากขึ้น	 โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล	 และเป็นที่ปรึกษาให้กับ

เด็กกลุ่มนี้ด้วยความเต็มใจ

เกษตรแนวตั้ง 
ทางเลือกใหม่บนผืนดินที่แห้งแล้ง
กลุ่มรักษ์โลกสีเขียว

“ ตั้งแต่จำาความได้	อาหารแต่ละมื้อที่รับประทานไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน	
จะมีเนื้อสัตว์มากกว่าผักเสมอ	เพราะในชุมชนแห่งนี้มีข้อจำากัดเรื่องสภาพดิน 
ที่ใช้สำาหรับเพาะปลูก		จึงคิดปลูกผักเพราะที่โรงเรียนมีแปลงเกษตรอยู่	”


