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“ปลูกสํานึก”
จากต้นน้ํา
กลุ่ม CD POWER

“

การเป็นนักศึกษาที่อยู่แต่ในห้องเรียนนั้น ไม่สามารถ
ทําประโยชน์อะไรให้กับใครได้เลย แล้วชีวิตจะมีความหมาย
หรือมีคุณค่าได้อย่างไร แต่หากเราใช้กําลังความสามารถ
ของการเป็นนักศึกษาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ ตัวเราเอง
จะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมาก

”

เปนเวลากวา 2 ป (พ.ศ.2556 - 2557) ที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แกนนํา
กลุม CD POWER ไดฝงตัวอยูกับสภาพปญหาที่แมหนวยงานระดับนโยบายเองก็
ยังแกไขอะไรไดไมมากนัก ซึง่ การได “เรียนรู” อยูก บั “ความจริง” ในพืน้ ทีจ่ ะสราง
“นักพัฒนาชุมชนรุน ใหม” ใหมี “หัวใจพลเมือง” ไดหรือไมนน้ั ดูนา สนใจไมนอ ย...

ปลูกสํานึก...นักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่
“การบุกรุกทําลายปาเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีท่ าํ กินของคนในชุมชนปาตนน้าํ บาน
ตนปริง” ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา คือประเด็นปญหา
ที่นองๆ กลุม CD POWER ใชเปน “โจทย” สรางการเรียนรู ทักษะชีวิต
การทํางานเปนทีม และสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองใหกับตนเอง
แกนนําเยาวชนกลุม CD POWER เลาประสบการณทาํ งานใหฟง วา จากการ
ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบานตนปริงพบวา มีลําคลองตัดผานชุมชนและสวนยางของ
ชาวบาน ซึ่งในอดีตมีความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชน เชน
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ใชในการอุปโภค บริโภค และใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตตอมาเมื่อมีระบบ
น้ําประปาเขามา คลองจึงเริ่มเสื่อมโทรม เพราะชาวบานไมไดใชประโยชนจาก
คลอง และยังเกิดปญหาการกัดเซาะตลิง่ ทัง้ 2 ฝง คลอง ทําใหชาวบานสูญเสียพืน้ ที่
ทํากิน ในชวงปที่ 1 ของโครงการนองๆ กลุมนี้จึงเลือกทําฝายชะลอน้ําและปลูก
หญาแฝกปองกันตลิ่งพัง แตก็พบวา ฝายไมสามารถทําใหน้ําอยูในคลองไดตลอด
และหญาแฝกที่ปลูกไวสวนใหญตายเกือบหมด ซึ่งอาจเกิดจากขาดคนดูแลอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ
เมื่อยังคงเห็น “ประเด็น” ที่ควรทําตอเนื่องเพื่อรวมแกปญหากับชุมชน
พวกเขาจึงตัดสินใจทําโครงการในชุมชนนี้ตอเนื่องเปนปที่ 2
แตในปนพ้ี วกเขาใหความสําคัญกับ “การศึกษาสาเหตุ” ของปญหาทีแ่ ทจริง
ของชุมชน จนพบวา การทีช่ าวบานเขาไปบุกรุกและทําลายพืน้ ทีป่ า ตนน้าํ เพือ่ ปลูก
ยางพารา ทําใหสูญเสียระบบนิเวศปา จนสงผลสูคลองและพื้นที่ชุมชนปลายน้ํา
อืน่ ๆ เชน หนาฝนกระแสน้าํ ไหลแรงทําใหตลิง่ พัง เพราะไมมตี น ไมใหญชว ยชะลอ
แรงน้าํ ได สวนหนาแลงก็ไมมนี าํ้ ทีส่ าํ คัญกระแสน้าํ หลากไดชะลางความอุดมสมบูรณ
ของหนาดิน พรอมกับพัดพาตะกอนทรายไปทับทมไวในพื้นที่คลอง นอกจากนี้
ยังมีการปนเปอนของสารเคมีจากสวนยางปะปนไปกับน้ําที่ไหลลงสูปลายน้ํา
อีกดวย ทั้งยังทําใหชุมชนสูญเสียพื้นที่พักผอนหยอนใจของคนในชุมชน เพราะ
อดีตชุมชนเคยมีนา้ํ ตกทีม่ นี า้ํ ไหลตลอดป แตตอนนีจ้ ะมีนา้ํ เฉพาะชวงฤดูฝนเทานัน้
หลังจากรับทราบสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว แกนนําทั้ง 5 คน
ซึ่งประกอบไปดวย วาสนา พรมนุย - ปู จุรีรัตน ประหลาดมานิต - กิ่ง
เกรียงไกร สองไทย - หนุม อภิวฒ
ั น เทอดเกียรติ - ซัน และสุทธิพงษ จูเอง บอย ลงพืน้ ทีพ่ บปะพูดคุยเพือ่ ทําความเขาใจกับคนในชุมชน จากนัน้ จึงจัดกิจกรรม
วาดภาพปาในฝนใหกับเด็กๆ ในชุมชน และจัดกิจกรรมบวชปาเพื่อปองกันการ
ตัดตนไมใหญรวมถึงปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปารวมกับคนในชุมชน
“เราคิดวาการปลูกฝงจิตสํานึก ตองเริม่ ทีเ่ ด็ก จึงจัดกิจกรรมใหนอ งๆ วาดภาพ
ปาในฝน ใหนองๆ ถายทอดสิ่งที่อยูในความคิดออกมา ระหวางนั้นพวกเรา
จะสอดแทรกมุมมองความคิดดีๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาปาใหนองๆ ฟง” กิ่งเลา
ดวยรอยยิ้ม
“เรานําภาพทีน่ อ งๆ วาดติดไวทบี่ อรดของโรงเรียนเพือ่ สะทอนใหผปู กครอง
เห็นจินตนาการและความคิดของเด็กๆ เกี่ยวกับปา” ปูกลาวเสริม
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เห็นในหมู่บ้านมี
ประเพณีท้องถิ่นที่
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ทวดจะปกปักรักษา
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ดึง “ความเชื่อ” ในชุมชนร่วมดูแลป่า
หลังทํากิจกรรมแรกเสร็จ...ก็คิดตอวาจะทํากิจกรรมอะไรตอดี
ตอนแรกก็นกึ ไมออกวาจะ “สรางจิตสํานึก” ใหชาวบานไดอยางไร แตพอได
เห็นไอเดียของเพื่อนที่ทําเรื่องบวชปา ปลูกปา เลยคิดทําบาง แตขณะนั้นก็ยังไมรู
วาจะเอาเหตุผลอะไรไปจูงใจใหคนในชุมชนมารวมบวชปาดวย แตก็มานึกไดวา
ที่หมูบานมีประเพณีทองถิ่นที่เรียกวา “ไหวทวด” ซึ่งเปนความเชื่อวาทวดจะ
ปกปกรักษา เราเลยนําความเชื่อนั้นมา “เชื่อมโยง” เรื่องปลูกปาและบวชปาวา
ถาหากเขาทําลายปาไม ก็เหมือนกับทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองเขาดวยเชนกัน
“ตอนแรกก็คิดอยูนานวาจะทํากิจกรรมอะไรดีจึงจะปลูกจิตสํานึกคนได
พอคิดไดวาเรานาจะเลนกับ “ความเชื่อ” ของคนในชุมชนนาจะดีกวา เพราะการ
ใหเราไปพูดไปบอก คงไมสามารถเปลี่ยนแปลงชาวบานได แตถาเรานํากิจกรรม
ไปเสริมกับความเชื่อเดิมที่มีอยู อาจทําใหเขาเชื่อเราไดบางไมมากก็นอย”
เมื่อตกผลึกเรื่องแนวคิดการจัดกิจกรรม หนุมสาวกลุม CD POWER จึง
เดินหนาจัดกิจกรรมบวชปาและปลูกปาทันที เพื่อไมใหเสียเวลาพวกเขาจึงจัด
กิจกรรมทั้ง 2 ในวันเดียวกัน โดยครั้งนี้เตรียมพรอมเต็มที่ตั้งแตคิดวางแผนวาจะ
เริ่มจากไหน ติดตอประสานงานใครบาง และที่สําคัญคือตองหาวันที่คนในชุมชน
สะดวกมารวมกิจกรรมดวย
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“เริ่มจากไปติดตอผูใหญบานใหชวยพาเดินไปตามบานเพื่อขออนุญาต
พอแมของเด็กๆ แตเผอิญวาวันที่เราไปนองๆ ไมอยูเลย ไปเที่ยวไหนกันไมรู
โชคดีลูกผูใหญแนะนําวา ใหเขาไปคุยกับครูที่เขาเวรอยูในโรงเรียน พวกเราเลยได
เขาไปพูดคุยกับคุณครูแทน ซึ่งคุณครูก็ใจดีมาก จัดหาเด็กๆ ป.3 – ป.6 ใหทันที”
เมือ่ ไดวนั เวลาจัดกิจกรรมแลว ก็กลับมาเตรียมงานตอ ทัง้ ทําหนังสือขอพันธุ
กลาไมที่ศูนยเพาะชํากลาไมจังหวัดสงขลา และจัดเตรียมอุปกรณ แตพันธุไมที่
ไดมามีแค 2 ชนิดคือ ตนตะเคียนกับตนพะยอม เพราะตนอื่นๆ มีไมมากพอ หรือ
ที่มีอยูบางชนิดก็ไมเหมาะกับการปลูกในปา พวกเราเลยตัดสินใจใชตนไมทั้ง
2 ชนิดนี้
โชคดีทไ่ี ด “บทเรียน” มาจากปแรกเรือ่ งการคํานวณกลาไมใหเหมาะสม
กับพื้นที่ งานนี้พวกเราสบาย เพราะมีประสบการณมาแลว จํานวนกลาไมที่
คํานวณไววาตองใช 150 ตนจึงเพียงพอตอการปลูก แตๆๆๆ...ปญหาก็เกิด
ขึ้นจนได เพราะกอนหนานี้เราไมเคยไปศึกษาวาตนไมที่จะไดมามีลักษณะ
อยางไร ตองปลูกอยางไร แครูวาเปนไมยืนตนลักษณะสูงใหญ คิดแควาปลูก
ไปตามพืน้ ทีท่ ไ่ี มมตี น ไมเทานัน้ เรารูแ ควา พืน้ ทีป่ า ทีเ่ ราจะไปปลูกมีความชุม ชืน้
ของดิน และสามารถปลูกไดงายแคนั้น ดีที่วาตนไมทั้ง 2 ชนิดนี้ปลูกไมยาก
กิจกรรมปลูกปาจึงผานพนไปดวยดี
“กอนวันทํากิจกรรม พวกเรากลับไปหาครู ไปขอพบนองๆ ที่โรงเรียนเพื่อ
นัดหมายเรื่องเวลาและการแตงตัว พรอมกับสรุปจํานวนเด็กทั้งหมด เพื่อนํามา
วางแผนวาตนไม 150 ตนจะมีวธิ กี ารแบงกลุม ปลูกอยางไร เมือ่ ถึงวันจริงเด็ก 45 คน
จึงถูกแบงออกเปน 4 กลุม มีพี่เลี้ยงคอยดูแล 2 คนตอกลุม โดยพี่ๆ ออกแรงขุด
มีนอ งๆ ชวยปลูก และงานนีไ้ ดแกนนําเสริมคือน้าํ นิง่ – อภิศกั ดิ์ ทัศนี จาก Beach
for Life มาเปนตากลองให”
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“

...ความเชื่อใจสร้างไม่ได้ง่าย ๆ ฉันใด การปลูกจิตสํานึกคน
ก็สร้างได้ยากฉันนั้น

”

หนุม เลาวา สําหรับ “พิธบี วชปา” ในความคิดของเราคือ ตนไมกเ็ หมือนคน
หากเรานําจีวรไปหมใหตน ไม เสมือนวาตนไมคอื พระรูปหนึง่ หากมีคนเขาไปตัดไม
ทําลายปาก็เปรียบเหมือนเขาไปทํารายพระ ซึ่งนั่นคือบาปที่สุดของคนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ และเมือ่ เปรียบตนไมเหมือนพระ เราก็ตอ งใหความเคารพ ดูแลรักษา
ตนไม การนําจีวรไปหมตนไมกเ็ พือ่ เปนเครือ่ งเตือนใจชาวบานวา พวกเขาไมสมควร
ตัดตนไมตนนี้ แตระหวางจัดกิจกรรมบวชปานั้นหนุมสาวกลุม CD POWER ก็จัด
ใหมพี ธิ สี วดมนตไปพรอมกับอธิบายถึงความสําคัญของการบวชปาใหนอ งๆ ฟงดวย
“ตนไมใหญในชุมชนมีนอยมาก สวนใหญโดนโคนแลวเปลี่ยนเปนสวน
ยางพารา ถาเราไมดึงเรื่องความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวไว
ตนไมใหญอาจโดนโคนมากกวานี้ การทําพิธบี วชปา ดวยการนําผาเหลืองมาผูกไว
อาจทําใหคนเกิดความกลัว และไมกลาตัดตนไม”
“อยางนอยก็ชวยชะลอความคิดเขาไวกอน ไมใหคนรุกปามากกวานี้”
กิ่งกลาว
ขณะทีป่ เู สริมวา เธออยากเห็นคนในชุมชนเปลีย่ นทัศนคติ เห็นคุณคาของปา
และคุณคาของตนไมใหญ

ป่าปลูกคน...คนปลูกป่า
วันนี้โครงการของพวกเขาเสร็จสิ้นลง แมวาพวกเขาจะสามารถสรางความ
สัมพันธที่ดีกับคนในชุมชนไดแลวก็ตาม แตพวกเขายืนยันเปนเสียงเดียวกันวา
การ “ปลูกจิตสํานึก” คนในชุมชนใหหันมาดูแลรักษาปาครั้งนี้ไมใชเรื่องงายและ
อาจไมสําเร็จรอยเปอรเซ็นต
“เราไมมที างรูไ ดวา หลังจากบวชปาแลว ชาวบานจะไมตดั ตนไมเหลานัน้
แคชาวบานสนใจและเขารวมกิจกรรมกับเรา เราก็พอใจแลว” ปูบอกเลา
ความรูสึก
สวนกิง่ เสริมวา ประสบการณสอนเราวาการทําอะไรตองคอยเปนคอยไป
เดินไปทีละกาว เราจะคาดหวังใหคนทัง้ หมูบ า นคิดเหมือนเราคงไมได กอนหนานี้
กวาชาวบานจะไวใจเรา ชวนเรากินขาว ชวนเรานอนที่บาน เราตองใชเวลานาน
เปนป ความเชือ่ ใจสรางไมไดงา ยๆ ฉันใด การปลูกจิตสํานึกคนก็สรางไดยาก
ฉันนั้น
“ถึงวันนี้พวกเราทั้ง 5 คนไดเรียนรูวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จ
อยูที่นั่น เพราะการ “ปลูกจิตสํานึก” นั้นเปนเรื่องที่ตองใชเวลารอคอย จะให
เห็นผลแค 2 - 3 วันคงไมใช” หนุมบอกเลาสิ่งที่ไดเรียนรู
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“

การทํางานร่วมกันทําให้เรานึกถึงคนอื่นมากขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่พูดกัน ถ้าต่างคนต่างเงียบไม่คุยกัน งานก็ช้า ไม่ได้ประโยชน์อะไร
ความรู้สึกระหว่างทํางานก็ตึงเครียดไปหมด

อยางไรก็ตามนองๆ กลุม CD POWER ตาง
เห็นพองตองกันวาความรูสึกหนักใจตอนนี้ไมเทากับ
ตอนทําโครงการปแรก
“เราลงมือทํางานดวยตัวเองมาตลอด ตอนนี้เรา
มีพื้นฐาน รูขอมูลชุมชน รูจักคนในชุมชน รูวามีปญหา
เรื่องนี้ตองเขาไปคุยกับใคร ตองปรึกษาใคร ไมเหมือน
เมื่ อ ก อ นนี้ มี ป ญ หาเข า ไปหาผู ใ หญ บ า นอย า งเดี ย ว”
หนุมกลาว
สวนกิ่งเสริมวา ปที่ผานมาเราทะเลาะกันบอย
เพราะชวงเริ่มตนงานหนัก มีปญหาหลายอยาง และมี
ความคิดเห็นไมตรงกัน หนุมกับกิ่งทะเลาะกันบอยที่สุด
คงเปนเพราะสนิทกันมาก ดังนั้นเวลาพูดหรือทําอะไร
จึงไมไดเอาใจเขามาใสใจเรา “อาจารยที่ปรึกษาเคยให
ขอคิดวาเราอยูดวยกัน ลงเรือลําเดียวกันแลว จะมา
ตีกันเอง มาทะเลาะกันใหเรือแตกทําไม พูดเสร็จ
อาจารยก็ไป ปลอยใหเราคิดเอง”
“การทํางานรวมกันทําใหเรานึกถึงคนอืน่ มากขึน้
ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ไมใชไมพอใจก็ไมพูดกัน
ถาตางคนตางเงียบไมคยุ กัน งานก็ชา ไมไดประโยชน
อะไร ความรูสึกระหวางทํางานก็ตึงเครียดไปหมด”
ปูย้ําถึงสิ่งที่เธอเรียนรูผานประสบการณทํางาน
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”

หากใหประเมินผลการทําโครงการระหวางป 1 กับ
ป 2 หนุมบอกวา ปนี้เขาคิดวาพวกเขาทําไดดีแลว แตยัง
ไมถึงกับดีมาก ในความคิดเรายังคาดหวังมากกวานี้
กิจกรรมสวนของเด็กพวกเราคอนขางโอเค แตสําหรับ
กลุมชาวบานยังไมพอใจเทาไร เพราะชาวบานเขาตอง
กรีดยาง ทําน้าํ ยางใหเสร็จกอนเทีย่ ง หลังเทีย่ งเขาก็ตอ ง
พักผอน และจะใหเราไปจัดกิจกรรมตอนเย็น เราก็ทํา
ไมไดอกี การเขามาทํางานในชุมชนก็ตอ งเขาใจ “บริบท”
ของชุมชนดวย จะจัดกิจกรรมตามใจเราคงไมได ตอง
นึกถึงใจเขาใจเราดวย
การทําโครงการนี้ทําใหเราได “กลยุทธ” ใหมๆ
ในการทํางานมากขึ้น เชน ตอไปถาเราจะทําโครงการ
แนวไหน เราก็ จ ะสามารถเลื อ กกลุ ม เป า หมายได ถู ก
สําหรับเด็กเราไมมีปญหา สามารถดึงกลุมเด็กเขามาทํา
กิจกรรมไดแลว แตสําหรับชาวบานคิดวายังตองใชเวลา
อีกนิด แตกค็ ดิ วาดึงไดแนๆ โครงการนีช้ ว ยใหเราสามารถ
วิเคราะหคนเปน วิเคราะหกลุมเปาหมายไดมากขึ้น แต
ที่ไดมากที่สุดคือ “การไดเรียนรูบริบทและวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชน”
“ในการทํางานถาเราไมไดสัมผัสดวยตนเอง
เราจะไม มี ท างรู ไ ด เ ลยว า แต ล ะพื้ น ที่ เ ป น อย า งไร
ตองทํางานอยางไร การที่เราจะเรียนรูถึงวิถีชีวิตของ
ชาวบานไดนั้น เราตองลงไปคลุกคลีกับเขา”
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“

เมื่อก่อนการแก้ปัญหาในการทํางานต้องรอให้อาจารย์
หรือใครสั่งก่อนถึงจะทํา แต่การทํางานโครงการสอนให้เรา
คิดใหม่ว่า ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ทันที โดยไม่ต้องรอใครมาสั่ง
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา

”

เติบโต...จากการเติมเต็ม
จากการเติมเต็มตนเอง ชวยเหลือประคับประคองซึ่งกันและกัน ผานปญหา
อุปสรรคนานัปการจนถึงวันนี้ ปูเลาถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองวา เธอเคยถาม
ตัวเองวาทําไมตองทําโครงการ ก็ไดคําตอบวาการลงพื้นที่และลงมือทํางานจริง
ชวยพัฒนากระบวนการคิด ทําใหเรารูจักวางแผนและจัดการปญหาเฉพาะหนา
ชวยใหมกี ารจัดการทีเ่ ปนแบบแผนและเปนระเบียบมากขึน้ ตอนนีเ้ วลาทําขอสอบ
รูสึกงายขึ้น เพราะเราเห็นภาพจากประสบการณที่ทําจริงๆ นอกจากนี้ยังเรียนรู
วาการทํางานรวมกับชุมชน จะเอาวันวางของเราเปนหลักไมได เราตองเขาไปศึกษา
ไปขอปฏิทินชุมชน เพื่อมาวางแผนการทํางานของกลุมใหสอดคลองกับชุมชน
หนุม กลาวถึงแงมมุ การพัฒนาของเขาวา “เคยคิดวาเรียนพัฒนาชุมชนคงนาเบือ่
แตความจริงไมใช เราไดลงพื้นที่ ไดพบปะผูคน จากเดิมไมกลาพูด ตอนนี้ตอง
กลาพูด ถาไมกลาพูดก็ทํางานสายนี้ไมได งานพัฒนาชุมชนสอนใหรูจักควบคุม
อารมณ ยิ้มรับกับทุกปญหา เวลาไปพูดคุยกับชาวบาน บางครั้งเขาพูดจาไมดีใส
ไมพอใจหรือดาวาเรา เราก็ครับ ครับ แลวยิ้มสูไวกอน กดอารมณความรูสึกไว
พยายามอธิบายใหเขาเขาใจเหตุผล เราทํางานกับคน ถาควบคุมอารมณไมไดก็
จบเลย”
สวนกิ่งเธอไดตอบคําถามที่อยูในใจของเธอจนกระจาง เคยคิดเหมือนกันวา
เราทําอะไรอยู เรียนพัฒนาชุมชนเพือ่ อะไร เหนือ่ ยไปหรือเปลา แตพอมีโอกาสไดลงไป
ทํางานจริง ความรูสึกหรือคําถามที่เคยมีก็เปลี่ยนไป ตอนนี้กลับรูสึกสนุก มีความสุข
ไดเจอผูคน ไดแงคิดจากคนที่เราพบเจอ
“เกิดสํานึกวาตองชวยเหลือคนอื่นกอน” ปูกลาวสั้นๆ แตไดใจความ
หนุม เสริมตอวา “เราตองใหใจเขากอน เขาถึงจะใหใจเรา หายากนะประสบการณ
แบบนี้ ถาไมลองทําเองก็ไมรูวาเปนอยางไร”
“เราเปนนักพัฒนาชุมชน เราลงไปทําก็เพือ่ อยากเห็นชุมชนพัฒนาไมใชหรือ
ถาลงชุมชนแลวไมทํางานจริงจัง ชุมชนจะไดอะไรจากเรา ที่สําคัญกวานั้นคือ
เราจะไดอะไรกลับมาจากชุมชน ไปทําๆ เพือ่ ถายรูป ก็ไดแครปู แลวจะทําไปทําไม”
กิ่งกลาวทิ้งทาย
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“คุณค่า” จากการทําโครงการ
กวา 2 ปที่หนุมสาวทั้ง 5 เรียนรูและเติบโตไปพรอม
กับการทําโครงการ ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา การทํา
โครงการนี้กอใหเกิด “คุณคา” ขึ้นในตัวพวกเขามากมาย
“การไดทํางานโครงการที่ผานมาทําใหพวกเขาได
ฝกฝนทักษะในการทํากระบวนการกลุม รูจักนําสิ่งที่ได
เรียนรูใ นภาคทฤษฎีไป “เชือ่ มโยง” กับการทํางานจริงใน
ชุมชน ทําใหเขาใจสิง่ ทีเ่ รียนในหองเรียนไดงา ยขึน้ กวาเดิม
การไดทํางานกับชุมชนจริงๆ ยังทําใหพวกเขารูวาการ
ทําโครงการพัฒนาอะไรสักอยาง ตองศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นใหชัดเจนกอน เมื่อรับรูผลกระทบ
ของชุมชนแลวก็เหมือนกับการคนพบแรงบันดาลใจใน
การทํางาน ทําใหเราฮึดสู และมีความมุงมั่นในการที่จะ
รวมแกไขปญหาใหกับชุมชน และทําใหมีจิตสํานึกที่จะ
เสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม”
ปูสะทอนความรูสึกที่ไดรับจากโครงการ
ขณะทีก่ งิ่ สะทอนสิง่ ทีไ่ ดรบั วา การเปนนักศึกษาทีอ่ ยู
แตในหองเรียนนั้น ไมสามารถทําประโยชนอะไรใหกับ
ใครไดเลย แลวชีวติ จะมีความหมายหรือมีคณ
ุ คาไดอยางไร
แตหากเราใชกําลังความสามารถของการเปนนักศึกษา
ไปชวยเหลือคนอื่นได ตัวเราเองจะรูสึกวาชีวิตมีคุณคา
และมี ค วามหมายมาก รู สึ ก ภู มิ ใจที่ ไ ด ใช กํ า ลั ง ความ
สามารถของตนเองชวยเหลือสังคม การไดลงชุมชนไมใช
แคไปทําโครงการ แตทําใหเราไดสัมผัสกับความจริงที่
สรางประสบการณ สัมผัสกับบางชีวิตที่กําลังลําบาก
แมจะอยูน อกเสนทางของการทํางาน แตการไดรว มทุกข
รวมสุขกับชีวิตของคนเพียงหนึ่งคน อาจนํามาซึ่งการ
ไดรับความไววางใจจากคนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อไดรับ
ความไววางใจแลว เมื่อเราจะทําอะไรเขาก็จะชวยเหลือ
เราทุกดาน
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“

การทํางานที่ผ่านมาทําให้มีประสบการณ์
ในด้านกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน
เราสามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ทําจากเรื่องเล็ก ๆ
แล้วเรื่องเล็ก ๆ จะนําเราไปเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องที่ใหญ่กว่า

”

สวนหนุม บอกวา การทํางานทีผ่ า นมาเขาไดพฒ
ั นากระบวนการคิดใหมๆ
และคิดอะไรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อกอนการแกปญหาใน
การทํางานตองรอใหอาจารยหรือใครสัง่ กอนถึงจะทํา แตการทํางานโครงการ
สอนใหคดิ ใหมวา ตองแกปญ
 หาตางๆ ทันที โดยไมตอ งรอใครมาสัง่ สามารถ
เรียนรูด ว ยตนเองไดวา อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา การทํางานทีผ่ า นมาทําให
มีประสบการณในดานกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน เราสามารถเริ่ม
ไดจากเรื่องใกลตัว ทําจากเรื่องเล็กๆ แลวเรื่องเล็กๆ จะนําเราไปเรียนรูและ
เขาใจเรื่องที่ใหญกวา
และทายสุดนองๆ กลุม CD POWER ไดรวมกันสรุป “คุณคา” จากการทํา
โครงการปลูกตนน้ําคืนชีวิตไววา ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการทําโครงการนี้คือ
คนในชุมชนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับสภาพปญหาและผลกระทบจากการบุกรุก
ทําลายพืน้ ทีป่ า ตนน้าํ เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนเกิดจิตสํานึก หันมาใสใจและ
มีสวนรวมในการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา ในอนาคตจากการทํากิจกรรมของ
โครงการอาจชวยเพิ่มพื้นที่ปาไดเปนจํานวนมาก หากคนในชุมชนติดตามดูแล
พันธุไมที่ปลูกไว และไมทําลายตนไมใหญที่ไดทําพิธีบวชปาเอาไว
สวนคุณคาที่เกิดขึ้นกับพวกเราคือ ความรูสึกรักและผูกพันกับปา และ
รูส กึ ผูกพันกับคนในชุมชนทีร่ กั และเอ็นดูเหมือนลูกหลานของเขาเอง พวกเรา
สามารถนําประสบการณนไ้ี ปใชในชีวติ การทํางานไดจริง พวกเราเรียนวิชาเอก
การพัฒนาชุมชน การทํางานฝกใหเรากระตือรือรนและมุงมั่น เอาจริงเอาจัง
นอกจากนี้ยังรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ แมทรัพยากรเหลานั้นจะ
ไมไดอยูที่บานของเรา แตก็เปนทรัพยากรของชาติที่เราควรชวยกันรักษา
และนี่คือวิธีคิดของ “นักพัฒนาชุมชนรุนใหม” ที่มี “หัวใจพลเมือง”
เต็มเปยม!!!
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ส่องแสง 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการปลูกต้นน้ําคืนชีวิต
กลุ่ม CD POWER
สมาชิกประกอบดวย :

นางสาวจุรีรัตน ประหลาดมานิต
นางสาววาสนา พรมนุย
นายเกรียงไกร สองไทย
นายสุทธิพงษ จูเอง
นายอภิวัฒน เทอดเกียรติ
ที่ปรึกษาโครงการ :

อาจารยกัลยาภัสร อภิโชติเดชาสกุล
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