






         เริ่มที่หาดเล็กๆ ของเราก่อน ถ้าช่วยหาดสงขลาได้ 
หาดในจังหวัดอื่นๆ อีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญปัญหา 
เดียวกันก็จะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้น 
คือ เด็กกลุ่มนี้มีเครือข่ายของกลุ่มนักวิชาการในพื้นที่ 
เคลื่อนเข้ามา จากเพื่อนๆที่เริ่มทำมาด้วยกันแค่ 5 คน 
ณ ปัจจุบันนี้มีถึง 11 สถาบัน เกิดการร่างธรรมนูญ 
ปกป้องหาดขึ้นมา โดยเซ็นความร่วมมือกับเทศบาลนคร 
สงขลา จากวิธีคิดเล็กๆ ของเด็กตอนเริ่มต้นที่ได้รับการ 
หนุนเสริมให้ขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีเหตุมีผล ทำให้ 
เขาสร้างผลสะเทือนเล็กๆ ขึ้นมาเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผล 
สะเทือนในเชิงที่ดี แล้วใครเห็นก็บอกว่าจริงๆ เรื่องนี้ไม่ใช่ 
เรื่องยากเลย 

     “ปีที่ 3 นี้ พวกเขากลายเป็นศูนย์กลางของอาสาสมัคร 
พลเมืองสงขลาที่จะมาเก็บข้อมูลทั้งระบบของหาดสมิหลา 
และกำลังพัฒนาขึ้นมาเป็นเหมือนศูนย์ข้อมูลหาด ซึ่งยังไม่ 
มีหน่วยงานราชการใดริเริ่มทำในจังหวัดสงขลา แล้วหลาย 
ภาคส่วนได้ช่วยมาทำ เด็กจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำตาม 
ลำพัง อันนี้เป็นกลุ่มที่น่าภาคภูมิใจ นี่แสดงให้เห็นถึงพลัง 
ที่ยืนยันได้ว่าเยาวชนอายุ 14-24 ปีสามารถทำอะไรเพื่อ 
เกิดเป็นพลังทางสังคมในทางที่ดีงามได้” 

ล่าสุดเรานั่งคุยกับเด็กที่เรียนครู เราบอกว่าประเทศนี้นะ 
ถ้าครูเปลี่ยนอย่างเดียว ทุกอย่างดีไปหมดเลย เพราะครู 
อยู่กับคำว่า “คุณภาพคน”กลุ่มเด็กที่เรียนครูก็เกิดความ 
รู้สึก กับคำนี้มาก เขาจึงรวมตัวกันเป็นครูเดลิเวอรี่ ตอน 
แรกคิดแค่ว่าฉันจะส่งครูไปให้พอกับโรงเรียนขนาดเล็กที่
กำลังจะถูกยุบ คือเดลิเวอรี่เหมือนส่งพิซซ่า คิดจะไป 
สอน ก ข ค ง แต่พอลงไปโรงเรียนกลับไม่ใช่เรื่องสอน 
หนังสืออย่างเดียว เขาเผชิญหน้ากับอีกหลายเรื่อง อย่าง 
ชีวิตของเด็กที่รันทด กลายเป็นต้องสอนเรื่องชีวิตด้วย 
เพราะฉะนั้นครูเดลิเวอรี่จึงมีกระบวนการที่มากกว่าสอน
หนังสือ และทำให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้จากเรื่องจริง 

“ถ้าเขาไม่ลงไปก็จะรู้แต่เรื่องทฤษฎีอยู่ในชั้นเรียน แต่พอ 
ลงไปจริงแล้ว เขาต้องปรับเปลี่ยน เติมเต็ม และคลี่เรื่อง 
ราวอีกหลายเรื่องที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ เช่น ชีวิตของ 
เด็กคนหนึ่งทำไมถึงขาดเรียนเด็กคนนี้ทำไมต้องปัสสาวะ 
อุจจาระราดเป็นประจำระหว่างเรียน พวกเขาจะได้เช็ค 
ความรู้สึกด้วยว่า ฉันอยากเรียนครูจริงๆหรือเปล่า เวลา 
มาเผชิญกับปัญหาอย่างนี้ต้องจัดการอย่างไร มันมี 
หลายเรื่องที่ทำให้เขาทบทวนว่าบางทีการเรียนครูก็ควร
ชัดเจนกับตัวเองระดับหนึ่งว่ามีจิตสำนึกแห่งความเป็น 
ครูมาก-น้อยแค่ไหน เพราะมันไม่ใช่เรื่องสอนหนังสือ 
อย่างเดียว” 

    เด็กที่เรียนครูก็สามารถผลักดันขึ้นไปในระดับนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีคณะ 
ครุศาสตร์ที่จะผลิตครูออกมา มหาวิทยาลัยทักษัณมี 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง 2 คณะนี้ พอเด็ก 2 กลุ่มนี้ทำงาน 
เปิดประเด็นตั้งคำถาม “ครูคือใคร ใครคือครู” ว่าด้วย 
เรื่องของจิตสำนึกครูคืออะไรกันแน่ ทำไมต้องไปรอจน 
ถึงปี 4 ถึงจะได้ฝึกสอน ในระหว่างเส้นทางตั้งแต่ปี 1 ถึง 
ปี 5 น่าจะมีฝึกสอนเล็กๆ หรือไปเรียนรู้ มันมีการ 
ตั้งคำถามขึ้นมา ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้น่าชื่นใจตรงที่ว่า 
มหาวิทยาลัยทักษิณรับโครงการนี้ไปดำเนินการเองแล้ว 
เพราะประทับใจจากการทำร่วมกับเรามา 2 ปี ส่วนที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพิ่งสงขลาเริ่มปีแรก ทั้งคณบดี 
และรองคณบดีเข้ามาให้ความใส่ใจกับพลเมืองเยาวชน
ครูชุดนี้มาก อันนี้ได้เห็นว่าเด็กของเรานอกจากได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัติจริงแล้ว ยังได้ขับเคลื่อนสังคมตาม 
สถานการณ์จริงของเรื่องนั้น มันไม่ใช่เลือกกิจกรรมมา 
แบบลอยๆ 
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     โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาคือความภูมิใจ 
ของเราเพราะเป็นการบุกเบิกกระบวนการสร้างพลเมือง 
เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความตั้งใจมานาน แต่การจะออก 
แบบกระบวนการสร้างพลเมืองเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้ว 
เป็นเรื่องยาก หาแหล่งทุนสนับสนุนยาก เนื่องจากพอ 
บอกว่าจะทำงานเกี่ยวกับ “การสร้างพลเมือง”  คำว่า 
“พลเมือง” ในบ้านเรานั้นฟังคล้ายกับคำว่า“การเมือง” 
อีกอย่างคือเป็นเรื่องนามธรรม ที่ทำได้ยาก และต้องใช้ 
เวลา เพราะไม่ใช่แค่การเอาเยาวชนมาทำเวิร์คช็อป 3 วัน 
หรือ 1 สัปดาห์ แล้วบอกว่าเขาเป็นพลเมืองแล้ว 

แล้วความฝันนั้นก็มาถึงในปี พ.ศ. 2555 เมื่อได้มาคุย 
กับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ก็ได้เริ่มบุกเบิกทำ กระทั่งถึงปีนี้เป็นปีที่ 3  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มจาก สำนักงานกองทุนสนับ 
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อีกแห่งหนึ่ง ยิ่งทำ 
ให้รู้สึกว่าต้องทำให้ชัดเจน และมีผลจริง ๆ เพื่อเป็น 
กำลังใจแก่กลุ ่มอื ่นว่าสามารถนำกระบวนการนี ้ไปใช้ 
หรือออกแบบเพิ่มเติมได้ 

การทำโครงการของสงขลา เงื่อนไขแรกเรามองว่าขอให้ 
มีสักโครงการที่เยาวชนก้าวเข้ามาแล้วเลือกใน สิ่งที่เขา 
มองเห็นว่า อยากเปลี่ยนแปลง อยากทำให้ดีขึ้น แล้วขอ 
ให้มีพื้นที่ที่เขาจะเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ มีพี่เลี้ยงดูแลในสิ่ง 
ที่เขาลังเล ไม่เข้าใจ แรกสุดที่เราคุยกับเยาวชน เขาอยาก 
มีโครงการลักษณะนี้ ไม่ใช่โครงการที่ทำแล้วได้คะแนน 
หรือครูอยากทำแล้วระดมเยาวชนมาช่วย แต่เราเปิด 
โอกาสให้เขามองว่า เขาอยากจะเปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน 
ทำให้ประเด็นในซอยบ้านเขา ประเด็นระหว่างทางที่เขา 
เดินเข้าสถานศึกษา หรือประเด็นที่เขาเห็นว่ามีปัญหาอยู่ 
นั้นดีขึ้น
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เงื่อนไขที่ 2 คือเป็นไปได้ไหมที่ใครๆ เคยบอกว่า คนไทย 
ทำงานเป็นทีมไม่ค่อยเก่ง ส่วนใหญ่จะเป็นวันแมนโชว์ 
เป็นดาราดวงเด่นคนเดียว โครงการของเราจะลองให้ 
เยาวชนได้รวมกลุ่มกับเพื่อนที่มองเห็นประเด็นตรงกัน 
และอยากจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเป็นทีมไม่เกิน  
5 คน หลังจากนั้นเราก็จัดกระบวนการให้เขา หลักคือ 
เขาต้องทำโครงการ หรือสิ่งที่คิดให้ชัดก่อน มีแผนให้ชัด 
ก่อน จะเริ่มต้นอย่างไร แผนปฏิบัติการอย่างไร ต้องไป 
เกี่ยวร้อยเชื่อมโยงกับคนกลุ่มไหน หาความรู้อะไรใหม่ ๆ  
หรือเปล่า

และในเงื่อนไขที่ 2 นี้มีกระบวนการของการพัฒนาที่เรา 
ให้ความสนใจมากคือ เวลาคนจะทำงานเป็นทีม มันต้อง 
มีทักษะบางอย่าง สงขลาฟอรั่มทำงานพัฒนาเยาวชน 
ด้วยความเชื่อในเรื่องของการปลุกทักษะชีวิตเพื่อพัฒนา
ตนเอง ทั้งเรื่องของระบบคิด การจัดการอารมณ์ การรู้ 
เขารู้เรา ซึ่งทักษะชีวิตเหล่านี้พี่เลี้ยงจะเอาเข้าไปพูดคุย 
ปลูกฝังให้น้อง ในระหว่างที่น้องทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ 
น้องก็ต้องพัฒนาทักษะชีวิตให้งอกงามขึ ้นในตัวด้วย 
วัยรุ่นอยู่ในวัยที่ใจร้อนอยู่แล้ว เขาอาจจะทะเลาะกัน 
ก็จะมีตัวนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ในตัวเขา

แล้วหลังจากนั้นในการทำงานของเขาจะค่อยๆ ขับเคลื่อน โดยใส่ตัวสุดท้ายในทักษะชีวิตคือเรื่องของการมี “จิตใจ 
เพื่อส่วนรวม” ที่จะค่อยๆ งอกงามขึ้นเป็น “จิตสำนึกของพลเมือง” โดยมีพี่เลี้ยงมาช่วยเติมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง 
ของความเป็นพลเมือง เราพยายามทำให้โครงการนี้ไม่มีทฤษฎีที่ยากๆ เน้นใช้สถานการณ์จริง เรื่องจริง เรียนรู้จาก 
การปฏิบัติจริง ลองสังเกต บันทึก และพูดคุย แล้วจับประเด็นที่เห็น เราเปลี่ยนแปลงมันได้ 
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    อีกจุดเน้นคือ ความงอกงามในตัวของแกนนำเยาวชน 
มากกว่าผลสำเร็จของตัวโครงการ  ตัวโครงการนั้นเป็น 
เพียงเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นว่าน้องทำได้-ไม่ได้ ทำดี - 
ไม่ดี ควรเติมเต็มอย่างไรเท่านั้น แต่ตัวที่เป็นการเปลี่ยน 
แปลงคือตัวน้องเอง เช่นเมื่อก่อนเคยจัดการทางอารมณ์ 
ไม่ได้ เกิดโมโหง่ายๆ แล้วเลิกทำเลย ก็เปลี่ยนไป ถ้าเขา 
มีทักษะทั้ง 5 ตัวบวกจิตสำนึกพลเมือง เขาต้องทำโครง 
การสำเร็จแน่ๆ อันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆ

ทีนี้เท่าที่เราลงมือทำไปแล้วในโครงการที่นำร่องไปก่อน 
3 ปีแล้วก็มาบวกกับในปีที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการที่ สสส. 
ให้การสนับสนุน เหมือนยืนยันได้ว่ารูปแบบลักษณะนี้ 
มีความสำเร็จ มีความภูมิใจเล็กๆ มีความสำเร็จที่น่าจะ 
ต่อยอดได้ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทำงานของกลุ่ม

อย่างเด็กที่อยากนำความรู้ที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยมา 
ใช้จริงกับสิ่งที่เขาขับเคลื่อน เช่น เด็กที่เรียนโปรแกรม 
พัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่จะอ่านแต่ทฤษฎี ท่องทฤษฎี 
แล้วเวลาลงไปทำงานจริงในชุมชน บางทฤษฎีก็ใช้ไม่ได้ 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

  จึงมีเด็กพัฒนาชุมชนหลายกลุ่มเลือกลงไปทำงานใน 
ชุมชน ที่ทำงานยากๆ เช่น กลุ่ม Smile by CD ที่เข้าไป 
ในชุมชนบ่อนบัว จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหา 
เรื่องยาเสพติด ผู้ใหญ่ในชุมชนไม่เคยสนใจการเสริม 
ศักยภาพเด็ก ทั้งเด็กเล็ก เด็กโตและไม่อยากให้ใครเข้า 
ไปยุ่ง หรือไปทำกิจกรรมอะไรในชุมชน 

 

“เด็กกลุ่มนี้ก็พยายามนำสิ่งที่เขาเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆ 
มาใช้ อันไหนใช้ไม่ได้ก็ตั้งเป็นคำถาม แล้วนำไปพูดคุย 
กับครูบาอาจารย์  เป็นการตั้งวงเสวนาจากเรื่องที่ตัว 
เองเรียนจากฐานที่ตัวเองทำจริง ซึ่งได้สร้างความประ 
ทับใจให้คนในชุมชน ตัวเขาเองทั้ง 5 คนได้เปลี่ยนแปลง 
อะไรหลายอย่างไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นจุดที่ทำให้ชุมชน 
เปลี่ยนด้วย จากพ่อแม่ที่ไม่เคยสนใจเรื่องการพัฒนาลูก 
หลาน ไม่สนับสนุนให้ไปเรียนหนังสือแต่เพราะการพูดคุย 
กับเยาวชนกลุ่มนี้ ทำให้เขามีการสื่อสารที่ดีต่อกันมากขึ้น 
รับฟังกันมากขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ หากนิสิต นักศึกษา 
เข้าไป ชาวบ้านจะเบื่อมาก เพราะเอาแต่ข้อมูลไปบอกเขา 
การเลือกทำกิจกรรมกับลูกหลานของเขา ทำให้ได้ใจพ่อ 
แม่ลุงป้าน้าอา มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น มีการเรียน 
รู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น” 

อีกกลุ่มที่ได้รับการพูดถึงมากคือ กลุ่มพลเมืองเยาวชน 
ที่ลุกขึ้นมาปกป้องหาดสมิหลา ในกรณีปัญหาการพัง 
ทลายของชายหาด ซึ่งคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับระบบคิด 
เดิมๆ ที่ว่าถ้าหาดพังก็ต้องเอาโครงสร้างแข็งไปปิดกั้น 
ไปป้องกัน โดยไม่รู้ว่านั่นทำให้เกิดการพังเพิ่มมากขึ้น 
เด็กกลุ่มนี้ก็บุกเบิกร่วมกับกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่สงขลา 
ซึ่งเขาทำวิจัยเรื่องขององค์ความรู้ที่อธิบายปัญหาการ 
พังทลายของชายหาดไว้แล้ว แต่ความรู้นี้อาจยังไม่ได้รับ 
การเผยแพร่คือ เราต้องเข้าใจในระบบนิเวศน์ของหาดว่า 
ในฤดูมรสุมมันอาจจะพังไป แต่พอมรสุมสงบ ทรายก็จะ 
มาเรียงเม็ด เติมเต็มให้หาดเหมือนเดิม รวมทั้งระบบ 
นิเวศอื่นๆ ด้วย เด็กกลุ่มนี้เลือกเอาองค์ความรู้นี้มาทำให้ 
มันมีชีวิตขึ้นในจังหวัดสงขลา 
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        โครงการของสงขลาฟอรั่มจะเน้นการแก้ไขปัญหา
โดยมองสถานการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้น ดูว่าเริ่มจากตัวเรา 
หรืออะไร มีหลายประเด็นที่เด็กในโครงการของเราได้เปิด 
ประเด็นขึ้นมา แล้วถูกนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายใน 
โรงเรียน นโยบายในชุมชน อย่างกลุ่มหาดนี่ไปแตะกับ 
ท้องถิ่นแล้ว ต่อไปบางประเด็นอาจยกระดับขึ้นไปรวม 
พลังระดับประเทศก็เป็นได้
      ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สิ่งต่างๆที่เราทำนั้นกำลังได้รับ 
ความสนใจ เพราะปกติการทำงานในภาคพลเมืองได้รับ 
การยอมรับจากหน่วยงานราชการค่อนข้างยาก ถ้าไม่มี 
ผลงานที่เป็นคำตอบอะไรให้แผ่นดิน หรือไปสั่นสะเทือน 
สิ่งที่เขาทำ อย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็เริ่มมีคณะกรรมที่ปรึกษา 
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ พม.มีเวทีเล็กๆ อย่างไม่เป็นทางการ 
มาพูดคุยกัน มีผู้ที่สนใจเรื่องนี้จริงๆ เป็นข้าราชการระดับ 
ผู้ใหญ่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในโครงการของเรา หรือจาก 
การที่เราทำเรื่องหาดกับเรื่องป่าสน คณะทำงานของเรา 
ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปอยู่ในคณะทำงานของเทศบาล 

ของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสิ่ง 
แวดล้อม เขต 9 เพราะเขาเห็นผลงานที่ทีมเยาวชนทำ 
และมองว่ากระบวนการที่เราทำ น่าจะไปทำในชุมชน 
อื่นได้ รวมทั้งมีในลักษณะที่มาเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับ 
เยาวชน ซึ่งถือเป็นเรื่องยาก เราทำอย่างไรจึงสามารถ 
เอาจริงเอาจัง ไม่เล่นเรื่องสนุกสนาน อย่างเช่นกลุ่มของ 
LDI (Local Development Institute) ที่ทำโครงการ 
ช.ช.ต. (โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชาย 
แดนใต้ ระยะขยาย) จะมีกลุ่มนักพัฒนาเป็นคนหนุ่มสาว 
ซึ่งต้องไปทำงานกับเยาวชนในหมู่บ้าน ก็มาจัดเวิร์คช็อป 
กับเรา เรียนรู้งานของเรา รวมไปถึงสถานศึกษาที่เห็น 
กระบวนการแล้วอยากนำไปปรับใช้กับกิจกรรมในสถาน
ศึกษาของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือ เราสร้างกลุ่ม 
นักพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ 7-8 ที่เป็นเจ้าหน้าที่สงขลา 
ฟอรั่ม ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่พวกเขาชัดเจนใน 
กระบวนการ สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ทุกขั้นตอน 
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ความเป็นสงขลาฟอรั่มที่สร้างพลังเล็ก ๆ  นี้ 
ทำให้ภาคพลเมืองอื่นมีความมั่นใจ 

และเป็นที่ยอมรับในการทำงานมากขึ้น 
เรื่องนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญ 

แต่ปัจจุบันนี้ภาคพลเมืองต้องเข้มแข็ง ชัดเจน 
และมีเครดิต ไม่เช่นนั้นทำไปก็หายหมด จริงๆ 

แล้วสงขลาฟอรั่มเป็นเพียงองค์กรเล็กๆ  
ไม่มีชื่อเสียงเท่าไร และงบประมาณน้อย 

แต่พอทำงานนี้แล้วจึงโดดเด่นขึ้น ชัดเจนขึ้น

///////////////////
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