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Chapter 1: อภิศักดิ์ ทัศนีย
นาทีนี้ .... “น้ํานิ่ง” หรือ อภิศักดิ์ ทัศนีย กลายเปนสัญลักษณของคนรุนใหมที่เขามาทํางานเพื่อ
อนุรักษและฟนฟูแนวหาดสมิหลาที่หาดทรายกําลังถูกกัดเซาะจนไมเหลือความสวยงามที่เขาและเพื่อน ๆ
เคยเห็นในวัยเด็ก
ทั้งหมดเกิดจากคําถามสั้น ๆ เพียงขอเดียว “หายทรายหายไปไหน”
ซึ่งจากความสงสัย กลายเปนความอยากรู...จึงรวบรวมพรรคพวกเพื่อนฝูง รุนพี่และรุนนองมาทําโครงการ
เพื่ออนุรักษแนวหาด ผานกลุมที่เรียกวา Beach For Life
ปจจุบัน Beach For Life เดินทางมาถึงรุนที่ 3 มีน้ํานิ่งทําหนาที่เปนพี่เลี่ยงและที่ปรึกษา...และจากเด็กที่สนใจ
งานดานวิทยาศาสตรตั้งใจจะเปน “นักวิทยาศาสตร” Beach For Life ทําใหน้ํานิ่งเบนเข็มทิศมาเรียนรูงานดาน
พัฒนาชุมชนอยางจริงจัง
ที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของ “โครงการพลังเมืองเยาวชนสงขลารูคาและตระหนักถึงปญหาชายหาด
สงขลาของคนในทองถิ่น” หรือ Beach For Life เกิดขึ้นจากวันที่ “น้ํานิ่ง” อยูในสภาวะตองการทบทวนเรื่องราวของ
ชีวิต...
และหาดทรายเปนที่เดียวที่เด็ก “มหา” หรือ “โรงเรียนมหาวชิราวุธ” จังหวัดสงขลาใชเปนสถานที่วิ่งเลน ผอน
คลาย หรือแมกระทั่งใชเดินทอดนองเพื่อครุนคิดเหตุการณบางอยาง
“เราก็สงสัยวาหาดมันหายไปไหน...ตอนนั้นเห็นอยูวามีเรือมาจอด แตก็ไมคิดวามันจะเกี่ยวกัน แตก็สงสัย....”
สงสัย...ใหหาคําตอบ
แมจะสงสัยวาหาดหายไปไดอยางไร แตกิจกรรมในวัยเรียนของน้ํานิ่งมีมากเกินกวาจะพุงเปาไปคนหาความ
เปลี่ยนแปลงบนหาดทรายโดยตรง ดวยความที่เรียนสายวิทยาศาสตร จึงใหความสนใจสิ่งมีชีวิต
เล็ก ๆ หรือ Micro Biology

“ตอนนั้นมีโครงการ “การกัดเซาะทรายหาดตอประชากรแพลงกตอน” เปนโครงการวิจัยของ YSC 1ก็ไป
ชวยเก็บขอมูล เพราะผมเปนคนที่ชอบสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เลยไปชวยเขาสองกลอง แลวก็ไปนับแพลงกตอน...ซึ่งเราก็ได
ความรูจากการทํางานของ YSC โดยเฉพาะเรื่องการเขียนรายงาน 5 บท ซึ่งรายงานของเขาจะเขียนเหมือน
วิทยานิพนธ เขียนหลักการและเหตุผล เขียนบทคัดยอ เขียนบทนํา เรียนรูหลักการเขียน ซึ่งตอนที่เราทํา YSC เราไมได
หวังอะไรนอกจากหวังไปอเมริกา เราไมไดหวังวาตองเติบโตจากการทํางานอะไรเลย แตสุดทายก็ไมไดไป เพราะผมมัน
หวังไวในใจวาอยากไป อยากใหตัวเองทําโครงการติดYSC แลวเขารอบระดับประเทศ แลวก็หวังไวในใจกับตัวเองวา
ถามีโอกาสไดไปอเมริกาก็จะยินดี แตบังเอิญวาทํามาแค 2 ป แลวโครงการติดอันดับ 19 จาก 40 โครงการ แตเรา
อยู 1 ใน 3 ของสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เราก็เลยรูสึกแฮปปแลว พอแลว ไมเอาแลวอเมริกา แคนี้ก็ไดแลว อยู
แลว สําหรับเรามันเปนชวงเวลาที่เหนื่อยมาก เพราะตองเขาแล็ปทุกวัน โดดเรียนเพื่อเขาแล็ปซึ่งตอนนั้นเปนเหมือน
จุดเริ่มตนที่ทําใหเราเจอครูที่ปรึกษา แลวครูก็รูจักกับปาหนู 2 รูจักกับสงขลาฟอรั่ม ซึ่งปาหนูบอกวา จะมีการอบรม
เรื่อง “การกัดเซาะชายฝง” ซึ่งตอนนั้นเราไมรูเรื่องหรอก รูแควาถามีการกัดเซาะชายฝง แพลงกตอนเราตายแน...คือ
อารมณผมจะเปนประมาณ ถาสนใจอะไรแลว เรื่องนั้นๆ จะเปนของเรา เหมือนตอนนั้นสนใจแพลงกตอน ก็แพลงก
ตอนเปนลูกชั้น ตองปกปอง ตองดูแลมันไว”
หลังอบรม “การกัดเซาะชายฝง” ซึ่งเปนประเด็นใหญระดับจังหวัด หลายหนวยงานโดยเฉพาะองคกรพัฒนา
เอกชนสนใจเรื่องนี้ แตยังไมมีใครเคลื่อนไหวอยางจริงจัง
ถึงกระนั้นก็ตาม ความรูเรื่องการกัดเซาะชายฝงก็ยังไมทําให “น้ํานิ่ง” เห็นวาจะนําไปสูการขับเคลื่อนได
อยางไร…กระทั่งมีโอกาสเขาอบรมกับสงขลาฟอรั่มอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ อาจารยชัยวัฒน ถิระพันธ3 เปนวิทยากร
“อาจารยชวนคุยเรื่องรากเหงาของสงขลา แลวก็ใหทําผังเครือญาติ บังเอิญลิงคไปลิงคมา ก็พบวาบรรพบุรุษ
เคยรวมกันจัดตั้งศาลเจาเมือง เราก็เลยรูสึกอินเลย เพราะเราสนุกกับทะเลมาตั้งแตเด็กๆ เลยรูสึกวาอยากรักษามัน
ไว และผมเห็นวา เมืองสงขลาเราโชคดีที่บรรพบุรุษเราเลือกที่ไดถูกตอง มีทั้งปา ทะเล ภูเขา บรรพบุรุษเราก็สายนี้
ไง เลยคิดวาปกปองไวดีกวา”
หลังเรียนรูเรื่องการกัดเซาะ และเห็นความเปนมาของรากเหงาตัวเอง น้ํานิ่งสนใจโครงการ “พลังพลเมือง
เยาวชนสงขลา” จึงรวมเพื่อน 5 คนแลวก็เขียนโครงการเสนอไป
“ตอนแรกที่สงโครงการ ตั้งใจทํา 2 เรื่องเลย ทั้งการอนุรักษเมืองเกา และเรื่องหาด แบบจับปลาสองมือ แต
หลังจากอบรมกลับมา ในทีมก็มาคุยกัน ไดขอคือทําประเด็นเดียวก็คือเรื่องหาด ซึ่งก็มีแนวทางมาบางจากการเขาไป
อบรมกับ อ.สมบูรณ 4 ซึ่งเรารูแควาเมื่อการเกิดการกัดเซาะของชายฝง มันสงผลกระทบตอหวงโซของแพลงกตอน
ประมาณวาหาดเปนที่ดูดซับอาหารของแพลงตอนไว ถาเมื่อไรหาดหายไปเปลี่ยนเปนหิน จะไมมีพื้นที่ใหสิ่งมีชีวิตที่เล็ก
กวาแพลงกตอนอยู ซึ่งมันจะสะเทือนตอหวงโซอาหารทั้งหมด เราก็เลยรูสึกวามันก็สําคัญ”
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โครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition: YSC)

ระหวางรออนุมัติโครงการจากสงขลาฟอรั่ม ซึ่งโครงการของ Beach For Life ถูกปรับแกจากคณะกรรมการ
หลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องเปาหมายของตัวโครงการ
แตที่ชายหาด การพังทลายและการถูกกัดเซาะยังคงดําเนินตอไป ตนสนเริ่มลมไปทีละตน หาดทรายเริ่ม
หายไปทีละคืบ ชนิดที่วาถาไมสังเกตก็มองไมเห็นความเปลี่ยนแปลง และโยธาจังหวัดก็กําลังวางกระสอบทรายเพื่อ
ปองกันการกัดเซาะของชายฝง
“คือเราหวงแพลงกตอน เลยรวมเพื่อนในหอเกื้อ (หอพัก) เขียนหนังสือประทวงวา ‘ทําลายหาดหนูทําไม’ แลวก็
จะสงประกาศไปใหนายกพีระ 5 นั่นคือความคิดแรก แลวพอดีรุงเชาสงขลาฟอรั่มแจงวา โครงการผาน และไดรับ
งบประมาณ 20,000 บาท เลยไปบอกเพื่อนทั้ง 5 คนวา โครงการเราผานแลว ใบประกาศที่เขียนไวเพื่อจะประทวง
นายกพีระก็ลืมกันไปเลย ทิ้งไวในหองแล็ป อ.ก็ทิ้งลงขยะไปหมดเลย เลยไมไดไปประทวงเลย แตไดชื่อ “Beach for
Life” มาแทน”
เริ่มตนที่ “คาย” พัฒนาแกนนํา
เมื่อโครงการผาน สมาชิกทั้ง 5 คน มานั่งหารือถึงแผนการทํางาน พวกเขามองวา งานแบบนี้ไมเหมือนชวงที่
ทํางานกับ YSC ซึ่งตองใชกําลังคนคอนขางมากในการขับเคลื่อน
และในฐานะเด็กกิจกรรม พวกเขามองไปที่ “คาย”
ทําไมถึงไปมองเรื่องคาย ??
“เด็กอยางพวกเรามันมองไมออกหรอกวาจะทําอะไร ดวยความที่เราก็ผานคายมาเยอะ เลยคิดวาคายนี่ละที่
จะรวมคนไดเยอะที่สุด เราก็เลยใชคาย”
อีกเหตุผลที่น้ํานิ่งอธิบายคือ งานลักษณะนี้เปนงานเคลื่อนไหว ทําคนเดียวไมได ตองมีคนชวย และ
ตัวน้ํานิ่งเองก็ไมเคยทํางานเปนทีม นั่นจึงเปนทีมาของการ “หาแกนนํา”
“ตอนนั้นมันเปนเพียงความรูสึกเฉย ๆ วาเราจะทํางานนี้คนเดียวไมได ถาทําคนเดียวนี่ตาย
แน ๆ 5 คนนี้ทําไมรอดแนๆ เพราะงานมันใหญกวา YSC มาก มันไมเหมือนงานวิจัยที่เราตองเขาแล็ป อัน
นั้นเราทําคนเดียวได ไมวาเนื้องานมันจะมากแคไหนแตเราคอนโทรลได...เราเลยวางแผนไววาเรา
มี 5 คน ตองสรางตัวคูณ จาก 5 คนตองเปน 50 จาก 50 คนเปน 500 จาก 500 เปน 5,000 คน คือพยายามจะ
ใหมันแตกแบบขยายวงไปเรื่อยๆ แตกจาก 5 คน จากแกนนําคาย เปนแกนนําโรงเรียน เปนแกนนําจังหวัด
คือเรามองถึงจังหวัดเลย 5,000 คน”
เมื่อเปาหมายคือคน 5,000 คน แตการระดมคนครั้งเดียว 5,000 คนเปนเรื่องเกินความสามารถของเด็กระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นวิธีการจึงตองทําแบบคอยเปนคอยไป แผนการทํางานของ ทีม Beach For
Life คือ ประกาศรับสมัครสมาชิกซึ่งวางเปาหมายไวที่ 50 คน

“แตสุดทายก็ไดมา 30 คน คือ 30 คนนั้นคะยั้นคะยอมาแลวนะ เรียกวาเปนเด็กในหอเกื้อทั้งหอเลยมาเปน
“Beach for Life” อยาเรียกวาบังคับ เรียกวาลอลวงมาดีกวา ทุกคนถูกลอลวงมาหมดเลย สุดทายมันเลยเหลือไมเยอะ
เพราะวามาแบบไมเต็มใจ ไมไดอาสามา”
บทเรียนครั้งนี้...ทําใหพวกเขาเห็นความสําคัญของ “การสรางความเขาใจ”
“อยากใหเปนทีมงานที่จะชวยกันเผยแพรสื่อเรื่องหาด แตเราก็ยังไมรูวาจะสื่ออะไร เรายังไมรูเลยวาสื่อคือ
อะไร เลยนั่งคุยกัน วางกรอบ คราวๆ วาสื่อที่เราจะทําคือ เสียงตามสาย เพราะในโรงเรียนมันมีเสียงตาม
สาย นอกจากนั้นก็มีแผนพับ สารคดี เฟสบุค ยูทูป
และสําหรับแผนการดําเนินงานดานสื่อเพื่อการเผยแพร จะมีการการทําแบบทดสอบสําหรับคนสงขลา
จํานวน 700 ชุดเพื่อ “วัดความเขาใจ” เกี่ยวกับหาด และเมื่อไดขอมูลวา คนสงขลาไมเขาใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับหาด
เนื้อหาในสื่อก็จะทําออกมาเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ จากนั้นก็จะทําการทดสอบ “อีกครั้ง” เพื่อดูวาคน
สงขลามีความเขาใจเกี่ยวกับหาดมากนอยแคไหน
“ใชแบบสอบถามชุดเดิม แลวมาทําการเปรียบเทียบดูวา คนสงขลารูมากขึ้นมั้ย สรุปวา รูมากขึ้นนิดเดียว ไม
ถึง 1 เปอรเซ็นต คือมันรูกันแค 40 เปอรเซ็นต ไดแคการตระหนักรู เขาใจถึงคุณคาของหาด แนวทางการอนุรักษ ผม
จําตัวเลขไมไดแลววาเทาไร...แตวารูไมเยอะเหมือนกับที่เราตั้งใจไว”
ปรับกระบวนการทํางาน
บทเรียนแรกคือความลมเหลวที่หาแนวรวมไมครบ 50 คน บทเรียนที่สองคือกระบวนการเผยแพร
ขอมูลเรื่องคุณคาและความสําคัญของหาดทรายที่มีตอคนสงขลายังไมสําเร็จตามวัตถุประสงค เพราะสิ่ง
ที่ตั้งไวคือ “คนสงขลา” ตองมารวมกันดูแลและอนุรักษหาด
“ผมมองวา...การหาแนวรวมคือ 1.เราตองไดคนที่มาดวยใจ 2.เขาควรที่จะรูตั้งแตแรกๆ วาสิ่งที่จะตองทํามี
อะไรบาง แลวตองทําอะไรบาง ใหเขาไดมีโอกาสรวมกันคิดตั้งแตแรก ๆ เลย และบทเรียนนี้ ก็ไดเอามาใชใน บีชฯ รุน
3 ถาถามวา ในปแรกงานที่ทํามันบรรลุวัตถุประสงคไหม...มันก็บรรลุในเนื้องานของมันนะ บรรลุในตัวกิจกรรม แต
เปาหมายการใหคนรับรู มันยังไปไมถึง มันไดคนบางสวนจาก 50 มันไดใจคนมาบางสวนจาก 500 ไดมาจากกิจกรรม
ที่เราทํา โดยที่เราก็ไมรูวามันไดยังไง อยางนองๆ มาปแรกก็คงรูสึกวามาก็โดนพี่นิ่งใช ก็เลยไมมากัน เลยเหลือคนที่
อยากทําจริงๆ ไมกี่คน แลวคนพวกนี้แหละที่พาคนมาทํา “Beach for Life” เพิ่มขึ้นในปที่ 2”
สิ่งที่ปรับในตอนทายคือ การแบงกลุมเปาหมายที่ตองการสรางความเขาใจและดึงเขามาเปนแนวรวม เชน
กลุมเด็ก ใชหนังสือเลมเล็กอธิบายผานนิทานที่เปนรูปวาดงาย สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไปใชวิธีการจัด
บอรดนิทรรศการใหความรู
ขณะที่กลุมเพื่อน ๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนใชรูปแบบเสียงตามสาย หรือ โซเชียลมีเดีย
ถาเราจะทําเราก็ตองดูกลุมเปาหมายวาควรใชอะไรกับใคร แลวสื่อนั้นมีผลกับเขามากนอยแคไหน อยางเชน
เราไปทําเสียงตามสาย พูดใหตายเด็กมันก็ไมฟง เพราะสื่อมันไมไดเปนสื่อที่เด็กสนใจ ฟงทุกวันก็เบื่อนะ มันเชาเกินไป

เสียงก็อูอี้ ฟงไมรูเรื่อง เนื้อหาก็เปนเนื้อหาวิชาการ ยิ่งไมมีเด็กฟงใหญเลย ทําอยูนานนะ 2-3 เดือนได แตก็
หายไป ตอมาก็ทําเฟสบุค ตั้งกลุม “Beach for Life” หาขอมูลใสเขาไป เปนขาวเกี่ยวกับหาดบาง มียอดไลค
อยู 200 กวา สะเปะสะปะมาก แตตอนนี้ขึ้นมา 1,000 กวาแลว ปรับตามเพจของภาพเลาเรื่องเมืองสงขลาในปแรก ที่
พอเพื่อนปรับมาเปนภาพเลาเรื่องมียอดไลค 6,000 กวา เออ...เราก็เรียนรูจากตรงนั้นวา พอมีภาพ มีแคปชั่น คํา
บรรยายที่โดดใจแลวคนจะเขาถึงมากกวา เราก็เลยไปเก็บภาพสวยๆ ที่อยูริมหาดมา แลวก็เอามาใสคํา
บรรยายสวยๆ เทๆ ยอดไลคจาก 200 มาเปน 600 แลวก็ขึ้นมาเรื่อยๆ แลวตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนใหมมา
เปนแบบสํานักขาว เรามีทั้งขอมูลหาดที่ลิงคมา แลวก็มีสํานักขาว BFL ยอมาจาก Beach For Lift คนก็จะ
ติดตามอันนี้อยูเยอะ นอกจากนั้นก็มีนิทรรศการ เราไดคนผานไปผานมา จัดที่ถนนคนเดิน เนื้อหาก็มาจาก
บอรดนั่นแหละ เหมือนเดิมทุกอยาง เปนวิชาการลวนๆ แลวก็มีพักหลังที่มีหนังสือเลมเล็ก ก็เอาหนังสือเลม
เล็กไปเลาดวย

Chapter 2 : งานพัฒนาคน
แมหาดจะหายไปกับเกลียวคลื่น แตสิ่งที่ไดเพิ่มขึ้นคือระบบความสัมพันธของเยานชนจาก 9
สถาบัน ที่รวมกลุมเยาวชนแกนนําเกิดขึ้นอีกกวา 50 ชีวิต
และเหนือสิ่งอื่นใดแกนนําอยาง “น้ํานิ่ง” เกิดการพัฒนาทั้งภายนอกและภายใน
“ผมมาเปลี่ยนทัศนะจากงานนี้ จากที่ไมคอยชวยงานหอง เราก็เริ่มที่ทํางานหองมากขึ้น ตอนนั้นเรารูสึกวางาน
หองมันมีคนทําอยูแลวไง เราเลยไมอยากทํา แตพอหลังๆ เออ ทํางานหองหนอยดีกวา ไมใชเอาแตทํางานนอกหอง
ตลอดเวลา”
น้ํานิ่งใหเหตุผลของการไมสนใจกิจกรรมในหองเรียนวา ...
เพราะงานนอกหองมันไมมีคนทําไง งานในหองมันนาเบื่อนะ พูดอยูนั่นแหละ ‘ทั้งหมดทําความเคารพ’ เออ..
พูดมาสิบปแลวนะ เราไมอยากทํา เพื่อนเสนอใหเปนหัวหนาหองมาตลอด แตเราไมยอมเปน คือเราก็รูแหละวา หัวหนา
หองมีเอาไวใชงาน เอาไวใชไปสงงาน รวบรวมงาน บอกครูทําความเคารพ เรารูไงวาตองเจอสภาพแบบนี้ เราเลยไมเอา
แลวยิ่งตองออกเสียงภาษาอังกฤษ ‘please stand up’ เนี่ย ไมเลย ไมเอาเลย สุดทายก็เลยไมไดเปนหัวหนาหอง แลวก็
ไมทําอะไรเลยในหอง ทุกกิจกรรมในโรงเรียน ในหองนี่ไมดีเลย ไมทําเลย แตมาเปลี่ยนก็ตอนทํากิจกรรมนี่แหละ เรา
เห็นวาเพื่อนมาชวยเรา
หลังๆ เพื่อนเลาใหฟงวาเพื่อนในหองไมคอยชอบเรา เพราะเราไมคอยทํางานของหอง จะทํางาน
ของตัวเองตลอดเวลา แตวาพอเวลาเราทํางานนี้เพื่อนกลับมาชวย อาจจะเปนเพราะเราอยูกับเพื่อนทุกกลุม
คือคุยกับเพื่อนทุกกลุม งานที่เราทํามันดูเปนภาระไง เราก็ไมอยากใหเพื่อนมาเดือดรอน ความรูสึก
ประมาณนั้นมากกวา พอถึงคราวที่เราทํางานใหญ เพื่อนก็เขามาชวยงานเรา เราเลยรูสึกวามันไมทิ้งเรา พอ
ถึงคราวที่พวกมันมีงานเราก็ไปชวยเพื่อน

หลังจากที่ผมทํางาน “Beach for Life” เพื่อนในหองเปนกรรมการนักเรียน เปนประธานนักเรียน ผมก็เขาไป
ชวยเพื่อน รับงานหองแบบเต็มๆ เลย แตกอนหนานั้นก็ไมไดชวยอะไรมากมาย
อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากวิธีคิด และทัศนคติที่มองเพื่อนเปลี่ยนไปจากเดิม
คือ “เพื่อนไมสนใจเรื่องไกลตัว” จนในทายที่สุดก็พบวา...เมื่อถึงคราวจําเปน และตองการกําลังเสริม “เพื่อน” ที่มี
อยูมักจะเขามากอนใคร ๆ
“ผมวาตรงนี้แหละที่ทําใหผมเปลี่ยน...ตอนหลังๆ มันเลยทําใหเราคิดวา ถาเราตองการความ
ชวยเหลือจากใคร เราตองไปชวยเขากอน...ทุกวันนี้หลังเลิกเรียนตอนเย็น ก็ตองไปชวยนอง เพราะเราดูแล
หลายกลุม แตละกลุมก็จะคุยกันตอนเย็น ก็ตองไปชวย ไปเปนที่ปรึกษาให”
และหลังโครงการ “Beach for Life” ปแรกสิ้นสุดลง น้ํานิ่งกลับบานที่ชะแล
“ชะแลเปนพื้นที่ทดสอบเรา เปนพื้นที่ฝกวิชา ฝกวิทยายุทธ ฝกการทํางานทีมเวิรค ฝกการฟงคนอื่น เพราะเรา
ตองทํากับเด็กประถม แลวเด็กประถมมันมีชุดความคิดที่ตองตาม เราจะทํายังไงใหนองไดคิด เราเปนโคช เปนพื้นที่ฝก
การเปนโคชของเราดวย....ก็กลับไปทําเรื่องเกษตรอินทรีย และเรื่องขยะ แตสุดทายก็ทําทั้ง 2 อัน มันเปนงานที่ไม
เกี่ยวของกับการทําคาย แตมันเปนพื้นที่ที่ฝกตัวเรา ฝกการฟงความคิดเห็นคนอื่น ฝกการโคชคนอื่นใหเขาไดกาวขึ้นมา
อยูดานหนาบาง เพราะที่ตรงนั้น มันไมมีอะไรเลย แลวเราตองเนรมิตขึ้นมาทั้งหมด โดยใหเด็กเปนคนเนรมิต แลวเรา
ถอยออกมาเปนคนใหคําปรึกษา ชี้แนวทางวาอยางนี้ดีมั้ย ลองแบบนี้มั้ยแทน ใหเขาไดลงมือทํามากกวา และอยูที่ชะ
แลผมทําเกษตรอินทรีย มีแปลงปลูกผัก เพาะเห็ด ปลูกถั่วงอก ทําเองหมด เพราะเราไมมีเงินจากที่ไหน ก็เลยเอาเงิน
เก็บสวนตัวไปแอบทํา ใชไปหลายหมื่น เห็ดไดขาย ลงทุนไปหมื่นหนึ่ง ไดกลับมา 2 หมื่นกวา”
สวนวิธีการ “ฝก” กลุมเยาวชนใหขึ้นมาทํางานกลุม...น้ํานิ่งปรับจากกระบวนการทํางานของ Beach
for Lifeคือ “ใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุก”
แรกเริ่มก็ฝกอะไรที่มันสนุก ๆ กอน ผมใชการซอมเชียรลีดเดอร เราเองไมเปนเชียรลีดเดอรเหมือนกัน แตรูสึก
วามันไดสมาธิดี เห็นเพื่อนทํา ก็เลยพามาฝกกอน เด็กประมาณ 5-6 คน ซอมเสร็จก็ไปชวยกันปลูกผัก แตกวาจะได
อะไรสักอยาง ผมก็ถามเด็กกอนวาอยากทําอะไร เด็ก ๆ บอกอยากปลูกผัก ก็ปลูกผัก แตไมมีตังค ก็ใชวิธีตัดไม ขุดดิน
มองหาอะไรที่อยูรอบตัว อุปกรณบางอยางก็ใชวิธีขอยืม แถวนี้มีรานสมศักดิ์การเกษตร เขาขายอุปกรณพวกนี้ ก็ไปขอ
ยืมมาบาง บานไหนมีขี้วัวก็ไปขอมา ลงทุนซื้อพันธุผักอยางเดียว เราก็ไดคําตอบแบบไมคาดคิด ปกติเราไมมีอะไร
ก็จะซื้อ แตตอนนี้กลายเปนวา เราปลอยใหเด็กๆ จัดการ เขาก็แคมองหาอะไรที่ใกลตัวเขา มันก็เปนพื้นที่
ใหเราไดคิดนะ บางครั้งเราไมจําเปนตองยืนอยูขางหนาอยางเดียวก็ได แคกระตุนใหเขาไดคิดจัดการเอง
ตามแบบที่เราวางแผนไว
ทีนี้จากแปลงผักก็มาเปนเห็ด จากปญหาขยะที่มีอยูมากมายก็มาเปนละคร ซึ่งเรื่องราวมันสะเทือนความรูสึก
ผูใหญมาก ทําใหเขาตองมองกลับมาเรื่องการจัดการเรื่องขยะ จนเกิดธนาคารขยะขึ้น โดยเด็ก 5 คนนี้ เอามอเตอรไซค
ไปตระเวนรับซื้อขยะ เอาไขไปแลกเอา ชั่งกิโลแลกเอาขยะ

จากละครก็กลายเปนเวทีปดถนนหนาบานผูใหญบาน ตรงสี่แยกชะแลเพื่อมาแสดงใหคนแกดู ทําอยู 7 เดือน
สิ่งที่ฝกเราไดดี คือการดันเด็กใหกลาคิดกลาแสดงออก คอยเปนแรงผลักดันใหเด็กกลาทํา คอยตั้งคําถามให
เขาหาคําตอบ ใหกําลังใจโดยการนั่งคุย ชื่นชมกันและกัน ทุกๆเดือนที่สี่แยกชะแล เราจะพาเด็กๆ และผูปกครอง
ไปดู แลวเราก็ชมเด็กตรงนั้นเลยใหผูปกครอง พอแมเด็กไดยิน ใหเขาพูดในสิ่งที่พอแมไมเคยพูดกับเด็กเลย ใหพอแมทํา
ในสิ่งที่ไมเคยทํากับเด็กๆ เลย อยางเชน การกอด การหอม มันทําใหเห็นวา เออ...จริงๆ แลวเราสามารถจัดการกับ
ปญหาบางอยางที่เปนปญหาครอบครัวไดนะ อยางครอบครัวที่ไมอยากใหเด็กทํากิจกรรม แตถาเด็กอยากทํา เราก็ตอง
ใชวิธีจัดการประมาณนี้ แลวก็เรื่องการบริหารจัดการ ในเวลาที่เราไมมีเงิน มันผะอืดผะอมมาก มันทาทายมากๆ

Chapter 3: กาวตอไปของ BEACH FOR LIFE
Beach For Life เปนโครงการเล็กๆ ของเด็กกลุมหนึ่งที่พยายามจะหาคําตอบวา “ทรายหายไปไหน”
และเสนทางของการตามหาทรายไดกอใหเกิด “ความรู” มากมายหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของการ
พัฒนา “คนรุนใหม”
เพราะนอกจากแกนนํารุนแรก 5 คน ที่ถูกฝกฝนจากสงขลาฟอรั่มอยางเขมขน มี 2 คน ที่ยังคงเดินไปบน
เสนทางสายงานพัฒนา
ขณะเดียวกันยังมีนองๆ รุน 2 และรุน 3 เดินตามรอยรุนพี่อีกรวม 10 คน โดยมีน้ํานิ่งเปนแกนนําในการฝก
นองๆ
“ตอนนี้แถวแรกจะเปนผมกับฝน แถวสองจะเปน เอ เนส สวนแถวสามมองวา ตา นองนุก และ
มะปรางไว รุนนี้ไมคอยสนิทเทาไร แตจําหนาได หลังจากนี้ก็ปาวารนาตัวแลววา จะอยูแบบนี้แหละ คอยโคช
นอง เราตองเขาใจวานองมันแค ม.4-5-6 จะใหมันสนใจจริง ๆ จัง ๆ ก็ยังไมได มันก็มีหลุดออกไปบาง แต
ดวยความที่เราไมสามารถจะทํามันไดตลอดไป อยางฝนนี่ก็อยู มอ. ไมสามารถมาทํางานนีไ้ ดตลอดเวลา เรา
จําเปนตองหา “แกนนําหลัก” มาทํางานตอจากเรา ดังนั้นผมคิดวาหนาที่ผมตอจากนี้คงเปนเรื่องการโคช แต
เนื้องานมันก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แตเรามีหนาที่ฝกนอง”
ในกระบวนการฝกนอง ๆ แกนนํา น้ํานิ่งใชกระบวนการของอาจารยชัยวัฒน ถิระพันธ ซึ่งกอนประชุม ตองมี
การ “เช็คอิน” เพื่อทบทวนเรื่องที่ผาน เปนเสมือนการปรับสภาวะจิตใหพรอมกับการเรียนรู
ซึ่งเราวางแผนกันวา ในแตละเวทีจะมีหลักอยู สองสามเรื่อง คือ
1) ใหความรู ใหขอเท็จจริง
2) รับฟงความคิดเห็น
3) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ เชน การถายรูปรวมกัน นั่งสมาธิริมหาด กอกองทราย รูปปกปองหาด เหมือน
ไดเปดใหนองไดคิดมาก

อีกแนวทางคือ กําลังคิดจะเปดพื้นที่ใหแกนนํารุน 1 กับรุน 2 ไดเจอกัน อยากจะมีพื้นที่ๆ หนึ่ง
อาจไมใช Beach for Life เพื่อใหเด็กที่อยูมหาวิทยาลัยไดเขามาทําอะไรที่ใหญกวาเดิม เคลื่อนเรื่องหาดนี่
แหละ แตขยายพื้นที่ใหกวางขึ้น เปนหาดที่ใหญขึ้น ทําเปนระดับภาคใตเลย คิดไวถึงขนาดนี้นะ หรือไมก็
อาจไดเห็นเด็กพวกนีม้ ีสวนในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในระดับประเทศก็ได เพียงแตตองมีพื้นที่ใหเขาได
ยืน อยากใหนองๆ ที่มีจิตอาสาเขาไดทําอะไรเรื่อยๆ ไมใชวาออกจากบีชฯ แลวหายไปกับสายลม ยังอยาก
ใหเขาไดคิดอะไรตอวาจะดูแลเมืองเขายังไง ใชความเปนจิตอาสาเปลี่ยนแปลงอะไรไดบาง
ซึ่งตัวอยางดังกลาว ไดมาจากการที่น้ําฝนเขาไปเรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แลวฝนก็พยายามทํากฎหมายเรื่องหาด ทีนี้พอเราเขามหาวิทยาลัย วิธีคิด มุมมองจะกวางขึ้น เราสามารถจะทําอะไร
ไดมากขึ้น รูจักคนเยอะขึ้น เห็นชองทางมากขึ้น แตตองมีพื้นที่บางจุดใหเขาไดรวมตัวกัน ใหคนที่อยูเหนือ ใต ออก ตก
ไดมารวมตัวกัน อาจจะเปนประเด็นเรื่องหาดก็ได หรือเรื่องอื่นก็ได
ฝนเสริมตอวา เพราะเวลาไดเจอกันเราจะเห็นวา บางทีมันก็ไมไดมีเรื่องหาดเรื่องเดียวที่เราอยากจะทํา อยาง
ฝนก็ไมไดสนใจแคเรื่องหาดเรื่องเดียวเหมือนกัน เดียวนองมันก็จะเจอเรื่องที่นองสนใจ โดยไมจําเปนตองใชชื่อ Beach
for Life ก็ได เราไมไดมายดตรงนี้
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