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 ทุกวันนี้เรารับรู้ถึงภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งดิน นำ้า ป่า 
อากาศ และขยะ ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น แล้วอะไรคือหนทางที่จะช่วยฟืน้ฟูดูแล
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มเหลา่น้ีใหเ้ราใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย่ังยืน คำาตอบทีเ่ราเชือ่
คือ ‘พลังพลเมืองเยาวชน คนรุ่นใหม่’
 เราเช่ือว่าเยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลัง มีศักยภาพท่ีจะร่วมเรียนรู้ 
และร่วมเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ และเชื่อมั่นอย่างมากว่า
กระบวนการทีเ่ขาเหลา่นีไ้ด้ลงมอืทำาจะเปน็เครือ่งมอืใหเ้ขาไดพั้ฒนาตนเอง พัฒนา
วิธีคิด ปลูกสำานึกความเป็นพลเมือง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ทำางานเป็น 
บริหารจัดการงานได้ และมีความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมจากการทำาจริงเพ่ือร่วมแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนสนใจ
 กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเยาวชนเกิดข้ึนจากความร่วมมือของ
องค์กรท่ีทำางานด้านสิง่แวดลอ้มและการพัฒนาเยาวชน อาท ิมลูนธิิสยามกัมมาจล 
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า        
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิกองทุนไทย และ     
นักวิชาการอิสระจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และองค์กรภาคี
อ่ืนๆ ด้วยคาดหวังว่ากองทุนนี้จะสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น และได้คนรุ่นใหม่ท่ีมี
คุณภาพ ซึ่งข้อนี้เป็นหัวใจสำาคัญ
 ในปีที่ 1 น้ี กองทุนฯ ได้กระจายทุนสนับสนุนให้เยาวชนจากทั่วประเทศ         
รวมตัวกัน เสนอสิ่งที่อยากทำาเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง      
รวม 18 กลุ่ม เป็นเยาวชนประมาณ 90 คน ตลอดระยะ 5-6 เดือนที่เยาวชนลงมือ
แก้ปญัหาสิง่แวดลอ้มในชมุชน พรอ้มกับการเสรมิศกัยภาพโดยพ่ีเล้ียงจากกองทนุฯ 
และองค์กรภาคีเป็นระยะ เราเห็นเลยว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาก
 หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเยาวชนเล่มนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึง
หัวใจเพ่ือส่วนรวม การเผชิญและการข้ามผ่านปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้และ     
การเติบโตของเยาวชนจากการทำาโครงการท่ีจะทำาให้ท่านได้สัมผัสกับพลังของ     
คนรุ่นใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็น ‘พลเมืองเยาวชน’ ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

กรรชิต สุขใจมิตร
ผู้อำ�นวยก�รมูลนิธิกองทุนไทย

คำานำา
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คำานำา

 การพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาเยาวชน หรือ ‘ปลูกใจรักษ์โลก’ นั้น เกิดข้ึนเน่ืองจากมูลนิธิสยามกัมมาจล  
เรามฝีนัเรือ่งการพัฒนาเยาวชนทีต่รงกันกับมลูนธิิกองทุนไทย คอือยากเห็นพลเมอืง
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีใจอยากลุกข้ึนมามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน และตัวเขาเองมีทักษะในการทำางาน โดยเฉพาะทักษะการจัดการด้าน      
สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) คือ การรู้คิด รู้ทำา เพ่ือศึกษาเรียนรู้ฐาน    
ทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน สามารถวิเคราะห์และเลือกโจทย์ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีจะลงมือแก้ปัญหาได้ มีความรู้ในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และมีทักษะการบริหารจัดการโครงการเพ่ือเฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นต้นทุนที่สำาคัญของชุมชน ซึ่งโครงการน้ีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเยาวชน
ได้เรียนรู้จากการ ‘ลงมือทำา’ และผ่านการบ่มเพาะหล่อหลอมวิธีคิด และคุณลักษณะ
ของเยาวชน (Character Building) ในระยะยาว โดยเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิกองทุนไทย 
และองค์กรภาคี รวมถึงท่ีปรึกษาโครงการของเยาวชน ท่ีทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง (Coach) 
กระตุ้นสนบัสนนุการเรยีนรูใ้หเ้ยาวชนเตบิโตขึน้ ก่อเกิดเปน็สำานึกความเปน็พลเมอืง
ที่ผูกโยงตนเองกับชุมชนสังคมได้  
 พ่ีเล้ียง (Coach) จึงมีส่วนสำาคัญอย่างมากท่ีจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
ช่วยทำากระบวนการทางความคิด ตั้งคำาถามชวนคิดชวนคุย และชี้แนะแนวทางให้
ทำางานได้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงพ่ีเลี้ยง (Coach) เองก็ได้พัฒนาตนเองไปใน
ระหว่างการทำางานกับเยาวชนดว้ย ดงันัน้ ในกระบวนการพฒันาเยาวชน นอกจาก
เราจะไดเ้ยาวชนคนรุน่ใหมท่ีม่คีณุภาพแลว้ เรายังไดพ่ี้เลีย้ง (Coach) ท่ีทำาบทบาท
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ระยะยาว 
 หนังสือถอดบทเรียนเล่มนี้น่าจะทำาให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงพลเมืองเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ลุกขึ้นมาจัดการกับส่ิงแวดล้อมในชุมชนตนเอง ท้ังทรัพยากร     
ป่าไม้ ดิน น้ำ� และขยะ ที่หัวใจและทักษะของเขาค่อยๆ เติบโตขึ้นจากงานที่เขา
ลงมือทำา เป็นรูปธรรมการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในขณะที่
แนวคิดนี้กำาลังเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการจัดตั้ง
กองทุนสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาเยาวชน หรือ ‘ปลกูใจรักษโ์ลก’ นา่จะเปน็ตัวอย่าง
ที่ทำาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากการดำาเนินโครงการครั้งนี้

ปิย�ภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดก�รมูลนิธิสย�มกัมม�จล
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สารบัญ

04 คืนส�ยนำ้�ให้ทีลอซูปลูกจิตสำ�นึกสู่เย�วชน 
กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก

03 แต้มโลกสีสวยด้วยพู่กันสีเขียว 
กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย

01 ที่ซึ่งกล้วยไม้แตกหน่อจ�กกอหญ้�
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

08 ปฏิบัติก�รยกป่�ม�ไว้หลังบ้�น สร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร สืบส�นพันธุ์พืชท้องถิ่น
กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์

06 ป่�ไม้-ส�ยนำ้�-มนุษย์ ส�มก้อนเส้�แห่งคว�มสุขของทุกชีวิต
กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดอาสาพัฒนาห้วยทราย จ.กาฬสินธุ์

05 ‘ป่�ข้�งถนน’ ที่ทุกคนเด็ดกินได้
กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก

07 ‘พลับพลึงธ�ร’ แตกช่ออ่อนเหนือก้อนหิน
เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา

02 ‘พรุคันธุลี’ ในวันที่นกบินหล� ปล�ฉำ่�ฝน และคนเข้มแข็ง
กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

10 กล้�อ่อนของจิตสำ�นึกบนดินแดนแห่งคว�มหวัง
กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จ.มหาสารคาม

09 หมอดินน้อยกับภ�รกิจต�มห�ส้มที่ห�ยไป
กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต จ.ปทุมธานี

11 จ�กนักเกษตรกรน้อยสู่ก�รฟื้นฟูดินเพื่อเกษตรยั่งยืน
กลุ่มคนอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

13 แม่นำ้�สดใสด้วยหัวใจนักอนุรักษ์
กลุ่มยุวฑูตคุณภาพแม่นำ้าประแสแห่งเทศบาลตำาบลเมืองแกลง จ.ระยอง

14 เม่ือเกสรผลิบ�นลำ�ธ�รจะสดใสอีกครั้งหนึ่ง
ชมรมเกสรลำาพู จ.กรุงเทพฯ

12 นักสืบส�ยนำ้�เฝ้�ระวัง ‘แม่นำ้�ป่�สัก’
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

15 ภูเข� (ขยะ) เขยื้อนเม่ือเย�วชนขยับ 
กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง

16 ชุมชนสะอ�ดด้วย ‘ตล�ดนัดขยะ’
กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง

18 ‘ฉัตรว�ริน’ วันที่ส�ยนำ้�เปลี่ยนไปเม่ือใจเปลี่ยนแปลง
กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

17 เม่ือหมอกบ�งต� ท้องฟ้�จะสดใสและหัวใจจะเป็นสุข 
สภาเด็กและเยาวขนตำาบลบ้านคู่ จ.เชียงราย
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 ในยุคที่หลักบริโภคนิยมกลายมาเป็นหัวใจในการดำารงชีวิตของพลโลก ไม่อาจปฏิเสธว่า      
การมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกแปรสถานะ จากแหล่งกำาเนิดของสรรพชีวิต มาเป็นแหล่งทุน
ของระบบอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค เราจงึเห็นสภาพการณ์ในปจัจบุนั ท่ีปา่เขาหลายแห่ง
ถูกตดัเห้ียนจนเตยีนโลง่ ผนืดนิถกูทับถมดว้ยแผน่คอนกรตีและอดุมดว้ยสารเคม ีลำาธารหลายสาย
กลายเป็นถังขยะของครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นับรวมขยะจากภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง เกิดเป็นปัญหามลพิษทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศ ในวงกว้าง    
ความเสื่อมโทรมท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีได้หลอมรวมและแผลงฤทธ์ิดลให้ระบบนิเวศแปรปรวน       
เป็นลูกโซ่ เกิดเป็นภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเรา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
 การแก้ปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ินอกจากการผลกัดนัใหเ้กิดกลไก    
การแก้ไขในระดับจังหวัดหรือประเทศแล้ว การสร้างจิตสำานึกรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับชุมชน
เจ้าของพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับถ่ินเกิดของตนเอง จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีน่าจะให้ผล
ทีเ่ปน็รปูธรรมไดอ้ย่างย่ังยนื โดยเฉพาะกลุม่ของเยาวชนในพืน้ท่ี ท่ีหัวใจยังเตม็เปีย่มดว้ยพลังและ
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ความฝัน เป็นกลุ่มที่หากได้รับการหนุนเสริมอย่างเหมาะสม เราย่อมคาดหวังได้ถึงการเติบโต       
ไปเป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของพวกเขาเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป     
ในอนาคตข้างหน้า
 ‘โครงการจัดต้ังกองทุนส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน’ จึงเกิดข้ึน โดยเร่ิมปีน้ีเป็นปีแรก 
ภายใต้ชื่อโครงการ ‘ปลูกใจรักษ์โลก’ ท่ีเปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนจากท่ัวประเทศท่ีต้องการ          
ทำาโครงการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ในขอบข่าย 4 ประเด็นปัญหาหลัก คือ 
ความเส่ือมโทรมของทรพัยากรปา่ไม ้ความเสือ่มโทรมของแหล่งนำา้ ความเส่ือมโทรมของทรพัยากร
ดนิ และปญัหาขยะและมลภาวะทางอากาศ ตลอดระยะโครงการเยาวชนได้ลงมอืทำาเพ่ือแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมกับรับการเสริมศักยภาพจากโครงการฯ ในหลากหลายด้าน
 และตอ่ไปนีค้อื 18 เรือ่งราว ใน 18 พ้ืนท่ี ของ 18 กลุ่มเยาวชน ท่ีความคิดและหยาดเหงือ่
จากการทำางานของพวกเขากำาลงับอกแก่เราว่า หนทางแห่งความอยู่รอดอย่างย่ังยืนของมนุษยชาต ิ
อาจไม่ได้เกิดจากโจทย์ที่ว่า ‘เราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหน?’
 แต่อยู่ที่ ‘เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไร?’ มากกว่า

ภาพโดย ชนินทร์ หิรัญรัตนไชย
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 จากข้อมลูของมลูนิธิสบืนาคะเสถียรระบวุ่า ในป ีพ.ศ. 2555 พ้ืนท่ีปา่   
ของประเทศไทยมีเหลืออยู่ประมาณ 171,586 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ท่ีดินท้ังหมดของประเทศ ซึ่งหากนำาข้อมูลนี้ไปเทียบกับ
พ้ืนท่ีป่าของเม่ือ 50 ปีก่อน จะพบว่า พ้ืนท่ีป่าของประเทศลดลงไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้นตอใหญ่ของปัญหาดังกล่าว แน่นอนว่าเกิดจากนำ้ามือของมนุษย์       
ท้ังการตัดไม้ทำาลายป่าเพ่ือลักลอบขายหรือนำามาใช้ประโยชน์ การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือทำาเกษตรเชิงเดี่ยว การปล่อยให้ป่าเสื่อมโทรมโดยไม่มีการจัดการดูแล 
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบนิเวศของทั้งป่า-ดิน-นำ้า สูญเสียสมดุล    
เกิดเป็นภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ท่ีล้วนส่งผลกระทบต่อชุมชนแวดล้อม
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ต้องนับรวมถึงทรัพยากรสำาคัญท่ีมีคุณค่า เช่น        
ป่าชมุชน พันธ์ุไมบ้างชนดิ หรอืระบบนเิวศปา่พร ุท่ีตา่งอยูใ่นภาวะสุม่เสีย่งจะ
สูญพันธุ์หายไปอย่างน่าเสียดาย
 ถึงวันน้ี บทเรยีนจากหลายพ้ืนท่ีชีช้ดัว่า ปา่ไมค้อืชวิีต คอืแหลง่อาหาร     
ยารักษาโรค และเป็นแหล่งต้นนำ้าท่ีมนุษย์ทุกคนจำาเป็นต้องใช้สอยด่ืมกิน     
หากขาดซึ่งป่าไม้ มนุษย์เราจะอยู่อย่างไร
 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของป่าไม้ ในวันน้ีกลุ่มเยาวชน 8 กลุ่ม 
จำานวนหลายชีวิตจากหลากพื้นที่ จึงได้ลุกขึ้นมาร่วมกันฟื้นฟูและรักษาป่าไม้
ในพ้ืนทีช่มุชนของตน ดว้ยการดำาเนนิงานหลากหลายรปูแบบตามลกัษณะของ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการสำารวจเรียนรู้เพ่ือให้รู้จัก
ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิต และการใช้ประโยชน์จากป่า ทำาข้อมูลทรัพยากร      
ในป่า หาแนวทางฟ้ืนฟูบนฐานข้อมูลร่วมกับชุมชน และขยายแนวร่วม       
กลุ่มเยาวชน สร้างการรับรู้ และความร่วมมือกับชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่า 
 แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือ รักษาทรัพยากรป่าไม้      
ในชุมชนของตนไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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ที่ซึ่งกล้วยไม้
แตกหน่อจากกอหญ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

	 ‘กล้วยไม้’	อาจเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจในสายตาของแม่ค้าไม้ดอก	และ
อาจเป็นเพียงพืชสวยงามในสายตาของคนท่ัวไป	แต่สำาหรับชาวบ้านป่า	กล้วยไม้
นอกจากจะมีความสวยงามเฉพาะตวัแล้ว	ยังเป็นดัชนช้ีีวดัถงึความอดุมสมบรูณ์
ของผืนป่านั้นๆ	ได้เป็นอย่างดี
	 เพราะกวา่ทีก่ลว้ยไม้จะเจรญิเตบิโตและผลิดอกอนัสวยงามได้	ย่อมตอ้ง
อาศัยอุณหภูมิ	แสงแดด	ความช้ืน	และสารอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม	ซ่ึงป่าไม้
ในประเทศไทยมีปัจจัยดังกล่าวพรอ้มสรรพ	จึงไม่นา่แปลกใจท่ีในอดีตจะพบวา่	
เรามีพนัธุก์ล้วยไม้ป่าอยู่ไม่ต่ำากวา่	1,000	ชนดิ	แต่ปัจจุบนั	สถติดัิงกล่าวกำาลัง
ถกูลบเลือนไป	ทัง้จากการลักลอบเก็บกล้วยไม้ป่าเพือ่นำาไปขาย	และจากความ
เสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าอันเกิดจากนำ้ามือมนุษย์
	 อย่างไรก็ตาม	ใน	ต.แม่สามแลบ	อ.สบเมย	จ.แม่ฮ่องสอน	ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
พ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา	กลับมีหญ้าแพรกกอหน่ึงแตกหน่อข้ึนมา	และขันอาสาท่ีจะ
นำาความอุดมสมบูรณ์	และกล้วยไม้กลับคืนสู่ป่าของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง
	 ขอชวนไปรูจั้กกับหญ้าแพรกกอนี	้แล้วคณุจะพบวา่	การทีก่ล้วยไม้และ					
ผืนป่าจะดำารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน	 อาจไม่ได้อยู่ที่การใช้ไม้ค้ำายันหรือล้อมรั้ว					
ลวดหนาม	แต่อยู่ที่การอุ้มชูจากหญ้าแพรกกอเล็กๆ	เหล่านี้

01
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วันที่กล้วยไม้หายไป
จากแม่สามแลบ

 ด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นพ้ืนท่ีราบกลางหุบเขาสลับซับซ้อนอันอุดมด้วยผืนป่า            
ที่สมบูรณ์ ทำาให้ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นกำาเนิดของ
ลำาห้วยหลายสาย เช่น ลำาห้วยแม่สามแลบ ลำาห้วยแม่ลามา ลำาห้วยแม่โปว ฯลฯ 
โดยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่นำ้าสาละวิน ซึ่งก้ันชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
 ความอุดมสมบูรณ์ของแม่สามแลบน้ี ได้กลายเป็นท่ีพ่ึงในการดำารงชีวิต
ของคนพ้ืนถ่ินในละแวกมาชา้นาน โดยเฉพาะชมุชนปกาเกอะญอ ทีม่วีถีิชวิีตพ่ึงพิง
อยู่กับธรรมชาติ ได้อาศัยทำาการเกษตร อาทิ ข้าวไร่ ไร่มัน ไร่ข้าวโพด มาตั้งแต่อดีต
จนปัจจุบัน
 อย่างไรก็ตาม หากสมันอ้วนพีย่อมเป็นท่ีหมายตาของนายพรานฉันใด 
ความอดุมสมบรูณข์องแม่สามแลบกต็กอยูใ่นชะตากรรมเดยีวกนัฉนันัน้ ดว้ยพืน้ที่
ของ ต.แม่สามแลบ ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทำาให้ชุมชนมีข้อจำากัดเรื่องที่ดินทำากิน 
รวมไปถึงการเปน็พ้ืนท่ีตะเขบ็ชายแดน ทำาให้มชีาวพมา่อพยพเข้าออกอยู่ตลอดเวลา 
ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำาให้ป่าต้นนำ้าถูกบุกรุก ทั้งการตัดไม้สักเพ่ือลักลอบขาย          
ตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำาไร่ ปัญหาไฟไหม้ป่าจากการเผาไร่ 
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ทำาให้สภาพของป่าต้นนำ้าทรุดโทรมลง ลำาห้วยหลายสายเล็กลีบ
และแห้งขอด สัตว์นำ้าอย่างกุ้งหอยปูปลาลดจำานวนลงอย่างน่าใจหาย นำ้ากินนำ้าใช้
ที่เคยมีก็ต้องกระเบียดกระเสียรขึ้นยามหน้าแล้ง รวมไปถึงของป่าและพันธ์ุพืช
สำาคัญอย่างกล้วยไม้ป่า ก็กลายเป็นของหายาก เนื่องจากถูกลักลอบเก็บไปขาย 
และไม่สามารถเติบโตได้เองเพราะสภาพแวดล้อมย่ำ�แย่ลง โดยเฉพาะกล้วยไม้อากาศ
ที่เติบโตตามต้นไม้ใหญ่ เมื่อปราศจากลำาแข้งของไม้ใหญ่ท่ีถูกลักลอบตัดไปแล้ว 
กล้วยไม้ประเภทนี้จะเติบโตขึ้นจากที่ใด
 นีค่อืประเดน็ปญัหาท่ีจะสง่ผลตอ่วิถีชวีติของชมุชนอย่างไมอ่าจหลกีเลีย่ง 
ทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของคนรุ่นปัจจุบัน และวิถีในอนาคตของ         
ลกูหลาน ทีจ่ะตอ้งเติบโตมาในสภาพขาดพรอ่ง และหลดุออกจากวิถีวัฒนธรรมของ
ชุมชนแต่เดิมที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดาย
 แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น โชคดีที่ในวันนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนที่เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่ว่า และลุกขึ้นมาชวนเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ของ ต.แม่สามแลบ ให้กลับคืน ในนาม ‘กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน’
  กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน คือ กลุ่มแกนนำาเยาวชนกลุ่มหน่ึงใน 
ต.แม่สามแลบ ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนด้วยการเข้าร่วม
กับโครงการพัฒนาต่างๆ มากมายที่ลงไปในพ้ืนท่ี เริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการ
พฒันาชนบทแบบบูรณาการฯ จ.แม่ฮ่องสอน ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2552 ตอ่ยอดไปถงึการ
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...ป่าต้นนำ้ากำาลังถูกทำาลาย กล้วยไม้จึงน่าจะ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนรู้ป่าและ
รักษาป่าได้

ทำางานจิตอาสาในพ้ืนท่ี ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันปัญญาปีติ ที่ได้จัดให้        
มีกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาปกาเกอะญอลุ่มนำ้าสาละวินใน 4 ด้าน คือ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน, การพัฒนาการผลิตอาหารด้วยระบบ
เกษตรธรรมชาติ (ข้าว ผัก เนื้อสัตว์), การดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าต้นนำ้าของชุมชน            
และการดูแลสุขภาพกายและใจ จนเกิดเป็นการตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในชื่อ    
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555
 และเปน็ในปเีดยีวกันน้ันเอง ทีแ่กนนำาของกลุม่ไดเ้ลง็เหน็และตระหนักถึง
ปัญหาท่ีป่าต้นนำ้าในบ้านเกิดของตนถูกทำาลายจนเสื่อมโทรม จึงได้รวมพลังสมอง
กันจัดทำา ‘โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนำ้า’ ขึ้น 
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เปิดประเด็นปัญหา 
จากกล้วยไม้ สู่ป่าต้นนํ้า

 “เราคัดเลือกหัวข้อโครงการ ด้วยการแลกเปล่ียนความสนใจของแต่ละคนค่ะ 
อย่างนุ้ยสนใจเรือ่งสมนุไพรและผา้ทอ เจะ๊สนใจเรือ่งการศกึษา สว่นเบิม้สนใจเร่ือง
กล้วยไม้ คุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่า เราจะทำาเรื่องกล้วยไม้ เพราะปัจจุบันคนใน
ชุมชนเข้าไปหากล้วยไม้เพื่อนำาไปขายให้นายทุนเป็นจำานวนมาก ซึ่งเบิ้มเองก็เคย
เป็นคนหากล้วยไม้มาก่อน จึงรู้สถานการณ์ของกล้วยไม้ป่า ประกอบกับเห็นว่า      
ปา่ตน้นำา้กำาลงัถูกทำาลาย กลว้ยไมจ้งึนา่จะเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการเรยีนรูป้า่และ
รักษาป่าได้” อำาภา ธวัชวิฑูรย์ หรือ ‘นุ้ย’ หนึ่งในแกนนำาของกลุ่ม เล่าถึงที่มาของ
การระดมความคิด จนเกิดเป็นโครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนำ้าขึ้น
 เพราะกล้วยไม้คือดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า กลุ่มจึงได้นำา
กล้วยไม้มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ โดยการเพาะกล้วยไม้เพื่อมอบคืนสู่ป่า 
เปน็การสือ่ว่าการคนืกลว้ยไมสู้ป่า่ ก็คอืการคืนชวิีตให้แก่ผนืปา่ ซึง่ตอ้งเกิดจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนนั่นเอง
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การดำาเนินโครงการ เริ่มต้นจากการที่กลุ่มได้ชักชวนผู้รู้และแกนนำาของ 14 ชุมชน  
หนึ่งใน ต.แม่สามแลบ ในฐานะชุมชนเจ้าของพื้นที่ที่ประสบปัญหา มาร่วมสำารวจ
ป่าต้นนำ้าและพันธ์ุกล้วยไม้ในผืนป่าสาละวิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนได้
ทำาความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น และให้ชุมชนได้มีโอกาสสำารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตน เด็กและเยาวชนพื้นถิ่นได้รู้จักฐานทรัพยากรที่
มอียู่ และเห็นความสำาคัญของปา่ตน้นำา้ทีเ่ปน็ทัง้แหลง่อาหาร สมนุไพร ไมใ้ห้ส ีเปน็
พืชเสน้ใย ตลอดจนเปน็แหลง่ไมใ้ชส้อยท่ีมคีวามสำาคญัตอ่การดำารงชวิีตของชมุชน
 ในการจัดกิจกรรม แกนนำากลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จะเป็น                
ผู้ทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำารวจ เพ่ือนำามาเรียบเรียงใช้เป็น
วัตถุดิบในการจัดเวทีนำาเสนอข้อมูลต่อผู้รู้ กรรมการป่าต้นนำ้า และคนในชุมชน     
รวมไปถึงนำามาจัดทำาเป็นคู่มือการเรียนรู้ป่าต้นนำา้และกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีฉบับ 3 ภาษา 
(ภาษาไทย-อังกฤษ-ปกาเกอะญอ) โดยการสนับสนุนจากสถาบันปัญญาปีติ เพื่อ
ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป
 “ตอนแรกก็ไมไ่ดส้นใจเร่ืองกลว้ยไมม้ากเทา่ไหร่คะ่ ทัง้ทีเ่ราเองก็อยู่ในปา่ 
แต่ไม่รู้เลยว่ากล้วยไม้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง แต่พอมีกิจกรรมการเดินสำารวจ
กล้วยไม้และป่าต้นนำ้า เราจึงทราบว่ากล้วยไม้ไม่ได้มีเฉพาะความสวยงาม แต่มี
ประโยชน์อีกหลายอย่างในทางสมุนไพร ทำาให้เราสนใจเรื่องกล้วยไม้มากข้ึนค่ะ” 
อัมภิกา บุญทวีสุขใจ หรือ ‘เจ๊ะ’ หนึ่งในแกนนำากลุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
 จากการจัดกิจกรรม เด็กๆ พบกล้วยไม้ในพื้นที่ป่าต้นนำ้ารวม 45 ชนิดพันธุ์ 
โดยชุมชนนำามาปลูกเลี้ยงไว้ 26 ชนิดพันธ์ุ และจากการสำารวจพ้ืนที่ป่าต้นนำ้าทั้ง     
14 ชุมชน ได้นำามาสู่การร่างกติกาในการดูแลป่าต้นนำ้าร่วมกันของชุมชนในท่ีสุด 
รวมถึงร่วมกันบวชป่า และเพาะพันธ์ุกล้วยไม้เพ่ือมอบคืนสู่ป่า ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
ฟื้นฟูป่าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้ป่าของตนเองไปด้วยในตัว
 อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไป พบว่ากว่าท่ีกิจกรรมน้ีจะประสบความสำาเร็จ
ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ในช่วงต้น กลุ่มพบปัญหาหลักคือการไม่สามารถส่ือความให้ชาวบ้าน
เข้าใจและเข้าร่วมกับโครงการได้
 “แรกๆ ชาวบา้นไมเ่ขา้ใจว่าเราจะเพาะกลว้ยไมเ้พ่ือคนืสูป่า่ ชาวบา้นเขา้ใจ
ว่าเราเพาะไว้เพื่อขาย กว่าจะเข้าใจต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ” นุ้ยเล่าให้ฟัง
 กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกัน และนำาไปสู่การใช้วิธีเข้าหาผู้นำาชุมชน 
พร้อมกับพยายามเข้าถึงชาวบ้านในทุกๆ หมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
เข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
 “เราใชวิ้ธีไปจดักิจกรรมทีห่มูบ่า้นเขาเลยคะ่ โดยทำาโครงการสัญจรไปแทบ
จะทุกหมู่บ้าน ไปอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อคืนกล้วยไม้
สู่ป่า เข้าไปคุยกับผู้นำาชุมชน คุยกับกำานันว่าเราทำาการอนุรักษ์ป่า ฟ้ืนฟูป่านะ           
ไมไ่ด้คิดจะทำาลายปา่” เจะ๊เลา่ถึงวิธีการทีก่ลุ่มใช ้ ซึง่นบัเปน็อกีหนึง่บทเรยีนทีน้่องๆ 
ได้เรียนรู้
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วันที่หญ้าแพรก
ก้าวเดินเพื่อเติบใหญ่ 

 นอกจากกิจกรรมคืนต้นไมสู้ป่่าทีต้่องการสือ่ถึงการคนืชวิีตใหป้า่ตน้นำา้แลว้ 
เดก็ๆ ยงัเกิดแนวคดิทีจ่ะทำาใหเ้ดก็ เยาวชน และคนในชมุชน เชือ่มโยงความสำาคญั
ของป่าต้นนำ้าต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นการเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้ากับ
พ้ืนที่ป่าต้นนำ้า ว่าตราบเท่าท่ีป่าต้นนำ้ายังอุดมสมบูรณ์ ชุมชนก็ย่อมมีท่ีพ่ึงด้าน    
ปัจจัย 4 ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงเป็นท่ีมาของ ค่าย ‘อาหาร ยา ผ้า บ้าน’      
โดยกิจกรรมที่ยาวนานถึง 10 วันน้ีได้ใช้สถานท่ีจัดงานร่วมกัน 3 หมู่บ้าน คือ           
บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านซิวาเดอ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมี
เยาวชนแกนนำากลุ่มรับผิดชอบออกแบบกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงประสานงาน
และบรหิารจัดการการทำางานตลอดตัง้แตก่ระบวนการแรกจนกระบวนการสดุทา้ย
 ในค่ายได้พาให้เยาวชนในพ้ืนท่ีเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ     
การทำาอาหารพ้ืนบ้าน ทำายาหม่อง และยาเขียวจากพืชสมุนไพรท่ีหาได้ในชุมชน 
เรียนรู้ข้ันตอนการปั่นฝ้าย  การสานตะกร้า การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ร่วมกันทำา
ฝายชะลอนำ้า เก็บขยะจากลำาธาร พร้อมกับรับฟังความรู้ในการใช้ยา-วิธีเก็บรักษา
ยาสามัญประจำาบ้าน การป้องกันไข้มาเลเรีย จากสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน            
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
 ตลอดการดำาเนินกิจกรรมจะมีผู้รู้และแกนนำาชุมชน หน่วยงานท้องถ่ิน 
อย่าง อบต.แมส่ามแลบ โรงเรยีน ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนการจดักระบวนการ
เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีเยาวชนที่สนใจเรียนรู้กับ
กลุ่มจำานวนไม่น้อยกว่า 80 คน ซึ่งกลุ่มสามารถพัฒนาแกนนำาเยาวชนในชุมชน     
บนพ้ืนท่ีสูงครอบคลุมพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน คือ บ้านซิวาเดอ บ้านปู่คำา บ้านห้วยแห้ง   
บ้านเคราะบอ บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านห้วยมะโอ มีแกนนำา
เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการคิดและดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 4 คน เป็น 15 คน

เราใช้วิธีไปจัดกิจกรรมที่หมู่บ้าน...ไปอธิบาย
ให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อ
คืนกล้วยไม้สู่ป่า...ไม่ได้คิดจะทำาลายป่า
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 ทีส่ำาคญัทีส่ดุกค็อื เยาวชนของกลุม่ไดเ้รียนรู้และฝกึฝนพัฒนาตนผา่นการ
ลงมือทำาจริง อันเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มท่ีใช้ การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความสนใจ
ใคร่รู้ของเยาวชนแต่ละคน ให้ทุกคนในกลุ่มหมุนเวียนกันทำางานด้านต่างๆ ทั้งการ
บรหิารจดัการงบประมาณ การประสานงาน การนำากิจกรรมสนัทนาการ และการนำา         
สรุปบทเรียนการทำางาน เมื่อทุกคนได้ลองทำาทุกด้าน สุดท้ายแต่ละคนก็จะค้นพบ
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง

เราพยายามให้ทุกคนทำาให้เรื่องงาน 
เรียน และชีวิตเดินไปด้วยกัน
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 ถือเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีมากเกินกว่าที่กลุ่มตั้งเป้าหมายไว้ และมากกว่า            
ผลสมัฤทธ์ิในแงเ่น้ือหาของโครงการและการขยายผลในวงกว้าง แต่การทำาโครงการ
ได้ทำาให้เกิดการพัฒนาตนเองของเยาวชนในกลุ่มอย่างเห็นผล ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการการเรียนรู้ภายนอกและภายในควบคู่กัน ท่ีพ่ีเล้ียงจากสถาบันปัญญาปีติ
ได้วางแนวทางไว้ให้ทางกลุ่ม
 การเรียนรู้ภายนอก คือ การท่ีเยาวชนในกลุ่มเรียนรู้วิถีธรรมชาติและ          
วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำา เป็นการเรียนรู้สภาวะภายนอกในการทำางาน และ       
ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการเรียนรู้ภายใน คือ ย้อนกลับมาทบทวนสภาวะการทำางาน
ภายในจติใจตวัเองด้วยวา่ การทำางานนัน้ได้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในจติใจของ
ตัวเองหรือไม่ อย่างไร เป็นการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก และพยายามปรับอารมณ์
ให้เกิดความสมดุล เพ่ือให้ขณะที่สมองเติบโตจากการเรียนรู้ภายนอก จิตใจก็ได้    
เติมเต็มไปพร้อมกันจากการเรียนรู้ภายใน
 การเรียนรู้ภายนอกและภายในนี้ จะเกิดขึ้นในกระบวนการการสรุปและ
ถอดบทเรยีนการทำางานรว่มกัน หลงัเสรจ็กิจกรรมในแตล่ะวนั โดยกลุ่มจะมกีารสรุป
และถอดบทเรียนในการทำางานท้ังของตนเองและกลุ่ม แลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำางาน กลั่นเป็นข้อคิดเพ่ือเรียนรู้และนำามาปรับปรุงงานใน
อนาคต พัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาจิตใจให้เติบโตขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ

เมื่อกล้วยไม้ออกช่อ 
และหญ้าแพรกเติบเต็ม
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 ถึงวันน้ีท่ีโครงการส้ินสุดลง แต่กระบวนการท่ีเยาวชนได้เรียนรู้ ท้ังกระบวนการ
ทำางานและเรยีนรูช้มุชน ทักษะชวิีตทีก่ลุม่ไดเ้รยีนรู ้ท้ังการพัฒนาดา้นจติใจ พัฒนา
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การน้อมนำาจิตใจสู่การเรียนรู้
จากธรรมชาติ ล้วนเป็นการวางแผนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากความสนใจและการ
ทำางานในชมุชนของกลุม่เยาวชนหญ้าแพรกสาละวนิเอง การเรียนรูท้ัง้หมดทัง้มวล
ทีเ่กิดขึน้กับเยาวชน ไดห้ลอ่หลอมให้เยาวชนเกิดความรูส้กึเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกับ
ชุมชนบ้านเกิด วันนี้เราจึงพบเห็นเยาวชนหลายคนที่เลือกจะเรียนในชุมชน ทำางาน
ในชมุชน และอยู่ในชมุชน ไปพรอ้มๆ กับการมสีว่นรว่มดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พวกเขาผูกพันมาตั้งแต่เกิด

เราจะชวนคิดว่า จะทำาอย่างไรที่เราจะเรียน
แล้วไม่ทิ้งการทำาไร่ทำาสวน เรียนอะไรที่ไม่
ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน

หญ้าแพรกจะหยัดอยู่ 
และอุ้มชูชุมชนตลอดไป
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 “เราพยายามให้ทุกคนทำาให้เร่ืองงาน เรียน และชีวิต เดินไปด้วยกันค่ะ” 
เกศสุดา โตนิติ หรือ ‘เกด’ ผู้จัดการสถาบันปัญญาปีติและพ่ีเล้ียงของโครงการ        
เล่าถึงน้องๆ เยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา
 “อย่างของเจ๊ะ พอจบ ม.6 เขาก็เลือกเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต โดยเรียนอยู่
ในชุมชนและสามารถกำาหนดประเด็นที่จะเรียนเองได้ เขาก็เลือกเรียนการบริหาร
จัดการกลุ่ม เพราะสนุกและชอบที่จะสัมพันธ์กับคน ส่วนนุ้ยเขาสนใจเรื่องสุขภาพ 
เขามีแปลงสาธิตเพาะกล้วยไม้ เขาก็วางแผนว่าจะมีแปลงสมุนไพรที่จะใช้ดูแล
คนในชุมชน คือเราจะชวนคิดว่า จะทำาอย่างไรท่ีเราจะเรียนแล้วไม่ท้ิงการทำาไร่      
ทำาสวน เรียนอะไรที่ไม่ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน” พ่ีเกดทิ้งท้าย 
พร้อมกับหันไปมองหญ้าแพรกต้นเล็กๆ เหล่านั้นด้วยรอยยิ้ม 
 
 ในวันที่กล้วยไม้กำาลังหายไปในหลายๆ พื้นที่ แต่สำาหรับที่ ต.แม่สามแลบ 
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กล้วยไม้กำาลังกลับมาผลิดอกชูช่ออีกคราหน่ึง เช่นเดียวกับ
ผืนป่าท่ีกำาลังจะได้รับการฟ้ืนฟูกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง ด้วยนำา้พักนำา้แรง
ของ ‘หญ้าแพรก’ ซึ่งจากที่เคยเป็นเพียงกอเล็กๆ บัดนี้เมล็ดพันธุ์ได้ถูกแพร่กระจาย
ออกไปในวงกว้าง เกิดเป็นหญ้าแพรกมากมายหลายร้อยต้น ที่พร้อมจะยืนหยัด
อนุรักษ์และอุ้มชูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนสืบต่อไป
 เป็นทั้งการแก้ปัญหาในชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชน ทั้งยังเป็น                
แรงบนัดาลใจสง่ไปถึงผูค้นในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ผ่านการลงมอืทำา ว่าถึงท่ีสุดแล้ว หญ้าแพรก
อย่างเราไม่สามารถดำารงอยู่ได้ หากไม่มีธรรมชาติ
 แต่มเีพียงหญ้าแพรกอย่างเราน่ีแหละ ทีจ่ะอุม้ชใูหธ้รรมชาตสิามารถดำารง
อยู่ได้
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ป่�ถูกบุกรุกและถูกทำ�ล�ย

ชวนผู้รู้และแกนนำ�ชุมชนสำ�รวจป่�ต้นนำ�้
และพันธุ์กล้วยไม้ในป่�ส�ละวิน

กลุ่มเย�วชน ‘หญ้�แพรกส�ละวิน’
รวมตัวกันฟื้นฟูป่�
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รวบรวมข้อมูลและภ�พถ่�ยจ�กก�ร 
สำ�รวจม�จัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลต่อ
คนในชุมชน

บวชป่�และเพ�ะพันธุ์กล้วยไม้คืนสู่ป่�

ร่�งกติก�ก�รดูแลป่�ต้นนำ้�ร่วมกัน
ระหว่�งคนในชุมชน

เกิดค่�ยเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้�กับพื้นที่
ป่�ต้นนำ้� ‘อ�ห�ร ย� ผ้� บ้�น’
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุรด� หนุนพฤกษ� (เบิ้ม)
กำาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาทางไกล

อำ�ภ� ธวัชวิฑูรย์ (นุ้ย) 
กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาสาธารณสุข
มูลฐาน

อัมภิก� บุญทวีสุขใจ (เจ๊ะ)
กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

“เด็กๆ โตมาจะไม่รู้จักกับป่า อาหารจะไปหาท่ีไหน เราจึงต้อง
อนุรักษ์ป่าไว้ การได้มาทำาโครงการทำาให้ผมเปลี่ยนไปมาก ได้
ประสบการณ์เยอะข้ึน รู้จักการทำางานมากข้ึน กล้าพูดกล้าแสดงออก
มากขึ้น”

“ก่อนเข้ามาทำาโครงการเป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้านำาเสนอ 
ไม่กล้ามานั่งเป็นกลุ่มพูดคุย ไม่รู้จักการวางแผน แต่พอเข้ามาทำา
โครงการจึงได้รู้จักคำาว่าวางแผนและได้ทำางานใหญ่อย่างการจัดค่าย”

“รู้สึกว่าได้ทำาอะไรเพื่อสังคมมากขึ้น จากการทำากิจกรรม เช่น การ
บวชปา่ทำาใหเ้ราไดรู้จ้กัการวางแผน การสำารวจปา่ทำาให้เริม่คดิถึง
คนอื่นมากกว่าตัวเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการ
วางแผน ได้ทำางานร่วมกับคนอ่ืน ได้เจออุปสรรค ความล้มเหลว 
ความทุกข์ และได้รู้จักความสุขที่แท้จริง รู้สึกดีที่ได้ทำา ไม่ใช่เพียง
ประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำาเพื่อคนอื่นด้วย” 



โครงก�รกล้วยไม้คืนสู่ป่�เพื่ออนุรักษ์ต้นนำ้�
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

หัวหน้�โครงก�ร
นายสุรดา     หนุนพฤกษา
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวอำาภา     ธวัชวิฑูรย์  
2. นางสาวอัมภิกา   บุญทวีสุขใจ
3. นางสาววศิกา    หยกสิริผลลาภ    
4. นางสาวพรพนา แย้มสถิต    
5. นางสาวพรรณี จารุวีรวรรณ    
6. นายพะจ่อแจ แย้มสถิต   
7. นางสาวภาสินี นาวาสมบูรณ์

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. นางเกศสุดา โตนิติ  
สถาบันปัญญาปีติ
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

เกศสุด� โตนิติ (เกด)
ผู้จัดการสถาบันปัญญาปิติ

ร่วมหนุนเสริมกระบวนการในการ
ทำางานในชุมชน บทบาทสำาคัญคือ 
เปน็พ่ีเลีย้งและท่ีปรกึษาในพ้ืนท่ี  โดย
เน้นกระบวนการในการมีส่วนร่วม 
หนุนเสรมิการทำางานให้สอดคลอ้งกับ
วิถีชุมชนและความสนใจของทั้งกลุ่ม
เยาวชนและชุมชน พร้อมช่วยให้เกิด
การวิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เช่น เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่อง
การหาอยู่หากิน เรื่องสภาพปัญหาใน
ชมุชน เรือ่งเยาวชนในชมุชน เพ่ือสรา้ง
การมีส่วนร่วมของการทำางานร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก
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	 ป่าคือบา้นของสัตว์บก	ขณะทีล่ำาห้วยเป็นบา้นของสัตวน์ำา้	แตร่ะบบนเิวศ
ท่ีเรียกว่า	 ‘ป่าพรุ’	 เป็นทั้งบ้านของสัตว์บก	 สัตว์นำ้า	 แถมสัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า							
ก็สามารถมาอยู่อาศัยร่วมด้วยได้อย่างไม่น่าเคอะเขิน
	 พร	ุเป็นคำาเรยีกช่ือบรเิวณทีเ่ป็นลุ่มนำา้ขงัหรอืป่าบงึ	(Swamp	Forest)	
ของคนใต้	 เป็นระบบนิเวศประเภทพื้นที่ชุ่มนำ้า	(Wetland)	ที่พบในพื้นที่ป่าฝน
เขตร้อน	มีลักษณะเด่นคือ	ผืนดินจะมีอินทรีย์สารท่ีเกิดจากการทับถมของซากพืช
ซากสัตวน์านหลายช่ัวอายุคน	ขณะทีพ่ชืพนัธุจ์ะมีระบบรากทีแ่ผ่กว้างเพือ่เสรมิ
การทรงตวัของลำาตน้	เรยีกวา่	‘รากค้ำ�ยัน’	หรอื	‘รากช่วยหายใจ’	ซึง่จะโผล่พน้
ระดับผิวดินและผิวนำ้า
	 ในประเทศไทยมีป่าพรุอยู่ไม่มากนัก	 ซึ่งด้วยความที่เป็นป่าที่มีคุณค่า
ทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 ก็ทำาให้ป่าพรุหลายแห่ง			
ถูกรุกราน	จนปัจจุบันประเทศไทยเหลือป่าพรุอยู่ไม่กี่แห่ง
	 หนึ่งในนั้น	คือ	 ‘พรุคันธุลี’	ป่าพรุผืนสุดท้ายของ	จ.สุราษฎร์ธานี	ที่มี
ชะตากรรมไม่ต่างจากป่าพรุอื่นๆ	 นั่นคือถูกรุกราน	 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูก							
ปาล์มนำ้ามัน	 เหตุเพราะว่าป่าพรุนี้มีนำ้าเหมาะสำาหรับการปลูกปาล์ม	 จนทำาให้มี
สภาพเสื่อมโทรมเกือบจะเหลือเพียงชื่อ
	 แต่ก่อนจะถึงวันนั้น	มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่า	และร่วมด้วย
ช่วยกันฟื้นฟู	จนป่าพรุเริ่มกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
	 ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเหล่าสรรพสัตว์และพันธุ์ไม้ใน	อ.ท่าชนะ	ที่วันนี้
ไม่มีใครแพ้ใครชนะ	แต่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

02
‘พรุคันธุล’ี ในวันที่นกบนิหลา 
ปลาฉ่ำาฝน และคนเข้มแข็ง
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี



ปลูกใจรักษ์โลก34

พรุคันธุลี
ในวันที่เกือบจะเหลือเพียงชื่อ

 พรุคันธุลี เป็นป่าพรุขนาดเล็ก พื้นที่ 875 ไร่ อยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่  
นำ้าจืดกับพ้ืนท่ีนำ้ากร่อยใน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งแม้จะเป็นป่าพรุ
ขนาดเล็ก แต่ก็ถือเป็นระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง 
เพราะจากการสำารวจในอดีตพบว่า มีพืชพันธ์ุถึง 36 ชนิด ปลา 29 ชนิด สัตว์ป่า      
98 ชนิด และยังพบหอยทาก 2 ชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน 
 นอกจากนี้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นแอ่งกระทะ ทำาให้พรุคันธุลี
ยังมีคุณประโยชน์เป็นแหล่งรับนำ้าในฤดูนำ้าหลาก ช่วยปกป้องชุมชนรอบข้างจาก
อุทกภัยตลอดมานับแต่อดีต นอกจากน้ีชุมชนยังใช้ประโยชน์จากนำา้ท่ีป่าพรุดูดซับไว้
ในการทำาสวนผลไม้อีกด้วย
 แต่ก็เช่นเดียวกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไป พรุคันธุลีถูกคนรุกรานเข้าไปใช้
ประโยชน์หนักเบามากน้อยตามวาระ แต่สม่ำ�เสมอ นับตั้งแต่มีการสัมปทานทำา      
ไม้หมอนและไม้ฟืนรถไฟ ในช่วงปี พ.ศ. 2470 - 2495 ผู้คนก็เริ่มอพยพย้ายถ่ิน      
เข้ามาจับจองพื้นที่ในป่าพรุเพื่อทำาการเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราและปาล์ม 
แหล่งนำา้ในป่าพรุจึงถูกดึงข้ึนมาใช้ทำาการเกษตร รวมถึงใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
จนทำาให้พรคุนัธุลเีกิดภาวะขาดแคลนนำา้และเสือ่มโทรมลง หนำาซ้ำ�ในป ีพ.ศ. 2525 
และ 2527 ได้เกิดไฟไหมค้รัง้ใหญ่ขึน้ สง่ผลใหป่้าพรเุสียหายไปอกีกว่า 50 เปอร์เซน็ต ์
 สรุปแล้ว จากพื้นที่ทั้งหมด 875 ไร่ พรุคันธุลีได้รับความเสียหายจากการ
ถูกบุกรุกเข้าไปใช้เป็นพื้นที่ทำากิน 100 กว่าไร่ บวกกับปัญหาการถูกดึงนำ้าและถูก
ไฟไหม้อีกประมาณ 300 กว่าไร่ ทำาให้ปัจจุบัน พรุคันธุลีเหลือพ้ืนท่ีป่าอยู่เพียง 387 ไร่

เมื่อก่อนมีสัตว์อยู่กว่า 90 ชนิด แต่ตอนน้ี    
สูญพันธ์ุไปเยอะเพราะป่าถูกบุกรุก คิดว่าถ้าคน
บุกรุกมากกว่านีห้รอืเกดิไฟไหม้ สัตว์เหล่านี้
จะไปอยู่ท่ีไหน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา 
มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยู่ยังไง
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จิตสํานึกที่ส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น

 ชมุนมุเยาวชนรกัษท์า่ชนะเปน็ชมุนมุหนึง่ของโรงเรยีนท่าชนะ อนัเกิดจาก
การรวมตัวของนักเรียนในโรงเรียน ท่ีมีความสนใจและตระหนักถึงความสำาคัญ    
ของส่ิงแวดล้อมในชุมชน จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นท่ี 10 แล้ว มีสมาชิกต้ังแต่ ม.1 - ม.6 
รวมแล้ว 80 คน
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะมีการจัดกิจกรรมด้าน        
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนือ่ง เชน่ กจิกรรมปลกูปา่ กิจกรรมพัฒนาตามโอกาส กิจกรรม
เรียนรู้ตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ มีครูภูมิปัญญาท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมให้ 
รวมไปถึงมีกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีบทบาทในการหนุนเสริมการเรียนรู้ผ่านการสร้างนักวิจัยชุมชน เป็นภาคีใน
ชมุชนคอยเชือ่มประสานและสรา้งการแลกเปลีย่นองคค์วามรูกั้บพ้ืนท่ีอืน่ๆ จนเกิด
เป็นเครือข่ายย่อมๆ ขึ้นมา และสิ่งที่ทุกคนต่างตระหนักถึงร่วมกันก็คือ พรุคันธุลี     
ที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง
 “ตอนแรกทีเ่ขา้ไปในพรุกับเพ่ือนๆ หนไูด้ยินแตเ่สยีงโหวกเหวกโวยวายคะ่ 
แต่พอหนูหยุดและน่ังใต้ต้นไม้สักพัก เหมือนได้รับรู้ถึงส่ิงท่ีสถิตอยู่ในต้นไม้ มันขนลุก 
แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำาให้จิตใจเราสงบ และเมื่อเดินไปรอบๆ ก็เห็นสิ่งมีชีวิต
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มากมายอยู่ในน้ัน ทราบว่าเม่ือก่อนมีสัตว์อยู่กว่า 90 ชนิด แต่ตอนน้ีสูญพันธ์ุไปเยอะ
เพราะปา่ถูกบุกรกุ คดิว่าถ้าคนบกุรกุมากกว่าน้ีหรอืเกิดไฟไหม ้สตัว์เหลา่น้ีจะไปอยู่
ท่ีไหน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยู่ยังไง” วรรณนิภา 
หนูขวัญ หรอื ‘เหมยีว’ ประธานชมุนุมฯ คนปจัจบุนั เลา่ใหฟั้งดว้ยรอยย้ิม ถึงประสบ-
การณ์ครั้งแรกที่เธอได้เข้าไปในพรุคันธุลี
 เพราะข้ึนช่ือว่า ‘บ้าน’ ย่อมไม่ได้หมายถึงท่ีอาศัยของร่างกายเพียงอย่างเดียว 
แต่ย่อมเป็นที่อาศัยของจิตใจ เป็นพ้ืนท่ีที่จะมอบความอบอุ่น สุขสงบ ให้จิตใจ         
ไดพั้กผอ่นจากเรือ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงภายนอก และสำาหรบัพรคุนัธุลแีลว้ นีไ่มใ่ชเ่พียง
บ้านของพืชพันธุ์และสัตว์ แต่ยังเป็นบ้านของคนทุกคนในชุมชน
 เมื่อตระหนักได้ดังนั้น ความปรารถนาที่จะฟ้ืนฟูบ้านของทุกชีวิตหลังน้ี      
จึงเริ่มต้นขึ้น

นี่คือป่าพรุของคนที่นี่  ถ้าคนที่นี่ไม่ดูแลไว้
แล้วใครจะมาดูแล
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 “น่ีคือปา่พรขุองคนท่ีน่ี  ถ้าคนท่ีนีไ่มด่แูลไวแ้ลว้ใครจะมาดแูลให้คนรุน่หลงั
ได้มาศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติของบ้านเรา ถ้าเราไม่ดูแลรักษาไว้ แล้วใครจะมาดูแล
ให้เรา” เหมียวกล่าวถึงแรงบันดาลใจของชุมนุมด้วยแววตาจริงจัง ทำาให้เห็นพลัง
คนรุ่นใหม่ที่อยากลุกขึ้นมาทำาประโยชน์ต่อชุมชนของเขาเอง
 จากปณิธานข้างต้น นำามาสู่การปรึกษาหารือกันในชุมนุม โดยแกนนำาซึ่ง
เป็นรุ่นพ่ีของเหมียวเป็นตัวต้ังตัวตีสำาคัญ ก่อนจะได้ข้อสรุปว่า ชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ
ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาพรุคันธุลี ด้วยการยกระดับป่าพรุชุมชนข้ึนเป็น
แหล่งเรียนรู้สำาหรับเยาวชนและคนท่ัวไป ซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลรักษาป่าพรุให้    
คงสภาพความสมบูรณ์ไว้ในทางอ้อม พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำานึก
ให้แก่เยาวชนในวงกว้าง เพ่ือสรา้งแนวรว่มในการอนรุกัษส์บืตอ่ไป เมือ่น้ัน ‘โครงการ
พาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ จึงเกิดขึ้น 
 “ครั้งแรกที่ไปนำาเสนอโครงการ เด็กๆ ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะรุ่นพี่เป็น
คนเขียนโครงการ เม่ือกรรมการถามเด็กๆ จึงตอบอะไรไม่ได้เลย เด็กๆ จึงต้องกลับมา
ทำาการบ้านมากข้ึน ศึกษาและเรียนรู้หนักข้ึน และเม่ือเข้าร่วมกับโครงการก็ย่ิงทำาให้
เด็กๆ มีใจมากข้ึน ช่วยเสริมศักยภาพด้านต่างๆ และได้แลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆ ทีมอ่ืน 
ก็ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจ” รัตนา ชูแสง หรือ ‘อี๊ด’ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์และ
พี่เลี้ยงของโครงการกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 โครงการพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ มีเป้าหมายโครงการอยู่ที่การยกระดับ
พรุคันธุลีขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่
เยาวชนท่ีอาศัยรอบบริเวณป่าพรุ ซึ่งการจะสร้างแหล่งเรียนรู้ข้ึนได้น้ัน จำาเป็นที่
เจา้ของพ้ืนทีต่อ้งรูเ้รือ่งของแหลง่เรยีนรูน้ัน้อย่างแตกฉาน รวมไปถงึมสีือ่การเรยีนรู้
เสียก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
 ด้วยเหตุนี้ เด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม สำารวจศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับป่าพรุ 
เพ่ือเก็บขอ้มลูสำาหรบัจดัทำาสือ่ประจำาแหลง่เรยีนรู ้ทัง้ปา้ยชือ่พันธ์ุไม ้อาณาเขตพ้ืนท่ี
ทางกายภาพ รวมไปถึงให้แกนนำาเองได้ศึกษาฐานทรัพยากรของพรุคันธุลีอย่างละเอียด 
ก่อนที่จะนำาความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้เยาวชนทั้งในและนอกชุมชนต่อไป
  การสำารวจป่าพรุในคร้ังน้ี มีแกนนำาและสมาชิกชุมนุมเข้าร่วมท้ังหมด 10 คน 
มีครูภูมิปัญญาในชุมชน คือ นายเจือ ศิวายพราหมณ์ หรือ ‘ลุงเจือ’ และ นายจันทร์โชติ 
ภูศลิป ์หรอื ‘ลงุโชติ’ มาเปน็ผูใ้ห้ความรู้ โดยมพ่ีีอีด๊มาชว่ยดแูลเร่ืองการเดนิทางและ

แรงบันดาลใจ
สําคัญพอๆ กับความรู้

เรียนรู้
เพื่อเข้าใจใน ‘วงแคบ’ 
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ให้คำาปรึกษาในฐานะพ่ีเล้ียง และได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก 
ที่ประสานส่ง สุภาภรณ์ ปันวารี หรือ ‘พี่บี’ จากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า (รีคอฟ) มาเป็นวิทยากรพาน้องๆ สำารวจป่าพรุ 
 การสำารวจป่าพรุมีการวางแผนการสำารวจด้วยการวางแปลงขนาด      
10X10 เมตร จำานวน 5 แปลง เพ่ือเก็บขอ้มลูความสงูและขนาดเสน้รอบวงของตน้ไม ้
ดูช้ันเรือนยอด พืชคุลมดิน สัตว์และพันธ์ุพืชท่ีพบในบริเวณแปลงสำารวจ ก่อนจะนำาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพป่าและคำานวณหาปริมาณการดูดซับคาร์บอน
 “รุ่นน้ีเกิดความรู้ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยทำามาก่อนค่ะ อย่างการวัดปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ การทำาแปลงสำารวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า สำารวจพันธ์ุไม้ 
ระดับชั้นดิน ระดับเรือนยอด สมุนไพร สัตว์ป่า นก  ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำามาทำา
เส้นทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” พี่อี๊ดกล่าวด้วยความภูมิใจ
 แม้จะมีอุปสรรคบ้างตามประสานักสำารวจมือใหม่แกะกล่อง เช่น น้องๆ 
หลายคนสนกุสนานจนสตัวต่ื์นหนีกระเจงิไป ไมส่ามารถเก็บขอ้มลูได ้สภาพอากาศ
และภูมิประเทศไม่อำานวย ฝนตกทางเดินลื่นและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ระเกะระกะ 
และน้องๆ หลายคนก็แต่งกายไม่พร้อมสำาหรับการสำารวจป่า แต่อย่างน้อยท่ีสุด    
การสำารวจในครั้งนี้ก็ได้ทำาให้น้องๆ ได้ข้อมูลเรื่องระบบนิเวศ จำานวนชนิดพันธ์ุพืช
ในป่า และภัยคกุคาม ซึง่เด็กเห็นการเปลีย่นแปลงของปา่พรุจากอดตีจนถึงปจัจบุนั 
ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำาไปใช้งานได้อย่างไม่ขี้เหร่ 
 ผลการสำารวจเด็กๆ พบว่าป่าพรุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่เป็นพื้นที่
ถูกบุกรุก ส่วนท่ีกำาลังฟ้ืนตัวจากการถูกไฟไหม้ และพ้ืนท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพท่ัวไป
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พบว่า การปกคลุมผิวดิน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ การปกคลุมเรือนยอด      
อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 77 เปอร์เซ็นต์ และป่าบริเวณนี้มีจำานวนชั้นเรือนยอด      
ส่วนใหญ่ 3 ช้ัน ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า มีจำานวนชนิดพันธ์ุไม้ใหญ่
ท่ีพบ 7 ชนิด คือ ส้านนำา้ มะไฟป่า ฝาดข้ีใต้ สุหรา ไม้แดง และชาเรียน มีความหนาแน่น
ของไม้ใหญ่ต่อไร่คือ 204 ต้น พบชนิดพันธ์ุพืชอ่ืนๆ อีก 10 ชนิด เช่น หลุมพี หวาย เหด็ 
เป็นต้น และชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ 8 ชนิด เช่น มด กิ้งก่า ผีเสื้อ  กบ หอย จิ้งเหลน 
แมงมุม เป็นต้น
 เมื่อคำานวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุคันธุลี พบว่ามีปริมาณ
คาร์บอนต่อไร่ 39.26 ตัน ปริมาณคาร์บอนต่อพ้ืนที่ 15,350.66 ตัน ป่าพรุคันธุลี
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 56,183.42 ตัน และปล่อยก๊าซออกซิเจน
ออกมา 40,832.76 ตัน ข้อมูลนี้ทำาให้เด็กๆ ถึงกับอึ้งเพราะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
 เมื่อเด็กๆ ได้สำารวจ แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลทำาให้พวกเขา ‘รู้จัก’ ป่าพรุ     
บ้านเขามากย่ิงขึ้น ผืนป่าที่มีคุณค่าต่อเขา พ่ีน้องอำาเภอท่าชนะ และคุณค่าต่อ                 
ชาวสุราษฎร์ธานีทุกคน และข้อมูลน้ียังสามารถเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนในการ
ปกป้องผืนป่า ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ตนเองได้อีกด้วย 
 “กิจกรรมนี้เราเดินเก็บข้อมูลในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง      
500 เมตร ทำาให้ได้รับรู้ข้อมูลในเรื่องของชื่อ ชนิด และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ 
ได้รู้สภาพพ้ืนท่ีป่าพรุจริงๆ เป็นเช่นไร แตกต่างจากอดีตอย่างไร” พิไลวรรณ ภักดีเรือง 
หรือ ‘ฟาง’ เล่าถึงกิจกรรมการสำารวจป่าครั้งแรกในชีวิต 

 หลงัจากลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลูเพ่ิมเตมิจนไดข้้อมลูตามทีต่อ้งการ แกนนำาและ
สมาชิกชุมนุมก็ได้นำาข้อมูลมาเรียบเรียงและผลิตเป็นสื่อความรู้ต่างๆ เช่น  ป้ายชื่อ
พันธ์ุไม้ ป้ายไวนิล สื่อแผ่นพับเรื่องพันธ์ุไม้ สมุนไพร และแผนที่ โดยมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายข้อมูล และฝ่าย
ปฏิบัติลงมอืทำาป้าย ซึง่แมจ้ะขาดกำาลงัคนไปบา้ง เน่ืองจากหลายคนตดิภารกิจเรยีน
พิเศษ แต่สมาชิกที่เหลือก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานสำาเร็จ โดยมี ‘ครูเก่ง’ ครูศิลปะ
ของโรงเรียนท่าชนะมาช่วยดูแล รวมถึงลุงโชติและลุงเจือ ก็ได้มาช่วยให้ข้อมูล      
เพิ่มเติมอีกด้วย 
 จนเมื่อสื่อความรู้ต่างๆ แล้วเสร็จ แกนนำาและสมาชิกชุมนุมมีความรู้ที่
สามารถจะถ่ายทอดได้ ก็ถึงเวลาขยายผลความรู้นั้นออกไปในวงกว้าง
 นอกจากนี้ ชุมนุมได้รับโอกาสจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวท.) ให้ไปบอกเล่าเรื่องราวของป่าพรุและ

ถ่ายทอดออกไปใน 
‘วงกว้าง’
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กิจกรรมท่ีสมาชิกได้ร่วมกันทำา เป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำาป่าพรุคันธุลีในฐานะใหม่ 
น่ันคือ แหล่งเรียนรู้ ‘ห้องเรียนธรรมชาติ พรุคันธุลี’ ได้เป็นอย่างดี แม้น้องๆ หลายคน
จะตื่นไมโครโฟน จนเล่าผิดเล่าถูกบ้างก็ตาม 
 “การไปออกรายการวิทยุครัง้น้ีไดฝ้กึความกลา้แสดงออกมากๆ คะ่ เพราะ
ต่ืนเต้นมากจนพูดไม่ออก ต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างมาก” ฟางเล่าถึง
ประสบการณ์หน้าไมค์ด้วยรอยยิ้ม
 หลังจากประชาสัมพันธ์ ก็ถึงเวลาของการขยายผลผ่านกิจกรรม ‘ค่ายพาน้อง
เรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ ท่ีมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชนในพ้ืนที่โดยรอบ      
ปา่พรคัุนธุลเีขา้มาสมัผสัเรยีนรูแ้ละเกิดจติสำานกึในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในชมุชน 
เพราะเขาเชื่อว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบป่าพรุควรจะได้รู้จักป่าพรุบ้านตัวเอง 
รู้คุณค่าของมัน และมีส่วนร่วมในการดูแลได้ โดยกิจกรรมที่กินระยะเวลาสองวันนี้ 
มีน้องๆ จาก 8 โรงเรียนเครือข่าย จำานวน 25 คน มาร่วมเรียนรู้ศึกษาพันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์ 
และสมุนไพรในพรุคันธุลี
 กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วยเกมธรรมชาติเก่ียวกับป่าพรุ โดยนำา
ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจข้อมูลป่าพรุและศึกษาเพ่ิมเติมจากผู้รู้มาทำาเป็นเกม       
การเรยีนรู ้เชญิลงุจอื ลงุโชต ิปา้ตา มาเลา่เรือ่งราวของปา่พรุในอดตี ความสมบรูณ์ 
ความสำาคัญกับชุมชน ก่อนพากันลงไปสำารวจ ไปรู้จักป่าพรุด้วยกัน วาดภาพสิ่งที่
พบในป่าพรุ นำาเสนอเล่าสู่กันฟัง ก่อนจะจบลงที่การชวนน้องๆ จาก 8 โรงเรียน     
คุยกันว่า แต่ละโรงเรียนจะมีส่วนร่วมดูแลป่าพรุได้อย่างไรบ้าง 
 ผลตอบรับจากค่ายเป็นไปด้วยดี น้องๆ จากโรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้
และความสนุกสนาน ได้รับรู้ความสำาคัญของฐานทรัพยากรภายในพ้ืนท่ี แล้วกลับไป
ขยายความต่อในพ้ืนท่ีของตน แต่ใครจะรู้ว่าเบ้ืองหลังความสำาเร็จของค่ายในคร้ังน้ี 
ตอ้งแลกมาดว้ยหยาดเหง่ือและแรงใจของแกนนำาและสมาชกิอย่างทีไ่มเ่คยเปน็มา
ก่อน แต่สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการทำางานนั้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อท่ีเสียไป เพราะ
นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ป่าพรุแล้ว แกนนำายังได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน      
การทำางานตลอดทั้งกระบวน นับตั้งแต่การเตรียมงาน ดำาเนินงาน จนถึงสิ้นสุดงาน 
ทั้งการติดต่อประสานงาน สวัสดิการ เป็นพ่ีเลี้ยงให้เยาวชนจากโรงเรียนเครือข่าย 

กิจกรรมครั้งนี้ต้องทำาเองทั้งหมด...ทำาให้รู้สึก
วา่ตวัเองเปน็ผูใ้หญข่ึน้ เพราะตอ้งรบัผดิชอบ
หลายๆ อย่างมากขึ้น
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นำาสันทนาการ รวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของการเดินสำารวจเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอีกด้วย 
 “กิจกรรมคร้ังน้ีต้องทำาเองท้ังหมดเลยค่ะ ซ่ึงต่างกับกิจกรรมท่ีผ่านๆ มา แต่ก็
ทำาให้รูส้กึว่าตัวเองเป็นผูใ้หญ่ขึน้ เพราะตอ้งรบัผดิชอบหลายๆ อย่างมากข้ึน” เหมยีว
กล่าวอย่างภูมิใจ
 สว่นหนึง่ของความเหนือ่ยยากในครัง้น้ี เกิดจากความไมพ่รอ้มของทมีงาน
ชุมนุมเอง ท่ีหลายคนติดภารกิจ ไม่สามารถมาช่วยงานได้ แผนงานท่ีวางไว้ก่อนหน้า
จึงคลาดเคลื่อน ภาระงานถูกเกล่ียเฉลี่ยไปให้คนท่ีเหลืออยู่ จนหลายคนท้อ            
ขาดกำาลังใจ แต่สุดท้าย ทุกคนก็อดทนและสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ 

 มากกว่านั้น การขับเคลื่อนโครงการ ยังได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในชุมชน ทั้งการสร้างแนวร่วมที่เป็นชาวบ้าน และการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของพรุคันธุลี การจัดทำาโครงการพาน้องเรียนรู้ดูแล   
ป่าพรุได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งการท่ีแกนนำาและสมาชิกชุมนุมได้มี
โอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการลงมือทำาอย่างจริงจัง ไม่ว่า
จะเป็นการประสานงาน วางแผนกิจกรรม การนำากระบวนการเรียนรู้ การทำางาน

เดินหน้าอย่างกล้าหาญ 
ประสานเครือข่ายชุมชน
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รว่มกันเปน็ทมี ฝกึการแบง่เวลาระหว่างการเรยีนกับการทำากิจกรรม รวมทัง้ความรู้
ต่างๆ ท่ีได้รับเก่ียวกับป่าพรุ ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีค่าท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับ
น้องๆ ทุกคน
 เช่นเดียวกัน การขยายผลเนื้อหาของโครงการผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ     
ก็ยังผลให้มีเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบพ้ืนท่ีสนใจเข้ามาร่วมเป็น             
นักอนุรักษ์ตัวน้อยกับพวกเขาในพื้นที่ 4 ตำาบล 8 โรงเรียน ได้แก่ 
  ตำาบลประสงค์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา และโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
  ตำาบลคันธุลี โรงเรียนบ้านคันธุลี โรงเรียนวัดสังข์ประดิษฐ์
  ตำาบลท่าชนะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนท่าชนะ
  ตำาบลคลองพา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม โรงเรียนบ้านกลาง
 “ตอนแรกชุมชนมองว่า กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์มาชวนเด็กๆ เข้าป่า ทำาให้
เด็กไม่ค่อยไปเรียนหนังสือ มาปลุกระดมเด็กๆ ให้ต่อต้านกลุ่มชาวบ้านที่มีอิทธิพล
ในพ้ืนที่ ทำาให้เกิดความไม่พอใจและมีปัญหากับผู้ปกครอง” พ่ีอ๊ีดเล่าถึงประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินโครงการ
 แต่สุดท้ายปัญหาก็คลี่คลาย เพราะว่าตลอดการดำาเนินโครงการ หนึ่งใน
ภาคีซึ่งก็คือ ครูและโรงเรียนท่าชนะ เป็นผู้รับรองการดำาเนินโครงการของชุมนุมมา
โดยตลอด และมกีารแปรผลการทำากิจกรรมไปสูก่ารประเมนิผลการศกึษาในรปูของ
คะแนนอีกด้วย ซึ่งเมื่อครูภูมิปัญญาและชาวบ้านบางส่วนที่เข้าใจได้อธิบายให้
ผู้ใหญ่และชาวบ้านคนอื่นๆ ทราบ นอกจากกระแสต่อต้านจะลดลงแล้ว ชุมนุม      
ยังได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นอีก

หากเราไม่ปลุกกระแสให้ เยาวชนรัก
ธรรมชาต ิมนักไ็มม่ปีระโยชน์ การทีเ่ดก็ๆ ไป
สะท้อนปัญหากับผู้ใหญ่ทำาให้ผู้ใหญ่หันมา
คดิวา่ เยาวชนยังเหน็ความสำาคัญของป่าพร.ุ..
ปัจจุบันคนที่รุกล้ำาเริ่มไม่ค่อยกล้าเพราะ
ชุมชนเริ่มตื่นตัว
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 และด้วยข้อมูลท่ีเยาวชนสำารวจป่าพรุคันธุลี แล้วส่ือความไปยังผู้หลักผู้ใหญ่
ของชุมชน ทำาใหป้ัจจุบนัมีการขอคนืพืน้ทีข่องพรคุันธลุีจากผูบุ้กรุกได้ทัง้หมด และ
มกีารนำาขอ้มลูเก่ียวกับพรคุนัธุลีท่ีชมุนุมสำารวจได ้สง่ตอ่ใหแ้ก่ DSI เพ่ือใชเ้ปน็ข้อมลู
ในการประกอบกำาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าต่อไป
 “หากเราไม่ปลุกกระแสให้เยาวชนรักธรรมชาติ มันก็ไม่มีประโยชน์ การที่
เด็กๆ ไปสะท้อนปัญหากับผู้ใหญ่ทำาให้ผู้ใหญ่หันมาคิดว่า เยาวชนยังเห็นความสำาคัญ
ของป่าพรุ จึงเป็นผลทำาให้ขอคืนพ้ืนที่ป่าพรุกลับมาได้ท้ังหมด ปัจจุบันคนที่รุกล้ำ�
เริ่มไม่ค่อยกล้าเพราะชุมชนเริ่มต่ืนตัว” ลุงเจือ ในฐานะครูภูมิปัญญา ที่สนับสนุน
ชุมนุมมาโดยตลอด กล่าวด้วยดวงตาเปี่ยมความสุข

 จากปา่พรผุนืสดุทา้ยของ จ.สรุาษฎรธ์าน ีท่ีเกือบจะเสือ่มโทรมลงจนเหลอื
แต่ชื่อ ใครจะเชื่อว่าก้าวย่างเล็กๆ ของชุมนุมที่มีเยาวชนเป็นสมาชิกหลัก จะก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้ และไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงของ
พรุคันธุลี ที่วันน้ีกำาลังฟ้ืนตัวข้ึนในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน แต่รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่ของ อ.ท่าชนะ ท่ีชุมชนเกิดจิตสำานึก และได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกปักรักษาทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเองอย่างเข้มแข็ง
 ด้วยเหตุนี้ ท่ามกลางหน้าฝนยาวนานตลอด 8 เดือน อย่าแปลกใจถ้าจะ
เหน็นกบนิหลาอยู่เหนอืพรคุนัธุล ีเช่นเดยีวกับปลาทีก่ำาลังฉ่ำ�นำา้ซึง่หลอมรวมมาจาก
สายฝน ขณะที่ชาวบ้านอาจกำาลังร้องเพลงอย่างสำาราญ
 เพราะทกุคนเรยีนรูแ้ลว้ว่า ความสขุท่ีแท้ไมไ่ด้เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ 
เอาแพ้เอาชนะกัน แต่เกดิไดจ้ากการพ่ึงพาอาศยักันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
ท่าชนะในวันนี้จึงไม่มีใครชนะ แต่ทุกคนกำาลังมีความสุข
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

สำ�รวจและเก็บข้อมูลป่�พรุ

‘ป่�พรุ’ เสื่อมโทรม ถูกบุกรุกพื้นที่ 
มีปัญห�ก�รดึงนำ้�ในป่�พรุไปใช้
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เด็กๆ ทร�บข้อมูลสภ�พป่�

นำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ผลิตสื่อเผยแพร่
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
วรรณนิภ� หนูขวัญ (เหมียว)
ประธานชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 

พิไลวรรณ ภักดีเรือง (ฟ�ง)
เลขานุการชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 

“แต่เดิมไม่ได้สนใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม มาเข้าชุมนุมน้ีเพราะชุมนุมอ่ืนเต็ม 
แต่พอได้ทำากิจกรรมกับชุมนุมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ ก็เร่ิมรู้สึก
ว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้แลกกับความเหนื่อยของเรามันคุ้ม ความรู้มันมีค่า
มากๆ จากท่ีชอบอยู่คนเดียว ไม่พูดจากับใคร ไม่กล้าแสดงออก แต่เม่ือ
ได้ร่วมทำากิจกรรมก็เริ่มกล้าพูด กล้าแสดงออก อยากรู้อะไรก็ถาม 
และจากคนท่ีไม่คิดอะไรมาก คิดว่าป่าพรุเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของ
เราคนเดียว เราทำาคนเดียวแต่คนอื่นๆ ไม่ทำาเราจะทำาเพ่ืออะไร แต่
เมื่อเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในชุมชนที่มีแนวโน้มเพ่ิม     
มากขึ้น จึงอยากจะเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่
ย่ังยืนต่อไป ตอนนี้เรารักที่จะทำา กล้าที่จะอนุรักษ์ แม้คนอื่นไม่ทำา    
เราก็พยายามทำา หาเพ่ือนมาทำากับเรา ชว่ยกันแก้ปญัหาไปทลีะนดิ”

“เดิมไม่ค่อยมีความรู้ด้านป่า เป็นคนพูดเบา พูดไม่รู้เร่ืองเพราะมีความรู้
ไมม่ากพอ ไมม่ทีกัษะการเก็บขอ้มลู ไมค่อ่ยรูจ้กัตนเองว่าเราทำาอะไร
ได้ดี แต่เม่ือได้ทำาโครงการก็ได้ความรู้ใหม่ๆ ท้ังเร่ืองกระบวนการ การวัด
ปริมาณคาร์บอน การมีส่วนร่วมกับชุมชน มีแรงจูงใจเยอะขึ้นในการ
ทำางานต่างๆ และจากการทำากิจกรรม ก็ทำาให้เกิดความตระหนักในการ
ดูแลสิง่แวดลอ้ม ปญัหาปา่พรถูุกทำาลาย พ้ืนท่ีปา่พรุลดน้อยลงเร่ือยๆ 
ถ้าเกิดทกุคนยังน่ิงเฉยปา่พรคุนัธุลก็ีจะสญูหายไป จงึอยากมสีว่นรว่ม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป”

โครงก�รเย�วชนรักษ์ท่�ชนะพ�น้องเรียนรู้ดูแลป่�พรุ 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาววรรณิภา หนูขวัญ

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวพิไลวรรณ ภักดีเรือง   
2. นางสาวแพรวนภา สันหลี
3. นางสาวกาญจนาวดี ภักดีเรือง      
4. นางสาวเยาวรินทร์ สันหลี   
5. นางสาวจิตสุภา อินทร์แก้ว       
6. นางสาวหทัยรัตน์ เที่ยงสุข  
7. นางสาวสาลินี บุญชัยพึ่ง
8. นางสาวนิชฎาภรณ์ ปราถนา
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

รัตน� ชูแสง (อี๊ด) 
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ 

อ�จ�รย์สุจินต์ สุทธิวร�งกูล
ที่ปรึกษาชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนท่าชนะ 

เจือ ศิว�ยพร�หมณ์
ครูภูมิปัญญา หนึ่งในแกนนำากลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ภูเขาคันธุลี

“โครงการน้ีใช้กระบวนการชวนเด็กๆ 
คิดวิเคราะห์ หาข้อสรุปร่วมกันก่อน
ออกแบบกิจกรรม และสรุปบทเรียน
การทำางานแตล่ะครัง้เพ่ือวางแผนการ
ทำางานร่วมกันต่อ ส่วนใหญ่จะท้ิง
ประเด็นคำาถามให้เด็กๆ ได้คิดและ
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจากการทำางาน
ร่วมกันมา เห็นว่าน้องๆ รู้จักวางแผนงาน
มากข้ึน มีการคุยกันมากข้ึน ทำางานเสร็จ
มีการสรุปงาน มองหาข้อผิดพลาด
และทางแก้ไข ต้องถือว่าโครงการ  
ปลูกใจรักษ์โลก ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึก
ปฏิบัตกิารจริง นอกเหนอืจากการเรยีน
ในห้องเรียน ทำาให้เด็กมีฐานการทำางาน
ในชุมนุมชัดเจนขึ้น และได้นำาความรู้
ที่ได้จากโครงการไปเผยแพร่กับกลุ่ม
เพื่อนๆ ในชุมนุมได้เป็นอย่างดี”

“อาจารย์เขา้มาชว่ยดแูลชมุนมุตัง้แต่
ปี 2550 คอยสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กๆ โดยโรงเรียนยินดีสนับสนุน
กิจกรรมของชมุนมุเพราะเปน็รปูธรรม
ที่สามารถนำามาประเมินผลด้าน      
การศึกษาได้ส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่ง   
คืออยากให้เด็กๆ ในพ้ืนท่ีได้รู้จัก
ทรัพยากรในชุมชนตนเอง ใครถาม      
ก็สามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจ 
บางคนจบไปแลว้ไมไ่ดเ้รยีนตอ่ ก็หวัง
ว่าเขาจะจดจำาได้ ว่าครั้งหน่ึงเคย
อนุรกัษ ์เคยเรยีนรูศ้กึษามา วันหนึง่โต
เป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม     
เสียเอง”

“ได้เข้ามาช่วยชุมนุมเยาวชนรักษ์
ท่าชนะในเรื่ องการให้ข้อมูลชื่ อ        
พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ เรื่องระบบนิเวศ   
ลุงรู้สึกภูมิใจที่ได้มาให้ความรู้ กับ
เด็กๆ เพราะถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด
รุ่นต่อรุ่น ต่อไปธรรมชาติคงหาย         
ไปหมด จะไม่มีคนสืบสาน”

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์   
โรงเรียนท่าชนะ
อาจารย์สุจินต์ สุทธิวรางกูล 
โรงเรียนท่าชนะ
นางสาวรัตนา ชูแสง  
กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

นายเจือ ศิวายพราหมณ์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นายจันทร์โชติ ภูศิลป์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นางดวงแข ชัยดำารงฤทธิ์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
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	 ในโลกสีหม่นๆ	ท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ	ป่าสีแห้ง	ดินสีจืด	และนำา้สีหมอง	ล้วนเป็น
ภาพที่ไม่ว่าใครได้เห็นต่างก็ไม่สบายใจด้วยกันทั้งนั้น	
	 ยังมีเยาวชนกลุ่มเล็กๆ	กลุ่มหน่ึงใน	จ.เชียงราย	ท่ีตัดสินใจลุกข้ึนมาแต้มสี
ให้แก่โลกหม่นๆ	ใบเดิมน้ีให้กลับคืนมีสีสันข้ึนมาบ้าง	แน่นอนว่าแต้มสีของพวกเขา
ย่อมเป็นเพียงจุดเล็กๆ	บนโลก	แต่แต้มสีเล็กๆ	เหล่านั้น	ได้ช่วยชุบชีวิตบ้านเกิด
ของพวกเขาให้เริ่มกลับมามีสีสันและชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
	 ขอชวนไปรู้จักกับ	 ‘กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว’	ที่การลงมือทำาของ
พวกเขากำาลังบอกแก่เราว่า	ไม่สำาคัญหรอกว่าคนอื่นจะทำาหรือไม่	แต่สำาคัญที่ว่า
ตัวเราทำาแล้วหรือยัง?

03 แต้มโลกสสีวย 
ด้วยพู่กันสเีขยีว
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย
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ทุกสีสันในโลก
ล้วนเกิดจาก ‘แม่สี’

 บนพ้ืนทีล่าดเอยีงเชงิเขาดอยยาว เปน็ท่ีตัง้ของบา้นแดนเมอืง ต.บญุเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ชุมชนกว่า 200 ครัวเรือนใช้ชีวิตท่ามกลางลมหนาวด้วย
การทำาเกษตรกรรมเล้ียงชพี ทัง้ทำานา ไรข่า้วโพด และเลีย้งสตัว ์โดยอาศยันำา้อปุโภค
บริโภคที่อุดมสมบูรณ์ทั้งจากต้นนำ้าบนดอยผาหมอก นำ้าตกแดนดง ห้วยแดนเมือง 
และแม่นำ้าอิงที่ไหลผ่านท้ายหมู่บ้านขนานไปกับเทือกเขา
 นอกจากทำาเกษตรในพ้ืนท่ีตนแล้ว ยังมีพ้ืนท่ีป่าชุมชนแดนดง ท่ีมีอาณาเขต
เกือบ 3,000 ไร่ ซ่ึงคนในชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ังเก็บเห็ด หาหน่อไม้ 
และหาฟืน ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชุมชนวางไว้
 แต่ด้วยการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่ามาอย่างยาวนาน รวมถึงมีชาวบ้าน
และคนนอกหมู่บ้านละเมิดกฎ ลักลอบเข้าไปตัดไม้เพ่ือนำาไปสร้างที่อยู่อาศัยและ
เผาถ่านขาย ทำาให้ป่าต้นนำ้ามีสภาพเสื่อมโทรมลง ต้นไม้ใหญ่เริ่มหายไป ลำาห้วย
แห้งแล้งในฤดูแล้งและเกิดไฟป่าบ่อยข้ึน ของป่าท้ังเห็ดและหน่อไม้นับวันจะหายากข้ึน 
 กาญจนา กาวิชยั หรอื ‘แจค๊’ กรรมการประสานงานเยาวชน กลุม่ปา่ชมุชน
บา้นงามเมอืง เปน็ผูห้นึง่ท่ีเลง็เหน็ถึงปญัหานี ้กอปรกับในชมุชนเองก็กำาลงัประสบ
ปัญหาเยาวชนติดอบายมุข ทั้งเกมและยาเพสติด แจ๊คจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ    
แก้ปญัหาท้ังสองดา้นน้ีโดยใชวิ้ธีการยิงปนืนัดเดยีวไดน้กสองตวั นัน่คอื ดงึเยาวชน
ออกจากอบายมุข โดยใช้กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเครื่องมือ



51

แต้มสีเขียวให้พสุธา 
ระบายสีฟ้าให้สายนที

น้องทุกคนที่เข้ามาทำางานอนุรักษ์ในวันนี้     
ถือเป็นตัวแทนให้กับอีกหลายคนที่ เขา             
มีโอกาสทำาแต่ไม่ทำา หรือบางคนอยากทำา      
แต่ไม่มีโอกาส

 ‘กลุม่เยาวชนรุน่ใหมห่วัใจสีเขียว’ จงึเกิดข้ึนจากการเปน็ตวัตัง้ตวัตขีองแจค๊ 
ที่ชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านให้มารวมกลุ่มทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนกัน โดยเป็นการ
เขา้หาเพ่ือชกัชวนด้วยสายตาทีม่องเห็นถงึศกัยภาพและพลงัในการทำางานจติอาสา
ของเยาวชน การตั้งเป้าหมายในการรวมกลุ่มจึงไม่ได้เกิดจากความคิดของแจ๊ค     
แต่เป็นความคิดของน้องๆ ซึ่งได้รับกระบวนการกระตุ้นให้เกิดความคิด นำาเสนอ 
และหารือร่วมกัน
 “คำาถามแรกๆ ท่ีถามคือ น้องๆ คิดว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรบ้างท่ีเป็น
ปัญหาของเยาวชน ผลปรากฏว่าน้องงงค่ะ (หัวเราะ) แต่จากนั้นไม่กี่นาที คำาตอบ
มากมายก็พรั่งพรูออกมา ซ่ึงนั่นแหละคือจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ท่ีกำาลังจะนำาพวกเขาให้
ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง” แจ๊คกล่าวถึงการนัดคุยกลุ่มกันครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นมี
น้องๆ มาร่วม 4-5 คน
 เมื่อถูกกระตุ้นจากกระบวนการ น้องๆ ก็ได้สะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไข 
และอื่นๆ อีกมากมายออกมา เปรียบเหมือนเวทีการพูดคุยกันนั้นเป็นจานสี และ
แจค๊คือแมส่ ีซึง่ทำาหนา้ทีโ่ยนโจทย์ท่ีท้าทายความคดิให้แกน่อ้งๆ นำาไปคดิวิเคราะห ์
เกิดการผสมกันระหวา่งแมส่หีรอืโจทยข์องแจค๊ กับความคิดหรือพ้ืนสเีดมิของนอ้งๆ 
จนได้สีใหม่ขึ้นบนจานสี
 นั่นคือสีเขียว

 แจ๊คและน้องๆ ได้รวมตัวพูดคุยกันอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งครั้งหลังๆ เป็นฝ่าย
น้องๆ เองด้วยซ้ำ�ที่มารอแจ๊ค แสดงชัดถึงความใส่ใจ และกระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึน 
จนถึงจดุท่ีสมาชกิทกุคนมคีวามตอ้งการทีจ่ะชว่ยพัฒนาชมุชนบา้นเกิด การเริม่ตน้
ทำากิจกรรมจึงเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีงบประมาณ
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 กิจกรรมแรกของกลุ่มคือ การปลูกต้นไม้ในชุมชน โดยได้งบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาล กิจกรรมน้ีมีคนในชุมชนมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยกันเกือบ 100 คน 
และถือเป็นกิจกรรมแรกท่ีพวกเขาได้แต้มสีเขียวให้กับแผ่นดินบ้านเกิด โดยมีการ
ต้ังเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า จะมีการติดตามความเปล่ียนแปลงตลอด 5 ปีนับแต่ปลูก 
ถือเป็นการวางระบบคิดให้แก่สมาชิกของกลุ่มให้มีการทำางานอย่างเป็นแบบแผน
ต่อเนื่อง และเหนืออื่นใด คือเป็นการปลูกจิตสำานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่น้องๆ ไปโดยปริยาย
 จากการสรุปบทเรียนหลังทำากิจกรรม ทางกลุ่มพบปัญหาหลักๆ คือ การปลูก
ต้นไม้ในหน้าแล้ง ทำาให้ต้นไม้ส่วนหนึ่งได้รับนำ้าไม่เพียงพอ พ้ืนที่ปลูกอยู่ไกลจาก
ชุมชนและการคมนาคมไม่สะดวก ทำาให้ยากแก่การเดินทางไปดูแลรักษา ปลูกต้นไม้
ผิดวิธี คือ ไม่ได้กลบดินให้แน่น อันเกิดจากทางกลุ่มไม่ได้อธิบายการปลูกให้กับทุกคน
ที่มาร่วมกิจกรรม รวมท้ังพ้ืนที่จัดกิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ทำาให้ไม่สามารถดูแล        
ได้ท่ัวถึง เป็นต้น ซึ่งบทเรียนท่ีได้รับถือเป็นประสบการณ์สำาคัญที่จะช่วยฝึกทักษะ
การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต
 นอกจากนีก้ลุม่ยังไดท้ำากิจกรรมพัฒนานำา้ตกแดนดง ดว้ยการจดัการขยะ 
โดยสมาชกิของกลุม่มกีารแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบคัดแยกขยะจากหลุมและนำาไปขาย
เป็นค่าขนม แต่นั่นก็เป็นเพียงการจัดการปลายทางเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการ
จดัการขยะทีต่น้ทาง จงึได้นำาเรือ่งขยะบนนำา้ตกไปพูดคยุกับผูใ้หญ่ในชมุชน จนเกิด
เป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน ถือเป็นความสำาเร็จอีกหนึ่งก้าวของกลุ่มท่ีช่วยระบาย  
สีฟ้าใสคืนให้แก่ต้นนำ้าของชุมชน ทั้งยังสามารถผลักดันให้เกิดกฎระเบียบด้าน         
สิ่งแวดล้อมของชุมชนขึ้นมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกิน
เท่าน้ัน...แต่ถ้าคนนอกเข้าไปเก็บมาขายมัน
ไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมา
ตักเตือนคุยกัน เพราะมีกฎกติกาของชุมชน
เองที่แกนนำาวางไว้
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 กิจกรรมท่ีประสบผลสำาเร็จได้สร้างกำาลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
หวัใจสเีขยีวเปน็อย่างดี และมากกว่านัน้คอื การลงมอืทำาใหเ้ห็นของนอ้งๆ ก็ไดช้ว่ย
ขยายผลสรา้งแนวรว่มให้เกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิเหน็ไดจ้ากสมาชกิกลุม่ทีเ่พ่ิมขึน้จาก 
13 คน เป็น 30 คน
 ถึงจุดนี้ กลุ่มเริ่มเล็งเห็นถึงความสำาคัญของแนวร่วม ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน จึงน่าจะถึงเวลาท่ีต้องย่ืนพู่กันและสอนวิธี
ระบายสีให้คนอื่น มาร่วมด้วยช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้ชุมชน เพ่ือให้การสร้าง
จิตรกรรมของชุมชนในครั้งนี้มีพลังมากขึ้น และเพื่อขยายผลการสร้างจิตรกรรมใน
พื้นที่รอบข้างและอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
 นีเ่องจงึเปน็ทีม่าของการจดัทำา ‘โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม’ 
นำาเสนอต่อโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำาคัญคือ กิจกรรม 
‘ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นำา้ ป่า’ ท่ีพาเยาวชนสำารวจเรียนรู้พืชสมุนไพร
และติดตามประเมินสภาพป่าจากการวางแปลงสำารวจเพ่ือจัดทำาฐานข้อมูล ซึ่งมี

ถึงเวลายื่นพู่กัน
ให้คนอื่นๆ
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จุดประสงค์อยู่ท่ีการผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเกิดความรักหวงแหนป่าไม้และ
ธรรมชาติในพื้นที่ของตน 
 เพราะปจัจบุนัปญัหาหลกัท่ีเกิดขึน้กับปา่ชมุชนแดนดงกค็อื การบกุรกุของ
คนนอกพื้นที่
 “คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกินเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าคนนอก
เข้าไปเก็บมาขายมันไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมาตักเตือนคุยกัน 
เพราะมีกฎกติกาของชุมชนเองท่ีแกนนำาวางไว้ แต่มันก็แก้ไม่หายเพราะพ้ืนที่มัน
เชื่อมต่อกันหมด” แจ๊คอธิบายถึงปัญหา
 ด้วยเหตุน้ี การท่ีค่ายมีจุดประสงค์อยู่ท่ีการปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหน
ป่าไม้และธรรมชาติ ก็เพ่ือสร้างจิตสำานึกในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนท่ี    
ซึง่มหีนา้ทีด่แูลปกปอ้งทัง้ทางตรง คอื ชว่ยกันสอดสอ่งดแูล รวมไปถึงทางออ้ม คือ 
การขยายผลความรู้และสร้างจิตสำานึกรักษ์ธรรมชาติออกไปในวงกว้างนั่นเอง

สิ่งเหล่านี้เราทำาเพื่อตัวเราและเพื่อบ้านเรา
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 ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นำ้า ป่า ของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
หัวใจสีเขียว ถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี มีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จำานวน 46 คน มาร่วมเรียนรู้ในค่าย โดยทุกคน    
ได้รับความสนุกและเกิดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของการทำาลายป่าไม้กันไป
ไม่มากก็น้อย 
 ตลอด 3 วัน 2 คืนของค่ายมีกิจกรรมมอบความรู้และสร้างจิตสำานึก
มากมาย โดยวันแรกเปน็การปพ้ืูนความรู้ให้แก่นอ้งๆ โดยวทิยากรปราชญ์ชาวบา้น 
ทั้งลุงถนอม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ท่ีมาเล่าประวัติป่าชุมชนและประวัติแม่นำ้าอิง 
และป้านวย ที่มาให้ความรู้เร่ืองสรรพคุณสมุนไพรและอาหาร ให้น้องๆ ได้รู้จัก
ทรัพยากรในชุมชนของตนเองว่ามีความสำาคัญอย่างไร 
 วันที่ 2 เป็นการลงพ้ืนท่ีวางแปลงสำารวจเรียนรู้ทรัพยากรจากพ้ืนที่จริง     
โดยอาศยัเครือ่งมอืจากศนูย์ฝกึอบรมวนศาสตรช์มุชนเพ่ือคนกับปา่ (รคีอฟ) มกีาร
แบง่กลุม่น้องๆ ออกเปน็ 4 กลุม่ แต่ละกลุม่วางแปลงสำารวจโดยขงึเชอืกสรา้งพ้ืนท่ี
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x10 เมตร พร้อมเก็บข้อมูลชนิดและจำานวนของพืชพันธ์ุ 
ความหนาแน่น ลักษณะของดิน รวมไปถึงรอยเท้าสัตว์ในแปลงนั้น โดยมีลุงสัก 
ผูใ้หญ่บา้น เปน็วทิยากรผูใ้หข้อ้มลูความรู ้กอ่นจะนำาขอ้มลูการวางแปลงสำารวจใน 
4 พื้นที่มาสรุปร่วมกันในช่วงบ่าย เพื่อจัดทำาเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของป่าชุมชน
แดนดง ก่อนทีใ่นวนัท่ี 3  จะมกิีจกรรมฟ้ืนฟูทรพัยากรดว้ยการปลกูตน้ไม ้และมกีาร
สรุปบทเรียนร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากค่าย และส่ิงท่ีอยากทำาร่วมกันต่อไป         
ในอนาคต
 การจัดค่ายในครั้งน้ีถือเป็นงานใหญ่ท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนได้มีโอกาส    
แสดงฝีมืออย่างเต็มท่ี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มใช้วิธีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละคน   
อย่างชดัเจน เชน่ สนุนัท ์ตะ๊อา้ย หรอื ‘นิค’ ประธานกลุม่ ทำาหน้าทีป่ระสานงานกับ
ผูใ้หญ่บ้านและดูแลการทำางานของสมาชกิ โยธกา ยะอิน่แก้ว หรือ ‘โย’ แกนนำากลุ่ม 
ทำาหน้าท่ีประสานงานท่ัวไป ขณะท่ี สุชาดา ทวีคูณ หรือ ‘หน่ึง’ ทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
รวมไปถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีช่วยกันคนละไม้ละมือ ท้ังดูแลน้องๆ ในค่าย การลงทะเบียน 
สันทนาการ จดประเด็นขึ้นกระดาน เป็นพี่เลี้ยงนำากิจกรรมเวลาเข้าฐาน เป็นต้น
 จากการจัดค่ายนี้ ทำาให้เยาวชนรู้จักพืชพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการสำารวจฐานข้อมูลและประเมินสภาพป่าชุมชน ทำาให้ชุมชนได้ข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับจำานวนต้นไม้ในป่าเพ่ือทำาการวางแผนอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต่อไปได้อีกด้วย       
ย่ิงไปกวา่น้ันคือการท่ีสามารถสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหมข่องชุมชนใหเ้ข้ามาเรียนรู้และ
ใส่ใจทรัพยากรแวดล้อมของบ้านเกิดตัวเอง

ค่ายจิตรกร
ของธรรมชาติ
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 หลังจากค่ายสิ้นสุดลง กลุ่มได้มีการสรุปบทเรียนออกมา ซึ่งแน่นอนว่า   
ตามประสานักจัดค่ายมือใหม่ ย่อมต้องมีข้อบกพร่องอยู่เป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย 
เช่น สถานที่ไม่พร้อม การแบ่งเวลาเข้าฐานกิจกรรมมีน้อยเกินไป เข้าไม่ถึงเยาวชน
ทั้งหมด ทำาให้มีน้องๆ ที่มาเข้าค่ายบางคนไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น
 นอกจากข้อบกพร่องท่ีพบ ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากน้องๆ ท่ีมาเข้าค่าย           
ว่าไดค้วามรูม้ากมายจากค่ายน้ี และหากมจีดัอีกในอนาคตก็จะมารว่มแนน่อน นีเ่อง
ที่เป็นกำาลังใจสำาคัญให้แก่สมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สีเขียวจาก
ปลายพู่กันของกลุ่ม ได้แต้มถูกที่หัวใจของน้องๆ เหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว
 อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายจะเป็นงานใหญ่และเป็นหมุดหมายที่กลุ่ม                   
ต้ังความหวังไว้ แต่ถึงท่ีสุด ค่ายก็เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึง ท่ามกลางกิจกรรมอีกนับร้อย
นับพันท่ีเยาวชนกลุ่มน้ียังต้องทำาต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเพ่ือดูแล
ชุมชนของตนเอง เพราะกิจกรรมทำาให้เขาได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับการดูแล
ชุมชนตนเองด้วย
 เพราะวิถีของนักพัฒนาน้ันไม่เคยมีคำาว่า ส้ินสุด แม้ค่ายจะจบลง แต่เส้นทาง 
การพัฒนาของสมาชิกกลุ่มยังคงทอดยาวออกไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจ    
หากในทุกๆ วันเสาร์ เราจะเห็นกลุ่มเยาวชนที่หัวใจเปื้อนสีเขียวกลุ่มนี้ ยังคงขึ้นไป
สำารวจแปลงทีว่างไว้อย่างสม่ำ�เสมอ ทัง้ยังมกีารวางแปลงเพ่ิมในพ้ืนทีส่ำารวจใหม่ๆ  
ในชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชนต่อไป
 พร้อมกันน้ียังมีการจัดทำาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ร้านค้าศูนย์บาท 
ท่ีให้คนในชุมชนนำาขยะมาแลกของกินของใช้จากร้านค้า รวมไปถึงค่ายพัฒนาเยาวชน
และแกนนำาเยาวชน ก็ยงัเปน็กิจกรรมทีพ่วกเขาต้ังใจทำากันอยู่เสมอไมเ่ปล่ียนแปลง 
ด้วยหัวใจสเีขยีวของพวกเขา ทีพ่รอ้มจะรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน
ให้กลับฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และปรารถนาท่ีจะขยายแนวร่วมออกไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
 เพราะคงไมม่ใีครอยากมองโลกสหีมน่ๆ ไปตลอดกาล กลุม่เยาวชนรุน่ใหม่
หัวใจสีเขียวคือตัวแทนของคนกลุ่มน้ัน ที่เลือกจะลุกข้ึนมาแต้มสีเขียวให้กับ                

 “ได้เห็นถึงความกระตือรอืรน้ของน้องๆ ท่ีตลอดคา่ยทุกคนรู้บทบาทหนา้ที่
ของตัวเอง และพร้อมท่ีจะรับฟังยามพ่ีบ่นพ่ีว่า แต่ทุกคนก็ยังมีรอยย้ิม มีเสียงหัวเราะ
ให้ได้เห็น มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในงานที่ทำา และน้องทุกคนท่ีเข้ามาทำางาน
อนุรักษ์ในวันน้ี ถือเป็นตัวแทนให้กับอีกหลายคนท่ีเขามีโอกาสทำาแต่ไม่ทำา หรือบางคน
อยากทำาแต่ไม่มีโอกาส สิ่งเหล่านี้เราทำาเพ่ือตัวเราและเพ่ือบ้านเรา” แจ๊คกล่าวถึง
น้องๆ ในกลุ่มด้วยรอยยิ้มภูมิใจ 

ในวันที่สีเขียว
ซึมลึกเข้าสู่หัวใจ
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ปา่ตน้นำา้ทีเ่คยแห้งหมอง และระบายสสีนัขับไลค่วามเสือ่มโทรมนานาท่ีสถิตอยูใ่น
ชุมชนของพวกเขาออกไปทีละเล็กทีละน้อย
 จริงอยู่ว่าแต้มสีของพวกเขาอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนโลกใบนี้ แต่จะมา
มัวพะวงถึงความใหญ่เล็กทำาไม ในเม่ือวันน้ีชุมชนบ้านเกิดของพวกเขากำาลังเปล่ียนสี
กลับไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง และการเปล่ียนแปลงน้ีเองท่ีทำาให้ทุกคนในชุมชน
มคีวามสขุและอกีประการหนึง่ทีเ่ราไมค่วรลมืก็คอื จติรกรรมสสีวยสดทกุชิน้บนโลก 
ล้วนเกิดจากจุดสีเล็กๆ ด้วยกันทั้งนั้น
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รบลักลอบตัดไม้ เย�วชนจึงม�
รวมพลังกันเพื่อแก้ไขปัญห�

สำ�รวจเรียนรู้พืชสมุนไพร 
และประเมินสภ�พป่�
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ว�งแปลงสำ�รวจทรัพย�กร 
เก็บข้อมูลชนิดและจำ�นวนของพืชพันธุ์

ฟื้นฟูป่�ด้วยก�รปลูกต้นไม้

ให้ผู้รู้เล่�ประวัติของป่�และ
คว�มรู้เรื่องสมุนไพร
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สุนันท์ ต๊ะอ้�ย (นิค) 
ประธานกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

โยธก� ยะอิ่นแก้ว (โย) 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม 

สุธ�ด� ทวีคูณ (หนึ่ง)
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

“จากสภาพป่าชุมชนท่ีถูกทำาลายไปมาก จึงมีแรงบันดาลใจที่จะทำา
โครงการข้ึนเพ่ือปลุกพลังของวัยรุ่นหนุ่มสาว ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยการผลักดันให้น้องๆ 
เยาวชนรัก หวงแหนป่าไม้และธรรมชาติที่น้องๆ อาศัยอยู่”

“ต้องการให้หมูบ้่านมีสีเขียว และตอ้งการทำาให้คนในหมูบ่า้นรักตน้ไม้
มากขึ้น อยากทำาให้คนในชุมชนรักธรรมชาติ และรักการปลูกป่า      
ทั้งๆ ท่ีเม่ือก่อนไม่รู้อะไรเลย เข้ามาเพราะพ่ีแจ๊คชวน แต่เด๋ียวน้ีรู้จัก
พันธ์ุไม้ รู้วิธีการคำานวณความสูงจากการวัดวงรอบ”

“อยากเห็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ข้ึน และอยากมีเครือข่ายเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีพร้อมจะทำางานพัฒนาชุมชนด้วยกัน ดีใจท่ีได้เข้าร่วมโครงการ เพราะ
ช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองอย่างมาก ทั้งรู้จักพันธ์ุไม้มากข้ึน รวมถึง
การเพาะการปลูกซึ่งได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ อีกอย่างคือกล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จากที่แต่ก่อนเป็นคนไม่พูดเลย”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ก�ญจน� ก�วิชัย (แจ๊ค) 
กรรมการประสานงานเยาวชน 
กลุ่มป่าชุมชนบ้านงามเมือง

โครงก�รเย�วชนอ�ส�พัฒน�สิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย

หัวหน้�โครงก�ร
นายสุนันท์ ต๊ะอ้าย    
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวโยธกา ยะอิ่นแก้ว   
2. นางสาวสุชาดา ทวีคูณ
3. นายจิรวัฒน์ เตชะ
4. เด็กชายพันธกร โพธิ

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวกาญจนา กาวิชัย 
เครือข่ายป่าชุมชนแดนดง

“ต้องให้โอกาสในการแสดงออกกับ
เยาวชนอย่างเต็มท่ีในการคิดและ
ปฏิบัติ เติมความรู้ทักษะและใส่เรื่อง
จิตสำานึกให้โดยไม่ช้ีนำาความคิดเยาวชน 
เพ่ือเยาวชนจะได้โตข้ึนเป็นแกนนำา
ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ มคีวามรกับา้นเกิด
ของตนเอง”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน
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	 สำาหรบันกัทอ่งเทีย่ว	‘นำา้ตกทลีอซ’ู	อาจเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วตามธรรมชาติ
ที่มีความสวยงามติดอันดับโลก	 เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแบบผจญภัย	
ที่ควรค่าแก่การไปเยือนเพื่อเล่นนำ้าและถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งในชีวิต
	 แต่สำาหรับคนใน	 อ.อุ้มผาง	 นำ้าตกแห่งนี้มีความเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของ
พวกเขาอย่างแยกไม่ออก	และวันน้ี	พ้ืนท่ีต้นนำา้ของนำา้ตกแห่งน้ีกำาลังประสบปัญหา
เสื่อมโทรมอย่างหนัก
	 ด้วยเหตุน้ี	ขณะท่ีนักท่องเท่ียวกำาลังช่ืนชมความสวยงามอยู่เบ้ืองหน้านำา้ตก	
เบ้ืองหลังลึกเข้าไปในผืนป่า	เยาวชนกลุ่มหน่ึงได้รวมตัวกันฟ้ืนฟูป่าต้นนำา้	เพ่ือรักษา
ธรรมชาติ	วิถีชีวิตของชุมชน	และนำ้าตกทีลอซูไว้
	 ขอชวนลัดเลาะเข้าไปเบื้องหลังนำ้าตก	 ทำาความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนที่					
ลุกขึ้นมาปกป้องผืนป่าและธรรมชาติกลุ่มนี้

04
คนืสายนำ้าให้ทลีอซู 
ปลูกจติสำานกึสู่เยาวชน
โดย : กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก
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ก่อนที่สายนํ้าตก
จะแห้งเหือด
 ‘ลำาห้วยกล้อทอ’ ถือเป็นแหล่งชุ่มนำ้าสำาคัญท่ีถูกจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้นนำ้า
ช้ันเอ อันถือเป็นต้นนำา้ของนำา้ตกทีลอซู ก่อนจะไหลลงสู่แม่นำา้แม่กลองท่ี ต.แม่ละมุ้ง 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทำาให้พื้นที่ต้นนำ้าแห่งนี้กลายเป็นที่พึ่งพิง
ของผู้คนมากมาย ซ่ึงหน่ึงในน้ันก็คือ ชุมชนปกาเกอะญอ ท่ีพ่ึงพาอาศัยผืนป่าแห่งน้ี
มาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
 แต่ในวันนี้ ป่าต้นนำ้าแห่งน้ีกำาลังเสื่อมโทรมลง อันเน่ืองมาจากการตัดไม้
และบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพด ทำาให้สูญเสียพ้ืนที่ป่า
อย่างรวดเร็วและหน้าดินถูกทำาลายเป็นจำานวนมาก เม่ือถึงฤดูฝนนำา้หลาก ดินจำานวน
มหาศาลจะไหลลงสู่ลำาห้วย กีดขวางทางนำ้าจนทำาให้ลำาห้วยตื้นเขิน เกิดปัญหา    
การขาดแคลนนำา้ในพ้ืนท่ีอย่างท่ีไมเ่คยเปน็มาก่อน ท้ังปรมิาณนำา้ในนำา้ตกทีลอซท่ีู
ลดน้อยลง รวมถึงปริมาณนำา้ในแอ่งนำา้ท่ีชาวบ้านกล้อทอ ต.แม่จัน ใช้อุปโภคบริโภค 
กล็ดลงและเหอืดแหง้ในฤดแูล้ง ซึ่งไม่เคยปรากฏมากอ่น นอกจากนี้ยงัไม่รวมการ
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หากปลูกฝังจิตสำานึกและเจตนารมณ์ที่ดี     
ให้แก่เยาวชน...ในอนาคตก็จะมีนักอนุรักษ์
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน...ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติให้กลับคืนสู่โลกของเราได้อย่าง
ยั่งยืนสืบไป

ใช้สารเคมีจำานวนมากในการเพาะปลูก ที่ทำาลายระบบนิเวศอย่างหนัก และส่ง     
ผลกระทบต่อสิง่มชีวิีตในปา่ ตลอดจนสขุภาพของคนในชมุชนอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่ง
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัญหาท่ีทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลายอย่างหนัก 
ด้วยตระหนักดีว่า ธรรมชาตอิยูไ่ดโ้ดยไมม่มีนษุย์ แตม่นุษย์อยู่ไมไ่ดถ้้าไมม่ธีรรมชาต ิ
ทำาให้กลุ่มเยาวชนซ่ึงใช้ชีวิตและทำากิจกรรมอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงรับรู้สถานการณ์ท่ีป่าต้นนำา้
ถูกทำาลายมาโดยตลอด คิดว่าหากยังมีการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ สุดท้ายเขา
และคนในชุมชนก็จะประสบปัญหาในการดำารงชีวิต และเห็นว่าตนเองน่าจะเป็น
กำาลังสำาคัญในการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงตัดสินใจจับมือกัน      
พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกเพ่ิมเติมจากโรงเรียนกล้อทอ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานหมายกอบกู้ป่าต้นนำ้าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ภายใต้
ช่ือ ‘กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำาเภออุ้มผาง’ ซ่ึงได้รับการผลักดันจากนายอดิศร บุญตาล 
อดีตประธานกลุ่มดอกเสี้ยว และนายสมประสงค์ ม่ังอะนะ ผู้อำานวยการโรงเรียน
อุ้มผางวิทยา และได้ส่งต่อข้อมูลด้านวิชาการ รวมถึงข้อมูลเครือข่ายแนวร่วมของกลุ่ม 
ให้ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตั้งต้นกิจกรรมต่อไป
 “เราเห็นนำา้ตกทีลอซูมาต้ังแต่เด็ก เห็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ท่ีเป็นแหล่งกำาเนิด
ของนำา้ตก แต่ต่อมาเรารูส้กึว่าปา่มนัหายไปเยอะมาก เพราะมกีารทำาลายปา่ เข้าไป
ทำากินในป่า เช่น มีนายทุนไปกว้านซื้อท่ีดินเพ่ือทำาไร่ ทำาให้ความสมบูรณ์ของป่า
หายไปอย่างเห็นได้ชัด เคยคิดเล่นๆ ว่าถ้าป่าหมดไปจริงๆ นำ้าตกทีลอซูท่ีเป็น     
แหล่งรายได้หลักของอุ้มผางก็คงจะหายไปด้วย ...เราจึงอยากช่วยอนุรักษ์ เพราะ
ถ้าเรารักษาป่าไว้ก็เท่ากับเรารักษาทีลอซูด้วย” ลักษิกา สมจิตร หรือ ‘ใบเฟิร์น’     
แกนนำากลุ่มนักคิดเพ่ือสังคม และแกนนำารุ่นแรก กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำาเภอ
อุ้มผาง เล่าถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนอำาเภออุ้มผางขึ้นมา 
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 กลุม่เครอืข่ายเยาวชนอำาเภออุม้ผางมเีจตนารมณ์ในการทำางานทีแ่นว่แน ่
น่ันคอืดแูลรกัษาปา่ใหอ้ยู่คูอุ่ม้ผางตลอดไป โดยแนวคดิในการทำางานของกลุม่ คอื 
รักษาพ้ืนท่ีป่าไว้ให้ได้มากท่ีสุด ปลูกเสริมในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม ป้องกันการบุกรุกป่าเพ่ิม 
และรณรงค์ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
 “พวกเรามกีารทำางานรว่มกับเพ่ือนๆ ต่างโรงเรยีนทีอ่ยู่ในเขตอำาเภออุม้ผาง
เหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของ      
นำา้ตกทีลอซเูอาไว้ เพราะใครก็รกับา้นเกิดกันท้ังนัน้ คนรกับา้นเกิดจงึสรา้งเครอืขา่ย
เพ่ือรกัษาปา่ไว ้เพราะถ้าเรารกัษาปา่ไว้ได้ กเ็ท่ากับเรารกัษาทีลอซูไดด้ว้ย” ใบเฟิรน์
กล่าวถึงแนวคิดในการทำางานของกลุ่ม ท่ีเปรียบได้กับเหล่าต้นกล้าท่ีได้รับการกระตุ้น
ให้ตดิตา จนเกิดจติสำานกึในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถ่ินอย่างเข้มแข็ง 
และด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในพ้ืนที่ จึงทำาให้ต้นกล้าท่ีติดตาแล้ว             
ได้มีโอกาสแตกก่ิงก้าน เพ่ือขยายการดำาเนินงานอนุรักษ์ในชุมชนให้กว้างไกลออกไป
 เมื่อใบเฟิร์นและเพ่ือนๆ แกนนำาในกลุ่มเรียนจบชั้น ม.6 ทำาให้แต่ละคน
ตอ้งแยกย้ายไปเรยีนต่อระดับมหาวทิยาลยัในต่างถ่ิน โดยเธอไดเ้รยีนสาขาปรชัญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกับเพื่อน             
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 “ความสวยงามเบื้องหน้าของนำ้าตกทีลอซูและผืนป่าที่นักท่องเที่ยวได้มา
เหน็นัน้ เบือ้งหลงัเต็มไปด้วยการบกุรกุปา่เพ่ือปลกูพืชเชงิเดีย่ว มกีารใชส้ารเคมแีละ
ปนเปื้อนสู่แหล่งนำ้า ก่อนจะไหลลงมาสู่ชุมชน หากไม่ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าให้    
คงอยู่ อนาคตก็จะไม่มีสายนำา้ตกท่ีสวยงามให้ได้ชมกันอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอีกมากมายที่ต้องอาศัยนำ้าในการหล่อเลี้ยงชีวิต”

ในมหาวิทยาลัยจัดตั้งกลุ่มนักคิดเพ่ือสังคมเพ่ือทำากิจกรรมและโครงการด้าน            
สิ่งแวดล้อม
 ประกอบกับความต้ังใจเดิมท่ีอยากจะสานต่องานของกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนอำาเภออุ้มผาง ด้วยการผลักดันและพัฒนาน้องๆ แกนนำาแถว 2 ขึ้นมา        
ให้มีศักยภาพในการคิดและดำาเนินงานในพ้ืนที่ เพราะแกนนำารุ่น 1 จะมีโอกาส    
กลับไปทำากิจกรรมได้ก็ในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาวเท่าน้ัน จึงได้ใช้ต้นทุน       
ทมีงานทีม่ ีคือ กลุม่นักคิดเพ่ือสงัคม ซึง่มาจาก ชมรมอาสาพัฒนา ม.เชยีงใหม ่และ
ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ และต้นทุนความฝันที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำาเภออุ้มผางในการร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากร       
ป่าต้นนำา้ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนถึงสภาพปัญหาและแนวการฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีป่าต้นนำา้ และได้จัดทำาโครงการ ‘Green Heart Green World : พัฒนาแกนนำา
เครอืขา่ยเยาวชนหวัใจสเีขยีว’ โดยไดรั้บการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษโ์ลก
 “เราเลง็เหน็ความสำาคญัของเยาวชนทีจ่ะเปน็กำาลังสำาคญัของประเทศชาต ิ
หากปลูกฝังจิตสำานึกและเจตนารมณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเหล่านั้น ในอนาคตก็จะมี   
นกัอนุรกัษธ์รรมชาตเิพ่ิมขึน้และขยายเครอืขา่ยไปยังหน่วยงานตา่งๆ ชว่ยกันฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติให้กลบัคนืสูโ่ลกของเราไดอ้ย่างย่ังยืนสบืไป” ใบเฟิรน์กลา่วดว้ย
แววตามุ่งมั่น

ถ่ายทอดความรู้ 
ส่งต่อจิตสํานึก 

หากไม่ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าให้คงอยู่ 
อนาคตกจ็ะไมม่สีายนำา้ตกทีส่วยงามใหไ้ดช้ม
กันอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอีก
มากมายที่ต้องอาศัยนำ้าในการหล่อเลี้ยงชีวิต
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 นี่คือสิ่งที่ใบเฟิร์นและผองเพ่ือนเครือข่ายแกนนำา พยายามส่งมอบต่อให้
แกนนำาแถว 2 และเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยจัดกิจกรรมค่าย ‘Green Heart Green 
World : พัฒนาแกนนำาเครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว’ ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการทำากิจกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้กับเยาวชนเครือข่ายเยาวชนอำาเภอ
อุ้มผางแถว 2 และขยายเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ให้เพิ่มขึ้น 
 “กลุม่เปา้หมายแรกเปน็นอ้งแถว 2 ทีเ่คยเปน็ผูเ้ขา้รว่มในกิจกรรมมาก่อน 
สำาหรับกลุ่มน้ีหวังจะพัฒนาให้เขาข้ึนมาจัดการงานเองได้ โดยใช้กิจกรรมใน
โครงการเป็นเครื่องมือ ให้เขาได้คิด มารับผิดชอบงาน และเรียนรู้ไปพร้อมกับ     
เพ่ือนใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สองคือเด็กและเยาวชนในชุมชนรุ่นใหม่ท่ีสนใจ   
ท่ีสำาคัญคิดว่าน้องๆ จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ   
ปัญหาจริงในพื้นที่” ใบเฟิร์นเล่าถึงเบื้องหลังความคิดในการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมการเรียนรู้หลักในค่ายออกแบบโดยพาเยาวชนสำารวจพ้ืนท่ีป่าต้นนำา้
กล้อทอ และนำ้าตกทีลอซู อำาเภออุ้มผาง โดยใบเฟิร์นและมิ้มช่วยกันออกแบบ     
เปน็หลกั ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเสรมิทักษะการสำารวจและรวบรวมข้อมลู
สถานการณ์พ้ืนทีป่่าตน้นำา้ เชน่ สภาพปา่ เนือ้ท่ี ความหลากหลายของปา่ กิจกรรม
นักสืบสายนำ้า กิจกรรมนักสืบสายลม และจัดทำาลายแทงธรรมชาติบ้านกล้อทอ   
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัญหาในพื้นที่ 
 ก่อนวันจัดกิจกรรมจะมาถึง น้องๆ แกนนำาแถว 2 ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียน
อุม้ผางวทิยาคม ทำาหนา้ท่ีประสานงานเชญิชวนเพ่ือนๆ ในโรงเรยีนทีส่นใจเขา้รว่ม
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 ด้วยพลังและความกระตือรือร้นที่ได้รับจากค่าย หลังจัดค่ายเสร็จเพียง       
2 วนั ใบเฟิรน์และนอ้งๆ แกนนำาแถว 2 ไดม้ารว่มพูดคยุกันถึงแนวทางและกิจกรรม
ในอนาคต และเป็นน้องๆ เองที่ขันอาสาจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นในพ้ืนที่ป่าต้นนำ้า    
บา้นกลอ้ทอ ในอกี 1 สปัดาหต์อ่มา โดยปลกูในพ้ืนทีป่า่ทีช่าวบา้นใชท้ำาการเกษตร
และคืนกลับมาให้ชุมชน 
 การจดักิจกรรมในครัง้น้ีตา่งจากครัง้ทีผ่า่นๆ มา ตรงทีใ่บเฟิรน์ไมโ่ดดเดีย่ว
อีกต่อไป เปิดโอกาสให้น้องๆ แกนนำารุ่น 2 มาร่วมคิด ร่วมวางแผน และช่วยแบ่งเบา

กิจกรรม รวมถึงใบเฟิร์นและเพ่ือนๆ เดินทางกลับมาในชุมชนก่อน 1 วัน เพ่ือ     
เตรียมประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมของงานกับน้องๆ ในพื้นที่ 
ซึง่ทุกอย่างไดถู้กประสานงานไวเ้รยีบรอ้ยจากการชว่ยกันประสานความรว่มมอืมา
เป็นระยะ แม้จะมีปัญหาบ้างด้วยเพราะอยู่กันคนละพ้ืนที่ โดยมีพ่อและแม่ของ      
ใบเฟิร์นคอยช่วยเหลือและจัดเตรียมเรื่องอาหารการกิน 
 ด้วยภาระหน้าที่การเรียน และต้องช่วยพ่อแม่หาเงิน ใบเฟิร์นและมิ้นจึง    
มีเวลาในการเตรียมกิจกรรมน้อย อีกทั้งเพ่ือนๆ จากมหาวิทยาลัยที่นัดหมายไว้      
ไม่สามารถมาร่วมจัดกิจกรรมได้ ทำาให้อุปกรณ์สำาหรับกิจกรรมนักสืบสายนำา้ไม่พร้อม 
และมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย กิจกรรมจัดทำาลายแทงธรรมชาติเพ่ือสะท้อน
ให้เห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงถูกยกเลิกไป แต่กระน้ัน กลุ่มเป้าหมาย
ที่เชิญชวนให้มาเข้าค่ายก็ยังคงเหนียวแน่นมากันครบ 30 คน หนึ่งในแกนนำารุ่น 2 
เลา่ใหฟั้งถึงกลยุทธ์ท่ีใชเ้ชญิเพ่ือนๆ มาร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี “หนชูว่ยกันแจง้ข่าวผา่น 
Facebook ของพวกเราค่ะ ก็มีเพ่ือนๆ ท่ีสนใจมาถาม และลงชื่อกันไว้ ตอนแรก       
ก็ไม่คิดว่าจะมากันจริงๆ” 
 บทเรียนจากการจัดกิจกรรมครั้งน้ีใบเฟิร์นรู้ดีว่าเธอต้องให้น้องแกนนำา    
แถว 2 มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรมให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กิจกรรมจะไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายแต่อย่างน้อยกิจกรรมคร้ังน้ีก็ได้    
จดุประกาย และเห็นพลงัของนอ้งๆ กลุ่มเปา้หมายทัง้สองกลุ่มท่ีอยากลกุข้ึนมาดแูล
ป่าต้นนำ้าต่อไป

ถ้าจะให้น้องๆ ได้รู้จักต้นไม้ก็ต้องพาเขาไป
เห็นของจริง
ต่อยอดงานค่าย 
สู่การรวมพลังปลูกป่า
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ภาระหลายแรง โดยใช้วิธีการแบ่งงานตามความถนัด และเปิดโอกาสให้น้องๆ        
ได้ร่วมตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง แต่ละคนจะอาสาว่าจะทำาหน้าที่อะไร แม้แต่เร่ือง   
เล็กน้อยอย่างเรื่องแก้วนำ้าดื่มท่ีจะใช้ในวันงาน มีการเสนอให้ใช้แก้วพลาสติกเพ่ือ
จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาลา้ง แต่สดุท้ายนอ้งๆ ก็ลงความเหน็รว่มกันว่า ทกุคนยินดลีา้ง 
เพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างขยะเพิ่มขึ้น
 กิจกรรมในครั้งน้ีดำาเนินไปอย่างคึกคักมีชีวิตชีวา มีชุมชนมาร่วมงานกัน
อย่างคับคั่ง ทั้งเด็กเล็กเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มาช่วยกันปลูกต้นไม้กันอย่าง
สนุกสนาน
 “ถ้าจะให้น้องๆ ได้รู้จักต้นไม้ก็ต้องพาเขาไปเห็นของจริง ซึ่งวันน้ีก็ได้ทำา
แลว้ แตก่ย็งัขาดผูรู้ท้ีจ่ะชว่ยแนะนำา แตอ่ยา่งนอ้ยทีส่ดุ วนันีน้อ้งๆ กไ็ดเ้หน็แลว้วา่
ป่าไม้มีความสำาคัญ” ใบเฟิร์นกล่าวอย่างภูมิใจ
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ไม่เพียงแต่ได้พื้นท่ีป่าเพ่ิมขึ้น แต่ยังเป็น    
บททดสอบสำาคัญของแกนนำาแถว 2 ที่มีโอกาสได้รับผิดชอบจัดงานใหญ่ครั้งแรก 
แม้จะเหน่ือยยากแต่ก็สนุก และเม่ืองานสำาเร็จน้องๆ ทุกคนต่างภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูป่าต้นนำ้าครั้งนี้

 ณ วันน้ี กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำาเภออุ้มผาง ภายใต้การนำาของน้องๆ      
แกนนำาแถว 2 ไดต้ัง้ไข่ขึน้แลว้ และกำาลงัจะกา้วต่อไปอย่างเข้มแข็งในภายภาคหน้า 
จรงิอยู่ว่าน้องๆ อาจยังต้องอาศัยแรงสนบัสนนุจากใบเฟิรน์และรุน่พ่ีแกนนำาคนอืน่ๆ 
อยู่บ้าง แต่จากการได้ลงมือจัดกิจกรรมท่ีผ่านมา ก็ได้ให้ประสบการณ์แก่น้องๆ     
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและการแบ่งเวลา

ก้าวย่างบนทาง
ที่ทอดไกล

แกนนำารุ่นใหม่ทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็น
กำาลังหลักในการทำางานเพ่ือชุมชนที่เราอาศัยอยู่ 
การอนุรักษ์ป่ายิ่งมีมากเท่าไรมันก็จะส่งผลดีให้
เราทุกคน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะกลับ
คืนมาอีกครั้ง
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 “การทำากิจกรรมอย่างนี้เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง การประสานงาน
ระหว่างคนที่อยู่กันคนละที่ต้องทำางานเชื่อมกันให้ได้ เพราะถ้าเราไม่ทำาทุกอย่าง      
ก็จะไม่ประสบความสำาเร็จ ท้ังการเรียนและกิจกรรมท่ีทำาอยู่ เหมือนการทำางานคร้ังน้ี
เราก็ต้องออกไปเรียนที่เชียงใหม่ ทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัยด้วย เรียนด้วย     
ทำางานหาเงินด้วย ก็อยากให้น้องๆ แกนนำารุ่นใหม่ทุกคนพร้อมที่จะลุกข้ึนมาเป็น
กำาลังหลักในการทำางานเพ่ือชุมชนที่เราอาศัยอยู่ การอนุรักษ์ป่าย่ิงมีมากเท่าไร       
มันก็จะส่งผลดีให้เราทุกคน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะกลับคืนมาอีกครั้ง”     
ใบเฟิร์นทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
 ขณะท่ีสายนำ้าของทีลอซูกำาลังอ่อนแรง ป่าต้นนำ้ากำาลังอิดโรย เยาวชน       
ในพื้นที่ส่วนหนึ่งอาจกำาลังหน้าดำาคร่ำ�เครียดกับตำาราและการสอบ ขณะที่อีกส่วน
อาจกำาลงัเทีย่วสนุกประสาวัยรุน่ แตเ่ยาวชนในนามกลุม่นกัคดิเพ่ือสงัคมและกลุม่
เครือข่ายเยาวชนอำาเภออุ้มผาง กลับเลือกที่จะสละเวลาในช่วงวัยแห่งความสดใส 
มาร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผืนป่าต้นนำ้าไม่ให้บอบช้ำ�ไปมากกว่านี้  
 บนเส้นทางสายอนุรักษ์ที่ทอดไกลไปสู่อนาคต พวกเขาอาจอยู่เลยจาก     
จุดสตาร์ทมาไม่ไกล แต่ด้วยพลังอันบริสุทธ์ิและจิตสำานึกอันเข้มข้น เชื่อเหลือเกิน
ว่าด้วยนักพักนำ้าแรงของพวกเขา จะสามารถช่วยให้ป่าต้นนำ้ากลับคืนสู่ความ       
อุดมสมบูรณ์ และคืนสายนำ้าที่สะอาดใสให้แก่ทีลอซูได้อย่างแน่นอน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ลำ�ห้วยกล้อทอกำ�ลัง
มีปัญห�จะทำ�ยังไงดี?

เร�ต้องสร้�งแกนนำ�เย�วชนที่เข้มแข็ง

เร�ม�ช่วยฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ
กันดีกว่�
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พ�แกนนำ�เย�วชนสำ�รวจ
พื้นที่ป่�ต้นน้�

ทบทวนบทเรียนจ�กก�ร
ทำ�ง�นและพัฒน�ให้ดีขึ้น
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ลักษิก� สมจิตร (ใบเฟิร์น)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณิช�ด� สิงโตน�ร� (มิ้ม)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เห็นปัญหาที่ป่าต้นนำ้าถูกทำาลาย จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
เก่ียวกับปญัหาและอปุสรรค และชว่ยกันแก้ไข เพราะอยากเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมกลับคืนมา”

“ตวัเองมคีวามรกัในสิง่แวดลอ้ม ชอบธรรมชาต ิอยากพัฒนาสง่เสริม
และดูแลสังคม ชอบการทำากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ จึงได้มาร่วมทำา
กิจกรรมกับโครงการ ดว้ยหวังวา่จะสามารถชว่ยฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มให้
ดีขึ้นได้”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

ระพี แสงส�คร (พี)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นที่ปรึกษากลุ่ม มีบทบาทช่วย
อำานวยการและประสานงานให้กับ
กลุ่มในทุกๆ ด้าน

“ผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ จากการ
ทำากิจกรรมดีๆ และสร้างสรรค์สังคม 
อยากบ่มเพาะเยาวชนและมีส่วนช่วย
สร้างโอกาสและเรียนรู้ประสบการณ์
การทำางานไปพร้อมกับเยาวชน กับ
น้องๆ กลุ่มน้ีเขามีต้นทุนของตัวเอง
เยอะ เด็กเก่ง สามารถคิดเองบริหาร
จดัการกันเองได ้และเขามโีอกาสเยอะ 
คนสนใจเขาเยอะ ทำาให้เขาได้เรียนรู้
ประสบการณ์มากมาย โดยส่วนใหญ่
ผมจึงมักจะคอยดูอยู่ห่างๆ หากเขา     
มีปัญหา เขาก็จะเดินเข้ามาปรึกษา 
แต่ถ้าเขาเดินกันเองได้ ผมก็ปล่อยให้
เขาทำากันเอง”

โครงก�ร Green Heart Green World: 
พัฒน�แกนนำ�เครือข่�ยเย�วชนหัวใจสีเขียว
โดย : กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวลักษิกา สมจิตร
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นายคมกฤษย์ เจนใจ          
2. นางสาวณิชาดา สิงห์โตนารา
3. นายนิติชาติ ยาวิชัย    
4. นายศศิบุตร ลี้ตระกูล 
5. นางสาววัลภา แสนเมืองคำา 
6. นางสาวอรณี กันธะจันทร์

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์ระพี แสงสาคร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่โตเป็นผืนป่า	 หรือกินอาณาเขตเป็นหย่อมน้อยๆ	
อย่างไรเสีย	 ป่าก็เปรียบได้กับตู้กับข้าวที่สัตว์น้อยใหญ่รวมถึงมนุษย์	 สามารถ		
เก็บหาผลผลิตมาใส่ในจานข้าวเพื่อดำารงชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 หากในป่านั้น
คอืถิน่ทีอ่ยู่ของไม้ท้องถิน่ท่ีเป็นพนัธกุรรมหายาก	หากปล่อยให้สูญพนัธุห์ายไป	
ย่อมหมายถึงเราจะไม่ได้เห็นและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของไม้พันธุ์นั้นๆ											
ไปตลอดกาล
	 การรักษาและฟื้นฟูพันธุ์ ไม้ท้องถิ่นจึงไม่ได้ให้ประโยชน์เพียงแค่รักษา
แหล่งฟอกอากาศ	แตยั่งถอืเป็นการรกัษาแหล่งอาหารให้แก่สรรพสัตวแ์ละชุมชน
โดยรอบ	อีกท้ังยังยืดชีวิตให้แก่พันธ์ุไม้น้ันๆ	ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ใช้ประโยชน์
อีกด้วย
	 และวันนี้	 ท่ามกลางความเส่ือมโทรมของหย่อมป่าใน	 ต.จอมทอง						
อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	 มีเยาวชนกลุ่มหน่ึงท่ีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
ต้นไม้และพันธ์ุไม้ท้องถ่ิน	 ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่ออนุรักษ์และคืนชีวิตให้พันธ์ุไม้		
บ้านเกิดของพวกเขาด้วยการเพาะพันธุ์และปลูกเพิ่ม...
	 ไม่ใช่ในหย่อมป่าด้ังเดิม	แต่เป็นท่ีไหน	ขอชวนไปหาคำาตอบจาก	‘กลุ่มเยาวชน
รักษ์นกจอมทอง’

05
‘ป่าข้างถนน’ 
ที่ทุกคนเด็ดกนิได้
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก
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เมื่อกับข้าวหายไปจากผืนป่า 
และเด็กหายไปเข้าร้านเกม

 “พ้ืนทีน่ีเ้มือ่ก่อนเปน็เหมอืนเกาะ มคีวามอดุมสมบรูณ์มาก มแีหลง่อาหาร
เยอะ” คะนึง สมบุญมี หรือ ‘เจี๊ยบ’ หน่ึงในพ่ีเลี้ยงกลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง     
เล่าให้ฟังถึงสภาพเก่าก่อนของพื้นที่แห่งนี้
 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ที่แม่นำ้าน่านและ    
แมน่ำา้แควน้อยไหลมาบรรจบกัน จงึเปน็ทีม่าของชือ่ เมอืงสองแคว และถือเปน็พ้ืนที่
ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยสวนเกษตรดั้งเดิมและป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุกรรมพืชท้องถ่ิน  
เก่าแก่มากมาย อาทิ ละมดุยักษพ้ื์นบา้น มะมว่งไอท้งุ มะมว่งก้ิงก่า มะมว่งกะลอ่น 
ตะขบตาควาย ตน้ไข่เนา่ มะเขอืเทศจานใหญ่ ผกักาดคอกควาย น้อยโหน่ง เปน็ตน้
แต่ปจัจบุนั ความเสือ่มโทรมทีเ่กิดขึน้กับหย่อมปา่รมิทาง พันธ์ุไมพ้ื้นถ่ินลดลง ทำาให้
พืชพันธุ์ที่ชุมชนเคยได้อาศัยเก็บมาใส่จานกับข้าว หายไปอย่างน่าเสียดาย
 “อาหารพ้ืนบ้านขึ้นชื่อของท่ีนี่อย่างหนึ่งคือ แกงข้ีเหล็ก แต่เด๋ียวน้ีคนหา   
ขีเ้หลก็จากในหมูบ่า้นมาแกงไมไ่ด ้ต้องไปหาจากหมูบ่า้นอืน่ จากทีเ่คยมตีน้สะเดา
ก็ต้องไปซื้อสะเดาจากตลาดนอกหมู่บ้าน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2554 ที่นี่เกิด       
นำา้ท่วม พันธ์ุไมใ้นสวนก็ย่ิงหายไป เลยเปน็ทีม่าของโครงการเยาวชนอาสาอนรุกัษ์
พันธุกรรมไม้ท้องถ่ินลำานำ้าน่าน-แควน้อย” เจี๊ยบเล่าถึงจุดกำาเนิดของโครงการ         
ทีน่ำาเสนอตอ่โครงการปลกูใจรกัษโ์ลก ซึง่ขบัเคลือ่นโดยกลุม่เยาวชนในพ้ืนที ่ซึง่การ
รวมกลุ่มมาแล้วก่อนหน้านี้ นั่นคือ ‘กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง’
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ขยายขอบเขตจาก ‘นก’ มาสู่ ‘ป่า’

 ด้วยจติสำานึกรกัษธ์รรมชาตทิีถู่กปลูกฝังจากกิจกรรมดนูก เมือ่ไดรั้บโอกาส
มาทำาโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถ่ินลำานำ้าน่าน-แควน้อย           
จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก แม้เด็กๆ หลายคนจะยังมีความรู้เก่ียวกับพันธ์ุไม้ไม่มาก 
แต่เมื่อได้พ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณ์ รวมถึงผู้อาวุโสในชุมชนช่วยชี้แนะ ก็ทำาให้
โครงการดำาเนินไปได้ด้วยดีตามลำาดับ
 กลุ่มเร่ิมต้นโครงการด้วยการเปิดเวทีค้นหาปัญหาการลดลงของพืชพันธ์ุไม้
ท้องถ่ิน ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำาให้แหล่งอาหารธรรมชาติในหมู่บ้านลดลง โดยมี   

ก่อนเข้าร่วมโครงการผมมีความรู้เร่ืองพันธ์ุไม้
น้อยมาก เมื่อก่อนคิดว่าพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ใน
หมู่บ้านมีแค่ 20 - 30 ชนิดเท่าน้ัน แต่หลังจาก
ได้สำารวจ ทำาให้ได้รู้ว่าในหมู่บ้านมีพันธ์ุไม้
อยู่มากถึง 111 ชนิด

 กลุม่เยาวชนรกัษน์กจอมทองมจีดุกำาเนดิมาจากความตอ้งการของพ่อแม่
ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ที่อยากแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่ติดเกมและ      
ดูโทรทัศน์จนไม่เป็นอันทำาอะไร อภิลักษณ์ สมบุญมี หรือ ‘แจ๊ค’ ผู้ประสานงาน    
ศนูย์เสรมิสรา้งองคก์รชาวบา้นเพ่ือฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม จ.พิษณุโลก กับเจีย๊บจงึไดไ้ป
หารอืกับเจา้หน้าทีป่า่ไมข้องอทุยานแหง่ชาตลิานสาง จ.ตาก จนเกิดความคดิทีจ่ะ
ดึงเด็กออกจากร้านเกมมาส่องนก เน่ืองจากในเวลาน้ัน ผืนป่ายังค่อนข้าง         
อุดมสมบูรณ์ ทำาให้มีนกอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่น้อย
 กิจกรรมนัดเด็กๆ มาส่องนกจึงเริ่มขึ้นนับแต่นั้น โดยเริ่มต้นจากสมาชิก    
สิบกว่าคน ปั่นจักรยานไปส่องดูนก โดยขอยืมกล้องจากอุทยานแห่งชาติลานสาง 
จนบอ่ยครัง้เขา้จงึเกิดความคดิตัง้กลุม่อย่างจรงิจงัข้ึน และขยายกิจกรรมดนูกและ
วาดรูปนกทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงขยายขอบเขตกิจกรรมออกไปตามโอกาส
และเทศกาลจะอำานวย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ โดยเฉพาะสงกรานต์ ที่เด็กๆ ได้         
มีโอกาสรวมตัวกัน และเดินไปทำาพิธีรดนำ้าดำาหัวผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้าน ถือเป็นภาพ   
ที่สวยงาม และทำาให้ผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขอย่างยิ่ง
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กลุม่เยาวชน แกนนำาชมุชน ผูน้ำาทอ้งถ่ิน คนในชมุชน และกลุ่มองคก์รพัฒนาเอกชน 
เข้าร่วมพูดคุย และสรุปสาเหตุหลักออกมาได้ 3 ประการด้วยกัน คือ
 1. มีการนำาไม้พันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกในพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน เช่น ปลูกข้าวโพด แทนการปลูกมะม่วงพันธุ์ท้องถิ่น
 2. การขยายตัวของเมือง ทำาให้มีคนภายนอกเข้ามากว้านซื้อที่ดินซึ่งเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม (สวนโบราณ) เพื่อสร้างบ้านเรือน
 3. อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำาให้ไร่นาและสวนใน ต.จอมทอง เสียหาย
อย่างหนัก
 ซึ่งนอกจากการหาสาเหตุการลดลงของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแล้ว ในวงคุยยังมี
การจดัทำาแผนทีช่มุชนขึน้ เพ่ือใชใ้นการวางแผนแนวทางการอนุรักษแ์ละขยายพันธ์ุ
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย
 ต่อมา เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจถึงฐานทรัพยากรพันธุ์ไม้ในชุมชน
ของตนเอง กลุม่จงึไดจ้ดักิจกรรมพาน้องๆ ชัน้ประถมศกึษาในชมุชนเดนิเย่ียมบา้น
คนในชุมชนเพ่ือสำารวจพันธ์ุไม้ท้องถ่ินท่ียังหลงเหลืออยู่ โดยทำาการสำารวจทั้งสิ้น   
35 ครอบครัว ในหมู่ที่ 4, 5, 6, 7 และ 9 และขอความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจาก
เจ้าของบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการไปด้วยในตัว 
 จากการสำารวจครัง้นีท้ำาให้กลุม่พบว่า ในชมุชนของตนนัน้มพัีนธ์ุไมท้้องถ่ิน
อยู่ถึง 111 ชนิดเลยทเีดยีว เชน่ ยอ ขีเ้หลก็ ละมดุยักษพ้ื์นบา้น มะมว่งไอท้งุ มะมว่ง
กิ้งก่า มะม่วงกะล่อน ตะขบตาควาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เองทำาให้ ศักดา ศรีพูล 
หรือ ‘แจ๊ค’ แกนนำากลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง ได้มีบทบาทในการประสาน          
เด็กเยาวชนมาเรียนรู้ ด้วยการจดบันทึก ทำาข้อมูล และถ่ายรูปพันธ์ุไม้ท้องถ่ิน            
ทำาให้แจ๊คได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับน้องๆ ด้วย
 “ก่อนเข้าร่วมโครงการผมมีความรู้เรื่องพันธ์ุไม้น้อยมากครับ เมื่อก่อน       
คิดว่าพันธ์ุไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมีแค่ 20 - 30 ชนิดเท่าน้ัน แต่หลังจากได้สำารวจ        
ทำาให้ได้รู้ว่าในหมู่บ้านมีพันธุ์ไม้อยู่มากถึง 111 ชนิด” แจ๊ค แกนนำากลุ่มเยาวชน
รักษ์นกจอมทอง เล่าเคล้าเสียงหัวเราะ

พวกเด็กๆ ชวนกนัเก็บพนัธุไ์มม้าเพาะและนำาไป
ปลูกเป็นอาหารให้ชาวบ้าน เราเห็นแล้วรู้สึก
ดีใจ ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกฝังให้เขาได้รู้จัก
ต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนเราเอง
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 จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสำารวจ กลุม่ไดเ้ปดิเวทีข้ึนอกีคร้ังหน่ึงเพ่ือคนืข้อมลู
ให้แก่ชมุชน และมกีารระดมความคดิเหน็จากเวท ีให้จำาแนกพันธ์ุไมท้ีม่คีวามสำาคญั
ต่อท้องถ่ินและกำาลังจะสูญพันธ์ุ เพ่ือเก็บรักษาและขยายพันธ์ุไว้ในชุมชนจำานวน   
ทั้งสิ้น 15 ชนิดพันธุ์ด้วยกัน เช่น ยอ แค ขี้เหล็ก มะม่วงกะล่อน มะรุม เป็นต้น
 และหลังจากเก็บรวบรวมพันธ์ุไม้ท้องถ่ินท่ีจะขยายพันธ์ุในชุมชนได้แล้ว 
สมาชกิกลุม่ก็ไดม้โีอกาสเรยีนรู้เพาะปลกูพันธ์ุไมด้ว้ยการลงมอืทำาจรงิในแปลงของ
ตัวเองภายในมูลนิธิคนเพียงไพรที่ตั้งอยู่ในชุมชนอีกด้วย โดยมีการแบ่งบทบาทให้
น้องมีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์และดูแลต้นไม้ แบ่งเวรรดนำ้าต้นไม้ โดยมีพี่ๆ คอย
ติดตามช่วยแก้ไขปัญหา
 “ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกครับ ทั้งแต่ฤดูกาลของการเพาะปลูก ลองผิด
ลองถูกครัง้แรกดว้ยการปลกูในฤดรู้อน ทำาให้กลา้ไมต้ายเพราะว่าไมม่นีำา้ รวมไปถึง
การดูแลพันธ์ุไม้และการเก็บเมล็ดพันธ์ุ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกเพราะได้ลงมือทำา      
ร่วมกับคนในชุมชน ภูมิใจและหวงแหนต้นไม้ท่ีตัวเองเป็นคนปลูก” แจ๊ค แกนนำา
กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ

ต่อยอดจ�ก ‘ทฤษฎี’ 
สู่ก�ร ‘ปฏิบัติ’
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 และจากการเพาะจนเกิดเป็นกล้าไม้ สิ่งท่ีกลุ่มได้ดำาเนินการต่อไปก็คือ 
ส่วนหนึ่งแจกให้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนนำาไปปลูกในแปลงหลังบ้านของแต่ละคน
 “พวกเด็กๆ ชวนกันเก็บพันธ์ุไม้มาเพาะและนำาไปปลูกเป็นอาหารให้          
ชาวบ้าน เราเห็นแล้วรู้สึกดีใจ ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักต้นไม้และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนเราเอง แม้ตอนเพาะที่ผ่านมาจะปลูกขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง 
ตายบ้างก็ตาม (หัวเราะ)” ศุภาดา คุ้มภัย หรือ ‘สั้น’ ชาวบ้านท่ีอาสาเป็นพ่ีเลี้ยง     
ของกลุ่ม ในการเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ กล่าวด้วยแววตาเปี่ยมสุข
 นอกจากพันธุ์ไม้ 15 ชนิดพันธุ์ที่เด็กๆ ได้เพาะไว้นั้น ผู้ใหญ่ในชุมชนยังได้
หาพันธ์ุไม้ผลมาให้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ชาวบ้านนำาไปปลูก เป็นเคร่ืองมือให้ชาวบ้าน
ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นอีกทาง 
 “เมือ่ฤดแูลง้ทีผ่า่นมา เด็กๆ ชว่ยกันหาเมลด็พันธ์ุ และมาคยุกับผูใ้หญ่เรือ่ง
การฟ้ืนผักกินได้ที่อยู่ริมถนนให้กลับมา คือก่อนหน้าน้ีผู้ใหญ่เคยลองปลูกแล้ว      
รอบหนึ่ง แต่ไม่ได้ปลูกเยอะ ครั้งนี้เด็กๆ เลยอยากทำาบ้าง จะได้มีผักกินได้ริมถนน
เยอะขึ้น” เจี๊ยบเล่าถึงที่มาของกิจกรรมปลูกป่าข้างถนนของกลุ่ม

การปลูกต้นไม้ในวันน้ีมันทำาให้เด็กเขามี
บทบาทของตัวเอง จากที่แต่เดิมกิจกรรมใน
ชุมชนจะเป็นผู้ใหญ่ทำาตลอด แต่กิจกรรมวัน
นี้เหมือนเด็กเขาได้สร้างบ้านของเขาเอง...
กิจกรรมทำาให้เขามารวมกลุ่มกัน เอาเวลามา
ทำาประโยชน์
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 เมือ่ไดก้ลา้ไมแ้ลว้ กิจกรรมตอ่ไปคอืการชกัชวนชมุชนมารว่มปลกูพันธ์ุไม้
ท้องถิ่นริมทางเดินในหมู่บ้าน ในวันจัดกิจกรรมปลูกป่าข้างถนน ทุกๆ คนในชุมชน
มารวมตัวกันโดยนัดหมาย กล้าไม้ถูกลำาเลียงมาพร้อมเพรียง ขณะท่ีผู้ใหญ่แต่ละคน
ก็ถืออปุกรณ์กันมาพรอ้มสรรพ ทัง้เครือ่งตัดหญ้า ไว้ตดัถางหญ้าตามข้างทาง และ
จอบเสียม ไว้สำาหรับขุดหลุมปลูกกล้าไม้นานาพันธ์ุ ซ่ึงล้วนเป็นไม้ท่ีออกดอกออกผล
แล้วสามารถเก็บมากินได้ทั้งสิ้น เช่น มะม่วง สะเดา แค มะนาว มะรุม ขี้เหล็ก 
มะปราง มะคึก เป็นต้น 
 กิจกรรมในครั้งน้ีถือเป็นการเรียนรู้และลงมือทำาร่วมกันของทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันคร่าวๆ คือ ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายตัดถางหญ้า
และขุดหลุม ส่วนเด็กและเยาวชนทุกคนท่ีมาร่วมจะเป็นผู้ปลูก ซ่ึงน่าปล้ืมใจท่ีเด็กเล็ก
ชั้นประถมศึกษาจำานวนไม่น้อยกระตือรือร้นขอปลูกต้นไม้เอง โดยมีผู้ใหญ่คอย     
ให้คำาแนะนำา เกิดเป็นสายสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติของคน       
ในชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังหนุนเสริมนำาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

‘ป่าข้างถนน’ 
ที่ทุกคนกินได้
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 โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถ่ินลำานำ้าน่าน-แควน้อย 
ของกลุม่เยาวชนรกัษน์กจอมทอง ถือวา่ใหผ้ลสำาเรจ็ทีม่ากมายเกินเปา้ ไมว่่าจะเปน็
ไม้พันธุกรรมท้องถิ่นกว่า 15 ชนิดพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์, ชุมชนได้
แหล่งอาหารจากป่าท่ีใกล้แสนใกล้บ้าน เกิดการพ่ึงพาตนเองด้วยการจัดการ
ทรัพยากรภายในชุมชน โดยไม่ต้องหวังพ่ึงปัจจัยอาหารจากภายนอก, เด็กและ
เยาวชนห่างจากอบายมุข และเกิดการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์, เกิดความ
สามคัคขีึน้ในชมุชน และเกิดการเชือ่มสมัพันธ์ระหว่างคนตา่งวยั ท้ังผูใ้หญ่และเดก็
ที่ได้มาเรียนรู้และทำางานร่วมกันโดยมีพืชพันธุกรรมท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อม
 เหนืออื่นใดคือ เยาวชนในชุมชนเกิดการตระหนักถึงความสำาคัญของ
ทรัพยากรพันธ์ุไม้ในชุมชน เล็งเห็นถึงวิถีของชุมชนท่ีสอดคล้องไปกับวิถีของ
ธรรมชาติ และเกิดจิตสำานึกที่จะอนุรักษ์ โดยเฉพาะแกนนำาแถว 2 ของกลุ่มที่เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษา การได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำาให้เด็กๆ เกิดจิตสำานึก ทั้งยัง
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเพาะพันธ์ุและปลูกกล้าไม้เป็นวิชาติดตัวเพ่ือนำาไปเผยแพร่
ในวงกว้างสืบต่อไป
 ซึ่งการเผยแพร่ที่ว่านั้นก็ไม่ต้องรอนานเลย เมื่อปัจจุบัน ได้มีการขยายผล
โครงการไปยังกลุ่มในชุมชนใกล้เคียง เช่น กลุ่มครอบครัวสร้างโลกเย็น, กลุ่ม
ครอบครวัพอเพียง ฯลฯ จนเกิดการทำางานรว่มกันระหว่างชมุชน ในการเรยีนรูป้ญัหา
ร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และพันธ์ุไม้ท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของพืชท้องถิ่นต่อไป

 “การปลกูตน้ไมใ้นวันน้ีมนัทำาให้เด็กเขามบีทบาทของตวัเอง จากทีแ่ตเ่ดิม
กิจกรรมในชุมชนจะเป็นผู้ใหญ่ทำาตลอด แต่กิจกรรมวันน้ีเหมือนเด็กเขาได้สร้างบ้าน
ของเขาเอง สร้างท่ียืนให้ตัวเอง จากท่ีเอาเวลาไปสุมหัวตามบ้านเพ่ือน เอาเงินพ่อแม่
ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกม กิจกรรมทำาให้เขามารวมกลุ่มกัน เอาเวลามา      
ทำาประโยชน์” แจ๊ค พี่เลี้ยงของโครงการกล่าว
 และไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ ว่าบรรยากาศในกิจกรรมวันน้ันเต็มไปด้วยความสุข
และความสนุกสนาน เด็กๆ ภาคภูมิใจที่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยมือของตัวเอง ขณะที่
ผู้ใหญ่ก็ปลื้มใจที่ได้เห็นเยาวชนในพ้ืนที่เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำานึกด้านอนุรักษ์
อย่างเต็มเปี่ยม
 “ภูมิใจที่เด็กตัวเล็กตัวน้อยได้มาปลูกต้นไม้ มันทำาให้เขาเกิดความภูมิใจ
ว่าตัวเองมีประโยชน์ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน เป็นคนหนึ่งท่ีช่วยให้หมู่บ้าน      
มต้ีนไม ้เมือ่เวลาเขาโตไปเขากบ็อกไดว้า่ตน้นีน้ะฉนัเปน็คนปลกู เปน็ความรู้สกึดีๆ  
ที่จะอยู่ไปกับเขา และเขาก็จะได้ถ่ายทอดให้รุ่นต่อๆ ไป” สั้นกล่าวอย่างภูมิใจ

เมื่อป่าขยาย 
และชุมชนขยับ
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 ในวันท่ีป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ กำาลังหดหาย แต่ในพ้ืนท่ีหน่ึงใน จ.พิษณุโลก ป่ากลับ
กำาลังแตกก่ิงเติบโตอยู่ริมถนน ผลิดอกออกผลท่ีทุกคนในชุมชนสามารถเก็บกินได้
โดยไม่มีใครหวง และพร้อมๆ กันนั้น ต้นกล้าอีกจำานวนหนึ่งก็กำาลังเติบโตพร้อมจะ
เป็นร่มเงาให้แก่ชุมชนในอนาคต ไม่ต่างอะไรกับเมล็ดพันธ์ุอีกจำานวนไม่น้อย ท่ีได้รับ
ปุ๋ยแห่งจิตสำานึกและได้รับนำ้าแห่งความรักษ์ถ่ินเกิด จนหน่อกล้าชำาแรกออกจาก
เมล็ด พร้อมจะเติบโตเป็นไม้รุ่นที่ 2 แผ่ขยายร่มเงาตามอย่างรุ่นพี่ ให้แก่ชุมชนและ
พื้นที่โดยรอบต่อๆ ไป
 ชว่งเวลาน้ีสำาหรบัพ้ืนท่ีอืน่จะเปน็เชน่ไรไมอ่าจรู้ แตส่ำาหรับท่ีนี ่ต.จอมทอง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ป่า-นก-ผู้ใหญ่-เด็ก ทุกชีวิตกำาลังหลอมรวมเป็น      
หนึ่งเดียวอยู่ในวิถีของธรรมชาติ
 และภายใต้วิถีนี้ ทุกคนกำาลังมีความสุข
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

พันธุ์ไม้ท้องถิ่นลดลง
เร�ต้องช่วยกันฟื้นฟู

คืนข้อมูลก�รสำ�รวจให้ชุมชน
และช่วยกันคิดวิธีก�รเก็บรักษ�

พันธุ์และขย�ยพันธุ์

สืบค้นส�เหตุลดลงของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน
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ชวนเย�วชนในชุมชนสำ�รวจ
และเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

ที่มีในชุมชน

กิจกรรมปลูกป่�ข้�งถนน 
ฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ศักด� ศรีพูล (แจ๊ค)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก 

ศิริลักษณ์ ยิ้มทอง (เดียร์)
ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก

“การได้มาทำาโครงการทำาให้ได้เรียนรู้การทำางานร่วมกับเพื่อนๆ และ
การคอยดูแลน้องๆ ที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อย
แต่ก็สนุก และท่ีสำาคัญคือ ก่อนทำาโครงการผมไม่มีความรู้เร่ือง         
การปลกูตน้ไมเ้ลย เคยลองปลกูแลว้ไมร่อด ไมส่ามารถขยายพันธ์ุได ้
ทำาให้ไม่อยากปลูก เวลาแม่ให้ตัดหญ้าท่ีบ้านถ้าเจอต้นไม้ที่ไม่รู้จัก    
ก็จะตัดท้ิงหมด แตเ่ดีย๋วน้ีเวลาตัดหญ้าถ้าเจอตน้ไมท้ีไ่มรู้่จกัก็จะเก็บ
แล้วนำามาปลูก”

“เมื่อก่อนเป็นคนสนใจเรื่องต้นไม้น้อยมาก เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่อง   
ของตัว คนอ่ืนยังไม่สนใจเลย แล้วทำาไมเราต้องสนใจด้วย จนได้เข้ามา
อยู่ในกลุม่และกลายมาเปน็พ่ีท่ีตอ้งดูแลน้องๆ ความคดิจงึเปลีย่นไป 
เห็นถึงประโยชน์ของต้นไม้มากขึ้น” 
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

อภิลักษณ์ สมบุญมี (แจ๊ค) 
ผู้ประสานงาน ศูนย์เสริมสร้างองค์กร
ชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
จ.พิษณุโลก

“อยากเห็นเด็กท่ีจะโตเป็นผู้ ใหญ่         
รักชุมชนและรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
ต่อไป เปลี่ยนจากเด็กติดเกมและเด็ก
ที่มีนิสัยเอาแต่ใจ หันมาใช้เวลาว่าง   
ให้เกิดประโยชน์และร่วมทำากิจกรรม
เพื่อชุมชน”

โครงก�รเย�วชนอ�ส�อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถิ่น
ลำ�นำ้�น่�น-แควน้อย 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก

หัวหน้�โครงก�ร
นายศักดา ศรีพลู 

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวศิริลักษณ์ ยิ้มทอง 
2. นางสาวกาญจนา จันทร์รัก

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นายอภิลักษณ์ สมบุญมี 
ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
จ.พิษณุโลก
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	 ป่าไม้คือต้นกำาเนิดของสายนำ้า	และเพราะมีนำ้า	ป่าไม้จึงดำารงอยู่ได้
	 เช่นเดียวกับมนุษย์	 ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และสายนำ้าในการดำารงชีวิต	
ช่วยดูแลรักษาให้ป่าไม้และสายนำ้าดำารงอยู่ได้
	 ถึงที่สุดแล้ว	 ป่าไม้-สายนำ้า-มนุษย์	 จึงเป็นเหมือนหินสามเส้าที่ต่างต้อง
พ่ึงพาอาศัยและเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน	หากหินก้อนใดก้อนหน่ึงหายไป	อีกสองก้อน
ก็ยากที่จะดำารงอยู่ได้
	 เหมือนเช่นที	่อ.รอ่งคำา	จ.กาฬสินธ์ุ	ทีว่นันีส้ายนำา้ซึง่เป็นเหมือนสายเลือด
หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่โดยรอบ	กำาลังเสื่อมโทรมและแห้งหมองลง	จึงถึงเวลา
ท่ีเยาวชนและชุมชนในฐานะก้อนเส้าหน่ึง	ต้องลุกข้ึนมาร่วมกันฟ้ืนฟูสายนำา้ให้กลับมา
ไหลชุ่มเย็นอีกครั้ง
	 เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ	และเพื่อความสุขของทุกชีวิต

06
ป่าไม้-สายนำ้า-มนุษย์
สามก้อนเส้าแห่งความสุขของทุกชวีติ
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำา จ.กาฬสินธุ์
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ห้วยทราย
ในวันแห้งหมอง

 ‘ลำาห้วยทราย’ เป็นสายนำา้เล็กๆ ท่ีมีต้นกำาเนิดมาจากป่าดงแม่เผด อ.ดอนจาน 
จ.กาฬสินธ์ุ ทอดตัวผ่าน อ.ร่องคำา จ.กาฬสินธ์ุ และไหลลงสู่แม่นำ้าชีบริเวณ 
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร
 แม้จะเป็นเพียงลำานำา้สายเล็กๆ แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้ลำาห้วยทราย
กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีพืชพันธ์ุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
และมีนำ้าในการอุปโภคบริโภคและประกอบเกษตรกรรม
 อย่างไรก็ตาม ในฤดูนำ้าหลาก นำ้าจะไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะตลิ่ง ทำาให้
ลำาห้วยทรายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนำ้าไว้ใช้ได้ตลอดปี ย่ิงในฤดูแล้ง นำ้าจะ
เหือดแห้งเพราะนำ้าส่วนใหญ่อยู่ใต้พ้ืนทราย ทำาให้ชุมชนไม่มีนำ้าใช้ทำาเกษตรกรรม 
ทั้งปัจจุบันยังมีการปล่อยนำ้าเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบลงสู่ลำาห้วยโดยตรง 
ทำาให้ลำาห้วยทรายเริ่มเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง
 “แต่ก่อนห้วยทรายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งอาหารและผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากนำา้และป่า สองฟากฝ่ังมีชาวบ้านอยู่กัน
เป็นชุมชนใหญ่ หากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็จะส่งผลต่อผู้คน” นิธนันท์ นาเมืองรักษ์ 
หรือ ‘ก้อย’ อดีตประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าว
 ด้วยความห่วงใยในลำาห้วยอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนมา
นบัแตอ่ดตีกาล ‘กลุม่เยาวชนคนรกับ้านเกิดจติอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทรายใหย่ั้งยืน’ 
จึงถูกก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนใน ‘ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ 
โรงเรยีนรอ่งคำา จ.กาฬสนิธ์ุ ทีท่ำากิจกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนอย่างตอ่เนือ่ง
มาเน่ินนานในลักษณะของเครือข่ายรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง โดยแกนนำาที่เป็นเยาวชนกว่า     
40 คนมุ่งหวังท่ีจะรักษาและฟ้ืนฟูลำาห้วยทรายให้ใสสะอาด ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ นับแต่ก่อต้ังจนปัจจุบัน เป็นเวลา
กว่า 8 ปีแล้ว

การอนุรักษ์ลำาห้วยทรายเป็นการต่อยอด
ความคิดและสานต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
โดยเรียนรู้การทำางานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกคน
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จิตสํานึกจาก ‘พี่’ สู่ ‘น้อง’ 
และแรงผลักจาก ‘ครู’ สู่ ‘ศิษย์’

 แมจ้ะเปน็เพียงเยาวชน แตต่อ้งยอมรับวา่กลุม่มบีคุลากรท่ีมศีกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ไมน่อ้ยหนา้ผูใ้หญ่ ซึง่นัน่เกิดจากกระบวนการการสบืทอดคนทำางาน
จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง โดยเฉพาะจิตสำานึกในการรักษาและฟื้นฟูลำาห้วยทราย
 “การอนุรักษ์ลำาห้วยทรายเป็นการต่อยอดความคิดและสานต่องานจากรุ่นพ่ี
สู่รุ่นน้อง โดยเรียนรู้การทำางานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน” 
ก้อย ในฐานะผู้นำาการทำากระบวนการกลุ่ม กล่าวถึงการส่งต่อจิตสำานึกสู่รุ่นน้อง
 และนอกจากรุ่นพ่ีที่ช่วยชี้นำาแล้ว อีกปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำา
กิจกรรมของกลุ่มอย่างยิ่ง นั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน
 “เราบูรณาการให้การทำาโครงการด้านส่ิงแวดล้อมกลายมาเป็นส่วนหน่ึง
ในวิชาเรียน มีการจัดทำาโครงงานวิทย์สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
นำาโครงงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน การเรียนการสอน    
ก็เปลี่ยนไป จากแต่เดิมครูจะเป็นคนสอนอย่างเดียว เราก็ได้เรียนรู้จากเด็กและ    
นำาไปสอนในสาระวิชาการท่ีเราสอนไดด้ว้ย” กลอ่มจติ ดอนภริมย์ อาจารย์ท่ีปรกึษา
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม
 และเป็นเพราะแรงผลักดันของอาจารย์ร่วมกับแกนนำาน่ีเอง ‘โครงการ
เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทรายให้ย่ังยืน’ จึงเกิดข้ึน และได้
เข้าร่วมในโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในเวลาต่อมา
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 หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ กิจกรรมแรกที่กลุ่มได้จัดทำาขึ้น
ก็คือ กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศลำาห้วยทราย ลงพ้ืนที่สำารวจและศึกษาชุมชน
โดยรอบลำาห้วยทราย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาให้ความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าบริเวณห้วยทรายในอดีต   
การเปลี่ยนแปลงสภาพของสายนำ้า จนทำาให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ นำาข้อมูล
มาประมวลวิเคราะห์ นำาไปใช้ในการวางแผนการทำางานเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ดั้งเดิมของลำาห้วยทรายต่อไป 
 เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืใหเ้กิดขึน้ในวงกว้าง กลุ่มจงึไดจ้ดักิจกรรม
เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพ่ือสร้างแนวร่วมและส่ือสาร   
ทำาความเข้าใจกับชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาลำาห้วยทราย โดยเริ่มต้นง่ายๆ จาก
ครัวเรือนของตนเอง ด้วยการไม่ท้ิงขยะลงลำาห้วย ลดการใช้สารเคมี ไม่ปล่อยนำา้เสีย
จากครวัเรอืนลงลำาหว้ย และนำาผลจากการลงศกึษาข้อมลูลำาห้วยทรายมาบอกตอ่
ถึงความเปลีย่นแปลงไปของลำาหว้ยทราย รวมไปถึงขอความร่วมมอืจากหนว่ยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลอำาเภอร่องคำา
 นอกจากการสร้างแนวร่วมท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว อีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้ก็คือ 
เยาวชน ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคีและชุมชน กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ค่ายนักรบ   
สิ่งแวดล้อม’ ณ โรงเรียนร่องคำา เพ่ือสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
อ.ร่องคำา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ และ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่       
ลำาหว้ยทรายไหลผา่น โดยมนีกัเรยีนใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมถึง 200 คน จาก 
4 โรงเรียน ถือเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนท่ีในการช่วยกันดูแลลำาห้วยทราย
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 หลงัจากขยายแนวรว่มในชมุชน และสง่ต่อจติสำานึกให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่
แล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะได้สร้างความสำาเร็จให้เกิดข้ึนด้วยการลงมือทำาจริง โดย     
จัดกิจกรรม ‘งานรวมพลคนรักษ์ห้วยทราย’ ซ่ึงเป็นการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีลำาห้วยทราย 
โดยมีทั้งไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า 10,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
อทุยานแหง่ชาตภิพูาน เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนเิวศให้แก่ลำาหว้ยทรายดว้ยการเพ่ิมปริมาณ
ป่าไม้ รวมถึงมีการปลูกหญ้าแฝก ที่เทศบาลอำาเภอร่องคำาให้การสนับสนุนอีกกว่า 
100,000 ต้น เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายในยามนำ้าหลากอีกด้วย
 การจัดเตรียมงาน กลุ่มมีการวางแผนการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง       
ท้ังยังมีแนวร่วมสำาคัญจากสภานักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา และโรงเรียนให้การสนบัสนนุ

เข้าถึงปัญหา 
สร้างเครือข่าย และขยายจิตสํานึก

ความสําเร็จ
เกิดได้จากการลงมือทํา
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ด้วยดี มีการแบ่งหน้าท่ีตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขณะท่ีการเตรียมสถานท่ี
และการขนย้ายพันธ์ุกล้าไม้เข้าไปเตรียมในพ้ืนที่ปลูก ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างพร้อมใจกัน
 จนถงึวันที ่8 ม.ิย. 2556 ซึง่เปน็วันจดักิจกรรม ดว้ยแรงประชาสมัพันธ์ของ
สมาชิกและแนวร่วมเยาวชนของกลุ่ม ก็ทำาให้มีเด็กนักเรียน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง   
คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำาชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของท้องถ่ิน มาร่วมงานรวมแล้ว 
กว่า 400 คน และทัง้หมดไดช้ว่ยกันปลกูตน้ไมเ้ลาะรมิหว้ยทราย เปน็ระยะทางกว่า 
3 กิโลเมตร นับจากหมู่บ้านเล็กกุดลิง กลาง อ.ร่องคำา ไล่เลาะตามลำาห้วยทรายที่
ไหลผ่านทุ่งนาไปจนสุดเขตถนนสายร่องคำา-โพธิ์ชัย

กิจกรรมครัง้นีไ้ดเ้รยีนรูก้ารทำางานพรอ้มกบั
ลงมือทำางานจริง หนูจะพัฒนางานเก่า และ
สานงานดา้นการอนรุกัษต์อ่ไป เพือ่พลิกฟ้ืน
ความสมบรูณข์องหว้ยทรายกลบัคนืมาใหไ้ด้
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 “การจดักิจกรรมจะมผีูค้นมาชว่ยกันมากขึน้ทกุครัง้ เชน่ กิจกรรมปลกูตน้ไม ้
ทมีทำางานและคนเข้ารว่มงานมากกว่าปทีีผ่า่นมา” คือคำายืนยนัจากก้อย ซึง่บง่บอก
ถึงการขยายแนวร่วมที่ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง
 และมากกว่าแนวร่วม คือศักยภาพและจิตสำานึกที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ในกลุ่มเยาวชน อันเกิดจากการได้ลงมือทำาโครงการ ซึ่งนอกจากทักษะท่ีได้จาก
โครงการอย่างวิธีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก รวมถึงการบริหารจัดการทีมงาน   
ภายใต้ระยะเวลาการเตรียมงานที่จำากัดแล้ว อีกศักยภาพที่เห็นเด่นชัดท่ีสุดก็คือ 
การแบ่งเวลา ท่ีเยาวชนแต่ละคนล้วนมีภาระหน้าท่ีของตัวเองอยู่แล้ว ท้ังเรียนหนังสือ 
ซอ้มกีฬา ทำางานบา้น และอ่ืนๆ แต่ทกุคนต่างก็แบ่งเวลามาทำากิจกรรมอย่างขมขีมนั 
บ่งบอกได้ดีถึงจิตสำานึกที่เกิดขึ้นกับอนาคตของชุมชนเหล่านี้
 “อย่างตอนไปขนต้นไม้ก็ไม่ได้บอกน้องๆ เพราะกลัวน้องๆ จะเหนื่อย          
จึงเดินมาเฉพาะแกนนำา แต่น้องๆ ก็เดินตามกันมาช่วยขนโดยที่เราไม่ได้บอก          
มันเป็นความประทับใจที่สามารถปลูกจิตสำานึกให้เขาได้” ก้อยกล่าวถึงน้องๆ ด้วย
รอยยิ้มภาคภูมิใจ

 กิจกรรมที่กินเวลากว่า 3 ชั่วโมงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สมาชิกช่วยกัน
ทำางานอย่างขะมักเขม้น ท้ังสวัสดิการ บริการนำ้าดื่ม เดินถือกระเป๋ายา ช่วยกัน       
เก็บถุงกลา้ไมแ้ละขยะระหวา่งทาง ฯลฯ ซึง่เปน็บรรยากาศการทำางานท่ีมุง่มัน่ตัง้ใจ       
บนจิตสำานึกของความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน
 “ก้าวเข้ามาทำากิจกรรมน้ีเป็นครั้งแรกค่ะ วันน้ีทำาหน้าที่เป็นช่างภาพและ
ชว่ยปลกูตน้ไม ้กิจกรรมครัง้น้ีไดเ้รยีนรูก้ารทำางานพรอ้มกับลงมอืทำางานจรงิ หนูจะ
พัฒนางานเก่า และสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไป เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของ
ห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้” ดารารัตน์ นาพรมมา หรือ ‘ยุ้ย’ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบัน 
เล่าถึงกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ห้วยทรายด้วยรอยยิ้ม

ศักยภาพที่เกิดขึ้น
พร้อมจิตสํานึก

การจดักิจกรรมจะมผีูค้นมาชว่ยกนัมากข้ึนทกุ
ครั้ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทีมทำางานและ
คนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมา
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 แมกิ้จกรรมทีเ่กิดขึน้จะเปน็เพียงกิจกรรมเลก็ๆ ในชมุชน แตด่ว้ยศักยภาพ
และจิตสำานึกของกลุ่มเยาวชนเหล่าน้ี เช่ือเหลือเกินว่าส่ิงเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
เชน่น้ี จะชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูลำาหว้ยทรายและแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน
ใน อ.ร่องคำา ให้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างแน่นอน

 ณ วันน้ี แม้หน่ึงในก้อนเส้าของชุมชนอย่างลำาห้วยทราย จะยังไม่พลิกฟ้ืนข้ึน
อย่างทันทีทันควัน แต่ด้วยการเติบโตอย่างเข้มแข็งของเส้าอีกก้อนหน่ึงในนามเยาวชน
และชมุชน อ.รอ่งคำา จ.กาฬสนิธ์ุ ก็ทำาให้มัน่ใจไดว้า่ อย่างไรก็ตาม ลำาห้วยทรายจะ
ไม่มีวันต้องเสื่อมโทรมอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป
 เพราะวันนี้กลุ่มเยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ   
เส้นเลือดใหญ่สายนี้อย่างแม่นมั่น และพร้อมจะสละเวลาในชีวิต เพ่ือฟ้ืนฟู       
ระบบนิเวศของทั้งป่าไม้และลำาห้วยอย่างเข้มแข็งจริงจัง
 เพื่อความสุขของทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ลำ�ห้วยทร�ยนำ้�แห้งและมีก�รปล่อย
นำ้�เสียจนมีสภ�พเสื่อมโทรม

ประช�สัมพันธ์เสียงต�มส�ย 
สร้�งแนวร่วมครัวเรือนดูแลห้วยทร�ย
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จัดค่�ย ‘นักรบสิ่งแวดล้อม’
ขย�ยเครือข่�ยเย�วชนร่วมดูแล

ห้วยทร�ย

ศึกษ�ประวัติศ�สตร์ชุมชนและ
ระบบนิเวศลำ�ห้วยทร�ย

ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ลำ�ห้วยทร�ย
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นิธนันท์ น�เมืองรักษ์ (ก้อย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนร่องคำา

ด�ร�รัตน์ น�พรมม� (ยุ้ย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนร่องคำา

“การเขา้มาทำางานในจดุน้ีมนัเปลีย่นทุกสิง่ทกุอย่างของตวัผมไปเลย 
เมือ่ก่อนนีผ้มเปน็คนข้ีอาย ไมก่ล้าพูดไมก่ล้าคดิ แตพ่อไดท้ำาจงึทำาให้
เรารู้ว่าน่ีคือสิ่งท่ีเราชอบ จึงหันตนเองเข้าสู่วงการส่ิงแวดล้อมอย่าง
เต็มตัว อยากให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกคนร่วมมือกันดูแล     
สิ่งแวดล้อมให้อยู่นานๆ จนชั่วลูกหลาน และอยากพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ”

“เม่ือก่อนไม่เคยสนใจอะไรรอบตัว ไม่เคยคิดทำากิจกรรม และไม่คิด    
ว่าต้องมาทำางานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม แต่เมื่อได้เข้ามาทำากิจกรรม
ร่วมกับรุ่นพ่ี ได้เรียนรู้และเริ่มมีความรู้ในการทำากิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ได้ความร่วมมือจากชุมชน ได้ทำางานด้านที่ตัวเองถนัด ก็ทำาให้รู้สึก
อยากทำาและอยากสานงานต่อจากรุ่นพ่ี อยากดูแลส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 
อยากให้ชุมชนช่วยกันดูแลห้วยทรายร่วมกับเด็กๆ อย่างพวกเราต่อไป”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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กล่อมจิต ดอนภิรมย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“การทำางานอย่างมีส่วนร่วมเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้    
ดีมาก คือเขาก็เข้าใจเรา เราก็เข้าใจเขา 
เป็นมิตรแท้ต่างวัยต่อกัน โครงการ
ปลูกใจ รักษ์ โลก แตกต่างจาก
โครงการอืน่ตรงทีโ่ครงการอื่นทำาเสร็จ
แล้วจบ แต่โครงการนี้สอนเรื่องความ
ยั่งยืน ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่
เราได้รับ  สิ่งท่ีเด็กและครูได้คือความ
ย่ังยืนในการเรียนรู้ ก็อยากพัฒนา
ศักยภาพการทำางานของกลุ่มชมรม
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และปลูกฝัง
จิตสำานึกให้กับเด็กเยาวชนให้รักษ์     
สิง่แวดลอ้มในชมุชนของตนเองต่อไป”

โครงก�รเย�วชนคนรักบ้�นเกิดจิตอ�ส�พัฒน�ฟื้นฟู  
ห้วยทร�ยให้ยั่งยืน
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำา จ.กาฬสินธุ์

หัวหน้�โครงก�ร
นายนิธนันท์ นาเมืองรักษ์ 

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวชไมพร เยาวพันธ์    
2. นางสาวทัศนีย์ คงสมหวัง 
3. นางสาวอรพรรณ โพนไสว     
4. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา
5. นางสาวชนิตา แก้วชารี

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์กล่อมจิต ดอนภิรมย์ 
โรงเรียนร่องคำา

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน
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	 ข้ึนช่ือว่า	‘หินก้อนเดียว’	คนท่ัวไปอาจไม่เห็นความสำาคัญอะไรมากมายนัก	
	 แต่ถ้าหินก้อนเดียวนั้น	 คือแหล่งยึดรากของต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำาลังใกล้จะ
สูญพันธ์ุ	และเผอิญว่าไม้ต้นน้ันมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศชุมชน	หินก้อนน้ัน
ก็ย่อมไม่ใช่หินธรรมดาๆ	อีกต่อไป	แต่คือ	‘ท่ีพ่ึง’	ของไม้ต้นน้ัน	และคือ	‘ความหวัง’	
ของชุมชนโดยรอบ
	 ขอชวนคุณล่องใต้สู่	จ.พังงา	ไปรู้จักกับหินก้อนเล็กๆ	ก้อนนั้น

07
‘พลับพลงึธาร’ 
แตกช่ออ่อนเหนอืก้อนหนิ
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา
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‘พลับพลึงธาร’ 
หายไปเมื่อวัน ‘ฟ้า’ ใส

 ‘พลับพลึงธาร’ หรือ ‘หอมนำา้’ เป็นพืชนำา้เฉพาะถ่ินหายาก ท่ีอยู่ในบัญชีแดง
ของสหภาพเพ่ือการอนุรกัษธ์รรมชาติ (IUCN Red List) โดยพบไดแ้ห่งเดยีวในโลก
ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง ตอนล่าง และ จ.พังงา ตอนบน เท่านั้น
 พลับพลึงธารมีใบแบนยาวไหลไปตามกระแสนำ้า จึงเหมาะเป็นแหล่ง          
ท่ีอยู่อาศยั ทีห่ลบภัย และทีว่างไขข่องสตัว์นำา้นานาชนดิ บรเิวณใดท่ีมพีลบัพลงึธาร
ขึ้นหนาแน่นจะช่วยลดความแรงของกระแสนำ้าได้ รวมทั้งเป็นแหล่งดักตะกอน        
ทำาให้นำา้ใสสะอาด ขณะท่ีดอกของพลบัพลงึธารก็มคีวามสวยงาม เปน็แหล่งอาหาร
ของเหล่าแมลง และมนุษย์เองก็ใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารได้มากมาย อาทิ     
นำาไปเปน็สว่นผสมของครมีบำารงุผวิ เปน็พืชนำา้สง่ออกราคาแพง และอนรุกัษใ์หเ้ปน็
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
 ในอดีต ตามแม่นำ้าลำาคลองใน อ.คุระบุรี จ.พังงา เราจะพบเห็นพลับพลึง
ธารเตบิโตสวยงามตามสายคลองต้ังแต่หมูท่ี่ 6 (บา้นห้วยทรพัย์) ยาวไปถึงหมูท่ี่ 11 
(บ้านแสงธรรม) แต่ปัจจุบัน พลับพลึงธารได้ลดจำานวนลงอยา่งรวดเร็วจนเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุ จะพบได้ก็เพียงใน 2 หมู่บ้านเท่าน้ัน คือ หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี  7 (บ้านบางซอย)
 ทั้งนี้ สาเหตุการลดจำานวนลงของพลับพลึงธารมีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทางตรงคือมีการลักลอบขุดหัวพลับพลึงธารไปขายท้ังในและต่างประเทศ ขณะท่ี  
ทางอ้อมเกิดจากการขุดลอกคลอง การขุดหินและทรายในคลองมาใช้ประโยชน์     
รูปแบบการใช้ดินริมฝั่งคลองท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตร
ดั้งเดิมมาเป็นพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกยางพาราและปาล์มนำ้ามัน 
ทัง้หมดนีท้ำาให้กระแสนำา้ไหลแรงขึน้และเกดิการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ และ
เมือ่เกิดอทุกภัย กระแสนำา้กจ็ะพัดพาพลบัพลงึธารหลดุไปตามกระแสนำา้ สง่ผลให้
พลับพลึงธารหายไปจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว

พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำาลังจะสูญพันธุ์
จากการขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจที่จะ
เข้าร่วมขยายพันธุ์พลับพลึงธารให้อยู่ไป
นานๆ
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จิตสํานึก
ที่แข็งแกร่งกลายเป็นหิน

 ด้วยตระหนักถึงปัญหาท่ีกำาลังเกิดขึ้นในพ้ืนถ่ินของตนเอง ฟ้าและเพ่ือนๆ      
ในหมู่บ้านบางซอยจึงได้รวมกลุ่มกันก่อต้ัง ‘เครือข่ายเยาวชนชายฝ่ังทะเลอันดามัน
ตอนบน จ.พังงา’ ขึ้น และได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง 
ผ่านการเข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี จ.ระนอง-พังงา-ภูเก็ต ของพ่ีๆ กลุ่มอันดามัน
ดิสคัฟเวอร์รี่ และ IUCN อย่างสม่ำ�เสมอ

 ‘คลองนางย่อน’ ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านบางซอย ต.คุระ ถือเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่
กำาลังประสบปัญหาการขุดลอกคลอง และเส่ียงต่อการหายไปของพลับพลึงธาร  
แต่ถือเปน็โชคดีทีช่าวบา้นและกลุม่เยาวชนในพ้ืนท่ีไดเ้ลง็เห็นถึงปญัหา จงึไดม้กีาร
ร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลองนางย่อน และทดลองทำาการอนุบาล
พลับพลึงธารกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้าน       
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุระบุรี
 ซึ่งหน่ึงในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็คือ สุธารัตน์ พรมเกิด 
หรือ ‘ฟ้า’ ท่ีได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ถึงความสำาคัญของธรรมชาติจากผู้ใหญ่ใน
ชมุชน จนเกิดการเติบโตทางความคดิและจติสำานึก กอปรกับพลงัของวัยรุ่นท่ีพรอ้ม
จะลงแรงในสิ่งท่ีตนศรัทธา ก็ได้ทำาให้ฟ้ากลายมาเป็นแกนนำากลุ่มเยาวชนรักษา  
ถิ่นเกิดในเวลาต่อมา
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 กระทั่งได้รับทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ด้วยอยากจะดูแล
พลบัพลงึธารและทรพัยากรธรรมชาติของบา้นเกดิไมใ่หเ้สือ่มโทรมสญูพันธ์ุ ฟ้าและ
เครือข่ายจึงได้จัดทำา ‘โครงการหินก้อนเดียว’ ขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
แนวคดิของคณุอาชำาน ิผูด้แูลพลบัพลงึธาร ในคลองนาคา จ.ระนอง ทีเ่คยกลา่วว่า
“แค่หินก้อนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีหายไป ยังทำาให้ต้นไม้ใหญ่หลุดไปกับกระแสนำา้ได้ 
และถ้าเกิดขนหินกันไปเป็นรถสิบล้อจะเกิดอะไรขึ้น” 
 หนิก้อนหนึง่ท่ีเปน็แหลง่ยึดรากของตน้ไมใ้หญ่ในวันทีก่ระแสนำา้ไหลเชีย่ว 
จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หินก้อนหน่ึง แต่คือท่ีพ่ึงสุดท้ายของไม้ใหญ่และระบบนิเวศ
ของชมุชน และในวนัน้ีทีป่ญัหาการขดุลอกคูคลอง นำาหนิและทรายออกไปจากพ้ืนท่ี 
ทำาให้นำ้าไหลแรงและต้นไม้ไร้ท่ีพ่ึง ฟ้าและผองเพ่ือนจึงปรารถนาท่ีจะทำาหน้าท่ี
เสมอืนหนิกอ้นนัน้ ท่ีแมจ้ะแลดเูลก็นอ้ย แตก็่เปน็พลงัของกลุม่ก้อนเลก็ๆ ท่ีมคีวาม
แขง็แกรง่ยิง่ใหญ่ ในอนัทีจ่ะอนรุกัษส์ายนำา้และระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการรักษา
พลับพลึงธารไว้ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
 “ตอนเดก็ๆ เคยทำากิจกรรมกับพ่ีๆ ในชมุชนบา้นบางซอย ได้ทำาการสำารวจ
พลับพลึงธาร ต้นอ้อลิง ได้ตรวจวัดคุณภาพนำ้า วัดกระแสนำ้า จนเมื่อได้ยินว่าจะมี
การทำาโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม จึงอยากทำาเรื่องพลับพลึงธารที่เราพอมีความรู้      
อยู่บ้างแล้ว” ฟ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม
 อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาการทำางานของเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ยังขาดการเชื่อมต่อกับเยาวชนในหมู่บ้านอื่นอยู่ การหา
หินก้อนอื่นๆ มาช่วยขับเคลื่อนงาน จึงเป็นแนวทางท่ีฟ้าและเพ่ือนเห็นว่าเป็น           
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 รูปแบบการอนุรักษ์พลับพลึงธารของเครือข่ายเยาวชนชายฝ่ังทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ใช้วิธีการดูแลและขยายพันธ์ุพลับพลึงธาร ก่อนนำาไป
ปลูกคืนแก่ธรรมชาติ ซ่ึงฟ้าได้ไปเรียนรู้วิธีการจากพ่ีจรัส ผู้ใหญ่ใจดีก่อนลงมือทำาจริง
โดยเริ่มต้น แกนนำาเยาวชนได้ชักชวนเยาวชนบ้านบางซอย 8 คน มาช่วยกันเก็บ
เมล็ดพันธ์ุพลับพลึงธารบริเวณคลองตาเลื่อนเพ่ือนำาเมล็ดมาอนุบาล แต่ด้วยขาด
ความรูท้ำาใหเ้มลด็พันธ์ุทีเ่ก็บมาหลายเมลด็ใชไ้มไ่ด ้และหลายเมล็ดก็เนา่เสีย เดก็ๆ 
จงึได้บทเรยีนว่าการทำากิจกรรมควรมกีารวางแผนและศกึษาหาความรู้ให้ดีเสียก่อน
“เราให้นอ้งเรยีนรูเ้องจากการทำาโครงการ ทำาไดด้ว้ยตวัเอง เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ถ้าผา่น
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น” เพชรรุ่ง สุขพงษ์ หรือ ‘เอ’ พ่ีเลี้ยง
โครงการ กล่าวถึงแนวทางการทำางานของเครือข่ายฯ
 หลังจากเก็บเมล็ดพันธ์ุจนได้จำานวนที่ต้องการ ก็ถึงเวลานำามาเพาะพันธ์ุ 
ซึ่งเน่ืองจากพลับพลึงธารเป็นพืชนำ้า การเพาะจึงต้องเพาะในลำาห้วย และต้องมี       
ที่ยึดเมล็ดไว้ไม่ให้ลอยไหลไปตามกระแสนำ้า
 ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างพ่ีจรัส ลุงผู้ใหญ่บ้าน น้าผู้ช่วย
องค์การบรหิารสว่นตำาบล รวมถึงแมข่องฟ้าเอง เดก็ๆ จงึไดเ้รยีนรูวิ้ธีการเพาะเมลด็
พลับพลึงธารโดยการใช้อวนยึดเมล็ด 
 ฟ้าและผองเพื่อนช่วยกันตัดอวนเป็นแผง ขนาดแผงละ 20x20 ซม. โดย
อวน 1 แผงนี้ใช้เพาะเมล็ดพลับพลึงธารได้ 9 เมล็ด ซึ่งฟ้าและเพ่ือนๆ ตัดอวน       
ได้ทั้งหมด 95 แผง ทำาให้สามารถเพาะได้ถึง 855 เมล็ดเลยทีเดียว
 รอจนเมลด็แตกรากเลก็ๆ ออกมาเกาะกับอวน ฟ้าและเพ่ือนก็นำาไปทดลอง
ปลูกบริเวณคลองตาเลื่อน (หมู่ที่ 7) ซึ่งเป็นท่ีท่ีเด็กๆ เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะ            

สิ่งสำาคัญ แต่ด้วยเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะท่ีเด็กรุ่นราว   
คราวเดียวกับฟ้าก็ย้ายถ่ินไปเรียนต่างพ้ืนท่ีกันหมด ฟ้าจึงชวนเพ่ือนๆ ท่ีวิทยาลัย-  
การอาชีพตะก่ัวป่า มาเป็นแกนนำา ช่วยกันทำาโครงการฯ เผยแพร่องค์ความรู้และ
สรา้งความเขา้ใจเรือ่งระบบนิเวศคลองนางย่อนให้เยาวชนในพ้ืนที ่ต.ครุะ อ.ครุะบรุ ี
จ.พังงา เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร และช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพลับพลึงธารและ
แมน่ำา้ในทอ้งถ่ินของตัวเอง เพราะพลบัพลงึธารเตบิโตในแหลง่นำา้สะอาด การรกัษา
ดูแลพลับพลึงธารจึงต้องดูแลแม่นำ้าลำาคลองไปด้วยโดยปริยาย 
 “ฟ้าเล่าให้ฟังว่า พลับพลึงธารท่ี อ.คุระบุรี กำาลังจะสูญพันธ์ุจากการ            
ขดุลอกคลอง จงึเกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมขยายพันธ์ุพลบัพลงึธารใหอ้ยู่ไปนานๆ 
และมารว่มเปน็แกนนำาเยาวชนในโครงการหนิก้อนเดยีว” วัชราภรณ์ การคลอด หรือ 
‘เมย์’ สมาชิกเครือข่ายฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกลุ่ม

พลับพลึงธาร
ขยายพันธุ์อยู่กับ ‘อวน’
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จึงสัญญากับตาเล่ือนเจ้าของพ้ืนท่ีไว้ว่า เม่ือเพาะแล้วจะนำามาปลูกไว้ท่ีน่ี ก่อนขยายพันธ์ุ
ไปยังลำาคลองอื่นๆ 
 ต่อมาไม่นาน การอนุบาลเมล็ดพันธุ์และลงปลูกพลับพลึงธารอย่างตั้งใจ
ของเด็กๆ ได้ไปเข้าตานายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอำาเภอคุระบุรี ซึ่งนายอำาเภอ
เล็งเห็นว่าการดูแลพลับพลึงธารเป็นเร่ืองของส่วนรวม จึงให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม 
‘สร้างบ้านสร้างชีวิตพลับพลึงธาร’ ขึ้นบริเวณคลองห้วยทรัพย์ (หมู่ที่ 6) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการของเด็กๆ ในวงกว้างและสร้างจิตสำานึกให้ทุกคนหวงแหน
พลับพลึงธาร โดยมีชาวบ้าน ข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ มาช่วยกันนำาอวน
เพาะพลับพลึงธารไปปลูกจำานวนถึง 60 แผง  ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

 ด้วยตระหนักดีว่า ความรู้เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ 
อกี 1 เดอืนต่อมา เดก็ๆ โดยการสนับสนนุจาก อ.คุระบรีุ จงึไดร้วมตัวกันจดักิจกรรม
ปลูกพลับพลึงธารขึ้นอีกครั้งที่คลองตาเลื่อน แต่ก่อนที่จะเริ่มปลูก ฟ้าได้ติดต่อผู้ที่
มีความรู้เก่ียวกับพลับพลึงธารจากองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีคุระบุรี มาจัดอบรม
ให้ความรูแ้ละเทคนคิการฟ้ืนฟูพลบัพลงึธารใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มงาน อนัไดแ้ก่ขา้ราชการ 
ผู้นำาชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ แกนนำาเยาวชน
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กลุ่มอนุรักษ์ดินและนำ้าบ้านบางซอย และ     
กลุ่มเด็กปั่นจักรยานครูชาลี รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 50 คน  โดยบรรยากาศ    
ในการอบรมเป็นไปอย่างกระตือรือร้น นอกจากได้รับความรู้จากงานวิจัย เทคนิค 
และการฟื้นฟูพลับพลึงธารแบบต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารในท้องถิ่นของตนแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

ขยายความรู้สู่ชุมชน
เฝ้าติดตามผลสร้างองค์ความรู้

เราให้น้องเรียนรู้เองจากการทำาโครงการ 
ทำาได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น
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 หลังจากอบรมเสร็จ ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมลงแรงปรับภูมิทัศน์บริเวณ
คลองตาเลื่อน โดยการตัดก่ิงไม้ท่ีบังแสงไม่ให้ส่องถึงลำานำ้าและถางหญ้าริมคลอง 
ซึ่งก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น
 “การท่ีคนลงไปในลำาคลองพรอ้มกันเยอะๆ เพราะคดิแคว่่าจะชว่ยกัน แต่
ลืมนึกไปว่า เมื่อคนลงไปมากๆ ก็จะไปทำาอันตรายกับพลับพลึงธารท่ีมีอยู่แต่เดิม
ด้วย” ฟ้ากล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 เพราะขาดการวางแผนแบง่หนา้ที ่ทกุคนจงึมะรุมมะตุม้ลงไปในลำาคลอง
ทำาให้นำ้าขุ่น จนมองไม่เห็นและเผลอเหยียบพลับพลึงธารที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจาก
ปญัหาท่ีเกิดขึน้ ฟ้าและเพ่ือนๆ ไดเ้รยีนรู้อย่างทนัทว่งที เมือ่ปรับภูมทิศัน์เสร็จ จงึมี
การวางแผนแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเสียก่อน ช่วยให้กิจกรรมปิดท้ายซึ่งก็คือการเอา
อวนลงปลูกในดิน เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่โกลาหลเหมือนตอนปรับภูมิทัศน์
 ท้ังน้ี นอกจากการรับความรู้จากภายนอกแล้ว เด็กๆ ยังมีการสร้างความรู้
ของตัวเอง โดยการลงมือติดตามผลและเก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด  
ของเมล็ดพลับพลึงธารที่ปลูกไปแล้วอีกด้วย โดยหลังจากปลูกเมล็ดพลับพลึงธาร
ลงสู่พื้นดินที่คลองตาเลื่อนและคลองห้วยทรัพย์ ทุกๆ เดือนฟ้ากับเพื่อนๆ จะคอย
ติดตามการเจรญิเตบิโต เพ่ือหาพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีพลบัพลงึธารจะเตบิโตได ้โดยการ
ตรวจแผงอวนทีล่งไปวางและนบัจำานวนเมลด็ทียั่งเจรญิเตบิโต ซึง่พบว่ามบีางเมลด็
ทีแ่ห้งตาย บางเมลด็หลดุหายไปกับนำา้ บางอวนแห้งตายท้ังแผงเพราะปลูกบรเิวณ
ที่นำ้าท่วมไม่ถึง ขณะที่บางแผงหายไปทั้งอวน
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เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการ         
จัดระบบนิเวศลุ่มนำ้า เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ของ
พลับพลึงธารต่อไป



111

 จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ไม่เพียงพลับพลึงธารจะถูกเพาะพันธ์ุจนกลับมา    
เบ่งบานในสายนำ้าของ ต.คุระ เท่านั้น แต่พร้อมๆ กับที่พลับพลึงธารกำาลังบาน     
เด็กๆ ในนามเครอืขา่ยเยาวชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนัตอนบน จ.พังงา ก็กำาลังเตบิโต
อย่างเข้มแข็ง เปรียบเหมือนหินก้อนเล็กๆ ที่มาบัดนี้กลับแข็งแรงและขยายขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งพัฒนาการของพวกเขาเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพลับพลึงธาร ที่เด็กๆ ตั้งต้นการศึกษาจากผู้รู้     
ก่อนจะเรียนรู้จากการทดลองปลูกและเฝ้าดูติดตามผล จนเกิดเป็นความรู้ของ     
พวกเขาเอง เชน่ว่า พ้ืนทีท่ี่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูพลบัพลงึธารตอ้งเปน็ท่ีทีม่นีำา้ไหล 
นำ้าสะอาด ดินท่ีปลูกเป็นดินปนทรายและด้านล่างมีหินเพ่ือให้รากพลับพลึงธาร  
เกาะยึด เป็นต้น
 นอกจากน้ี เด็กๆ ยังเตบิโตขึน้จากการไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนจากความผดิพลาด 
การได้รู้จักแบ่งเวลาจากภารกิจส่วนตัวมาทำากิจกรรม และที่เด่นชัดมากที่สุดคือ 
การกล้าที่จะประสานและปรึกษากับผู้ใหญ่ท้ังในและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ใหญ่บ้าน นายอำาเภอ และหน่วยงานอื่นๆ จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มาร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนโครงการ
ประสบความสำาเร็จอย่างน่าชื่นใจ
 
 ถึงวันนี้เมื่อโครงการสิ้นสุดลง แม้จะน่าเสียดายที่เด็กๆ หลายคนมีความ
จำาเปน็ต้องขอหยุดพักจากกิจกรรมเพ่ือไปศกึษาต่อ แตอ่ย่างนอ้ยทีส่ดุ ดว้ยจติสำานกึ
ที่แข็งแกร่งอันเกิดจากการได้ร่วมโครงการ ทำาให้เช่ือได้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร หิน
หลายๆ ก้อนทีก่ระจดักระจาย สดุทา้ยก็จะกลบัมารวมกันเปน็หินก้อนเดยีว ทีพ่รอ้ม
จะรักษาและฟ้ืนฟูพลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีบ้านเกิด ให้อุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนนานอย่างแน่นอน

 สำาหรับเมล็ดพันธ์ุที่ยังอยู่ ฟ้าและเพ่ือนๆ จะเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต
โดยการวัดความยาว จำานวนใบ และจดจำานวนเมล็ดที่ยังไม่เติบโตในแต่ละแผง 
เนื่องจากตอนเก็บเมล็ดมีความอ่อน-แก่ต่างกัน
 เหล่าน้ีคือรูปแบบการติดตามผลอันนำามาซ่ึงความรู้ ซ่ึงฟ้าและเพ่ือนๆ จะได้
นำาไปขยายผลในวงกว้างสืบต่อไป
 “เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการจัดระบบนิเวศลุ่มนำ้า เพ่ือรักษา
ถิ่นที่อยู่ของพลับพลึงธารต่อไป” ฟ้ากล่าวด้วยความมุ่งมั่น 

พลับพลึงธารบานเบ่ง 
ในวันที่หินก้อนใหญ่ขึ้น
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

เย�วชนรวมตัวกัน
ฟื้นฟูพลับพลึงธ�ร

พลับพลึงธ�ร
มีจำ�นวนลดลง
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เย�วชนรวมตัวกันศึกษ�และ
ทดลองขย�ยพันธุ์พลับพลึงธ�ร
และจัดกิจกรรมปลูกพลับพลึงธ�ร
ร่วมกับอำ�เภอโดยให้คนในชุมชน
และเย�วชนมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูลอัตร�ก�รเติบโตและก�รรอด
ของเมล็ดพันธุ์เพื่อขย�ยผลต่อไป
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สุธ�รัตน์ พรมเกิด (ฟ้�) 
ปวช. สายการโรงแรม 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

วัชร�ภรณ์ ก�รคลอด (เมย์) 
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“สิ่งที่ได้จากโครงการคือ ทักษะการเก็บข้อมูลและประเมินผล           
การเตบิโต ทำาให้เรารูจ้กัคดิ รูจ้กัการวางแผนและแบง่เวลา เพราะวา่
เราตอ้งเรยีนและฝกึงานดว้ย จงึตอ้งจดัสรรเวลาใหด้ ีในสว่นประเดน็
เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองไกลตัวมาก แต่ตอนน้ีเราเอง       
ต้องมีส่วนร่วม การทำางานอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเราไม่สามารถ
ทำางานคนเดียวได้ ต้องมีแนวร่วม ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ฟ้าอยากให้
เด็กๆ ในหมู่บ้าน เยาวชนรุ่นหลังๆ เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร
มากกวา่นี ้จะไดช้ว่ยกันออกมารกัษาพืชท่ีมคีณุคา่ในท้องถ่ินของเรา
ให้คงอยู่ต่อไป”

“จากการร่วมทำาโครงการทำาให้ได้ความรู้ว่า พลับพลึงธารมีความสำาคัญ
กับชุมชนมาก และจากการลงมือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็ได้สร้าง        
ความมัน่ใจให้เราอยากบอกเลา่เร่ืองราวของพลบัพลงึธารให้คนอืน่ๆ 
ได้รับรู้ด้วย”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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เพชรรุ่ง สุขพงษ์ (เอ)
นักปฏิบัติการอิสระเรื่องสิ่งแวดล้อม       
วิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
หญ้าทะเล และปะการัง 

“ปญัหาสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่เกิดจาก
การกระทำาของคน ไม่ได้มองแยกว่า
เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ดังนั้น     
การทำางานกับน้องๆ เราจะมองว่าเขา
เป็นคน ไม่ใช่เด็ก เราให้เกียรติกัน 
ทำางานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยกัน”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โครงก�รหินก้อนเดียว
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวสุธารัตน์ พรมเกิด

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาววัชราภรณ์ การคลอด   
2. นางสาวจิราภรณ์ ชื่นล้อม

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวเพชรรุ่ง สุขพงษ์ 
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
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	 ประเด็นเรื่องพื้นท่ีทำากินทับซ้อนกับเขตอุทยาน	 และประเด็นเรื่องหนี้สิน
จากการทำาเกษตรเชิงเด่ียว	 เป็นปัญหาท่ีชุมชนเกษตรกรรมหลายแห่งใน
ประเทศไทยตอ้งประสบมาเนิน่นาน	ซึ่งผลลพัธส์ำาหรับหลายๆ	ชมุชนทีจ่นมมุตอ่
ปัญหาดังกล่าว	 ก็คือภาระหนี้สิน	 อันนำาไปสู่การสูญเสียที่ดินทำากินและวิถีของ
ชุมชนสูญสลายหายไป
	 แตชุ่มชนเล็กๆ	2	แห่งใน	จ.เพชรบรูณ	์ทีแ่ม้จะประสบปัญหาทัง้	2	ประเด็น
ขา้งตน้	แตด้่วยจิตวญิญาณนกัสู้ก็ได้ปลุกให้ชาวบา้นเกิดการรวมกลุ่มกนัจัดการ
กับความขัดแย้งและปรับเปล่ียนวิถีการเกษตรจากการใช้สารเคมีไปสู่วิถีเกษตร
แบบด้ังเดิม	เพ่ือปกป้องรักษาพ้ืนท่ีทำากินไว้ให้ลูกหลานในอนาคตของพวกเขาเอง
	 และวันน้ี	การแตกยอดหยัดต้นข้ึนต่อสู้ของผู้ใหญ่	ก็ได้ส่งผ่านแรงบันดาลใจ
ไปสู่เมล็ดพนัธ์ุใหม่ของชุมชน	ในนามกลุ่มเยาวชนเมล็ดพนัธุ์ใหม่	สานใจฟืน้ฟปู่า	
ท่ีแตกยอดเติบโตขึน้พรอ้มเป็นกำาลังรว่มกับชุมชนในการจัดการทรพัยากรป่าไม้	
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน	

08
ปฏบิัตกิารยกป่ามาไว้หลังบ้าน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร สบืสานพันธุ์พชืท้องถิ่น
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์
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ภูผาแดงโมเดล 
กับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

 ‘ป่าภูผาแดง’ เป็นพ้ืนท่ีป่าที่ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา 
ต.ปากชอ่ง อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ ใชป้ระโยชนท์ำากินมาเนิน่นานหลายป ีจนกระทัง่
มีการประกาศเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดง ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีติดต่อกับอุทยาน-           
แห่งชาตินำ้าหนาวข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ตั้งรกราก
หากินอยู่กับป่ามานานปี เนื่องจากพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดงที่
ประกาศขึ้น มีส่วนที่ซ้อนทับกับที่ทำากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จนเกิดเป็น
ความขัดแย้งข้ึนเม่ือมีการประกาศให้ชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ี และมีการจับกุมชาวบ้าน
ห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทาในข้อหาบุกรุกและถูกดำาเนินคดี
 เมื่อชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เหมือนดังก่อน อีกทั้ง       
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือส่งขายเป็นหลัก ทำาให้ชุมชนต้องพ่ึงพาอาหารในชีวิต
ประจำาวันจากภายนอก รวมถึงการใชส้ารเคมใีนการเกษตรก็ไดเ้พ่ิมตน้ทนุการผลติ 
ทำาให้ชาวบ้านหลายคนเป็นหนี้เป็นสิน และต้องแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินทำากิน
ให้แก่นายทุนจากภายนอก
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายองค์กร   
ชาวบ้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าภูผาแดง’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหา        
การประกาศเขตทับซ้อนที่ทำากินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในชุมชนของตนเอง โดยได้ทำาบันทึกความร่วมมือกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูผาแดง จัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตใน
ชุมชนเป็นเกษตรผสมผสาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี ซึ่งเป็น      
ต้นเหตุของปัญหาหน้ีสิน อันนำาไปสู่การเข้ามาถือครองท่ีดินของนายทุน ท้ังหมดท้ังมวล
ก็เพ่ือรักษาท่ีดินไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งรูปแบบการดำาเนินงาน
ของชุมชนในครั้งนี้ ได้กลายเป็น ‘ภูผาแดงโมเดล’ ท่ีชุมชนอื่นๆ ใช้ศึกษาเรียนรู้    
การจดัการกับความขดัแยง้เรือ่งท่ีดนิทำากิน และการปรบัเปลีย่นมาสูก่ารทำาเกษตร
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา

แตเ่ดมิตอ้งรอซือ้ผกัและกบัขา้วจากรถพุม่พวง 
เวลารถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน 
จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น        
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว
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พวกเราจึงคิดจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ทำาให้  
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำาลาย
จิตวิญญาณจากพ่อแม่ 
บันดาลใจสู่รุ่นลูก

 ภาพของพ่อแม่ที่ลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือปกป้องท่ีดินทำากินของตนเองและชุมชน 
คือพลังสำาคัญที่สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำานึกให้แก่เยาวชนผู้เป็นลูกหลาน        
ในชุมชน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของพ่อแม่ทำาให้เยาวชนกลุ่มหน่ึง         
หันกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ก่อนจะพบว่าหลายส่ิงหลายอย่าง
ในชุมชนกำาลังหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องอาหาร การพึ่งพาตนเอง
โดยอาศยัภูมปิญัญาทอ้งถ่ินและวถีิของชมุชน จงึเปน็ทางเลอืกหน่ึงทีก่ลุม่เยาวชน
ได้คำานึงถึง
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 จนในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเยาวชนจำานวน 8 คน ได้มีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาดูงานของกลุ่มเด็กรักษ์ป่าท่ี จ.สุรินทร์ ซึ่งการดูงานคร้ังน้ีน่ีเองท่ีทำาให้       
กลุม่เยาวชนเกิดความคิดอยากทำากิจกรรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตภิายในชุมชน
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าง ‘กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธ์ุใหม่ สานใจฟ้ืนฟูป่า’ จึงเกิดขึ้นในปี    
พ.ศ. 2550 โดยการสนบัสนนุของผูใ้หญ่ในชมุชน มสีมาชกิก่อตัง้รวม 15 คน ทีต่า่ง
ต้องการเปน็สว่นหน่ึงของชมุชนในการชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูวถีิการเกษตรแบบด้ังเดมิ
ที่ไม่ใช้สารเคมี อนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถ่ินไว้ในชุมชน และขยายผลให้แก่เยาวชนใน
พื้นที่อื่นๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็   
ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย
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 การดำาเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูพืชท้องถ่ินของกลุ่ม เร่ิมต้นท่ีการสำารวจพ้ืนท่ีป่าใน
ชุมชนของตนเอง ในช่ือ ‘กิจกรรมสำารวจพันธ์ุไม้ในป่าชุมชนภูพร้าว’ ท่ีบ้านห้วยระหงส์ 
พาเยาวชนเรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง และเก็บพันธ์ุไม้ไปขยายพันธ์ุ ก่อนจัดกิจกรรม    
แกนนำาได้ประสานงานผู้รู้ และเป็นผู้ท่ีใช้ประโยชน์จากป่าซ่ึงรู้จักป่าผืนน้ีเป็นอย่างดี 
มาให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับพันธ์ุไม้ในป่า รวมถึงประสานงานเด็กและเยาวชนใน
หมูบ่า้นมาเขา้รว่มเรยีนรู ้และก่อนเขา้ไปเรยีนรูใ้นปา่ไดแ้บง่หนา้ทีกั่นรบัผดิชอบคือ
กลุม่หนึง่จดบนัทกึชือ่และข้อมลูพันธ์ุไมใ้นปา่ และอกีกลุม่รบัผดิชอบเก็บเมลด็พันธ์ุ
 ในวันจัดกิจกรรมเราจึงเห็นเด็กๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับสมุด
และปากกา เพ่ือใช้เก็บข้อมูลพันธ์ุไม้ในพ้ืนท่ี และมากกว่านั้น แต่ละคนยังมีถุง      
ใบน้อยติดตัวมาด้วย เพื่อเก็บรวบรวมเมล็ด ต้นกล้า และหัวของต้นไม้ในป่า เน้นที่
พืชผักที่ชาวบ้านใช้กินและพืชสมุนไพร เพื่อนำาไปขยายพันธุ์ต่อในคราวเดียว
 “ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม แต่การได้ร่วมกิจกรรมสำารวจป่า
ก็ทำาใหรู้ว่้าในปา่เรามพืีชพันธ์ุไมอ้ะไรบา้ง มสีมนุไพรอะไรบา้ง ใชป้ระโยชนอ์ย่างไร” 
ปอยกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมสำารวจป่าของกลุ่ม
 ในวันนัน้เด็กๆ ไดต้ืน่ตากับพันธ์ุไมใ้นปา่ทัง้สมอ เห็ด ไผ ่ฯลฯ และมากกว่า
การได้รับรู้ถึงทรัพยากรพืชท้องถิ่นในชุมชนของตน ผ่านการสำารวจ ค้นหา คัดเลือก
เมลด็พันธ์ุ เพ่ือนำาไปขยายพันธ์ุแลว้ จากกิจกรรมเดยีวกันน้ีเดก็ๆ ยังไดรู้จ้กัรากเหงา้

 “แต่เดิมต้องรอซื้อผักและกับข้าวจากรถพุ่มพวง (รถขายกับข้าว) เวลา     
รถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น     
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว” สุกัญญา คำาพิมพ์ หรือ ‘เลย์’ ผู้ประสานงาน
กลุม่เยาวชนเมลด็พันธ์ุใหม ่สานใจฟ้ืนฟูปา่ กลา่วถึงทีม่าของการท่ีชมุชนตดัสนิใจ
ลุกขึ้นสู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเอง
 จนเม่ือได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเกิดแรงบันดาลใจ
จัดทำา ‘โครงการฟ้ืนฟูพืชท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ’ ขึ้น     
โดยคาดหวังจะใช้การอนุรักษ์พืชท้องถ่ินเป็นเครื่องมือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจ
ปญัหาชมุชน ฐานทรพัยากร เปน็การร่วมดแูลปา่ไปในตวั รวมทัง้เปน็การเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ป่าชุมชน โดยการปลูกเพ่ิมและการนำาไปปลูกท่ีบ้านตนเอง
 “ความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมองว่า ชุมชนท่ีอยู่ทับซ้อนกับ       
เขตอทุยานเขตอนุรกัษคื์อคนท่ีทำาลายปา่ พวกเราจงึคิดจะอนรุกัษพั์นธ์ุไมป้า่ ทำาให้
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำาลาย” เสาวลักษณ์ รูปขาว หรือ ‘ปอย’ ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม 

สร้างฐานความรู้ 
ยกป่ามาไว้หลังบ้าน
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วิถีการกินอยู่ของชุมชน และได้ตระหนักถึงความมั่นคงทางด้านอาหารไป          
พร้อมๆ กัน
 หลงัจากเก็บเมลด็พันธ์ุแลว้ กลุม่ได้จดัทำาเรอืนเพาะชำาเพ่ือเพาะเมลด็พันธ์ุ
พืชท้องถ่ินที่เก็บมาได้ โดยแนวทางต่อไปของกลุ่มก็คือ การขยายพันธ์ุพืชนั้นๆ         
ให้แก่คนในชุมชน นำาไปปลูกเป็นป่ากินได้หลังบ้านของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการยิงปืน
นัดเดียวได้นกหลายตัว ท้ังอนุรักษ์พืชท้องถ่ิน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร       
ให้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย
 “ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย” 
เลย์กล่าวพร้อมรอยยิ้มแจ่มใส

 การศึกษาสำารวจพืชท้องถ่ิน สำารวจทรัพยากร การประสานงาน การนำา
กิจกรรม ท้ังหมดนี ้พ่ีเลีย้งโครงการถือเปน็กุญแจสำาคญัท่ีชว่ยสตาร์ทตดิเคร่ือง และ
ชีแ้นะแนวทางการทำางานให้แก่เด็กๆ ได้ฝกึปรอืงานอนุรักษท์ลีะเล็กละน้อย รวมถึง
ช่วยแก้ปัญหาบางประการเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพ่ือจะทำาได้ด้วยตัวเอง
ตอ่ไปในอนาคต เชน่ การประสานงานชมุชน ท่ีในตอนแรกเดก็ๆ ไมก่ลา้ทีจ่ะเข้าหา
ผูใ้หญ่และขอความรว่มมอื พ่ีเลีย้งอย่าง ‘เมย์’ กุสมุา คำาพิมพ์ จงึตอ้งประสานงาน
เปน็หลกั แตก็่ไมล่มืทีจ่ะพาเดก็ๆ ไปเรยีนรูว้ธีิการพูดคยุกับผูใ้หญ่ดว้ย จนปจัจบุนั 
เด็กๆ กลา้ทีจ่ะพูด บอกกลา่ว หรอืขอความชว่ยเหลอืจากผูใ้หญ่มากข้ึน สิง่น้ีทำาให้
เดก็ๆ ไดเ้รยีนรูว่้า ไมม่ปีญัหาอะไรทีใ่หญ่เกินไป ทกุปญัหามทีางออก ขึน้อยู่กับว่า 
หัวใจของเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหน เหมือนกับอีกปัญหาหนึ่ง    
ของกลุ่มที่เมย์เล่าให้ฟังว่า
 “ชุมชนมอีาชพีทำาไรข้่าวโพด แลว้ทกุเสารอ์าทติย์เดก็จะตอ้งไปชว่ยพ่อแม่
ทำางาน จงึทำาใหก้ารมารว่มกลุม่ทำากิจกรรมเกิดความลา่ชา้ แตเ่ราก็หาวิธีการแก้ไข
รว่มกัน โดยใชเ้วลาชว่งเย็นประชมุพูดคุยกัน  เพราะเราคดิว่า ไมว่่าปญัหาอปุสรรค

ก้าวย่าง
ของการแตกยอด

ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหน 
ขอเพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำา มันก็สามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
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 อีกหน่ึงการขบัเคล่ือนโครงการของกลุ่ม นอกจากขยายพันธ์ุพืชทอ้งถ่ินและ
ยกป่ามาไว้หลังบ้านแล้ว การต้ัง ‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย’ ก็เป็นส่ิงท่ีกลุ่มเห็นความสำาคัญ 
เพ่ือรวบรวมความรูเ้ก่ียวกบัปา่ พืชพันธ์ุสมนุไพร และวิถีการทำาเกษตรของชมุชนไว ้
พรอ้มกับถ่ายทอดความรูเ้หล่าน้ีให้แก่เยาวชนรุ่นตอ่ๆ ไป รวมถึงบคุคลจากภายนอก 
เพื่อสืบสานวิถีเกษตรของชุมชนให้อยู่ยงอย่างยั่งยืน
 และนอกจากน้ี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึง     
ขยายฐานความร่วมมือออกไปในวงกว้าง กลุ่มยังมีการเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมอง
ในการทำางาน และประสานความร่วมมือต่างๆ กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆ เช่น เครือข่าย
ภาคีต้นกล้าในป่าใหญ่ เครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม เครือข่ายปลูกใจ รักษ์โลก  
เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะช่วยทำาให้เด็กๆ เกิดมุมมองในการทำางานใหม่ๆ และขยายฐาน
ความร่วมมือแล้ว การได้พบปะกับเพื่อนๆ เยาวชนวัยไล่เลี่ยกัน ยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เด็กๆ เกิดกำาลังใจในการทำางานเพื่อชุมชนของตนเองต่อไปได้อีกด้วย

 ถึงวันน้ี บนเส้นทางของการรักษาวิถีป่า วิถีเกษตร และวิถีชุมชนของ         
ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา ยังคงมีประเด็นให้ต้องต่อสู้และฟันฝ่า        
อีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม น่าปลื้มใจท่ีวันน้ีพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามลำาพัง แต่มี         
กลุ่มเยาวชนท่ีเห็นค่าของการรักษาวิถีธรรมชาติของชุมชน และต้ังใจลุกข้ึนสู้ร่วมกับ
ผู้ใหญ่อย่างแข็งขัน
 เพ่ือความอิ่มท้อง เพ่ือความอิ่มใจ และเพ่ือความภูมิใจในวิถีถ่ินเกิดของ
ตนเอง

มนัจะใหญ่สกัแค่ไหน ขอเพียงแคเ่รามใีจรกัท่ีจะทำา มนัก็สามารถฝา่ฟันอปุสรรคนัน้
ไปได้”

ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ 
ที่ยิ่งใหญ่
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ช�วบ้�นสูญเสียที่ดิน 
และวิถีชุมชนห�ยไป 
จ�กปัญห�ก�รทับซ้อน
ของที่ดินเขตอุทย�น

กลุ่มเย�วชนรวมตัวร่วมฟื้นฟูป่�
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สำ�รวจพื้นที่ป่�ในชุมชน พ�เย�วชน
เรียนรู้ป่�บ้�นตัวเอง

เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ 
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์

ทำ�ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย รวมพันธุ์พืช
สมุนไพรในป่� พร้อมถ่�ยทอดคว�มรู้
แก่เย�วชนรุ่นต่อไป
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เส�วลักษณ์ รูปข�ว (ปอย) 
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า 
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

สุกัญญ� คำ�พิมพ์ (เลย์) 
ผู้ประสานงาน กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า 
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“เม่ือก่อนเห็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ แต่พอได้เข้าไปสำารวจก็ได้รู้ว่ามัน             
ช่ืออะไร มีประโยชน์อย่างไร นอกจากนี้กิจกรรมยังทำาให้ปอยกล้า
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน กล้าพูดกับเพ่ือนใหม่ๆ เมื่อก่อนไปกัน         
สี่ห้าคนก็คุยกันแค่น้ัน ได้รู้จักการทำางานมากข้ึน ได้ลงมือทำาแล้วเรา    
มีความสุข ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวเรา”

“การท่ีเราได้ลงสำารวจข้อมูลเองทำาให้เรารู้จักพันธ์ุพืช วิธีการเพาะ 
ขยายพันธ์ุ พอได้ทำากิจกรรมมากข้ึนก็ทำาให้รู้ระบบการทำางานท่ี       
เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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กุสุม� คำ�พิมพ์ (เมย์)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

การเปน็คนในพ้ืนที ่อยู่ใกลช้ดิกบัพ้ืนที่
และสถานการณ์ ทำาให้สามารถปรับ
และประยุกต์การทำางานในพ้ืนท่ีได้
หลากหลาย และบูรณาการการทำางาน
ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรม
ของชุมชนอย่างไม่แยกส่วน

“ภูมิ ใจที่ เห็นก ลุ่มเยาวชนกลุ่ม น้ี             
มีความเสียสละตัวเองเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน และให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยท่ีพวกเขา
พยายามทำาทุกอย่างท่ีจะสือ่สารใหกั้บ
คนภายนอกและคนรุ่นใหม่ได้รู้ ว่า 
ชุมชนของเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้”

โครงก�รฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภ�พของป่�ไม้ใน
ระบบนิเวศ
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวสุกัญญา คำาพิมพ ์

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวพรสุดา วังคีรี          
2. นางสาวพรรณมณี วังคีรี      
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รูปขาว   
4. นายนันทวัฒน์ วังคีรี

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวกุสุมา คำาพิมพ ์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขา
เพชรบูรณ์ 

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน
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 เพราะดนิคอืแหลง่กำาเนดิของสรรพชวิีต เปน็ทัง้ผูใ้หก้ำาเนดิปา่ไมแ้ละ
สายนำา้ เปน็ทัง้แหลง่อาศยัของสตัว์น้อยสตัว์ใหญ่ รวมถึงเปน็แหลง่อาหารให้
พืชพันธ์ุได้แตกยอดเบ่งบานออกผล นำาไปสู่การแปรรูปเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์
 กระน้ัน นับแต่ที่โลกเกิดการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) 
คุณค่าและสถานะของดินก็ถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นเพียงทุนของการผลิตใน     
รปูแบบอตุสาหกรรม เทคโนโลยีและเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรถูกนำาเขา้มา
บนนาข้าว ปุ๋ยและสารเคมีแพร่กระจายไปท่ัวไร่สวน เกษตรแบบพ่ึงพา
ธรรมชาตสิญูสลายกลายไปเปน็เกษตรแบบพ่ึงพาปจัจยัการผลติจากภายนอก 
ทัง้หมดท้ังมวลก็เพ่ือปรมิาณของผลผลติ อนันำาไปสูค่วามมัง่คัง่ของเกษตรกร 
โดยหารู้ไม่ว่า ทุกๆ การฉีดพ่นสารเคมีและทุกๆ วินาทีท่ีปุ๋ยเคมีละลายตัว 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เริ่มสลายหายไปทีละเล็กละน้อย
 จนกว่าครึ่งศตวรรษผ่านไป ผลพวงจากปฏิวัติเขียวก็ได้เผยตัวขึ้น   
อย่างเปน็รปูธรรม นัน่คอืดนิในหลายพ้ืนทีท่ั่วประเทศประสบปญัหาเสือ่มโทรม 
ขาดสารอาหาร แห้งแล้ง ไม่อาจปลูกพืชพันธุ์ใดๆ ได้อีก 
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 อย่างไรก็ตาม ขณะท่ีเกษตรกรหลายรายถอดใจ ละทิ้งที่ดินทำากิน    
แก้ปัญหาดินเส่ือมโทรมด้วยการหมุนเวียนพ้ืนท่ีทำาการเกษตรไปเร่ือยๆ หวังให้
ดินได้พัก แต่ไม่ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองในการใช้สารเคมีทำาการเกษตร 
ยังมเียาวชน 3 กลุม่ทีเ่ห็นปญัหา และเกิดความมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปญัหาให้แก่ดนิ
ในบ้านเกิดของตัวเอง ทั้งการสืบค้นถึงต้นตอของปัญหาดินเสื่อม การศึกษา
ให้รู้จักสภาพโครงสร้างของดินอย่างละเอียด เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูดิน   
อย่างเปน็รปูธรรม ไปพรอ้มๆ กับการขยายแนวรว่มกลุม่เยาวชน และขยายผล
การรบัรูไ้ปสูช่าวบา้นเกษตรกร รวมท้ังหาวิธีจดัการรว่มกันระหว่างเยาวชนและ
แกนนำาชุมชน เพื่อให้เกิดการตั้งต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีเกษตรแบบ
ปฏิวัติเขียว ไปสู่การพึ่งพาธรรมชาติแบบดั้งเดิม
 เพ่ือให้ชุมชนมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ พืชผลท่ีได้สะอาดปลอดภัยต่อทุกคน 
และเกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีให้เปลืองค่าใช้จ่าย
 ไม่น่าจะมีวิถีใดที่ทุกคนเป็นสุขได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว
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09

	 ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร	ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้				
พชืทอ้งถิน่หลายชนดิมีอนัต้องล้มหายตายจากไปอย่างนา่เสียดาย	หนึง่ในนัน้
ที่กำาลังประสบภาวะสุ่มเสี่ยงจะหายไปก็คือ	‘ส้มรังสิต’
	 ส้มรังสิต	ช่ือน้ันบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นผลผลิตจาก	‘ทุ่งรังสิต’	ซ่ึงแต่เดิม
เป็นพื้นที่ราบลุ่มและนาข้าว	 กระทั่งพื้นท่ีปลูกส้มบางมดประสบปัญหาถูก						
นำ้าทะเลหนุนท่วม	 เกษตรกรและชาวสวนส้มส่วนหนึ่งจึงย้ายพื้นที่มาปลูกท่ี					
ทุ่งรังสิต	จนเกิดเป็นตำานานส้มรังสิตตลอด	30	ปีที่ผ่านมา
	 แต่ถึงปัจจุบัน	 ช่ือของส้มรังสิตกลายเป็นช่ือที่แปลกหูของคนทั่วไป	
เนื่องจากผลผลิตส้มรังสิตนับวันจะยิ่งเหลือออกสู่ท้องตลาดน้อยลงทุกที
	 ส้มรงัสิตหายไปไหน?	และทำาไมถงึหายไป?	กลุ่มเยาวชนรกัษส้์มรงัสิต
มีคำาตอบ

หมอดนิน้อย 
กับภารกจิตามหาส้มที่หายไป
โดย	:	กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต	จ.ปทุมธานี
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ปัญหาเรื้อรัง
ของเกษตรกรไทย

 จาก ‘โครงการนกัสำารวจทอ้งทุ่ง’ ในวชิาวทิยาศาสตร์ ของโรงเรียนธัญรตัน์ 
ในป ีพ.ศ. 2552 ท่ีอาจารย์ไดพ้าออกจากหอ้งเรยีนมาเปดิโลกทัศนศ์กึษาโลกกว้าง 
ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.2 ครั้งน้ัน ได้ทำาให้นักเรียนในกลุ่มเกิดข้อสงสัยข้ึนว่า ท้องทุ่ง
บริเวณรังสิตปัจจุบัน ทำาไมถึงไม่มีส้มรังสิต ทั้งๆ ที่ส้มรังสิตเคยเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ
ขนาดปรากฏอยู่ในคำาขวัญประจำา จ.ปทุมธานี ในอดีตที่ว่า ‘เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ 
กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด’ เลยทีเดียว
 ด้วยความสงสัย เด็กกลุ่มนี้จึงสวมวิญญาณนักสืบ สืบหาการหายไปของ
ส้มรังสิตจากพ่อแม่ลุงป้าน้าอาที่เคยทำาสวนส้ม ก่อนจะได้คำาตอบจากผู้ใหญ่ว่า
 “ส้มรังสิตท่ีเคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติอร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูก  
ไปเรื่อยๆ บนที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง ใบเหลือง เกิดโรค และในที่สุด       
ก็ตาย จนหลายสวนต้องเลิกปลูก ขายท่ีดินท้ิง หรือหันไปปลูกส้มดำาเนินหรือพืชอ่ืนแทน”
 สอดคลอ้งกับสภาพความเปน็จรงิในปจัจบุนั ทีพ้ื่นทีส่วนสม้รังสติมจีำานวน
ลดน้อยลง เน่ืองจากเกิดโรคระบาด เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากการใช้สารเคมี 
จนละท้ิงพ้ืนทีใ่ห้กลายเปน็สวนสม้รา้งนับแสนไร ่ก่อนท่ีภาครฐัจะเขา้มาแก้ปญัหา
โดยพัฒนาสวนส้มร้างเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มนำ้ามัน และส่งเสริมการทำาเกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเวลาท่ีผ่านมามีการพัฒนาพ้ืนที่
บรเิวณนีเ้ปน็แหลง่อตุสาหกรรม หมูบ่า้นจดัสรร และอาคารพาณิชย์มากขึน้ ทำาให้
สวนส้มรังสิตแทบจะไม่เหลือพื้นที่อีกต่อไป
 จากข้อมูลที่พบ เด็กๆ ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายและการให้ผลผลิต
ลดลงของต้นส้มรังสิต ว่าเกิดจาก ‘ปัญหาดินเสื่อม’ เพราะข้อมูลที่พวกเขาเก็บได้
ระบวุ่า การปลกูสม้รงัสติในอดตีตอ้งอดัปุย๋เคม ีฉดียาฆา่แมลงและยากำาจดัวัชพืช
ปริมาณมาก เน่ืองจากชาวสวนคิดว่าทำาให้ได้ผลผลิตดี แต่กลับไม่เคยมีการตรวจสอบ
คุณภาพดินว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง

ส้มรังสิตท่ีเคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติ
อร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูกไปเรื่อยๆ บน
ที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง... 
เกิดโรค และในที่สุดก็ตาย
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เรา...เก็บดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ให้เขาแนะนำาวิธีการปรับสภาพดินโดยเขา
จะให้สูตรปุ๋ยมา เราก็มาคิดอีกทีว่าจะใส่ปุ๋ย
อย่างไร

 เมือ่พบปญัหาจงึอยากแก้ เพราะสิง่ดใีกลต้วักำาลงัจะสญูหายไปในรุน่ของ
พวกเขา ทำาให้เด็กและเยาวชนหลายคนต่ืนตัว บวกกับการสนับสนุนของคุณครู
สาระวิทยาศาสตร ์ในป ีพ.ศ. 2553 - 2555 จงึชวนกันทำาโครงการ ‘สืบสวนปว่นสม้’ 
เพ่ือขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ ความรู้ และเคร่ืองมอื จากหนว่ยงานภายนอก 
อาทิ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สำานักงานประเทศไทย (WWF-Thailand)         
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จนมาถึง ‘โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดิน
เสื่อมโทรม’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก มูลนิธิกองทุนไทย
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 โครงการรกัษส์ม้รงัสติพัฒนาดินเสือ่มโทรม ของกลุม่เยาวชนรกัษส์ม้รงัสติ 
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนหมอดินน้อยท่ีมีทักษะการตรวจวัดคุณภาพดิน ทั้ง     
ค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารท่ีจำาเป็นต่อพืช  
และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยนำาทักษะวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียนมาประยุกต์
ใชใ้นการทำางานจรงิ ก่อนจะนำาผลของการปรบัปรงุดินนัน้สง่มอบคนืใหแ้ก่เกษตรกร 
นำาไปปรบัปรงุคณุภาพดนิในสวนของตวัเองให้เหมาะสมกับการปลกูสม้รงัสติและ
ผลไม้อื่นๆ ต่อไป
 กลุ่มเริ่มต้นด้วยการสร้างแนวร่วมในโรงเรียน เพ่ือค้นหาเพ่ือนๆ น้องๆ        
ทีส่นใจอยากทำากิจกรรมน้ีรว่มกับทางกลุม่ โดยรุน่พ่ีแกนนำาชัน้ ม.5 จำานวน 15 คน 

สร้าง ‘หมอดินน้อย’ 
ด้วยทักษะวิทยาศาสตร์
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ใช้วิธีการเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน จนได้น้องๆ ชั้น ม.2 - 4 จำานวน   
100 คนทีส่นใจเขา้รว่มเปน็สมาชกิ จากน้ันแกนนำาจงึไดจ้ดัคา่ยอบรม ‘หมอดนิน้อย 
100 คน’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ด้านการตรวจวัด
คุณภาพดิน และปรับปรุงดินโดยใช้ธรรมชาติทดแทนสารเคมี เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่ม
มีพื้นฐานในการทำาวิจัยก่อนลงสำารวจพื้นที่จริง 
 การสำารวจพ้ืนที่จริง เริ่มด้วยการขออนุญาตคุณลุงคุณป้าเจ้าของสวน 
เข้าไปเก็บดินท่ีใช้ปลูกส้ม เพ่ือนำาไปตรวจและทดลองหาวิธีปรับปรุงบำารุงดิน ซึ่ง  
คุณลงุคุณปา้เจา้ของสวนสว่นใหญ่ก็ใหค้วามรว่มมอืดว้ยด ีสวนท่ี 1 ของ ‘ลงุสบื’ ซึง่
เป็นสวนส้มที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพ้ืนที่ใกล้โรงเรียน ยินดีแบ่งที่ดินซึ่งมีต้นส้ม     
ถึง 10 ต้น และสวนท่ี 2 ของ ‘ลุงเปีย๊ก’ มตีน้ส้ม 5 ตน้ ทัง้สองสวนไดใ้ห้กลุ่มเยาวชน
มาขดุเก็บดินไปตรวจวดัคุณภาพ ธาตอุาหาร และทดลองปรับปรงุดินดว้ยวิธีชวีภาพ 
ด้วยปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเป็นกรดและขาดโปรแตสเซียม โดยการนำา
เปลือกไข่ เปลือกหอย อ้อย กาบมะพร้าว เปลือกกล้วย มาเผาจนเป็นถ่าน จากนั้น
นำาไปใส่ที่โคนต้นส้ม 1 กิโลกรัมต่อ 1 ชนิด เว้น 2 สัปดาห์แล้วใส่อีก 6 ครั้ง
 ตลอดระยะเวลา 7 เดือนของโครงการ กลุ่มได้มีการลงพ้ืนที่สำารวจ      
อย่างต่อเนื่อง แต่สามารถแบ่งขั้นตอนการทำางานออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ
 1. สำารวจและเก็บตัวอย่างดินจากสวน
 2. นำาดินไปตรวจสอบค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม        
ยังกรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมขอคำาแนะนำาในการปรับปรุงดิน ก่อนลงพ้ืนท่ีอีกครั้งไป   
ใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ          
2 - 3 ชนิด
 3. ติดตามผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 การลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้ง กลุ่มพี่ๆ แกนนำาจะแบ่งน้องหมอดินน้อย         
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีพ่ีแกนนำาคอยดูแลและจ่ายงาน       
เพ่ือให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ชำานาญ เช่น กลุ่มของ วิภาดา แก้วพร 
หรอื ‘นำา้มน’ นกัเรยีนชัน้ ม.5 หนึง่ในแกนนำา พานอ้งไปเก็บตวัอย่างดนิในสวนของ
ลุงเปี๊ยก บริเวณรังสิตคลอง 11 ก่อนจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อไปเติมปุ๋ยให้ดิน และ
ลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 3 เพ่ือเก็บตัวอย่างดินที่เติมปุ๋ยแล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยในสวน

บางคนที่เข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุก  
อยากลอง แต่พอสักพักก็เบื่อแล้วหายไป 
เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำา
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ของลุกเปี๊ยกนี้ มีต้นส้มท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 ต้น แรกเริ่มการวิจัยมีการทดลองใส่   
ปุ๋ยชีวภาพ 4 ต้น ไม่ใส่ปุ๋ย 1 ต้น เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังนำ้ามน       
นำาดินไปตรวจและเรียนรูส้ตูรปุย๋จากกรมพัฒนาท่ีดิน จ.ปทมุธานี จึงไดเ้กิดแนวทาง
ทดลองใส่ปุ๋ยชีวภาพ 1 ต้น โดยขุดดินรอบต้นส้มลึกประมาณ 15 ซม. เพราะเป็น
ระดับชั้นของดินที่มีแร่ธาตุอยู่ จากนั้นจะลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลในรอบ 2 เดือนเพ่ือ       
วัดขนาดความโตของตน้ ความสงู และเสน้รอบวง เพ่ือสรุปผลท่ีเกิดข้ึน คอื ไดส้ตูร
ปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมที่ทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น และต้นส้มเติบโตได้ดี
 “สวนนี้จะเป็นสวนของน้องๆ ซึ่งพ่อของเขาเป็นคนทำา เรามาขออนุญาต
เก็บดนิไปตรวจเพ่ือพัฒนาคณุภาพดนิท่ีกรมพัฒนาท่ีดนิ ให้เขาแนะนำาวธีิการปรับ
สภาพดนิโดยเขาจะใหส้ตูรปุย๋มา เราก็มาคิดอกีทีว่าจะใสปุ่ย๋อย่างไร” นำา้มนเลา่ถงึ
ขัน้ตอนการวิจยัของกลุม่ ซึง่สดุทา้ยปลายทางคือ การเผยแพร่ผลการวิจยัในรปูของ
องค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นน้อง และเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา     
ดินเสื่อมต่อไป

 ด้วยเล็งเห็นว่าปัญหาดินเสื่อมที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเรือกสวน      
ในภาพรวม ดงันัน้ นอกจากสม้รงัสติแลว้ ทางกลุม่จงึได้ทำาการลงพ้ืนทีส่ำารวจและ
เก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิจัยจากสวนผลไม้อ่ืนๆ ซ่ึงกระจายตัวอยู่ในเขตรังสิตคลอง 7, 
8, 10, 11 และ 12 รวมทั้งสิ้นจำานวน 12 สวนร่วมด้วย
 ซึ่งแน่นอนว่า การวิจัยที่ตั้งต้นขึ้นแล้วนี้ไม่สามารถทำาให้แล้วเสร็จได้        
ในเวลาไม่ก่ีเดือน แต่ต้องมีการสืบทอดคนทำางานในระยะยาว อาจารย์ขวัญชีวิต 
นุชบวั หรอื ‘ครขูวญั’ ท่ีปรกึษาโครงการฯ จงึได้วางแผนเปดิรับสมคัรนกัเรียนรุ่นถัดๆ 
ไปตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การวิจัยดำาเนินต่อไปไม่สะดุด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน รวมถึงสร้างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องในระยะยาวไปด้วยในตัว
 “พอรุ่น ม.2 โตขึ้นมา แกนนำา ม.5 ในปัจจุบันก็จะถอยไปเป็นพ่ีเล้ียง        
ใหน้อ้งๆ และจะถา่ยทอดงานผ่านกระบวนการกลุม่ เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ไดรู้จ้ักกนั เรยีนรู้
การทำางานร่วมกัน เคารพกัน พูดคุยหารือกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน แต่มีทั้งเรื่อง
เรียนและเรื่องส่วนตัว” ครูขวัญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
 กระนัน้ สิง่ทีส่ำาคัญท่ีสดุในการทำางานอนุรกัษเ์ชงิวจิยั และเปน็สิง่ทีค่รขูวัญ
อยากเห็นที่สุดจากเด็กๆ ก็คือ หัวใจ ซึ่งประเด็นนี้ นำ้ามนอธิบายได้น่าสนใจ
 “บางคนทีเ่ขา้มาแรกๆ อาจแค่อยากสนกุอยากลอง แตพ่อสกัพักกเ็บือ่แลว้
หายไป เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำา ซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ ที่ข้ึนมา      
ทำาแทนได้บ้างแล้ว ถ้าเราขึ้น ม.6 ก็คงให้น้องๆ เป็นแกนนำาหลักต่อไป”
 ทั้งน้ี ได้เห็นกระบวนการทำางานของกลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต ที่แลดู         
มีแผนงานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนตามแบบนักวิจัย แต่เบื้องหลังนั้นกลับมีปัญหา

สร้างเครือข่าย
นักวิจัยระยะยาว
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อุปสรรคต่างๆ ให้ต้องแก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาหลักในการส่ือสารกับเจ้าของสวน
ในการมีส่วนร่วมตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ก็คือ ครูพ่ีเล้ียง ท่ีนอกจากจะช่วยแก้ไขแล้ว ยังเป็นผู้หนุนเสริม
ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างน่าชื่นใจ
 “ปัญหาในการทำาโครงการของเด็กๆ คือ เจ้าของสวนรายใหม่ๆ ไม่ให้    
ความเชื่อถือเด็กหากครูไม่ลงไปทำากิจกรรมด้วย เราจึงต้องทุ่มเทพาเขาเข้าไปทำา 
หรืออย่างการเรียกน้องๆ มาประชุมก็เหมือนกัน ไม่ได้ทำาคร้ังเดียวสำาเร็จ ต้องวางแผน
หลายๆ คร้ัง ซ่ึงเราก็จะช่วยดูแล แต่ต้องให้เด็กทำาเป็นหลัก เพราะตัวเขาเองน่ันแหละ
จะได้สิ่งที่ดีๆ กลับไป” ครูขวัญกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ก่อนกลั่น
ความรู้สึกภายในออกมาเป็นคำาพูดจบประโยคว่า
  “ตัวเราเองภูมใิจกับการทำางานของเดก็ๆ พวกเขารบัผดิชอบและทำางานได้
ขนาดนี้ แสดงว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำาแล้ว”

ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล อย่าเช่ือครู 
เพราะครูไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
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 ไม่อาจปฏิเสธว่า การทำาโครงการในคร้ังน้ี แกนนำากลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต
ไดม้โีอกาสเรยีนรูก้ารเปน็หมอดนิ และพัฒนาศกัยภาพของตวัเองผา่นการลงพ้ืนที่
ทำาวิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งด้วยการหนุนเสริมของครูขวัญ ก็ได้ทำาให้แกนนำาหลายคน
เกิดทักษะความเป็นนักวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตัว
 “กับบิ๊ว ครูจะบอกเขาเสมอว่า ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล        
อย่าเช่ือคร ูเพราะครูไมไ่ดรู้ท้กุเรือ่ง แตเ่ดมิบิว๊เปน็คนเชือ่มัน่ในความคดิของตวัเอง 
และยืนยันที่จะทำาแต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ คือจะทำาแต่เรื่องส้มเท่านั้น แต่ท้ายที่สุด
เมื่อได้ลงมือทำาและเรียนรู้ก็เกิดการเปลี่ยนแนวคิด มองภาพท่ีกว้างขึ้น เชื่อมโยง    
สู่พืชอืน่ๆ จนนำาไปสูก่ารแก้ปญัหาดนิในพ้ืนทีป่ลกูมะมว่ง มะละกอ นาขา้ว กลว้ย” 
ครูขวัญกล่าวถึงพัฒนาการของลูกศิษย์ ท่ีปัจจุบันสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพดินให้แก่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี
 ขณะท่ีตัวของบิ๊วเอง นอกจากทักษะด้านการเป็นนักวิจัยและผู้นำา
กระบวนการแล้ว เธอก็ยอมรับว่า การทำาโครงการนี้ ได้ช่วยละลายอัตตาของเธอ   
ได้มาก เพราะต้องเรียนรู้การทำางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ และน้องๆ ซึ่งแต่ละคน
ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บิ๊วจึงถือโอกาสนี้เรียนรู้และรับฟังความคิด     
ของคนอื่น จนเกิดทักษะการทำางานร่วมกับคนอื่นๆ มากขึ้น
 ในขณะท่ีนำ้ามน ก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดท่ีเกิดจากการ
ทำางานร่วมกับคนอื่น และได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขด้วยวิธีการพูดคุยแบบเปิดอก

อยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่าง       
มีคุณภาพ อยากพัฒนาโครงการต่อ เพราะ
ถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้    
ที่ปลูก ส้มบางลูกก็สุกไม่เต็มท่ีหรือไม่ถูกใจ
คนกิน

นักวิจัยวัยเยาว์ 
และทักษะชีวิตจากการทํางาน
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 “ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกับตัวเอง (หัวเราะ) โดยเฉพาะความท้อเกิดข้ึน
บ่อยมาก เพราะหนูเป็นคนที่เครียดและจริงจังกับการทำางาน เมื่อมีเพ่ือนๆ และ
น้องๆ บางกลุ่มท่ีเราควบคุมไม่ได้ เราก็จะรู้สึกไม่ดี ซ่ึงการทำางานก็สอนให้เราเรียนรู้
ที่จะพูดคุยกับเขา ว่าการทำาอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไร เปิดอกคุยเพื่อให้งานมัน
สามารถเดินต่อไปได้ค่ะ” นำ้ามนกล่าว  
 และแน่นอน อีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกที่เยาวชนแทบทุกโครงการต้อง        
พบเจอ กค็อื ปญัหาการแบง่เวลามาทำากจิกรรม ซึง่คนทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นประเดน็นีม้าก
ที่สุด ก็คือแกนนำาอีกคนหนึ่งของกลุ่ม อุมาภรณ์ หอมเกษร หรือ ‘เมย์’  ที่สามารถ
บริหารจัดการการเรียนของตัวเองไปพร้อมกับทำากิจกรรมได้อย่างราบรื่น
 “เรือ่งเรยีน เมย์จะเรียนทัง้ในห้องและเรียนพิเศษคะ่ จนัทร์ถึงศกุร์ตอนเย็น
จะทำาการบา้น และคุยเรือ่งงานโครงการไปดว้ย ทีส่ำาคญัคอืเวลานัดนอ้งทำากิจกรรม 
จะนัดไว้ก่อนล่วงหน้าหลายๆ สัปดาห์ และก่อนจะถึงวันนัด 2 - 3 วันเราก็จะย้ำ�อีกทีค่ะ” 
เมย์เผยวิธีการบริหารเวลาด้วยสีหน้าแช่มชื่น
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 จากโครงงานท่ีต้ังต้นด้วยการมองแค่ ‘ส้มรังสิต’ เมื่อผ่านการลงพ้ืนที่       
เกิดการพัฒนากระบวนการคิดท่ีเปน็ระบบจากการวางแผนงานโครงการและมกีาร
วิเคราะหปั์ญหาและสาเหตุ ถึงวันนี ้เปา้หมายของกลุม่จงึไดข้ยายขอบเขตจากการ
รกัษาพันธ์ุสม้รงัสติ ไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพของพืชผกัผลไมอ้ืน่ๆ ในย่านนี ้ผา่นการ
จัดการกับตัวแปรสำาคัญ น่ันคือ การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของ
เกษตรกรดว้ยวิธีทางชวีภาพ ให้ดินมคุีณสมบัติท่ีสมบรูณ์ เหมาะแก่การเจริญเตบิโต
ของพืชพันธุ์ต่างๆ
 ซึ่งแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่กลุ่มแกนนำาก็พร้อมจะผลักดันรุ่นน้องให้
ทำาการวิจัยและพัฒนาดินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงวางแผนจะขยายผลให้แก่เกษตร
ในพื้นที่ โดยใช้การอบรมและทำาวิจัยร่วมกันกับกลุ่มต่อไป 
 “ผมอยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ อยากพัฒนา
โครงการต่อ เพราะถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้ท่ีปลูก ส้มบางลูก     
ก็สุกไม่เต็มท่ีหรือไม่ถูกใจคนกิน” พงษ์วัฒน์ พันธ์ุไพโรจน์ หรือ ‘ปลื้ม’ หน่ึงใน
สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงความตั้งใจด้วยรอยยิ้ม
 เชน่เดยีวกับนำา้มน ทีค่าดหวังว่างานวิจยันีจ้ะถูกสานตอ่โดยรุ่นน้องๆ แมว่้า
โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

อนาคตของ ‘พืชรังสิต’ 
และก้าวย่างของชีวิตหมอดินน้อย
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 “หนูอยากทำาต่อค่ะ อยากให้เกษตรกรท่ีทำาสวนเข้ามาเรียนรู้กับพวกหนู    
ว่าสิ่งที่พวกหนูทำาเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเอง และอยากให้น้องๆ มีความรู้      
ส่วนพี่ๆ ก็คอยให้คำาปรึกษาน้องๆ รุ่นต่อไป” นำ้ามนทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
 ทัง้หมดทัง้มวล แมง้านวิจยัจะยังตอ้งการการสานตอ่ในระยะยาว แตด้่วย
เครือข่ายการทำางานท่ีประสานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง-อาจารย์-
โรงเรียน-เกษตรกร ทำาให้เชื่อเหลือเกินว่า ดินรังสิตท่ีเสื่อมโทรมลงจากสารเคมี       
จะคอ่ยๆ ไดร้บัการดแูลและปรบัปรงุจนกลบัมาอดุมสมบรูณ์อกีครัง้ ผา่นเครือ่งมอื
สำาคัญซึ่งก็คือการวิจัยร่วมกันระหว่างเยาวชนและเกษตรกร
 และดินท่ีดีน้ีเอง ท่ีจะนำาส้มรังสิต อันเป็นสัญลักษณ์ของย่านรังสิตกลับคืนมา
 เพียงแต่การกลบัมาในคร้ังน้ี จะมีมะมว่ง มะละกอ ข้าว กล้วย และพืชอืน่ๆ 
ตามมาด้วย
 เพราะดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้นดี กลุ่มนักวิจัยน้อยคอนเฟิร์ม!
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สืบห�ก�รห�ยไปของส้มรังสิต

จ�กช�วสวนส้ม

พบส�เหตุเกิดจ�กก�รใช้ส�รเคมีเยอะ 
ทำ�ให้ดินเสื่อมและยังไม่มีก�รตรวจ

สภ�พดินอีกด้วย

สรุปขั้นตอนการทำางาน

รับสมัครเย�วชน ‘หมอดินน้อย’ เรียนรู้
ก�รวัดคุณภ�พดินและปรับปรุงดิน
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เก็บดินในสวน นำ�ไปตรวจ
และห�วิธีปรับปรุงดิน

ให้หมอดินน้อยที่มีทักษะและ
คว�มรู้เรื่องก�รตรวจวัด

คุณภ�พดินและก�รปรับปรุงดิน

ห�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รตรวจคุณภ�พดิน

เย�วชนปรับปรุงบำ�รุงดิน

ร่วมกับเกษตรกร
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กมลรัตน์ เทือกไชยคำ� (บิ๊ว) 
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิภ�ด� แก้วพร (นำ้�มน) 
ประสานงานโครงการฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อุม�ภรณ์ หอมเกษร (เมย์)
แกนนำากลุ่มเยาวชนฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การได้เขา้รว่มโครงการทำาให้เราไดค้วามรูม้ากมาย ท้ังการตรวจสอบ
คุณภาพดิน การแบ่งเวลา ได้เรียนรู้การทำางานกับน้อง ได้เรียนรู้ความคิด
ของน้องๆ รวมไปถึงการจัดค่าย”

“ตอนแรกหนูเข้ามาเพราะต้องทำาโครงงานส่ง แต่พอทำาย่ิงได้เรียนรู้ 
ทำาแล้วสนุก ได้ทำาหลายอย่างท่ีเราไม่เคยทำา ได้ความรู้ใส่หัว ได้ทำางาน
รว่มกับเพ่ือน จากทีไ่มเ่คยไดยิ้นชือ่สม้รงัสติ ตอนนีห้นอูยากจะพัฒนา
ส้มรังสิตให้มีคนปลูก คนกิน และคนรู้จักมากขึ้น”

“จากคนที่ไม่กล้าพูดคุยกับชาวสวน จะถามเฉพาะคำาถามท่ีอยากรู้ 
หรอืถามตามท่ีอาจารย์สัง่ หลงัจากได้ทำาโครงการ ทำาใหห้นกูลา้แสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน หากเราเห็นว่าควรเพ่ิมอะไรก็กล้าท่ีจะบอกอาจารย์ 
นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การตรวจวัดดิน รู้ว่าหากดินคุณภาพไม่ดี      
ควรจะใส่อะไรลงไปเพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ขวัญชีวิต นุชบัว (ขวัญ)
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์

ครูขวัญมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ช่วย
วางแผนโครงการ ประสานงานการ    
จัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรับรู้ 
สร้างแรงจูงใจในการทำาโครงการให้แก่
นักเรียน และขยายผลไปสู่นักเรียน    
รุ่นถัดไป

“เราเป็นพ่ีเลี้ยงก็จริง แต่เราก็ต้อง
ยกย่องให้คนอื่นเป็นพ่ีเลี้ยงเราด้วย 
เพราะฉะ น้ันเราต้องลดบทบาท     
ความสำาคัญของตัวเองให้น้อยที่สุด 
แต่ยกความสำาคัญของคนอื่นให้มาก
ที่สุด งานถึงจะประสบผลสำาเร็จ และ
สามารถสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำา
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้” 

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชนที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โครงก�รรักษ์ส้มรังสิตพัฒน�ดินเสื่อมโทรม 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต 
โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวกมลรัตน์  เทือกไชยคำา
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวอุมาภรณ์  หอมเกษร
2. นางสาววิภาดา  แก้วพร
3. นางสาวอทิตยา  มาตรกลาง

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ขวัญชีวิต  นุชบัว  
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์
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10

	 การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม	 ในแง่หนึ่งอาจช่วยให้ได้ผลผลิตดี	
แต่ในอกีแง่หนึง่ก็เป็นทำาลายดิน	ทำาให้ดินเส่ือม	อนัจะส่งผลตอ่การปลูกพชืผัก
ในระยะยาว
	 และนอกจากดินเส่ือมแล้ว	บางครัง้การใช้สารเคมีนัน้อาจส่งผลโดยตรง
ตอ่สัตว์ในพืน้ที	่รวมไปถงึตวัเกษตรกรเองในกรณทีีสั่มผัสถกูสารเคมีโดยตรง	
ท้ังน้ีไม่ต้องนับรวมถึงผู้บริโภค	ท่ีจะได้รับประทานเพียงความสวยงามของพืชผล	
แต่ภายในนั้นอุดมไปด้วยสารร้ายทำาลายชีวิต
	 คงเพราะสารเคมีส่งผลเสียรอบด้านเช่นนี	้จึงทำาให้เยาวชนกลุ่มหนึง่ใน	
จ.มหาสารคาม	ตัดสินใจลุกขึ้นรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการใช้
สารเคมี	 เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินไว้	 และเพื่อตัว
เกษตรกร	รวมถึงคนรอบข้างเอง

กล้าอ่อนของจติสำานกึ
บนดนิแดนแห่งความหวัง
โดย	:	กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน	
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม	จ.มหาสารคาม
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แคนตาลูปเคลือบยาพิษ 
กับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ�ลง

 จดุเริม่ตน้ของโครงการลดมลพิษฟ้ืนชวิีตดิน เริม่ตน้จากการทีก่ลุม่เยาวชน
ฮักนะเชียงยืนได้เห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน น่ันคือ การใช้สารเคมีในการปลูก
แคนตาลูป จากการลงพ้ืนท่ีสำารวจข้อมูล กลุ่มเยาวชนพบว่า หมู่บ้านแบก อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่มีการปลูกแคนตาลูปเพ่ือขายเมล็ดพันธ์ุ 
เน่ืองจากมีสภาพภูมินิเวศท่ีมีคลองชลประทานไหลผ่านและมีบริษัทคอยรับซื้อ      
ท่ีแน่นอนในรูปแบบของการทำาเกษตรพันธสัญญาที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้ ทำาให้
เกษตรกรสว่นใหญจ่งึจำาเป็นต้องพ่ึงพาสารเคมใีนแทบจะทกุข้ันตอนการปลกู ตัง้แต่
การเตรียมดิน เพาะเมล็ดการผสมพันธ์ุการฉีดพ่นเร่งผล การรักษาโรคและการกำาจัด
แมลงศตัรพืูชเรยีกได้ว่านอกจากจะอยู่กับแคนตาลปูท่ีตวัเองปลูกแล้ว เกษตรกรยัง
ตอ้งอยู่รว่มกับสารเคมใีนแทบจะทกุขัน้ตอนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจาก
เก็บเกี่ยว ที่เกษตรกรต้องนำาแคนตาลูปมาล้างเปลือกด้วยสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
ผ่าเอาเมล็ด ถือเป็นการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร
ในระยะยาว
 และไมใ่ชเ่พียงเกษตรกรผูป้ลกู แต่สารเคมยัีงฝังลึกลงสู่ดนิ เกิดเปน็ปญัหา
ดินเส่ือมคุณภาพ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณน้ันท่ีมีอาการเจ็บป่วย
เรื้อรัง อันเกิดจากการแพ้สารเคมี มีอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูดดมสารเคมี   
ขณะฉดีพ่นหรอืในชว่งท่ีฝนตกหากเดินไปตามพ้ืนทีเ่พาะปลูกก็จะเกิดอาการคนัเท้า
เป็นผื่นทำาให้ชาวบ้านบางรายไม่กล้าเดินผ่านแปลงปลูกแคนตาลูปกันเลยทีเดียว 
ทัง้น้ียังไมนั่บสตัว์นอ้ยสตัว์ใหญใ่นพ้ืนที ่ท่ีต่างหายไปไมเ่ห็นแมแ้ตเ่งา ส่งสญัญาณ
บ่งบอกถึงภัยเงียบจากสารเคมีในดินนั้น
 “เมื่อลงสำารวจแปลงที่ปลูกสลับกับนาข้าว พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ใน
บรเิวณนัน้เลยไมว่่าจะเปน็จิง้หรดี มดแดง เขยีด หรอืง ูและบรเิวณท่ีนำาเนือ้แตงไป
ท้ิงหญ้าบริเวณน้ันก็จะไหม้ตาย” ธีระวุฒิ ศรีมังคละ หรือ ‘แสน’ แกนนำากลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืน เล่าถึงอันตรายจากสารเคมีที่ได้พบกับตัว

เมื่อลงสำารวจแปลง...พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้นเลย...และบริเวณที่นำาเนื้อแตง
ไปทิ้งหญ้าบริเวณนั้นก็จะไหม้ตาย



151

 และท่ีน่ากังวลคือ จากการสำารวจพบว่ามีการนำาบุตรหลานในชุมชน ท้ังเด็ก
ที่เป็นบุตรหลานท่ีต้องช่วยงานครอบครัว รวมถึงเด็กท่ีรับจ้างเกษตรกรรายอื่นๆ       
มาช่วยในกระบวนการปลูกแคนตาลูปทุกข้ันตอน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไม่ได้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ทำาให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จนอาจเกิดการสะสม
ของสารเคมีในร่างกาย รวมไปถึงในขั้นตอนของการผสมพันธ์ุแคนตาลูปน้ัน 
นอกจากทำาในเวลากลางวันแล้ว ยังนิยมทำากันในเวลากลางคืนเนื่องจากให้ผลได้
ดีกว่า เด็กบางคนจึงรับจ้างทำาท้ังกะกลางวันและกลางคืนเพ่ือแลกกับรายได้ 500 บาท 
จนร่างกายอ่อนเพลีย ต้องอาศัยหลับในห้องเรียนหรือขาดเรียน ซึ่งทำาให้เด็กเสีย  
การเรียนอย่างน่าเสียดาย

ก่อร่างสร้างกลุ่ม 
บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์

 ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่กระจายครอบคลุมไปแทบทุกส่วน เยาวชน
กลุ่มหน่ึงของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจึงร่วมใจกันก่อตั้ง ‘กลุ่มเยาวชนฮักนะ
เชียงยืน’ ข้ึนและจัดทำา ‘โครงการลดมลพิษฟ้ืนชีวิตดิน’ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
สร้างแนวร่วมในชุมชนท้ังกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านแบก และกลุ่มเยาวชนท่ีเป็น      
เด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและร่วมดำาเนินกิจกรรม   
พลกิฟ้ืนคืนชพีใหแ้ก่ดินซึง่เปน็ทรพัยากรทีเ่ปน็แหลง่อาหารของคนในหมูบ่า้นตอ่ไป
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 ในเมื่อหัวใจหลักของการสร้างแนวร่วมเพ่ือนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงคือ 
ข้อมูลของชุมชน กลุ่มจึงได้ทำาการลงพ้ืนท่ีสำารวจข้อมูลและสอบถามข้อมูลจาก    
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่เด็กๆ ล้วนเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ทำาให้  
พ่ีเลีย้งโครงการอย่างอาจารย์เพ็ญศร ีใจกลา้ ต้องก้าวเข้ามาเปน็กำาลังสำาคญัในการ
สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวรูปแบบการดำาเนินงานให้แก่กลุ่ม โดยอาจารย์
เพ็ญศรีมีบทบาทในการช่วยหนุนเสริมกลุ่มด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน      
รปูแบบของ Project/Problem based Learning หรอืการเรียนรู้จากการทำาโครงการ
และผ่านปัญหา โดยมุ่งให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ
 1. เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาในพื้นที่
 2. ลงมือปฏิบัติให้รู้จริง
 3. สรุปบทเรียนร่วมกัน
 โดยทั้งหมดน้ี อาจารย์เพ็ญศรีจะใช้วิธีการตั้งคำาถามให้เด็กๆ ได้คิดก่อน
ปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการทำางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ด้วยตัวเองโดยอาจารย์วางตัวเป็นผู้รับฟัง
 “วธีิน้ีทำาใหเ้ยาวชนได้เห็นมมุมองหลายๆ ด้าน เกิดการถกเถียงบนเหตแุละ
ผลเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในการดำาเนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการ       
คิดวิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือทำากิจกรรมถึงแม้บางครั้งอาจมีกระบวนการชี้นำาบ้าง
แต่ก็เพื่อลดความขัดแย้งที่กำาลังจะเกิดขึ้นจากการถกเถียงกันของสมาชิกในกลุ่ม” 
อาจารย์เพ็ญศรีกล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงอย่างอารมณ์ดี

เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการ
ถกเถียงบนเหตุและผลเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน
ในการดำาเนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำา
กิจกรรม
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 ด้วยคำาแนะนำาจากอาจารย์เพ็ญศรีและพ่ีเล้ียงโครงการจากมูลนิธิกองทุนไทย 
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกันเพ่ือวางแนวทางในการดำาเนินโครงการให้มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัย ‘ภูเขา 3 ลูก’ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
คิดและวางเปา้หมายในแต่ละระยะของการทำางาน ทำาใหก้ลุม่เหน็ภาพการก้าวเดนิ
ไปสู่ความสำาเร็จได้ชัดเจนขึ้น
 “การแบง่ภูเขาออกเปน็ 3 ลูก คอืการแบง่งานออกเปน็ 3 สว่น โดยเริม่จาก
ระดับง่ายระดับปานกลาง และระดับยาก ทำาให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการ
ดำาเนินงานได้ชัดกว่า” ศิริลักษณ์ สงคราม หรือ ‘เปรี้ยว’ หนึ่งในแกนนำากล่าวถึง
เครื่องมือการทำางานที่เธอได้เรียนรู้ก่อนอธิบายต่อว่า
 1. ระดับง่าย เป็นงานที่ง่ายที่สุด และต้องทำาก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่    
การลงพ้ืนที่ ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล       
พ้ืนฐานการปลกูแคนตาลปูและสารเคมท่ีีใชจ้ากเกษตรกรในพ้ืนที ่การประสานกับ
โรงพยาบาลหรอืโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลเพ่ือศกึษาขอ้มลูการเจบ็ปว่ยของ
คนในชุมชน การศึกษาวิธีการทำาปุ๋ยชีวภาพและการตรวจวัดสารตกค้างในดิน        
การเข้าร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านเร่ืองการทำาเกษตรพันธะสัญญา รวมไปถึงการเก็บ

ร่วมใจพลิกฟื้น
คืนชีวิตให้ดิน
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ตัวอย่างดินและนำาไปตรวจสอบสารตกค้าง และการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และ     
สรุปผล
 2. ระดับปานกลาง เป็นงานที่ขยายผลต่อจากระดับง่าย คือการนำาข้อมูล
ทีไ่ดม้าขยายผลเพ่ือสรา้งเครอืข่าย ผา่นกิจกรรมค่ายตา่งๆ และนำาไปสูก่ารผลกัดัน
ในกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการลงมือปฏิบัติงานจริง เช่น การเก็บตัวอย่างดินใน
สวนของน้องๆ เครอืข่าย, การตรวจวัดสารตกค้างในดนิ รวมถึงการลงพ้ืนท่ีสอบถาม
อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีของคนในชุมชน

การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูกคือการแบ่ง
งานออกเป็น 3 ส่วนโดยเริ่มจากระดับง่าย 
ระดับกลางและระดับยากทำาให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นภาพการดำาเนินงานได้ชัดกว่า
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 3. ระดับยาก เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน และต้อง
ใช้เวลานานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งกิจกรรมท่ีกลุ่มตั้งไว้คือ    
การคนืข้อมลูผลการตรวจดนิให้แก่ชมุชน โดยใชร้ปูแบบการนำาเสนอดว้ยละครเวท ี
พรอ้มเปดิเวทเีสวนาแลกเปล่ียนกับชมุชน เพ่ือนำาไปสู่เปา้หมายสูงสุด นัน่คอื ชมุชน
ตระหนัก เข้าใจ และลดการใช้สารเคมี
 หลังจากได้วางแนวทางการดำาเนินโครงการอย่างชัดเจนแล้ว กลุ่มก็ได้    
ตั้งต้นลงพ้ืนที่สำารวจและเก็บข้อมูลอีกครั้งอย่างละเอียดโดยทำาการเก็บข้อมูล        
การปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน เพื่อให้เห็นวงรอบของการผลิต รวมถึงสารเคมีที่ใช้
ในแต่ละข้ันตอนพร้อมท้ังศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และสารตกค้างในดินจากการใช้สารเคมีโดยใช้ความพยายามหาวิธีตรวจวัด         
สารตกค้าง แต่ก็เกินกำาลงัความสามารถ เน่ืองจากวิธีการตรวจวัดต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ
และมีความซับซ้อน จึงปรับมาเป็นการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแทน
 “เราลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลและสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านคร้ังแล้วคร้ังเล่า 
ในทุกๆ ครัง้เราจะประชมุกันก่อนลงพ้ืนที ่และหลงัการลงพ้ืนทีก็่จะมานัง่สรุปกันว่า 
เราได้อะไรจากการลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ังและยังขาดเหลืออะไรบ้าง เราควรลงพ้ืนท่ี       
เก็บข้อมูลอีกหรือไม่ ส่วนเร่ืองสารเคมีเราก็ลงพ้ืนท่ีไปศึกษาการปลูกแคนตาลูปและ
การใช้สารเคมีของชาวบ้านเองถึงแปลงเพาะปลูกกันจริงๆ เลย” เปร้ียวกล่าว       
ด้วยรอยยิ้ม



ปลูกใจรักษ์โลก156

ขอบเขตการลงพ้ืนท่ีสำารวจและเก็บขอ้มลูของกลุม่น้ัน ครอบคลุมใน 2 ประเดน็ใหญ่ 
คือ สภาพของดิน และสภาพของคน
 สภาพของดิน กลุ่มได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะปลูก       
อันได้แก่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชประเภทสารเคมีของเกษตรกรรวมถึง    
ระยะเวลาในการใช้สารเคมีพร้อมๆ กับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างของดินและ
ดำาเนินกระบวนการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน อาทิ ธาตุอาหารในดิน       
เนื้อดิน สารอินทรีย์ในดิน จากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมด้วย
 สภาพของคน กลุม่ได้ทำาการศึกษาผลการตรวจเลอืดของชมุชนและข้อมลู
การเจ็บป่วยของคนในชุมชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านแบก 
(รพสต.) พร้อมประสานกับนักวิจัยท่ีกำาลังดำาเนินการวิจัยติดตามผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการทำาเกษตรพันธะสัญญาร่วมด้วย
 ซึง่เปน็การหาขอ้มลูเหลา่นีเ้อง ทีท่ำาใหก้ลุม่ไดรู้จ้กัการทำางานเปน็ทีมและ
การผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความเข้าใจ
 “ในการหาข้อมูลของพวกเรามีทั้งความยากง่ายร่วมกัน ผ่านพ้นอุปสรรค
ด้วยกันนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเวลา สถานท่ี สถานการณ์ และเร่ือง    
สว่นตวั มหีลายครัง้ท่ีทะเลาะ มปีญัหากัน แต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันไดแ้ละ
การหาข้อมูลก็ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ไปศึกษาหาข้อมูลจากหลายที่ เช่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ข้อมลูจากปราชญ์ชาวบา้น ขอ้มลูงานวิจยัของชาวบา้น” 
เปรี้ยวกล่าว
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 เมือ่ได้ข้อมลูท่ีสามารถชีช้ดัได้ถึงผลกระทบจากสารเคมท่ีีเกิดข้ึนอย่างเปน็
รูปธรรมแล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะขยายผลข้อมูลนั้นออกสู่ภายนอกกลุ่ม โดยมีการ
ขยายผล 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน และระดับชุมชน
 ระดับเยาวชน ค่ายเป็นเครื่องมือในการขยายผล เป็นการขยายผลข้อมูล
เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยเยาวชนแนวร่วมให้ตระหนกัถึงผลการใช้สารเคมใีนการเพาะปลูก
และใหเ้ครอืขา่ยเยาวชนเปน็ผูข้ยายผลขอ้มลูตอ่อกีทอดหนึง่ โดยกลุม่ใชก้ารจดัคา่ย
เป็นเครื่องมือในการขยายผล 2 ค่ายด้วยกัน ได้แก่
 - ค่ายเพ่ือนบอกเพ่ือน จัดข้ึนเพ่ือบอกเล่าถึงผลการตรวจเลือดและการเจ็บ
ป่วยของคนในชุมชน อันเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมไปถึงให้ความรู้
เรื่องมลพิษในดินและการเก็บตัวอย่างดินให้แก่เพ่ือนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
จำานวน 78 คน
 - ค่ายรกับา้นเกิด เปน็การนำาเยาวชนทีม่าเข้าร่วมลงพ้ืนท่ีเรียนรูผ้ลกระทบ
จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนท่ีจริงโดย
จัดให้กับน้องระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแบกซึ่งอยู่ในพื้นที่จำานวน 100 คน
 “เรารูแ้ละบอกต่อใหเ้ครอืขา่ยไดรู้เ้พราะเราไมใ่ชค่นทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีทีม่ปีญัหา
เราบอกเพ่ือนแล้วให้เพ่ือนไปบอกต่อ” ศิรินญา บุญอาจ หรือ ‘เนส’ กล่าวถึง
กุศโลบายในการจัดค่ายของกลุ่ม
 ระดับชุมชน เมื่อศึกษาข้อมูลได้ครบทุกด้าน ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะทำาการ  
ขยายผลและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มได้จัด ‘เวทีกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิด’ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้

 เม่ือได้ข้อมูลแล้ว กลุ่มได้นำาข้อมูลท้ัง 2 ส่วนมาประชุมสังเคราะห์และสรุปผล 
ออกมาซึ่งผลก็เป็นไปตามท่ีกลุ่มสันนิษฐานไว้ น่ันคือ มีดินเส่ือมโทรม ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิตในอนาคต
 อน่ึง กลุ่มคงจะไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนัก หากไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากอาจารย์เพ็ญศรี ที่ช่วยประสานงานขออนุญาต   
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ครปูระจำาวิชา รวมถึงครปูระจำาชัน้ ใหน้กัเรยีนในกลุม่สามารถ
ออกไปทำากิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้
 แต่ทั้งนี้ ความช่วยเหลือในการประสานงานดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะแรก
เท่าน้ัน เพราะหลังจากได้เรียนรู้วิธีการประสานงานจากครูพ่ีเลี้ยงแล้ว เยาวชนได้   
มีการแบ่งบทบาทในการประสานงานด้วยตัวเอง ครูเพ็ญศรีจึงมีหน้าที่เพียงช่วย   
รา่งหนงัสอืขออนญุาตการทำากิจกรรมใหแ้ก่กลุม่ และทางกลุม่จะเปน็ผูเ้ดินเรือ่งตอ่
กันเองทั้งการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ก่อร่างสร้างเครือข่าย 
และขยายผลสู่ชุมชน
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 ผลของการจัดเสวนาคืนข้อมูลให้แก่คนในชุมชนของกลุ่มถือว่าประสบ
ความสำาเร็จ แต่ไม่เต็มร้อย เนื่องจากเกษตรกรหลายคนยังเข้าใจเป้าหมายในการ
ทำาโครงการของกลุ่มผิดไป คือ ไม่เข้าใจว่าเด็กต้องการเก็บข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
และแม้กลุ่มจะพยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนได้ แต่แนวทางในการต่อยอด
การรับรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น ก็ยังไม่เห็นหนทาง
 “ชาวบ้านบอกว่า ถ้าให้คนบ้านแบกเลิกเขาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเขามีรายได้
จากตรงน้ี ชาวบ้านเข้าใจว่าเราจะให้เขาเลิกทำาไปเลย” เปร้ียวเล่าถึงความเข้าใจผิด
ของชาวบ้านส่วนใหญ่
 ขณะที่เนสก็ยอมรับว่า “การสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องยาก
และต้องใช้เวลานานพอสมควร”

สารเคมีในการเพาะปลูก พร้อมทั้งพยายามผลักดันไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในอนาคต ซึ่งการขยายผลในระดับนี้ กลุ่มเลือกใช้
วิธีการจัดเวทีเสวนาคืนขอ้มลูจากการศึกษาสูช่มุชน โดยใชก้ารสือ่สารผา่นละครซึง่
ในขัน้ตอนน้ีนอ้งๆ ต้องเรยีนรูร้ว่มกันในการทำาละคร เพ่ือส่ือสารประเดน็ปญัหา โดย
เลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจแล้วนำามาสร้างเป็นบทละคร ฉายภาพให้เห็นถึงในอดีตท่ีชุมชน
มีประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคารพธรรมชาติแล้วนำาปุ๋ยมาใส่ดิน 
 และหลังจากนั้น กลุ่มได้จัดให้มีการร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกับคนใน
ชุมชนผ่านเวทีเสวนา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแบก ตัวแทน      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เกษตรกร และตัวแทนเยาวชน ได้มาพูดคุยถึง
สถานการณ์ปัญหาในมุมมองของแต่ละคน

เรียนรู้เพื่อเติบโต
และก้�วต่อไป

บ้านแบกเวลาน้ีเป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ
ครูหวังว่าชุมชนจะดีข้ึน จากเด็กๆ ท่ีได้เรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้อง
และบนทางที่ดี
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 อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งที่คาดหวังจะยังมาไม่เต็มร้อย เนื่องจากงานพัฒนา
เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนอย่างสูง แต่อย่างน้อยที่สุด ณ วันนี้ 
ชาวบ้านแบกส่วนใหญ่ก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบมากมายท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี           
ในการปลูกแคนตาลูป ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป          
ในอนาคต
 ที่เชื่อเช่นน้ัน เพราะว่าวันนี้ในชุมชนได้มีคณะทำางานด้านการอนุรักษ์ดิน
เกิดข้ึนแล้ว แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเยาวชน แต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้แหละท่ีได้ศึกษา
หาความรู้มากมาย ได้ลงมือปฏิบัติงานบนพ้ืนที่จริง ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำางานเป็นทีม และมีจิตสำานึกเต็มเปี่ยมท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟ้ืน
ผืนดินของถ่ินเกิดให้รอดพ้นจากความเส่ือมโทรม พร้อมๆ กับช่วยชีวิตของคนใน
ชุมชน ให้รอดพ้นจากสารเคมีอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในทุกลมหายใจ
 “บ้านแบกเวลาน้ีเป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ ครูหวังว่าชุมชนจะดีข้ึน     
จากเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้องและบนทางท่ีดี”     
ครูเพ็ญศรีทิ้งท้ายพลางทอดสายตาไกลออกไป

 ในวันน้ี แม้สารเคมีจะยังไม่หายไป แต่หมู่บ้านแบก อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม ก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความหวังของใครหลายๆ คน ว่าสักวันหน่ึง
ความหวังที่สารเคมีจะถูกลด ละ เลิก ดินจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 
พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ทุกอย่าง
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
 ด้วยฝีมือของเหล่ากล้าอ่อน...เยาวชนผู้รักษ์แผ่นดินเกิดเหล่านี้ที่กำาลัง
เติบโตเป็นไม้ใหญ่ อุ้มชูชุมชนในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป
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สรุปขั้นตอนการทำางาน
ทำ�ยังไงดี ที่จะทำ�ให้ช�วบ้�นเลิกใช้   
ส�รเคมีเพร�ะมันทำ�ให้ดินเสื่อมสภ�พ
แถมส�รเคมียังสะสมในร่�งก�ยของ
เกษตรกรอีกด้วย

เรียนรู้เรื่องดินและก�รตรวจ
คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินจ�ก
ผู้เชี่ยวช�ญ

เก็บข้อมูลกระบวนก�รปลูกแคนต�ลูป
ผลกระทบจ�กก�รใช้ส�รเคมี

และส�รตกค้�งในดิน
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จัดค่�ยบอกเล่�สถ�นก�รณ์และ
ผลกระทบจ�กก�รใช้ส�รเคมีแก่
เพื่อนในโรงเรียน หวังบอกต่อ
สู่พ่อแม่

คืนข้อมูลให้คนในชุมชน โดยนำ�เสนอ
ผ่�นละครเวที

ศึกษ�ผลก�รตรวจเลือดของคน
ในชุมชน
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ธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

ศิรินญ� บุญอ�จ (เนส)

ศิริลักษณ์ สงคร�ม (เปรี้ยว)

“การได้เข้าร่วมโครงการทำาให้ผมได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม ได้เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆ ไม่จำากัดความคิดของเพ่ือนด้วย     
ความคิดของตัวเองเพราะจะทำาให้เพ่ือนไม่กล้าท่ีจะพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นออกมา”

“โครงการทำาให้ได้รู้ว่า ส่ิงสำาคัญของการขับเคล่ือนงานคือตัวเอง   
ต้องรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ก่อน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทำา   
การเกษตรภายใต้พันธะสัญญา กระบวนการผลิตแคนตาลูป ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม แมลงศัตรูพืช วิถีการทำาเกษตรด้ังเดิม
ของชุมชน หรือการตรวจสารตกค้างในดิน เราจำาเป็นต้องศึกษาให้     
รู้จริงก่อนที่จะสื่อสารหรือไปบอกต่อแก่คนอื่น”

“ได้เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นทีมที่ทุกคนต้องให้ความสำาคัญ         
ซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน เข้าใจถึงการแสดงออกของเพื่อนๆ การได้
ร่วมทำากิจกรรมกันบ่อยๆ ทำาให้ได้รู้จักชีวิตของเพ่ือนๆ ในกลุ่มมากข้ึน
สนทิกันและไวว้างใจกันมากขึน้ นอกจากน้ียงัไดเ้รยีนรูก้ารจดัระบบ
ระเบียบการทำางานของตัวเองว่างานไหนควรทำาก่อนและงานไหน
ควรทำาทีหลัง”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ครูเพ็ญศรี ใจกล้�

โครงก�รลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

หัวหน้�โครงก�ร
นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวศิรินญา บุญอาจ   
2. นายอนุชา ฆ้องแก้ว 
3. นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์หล้า  
4. นางสาวศิริลักษณ์ สงคราม 
5. นายกฤษฎา นาซอน   
6. นายเกียรติพล พลศิริ 
7. นางสาวนุสริยา พิมพา  
8. นางสาวภาวิณี แก้วศิลา 
9. นางสาวศิริวรรณ ทะสา 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า  
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

“อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และมีทักษะ
การอยู่รอดในวันท่ีพวกเขาเติบโตไป
ทำางานอยู่ในสังคม ครูอยากเห็น
พัฒนาการของพวกเขาว่าจะพัฒนา
ไปถึงไหน ตลอดมาจึงพยายามส่งเสริม
ศักยภาพแก่พวกเขา ให้พวกเขาเรียนรู้
ผา่นกระบวนการแก้ปญัหา และครเูอง
ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วย”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชนที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน
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11

	 ในยุคท่ีวถิขีองคนส่วนใหญ่เวยีนวา่ยอยู่บนพืน้ซเีมนตเ์ป็นอาจิณ	‘ดิน’	
อาจเป็นเพียงภาพแทนของพ้ืนท่ีท่ีความเจริญยังก้าวเข้าไปไม่ถึง	ท้ังท่ีแท้จริงแล้ว	
ปัจจัย	4	ในการดำารงชีวิตของคนทุกคนบนพ้ืนซีเมนต์	ล้วนเกิดมาจากดินด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
	 เพราะดินคือทรัพยากรสำาคัญในการปลูกพืช	 ที่นำาไปแปรรูปเป็นท้ัง
อาหาร	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	 และเครื่องนุ่งห่ม	 เปรียบได้กับแม่พระธรณี				
ผู้ให้ชีวิต	แต่เม่ือยุคสมัยผ่านไป	ดินกลับถกูลดสถานะเป็นเพยีงภาพของความ
ล้าหลัง	และเป็นเครื่องมือในการปลูกพืชเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
	 สภาพการณ์ดังกล่าวเราสามารถเห็นได้จากการใช้สารเคมีอย่าง							
ไม่บันยะบันยัง	เพ่ือให้พืชผลดกงามปราศจากแมลง	ขายได้ราคางาม	แต่ไม่อาทร
ต่อสุขภาพของดิน	ท่ีถูกสารเคมีทำาร้ายจนแห้งกรอบเส่ือมโทรม	รวมไปถึงปัญหา
ท่ีคนรุ่นใหม่ในท้องถ่ิน	ละท้ิงท่ีดินไปย่ำ�เท้าอยู่บนพ้ืนซีเมนต์ในเมืองหลวง	ทำาให้
ชุมชนขาดคนสานต่อด้านการทำาเกษตรและการอนุรักษ์บำารุงดิน
	 เหตกุารณเ์หล่านีท้ำาให้เยาวชนกลุ่มหนึง่ในพืน้ทีป่ลูกขา้วรายใหญ่ของ
ประเทศ	 ลุกขึ้นมาทำากิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำาคัญของดิน	 ว่ามี	
‘คุณ’	มากเกินกว่าจะเป็นเพียงเคร่ืองมือทางการเกษตร	และอยากให้คนรุ่นใหม่
เปล่ียนทัศนคติ	 เห็นค่าของการทำางานอยู่กับดินในฐานะเกษตรกรธรรมชาติ	
ว่ามีความมั่นคงมากกว่าการไปเป็นมนุษย์เงินอยู่บนพื้นซีเมนต์มากนัก
	 ขอชวนไปรูจั้กกับเยาวชนกลุ่มนี	้ท่ี	ต.พรหมบรุ	ีอ.พรหมบรุ	ีจ.สิงห์บรุี

จากนักเกษตรกรน้อย 
สู่การฟื้นฟูดนิเพื่อเกษตรยั่งยนื
โดย	:	กลุ่มฅนอาสา	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	จ.สิงห์บุรี
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เด็กที่เรียนจบจากวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะไป
ทำางานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่าการทำาอาชีพ
เกษตร ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟ้ืนฟูดิน
ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่ 

ปัญหาดินเสื่อมโทรม
ที่ ‘พรหมบุรี’

 ต.พรหมบรีุ อ.พรหมบรุ ีจ.สงิห์บรุ ีเปน็พ้ืนทีท่ีด่นิมคีวามอดุมสมบรูณ์และ
มีแม่นำ้าลพบุรีไหลผ่าน จึงทำาให้เหมาะแก่การทำาเกษตรกรรมโดยเฉพาะปลูกข้าว 
โดย 33.72 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังตำาบลมีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงแต่เดิมวิถีการผลิต
ทางการเกษตรของชุมชนจะพ่ึงพิงธรรมชาติและอาศัยแรงคนเป็นหลัก แต่ในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมาวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็นเชิงอุตสาหกรรม โดยทำาเกษตรตลอดทั้งปี 
พ่ึงเทคโนโลยีและใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรมากข้ึนเพ่ือให้ได้ผลผลิต     
จำานวนมากๆ 
 วิถีดังกล่าวทำาให้ดินถูกทำาลายอย่างต่อเน่ือง จนเส่ือมโทรมขาดความสมบูรณ์ 
ขาดธาตุอาหาร เกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี จนดินแข็งกระด้าง ไม่มี     
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินได้ และทำาให้ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุลไป
 เหตกุารณด์งักลา่วนี ้รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมในพ้ืนท่ีท่ีเร่ิมประสบ
กบัปัญหาสิ่งแวดลอ้มถกูรกุรานทำาลาย ทำาใหน้อ้งๆ นกัศึกษาวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง ได้ก่อตั้ง 
‘กลุ่มฅนอาสา’ ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมด้าน
การเกษตร กิจกรรมจติอาสา และกจิกรรมด้านสิง่แวดลอ้ม โดยท่ีผ่านมากลุม่มกีาร    
รวมตัวกันทำากิจกรรมในช่วงเสาร์ - อาทิตย์อย่างต่อเน่ือง ท้ังกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
การเรียนรู้การทำาเกษตรยั่งยืน และกิจกรรมค่ายสร้างเยาวชนจิตอาสา
 จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กลุ่มเห็นว่า ดินซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคง     
ทางอาหารและปัจจัย 4 และเป็นที่มาของรายได้หลักในชุมชน กำาลังประสบภาวะ
เสื่อมโทรมอย่างหนัก และคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใส่ใจในอาชีพเกษตรกร กอปรทั้งในเวลา
เดียวกันก็ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเห็นดีเห็นงามที่จะ      
จัดทำา ‘โครงการนักเกษตรกับการฟ้ืนฟูดินสู่ความย่ังยืนทางเกษตรและส่ิงแวดล้อม’ ข้ึน
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สร้างแนวร่วม 
ปรับทัศนคติสู่วิถีเกษตรกร

 การทำาโครงการของกลุม่แบง่ออกเปน็ 2 สว่นดว้ยกนั คอื 1. ขยายแนวรว่ม
และปรับทัศนคติของนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรมากข้ึน และ 2. ส่งเสริม
ให้ชาวบา้นในชมุชน ต.พรหมบรีุ หนัมาฟ้ืนฟูดนิ โดยแบง่พ้ืนทีท่ดลองใชปุ้ย๋ชวีภาพ
และสารชวีภาพควบคู่กับการใชส้ารเคมใีนการทำาการเกษตร เพ่ือลดปรมิาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่อไปในอนาคต

  “วิทยาลยัเราอยู่ใกลกั้บชมุชนและพ้ืนทีท่ำาเกษตรครับ ก่อนหนา้นีไ้ดม้กีาร 
พาน้องๆ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ทำาให้ทราบว่าขณะนี้พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะ
นาข้าว เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมอย่างรุนแรง เน่ืองจากระบบการผลิตท่ีส่งผลกระทบ
ตอ่หน้าดนิและคณุภาพดนิ” ชลติ ตรนิีตย์ หรอื ‘ลติ’ แกนนำากลุม่ฅนอาสา เกริน่ถึง   
ที่มาของการทำาโครงการ ก่อนจะเล่าต่อว่า
 “กับอกีประเดน็ปญัหาท่ีพบคอื เดก็ทีเ่รยีนจบจากวิทยาลยัสว่นใหญ่จะไป
ทำางานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้างทัศนคติที่ดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่า     
การทำาอาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟ้ืนฟูดินซึ่งเป็นโจทย์ปัญหา
ของพ้ืนท่ี โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน” 
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 “เราเริม่จากกลุม่เลก็ๆ ก่อนแลว้คอ่ยขยายไปครับ เพราะเรากำาลงัทำาเรือ่ง
การปรบัทศันคตแิละความเชือ่ และการท่ีจะใหช้าวบา้นหนัมาใชวิ้ธีชวีภาพรว่มกับ
การใชส้ารเคมน้ัีน เราไมอ่าจใหเ้กษตรกรหยุดใชส้ารเคมไีดท้ัง้หมด จงึตอ้งทำาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป” ลิตกล่าวถึงแนวทางของกลุ่ม
 ในส่วนท่ี 1. น้ัน กลุ่มเริ่มต้นโครงการด้วยการชักชวนนักศึกษาให้เข้ามา
ร่วมโครงการโดยใช้วิธีบอกปากต่อปาก ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
15 คน แม้จำานวนอาจไม่มากนัก แต่การเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ย่อมมีคุณภาพ
มากกว่า
 กิจกรรมแรกของกลุ่ม เป็นการพาสมาชิกจำานวน 15 คนลงพ้ืนที่ไปกิน-
นอน-เรียนรู้-ลงมือทำาเกษตรในพ้ืนท่ีร่วมกับชาวบ้านท่ี ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง 
จ.ชัยนาท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพ่ือสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรให้แก่สมาชิก โดยการลงพ้ืนที่ในครั้งน้ี ได้มีกระบวนการกลุ่มให้สมาชิก   
แต่ละคนได้พูดคุยและสะท้อนทัศนคติต่อการทำาอาชีพเกษตร ซ่ึงหลักใหญ่ใจความน้ัน
อยู่ท่ีว่า ‘อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีต้องใช้แรงงานเหน่ือย’ ทำาให้บางคนไม่เห็นคุณค่า
ของการทำาเกษตร
 แต่เมื่อได้ลงไปคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรตัวจริง ได้เรียนรู้และลงมือทำา         
ก็ทำาให้สมาชิกหลายคนเกิดทัศนคติท่ีดีข้ึนต่ออาชีพเกษตรกร ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ 
สมบุญ เว้ยยือกู่ หรือ ‘บุญ’ สมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการ
 “อยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนเองกำาลังเรียนอยู่ อีกอย่างทางบ้านมีอาชีพ
การเกษตร แต่เป็นการใช้สารเคมี จึงอยากศึกษาเพื่อนำาไปปรับปรุงการทำาเกษตร
ที่บ้านของตนเองครับ” บุญกล่าวด้วยรอยยิ้ม 
 อย่างไรก็ตาม การหว่านพืชนั้นไม่สามารถคาดหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉันใด การสร้างแนวร่วมเพ่ือการพัฒนาก็เป็นฉันนั้น โดยหลังกลับมายังวิทยาลัย 
แนวร่วมที่สนใจต่างก็ไปชักชวนเพ่ือนๆ ของตนให้มาเข้าร่วมโครงการ ในขณะท่ี    
คนที่ไม่สนใจก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้กลุ่มเกิดท้อแท้ ยังมีการ
จัดกิจรรมกลุ่มเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่
สมาชิกท้ังใหม่เก่าด้วยส่ือสารคดีการทำาเกษตรและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้สมาชิกเห็นผลกระทบของการทำาเกษตรโดยใช้สารเคมี ซ่ึงผลกระทบไม่ได้เกิดกับ
ดินอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมอีกด้วย 
 “ฉะน้ันการทำาเกษตรท่ีดี เราควรคำานึงถึงสุขภาพและส่ิงแวดล้อมด้วย”    
ลิตกล่าวถึงปณิธานที่ต้องการส่งมอบให้แก่สมาชิกของโครงการทุกคน
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 หลังจากปรับทัศนคติเป็นผลสำาเร็จแล้ว กิจกรรมต่อไปก็คือการลงลึกถึง  
วิธีการทำาเกษตรอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี เพราะความสมบูรณ์ของดินเกิดได้
จากความหลากหลายของสิง่มชีวิีตในดนิ ไมว่่าจะเปน็จลุนิทรย์ี ไสเ้ดอืน หรอืแมลง
ปีกแข็ง ที่อาศัยอยู่ในดินจะช่วยให้โครงสร้างของดินดีข้ึน เมื่อโครงสร้างของดินดี 
นำ้าและอากาศก็เคลื่อนผ่านดินได้ดี พืชก็สามารถนำาไปใช้ได้ดี นอกจากนี้สิ่งมีชีวิต
ในดินยังช่วยควบคุมโรคพืชได้อีกด้วย โดยวิถีเกษตรเมื่อก่อนนั้นเกษตรกรจะใช้     

...มีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึก  
มีความมั่นใจที่จะทำาอาชีพนี้ เพราะได้เห็น
คนที่ประสบความสำาเร็จ และได้มาพบปะ
พูดคุยกับเพื่อน

เรียนรู้ (สิ่งมี) ชีวิต
สู่การทําเกษตรยั่งยืน
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 การจัดทำาโครงการในครั้งนี้ของกลุ่มฅนอาสา ถือว่าประสบความสำาเร็จ   
ในสว่นหนึง่ น่ันคอื การทีแ่กนนำาอย่างลตินำาเอาความรู้และทักษะทีเ่รยีนมา ทัง้การ
ทำาเกษตรกรรม การตรวจวัดคุณภาพดิน หรือการปรับปรุงดิน มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ชักชวนน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงมีข้ันตอน
การทำางานท่ีชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการทำาความเข้าใจกับน้องๆ พาลงพ้ืนท่ีเรียนรู้
ปญัหาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับเกษตรกรเพ่ือปรบัเปลีย่นทศันคต ิพรอ้มท้ัง
ใช้โอกาสนี้เกบ็ข้อมูลการทำาเกษตรกรรมของชุมชนไปในตวั ซึ่งทำาให้นอ้งๆ สมาชิก
ไดค้วามรู้ เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติต่ออาชีพเกษตรกรไปในทางท่ีดีข้ึน และพร้อม
จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำาในการทำางานด้านเกษตรและฟื้นฟูดินต่อไปในอนาคต
 “เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ ทั้งเรื่องการทำาเกษตรหรือ     
สิ่งแวดล้อม” ป๋อ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง “แต่เมื่อ

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ซ่ึงอินทรียวัตถุมีประโยชน์
และมีบทบาทสำาคัญในการเพ่ิมกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน แต่ปัจจุบันการทำา
เกษตรกรรมใช้สารเคมีจำานวนมาก จึงมีผลกระทบทำาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัย
อยู่ในดินได้ ส่งผลให้ดินแข็งกระด้าง เสื่อมโทรม และขาดธาตุอาหาร 
 “การศึกษาส่ิงมีชีวิตในดินเป็นเร่ืองท่ีผมถนัดและเคยเรียนรู้มาบ้าง จึงอยาก
ถ่ายทอดเรือ่งนีใ้หแ้ก่นอ้งๆ เพราะเหน็วา่เปน็เรือ่งท่ีสำาคญั” ลติเลา่ถึงทีม่าทีไ่ปของ
กิจกรรมพาน้องๆ ศึกษาส่ิงมีชีวิตในดินบริเวณวิทยาลัย ก่อนพาไปศึกษาเปรียบเทียบ
กับสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี และไปจบที่การลงพื้นที่จริงของ
ปราชญ์ด้านเกษตร เพื่อให้สมาชิกได้เห็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบทำาจริงเห็นผลจริง
 โดยกลุ่มได้ลงพ้ืนที่ไปขอความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทำาเกษตรย่ังยืน        
ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทฤษฎีใหม่ ของคุณธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบและ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ.สิงห์บุรี ซ่ึง   
แต่ก่อนคุณธนพลเองก็เคยประสบปัญหาหนี้สิน ล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ
เกษตร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำาเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      
พอเพียง โดยพ่ึงพาธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลิตปุ๋ยพืชสดและฮอร์โมนใช้เอง 
ซึ่งการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกกลุ่ม
เป็นอย่างมาก ดังที่บุญได้กล่าวไว้ว่า
 “ตนเองมีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีข้ึน รู้สึกมีความม่ันใจที่จะทำา
อาชีพน้ี เพราะได้เห็นคนที่ประสบความสำาเร็จ และได้มาพบปะพูดคุยกับเพ่ือน      
สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆ คือได้เรียนรู้วิถีที่ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น แมลง
ที่มีประโยชน์กำาจัดแมลงที่เป็นศัตรูได้ รวมไปถึงการใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน” 

อุปสรรค
คือแรงผลักให้ก้าวต่อไป
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ไดเ้ขา้มารว่มกิจกรรมกับพ่ีชลติ ก็ทำาให้เราไดค้วามรูจ้ากการทดลองทำา คดิว่าจะนำา
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปทดลองในแปลงนาของตนเอง และอยากขยายผลใหค้นอืน่ตอ่ครับ”
 อย่างไรก็ตาม ด้วยความท่ี ณ ขณะทำาโครงการน้ัน ในกลุ่มมีลิตเป็นแกนนำา
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่เพียงคนเดียว ทำาให้การขยายผลในส่วนท่ี 2. น่ันคือการ      
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนตำาบลพรหมบุรีหันมาฟ้ืนฟูดิน โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร ไม่สำาเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้
 “จากการลงพื้นที่ผมรู้ตัวเลยว่ายังขาดทักษะการพูดให้เข้าใจ ไหนจะเรื่อง
ที่เราไม่มีข้อมูล ไม่รู้พ้ืนที่ ก็ทำาให้มีปัญหาในการสื่อสาร” ลิตวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน  
ของตัวเอง ก่อนวิเคราะห์การทำางานที่ผ่านมาต่อว่า
 “เด็กท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่แกนนำาครับ ส่ิงท่ีโครงการเน้นคือ ให้นักศึกษา
หันมาสนใจทำาอาชีพเกษตรกรมากขึ้น เรียนรู้เรื่องดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งเป็นเพียง
จุดเริ่มต้น แต่ในกระบวนการทำางานก็พยายามพัฒนาให้น้องๆ ยกระดับตัวเอง        
ขึ้นมาเป็นแกนนำาในการทำางานเหมือนกัน ซึ่งเอาจริงๆ แล้วงานพัฒนาต้องใช้เวลา
และใช้พลังใจสูงสำาหรับคนทำางาน”
 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลคุณภาพดินไปพร้อมๆ กับการชักชวนให้เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเข้ามาร่วมกับโครงการของกลุ่ม แม้จะไม่สามารถชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือรว่มเรยีนรูกั้บกลุม่ในการปรบัเปลีย่นจากการทำาเกษตรแบบเคมมีาใช้
วิธีผสมผสานมากขึ้นได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
 แต่อย่างน้อยการลงพ้ืนที่ ก็ได้ทำาให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้วิธีการสร้าง        
ความสัมพันธ์กับชุมชนมากข้ึน และมากกว่าน้ัน กลุ่มยังได้สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากสารเคมีให้แก่เกษตรกรจำานวน 5 รายในชุมชน ต.พรหมบุรี ที่แม้จะไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ แต่ก็มีการฟื้นฟูดินในระยะต้นขึ้นเอง โดยเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและ  
สารชวีภาพรว่มกับการใชส้ารเคมใีนการทำาการเกษตร เพ่ือลดปรมิาณการใชปุ้ย๋เคมี
และสารเคมี ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีน่าจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียางใหญ่ได้ในอนาคต

 แม้จะไม่สามารถขยายผลแนวร่วมท่ีเป็นชุมชน และสร้างกระบวนการ
ลงมอืปรบัเปลีย่นวถีิการเกษตรเพ่ือฟ้ืนฟูดนิได ้แตอ่ย่างนอ้ยทีส่ดุการทำาโครงการน้ี
ในครัง้น้ี ก็ได้สรา้งและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุ่มหนึง่ข้ึนมา เปน็กลุ่มเยาวชน
ที่เปี่ยมด้วยจิตสำานึก มีทักษะและความรู้ และพร้อมจะเติบโตข้ึนเป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงด้านวิถีเกษตรชมุชนและการฟ้ืนฟูดนิในอนาคตสบืตอ่ไปอย่างแน่นอน

งานพัฒนาต้องใช้เวลาและใช้พลังใจสูง
สำาหรับคนทำางาน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ดินเสื่อม ข�ดคว�มสมบูรณ์
เนื่องจ�กก�รใช้ส�รเคมี และอย�ก
สร้�งทัศนคติให้นักศึกษ�เห็น
คุณค่�ของอ�ชีพเกษตรกรรม

ชวนเกษตรกรฟ้ืนฟูดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภ�พ 
และส�รชีวภ�พ
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ศึกษ�ดูง�นก�รทำ�เกษตรอินทรีย์



“การได้ทำาโครงการนี้ทำาให้มีความรู้เร่ืองการตรวจดินมากข้ึน            
จากตอนเรียนก็พอรู้บ้างนิดหน่อย แต่พอได้มาเรียนรู้กับเพ่ือนๆ          
ในค่ายก็พบว่าเราสามารถตรวจสารเคมีในดินได้ ได้เรียนรู้เทคนิค        
การทำาเกษตรกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน กับอีกสิ่งที่ผมได้พัฒนา
ทักษะมากขึ้นคือ วิธีการพูดเพ่ือสร้างความน่าสนใจ ท้ังสำาหรับเด็ก
และการลงชุมชน”

“ก่อนเข้าโครงการไม่ค่อยกล้าทำาอะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ขาจะส่ัน      
พูดไม่เก่งเพราะเรียบเรียงหัวข้อที่จะพูดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน    
รวมถึงแม้จะเรียนทางด้านเกษตรแต่ก็ไม่คิดที่จะทำาอาชีพเกษตร      
แต่พอได้มาร่วมโครงการก็เร่ิมสนใจอยากทำาเกษตร ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
เกษตรกรรมและการฟื้นฟูดินมากขึ้น และที่สำาคัญคือ มีความมั่นใจ
มากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ชลิต ตรีนิตย์ (ลิต) 
หัวหน้าโครงการ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์ 

สมบุญ เว้ยยือกู่ (บุญ) 
ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์ 
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โครงก�รนักเกษตรกับก�รฟื้นฟูดินสู่คว�มยั่งยืน
ท�งเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มฅนอาสา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

หัวหน้�โครงก�ร
นายชลิต ตรีนิตย์  
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นายสมบุญ เว้ยยือกู่
2. นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ม้า
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 ตลอดมา วิถีชวีติของชมุชนในสงัคมไทยลว้นขึน้ตรงกับสายนำา้ ไมว่่า
จะเป็นการใช้สายนำ้าในการอุปโภคบรโิภค ทำาการเกษตร หรือใชเ้ป็นเส้นทาง 
การคมนาคม
 แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป จากที่เคยพ่ึงพาอาศัยสายนำ้าในการ     
ดำาเนินชีวิต เทคโนโลยีและวิถีของสังคมเมืองท่ีเติบโตข้ึน ได้ทำาให้คนเห็นคุณค่า
ความสำาคัญของสายนำา้น้อยลง และทำาลายสายนำา้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มากข้ึน 
ทั้งการทิ้งขยะปฏิกูล หรือปล่อยนำ้าเสียจากครัวเรือน ภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรม ลงสู่สายนำา้โดยไม่มีการบำาบัดท่ีดีพอ ต่างๆ เหล่าน้ีได้ทำาให้สายนำา้
ท่ีเคยสดใส กลับหม่นคล้ำ�ดำาแห้งลง หลายๆ พ้ืนท่ีสายนำา้เส่ือมโทรมจนไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก
 อย่างไรก็ตาม เป็นข่าวดีที่ยังมีหลายๆ ชุมชนลุกขึ้นมาบูรณะจัดการ 
สายนำา้ในชมุชนของตนเอง ด้วยการจดัการอย่างเชือ่มโยงเปน็ระบบ ท้ังตน้นำา้ 

รอภาพประกอบ
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รอภาพประกอบ

กลางนำ้า และปลายนำ้า และเป็นข่าวดีย่ิงกว่า ที่กลุ่มเยาวชนจาก 3 พ้ืนท่ี          
ท่ีตระหนักถึงความสำาคัญของสายนำา้ ลุกข้ึนมาร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน เฝ้าระวัง
และรักษาแหล่งนำ้าอย่างเข้มแข็ง ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด       
คุณภาพนำ้า เพ่ือให้รู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง สร้างเยาวชน      
คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าในชุมชน พร้อมท้ัง
ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วม
ในการอนุรักษ์สายนำา้ร่วมกัน เพ่ือนำาไปสู่การเปล่ียนพฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ี
ใช้นำ้า ให้หันกลับมาฟื้นฟูสายนำ้า และใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
 เพ่ือให้สายนำา้กลับมาสดใสและอยู่คู่กับวิถีชุมชนตลอดไป พร้อมๆ กับ
หัวใจการทำางานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนที่ค่อย ๆ เติบโตเช่นกัน

ภาพโดย ชนินทร์ หิรัญรัตนไชย
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	 ‘นำ้า’	 เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์	 ให้มนุษย์
ได้ใช้ประโยชนอ์ย่างหลากหลาย	ท้ังอปุโภคบริโภคในครวัเรอืน	ใช้ในการเกษตร	
และสายนำ้าเองก็เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ตลอดมา
	 แต่บางครั้งมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสายนำ้าในทางที่ผิด	 โดยเฉพาะ					
การเห็นสายนำา้เป็นถังขยะใบเข่ืองท่ีจะท้ิงอะไรลงไปก็ได้	ไม่ว่าจะเป็นขยะช้ินใหญ่น้อย	
หรือนำ้าเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
	 ด้วยทัศนคติเช่นนี้เอง	 ที่ทำาให้ปัจจุบันลำานำ้าหลายสายในหลายพื้นที่
กำาลังประสบปัญหาคุณภาพนำ้าลดลง	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่นำ้าที่หลายคนรู้จัก
กันดีในชื่อ	‘แม่นำ้าป่าสัก’
	 อย่างไรก็ตาม	 ถือเป็นโชคดีของแม่นำ้าป่าสักที่มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง						
สังเกตถึงความเปล่ียนแปลงของแม่นำ้า	 ก่อนจะรวมกลุ่มกันทำาหน้าท่ีพิทักษ์
รักษาแม่นำ้าสายนี้เอาไว้ด้วยความรักในทรัพยากรพื้นถิ่นของตนเอง	 เพื่อให้
แม่นำ้าอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

12
นักสบืสายนำ้า 
เฝ้าระวัง ‘แม่นำ้าป่าสัก’ 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
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ขบวนอนุรักษ์
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ

 แม่นำ้าป่าสักเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญของภาคกลาง และเป็นลำานำ้าเพียง     
สายเดียวท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.สระบุรี ทำาให้ชุมชนได้อาศัยนำ้าในการทำา
เกษตรกรรม อปุโภคบรโิภค อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ชาวสระบรุี
ก็คงจะใชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำา้เรือ่ยไปโดยไมเ่ฉลยีวใจว่า แมน่ำา้กำาลงัประสบปญัหา 
ถ้าเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียน 2 คนที่อาศัยอยู่ริมนำ้าไม่เกิดความสงสัย 
และเข้ามาถามอาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน ว่า “ทำาไมปลาในแม่นำ้าถึงตาย?”
 นัน่เองคอืจดุเริม่ตน้ของการก่อตัง้ ‘กลุม่เยาวชนรกัษป์า่สกั’ โดยมสีมาชกิ
ตัง้ต้นเป็นนักเรยีน 4 คนท่ีรว่มมอืกันทำากิจกรรมเฝา้ระวังคุณภาพแมน่ำา้ปา่สกั และ
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลากว่า 9 ปี
 พืน้ทีท่ีก่ลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักเฝ้าระวงัและตรวจวดัคณุภาพนำ้า ในปีแรก 
(พ.ศ. 2547) คือบริเวณชุมชนในเขต อ.เมือง จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปยัง
พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามลำาดับ ซึ่งเป็นแผนงานท่ีถูกวางไว้มา
ตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ยังเป็นแกนนำา
 จนปัจจุบัน พ้ืนท่ีเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้าของกลุ่ม ครอบคลุม
ระยะทางของแม่นำ้าป่าสักกว่า 102 กิโลเมตร นับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ถึงท่านำ้าวัดพะเยาว์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยกำาหนดจุดตรวจวัดคุณภาพนำ้า
ออกเป็น 4 สถานี คือ
 1. พื้นที่ต้นนำ้า : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 2. พ้ืนท่ีทำาการเกษตร : องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าคล้อ (จากเข่ือน       
ป่าสักชลสิทธิ์ถึงองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย)
 3. พื้นที่อุตสาหกรรม : วัดท่าพง (จาก อ.แก่งคอย ถึง อ.เมืองสระบุรี)
 4. พื้นที่ชุมชนเมือง วัดพะเยาว์ (จาก อ.เมืองสระบุรี ถึง อ.เสาไห้)

ในช่วงเดือนมิ ถุนายนมักจะเกิดนำ้ า เสีย
เนื่องจากเป็นหน้าฝน นำ้าจะชะสารเคมีพวก
ไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่
แหล่งนำ้าทำาให้ปลาตาย
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สืบทอดจากทุนเดิม 
สร้างเสริมคนทํางาน

 การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ของกลุ่ม
เยาวชนรักษ์ป่าสักดำาเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่นสู่รุ่น โดยกลุ่มได้ดำาเนินงาน    
เฝา้ระวังและตรวจวัดคุณภาพนำา้ของแมน่ำา้ปา่สักในพ้ืนท่ี จ.สระบรุ ีอย่างเปน็ระบบ 
โดยจะลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพนำ้าทุกๆ 15 วัน ใน 3 ด้าน คือ
 - ด้านเคมี ตรวจวัดระดับไนเทรต ฟอสเฟต ค่าออกซิเจนละลายในนำ้า 
(DO : Disolved Oxygen) และค่า pH
 - ด้านชีวภาพ ตรวจวัดสิ่งมีชีวิตในนำ้า
 - ด้านกายภาพ ตรวจวัดสี อุณหภูมิ และตะกอนในนำ้า
 เมื่อได้ข้อมูลท้ัง 3 ด้านมาแล้ว กลุ่มจะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพนำ้า 
และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนำ้าทิ้ง จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี 
ทำาให้กลุ่มรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการที่นำ้าเสียและปลาตาย ว่าเกิดจากการสร้าง
นำา้เสยีจากกิจวัตรประจำาวันในครวัเรอืน เชน่ นำา้ท้ิงจากการสระผมและล้างจาน ฯลฯ 
มาเปน็อนัดับหนึง่ รองลงไป คอืสารเคมจีากการเกษตรท่ีไหลลงสูแ่มน่ำา้ทัง้ตัง้ใจและ
ไม่ตั้งใจ และการปล่อยนำ้าเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม
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 นอกจากน้ี ด้วยข้อมูลท่ีมีอยู่ ยังทำาให้กลุ่มสามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของแม่นำ้าป่าสักได้ รวมถึงสามารถพยากรณ์ถึงช่วงเวลาที่จะเกิด      
นำ้าเสียได้อีกด้วย
 “ในช่วงเดือนมิถุนายนมักจะเกิดนำ้าเสียเนื่องจากเป็นหน้าฝน นำ้าจะชะ   
สารเคมีพวกไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่แหล่งนำ้าทำาให้ปลาตาย     
ซ่ึงเคยเตือนชาวบ้านท่ีเล้ียงปลากระชังแล้วว่าให้เก็บปลาข้ึนในช่วงเดือนน้ี แต่บางคน
ก็ไม่เชื่อ เมื่อถึงเวลาก็เกิดปลาตายจริงๆ” อาจารย์อารมณ์ยกตัวอย่าง
 กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้าน้ี นอกจากจะทำาให้กลุ่ม    
ได้รู้ถึงสภาพปัญหาแล้ว ยังถือเป็นการสร้างจิตสำานึกให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้       
เป็นอย่างดี ทำาให้น้องๆ สมาชิกหลายคนได้ตระหนักและเปล่ียนทัศนคติท่ีมีต่อแม่นำา้ 
และยังทำาให้สมาชิกได้รู้จักภูมินิเวศของจังหวัดสระบุรี เศรษฐกิจ และการ     
ประกอบอาชีพไปด้วยในตัว จากคุณค่านี้ กลุ่มจึงได้ขยายผลความรู้ที่ได้ออกสู่      
วงกว้าง ด้วยการขับเคลื่อนงานภายใต้การหนุนเสริมของโครงการปลูกใจรักษ์โลก 
ในเวลาต่อมา
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 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในวงกว้าง กลุ่มจึงได้จัดทำาโครงการในชื่อเดียวกับกลุ่มว่า ‘โครงการ
เยาวชนรักษ์ป่าสัก’ และเข้าร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก เพ่ือขยายองค์ความรู้    
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้าสู่เยาวชนและชุมชนในพ้ืนท่ี โดยมุ่งสร้างให้เยาวชน       
คนรุ่นใหม่มีจิตสำานึกอนุรักษ์และมีทักษะกระบวนการติดตามคุณภาพนำ้า สร้าง   
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าทั้งกับเยาวชนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย         
ให้เยาวชนเครือข่ายเป็นผู้ไปถ่ายทอดและชักชวนผู้ปกครองในครัวเรือนให้ลดการ
ใช้สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ใช้สารท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นครัวเรือน
ต้นแบบในการอนุรักษ์นำ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกดำาเนินผ่านหลายๆ กิจกรรม อาทิ
 กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก และ     
มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขคุณภาพนำ้า     
ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ทำาให้กลุ่มมีการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหานำ้าเสียจาก
หลากหลายช่องทาง ทั้งจากแหล่งวิทยาการและปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนจะมีการ
หารอืและสรปุแนวคิดรว่มกันว่าต้องจดัทำาแหล่งเรียนรู้ของชมุชนข้ึน จนนำามาสู่การ
จัดตั้ง ‘แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำาริ’ ขึ้นภายในโรงเรียน   
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เพ่ือทดลองแก้ปัญหานำ้าเสียในพ้ืนท่ีโรงเรียน อันนำา
ไปสู่ความรู้ต้นแบบในการแก้ปัญหานำ้า และใช้เป็นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานพึ่งพาตนเอง, ฐานนำ้าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพชนิดนำ้าและชนิดก้อน สำาหรับใช้แก้ปัญหานำ้าเน่าเสีย, ฐานความรู้
ด้านคุณภาพนำา้, ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงฐานนำา้หมกัธรรมชาต ิ

ต่อยอดความรู้ 
ร่วมกอบกู้สายนํ้า

เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็
ต้ังใจเรียนมากข้ึน ก่อนงานค่ายจะรีบทำาการบ้าน
ให้เสร็จภายในคืนน้ัน บางทีทำาการบ้านถึง    
ตี 2 กลับจากค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียน
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ทีเ่ป็นการทำานำา้ยาอเนกประสงค์และสบู ่เพ่ือชว่ยแก้ปญัหาการปล่อยฟอสเฟตและ
ไนเทรตจากการอาบนำ้าและล้างจานในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมนำ้า เป็นต้น
 นอกจากน้ี ด้วยเล็งเห็นว่านำ้าเสียเป็นปัญหาระดับจังหวัด โรงเรียนจึงได้
หนุนเสริมความรู้แก่นักเรียน โดยการบรรจุวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพนำ้าเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเลยทีเดียว โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน      
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมจาก ม.1 เรียนรู้ภาคทฤษฎี ม.2 เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่วน ม.3 ให้คิดทำาโครงงานเสนอ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ของ     
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักให้แก่เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่ีสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
 กิจกรรมการสร้างแนวร่วม ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า การที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนให้เห็นความสำาคัญของแม่นำ้าและนำาไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหา
นำ้าเน่าเสีย จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวร่วม ทั้งระดับเยาวชน ชุมชน และ      
หน่วยงานในระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มก็ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา 
ร่วมกับคำาแนะนำาของอาจารย์ ดำาเนินงานในส่วนน้ีผ่านทางกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจวัดคุณภาพนำ้าและวิธีการบำาบัดนำ้า     
ให้แก่นักเรียนช้ัน ม.2 และ ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำานวน 120 คน 
ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งต่อความรู้และพัฒนาศักยภาพจากรุ่นพ่ีแกนนำาสู่รุ่นน้อง     
โดยน้อง ม.2 จะได้รับการฝึกการสื่อสาร ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรฐานเรียนรู้และเป็น
พี่เลี้ยงให้น้อง ม.1 ขณะที่พี่ ม.3 จะเป็นผู้ประสานงานจัดงานค่ายทั้งหมด
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 - กิจกรรมครัวเรือนรักษ์นำ้า เพ่ือขยายองค์ความรู้สู่นักเรียนชั้น ม.3 ของ
เครือข่ายชุมชนวัดท่าช้างใต้และเครือข่ายชุมชนวัดท่าวัว ให้นำาความรู้ไปปรับใช้ท่ี
ครัวเรือนของตัวเอง พร้อมไปกับขยายผลสู่ผู้ปกครอง

 - กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังคุณภาพนำา้แม่นำา้ป่าสัก สู่นักเรียน

แกนนำาในโรงเรยีนเครอืขา่ย 5 โรงเรยีน อนัไดแ้ก่ โรงเรยีนเสาไห ้(วิมลวทิยานกูุล), 

โรงเรยีนสธีุรว์ทิยา, โรงเรยีนห้วยบง, โรงเรยีนวัดโนนสภาราม และโรงเรียนวดัทา่วัว

กิจกรรมดังกลา่ว สมาชกิของกลุ่มจะเปน็ผูร้บัผดิชอบทัง้หมด โดยมกีารแบง่บทบาท

หน้าที่และกำาหนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่ง   

ด้วยความท่ีเรียนและทำากิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สมาชิกแต่ละคน

ตา่งสนิทสนม รูถึ้งศกัยภาพและความถนดัของเพ่ือนแตล่ะคนเปน็อย่างด ีและเมือ่

เกิดปัญหา ก็สามารถเปิดอกคุยกันได้อย่างสนิทใจ

 การรวมกลุ่มทำางานไม่ใช่ปัญหาสำาหรับกลุ่ม แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 

การแบ่งเวลาระหว่างเรียน-เล่น-ทำากิจกรรม แต่กระนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็สามารถ

บริหารจัดการได้ดีในระดับหน่ึง เช่นท่ี ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ หรือ ‘ใบตอง’ เล่าให้ฟังว่า

 “จริงๆ ก็อยากอ่านนิยายบ้าง อยากเล่นเกม แต่ก็กลัวผลท่ีตามมาคือ    

สอบตก ทำาให้เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น ก่อน

งานค่ายจะรีบทำาการบ้านให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำาการบ้านถึงตี 2 กลับจาก

ค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวนบนเรียน”

 นอกจากการจดัคา่ยเพ่ือขยายแนวรว่มเยาวชนทัง้ในโรงเรยีนและในชมุชน
แลว้ กลุม่ยังมกีารสง่ต่อและขยายองคค์วามรูอ้อกไปสูร่ะดบัชมุชนและระดบัจงัหวัด 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ที่พร้อมจะช่วยกันรักษาแม่นำ้าป่าสัก     
อีกด้วย

เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนำา้ 
ในแม่นำ้าป่าสัก ส่งผ่านข้อมูลให้ครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ถูกต่อว่ากลับมาว่า 
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นงานที่เด็กๆ ทำา

ส่งผ่านข้อมูลความรู้ 
สร้างความร่วมมือกับชุมชน
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 โดยกลุ่มเยาวชนได้ส่งผ่านข้อมูล ท้ังส่งให้แก่ชุมชนโดยตรงและส่งผล   
การวิเคราะห์การตรวจวัดคุณภาพนำ้าให้แก่ภาคีและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพนำา้ต่อไป อาทิ ส่ิงแวดล้อมจังหวัด, องค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าช้างใต้, องค์การบริหารส่วนตำาบลดาวเรือง ฯลฯ รวมไปถึงส่งผ่าน
ขอ้มลูให้แก่สือ่มวลชนท้องถ่ิน เชน่ สระบุรเีคเบลิ วทิยุ หนังสอืพิมพ์เดลนิวิส ์เปน็ตน้
 ทั้งนี้ นอกจากการส่งผ่านข้อมูลทางเดียวแล้ว กลุ่มยังมีการขยายผล      
องคค์วามรูใ้นรปูแบบของการรว่มกิจกรรมประชาสมัพันธ์และเวทีท่ีประชมุอกีดว้ย 
เช่น กลุ่มได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการในงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี,     
เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายส่ิงแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน แต่ก็ยังมี
หน่วยงานบางแห่ง รวมถึงบุคคลบางกลุ่มยังไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่กลุ่มได้ลงมือทำา
 “เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าป่าสัก ส่งผ่าน
ขอ้มลูให้ครแูละหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง แตก็่ถูกตอ่ว่ากลบัมาว่า ไมน่่าเชือ่ถือ เพราะ
เป็นงานที่เด็กๆ ทำา” อาจารย์อารมณ์เล่าถึงอุปสรรคที่กลุ่มต้องประสบ
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับ แต่ด้วยความตั้งใจจริง 
ความต้ังใจด ีและขอ้มลูท่ีมศัีกยภาพของกลุม่ รวมท้ังการสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง ก็ได้
สร้างความเข้าใจแก่หลายฝ่าย ทำาให้เห็นภาพสถานการณ์และดึงดูดให้ภาคีเครือข่าย
อีกจำานวนไม่น้อยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายรักษ์นำ้า เพ่ือขับเคล่ือนงานการปกป้อง
แม่นำ้าป่าสักอย่างเข้มแข็งร่วมกัน เช่น สำานักงานส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, 
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4, ศูนย์อำานวยการประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี, ชุมชนปากข้าวสาร อ.เมือง, ชุมชนยุคลธร อ.เมือง, ชุมชนวัดท่าวัว 
อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชุมชนท่าช้างใต้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, ชมรมสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรี, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน, มลูนิธิกองทนุไทย รวมไปถึงเครอืขา่ยครอบครวักลุม่เยาวชน
รักษ์ป่าสักเองก็มีจำานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงทางจังหวัดที่ให้ความเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักอย่างมาก 
จนถึงขนาดท่ีว่าเมื่อมีวาระเรื่องการแก้ปัญหาแม่นำ้าป่าสักของจังหวัดคร้ังใด      
กลุ่มก็จะได้รับเชิญไปให้ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพนำ้าอยู่สม่ำ�เสมอเลยทีเดียว  

 การทำาโครงการในครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะได้พัฒนา      
ตวัเองทัง้ดา้นความรูค้วามสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจวัดคุณภาพนำ้า รวมถึงทักษะการทำากระบวนการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้ 
และการทำางานเป็นทีมแล้ว

รวมพลังปกป้องป่าสัก 
ด้วยความรักและความรู้
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 การที่กลุ่มเป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำ้าป่าสักให้แก่ชุมชน สามารถ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการทำากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การใช้นำ้าและการบำาบัดนำ้าอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การซัก การล้าง         
การทำาความสะอาดร่างกาย ฯลฯ ทำาให้กลุ่มได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะชุมชนท่ีเกิดความรู้สึกว่าสามารถพ่ึงพากลุ่มเยาวชน
ได้ในเรื่องของนำ้า และย่ิงได้เห็นการทำางานของกลุ่ม ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้
ชุมชนเกิดความสนใจในการตรวจวัดคุณภาพนำา้และเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่ม โดยการ
ตัง้หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและหนว่ยตรวจวดัคุณภาพนำา้ข้ึนอย่างเปน็ระบบ และจะ
ทำาการแจ้งแก่กลุ่มทันทีเมื่อพบเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับสายนำ้า
 ณ ปัจจุบัน กลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง         
คุณภาพนำ้าบริเวณแม่นำ้าป่าสักที่ไหลผ่าน จ.สระบุรี อย่างแข็งขัน และได้มีการเพิ่ม
จุดสำารวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพนำา้เพ่ิมข้ึนอีก 2 สถานี พร้อมจุลินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดนำา้และชนิดก้อนท่ีพร้อมจะแก้ไขปัญหานำา้เบ้ืองต้นทันทีท่ีตรวจพบความผิดปกติ
 ทัง้หมดทัง้มวลไดส้ง่ผลใหก้ารตรวจวดัลา่สดุ คณุภาพนำา้ของแมน่ำา้ปา่สกั
ท้ัง 4 สถานีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี อาจมีบ้างบางจุดท่ีมีค่าไนเทรตสูง ทำาให้
พืชนำา้เจรญิเติบโตได้ดี สง่ผลใหค่้า DO ต่ำ� (Dissolved Oxygen : ปรมิาณออกซเิจน
ละลายนำ้า) เน่ืองจากพืชนำ้าเหล่าน้ีจะไปแย่งออกซิเจนในนำ้าท่ีสัตว์นำ้าใช้ในการ
หายใจ ซึ่งอาจส่งผลให้นำ้าเน่าเสียได้
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ขณะนี้โรงเรียน...มีเยาวชนและผู้ปกครองที่  
มีจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม...ร่วมกันพัฒนา
แม่นำา้ป่าสักให้เป็นแม่นำา้สวย นำา้ใส ปลาชุกชุม 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ใช้นำ้าได้
อย่างปราศจากมลพิษ
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 แต่อย่างไรก็ตาม การทำางานตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมาได้บอกเรา       
ให้รู้แล้วว่า ไม่ว่าจะอย่างไร กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะยังคงขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแม่นำา้ป่าสักอย่างต่อเน่ือง ผ่านการส่งต่อความรู้ จิตสำานึกท่ีดีและความรัก
ในทรัพยากรพื้นถิ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดไป

 แมวั้นนีคุ้ณภาพนำา้ในแมน่ำา้ปา่สกัจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ มแีนวรว่มเครอืขา่ย
คนรุ่นใหม่มากมายท่ีพร้อมจะร่วมแรงร่วมใจกับกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักในการอนุรักษ์
สายนำา้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภาคสว่นทีม่บีทบาทท่ีสุดอย่างครวัเรือน ยังคงเปน็โจทย์
สำาคญัทีก่ลุม่และแนวรว่มจะตอ้งหาแนวทางในการปรับเปลีย่นทศันคต ิและดงึให้
ครัวเรือนในพื้นที่หันมาร่วมอนุรักษ์สายนำ้าอย่างจริงจัง
 ถือเป็นความท้าทายท่ีรอให้เด็กน้อยหัวใจใหญ่กลุ่มน้ีสู้ต่อไป เพ่ือลำานำ้า
ของแผ่นดินเกิดที่สวยใส และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกๆ คน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รปล่อยน้ำ�ทิ้งจ�กครัวเรือน 
นำ้�เสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม 
และภ�คก�รเกษตร

พัฒน�โรงเรียนให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ 
สร้�งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เฝ้�ระวังและตรวจวัดคุณภ�พนำ้�
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สร้�งแนวร่วมกับชุมชนและหน่วยง�น
เฝ้�ระวังแม่นำ้�ป่�สัก

ส่งผ่�นคว�มรู้ข้อมูลคืนชุมชน

ร่วมมือรวมพลัง



“การได้เห็นอาจารย์และรุ่นพ่ีท่ีทำาโครงการ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ   
เป็นแรงบันดาลใจท่ีทำาให้มาเข้าโครงการ จนสามารถการบริหารจัดการ
งานและจัดการคนได้ท้ังๆ ที่ไม่เคยทำามาก่อน นอกจากนี้ยังได้ฝึก  
การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนำ้ารู้จักแบ่งเวลาและมีความรับผิดชอบมากขึ้น”

“ผลท่ีเกิดขึน้เมือ่เปาไดเ้ข้าร่วมโครงการคอืมคีวามรบัผดิชอบในงาน
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ไดท้กัษะต่างๆ เชน่กระบวนการทำางานการจดัคา่ย
อบรมดา้นสิง่แวดลอ้มการคดิวิเคราะห ์และสามารถเปน็วิทยากรให้
ความรู้การทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการวิเคราะห์คุณภาพนำ้าได้”

“มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำางานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือสังคม นอกจากน้ียังได้ทักษะการประสานงานชุมชน และ
สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนำ้าได้” 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ก�นต์ธิด�ศีติส�ร (โมเม)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กันภิรมย์ เบญจรัตน�นนท์ (เป�)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ธัญชนก โสภ�คดิษฐ์ (ใบตอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 



มีบทบาทหนุนเสริมการทำางานของ
กลุ่มเยาวชน ให้อิสระในการคิดและ
การวางแผนทำางานของเด็กๆ ชวน
วิเคราะหส์รปุผลการตรวจวัดคณุภาพ 
นำ้าบนฐานเหตุและผล ให้คำาปรึกษา
พาเยาวชนไปเรียนรู้ กับหน่วยงาน
ต่างๆและอำานวยความสะดวกในการ
เดินทางของเยาวชน

“พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพ่ือให้
ประชาชนชาวไทยสามารถอยู่ไดอ้ย่าง
พอเพียง หากมโีอกาสไดแ้บง่เบาภาระ
พระองค์ท่าน แม้เพียงน้อยนิดก็ตั้งใจ
จะทำาตามแนวพระราชดำาริ” 
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

อ�จ�รย์อ�รมณ์ เบสูงเนิน (ครูเบ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

โครงก�รเย�วชนรักษ์ป่�สัก
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวกันต์ภิรมย์ เบญจรัตนานนท์    
2. นางสาวธัญชนก โสภาคดิษฐ์  
3. นางสาวธนภรณ์ กัลยาณมิตร    
4. นาวสาวสวรส สายบัว
5. นางสาวสุชัญญา นิลกำาแหง 
6. นางสาวณัชชา นามเคน 
7. นางสาวศิริพร เกสรทอง 
8. นางสาวสโรชินี โหลสกุล 
9. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสม 
10. นางสาวนุสรา บัวบาน 
11. นางสาวสุนิสา พรอินทร์ 
12. นางสาวพัชราภรณ์ โพยพา 
13. นางสาวขวัญหทัย เพิ่มความสุข

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
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	 การดำาเนินงานในสายอนุรักษ์ให้เกิดความย่ังยืนนั้น	 ไม่อาจเกิดขึ้นได้
จากกิจกรรมขนาดใหญ่เพียงกิจกรรมเดียวหรือสองกิจกรรม	แต่อยู่ท่ีกิจกรรม	
เล็กๆ	ที่ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
	 ดังเช่นที	่อ.แกลง	ในวนันี	้จากทีแ่ม่นำา้สายสำาคญัเคยเนา่เสียอย่างหนกั	
ด้วยแรงขับเคลื่อนของชุมชนและการสานต่อการเฝ้าระวังโดยกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้แม่นำ้าสายนั้นค่อยๆ	ฟื้นคืนสู่ความสดใสอีกครั้ง
	 ขอชวนคุณเดินทางสู่ระยองฮิ	 ไปดูว่าเยาวชนกลุ่มที่ว่านั้นเขาช่วยให้
แม่นำ้าของเขากลับฟื้นคืนมาได้อย่างไร

13
แม่นำ้าสดใส 
ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นำ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำาบลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  จ.ระยอง
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เฝ้าระวังแม่นํ้าประแสร์
จากรุ่นสู่รุ่น

 แม่นำ้าประแสร์ถือเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตชาวแกลงมา       
นับแต่อดีต ทำาให้ชาวแกลงได้อาศัยนำ้าในการอุปโภคบริโภค ทำาการเกษตร และ  
ทำาประมง แต่จากสายนำ้าที่เคยสวยใสให้หลายชุมชนได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน    
ในปี พ.ศ. 2545 แม่นำ้าประแสร์กลับแปรเปลี่ยนเป็นสีดำา ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะและ
เศษปฏิกูลลอยฟ่อง โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลตำาบลเมืองแกลง เป็นช่วงที่
ประสบปญัหาหนักท่ีสดุ ทำาใหช้าวแกลงไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำา้ไดด้งัเก่า 
ชาวประมงหาปลาหากุง้ไดน้อ้ยลง ซึง่จากการศกึษาหาขอ้มลูพบว่า สาเหตท่ีุทำาให้
นำ้าเสียเกิดจากการปล่อยนำ้าท้ิงจากครัวเรือนและนำ้าล้างตลาดสดลงสู่แม่นำ้าโดย
ไม่มีการบำาบัด รวมไปถึงการฉีดเลนลงสู่แม่นำ้าหลังจากการจับกุ้งก็เป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุสำาคัญ 
 จากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ชาวแกลงเห็นว่าหากไม่ช่วยกันแก้ไข       
ก็จะทำาให้นำ้าเน่าเสียมากขึ้น เทศบาลตำาบลเมืองแกลงจึงได้จับมือกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมฟ้ืนฟูแม่นำ้าประแสร์ให้กลับมาเหมือนดังเดิม โดยเทศบาล      
ได้ออกเทศบัญญัติ พ.ศ. 2549 ให้บ้านเรือนท่ีสร้างใหม่ต้องติดต้ังถังดักไขมัน        
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พยายามให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรม 
โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้  
ด้วยตัวเอง

ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้บ้านเรือน ร้านอาหาร และโรงเรียนท่ีอยู่ด้ังเดิม ติดต้ังถังดักไข
มันในระบบระบายนำา้เสยี โดยเทศบาลจะมบีรกิารตักไขมนัออกจากถังใหท้กุเดอืน 
 นอกจากน้ัน อีกหนึ่งกลไกสำาคัญในการร่วมฟ้ืนฟูแม่นำ้าประแสร์ก็คือ       
การเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำา้ ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เป็นหน่ึงกลุ่มท่ี
ได้ร่วมทำาหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพนำ้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการสานต่อจากรุ่นพี่สู่     
รุ่นน้อง จนในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดตั้งกลุ่มข้ึนอย่างเป็นทางการในชื่อ ‘กลุ่มยุวทูต  
คณุภาพแมน่ำา้ประแสรแ์หง่เทศบาลตำาบลเมอืงแกลง’ และต่อมาไดจ้ดัทำาโครงการ
ในชื่อเดียวกันกับชื่อกลุ่ม และเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ในเวลาต่อมา
 “อยากดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา เพราะแม่นำ้าประแสร์เป็น
แม่นำ้าสายหลักของชุมชนเราที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแล” 
สุชาดา ทรัพย์เมือง หรือ ‘นำ้าฝน’ แกนนำากลุ่มกล่าวถึงปณิธานในการทำางานของ
กลุ่มยุวทูต
 โดยการทำาโครงการครัง้น้ี เดก็ๆ วางเปา้หมายของโครงการยุวทูตคณุภาพ
แมน่ำา้ประแสรแ์ห่งเทศบาลตำาบลเมอืงแกลงไว้ ว่าอยากใหค้นในชมุชนเข้าใจสาเหตุ
ท่ีทำาให้นำา้เน่าเสีย และตระหนักถึงความสำาคัญของแม่นำา้ประแสร์ และหันมาช่วยกัน
ดูแลรักษาโดยปรับคุณภาพนำ้าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แม่นำ้า

 กลุม่ยุวทตูคุณภาพแมน่ำา้ประแสรแ์ห่งเทศบาลตำาบลเมอืงแกลงเปน็กำาลัง
หลกัในการเฝา้ระวังคุณภาพแมน่ำา้ประแสร ์โดยกลุม่จะออกตรวจวัดและเก็บขอ้มลู
คุณภาพนำ้าทุกๆ 2 เดือนใน 4 จุด คือ ทะเลน้อย, แหลมท่าตะเคียน, ศาลาต้นโพธิ์ 
และสะพานโรงเลื่อย โดยมี อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ หรือ ‘ครูจุ่ย’ ซึ่งได้นำากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
โรงเรียน เป็นผู้ทำาหน้าท่ีสอนวิธีการใช้เคร่ืองมือต่างๆ รวมไปถึงออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และการสรุปผลให้แก่ลูกศิษย์ในกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น
 “กิจกรรมเฝา้ระวังเราทำาเปน็ปกตอิยู่แลว้ แตช่ว่งหลงัๆ เดก็ชดุใหมม่คีวาม
สนใจอยากเรียนรู้ แต่ขาดทักษะกระบวนการ แกนนำารุ่นพี่จึงมีความคิดว่า เราควร
ใหน้อ้งๆ ได้เรยีนรู ้โดยทำาเปน็ฐานเรยีนรูก่้อนลงพ้ืนทีจ่รงิ” ครจูุย่กลา่วถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของกลุ่ม ที่ต้องฝึกทักษะความชำานาญก่อนลงพื้นที่
เฝ้าระวังจริง ซึ่งทำาให้เยาวชนกลุ่มนี้มีโอกาสในการสร้างคนรุ่นใหม่ และปรับปรุง
การกำาจัดไขมันจากครัวเรือนในจุดที่ยังมีปัญหา
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 การลงพ้ืนท่ีในแตล่ะครัง้จะมรีุน่พ่ีในกลุม่อย่าง จรีาพร รอดหลกั หรือ ‘นิว’, 
ดรรชน ีพรมจนัทร ์หรอื ‘ขา้วฟ่าง’ และนำา้ฝน เปน็แกนนำาหลักในการนำากระบวนการ 
โดยก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลคุณภาพนำ้า แกนนำาจะมีการประชุม
วางแผน แบ่งบทบาทหน้าท่ี และเตรียมอุปกรณ์การตรวจวัด โดยการลงพ้ืนท่ีทุกคร้ัง
เทศบาลจะสนบัสนุนพาหนะรถรางพรอ้มเจา้หนา้ทีพ่ลขับ บรกิารพานอ้งๆ ลงพ้ืนที่
ทำากิจกรรม
 จนเมือ่ถึงกำาหนดนัดหมายลงพ้ืนที ่แกนนำาจะทำาความเข้าใจและแจกแจง
รายละเอียดให้แก่น้องๆ ก่อนแบ่งน้องๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม กระจายออกตรวจวัด      
คุณภาพนำ้าในพื้นที่ 4 จุด โดยแต่ละจุดจะเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลคุณภาพนำ้า 
2 ด้าน คือ ทางชีวภาพ โดยใช้วิธีนักสืบสายนำ้า และทางเคมี โดยตรวจวัดหาค่า pH 
คา่ DO (ออกซเิจนละลายนำา้) และคา่ความขุ่น กับอกีสว่นคือ ขอ้มลูชมุชน โดยการ
สัมภาษณ์ชมุชนในละแวกรมินำา้ ทำาขอ้มลูชมุชนเก่ียวกับสถานการณ์ปญัหาแมน่ำา้
ของชุมชน
 หลังจากลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลแล้ว กลุ่มจะนำาข้อมูลที่ได้จากแต่ละจุดมา      
นำาเสนอ ช่วยกันวิเคราะห์ และสรุปผลที่โรงเรียน โดยนิวจะเป็นคนนำากระบวนการ
สอนการวิเคราะห์และการพล็อตกราฟ ส่วนข้าวฟ่าง นำ้าฝน และแกนนำาคนอ่ืน             
จะเป็นพ่ีเลี้ยงสอนน้องในกลุ่มย่อย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลนี้           
จะถูกสง่ตอ่ใหเ้ทศบาลตำาบลเมอืงแกลงใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการวางแผนฟ้ืนฟูและ
เฝ้าระวังแม่นำ้าประแสร์ต่อไป 
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 ถึงแม้เทศบาลจะสนับสนุนให้บ้านเรือนและร้านอาหารติดตั้งถังดักไขมัน 
แต่จากการสังเกตบ่อนำ้าทิ้งสุดท้ายของถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แม่นำ้า กลุ่มพบ
ว่ายังมีคราบไขมัน มีฟองอากาศลอยเหนือนำ้า มีกลิ่นเหม็น และบริเวณท่อระบาย
นำ้าทิ้งของชุมชน 4 จุด พบว่านำ้ายังมีสีดำา การทำาให้คนในชุมชนปรับคุณภาพนำ้าทิ้ง
ก่อนปลอ่ยลงสูแ่มน่ำา้จงึเปน็โจทยห์นึง่ในการทำาโครงการ ประกอบกบัทนุเดมิท่ีแกน
นำาซึง่เรยีนในสายวทิย์-คณติ และครจูุย่เองซึง่สอนวิทยาศาสตรอ์ยู่แลว้ จงึมแีนวคดิ
อยากปรบัคุณภาพนำา้ทิง้จากบอ่ดกัไขมนัให้ดข้ึีนก่อนปล่อยลงสูแ่มน่ำา้ ดว้ยการสร้าง
ถังระบบบำาบัดนำ้าทิ้งขึ้นมาใหม่  
 เริ่มต้น ครูจุ่ยและแกนนำาได้มานั่งล้อมวงพูดคุยเพื่อวางแผนกระบวนการ
ทำางาน โดยเริ่มจากกำาหนดจุดสำารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลคุณภาพนำ้าท้ิงจาก       
บ่อดักไขมัน 3 จุด คือ บ้านเรือน โรงเรียน และร้านอาหาร เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง       

 อนึ่ง จากการที่ต้องเป็นผู้นำาพาน้องๆ ตรวจวัดคุณภาพนำ้าบ่อยครั้ง ก็ได้   
ทำาให้นิว ข้าวฟ่าง และนำ้าฝน เกิดทักษะและสามารถถ่ายทอดความรู้กระบวนการ
นักสืบสายนำ้า การตรวจวัดคุณภาพนำ้า และการใช้อุปกรณ์ให้แก่รุ่นน้องได้อย่าง
คล่องแคล่ว
 ในสว่นของปญัหาทีพ่บบอ่ย คอืการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในแตล่ะจดุไมค่รบ 
ทำาให้บางจุดไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้ังใจไว้ หรือการเปล่ียนจุดสำารวจโดย
ไม่ได้แจ้งเส้นทาง ทำาให้ต้องเสียเวลาวนหาสถานท่ี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแกนนำา
ได้เรียนรู้จากการลงมือทำากิจกรรม
 “ก่อนออกสำารวจแต่ละครั้งควรเช็กอุปกรณ์แต่ละกล่องให้ครบ เด็กต้องมี
ความแมน่ยำาในการใชเ้ครือ่งมอืแตล่ะอย่าง รู้การข้ึนลงของนำา้ เน้นให้เด็กๆ ใช้ทักษะ
การสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และชุมชนให้มาก เหล่านี้คือสิ่งที่พยายาม
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรม โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้
ด้วยตัวเอง” ครูจุ่ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ตัวแกนนำาเองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่าง   
มีความสุข สนุกกับการอยากลงมือทำาอย่าง
แท้จริง

ต่อยอด ‘ถังดักไขมัน’ 
ด้วย ‘ถังไบโอจุลินทรีย์’
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ซึ่งพบว่าคุณภาพนำ้ามีค่าต่ำ�กว่ามาตรฐานนำ้าทิ้ง ไม่ผ่านตามกฎหมายมาตรฐาน
คุณภาพนำ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539 
 เมื่อได้ข้อมูลยืนยันแน่ชัด เด็กๆ จึงได้ช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์          
‘ถังไบโอจุลินทรีย์ ลดปริมาณไขมัน เพ่ิมก๊าซออกซิเจน’ ประกอบด้วยถัง 4 ใบ ท่ีเป็นการ
ประยุกต์ต่อยอดจากถังดักไขมันแบบเดิม แต่ใช้นำา้หมักจุลินทรีย์หยดเพ่ือช่วยบำาบัดนำา้
ให้ดีย่ิงข้ึน จนเมื่อประดิษฐ์เสร็จจึงได้นำาไปทดลองติดต้ังแทนถังบำาบัดไขมันเดิม 
ก่อนตรวจสอบคุณภาพนำา้ท้ิงหลังผ่านระบบ และนำาผลคุณภาพนำา้มาเปรียบเทียบกัน
 ก่อนจะพบว่า คุณภาพนำ้ามีค่าไม่ต่างกันมาก
 กลุ่มจึงได้ปรับปรุงถังและทดลองทำาซ้ำ�หลายรอบ จนผลการตรวจคุณภาพนำา้
ครั้งล่าสุดพบว่า นำ้าท้ิงมีปริมาณไขมันลดลง มีก๊าซออกซิเจนมากขึ้น และผ่าน
มาตรฐานคุณภาพนำ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539
 อย่างไรก็ตาม ถังไบโอจุลินทรีย์ฯ ที่ประดิษฐ์ข้ึนนี้ยังมีขนาดใหญ่และ
เคลือ่นย้ายลำาบาก กลุม่จงึอยากปรบัปรงุ ผนวกสว่นประกอบของถังดักไขมนัให้อยู่
ภายในถังเดยีวกัน เพ่ือใหเ้หมาะสมกับการใชง้านจรงิตามครวัเรอืน ซึง่นักประดษิฐ์
น้อยก็ได้กำาลังพัฒนากันต่อยอดกันอย่างขะมักเขม้น
 การแก้ปัญหาดว้ยการนำาความรูแ้ละทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์มาประดษิฐ์
นวัตกรรมทีส่ามารถชว่ยแก้ปญัหานำา้เน่าเสยีให้แก่ชมุชนในครัง้นี ้ถือเปน็ผลสำาเรจ็
ที่เป็นรูปธรรมน่าภูมิใจ และมากกว่านั้นคือ เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การลงมือทำาจริง ซึ่งเป็นภาพที่ครูจุ่ยเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้
 “ครูเฝ้าสังเกตทั้งตัวแกนนำาเองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนุกกับการอยากลงมือทำาอย่างแท้จริง”

 นอกจากการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าและปรับคุณภาพนำ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่
แมน่ำา้แล้ว อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่มทำามาอย่างต่อเน่ือง คือการรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ให้แก่คนในชุมชน ในเร่ืองของการบำาบัดนำา้ท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แม่นำา้ประแสร์  ส่งเสริม
การใช้นำา้ยาชวีภาพทำาความสะอาด และทีข่าดไมไ่ดค้อืนำาเสนอวิธีการประดษิฐถั์ง
ไบโอจลุนิทรย์ีฯ ซึง่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา กลุม่ไดม้กีารประชาสมัพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ

คนในชุมชนไม่เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็น
ช่องทาง ทำากิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพระบายสี 
พ่อแม่ก็จะเริ่มมาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลูก

เผยแพร่ความเข้าใจ 
สร้างจิตสํานึกให้ชุมชน
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 การประสานกับทางเทศบาล ขอใชส้ถานทีใ่นงานประจำาป ี‘บญุกลางบา้น’ 
เพ่ือประชาสมัพันธ์และรณรงคใ์ห้ชาวแกลงหนัมาใหค้วามสำาคญักับการฟืน้ฟูดแูล
แม่นำ้าประแสร์ พร้อมแจกนำ้าจุลินทรีย์บำาบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่ในการจัดบูทประชาสัมพันธ์ตามความถนัดของแต่ละคน อย่างเช่น นำ้าฝน
ถนัดด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะ จึงทำาหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล นำามาจัดทำาวีดิทัศน์
เผยแพร่ในวันงาน ซึ่งแม้สมาชิกทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม แต่การ
ประชาสัมพันธ์กลับไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจไว้ 
 “ชุมชนไม่ค่อยสนใจรับรู้เรื่องราวที่พวกหนูทำาเลย แต่ครูก็ให้กำาลังใจและ
เสนอว่าเราควรปรับแผนการประชาสัมพันธ์ใหม่ ใช้รถเทศบาลประชาสัมพันธ์         
แจกนำ้าจุลินทรีย์ แจกแผ่นพับเจาะตามบ้านหรือร้านอาหารที่มีถังดักไขมัน” นำ้าฝน
เล่าให้ฟังถึงการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเสียใหม่
 การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำาให้การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
ในครั้งต่อๆ มา กลุ่มจึงมีการประชุมวางแผนกันอย่างละเอียดลออขึ้น โดยใน         
ทกุๆ วันพุธทีส่นามกีฬาจะมกีารจดัตลาดสเีขยีว กลุม่ก็ไดไ้ปขอใชพ้ื้นท่ีทำากิจกรรม        
เผยแพร่และรณรงค์ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
 “หนูจะเผยแพร่กระบวนการนักสืบสายนำ้า แต่ปัญหาก็คือคนในชุมชนไม่
เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็นช่องทาง ทำากิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพ
ระบายสี พ่อแม่ก็จะเร่ิมมาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลูก” นำา้ฝนกล่าวด้วยรอยย้ิม
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 ตลอดการทำากิจกรรม ปัญหาหนึ่งที่แกนนำาและสมาชิกกลุ่มต้องประสบ 
ก็คือ การแบ่งเวลา ทั้งการเรียน ทำากิจกรรม เรียนพิเศษ ทำาการบ้าน และการช่วย
งานพ่อแม่ แต่สุดท้ายแต่ละคนก็พยายามบริหารจัดการตัวเองให้ดีที่สุด และสิ่งที่
ทุกคนได้รับก็คือ ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น
 “ตอนทำาโครงการถือว่าเครียดค่ะ เพราะหนูก็เป็นหลายๆ อย่าง เป็น        
คณะกรรมการนักเรียนด้วย การเข้ามาทำาโครงการนี้เราจึงต้องแบ่งเวลามาทำา       
ต้องตื่นเช้าขึ้นตี 5 ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องจัดสรรเวลาทั้งเรียนและ
กิจกรรมให้ลงตัว” ข้าวฟ่างเล่าพลางอมยิ้ม
 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละคนจะมีปัญหาทั้งเรื่องการแบ่งเวลาและปัญหา
ส่วนตัวอื่นๆ แต่การท่ีเป็นเพ่ือนทำางานร่วมกันมานาน ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเก้ือหนุน
ให้กลุ่มสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้
 “ถ้าแบ่งงานกันแล้วปรากฏว่าเราทำาไม่ได้ เราก็จะมาปรึกษากัน แล้วคิด
ร่วมกัน ทำาร่วมกัน” นำ้าฝนกล่าวถึงแนวทางการร่วมกันทำางานของกลุ่ม
 ซึง่ดว้ยแนวทางเชน่น้ีน่ีเองท่ีชว่ยให้แกนนำาและสมาชิกไดเ้รียนรูก้ารทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม ต้องยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือน โดยไม่ยึดติดกับบทบาทของ
ตนเองมากจนเกินไป แต่ให้มองเป้าหมายร่วมกันเป็นสำาคัญ เช่นท่ีนิวกล่าวไว้ว่า
 “หนูเองก็เป็นท้ังผู้นำาและผู้ตามค่ะ แม้ว่าหนูจะเป็นประธานนักเรียน ต้องคิด 
ออกแบบ แบ่งงาน แตเ่วลาทำางานดา้นสือ่หนก็ูไปชว่ยเขา เปน็ผูต้ามเขา เราคยุกัน
เยอะ เปิดใจช่วยกันทำา ช่วยกันตลอด”  
 ซึง่แนน่อน ผูท่ี้อยู่เบือ้งหลงัการทำางานตลอดทัง้โครงการของกลุม่ และคอย
สนับสนนุชว่ยเหลอือย่างเต็มใจก็คือ ครจูุย่ เน่ืองจากครมูองวา่ งานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่ผ่านมาครูจุ่ยจึงทำาหน้าท่ีประสาน       
ความร่วมมือจากทั้งในโรงเรียน หน่วยงานท้องถ่ิน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
รวมไปถึงคอยให้คำาปรึกษา ให้กำาลังใจ จัดหางบประมาณ และชักชวนให้นักเรียน
มาทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกศิษย์เติบโตข้ึนเป็นผู้นำา    
แห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

เด็กคือต้นกล้าท่ีพร้อมจะเจริญงอกงาม ครู
เปรียบเสมือนแร่ธาตุ นำ้า อากาศ ที่หล่อเลี้ยง
ให้ต้นกล้านี้ได้เติบโต

ทุกก้าวย่างคือการพัฒนา 
เดินหน้าสู่ความสําเร็จ
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 “แม่นำ้าประแสร์เป็นแม่นำ้าใหญ่ในอำาเภอแกลง เป็นท่ีอุปโภคบริโภคของ
คนลุ่มนำ้าประแสร์ ถ้าแม่นำ้าเน่าเสีย ปลาตาย มีกลิ่นเหม็น เราจะทำาให้มันดีขึ้นได้
หรือ ทั้งที่มันใหญ่โตขนาดนั้น”
 นี่คือคำาพูดของนำ้าฝนเมื่อครั้งเข้ามาร่วมกลุ่มใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงความ         
ไม่มั่นใจว่าเด็กตัวเล็กๆ อย่างพวกเธอจะสามารถทำาเร่ืองใหญ่ๆ หรือแก้ปัญหา  
ความเสื่อมโทรมของแม่นำ้าประแสร์ได้ 
 แต่ด้วยการให้โอกาสจากผู้ใหญ่ การหนุนเสริมจากครูและโรงเรียน บวกกับ
ความมุ่งม่ันต้ังใจของเยาวชนเอง ก็ทำาให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของส่ิงท่ีตนทำา 
และเม่ือลงมือทำาจริงแล้วเห็นผลความสำาเร็จก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจ เห็นศักยภาพ
ของตนเองท่ีเติบโตขึ้น และเหนืออื่นใดคือ การได้คลุกคลีกับงานอนุรักษ์ ทำาให้
จิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่แกนนำาและสมาชิกทุกคนมีอยู่ในตัว กลับเพ่ิมทวีคูณ 
และพร้อมที่จะแบ่งปันแจกจ่ายไปยังรุ่นน้องและผู้คนในวงกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 “การท่ีทุกคนมาช่วยกันดูแลสอดส่องแม่นำ้าประแสร์ ทำาให้แม่นำ้ากลับมา
สดใสเหมอืนเดิม และหนูเองก็รกัในส่ิงทีท่ำา หวงในส่ิงทีเ่ราเฝา้ฟ้ืนฟูดแูลมา และเมือ่
เรามีโอกาสเข้ามาเป็นแกนนำา เป็นคนนำากิจกรรม เราก็พยายามสร้างน้องๆ ขึ้นมา
ใหม่เพื่อให้รักสิ่งแวดล้อมต่อไป” นิวกล่าวด้วยรอยยิ้ม
 ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาตนเองของแกนนำาและสานต่อสู่รุ่นน้องๆ แล้ว 
การทำาโครงการของกลุ่มยังทำาให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำา้ประแสร์เพ่ิมข้ึน
อีกด้วย โดยโรงเรียนวัดพลช้างเผือกและโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เรียนรู้
และนำากระบวนการนักสืบสายนำ้าไปบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของ
โรงเรยีน รวมไปถึงชาวแกลงก็เห็นความสำาคญัของแมน่ำา้ประแสรแ์ละให้ความรว่ม
มือกับทางกลุ่มมากขึ้น
 จากวันท่ีแม่นำา้ประแสร์ประสบปัญหา เพราะการร่วมมือร่วมใจของคนแกลง 
และพลังเยาวชนตัวน้อยท่ีลุกขึ้นมาดูแลแม่นำ้าแห่งน้ี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ี 
จะพูดว่า “แม่นำ้าสดใส ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์” ก็ไม่ผิดนัก

 “เด็กคือต้นกล้าท่ีพร้อมจะเจริญงอกงาม ครูเปรียบเสมือนแร่ธาตุ นำา้ อากาศ
ท่ีหล่อเล้ียงให้ต้นกล้าน้ีได้เติบโต” ครูจุ่ยกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในลูกศิษย์ของตน

ในวันที่ประแสร์ฟื้นตัว
สู่ความสดใส
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

แม่นำ้�ประแสร์ได้รับผลกระทบจ�ก
ก�รปล่อยนำ้�เสียจ�กชุมชน

เร�ม�แก้ปัญห�ให้แม่นำ�้ประแสร์กันเถอะ 
เริ่มจ�กห�ส�เหตุด้วยก�รตรวจวัด
คุณภ�พนำ้�ก่อนแล้วกัน
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ทำ�ถังดักไขมันด้วยถังไบโอจุลินทรีย์

รณรงค์สร้�งคว�มเข้�ใจกับชุมชนเรื่อง
ก�รบำ�บัดนำ้�ก่อนทิ้งสู่แม่นำ้�ประแสร์
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

จีร�พร รอดหลัก (นิว)
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

ดรรชนี พรมจันทร์ (ข้�วฟ่�ง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

สุช�ด� ทรัพย์เมือง (นำ้�ฝน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

จีร�พร รอดหลัก (นิว)
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

ดรรชนี พรมจันทร์ (ข้�วฟ่�ง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

สุช�ด� ทรัพย์เมือง (นำ้�ฝน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

“การเข้าร่วมโครงการก็ได้ทำาให้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง มาค่ายตอน
แรกๆ หนูไม่ค่อยกล้า แต่พ่ีๆ เพ่ือนๆ ในค่ายเป็นกันเอง ฝึกให้หนูกล้าคิด 
กล้าทำา ฝึกให้คิดเป็นข้ันตอน คิดอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาการพูด
ส่ือสารให้คนเข้าใจ และได้ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพนำา้ 
จากการทำางานจริงๆ ทำาให้เกิดการทำางานที่คล่องแคล่วมากขึ้น”

“จากท่ีเมือ่ก่อนหนไูมค่อ่ยสนใจกิจกรรม เนน้เรียนอยากเดยีว เมือ่ได้
เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ทำาให้กล้าพูดมากข้ึน สามารถ
ยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ได้ เช่น กล้าข้ึนพูดหน้าเสาธงเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
และมีความเป็นผู้นำามากข้ึนเพราะต้องนำาน้องๆ ในค่าย และจากท่ี
ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม ก็ทำาให้เราเหน็ความสำาคญัของสิง่แวดลอ้ม หนูมี
ความสุขเมื่อหนูได้ลงมือทำา”

“ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคนอื่นท่ีเราไม่รู้จัก รู้สึกกลัวที่ต้องพูดกับ
คนอื่นในชุมชน มันต่ืนเต้นบอกไม่ถูก แต่ตอนน้ีกล้าพูดแล้ว เพราะ
ต้องพูดเผยแพร่ข้อมูลอยู่บ่อยๆ การลงชุมชนสัมภาษณ์ถามข้อมูล     
ก็ไม่เกร็งเหมือนเมื่อก่อน การทำางานร่วมกับเพ่ือนๆ มีระบบมากขึ้น       
รู้ว่าเวลานี้ควรทำาอะไร”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

รัชนี พรมจันทร์ (ครูจุ่ย)
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

โครงก�รยุวทูตคุณภ�พแม่นำ้�ประแสร์
แห่งเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกลง
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นำ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำาบลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวจีราพร รอดหลัก

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวดรรชนี พรมจันทร์  
2. นางสาวสุชาดา รอดหลัก
3. นางสาวญาราภรณ์ พาหิระ        
4. นางสาวพิมพิศา กรัดสุวรรณ์   

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

รัชนี พรมจันทร์ (ครูจุ่ย)
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

 “งานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากทุกคน เยาวชนเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทำาให้งานสำาเร็จได้ เพราะ
เยาวชนสามารถปลูกฝังได้ง่ายกว่า    
วัยอื่นๆ พูดง่าย สอนง่าย สามารถ     
รับรู้และชอบทำาอะไรที่ท้าทาย” 
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	 ท่ามกลางกระแสเวลาที่ ไหลผ่านเลย	 หลายๆ	 ส่ิงที่เป็นตัวแทนของ					
ยุคสมัยเก่าตา่งล้มหายตายจากไปตามอายุขยั	หรอืไม่ก็ถกูส่ิงใหม่เบยีดบงัขึน้
แทนที่
	 สำาหรับย่านเมืองเก่านามบางลำาพู	กรุงเทพมหานคร	บาง...แห่งต้นลำาพู
วันนี้เหลือเพียงแต่ช่ือ	 เม่ือลำาพูต้นสุดท้ายริมนำ้าเจ้าพระยา	 ยืนต้นตายและ					
ถูกตัดโค่นลง	 เหลือท้ิงไว้เพียงตอไม่ต่างอะไรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ที่กำาลัง			
ถูกสังคมเมืองกลืนกินจนหันไปทางไหนก็พบแต่สีเทาของพ้ืนถนน	ตึกคอนกรีต	
และควันเสียจากรถยนต์
	 หนึ่งในนั้นที่กำาลังสุ่มเสี่ยงจะตายจากไปจากย่านบางลำาพูก็คือ	คลอง
บางลำาพู	 ท่ีถูกแปรสภาพจากลำานำ้าสายสำาคัญ	กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของ
ชุมชนเมือง	จนมีสภาพเส่ือมโทรมเน่าเสีย	ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนอดีต
	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนที่คลองบางลำาพูจะตายจากตามต้นลำาพูไป	 ยังมี
เยาวชนกลุ่มหนึง่ในนาม	‘ชมรมเกสรลำาพ’ู	ทีเ่ดิมรว่มพลิกฟืน้ศลิปวฒันธรรม
ชุมชนย่านเก่า	 ได้เห็นสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน	 แล้วหันมาพยายาม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนอย่างแข็งขัน	

14
เมื่อเกสรผลบิาน 
ลำาธารจะสดใสอกีครั้งหนึ่ง
โดย : โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำาพู 
ชมรมเกสรลำาพู กรุงเทพมหานคร
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วันที่นํ้าหมอง 
ในคลองบางลําพู

 ‘บางลำาพู’ ถือเปน็ย่านทีม่คีวามสำาคญัของประเทศไทยในหลากหลายมติ ิ
ท้ังมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีวัดเก่าแก่ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ได้แก่ วัดสังเวช        
วัดสามพระยา และวัดใหม่อมตรส รวมถึงป้อมพระสุเมรุ ท่ีปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของสวนสนัตชิยัปราการ ทัง้มติิด้านทรพัยากรทอ้งถ่ิน ท่ีแตก่่อนบรเิวณน้ีเตม็ไปดว้ย   
ต้นลำาพูมากมาย จนเป็นที่มาของชื่อ บางลำาพู รวมไปถึงมิติด้านวิถีชีวิตชุมชน ที่มี
ครัวเรือนอาศัยอยู่มากกว่า 300 ครัวเรือน เป็นย่านการค้าและผู้คนต่างอาศัย     
คลองบางลำาพูในการเดินทางสัญจร
 กล่าวถึง ‘คลองบางลำาพู’ เป็นคลองขุดที่เชื่อมแม่นำ้าเจ้าพระยากับ        
คลองมหานาค ซ่ึงนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้ใช้นำ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรแล้ว เป้าหมายสำาคัญของการขุดคลองบางลำาพูขึ้นก็เพื่อให้
เป็นเส้นทางสัญจรทางนำ้าของผู้คนสมัยก่อน 
 กระนั้น เมื่อสายลมแห่งกาลเวลาพัดผ่านมา หลายสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไป 
จากที่แต่เดิมหน้าบ้านของแต่ละบ้านต่างหันหน้าเข้าหาคลอง เม่ือมีถนนตัดผ่าน 
หน้าบ้านก็เปลี่ยนมาหันเข้าหาถนนเพราะคมนาคมสะดวกกว่า คลองจึงถูกทิ้งร้าง
ขาดการดูแลและบางช่วงประสบปัญหาเน่าเสียอย่างหนัก
 “เดินผ่านต้องอุดจมูก นำ้าเน่าเสียดำามาก เมื่อเราซึ่งเป็นคนท้องที่ไม่สนใจ   
ไม่ใส่ใจ คลองก็ค่อยๆ ตายไปเรื่อยๆ” สิทธิชัย ผลหิตตานนท์ แกนนำาชุมชนย่าน   
บางลำาพูกล่าวถึงสภาพท่ีเส่ือมโทรมลงของอดีตเส้นทางคมนาคมสายหลักของชุมชน
 ในปี พ.ศ. 2544 ขณะเดียวกับที่คลองบางลำาพูกำาลังเน่าเสีย อีกด้านหนึ่ง
ของชุมชนก็ได้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนกลุ่มหนึ่งในชื่อ ‘ชมรมเกสรลำาพู’ ท่ี    
เริ่มต้นจากแกนนำา 4 คนที่อยากทำากิจกรรมเพ่ือเยาวชนในชุมชน ให้ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในชุมชนบางลำาพูผ่านการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะในงาน
เทศกาลต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่เกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจใน     
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจากการที่ชมรมเกสรลำาพูมีการทำากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
มากว่า 11 ปีจึงทำาให้กลุ่มเยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง     
ที่เกิดขึ้นในชุมชนในหลายมิติซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
 โดยเฉพาะคลองบางลำาพูทีก่ำาลงัเสือ่มโทรมลงทกุขณะจติ มสีภาพสกปรก
จากขยะท่ีถูกท้ิงลงในคลอง การปล่อยนำ้าเสียจากครัวเรือนโดยไม่บำาบัด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ทำาให้นำ้าในคลองบางลำาพูเน่าเสีย ส่ิงมีชีวิตตาย
และค่อยๆ ลดจำานวนลงเร่ือยๆ ผู้คนไม่ใช้คลองในการสัญจรอีกต่อไป และนำา้ในคลอง
ก็ไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก
 ชมรมเกสรลำาพูจึงเกิดความคิดที่จะทำากิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลอง  
บางลำาพูข้ึน โดยรว่มกับผูใ้หญ่ในชมุชน ชว่ยกันปรบัปรงุคณุภาพนำา้ นบัแตน่ัน้ และ
ดำาเนินเรื่อยมาจนถึงการจัดตั้ง ‘โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำาพู’ 
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สานต่อลมหายใจสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเกสรแห่งจิตสํานึก

 หากเกสรดอกไม้คือกลไกหน่ึงของธรรมชาติท่ีมีอยู่เพ่ือขยายพันธ์ุของไม้ดอก 
ให้ผลิบานแต่งแต้มสีสันอันสวยงามให้แก่โลกฉันใด ชมรมเกสรลำาพูก็เป็นเช่นนั้น
 เมือ่ต้นลำาพูเปน็ด่ังสญัลกัษณ์ของสิง่แวดลอ้มในย่านบางลำาพู และมาบัดน้ี
ต้นลำาพูก็หมดสิ้นไปจากย่านนี้แล้วพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมอีกหลายด้านที่กำาลัง
ย่ำ�แย่ลง กลุ่มจึงขอเป็นด่ังเกสรแรกรุ่นท่ีพร้อมจะสืบต่อกลไกทางธรรมชาติ ด้วยการ
คืนสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและแม่นำ้าอันสวยใสกลับคืนสู่ย่านบางลำาพูแห่งนี้อีกครั้ง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มอยากเห็นคลองบางลำาพูกลับมาใสสะอาดเป็นเส้นทาง
สัญจรของคนในชุมชนและเป็นที่อยู่ของสัตว์นำ้าเหมือนเช่นแต่ก่อนมา
 “ทำาเพราะอยากทำาแม้ยังไม่มีความรู้ในการทำางานด้านสิ่งแวดล้อมมาก
นักแต่เราก็ควรจะทำาอะไรบ้าง” พีระพงศ์ ดวงดี หรือ ‘พี’ พ่ีเลี้ยงโครงการกล่าว        
ด้วยรอยยิ้ม
 กลุม่เยาวชนเกสรลำาพูมเีปา้หมายสำาคญัอยู่ทีก่ารแกไ้ขสาเหตกุารเนา่เสยี
ของสายนำ้า โดยใช้วิธีการกระจายเกสรแห่งจิตสำานึกไปสู่เยาวชนและคนในชุมชน 
ดว้ยการทำางานกับกลุม่เยาวชนซึง่เปน็ทุนดัง้เดมิ โดยหวังใหเ้กสรนัน้ผลบิานเตบิโต
เป็นจิตสำานึกในการรู้คุณค่าของแหล่งนำ้าและนำาไปสู่การลดการปล่อยนำ้าเสียจาก
ครัวเรือนหรือการบำาบัดนำ้าก่อนทิ้งลงสู่แม่นำ้า
 การทำางานเริ่มต้นจากการลงพ้ืนท่ีสำารวจสถานการณ์ปัญหาของคลอง
พร้อมสอบถามคนที่อยู่อาศัยในละแวกจนได้ความรู้จากคนในชุมชนและผู้ใหญ่
เป็นต้นทุนในการออกแบบกิจกรรมชวนน้องๆ ร่วมสำารวจคลอง ก่อนจะเร่ิมทำากิจกรรม
กับเด็กๆในชุมชนเพื่อสร้างกลุ่มแกนนำาดูแลรักษาคลอง
 “ปัญหาแรกที่เจอคือปัญหาเรื่องกระบวนการทำางานลองผิดลองถูก            
คิดแพลนกิจกรรมแล้วลงมือทำาแล้วก็ปรับแก้กันไป” สุพิน หนองบัว หรือ ‘หมู’ แกนนำา
ชมรมกล่าวถึงปัญหาท่ีชมรมต้องพบตามประสามือใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่า       
จะเจอปัญหา แต่เมื่อได้ข้อมูลและรู้ปัญหาแล้ว สมาชิกชมรมก็เรียนรู้และลองผิด

ทำาเพราะอยากทำา แม้ยังไม่มีความรู้ในการ
ทำางานดา้นส่ิงแวดล้อมมากนัก แตเ่รากค็วรจะ
ทำาอะไรบ้าง
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ลองถูกไปพรอ้มๆ กับการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายกับเยาวชนในชมุชนไล่เรียงตัง้แต่
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ ‘สำารวจคลองบางลำาพู’ ให้แก่เยาวชนในชุมชน           
(ป.4 - ม.1) เพ่ือให้เยาวชนได้ค้นหาสาเหตุของความเส่ือมโทรมและสถานภาพ
ปจัจบัุนของคลองบางลำาพูและใหเ้ยาวชนได้เขา้มาเปน็แนวร่วมในการดแูละรักษา
คลองบางลำาพู
 “พ่ีๆ เกสรลำาพูลงมาสำารวจและทำาความเข้าใจกับกลุ่มเราก่อน จากนั้น       
ก็ทำากิจกรรมกับเด็กๆ โดยให้เด็กสำารวจอย่างอิสระเองว่าเจออะไรบ้างคลองบางลำาพู 
เป็นอย่างไร พอเด็กๆ เจอขยะก็ตั้งคำาถามต่อว่าขยะมาจากไหน” เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเล่าถึงการทำางานของชมรม
  หลงัจากสรา้งแนวรว่มเยาวชนไดแ้ลว้ ชมรมและแนวร่วมเยาวชนก็ไดจ้ดั
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ
ความเส่ือมโทรมของคลองบางลำาพูโดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทำา
สื่อรณรงค์ มีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คนเพ่ือผลิตชิ้นงานสื่อรณรงค์     
ณ โรงเรียนวัดตรีทศเทพวรวิหาร ก่อนนำาสื่อรณรงค์นั้นออกเผยแพร่ในชุมชน และ
อกีกิจกรรมหนึง่คอื การจดัเวทีพูดคยุเพ่ือหาแนวทางและความร่วมมอืในการฟ้ืนฟู
คลองบางลำาพูจากชมุชน โดยมหีลายหน่วยงานใหค้วามสนใจเขา้รว่มท้ังประชาคม
ฟ้ืนฟูวฒันธรรมยา่นบางลำาพู, กลุม่ผึง้น้อยพอเพียง, ประธานชมุชนตา่งๆ, เจา้หนา้ที่
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
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 ด้วยจติสำานึกรกัษส์ิง่แวดลอ้มในชมุชนถ่ินเกิด ทำาให้ชมรมเกสรลำาพูลกุขึน้
มารว่มฟ้ืนฟูคลองบางลำาพูให้กลบัมาสดใสอกีครัง้ แมจ้ะขาดความรูค้วามเขา้ใจตอ่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งยังขาดทักษะการทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่ชมรมก็ได้
อาศัยการเรียนรู้จากการลงมือทำาไปพร้อมๆ กับน้องๆ ในชุมชนทั้งกระบวนการ
ทำางานและความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ เช่น การตรวจวัดคุณภาพนำา้ รวมไปถึง
การแลกเปลีย่นจากภาคเีครือข่ายในการร่วมกันหาทางออก ซึง่ดว้ยความทีแ่กนนำา
เป็นคนในพ้ืนท่ีและทำางานร่วมกับแกนนำาชุมชนอยู่ก่อนแล้วการเข้าถึงผู้ใหญ่และ          
ขอความช่วยเหลือจากภาคีจึงเป็นจุดแข็งหนึ่งที่ช่วยให้การทำาโครงการของชมรม
ดำาเนินไปได้ด้วยดี
 ในด้านของการจัดกิจกรรม แม้ชมรมจะยังบริหารจัดการงานและเวลาได้
ไมล่ืน่ไหลนักเน่ืองจากแกนนำามกิีจกรรมดา้นอืน่ๆ ทีต่อ้งรับผิดชอบอยู่มาก แตช่มรม
ก็ได้อาศัยจุดแข็งอีกด้านของตัวเองมาสร้างศักยภาพในการทำากิจกรรม น่ันคือ       
การใช้ดนตรีและศิลปะ กอปรท้ังความรู้จากสาขาการศึกษาปฐมวัยท่ีแกนนำาเยาวชน
กำาลังศึกษาอยู่มาปรับใช้ในกระบวนการดึงความสนใจและสร้างการเรียนรู้เร่ือง
ปัญหาคลองบางลำาพูแก่เยาวชนจนเกิดเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์

 กิจกรรมฟ้ืนฟูคลองบางลำาพู เม่ือได้แนวร่วมและเผยแพร่ความเข้าใจให้แก่
ชุมชนในพ้ืนท่ีแล้ว อีกกิจกรรมท่ีหากไม่ทำาย่อมไม่สำาเร็จเสร็จส้ินกระบวนการ น่ันคือ 
การลงมือฟ้ืนฟูคลองบางลำาพู โดยการเก็บขยะ บำาบัดนำา้ด้วย EM ตรวจวัดคุณภาพนำา้ 
และจะต่อยอดการทำาถังดักไขมันต่อไปในอนาคต
 “ตอนแรกต้ังใจทำาแค่กิจกรรมเก็บขยะ แต่จากค่ายอบรมของโครงการปลูกใจ
รักษ์โลก  ก็ทำาให้ได้แนวคิดเรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้ามาจากเพื่อน กลุ่มอื่นที่ทำา
โครงการประเดน็ดแูลฟ้ืนฟูแหลง่นำา้เหมอืนกัน  ทำาใหเ้ราเห็นภาพขัน้ตอนการฟ้ืนฟู
ลำาคลองชัดเจนขึ้น” ธัญลักษณ์ สมแก้ว หรือ ‘หนิง’ หนึ่งในแกนนำาชมรมกล่าวด้วย
รอยยิ้ม

พวกเราตอ้งการเหน็คลองทีด่ขีึน้...สิง่ทีเ่กดิขึน้
แล้วคือ เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความ
หวงแหนเหน็ความสำาคญัในคลองของตนเอง

ก้าวย่างของการเรียนรู้ 
เพื่อคลองบางลําพูสดใส



ปลูกใจรักษ์โลก216



217

ถึงวันน้ีที่โครงการสิ้นสุดลง แม้คลองบางลำาพูจะยังไม่อาจเรียกได้ว่ากลับมาใส
สะอาดอีกคร้ัง แต่จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรมก็ทำาให้คลองบางลำาพูมีขยะลดน้อยลง 
และช่วยลดมลพิษด้านกล่ินของคลองลงไปได้ระดับหน่ึง แต่ท่ีมากกว่าน้ันก็คือ 
ปัจจุบันได้เกิดแนวร่วมเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนท่ีเกิดความต่ืนตัว เห็นความสำาคัญ
ของคลองบางลำาพูมากข้ึนจากการรณรงค์และจัดเวทีของชมรมเกสรลำาพู
 “พวกเราต้องการเห็นคลองที่ดีข้ึนวันน้ีเราเห็นการทำางานร่วมกันของคน    
ในชมุชนเยาวชนแกนนำาได้แสดงศกัยภาพในการทำางานและสรา้งแกนนำารุ่นใหม่ๆ
มาทำางานสานต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้วคือ เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความหวงแหน
เห็นความสำาคัญในคลองของตนเอง” เกวลิน งามวิไล หรือ ‘มิกเกว’ แกนนำาชมรม
กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
 ท่ามกลางสายลมแห่งกาลเวลาท่ีพัดผ่านย่านบางลำาพู ส่ิงต่างๆ เปล่ียนแปลง
ไปพร้อมๆ กับที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
 แต่วันน้ีท่ามกลางสายลมนั้น เกสรกลุ่มหน่ึงได้อาศัยแรงพยุงของสายลม 
ร่อนฟ้าไปลงหลักปักฐานอยู่ในหัวใจของเยาวชนและคนในชุมชนบางลำาพู ก่อน
คอ่ยๆ ผลบิานดอกไมแ้หง่จติสำานกึขึน้ในหวัใจของคนเหลา่น้ันจนเกิดเปน็ขบวนคน
อนุรักษ์ ท่ีพร้อมจะสานต่อการรักษาคลองบางลำาพูต่อไปจนกว่าจะถึงวันท่ีสายนำ้า
กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง
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สำ�รวจคลองบ�งลำ�พู 

ค้นห�ส�เหตุ 

คว�มเสื่อมโทรมของ

ลำ�คลอง และที่ม�ของขยะ

คลองบ�งลำ�พูเสื่อมโทรม สกปรก 

มีก�รทิ้งขยะในลำ�คลอง

กลุ่มเย�วชนชมรมบ�งลำ�พู ร่วมก�รก่อตั้งโครงก�ร 

เย�วชนรักษ์คลองบ�งลำ�พู

สรุปขั้นตอนการทำางาน



219

มีก�รทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกับชุมชน

และประช�สัมพันธ์

ฟื้นฟูคลองบ�งลำ�พู เก็บขยะ บำ�บัดนำ้�ด้วย 

EM และติดต�มตรวจวัดคุณภ�พนำ้�



“การได้มาทำากิจกรรมนี้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึน้ มคีวามรูใ้หม่ๆ  ท้ังขอ้มลูเรือ่งนำา้และการตรวจวัดคณุภาพนำา้
ไดแ้ลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์กับกลุม่คนทีท่ำางานดา้นเดยีวกัน
ทำาใหรู้ส้กึมกีำาลงัใจมากขึน้ดใีจทีไ่ดเ้จอเพ่ือนใหม่ๆ  และกระบวนการ
อบรมต่างๆ ก็สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตได้”

“กิจกรรมในค่ายสนุกมาก ได้ประสบการณ์จากการแลกเปล่ียนกับ
กลุ่มต่างๆ ซึ่งบางคนแค่คำาพูดไม่ก่ีคำาของเขาก็สามารถทำาให้เรา
เปลี่ยนแง่คิดในการมองโลกได้มากเลยทีเดียว”

“การเข้าค่ายทำาให้ได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เพ่ือนที่ทำางานด้านเดียวกัน ได้แนะนำาซึ่งกันและกันและเพ่ิมเติม
ความรู้ให้กัน ทั้งยังทำาให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นได้พัฒนาการ
บริหารจัดการกระบวนการคิดการนำาเสนอการเป็นผู้นำามากขึ้น” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ธัญลักษณ์ สมแก้ว (หนิง)
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สุพิน หนองบัว (หมู) 
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เกวลิน ง�มวิไล (มิกเกว)
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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มีบทบาทหนุนเสริมการทำางานของ
กลุ่มเยาวชน ถ่ายทอดกระบวนการ
และความรู้ผ่านกิจกรรม ร่วมคิดและ
วางแผนการทำาโครงการร่วมกับแกนนำา
เยาวชนช่วยประสานงานกับหน่วยงาน
และแกนนำาชุมชน

“ไม่มีความรู้ ในการทำ างานด้ าน             
สิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ที่อยากทำา
เพราะอยากเห็นคลองบางลำาพูกลับมา
ดีข้ึนในฐานะท่ีเราอาศัยอยู่ในละแวกน้ี 
และเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น” 

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

พีระพงศ์ ดวงดี (พี)

โครงก�รเย�วชนรักษ์คลองบ�งลำ�พู
โดย : ชมรมเกสรลำาพู กรุงเทพมหานคร

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวธัญลักษณ์ สมแก้ว
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวสุพิน หนองบัว
2. นางสาวเกวลิน งามวิไล
3. นายอนุภาพ คมฉลาด

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นายพีระพงศ์ ดวงดี
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 ในโลกยุคท่ีคนเราต้องพ่ึงพาปัจจัยในการดำาเนินชีวิตจากสายพานการผลิต 
‘ขยะ’ ไดก้ลายมาเปน็ปญัหาโลกแตกท่ียากจะแก้ไข เพราะคนสว่นใหญต้่องดำารงชพี
ดว้ยสนิคา้ในระบบเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจก็ตอ้งกระตุน้การบรโิภคของคน เพ่ือ
หล่อเล้ียงให้วงจรธุรกิจอยู่รอด ซ่ึงเศษเหลือท้ิงของวงจรการบริโภคน้ีก็คือ ขยะท่ีล้นเมือง
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เน่ืองจากเมื่อคนเราบริโภคทุกวัน ขยะก็
ถูกผลิตข้ึนทุกวัน ขณะท่ีวิธีการจัดการขยะในแต่ละชุมชนพ้ืนที่นั้นก็มีรูปแบบและ
ความเขม้ขน้แตกตา่งกัน บางทีใ่ชวิ้ธีกลบฝัง ซึง่ก็ใชว่า่จะมพ้ืีนท่ีพอจะกลบฝังขยะได้
ทั้งหมด บางท่ีเผาทิ้ง ก็กลับกลายเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศให้แก่ชุมชน      
โดยรอบ ขณะบางที่ก็ทิ้งขว้างขยะตามใจชอบลงสู่ท่ีทางสาธารณะ เกิดเป็นปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน ทิ้งขว้างลงในแม่นำ้าก็ทำาให้นำ้าเน่าเสีย
 อย่างไรกต็าม ทา่มกลางวังวนของปญัหาน้ี ยังมเียาวชน 4 กลุ่มจาก 4 พ้ืนที่
ที่ต่างประสบกับปัญหาขยะในชุมชน ได้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ
ให้แก่ชุมชนบ้านเกิดของตน โดยการมุ่งแก้ไปท่ีต้นตอของปัญหา น่ันคือ การปรับเปล่ียน
ทัศนคติของคนในชุมชน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลและสื่อสารให้เห็นสถานการณ์ปัญหา
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ขยะในชุมชน เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน ชักชวนคนในชุมชนมาร่วมแก้ไขท่ี
สาเหตุของปัญหา ในแนวทางที่เหมาะกับชุมชนของตนเอง เช่น มีการคัดแยกขยะ
ตัง้แตค่รวัเรอืน แลว้นำาขยะทีส่ามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ดม้าขาย เพ่ือลดปรมิาณขยะ
ให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมท้ังสามารถสร้างรายได้เป็นกองทุนสำาหรับจัดการขยะต่อไป    
อีกด้วย
 ถึงวันนี้ ปัญหาขยะใน 4 พ้ืนท่ีดังกล่าวทุเลาเบาบางในระดับท่ีแตกต่างกัน 
เพราะขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงพลังของทุกคนทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไข     
แต่อย่างไรก็ตาม ในวันนี้สิ่งที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ เยาวชนท้ัง 4 กลุ่มได้
พัฒนาศกัยภาพของตนเองผา่นการลงมอืทำา เกิดทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำางาน
ในชุมชน การค้นคว้าหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม เริ่มเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือ
เป็นต้นแบบให้แก่ผู้คนและชุมชนอื่นๆ ได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดการขยะ      
ในพ้ืนทีข่องตนเอง และทีส่ำาคญัหวัใจรกัสิง่แวดลอ้ม  และความรูส้กึเปน็เจา้ของชมุชน  
ได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาเหล่านี้ไม่มากก็น้อย
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	 ‘ขยะ’	ถอืเป็นปัญหาโลกแตกของสังคมเมือง	เพราะขยะนัน้เกิดขึน้ทกุวนั
จากกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของผู้คน	 แต่ไม่ใช่ทุกชุมชนที่จะมีพื้นที่ ไว้สำาหรับ				
ท้ิงขยะ	รวมไปถึงมีการบริหารจัดการขยะท่ีดีพอ	ปัจจัยเหล่าน้ีเองท่ีทำาให้ในปัจจุบัน	
หลายชุมชนในประเทศต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง	กลายเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค	ก่อมลภาวะและกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
	 ต่อสภาพการณ์ขยะล้นเมืองดังกล่าว	หลายๆ	ชุมชนแก้ปัญหาด้วยการ
จัดสรรพ้ืนท่ีท้ิงขยะในชุมชนให้เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน	หรือมีการเช่าพ้ืนท่ี
สำาหรบัทิง้ขยะในชุมชนอืน่	ซึง่ถงึท่ีสุดแล้ว	หากไม่มีการจัดการทีดี่	ไม่วา่จะมีพืน้ที่
ทิ้งขยะมากมายแค่ไหน	ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
	 ประเด็นนีเ้องทีท่ำาให้เยาวชนกลุม่หนึง่ใน	จ.ลำาปาง	เกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะ
ลุกขึ้นมาช่วยชุมชนในเรื่องปัญหาขยะ	 ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นทาง	 มากกว่า
การหาพื้นที่ทิ้งขยะให้ชุมชน
	 เยาวชนกลุ่มนี้ทำาอะไร	 และทำาอย่างไร	 ขอชวนขึ้นเหนือไปดูส่ิงที่พวกเขา
ทำากันที่	อ.ห้างฉัตร	จ.ลำาปาง

15
ภูเขา (ขยะ) เขยื้อน 
เมื่อเยาวชนขยับ
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง
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จากโรงเรียน 
สู่การร่วมแก้ปัญหากับชุมชน

 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง เป็นชุมชนที่ประสบ
ปญัหาขยะลน้เมอืง จากการท่ีมปีระชากรอาศยัอยู่กว่า 400 หลงัคาเรอืน แตช่มุชน
ไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะท่ีเพียงพอ กอปรกับขยะมากมายจากครัวเรือนของชาวบ้านน้ัน    
ไม่มีการคัดแยกก่อนท้ิง ผู้ที่แวะเวียนไปเยือน หากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน      
ก็จะพบภูเขาขยะท่ีอยู่ไม่ไกลจากชุมชน เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค ส่งกล่ินเหม็นคลุ้ง
ยามมีลมพัดเข้าหาหมู่บ้าน และยามฝนตกนำ้าฝนก็ไหลชะกองขยะลงสู่ลำาคลอง   
ยังผลให้นำ้าในลำาคลองเน่าเสียอีกต่อหนึ่ง
 ที่ผ่านมาชุมชนบ้านแม่ฮาวมีความพยายามที่จะจัดการเรื่องปัญหาขยะ
ลน้เมอืงมาโดยตลอด แต่ก็ยังไมป่ระสบความสำาเรจ็นกั เพราะชมุชนและหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมุ่งแก้ปัญหาไปท่ีการจัดสรรพ้ืนท่ีท้ิงขยะ มากกว่าท่ีจะจัดการขยะท่ีต้นทาง
 “หมูบ่า้นผมไมม่ทีีท่ิง้ขยะครบั เขาก็ไปทิง้กันท่ีเชงิดอยจนเกิดเปน็คดคีวาม
ขึ้นมา” นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน หรือ ‘นิว’ แกนนำากลุ่มเยาวชนรักษ์โลก เกริ่นให้ฟังถึง
ปัญหาของชุมชน ก่อนเล่าต่อว่า
 “จนครั้งล่าสุด มีการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งผมเป็นเลขาฯ ของผู้ใหญ่บ้าน       
จึงเข้าประชุมด้วย นายกเทศมนตรีมาคุยกับชาวบ้านเรื่องขอใช้พ้ืนท่ีในชุมชนเป็น
ทีท่ิง้ขยะ โดยจา่ยคา่เสยีหายใหห้มูบ่า้นผมปลีะหนึง่แสนบาท แมท้ีป่ระชมุจะตกลง
ว่าทิ้งได้ แต่ผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด”
 เหตกุารณ์น้ีเองท่ีเปน็การจดุประกายใหน้วิชกัชวนเพ่ือนๆ ในกลุ่มจติอาสา 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ให้ลุกข้ึนมาช่วยชุมชนแก้ปัญหาเร่ืองขยะล้นเมือง โดยก่อต้ัง
เปน็ ‘กลุม่เยาวชนรกัษโ์ลก โรงเรยีนห้างฉตัรวิทยา’ และจดัทำา ‘โครงการการจดัการ
ขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน’  

กิจกรรมคืนข้อมูลคร้ังแรกเป็นการบอกกล่าว
เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เชิญชวนให้
แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ทิ้ง
ไปในถังรวม
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 เหตุท่ีนิวและเพ่ือนๆ เล็งเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของชุมชนได้น้ัน เป็น  
เพราะว่ามีต้นทุนเดิมในการทำาธนาคารขยะในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว กลุ่มจึงเห็นว่า 
หากสามารถรว่มมอืกับชมุชนในการจดัการขยะ เริม่ตัง้แตใ่หข้้อมลูความรูแ้ก่ชมุชน
เรื่องการแยกขยะก่อนทิ้งได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภูเขาขยะเน่าเสียและ
สามารถลดปริมาณขยะลงได้
 “เด็กกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มจิตอาสาท่ีช่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนมาโดยตลอด รวมถึง
ช่วยจัดการดูแลธนาคารขยะของโรงเรียนด้วย จึงชวนกันมาทำาโครงการดีๆ เพ่ือชุมชน
ของเรา” อาจารย์ศรีวาริน สารศรี หรือ ‘ครูอ้อย’ ที่ปรึกษาโครงการที่มีส่วนสำาคัญใน
การผลักดันให้กลุ่มทำาโครงการเพ่ือชุมชน กล่าวถึงท่ีมาของการทำาโครงการด้วยรอยย้ิม 

เพิ่มพลังความรู้ 
สร้างแนวร่วมเยาวชน 

 แม้จะมีประสบการณ์จากการทำาธนาคารขยะในโรงเรียนมาแล้ว แต่การ
จดัการขยะในระดับชมุชนถือเปน็งานท่ีใหญ่กว่ามาก กลุม่จงึใหค้วามสำาคญักับการ
มีข้อมูลความรู้ก่อนทำาโครงการ ด้วยเพราะไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเรื่องขยะท่ีทิ้ง     
จากชุมชนมาก่อน ทั้งประเภทของขยะและปริมาณท่ีท้ิง ดังนั้น ก่อนเริ่มโครงการ  
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แกนนำากลุ่ม โดยนิว และ ธีรวัฒน์ โคบุตร หรือ “หมูแฮม” ได้ขออนุญาตเทศบาล
ตำาบลห้างฉัตรและเทศบาลตำาบลแม่ตาวร่วมติดตามไปกับรถขยะของเทศบาล      
ซึ่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 เก็บข้อมูลประเภทขยะของชุมชนท่ีแต่ละบ้านทิ้ง มีขยะ
รไีซเคลิอะไรบา้ง ขยะทีร่ไีซเคิลไมไ่ด้มอีะไรบา้ง เปน็สัดสว่นเทา่ไร เพ่ือใหก้ลุ่มเข้าใจ
ปัญหาจริงและมีข้อมูลมากเพียงพอท่ีจะสามารถนำาไปสื่อสารกับชาวบ้านได้       
รวมถึงนำาไปออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา รวมท้ังเก็บข้อมูลนำ้าหนักของขยะ      
ในแต่ละวัน โดยนำารถขยะไปชั่งที่โรงสี ท่ีปกติไม่เคยมีการชั่งนำ้าหนักปริมาณขยะ
แต่ละวันมาก่อน เพ่ือต้องการเปรียบเทียบว่าก่อนทำากับหลังทำาโครงการ  ปริมาณขยะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำานักงาน          
ส่ิงแวดล้อมภาค 2 จ.ลำาปาง มาให้ความรู้แก่แกนนำาและสมาชิกโครงการ ให้มีความรู้
เร่ืองปัญหา ผลกระทบ และการจัดการขยะ พร้อมรับการสนับสนุนส่ือเผยแพร่เพ่ือ
นำามาใช้ในกิจกรรมของโครงการด้วย
 หลงัจากมขีอ้มลูสถานการณ์ขยะและมคีวามรู้เก่ียวกับขยะและการจดัการ
แล้ว จึงพูดคุยกันว่าน่าจะนำาข้อมูลนี้ไปจุดประกายหาแนวร่วมเยาวชนมาร่วมกัน
จัดการขยะในชุมชน จึงได้ข้อสรุปว่าจะจัด ‘ค่ายนักเรียนแกนนำารักษ์โลก’ ข้ึนที่
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านแม่ฮาวได้จำานวน   
32 คน ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรจากสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จ.ลำาปาง           
มาให้ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบของการกำาจัดขยะท่ี              
ไม่ถูกวิธี 
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 และเมื่อแกนนำาพอมีความรู้เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพาน้องๆ ลงพ้ืนท่ีไปดู         
ที่ท้ิงขยะของชุมชน ซึ่งภาพที่น้องๆ เห็นก็คือ ‘ภูเขาขยะ’ ท่ีรวมขยะทุกประเภท        
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขวดนำ้า กล่องโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง เศษผักผลไม้ ฯลฯ        
มีทั้งขยะขายได้ และขยะเปียก เป็นเพราะการไม่แยกขยะจากครัวเรือนก่อนท้ิง     
ขยะหลายประเภทจึงผสมปนเปหมักหมมเน่าเหม็น มีแมลงวันตอม เป็นแหล่ง      
เพาะเชื้อโรคอย่างดี กลายเป็นภูเขาขยะที่มีแต่จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ 
 เมื่อได้เห็นปัญหากับตา แกนนำากลุ่มจึงชวนน้องๆ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบ้านพวกเขา และปิดท้ายกิจกรรม
คา่ยนักเรยีนแกนนำารกัษโ์ลก ดว้ยการพานอ้งๆ ไปเรยีนรูก้ารทำาปุย๋ชวีภาพจากเศษ
ผักผลไม้กับ นายรบ อุปคำา หรือ ‘ลุงรบ’ คนต้นแบบเรื่องการทำาเกษตรผสมผสาน
ของหมูบ่า้นแมฮ่าว เพือ่ให้น้องๆ เห็นอกีหน่ึงวธีิในการจดัการปญัหาขยะอย่างเปน็
รูปธรรม
 หลังจากขยายผลความรู้และสร้างจิตสำานึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียนแล้ว 
ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มก็ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาการท้ิงขยะของ
ชุมชน และอธิบายเรื่องการแยกขยะให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้าน เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำาชุมชน 
ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำานัน และชาวบ้าน รวมถึงผู้ปกครองของแนวร่วมท้ัง 32 คน            
ได้กลายมาเป็น 32 ครัวเรือนต้นแบบที่จะจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 “กิจกรรมคืนขอ้มลูครัง้แรกเปน็การบอกกลา่วเลา่ปญัหาทีเ่กิดขึน้ของชมุชน 
เชิญชวนให้แต่ละบ้านแยกขยะท่ีขายได้ออกจากขยะท่ีทิ้งไปในถังรวม ในคร้ังน้ีใช้
การประชาสัมพันธ์ด้วยจดหมายเชิญผู้ปกครองให้มาร่วมงาน” เจษฎา สายสุภา หรือ 
‘จา’ แกนนำากลุ่ม เล่าให้ฟังถึงการจัดกิจกรรมระดับชุมชนครั้งแรกของกลุ่ม ซึ่ง       
นา่เสยีดายเลก็นอ้ยท่ีสภาพอากาศไมเ่ปน็ใจนัก มฝีนตกตลอดการจัดกิจกรรม ทำาให้
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานไม่ได้ตามเป้า

เวลาเราประชาสัมพันธ์ทำากิจกรรมเราจะส่ง
จดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏว่าจดหมาย
ไปไม่ถึงผู้ปกครอง.. .เราจึงแก้ไขด้วยการ
ประกาศเสียงตามสาย.. .แล้วเคาะประตู     
ตามบ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโดยตรง
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 เมื่อสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับแนวร่วมเยาวชนแล้ว เพื่อให้เกิดทักษะ      
และประสบการณ์จริง กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน’ ขึ้น 
เพ่ือขยายแนวคิดและให้เกิดพฤติกรรมการแยกขยะของนักเรียนในโรงเรียน   
ห้างฉัตรวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มใช้วิธีขยายแนวร่วมด้วยการให้แกนนำา    
1 คน ชักชวนเพ่ือนเพ่ิม 2 คน ให้แยกขยะรีไซเคิลจากบ้านนำามาฝากกับธนาคารขยะ
ในโรงเรียน โดยจะมีแต้มให้สะสมเพ่ือแลกของใช้ในครัวเรือนหรืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน
ไดส้ปัดาห์ละ 1 ครัง้เปน็แรงจงูใจ พรอ้มทัง้รณรงค์ไปถึงแตล่ะหอ้งเรียนให้แยกขยะ
แล้วนำาขยะรไีซเคลิมาฝากกับธนาคารขยะ และในสว่นของเศษผกัและผลไมท่ี้เหลอื
จากโรงอาหาร กลุ่มจะนำามาทำานำ้าหมักชีวภาพเพ่ือเก็บไว้ใช้ทำาความสะอาดใน
โรงเรียน เช่น ทำาความสะอาดห้องนำ้า โรงอาหาร เป็นต้น    
 จากกิจกรรมปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน และการลงพ้ืนที่จริงสำารวจ
ข้อมูลสถานการณ์ขยะในชุมชน จากประสบการณ์ที่ได้รับ นิวและหมูแฮมได้นำา
ข้อมูลท่ีได้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่ม และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิดขึ้นของชุมชน จนเกิดเป็นการทำากิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ         
32 ครัวเรือน ให้ดำาเนินการแยกขยะและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำามาจำาหน่ายให้แก่
รถรับซื้อขยะของกลุ่ม หรือสะสมเป็นแต้มเพ่ือแลกของใช้ในครัวเรือนสัปดาห์ละ      
1 คร้ัง เหมือนโมเดลธนาคารขยะของโรงเรียน และยังส่งเสริมการทำาปุ๋ยนำา้หมักชีวภาพ
จากเศษอาหารและเศษพืชผัก โดยกลุ่มจะนำาหัวเช้ือจุลินทรีย์ไปแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบเพื่อผลิตปุ๋ยนำ้าชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วย
 หลงัจากนัน้ กลุม่จะเขา้ไปรบัซือ้ขยะรไีซเคลิถึงบา้น โดยเร่ิมจากบา้นของ
แกนนำา และขณะทีข่บัรถผา่นบา้นหลงัอืน่ๆ ก็จะเชญิชวนให้แยกขยะไว้แลว้จะมา
รับซื้อในวันอาทิตย์ปลายเดือน เป็นกระบวนการทำางานที่เข้าถึงพ้ืนท่ีปัญหาและ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เกิดการทำางานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเปน็การ

ต่อยอดความรู้ 
สู่การลงมือทําจริง

...เขาหาวธิจีดัการขยะมาหลายวธีิแลว้กย็งัไมป่ระสบ
ความสำาเร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำาเขาพอจะมองเห็น
แนวทาง และคดิวา่จะสานตอ่ใหก้จิกรรมนีเ้กดิความ
ยั่งยืนต่อไปในชุมชน
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ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของกลุ่มให้ชุมชนได้รับทราบไปโดยอัตโนมัติ และขยาย
ออกไปผ่านการเล่ากันปากต่อปากอีกด้วย
 แตอ่าจเพราะการทำากิจกรรมรว่มกับชมุชนถือเปน็เรือ่งใหมแ่ละเรือ่งใหญ่
สำาหรับกลุ่ม การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนจึง        
ขบัเคลือ่นไดไ้มค่ลอ่งตวันัก เพราะผูใ้หญ่บางคนยังไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีเยาวชนชวนทำา 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มยังเข้าไม่ถึงครัวเรือน บทเรียนท่ีเกิดขึ้นนี้ทำาให้
กลุ่มต้องใช้กลยุทธ์ในการรณรงค์เชิงรุกมากขึ้น
 “เวลาเราประสมัพันธ์ทำากิจกรรมเราจะสง่จดหมายไปตามบา้น แตป่รากฏ
ว่าจดหมายไปไม่ถึงผู้ปกครอง เพราะเด็กเอาไปพับจรวดบ้างหรือไม่ได้นำาไปให้       
ผู้ปกครองบ้าง เราจึงแก้ไขด้วยการประกาศเสียงตามสาย โดยขอความร่วมมือไปยัง
กำานันซึ่งดูแลหอกระจายเสียงอยู่ แล้วเคาะประตูตามบ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์     
บอกกล่าวโดยตรง” ชยกันต์ วงศ์ปิง หรือ ‘เจมส์’ แกนนำากลุ่มเล่าถึงกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรอยยิ้ม 
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 เมื่อกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนให้คัดแยกขยะ
ดำาเนินมาได้ระยะหนึ่ง กลุ่มก็ได้พบว่า แม้ครอบครัวต้นแบบจะมีการแยกขยะจริง 
แตก็่เป็นการแยกแบบหยาบๆ คือแยกขยะท่ีรไีซเคิลไดม้ากองรวมกันไว ้กลุม่จงึคดิ
หาทางแก้ปัญหา ในจังหวะนั้นเอง ‘พ่ีแอ๋ว’ นางสาวรัตติกา เพชรทองมา จาก    
มลูนิธิกองทุนไทย มาชวนคดิวา่ นอกจากปญัหาชาวบา้นแยกขยะกนัแบบหยาบๆ  
แล้ว อีกประเด็นหน่ึงคือหากไม่มีกลุ่มพวกเราคอยไปรับซื้อขยะในชุมชน หรือ        
คอยบอกให้ชาวบ้านแยกขยะ หลังจากท่ีโครงการพวกเราจบลงแล้วสถานการณ์
ขยะในชุมชนจะเป็นอย่างไร และโดยปกติแล้วมีรถมารับซื้อขยะในชุมชนหรือไม่  
จากคำาถามของพ่ีแอ๋ว ทำาให้กลุ่มเกิดไอเดียทำาถุงแยกขยะแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบ โดยหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างถุงปุ๋ยมาสกรีนแยกประเภท ระบุ
ประเภทของขยะอย่างชัดเจนว่าเป็นกระดาษ แก้ว หรือพลาสติก นอกจากน้ียังคิดค้น
นวัตกรรมใชค้รวัเรอืนต้นแบบในการแยกขยะ โดยแจกอปุกรณ์ถุงกระสอบผกูแขวน
กับไมไ้ผส่ำาหรบัแขวนไว้ทีเ่สาบา้น ซึง่ภายหลงัสามารถนำาไมไ้ผพ่าดพิงกับเสาบา้น
ได้เลย เป็นการประยุกต์ไอเดียท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริงของชาวบ้าน และชาวบ้าน
สามารถนำาขยะนั้นขายกับรถรับซื้อของเก่าได้ แม้เด็ก ๆ ไม่ได้เข้ามารับซื้อก็ตาม
 ผลจากการเข้าถึงพ้ืนท่ีปญัหาและกลุม่เปา้หมาย ทำาใหช้มุชนเริม่เกิดความ
ต่ืนตัว และทำาให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการช่ังนำา้หนัก
ขยะก่อนดำาเนินโครงการกับหลังดำาเนินโครงการ พบว่าปริมาณขยะลดลง  
 เมื่อมีข้อมูลดีๆ เช่นนี้ กลุ่มจึงเกิดความคิดที่จะขยายผลข้อมูลต่อ หวังให้
ข้อมูลนี้ช่วยจูงใจให้มีการแยะขยะมากข้ึน การจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนครั้งที่ 
2 จงึเกิดขึน้ โดยกลุม่ได้เชญิสมาชกิสภาเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น กำานัน องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูล และนำาขยะมาแลก
สิ่งของเครื่องใช้ โดยในครั้งน้ีแกนนำากลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการจัดงาน      
ผ่านการลงมือทำาด้วยตนเองต้ังแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการประสานเชิญผู้นำา
ชุมชน ผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองและเยาวชนในหมู่บ้านมาร่วมงาน การจัดการ
สถานที่ อาหารว่าง การลงทะเบียน การสรุปข้อมูล และการประชาสัมพันธ์        
เสยีงตามสาย ซึง่แกนนำาทกุคนตา่งรบัผดิชอบงานในหน้าทีข่องตนเองโดยทีไ่มต่อ้ง
ให้ครูอ้อยคอยกำากับดูแลเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา 
 ถึงแม้ในวันจัดกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบจะมาเข้าร่วมน้อยและไม่สามารถ
อยู่ร่วมกิจกรรมได้จนจบ เนื่องจากในช่วงเดียวกันชุมชนมีกิจกรรมทำาฝาย           
ของเทศบาล บวกกับมีงานศพซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปช่วยงาน แต่ก็ยังมี       
ชาวบา้นทีไ่มใ่ชส่มาชกิมารว่มกว่า 40 คน และไมเ่พียงแตผู่ใ้หญ่เทา่นัน้ แตเ่ดก็เลก็
อายุ 5-6 ขวบ ก็ยังรวมกลุ่มกันถีบจักรยานเก็บขยะตามหมู่บ้านแล้วนำาขยะมา     
แลกไข่ด้วย

เข้าถึงพื้นที่ปัญหา
และกลุ่มเป้าหมาย
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 ภาพทีเ่กิดขึน้บง่ชีใ้หเ้ห็นว่า ชมุชนไดเ้หน็แลว้ว่ากลุม่กำาลงัทำาอะไรอยู่ และ
ยินดีที่จะเป็นกำาลังใจและเข้าร่วมในแนวทางการจัดการขยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทีห่นว่ยงานท้องถ่ินได้เห็นความสำาคญั และสญัญาว่าจะสานตอ่งานจดัการขยะ
ของกลุ่มต่อไป แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม
 “จากการท่ีผูน้ำาชมุชนพูดในเวทพีอสรุปไดว่้า เมือ่โครงการน้ีเสร็จส้ินลง เขา
จะสานต่อให้มันเกิดความย่ังยืนในชุมชน เพราะเขาหาวิธีจัดการขยะมาหลายวิธี
แล้วก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำาเขาพอจะมองเห็นแนวทาง     
และคิดว่าจะสานต่อใหกิ้จกรรมน้ีเกิดความย่ังยืนตอ่ไปในชมุชน” ครอูอ้ยกลา่วดว้ย
รอยยิ้ม

 ถือเปน็เรือ่งทีไ่มน่า่เชือ่ ทีก่ารเร่ิมตน้ลงมอืทำาของเยาวชนกลุม่เลก็ๆ มาถึง
วันนี้ได้กลายเป็นการจุดประกายให้ชุมชนได้รู้คุณค่าและนำาทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการแยกขยะ ทำาให้ปริมาณขยะลดลง 
และลดการเผาขยะท่ีสร้างมลภาวะทางอากาศ รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินในชมุชน ก็ไดเ้ห็นแนวทางในการจดัการปญัหาทีห่มกัหมมในชมุชนมานาน
แสนนาน และพร้อมจะรับสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 แต่กว่าจะเกิดส่ิงดี ๆ น้ีได้ แกนนำาและสมาชิกกลุ่มต้องสละเวลาและแรงกาย
แรงใจ มาเรียนรู้และลงมือทำาโครงการจนประสบความสำาเร็จในที่สุด โดยมีการ

‘บ้านแม่ฮาว’ 
ในวันที่ภูเขาขยะกําลังสั่นคลอน
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บรหิารจดัการทีด่ ีทำางานเปน็ทมี ด้วยการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ี่ชดัเจนตามความถนดั
ของแต่ละคน มีการประชุมติดตามงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำาให้ทุกคนรับรู้
ข้อมูลการทำางานที่เท่าเทียมกัน
 “การทำางานกับชุมชนเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการนัดหมาย
ชมุชนทีต่อ้งหาเวลาท่ีชมุชนว่างจากการทำางานจรงิๆ จงึจะเขา้ถึงชมุชนได ้เดก็ก็ตอ้ง
เสยีสละเวลา เชน่ วันอาทติย์ หลงัเลกิงานหรอืตอนกลางคนืมาทำากจิกรรม” ครอูอ้ย
อธิบาย ก่อนที่ ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ หรือ ‘วัต’ แกนนำากลุ่มจะเล่าให้ฟังต่อถึงปัญหาที่
ตามมาจากการเข้าร่วมโครงการ

การทำางานกับชุมชนเป็นเร่ืองยาก ต้องใช้เวลา      
โดยเฉพาะการนัดหมายชมุชนทีต่อ้งหาเวลาทีช่มุชน
ว่างจากการทำางานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้
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 “ผมต้องขี่รถมาโรงเรียนเกือบทุกเสาร์อาทิตย์ พ่อก็ถามว่าไปโรงเรียน         
ทุกวันเลย ไปทำาไม โรงเรียนไม่ปิดหรือไง กว่าจะอธิบายให้พ่อเข้าใจน่ียากครับ”     
วัตกล่าวกลั้วหัวเราะ
 นอกจากการทำาความเข้าใจกับครอบครัวและผู้ปกครองแล้ว อีกปัญหาที่
น้องๆ ต้องแก้ด้วยตัวเองก็คือการแบ่งเวลาในชีวิตมาทำากิจกรรม
 “มาทำาโครงการทำาให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ การจัดสรรเวลา
ทั้งเรียน ทั้งทำากิจกรรม ทั้งทำาการบ้าน หากมีการบ้านจะปล่อยเป็นดินพอกหางหมู
ไม่ได้ ต้องทำาเลย คือต้องคิดว่าเรายังมีงานอย่างอื่นอีกเยอะ” นิวกล่าว
 ในวันนี้ หากใครได้ไปเยือนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 
อย่าแปลกใจท่ีหากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน แล้วพบว่าภูเขาขยะท่ีเคยตระหง่านง้ำ�
ค้ำ�ชุมชนอยู่แต่เดิม กลับมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ 
 และอย่าแปลกใจถ้าในอนาคตจะพบว่า ภูเขาขยะอาจถูกยกหายไปจาก
ชุมชน โดยไม่ใช่ฝีมือของยักษ์ใหญ่ใจดีท่ีไหน แต่เกิดจากการรวมพลังของชาวแม่ฮาว 
ซึง่ได้แรงบนัดาลใจและแนวทางมาจากเยาวชนกลุม่เลก็ๆ ท่ีเปีย่มด้วยจติสำานึกและ
รักษ์ในท้องถิ่นของตน
 เพราะแรงพลังเล็กๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ได้เสมอ           
การทำางานของกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา บอกเราว่า แม้แต่  
ภูเขา (ขยะ) เราก็สามารถยกทิ้งได้ ถ้ามีใจรักและตั้งใจจริง
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะในชุมชน

ชุมชนไม่มีก�รจัดก�รขยะ

และข�ดคว�มเข้�ใจเรื่องขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริม�ณและ

ประเภทของขยะในชุมชน
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ชวนชุมชนครัวเรือนต้นแบบแยกขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริม�ณขยะ

หลังจ�กมีก�รแยกขยะ

จัดเวทีคืนข้อมูลปริม�ณขยะ

ให้กับชุมชน



“การได้เข้าร่วมโครงการทำาให้ผมเกิดทักษะการพูดครับ คือกล้าที่จะ
พูด พูดทุกอย่างท่ีคิด มีความรู้เรื่องการจัดการอย่างถูกต้องและ            
มีระบบ มองเหน็ถงึปญัหา ผลกระทบ ไดเ้รียนรู้วา่การทำางานเราตอ้ง
วางเป้าหมาย ได้ฝึกการทำางานที่เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกความอดทน   
กล้าตัดสินใจเองและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ”

“สิ่งท่ีได้รับจากโครงการคือ รู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีทักษะ
ในการลงชุมชน เช่น การเข้าหาชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
และการเก็บข้อมูลในชุมชน”

“ตอนแรกๆ ไม่ค่อยรู้เร่ือง แต่ตอนน้ีมีประสบการณ์การทำางานเพ่ิมข้ึน 
มคีวามรูใ้นการจดัการขยะ การเข้าหาชาวบา้น การทำางานรว่มกันกับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดกค็ือ เราทำางานมาด้วยกัน 
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เราเหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกัน” 

ปลูกใจรักษ์โลก240

สิ่งที่ได้เรียนรู้

นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน (นิว) 
ประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จุรีรัตน์ ติวรรณะ (อัน)
เลขานุการกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ (วัต)
แกนนำาเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  



ครูอ้อยมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา และ
ช่วยวางแผนการทำา กิจกรรมให้
โครงการน้ีสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้

“ก่อนมาทำาโครงการน้ี เวลาทำากิจกรรม
เด็กๆ จะวางแผนไม่เป็น จัดสรรงาน  
ไมเ่ปน็ แตง่านคนืขอ้มลูสูช่มุชนซึง่เปน็
งานสุดท้ายครูมอบหมายให้พวกเขา
ลองทำากิจกรรมด้วยตัวเอง ถ้ามปีญัหา
คอ่ยมาปรกึษาคร ูมาชว่ยกันวิเคราะห์
ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะแก้
อย่างไร ผลคือเด็กๆ สามารถจัดการ
แบ่งหน้าที่ กันเรียบร้อย มีทั้งฝ่าย        
ลงทะเบียน ฝ่ายวัสดุ ฝ่ายการเงิน เขา
สามารถทำากิจกรรมต่อเนื่องได้เมื่อ
ไม่มีเรา รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ สามารถทำา
โครงการนี้ได้ดี”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

อ�จ�รย์ศรีว�ริน ส�รศรี (ครูอ้อย) 
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง 

โครงก�รก�รจัดก�รขยะในโรงเรียน
และชุมชนเพื่อลดภ�วะโลกร้อน
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง

หัวหน้�โครงก�ร
นายนวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นายธีระวัฒน์ โคบุตร        
2. นางสาวจุรีรัตน์ ติวรรณะ      
3. นายชนกันต์ วงศ์ปิง    
4. นายอภิสิทธิ์ ตื้อยศ    
5. นายอนุชา ทองสุข  
6. นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์  
7. นายเจษฏา สายสุภา    
8. นายจักรกฤษ ศรียาใจ
9. นางสาวณัฏณฐิณีย์ วงศ์ทา
10. นางสาวศิริรัตน์ พิมสาร

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ศรีวาริน สารศรี โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
2. อาจารย์อุทัย ไชยมูล โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
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	 ไม่จำาเป็นต้องเป็นสังคมเมืองเท่านั้นถึงจะประสบกับปัญหาขยะได้	 เพราะ
แม้แต่สังคมชนบทในบางพื้นท่ี	 ด้วยการขาดความเข้าใจและไม่ได้ตระหนักถึง			
ผลกระทบทีจ่ะตามมา	ก็ทำาให้ชาวบา้นรา้นคา้ไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการจัดการขยะ
ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน	จนทำาให้ชุมชนแม้จะไม่ได้มีภูเขาขยะตั้งตระหง่าน			
น่าเกรงขาม	แต่ก็มีขยะทิ้งกลาดเกลื่อนไปทั่วแทบจะทุกๆ	ตารางเมตร
	 กระนัน้	เพราะภาพทีชุ่มชนบา้นเกิดมีขยะถกูทิง้กลาดเกล่ือนนีเ้อง	ได้ทำาให้
เยาวชนกลุ่มหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะมีส่วนช่วยชุมชนของตนในการ
จัดการขยะเสียใหม่	เพือ่ให้ชุมชนสะอาดตา	และไม่มีแหล่งเช้ือโรคทีจ่ะกระทบถงึสุข
ภาวะของคนในชุมชน
	 ขอชวนไปเท่ียวตลาดนดัท่ีบา้นทา่ดินแดงออก	ต.วงัใหม่	อ.เมือง	จ.พทัลุง	
แล้วคุณอาจจะแปลกใจกับตลาดนัดที่มีแต่ขยะของคนที่นี่

16
ชุมชนสะอาดด้วย 
‘ตลาดนัดขยะ’
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง
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รวมพลัง
แก้ปัญหาให้บ้านเกิด

 ชุมชนบ้านท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นชุมชนขนาดเล็ก 
300 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา วิถีการดำาเนิน
ชวีติเปน็แบบชาวชนบททัว่ไปทียั่งพ่ึงพิงพืชผกัในครวัเรอืนมาประกอบอาหาร และ
ซื้อหาอาหารจากตลาดนัดและร้านค้าในชุมชนมาประกอบเสริม 
 ด้วยไม่มีรูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การบริหาร  
ส่วนตำาบล ทำาให้บ้านบางหลังจัดการกับขยะภายในบ้านด้วยการเผาและขุดหลุมฝัง 
ขณะท่ีบางบา้นจะนำาขยะไปทิง้ไว้ตามสถานทีส่าธารณะของหมูบ่า้น เชน่ รมิคลอง 
ข้างถนน ฯลฯ ซึ่งสุนัขก็มักมาคุ้ยเขี่ยกระจุยกระจาย สร้างความรำาคาญให้บ้านอื่น 
คร้ันเก็บสะสมไว้มากๆ เข้าก็ส่งผลต่อทัศนียภาพ มีหนอนมีแมลงมาชอนไช เป็นแหล่ง
บ่มเพาะเชื้อโรค นอกจากน้ี บางบ้านก็นำาขยะไปท้ิงไว้ในสวนของคนอ่ืน เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างกัน
 “การจดัการขยะในชมุชนไมค่อ่ยดเีทา่ไหร ่ประกอบกับแตเ่ดมิวสัดสุิง่ของ
ท่ีใชน้ั้นสามารถย่อยสลายได ้เชน่ ไปตลาดก็จะใชเ้ชอืกรอ้ย แตเ่ดีย๋วนีเ้ทคโนโลยีที่
เข้ามาทำาให้วิถีชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลง จากใช้เชือกเปล่ียนมาเป็นใช้ถุงพลาสติก 
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเคยใช้วัสดุธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันขยะจึงมีปริมาณ  
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี” อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ หรือ ‘อาทิตย์’ แกนนำากลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
กล่าวถึงปัญหาขยะที่สั่งสมมานานในชุมชน
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การได้ทำางานร่วมกับน้องๆ ทำาให้เราได้
พัฒนาตัวเองขึ้น...จากเมื่อก่อนมักมองข้าม
ความสามารถคนอืน่ตลอด แต่พอทำางานไป
สักระยะก็เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้  
หากไดร้บัโอกาส ไมว่า่จะเปน็เดก็หรอืผู้ใหญ่ 
หากเราให้โอกาส เขาก็สามารถพัฒนาได้

 แมท่ี้ผา่นมาจะมคีวามพยายามแก้ปญัหาโดยชมุชนเองแล้ว เชน่ การเสนอ
ในเวทปีระชาคมหมูบ่า้นใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตำาบลเปน็ผูร้บัผดิชอบจดัหาถังขยะ
มาให้ โดยชุมชนยินดีรับผิดชอบจ่ายค่าจัดเก็บขยะ แต่อาทิตย์ก็เห็นว่ายังไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่สาเหตุเท่าไรนัก
 “เรือ่งขยะไมไ่ดม้ผีลกระทบแคเ่รือ่งสิง่แวดลอ้มดไูมง่าม แตยั่งเปน็สาเหตุ
ของการทำาให้เกิดโรค และทำาให้คนในชมุชนทะเลาะกันดว้ย เพราะไมม่กีารจดัการ
ขยะที่ดี” อาทิตย์กล่าวด้วยแววมุ่งมั่น
 จากปัญหาที่ได้ประสบพบ ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อาทิตย์ลุกข้ึนมา   
เปน็ตวัตัง้ตวัตสีำาคญั ชกัชวนเยาวชนหลากหลายวัยในชมุชนจำานวน 8 คน มารว่ม       
ก่อตัง้ ‘กลุม่เยาวชนรวงขา้ว’ ขึน้ พรอ้มจดัทำา ‘โครงการบา้นปลอดขยะ ลดมลภาวะ
ในชุมชน’ โดยการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในปี พ.ศ. 2555 ชวนคน 
ในชมุชนจดัการปญัหาขยะทีเ่ปน็อยู่  โครงการมเีปา้หมายหลกัอยู่ทีก่ารลดปรมิาณ
ขยะในชมุชน ด้วยการใหช้มุชนคดัแยกขยะในครวัเรอืนกอ่นทิง้หรอืทำาลาย เปน็การ
แก้ปัญหาที่ต้นทาง

เข้าหาชุมชน 
และคัดร่อนทีมงาน

 อาทิตยแ์ละกลุม่เริม่ตน้การทำาโครงการดว้ยการมุง่เข้าหาโรงเรียน จดัคา่ย
อบรมให้แก่น้องๆ นักเรียนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำาคัญของการคัดแยกขยะ  
หวังจะเชือ่มโยงไปสูค่รวัเรอืน พ่อแม ่นักเรียนในอนาคต แตน่่าเสยีดายทีผ่ลตอบรับ
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ไม่สู้ดีนัก ภายหลัง อาทิตย์จึงหาแนวร่วมโดยใช้วิธีการเข้าหาชุมชนโดยเจาะ       
ตามบ้าน ผ่านการน่ังพูดคุยทั้งในวงกาแฟและวงเสวนาต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้าน     
เกิดการยอมรับตัวอาทิตย์และกลุ่ม อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือต่อไป
 “ต้องไปตอนเย็น เขาก็จะชวนพูดคุย ก็จะไปคุยกับคนแก่ๆ บางวันก็นอนค้าง
ทีบ่า้นเขา เวลามงีาน มกิีจกรรมในชมุชนเราก็เขา้ไปชว่ย รวมถึงเวลาท่ีชมุชนล้อมวง
สังสรรค์เราก็จะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วย อาศัยความสามารถท่ีเรามีคือเล่นกีตาร์      
ร่วมเล่นกับเขา จากที่เมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเราเพราะเราออกไปเรียนข้างนอก แต่พอ
เรามาคลกุคลเีขาก็เริม่รูจ้กั” อาทิตย์กลา่วดว้ยดวงตาเปือ้นย้ิมพรอ้มๆ กับการปรบั
วิธีการทำางานโดยเน้นเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างความสนิทสนม ในแง่ของการจัดการ
บทบาทการทำางานภายในกลุ่มเองก็มีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมมากข้ึน การขับเคล่ือน
โครงการในช่วงเร่ิมต้นน้ัน บทบาทหน้าท่ีหลักในทุกๆ งานจะอยู่ท่ีอาทิตย์เพียงผู้เดียว 
แกนนำาคนอ่ืนๆ จะรอรับมอบหมายงานจากอาทิตย์อีกต่อหน่ึง แต่ด้วยเพ่ือนแกนนำา
ส่วนใหญ่กำาลังเรียนในมหาวิทยาลัยคนละแห่ง ทำาให้เวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน หลายคน
ถอนตวัเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระกลุม่ อาทติย์จงึตอ้งหาแนวร่วมใหมโ่ดยไปชกัชวนน้องๆ 
ในชมุชนท่ีสนทิสนม 2-3 คนมารว่มกลุม่ เปน็แกนนำาจดัคา่ยคน้หาแนวรว่มเพ่ิมเตมิ 
ซึ่งครั้งนี้เองท่ีกลุ่มเริ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนขึ้น โดยมี
แกนนำาหลัก 3 คน คือ อาทิตย์, ชวัลรัตน์ สังข์ทอง หรือ ‘โบว์’ และ สุรศักด์ิ ขุนไชยทัน 
หรือ ‘หนึ่ง’ ร่วมกันทำาหน้าที่วางแนวทางการทำางาน ก่อนนำาไปประชุมหารือ  ร่วม
กันในกลุม่และแบง่บทบาทหน้าทีย่่อยในแต่ละกิจกรรม โดยใชค้วามถนดัและความ
สนใจของแตล่ะคนเปน็เกณฑ์  ซึง่มอีาจารย์ชยุต อนิทร์พรหม หรือ ‘ครูยุต’ คอยชว่ย
จัดกระบวนการและให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชน 
 การเปล่ียนแปลงภายในกลุ่มทำาให้ภาระงานถูกกระจายเฉล่ียให้แก่แกนนำา
ทั้ง 3 คน ช่วยให้การทำาโครงการคล่องตัวมากขึ้น โดย ‘อาทิตย์’ รับหน้าที่ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชนและผู้เก่ียวข้อง รวมถึงทำาบัญชีกลุ่มและ

อยา่งรถรบัซือ้เขาจะเลอืกเอาแคบ่างอยา่ง แลว้
ให้ราคาที่ต่ำากว่า เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้   
เขาจะไม่เอา แต่ในงานเราเปิดรับหมดเลย 
เด็กๆ ที่อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกัน
เก็บขยะมาขาย
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 กลุม่ระดมสมองกันคดิแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชนหนัมาคัดแยกขยะ
อย่างหลากหลาย ก่อนท่ีสุดท้ายจะเห็นดีเห็นงามกับการจัดงานในรูปแบบ ‘ตลาดนัด
ขยะ’ ที่ออกแบบให้มีกิจกรรม ทั้งการรับซื้อขยะจากชาวบ้าน การให้ข้อมูล ความรู้
เก่ียวกับขยะอย่างรอบดา้น ท้ังวิธีการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท ประโยชน์ของขยะ 
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ 
และการขายอาหารเพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมและหารายได้เข้ากลุ่ม โดยแกนนำาและ

โครงการ ขณะที่ ‘โบว์’ รับหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ ในกลุ่ม ส่วน ‘หนึ่ง’ เป็น
เลขานุการกลุ่ม บันทึกการประชุมและการทำางาน รวมถึงร่วมเขียนเอกสารและส่ือต่างๆ 
 “การได้ทำางานร่วมกับน้องๆ ทำาให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้น จากเมื่อก่อน     
มักมองข้ามความสามารถของคนอื่นตลอด เพราะไม่เชื่อม่ันและเรามีตัวตนสูง      
เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แต่พอทำางานไปสักระยะก็เริ่มเชื่อว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาได้หากได้รับโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หากเราให้โอกาส เขาก็
สามารถพัฒนาได้” อาทิตย์เผยความในใจที่มีต่อการทำางานเป็นทีม ที่แกนนำาและ
สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสมานั่งวางแผนและลงมือช่วยกันจนเกิดเป็น ‘กิจกรรม   
ตลาดนัดขยะ’ ในเวลาต่อมา

เปิด  
‘ตลาดนัดขยะ’ 
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สมาชิกกลุ่มจะรับหน้าที่หลัก คือ แผนกชั่งนำ้าหนักและแผนกบัญชีและการเงิน       
ซึ่งทุกคนจะช่วยแบ่งเบาและสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา
 “ตอนออกแบบกิจกรรมก็มีการปรึกษากับพ่ีๆ จากมูลนิธิกองทุนไทย        
แล้วเราก็ไปคิดรูปแบบกัน ตอนนั้นคิดว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรดีที่จะสามารถดึงคน
มารวมกันได้เยอะๆ หรือว่าในชุมชนเรามีจุดไหนบ้างท่ีทุกคนต้องมารวมกัน เลยนึกถึง
ตลาดนัดชุมชน ที่ปกติคนจะมากันมากอยู่แล้ว ก็น่าจะมีโอกาสสื่อสารเรื่องการ
จัดการขยะ แล้วเอาขยะมาขายตอนมาตลาดนัดได้ เกิดเป็นตลาดนัดขยะเล็กๆ ใน
ตลาดนัดชมุชน แลว้ก็อยากใหน้อ้งๆ ได้ขายของด้วย จงึเปน็ทีม่าของตลาดนัดขยะ” 
หนึ่งกล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน
 เมื่อไอเดียบรรเจิด ไม่รอช้า ก่อนวันเปิดตลาดนัด อาทิตย์และเพื่อนๆ ได้
ประสานงานกับโรงเรียนและทีมศิลปินให้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสีสันในงาน รวมถึง
ชวนน้องๆ ในกลุ่มขึ้นหลังรถกระบะ ถือโทรโข่งประกาศและแจกใบปลิว เชิญชวน
ชาวบ้านคัดแยกขยะมาขายในวันเปิดตลาดนัดที่จะมาถึง รวมถึงมี คุณตาหีด หรือ
นายประเสริฐ  ช่วยชูเครือ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่คอยลุ้นการทำางานของ
น้องๆ อยู่ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านอีกแรง
 ดว้ยการเตรยีมงานอย่างเปน็ระบบและการประชาสมัพันธ์อย่างรอบดา้น 
ทำาให้มีผู้มาเข้าร่วมงานไม่น้อย และบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมหลักอย่างการรับซื้อขยะจากชุมชนน้ัน ถือว่าได้รับ
ความนยิมอย่างลน้หลาม แมว่้าอาทติย์และกลุม่จะไปสบืราคาซือ้ขายขยะมาจาก
รา้นรบัซ้ือของเก่าในตำาบล และเคาะราคารบัซือ้ต่ำ�กว่าท่ีร้านรับซือ้ของเก่าเลก็นอ้ย 
แตก็่ยังเปน็ราคาทีช่มุชนพอใจ เพราะราคายังสงูกว่ารถรบัซือ้ขยะท่ีเขา้มารบัซือ้ใน
ชุมชน และการขายขยะให้แก่กลุ่มที่เป็นลูกหลานในชุมชนนั้น ก็ย่อมดีกว่าไปขาย
ใหร้ถรบัซือ้ท่ีชอบกดราคาและโกงตาชัง่ อกีทัง้เปน็การสนบัสนนุให้เดก็ๆ ในหมูบ่า้น
ออกมาทำากิจกรรมท่ีสรา้งสรรค ์และเดก็ๆ ก็ไดพู้ดคยุถึงวธีิแยกขยะใหกั้บลงุๆ ปา้ๆ 
ตอนนำาขยะมาขายได้ด้วย
 “พวกเราจะไปสอบถามราคาจากรา้นรบัซือ้ของเก่ามา แลว้มาตกลงราคา
ว่าจะรบัซือ้เทา่ไหร ่โดยคิดค่านำา้มนัรถขนสง่ด้วย และมกีารเชก็ราคาท้องตลาดเปน็
ระยะ และอย่างรถรบัซือ้ทีเ่ขา้มาเขาจะเลอืกซือ้แคบ่างอย่าง แลว้ให้ราคาท่ีต่ำ�กว่า 
เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้เขาจะไม่ซื้อ แต่ในตลาดนัดขยะเรารับซื้อทั้งหมด เด็กๆ ที่
อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกันเก็บขยะมาขาย” โบว์กล่าวด้วยรอยยิ้ม 
 ในระหว่างรอรับซื้อขยะจากชาวบ้าน อาทิตย์จะขับรถนำาขยะที่รับซื้อได้  
ไปขายยังร้านรับซื้อของเก่าในตำาบล จนเมื่อตลาดนัดขยะปิดลง กลุ่มจะรวมพลัง
ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงาน ช่วยกันคัดแยกและหอบหิ้วขยะที่ยังเหลืออยู่จาก
การรบัซือ้ไปเก็บไวท้ีบ่า้นของอาทิตย์ก่อนนำาไปขายตอ่ให้รา้นรบัซือ้ในเชา้วันรุง่ขึน้ 
 “จากการทำากิจกรรมก็ได้กำาไรบา้ง  สว่นหนึง่ก็เก็บไว้เปน็เงนิกองทนุ สมมติ
ได้มา 1,000 บาท ก็หักทุนไว้ 800 บาท อีก 200 บาท ก็แบ่งเงินให้น้องๆ เป็นค่าขนม
และไว้ใช้จ่ายที่จำาเป็น
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 กลุม่เยาวชนรวงข้าวจดักิจกรรมตลาดนัดขยะไปทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่แตล่ะคร้ัง
ล้วนได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่กระนั้น เมื่อมาประชุมสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกรรมร่วมกันก็พบว่า กิจกรรมตลาดนัดขยะท้ัง 2 คร้ังน้ี กลุ่มยังให้     
นำา้หนกัของการให้ความรูเ้รือ่งขยะแก่คนนำาขยะมาขายและคนท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม
น้อยเกินไป กลุ่มจึงลงมติร่วมกันว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปกลุ่มจะเน้นการ      
ให้ความรู้เรื่องขยะแก่คนที่มาร่วมงานมากขึ้น เพ่ือให้พวกเขากลับไปคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยในงานอาจมีการปรับลดกิจกรรมเสริม คือการขาย
อาหารลง เหลอืเพียงการจำาหน่ายนำา้ดืม่ หรืออาจชกัชวนเพ่ือนๆ ลุงปา้นา้อาในชุมชน
มาร่วมจำาหน่ายสินค้าในรูปแบบท่ีไม่ทำาให้เกิดขยะเพ่ิมข้ึนในชุมชน และเหนืออ่ืนใด
คือ กลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการใช้ ‘ส่ือ’ ในการรณรงค์เร่ืองขยะให้มากข้ึน เชน่

หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง 
ก็ยากมากที่จะทำางานให้สำาเร็จได้

สรุปบทเรียน 
และปรับปรุงให้ดีขึ้น
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 จากการนำาเอาศาสตรวิ์ชาด้านการพัฒนาชมุชนท่ีร่ำ�เรียนมาแปรรูปใชจ้ริง
กับชุมชนบ้านเกิด หลายอย่างต้องเรียนรู้ใหม่ แต่กลุ่มก็ได้เรียนรู้การทำางานเพ่ือ       
แก้ปัญหาชุมชน เริ่มจากการลงพ้ืนท่ีสำารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

 1. บอร์ด/นิทรรศการให้ความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะอย่างรอบด้าน ได้แก่ 
สถิติการรับซ้ือขยะจากการจัดกิจกรรม 2 คร้ังท่ีผ่านมา ปัญหาขยะ ผลกระทบ วิธีการ
คัดแยก และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้จากการคัดแยกขยะ
 2.โบรชวัร ์สำาหรบัแจกจา่ยภายในงาน เพ่ือให้ผูท้ีม่ารว่มงานไดรู้ถึ้งวธีิการ
คัดแยกขยะ ราคารับซ้ือ และใช้เป็นส่ือในการแจ้งกำาหนดการรับซ้ือขยะในคร้ังต่อๆ ไป
 3. ประชาสัมพันธ์ ‘เสียงตามสาย’ ในเรื่องของปัญหาขยะ เพ่ือเชิญชวน
คนในชุมชนให้หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
 และด้วยตระหนักดีถึงบทเรียนเก่ียวกับการรวมกลุ่มในชุมชนในอดีต ท่ีชุมชน
เคยเกิดความขัดแย้งกันจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาด กลุ่มจึงนำาหลักการ       
การทำางานแบบโปรง่ใสมาใช ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทำาบญัช ีซึง่มทีัง้การแบง่บญัชี
ตามกิจกรรม คือสมุดบัญชีรับซื้อขยะและสมุดบัญชีขายอาหาร รวมถึงการสรุป    
การใช้จ่ายเงินและรายรับจากการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง เพ่ือแสดงตัวเลขปลีกย่อย
ให้เห็นเด่นชัด ก่อนจะนำายอดท้ังหมดมาทำาเป็นบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำากลุ่ม
อีก 1 บัญชี โดยในส่วนของบัญชีย่อยน้ัน โบว์และนำ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก         
ก่อนจะส่งให้อาทิตย์ทำาสรุปบัญชีกลุ่มอีกครั้ง โดยเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละคร้ังจะมี
การตรวจสอบจากสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน
 นอกจากน้ี การไดท้ำางานกับคนในชมุชนทีม่คีวามหลากหลายทัง้ความคดิ
และคา่นยิม กท็ำาให้กลุม่ได้เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตัวและหาวธีิการเขา้หาบคุคลกลุม่ตา่งๆ 
ในชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มให้ก้าวเดินต่อไปได้ใน
รูปของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
 “หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง ก็ยากมากที่จะทำางานให้สำาเร็จได้” 
อาทิตย์สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยแววตาเป็นประกาย

สิ่งที่ได้คือคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า 
ขยะในหมู่บ้านก็เริ่มลดลง

เมื่อขยะกําลังจะหายไปจาก 
‘บ้านท่าดินแดงออก’
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เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำาโครงการแก้ไขปัญหา รวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำาเนินงาน จัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบ้าน ประสานกับหน่วยงานทั้งในและนอก
ชมุชนเพ่ือสรา้งแนวรว่มการทำางาน เหลา่นีค้อืสิง่ทีอ่าทติย์และกลุม่เยาวชนรวงขา้ว
ได้เรียนรู้จากการทำาโครงการ และด้วยการผนึกกำาลังกัน ประสมกับความตั้งใจจริง 
ก็ทำาให้โครงการของพวกเขาประสบความสำาเร็จในระดับที่น่าพอใจ
 “จากที่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยจะสนใจ แต่เดี๋ยวนี้พอผมไปตรงไหน เขาก็จะ
มองว่าผมเป็นคนรับซื้อขยะ ก็จะมีการบอกว่าที่บ้านให้ลูกคัดแยกไว้แล้ว เวลาไป
นั่งกินกาแฟเขาก็ถามว่าจะจัดตลาดนัดอีกเมื่อไหร่ (หัวเราะ)” อาทิตย์เล่าให้ฟังถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา แต่นั่นก็ไม่เทียบเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับชุมชน
 จากการแก้ปัญหาด้วยการทำาให้เห็น และรณรงค์อย่างเข้าถึงจากการจัด
ตลาดนัดขยะ ทำาให้หลายครัวเรือนในชุมชนเริ่มหันมาใส่ใจกับการคัดแยกขยะ        
ไม่เผาอย่างไม่เลือกและไม่ท้ิงอย่างเกลื่อนกลาด แต่คัดแยกและนำามาขายสร้าง
รายได้ใหค้รอบครวั จนหลายๆ ครอบครวักลายเปน็ผูรู้ด้า้นการคดัแยกไปโดยปรยิาย 
ไมนั่บรวมกับบา้นของแกนนำากลุม่ท่ีไดรั้บการอบรมในระหว่างโครงการ จนสามารถ
ยกระดับข้ึนเป็นครอบครัวต้นแบบการคัดแยกขยะ ที่ชุมชนสามารถมาเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
 “เราจัดอบรมน้องแกนนำา โดยเริ่มจากครัวเรือน 15 หลังมาเป็นแบบอย่าง 
ให้ทำาการคัดแยกแล้วนำามาขาย สิ่งที่ได้คือ คนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า ขยะใน
หมู่บ้านก็เริ่มลดลง” โบว์กล่าวถึงผลของการทำาโครงการด้วยรอยยิ้ม
 ด้วยแรงใจในการทำาโครงการอย่างมุ่งม่ันของกลุ่ม ทำาให้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มมี
เงินกองทุนไว้สำาหรับการขับเคลื่อนงานด้วยต่อไปในอนาคต และน้องๆ แกนนำาก็   
มเีงนิคา่ขนมไว้ใชจ้า่ย ขณะทีใ่นบา้นท่าดนิแดงออกในวันนีข้ยะกลายเปน็ของมคีา่ 
จากท่ีเคยท้ิงขว้าง ไม่สนใจเพ่ือนร่วมชุมชน มาวันน้ีแต่ละบ้านจะคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
และการท้ิงก็ท้ิงเป็นท่ีเป็นทางมากข้ึน ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน พ้ืนถนน
สะอาดปลอดภัยจากขยะจำาพวกเศษแก้ว หน้าบ้านและบริเวณบ้านสะอาด พ้ืนที่  
ท่ีเคยมีกล่ินเหม็นจากกองขยะก็ลดน้อยลง และลำาคลองก็สะอาดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด
 อย่างไรก็ตาม อาทิตย์และกลุ่มยังคงไม่พอใจเพียงแค่นี้  ได้วางเป้าหมาย
ต่อไปร่วมกัน คือติดตามการคัดแยกขยะในบ้านของคนในชุมชน โดยสังเกตจาก
ขยะทีน่ำามาขายและจากการเย่ียมตระเวนดบูา้น และทีข่าดไมไ่ดก็้คอื การสรา้งการ
มีส่วนร่วมให้ผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนมาร่วมจัดการขยะผ่านกิจกรรมตลาดนัดขยะ
ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป
 ทั้งหมดท้ังมวลก็เพ่ือชุมชนสะอาดสดใส ห่างไกลจากขยะ และเมื่อนั้น       
ทุกคนในชุมชนย่อมสดใสและเป็นสุข
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ไม่มีก�รจัดก�รขยะ

ในชุมชน

ทำ�ยังไงกับขยะดีนะ?

จัดก�รกับมันไม่ได้สักที

ร่วมมือกันจัดก�รขยะดีกว่�

เข้�ห�ชุมชน สื่อส�รโครงก�ร เก็บ

ข้อมูลเรื่องขยะ

ออกแบบวิธีจัดก�รขยะในรูปแบบ 

“ตล�ดนัดขยะ”
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คืนข้อมูลชุมชน 

ห�ครอบครัวต้นแบบจัดก�รขยะ

นำ�ขยะที่รับซื้อได้ไปข�ย 

จัดทำ�บัญชีรับจ่�ย

ประช�สัมพันธ์ และจัดตล�ดนัดขยะรับซื้อขยะ

จ�กช�วบ้�น และให้ข้อมูลคว�มรู้เกี่ยวกับขยะ

อย่�งรอบด้�น

ห�คว�มรู้เกี่ยวกับร�ค�ซื้อข�ยขยะ



“การทำาโครงการ ทำาใหไ้ดม้องและวิเคราะหภ์ายในตวัเองมากขึน้ รูจ้กั
วางแผนการทำางานท่ีเป็นระบบมากข้ึน ทำาให้มองภาพการทำางานได้ดี
ย่ิงข้ึน และแม้ผมจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน แต่ตอนแรกก็ไม่กล้า
ที่จะบอกให้เขามาทำางานกับเรา แต่หลังจากได้ไปคลุกคลีสนิทสนม
มา 1 ปี ก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าบอก เกิดทักษะการสื่อสารมากข้ึน       
กล้าตัดสินใจมากข้ึน มีความสุขมากที่ผ่านโครงการคร้ังแรก เพราะ
ที่ผ่านมาเอาแต่เรียน ไม่มีประสบการณ์การทำากิจกรรมเลย ภูมิใจที่
มีส่วนทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้น”

“ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ สนุกในการทำากิจกรรม เห็นผลงานแล้วรู้สึกมี
ความสุขท่ีได้ทำา แม้ว่าตอนแรกเห็นขยะเห็นถุงพลาสติกในชุมชน       
มีเยอะมาก แต่ก็รู้สึกเฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า บอกคน        
ในหมูบ่า้นว่าถุงพลาสติกไมส่ามารถขายได ้ถ้าเอาไปเผาก็ก่อใหเ้กิด
มลภาวะทางอากาศ และอาจส่งผลทำาให้นำา้เสียด้วย เพราะในหมู่บ้าน
มีลำาธารหลายสาย ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือทักษะและพฤติกรรม 
โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการวางแผนการจัดการงาน”

“การเข้าร่วมทำากิจกรรมตลาดนัดขยะในครั้งแรก ได้เห็นชาวบ้านให้
ความรว่มมอืกันดมีาก ส่วนตวัคดิว่าคงมากันแคไ่มก่ี่ครอบครัว เพราะ
ในทกุวนักิจกรรมของหมูบ่า้นก็ไมค่่อยจะมคีนมา น่ันเปน็สิง่ดทีีไ่ดท้ำา
กิจกรรมน้ีข้ึนมา และยังดีมากข้ึนไปอีกที่เห็นประชาชนชาวบ้านให้
ความสำาคัญกับกลุ่มเยาวชนและหมู่บ้านหรือบ้านของตนเอง และ
แรงบันดาลใจอีกอย่างคือ น้องๆ ในกลุ่มทำากันอย่างจริงจัง เพ่ือให้  
ผลงานออกมาดีที่สุด” 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

อัศวลักษ์ ร�ชพลสิทธิ์ (อ�ทิตย์)
ประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว ชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชวัลรัตน์ สังข์ทอง (โบว์) 
รองประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน (หนึ่ง)
เลขานุการกลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง



อาจารย์ชยุตมีบทบาทหนุนเสริม      
กลุ่มเยาวชน ด้วยการนำาทักษะและ
ความถนัดที่ตนมี ทั้งการเป็นวิทยากร
กระบวนการ การบริหารจัดการ
โครงการ การวิจัย และงานวิชาการ    
มาช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้เพ่ิมศักยภาพ
ตนเอง

“อยากเห็นนักศึกษากลับไปพัฒนา
บ้านเกิดตนเอง อยากเห็นนักศึกษา  
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และนำาไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น” 
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ชยุต อินทร์พรหม (ยุต) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โครงก�รบ้�นปลอดขยะ 
ลดมลภ�วะในชุมชน  
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง

หัวหน้�โครงก�ร
นายอัศวลักษ์  ราชพลสิทธิ์ 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวชวัลรัตน์ สังข์ทอง 
2. นายสุรศักดิ์ ขุนไชยทัน 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ชยุต อินทร์พรหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ  
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน
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	 ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ท่ีต้องประสบกับภาวะหมอกควัน					
เป็นประจำาทุกปี	 ซึ่งแน่นอนว่าหมอกควันดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	
แต่เกิดจากการเผากำาจัดเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะ	 เพื่อเตรียมพื้นที่ทำา			
การเกษตรรอบใหม่	เพราะเป็นวิธท่ีีสะดวกรวดเรว็	โดยลืมคำานงึถงึผลกระทบทีจ่ะ
ตามมา	น่ันคือหมอกควันจำานวนมากท่ีปกคลุมไปท่ัวแผ่นฟ้า	และสุดท้ายคนท่ีได้รับ
ผลกระทบก็คือตัวเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่เอง
	 เพราะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะมีผลเสียมากกว่าที่คิด	
เยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นท่ี	 จ.เชียงราย	 จึงได้ลุกขึ้นมารณรงค์ให้พ่อแม่เกษตรกร
และชาวบ้าน	ลดละเลิกการผลิตหมอกควัน	โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
	 เพื่อท้องฟ้าที่สดใส	และเพื่อสุขภาพของตัวทุกๆ	คนเอง

17
เมื่อหมอกบางตา ท้องฟ้าจะสดใส 
และหัวใจจะเป็นสุข
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ จ.เชียงราย
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จากตอซัง 
สู่หมอกควันบนแผ่นฟ้า

 เมือ่ถึงฤดกูาลเตรยีมดินเพาะปลกู หลายจงัหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนอืตอนบน
เป็นอันต้องประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมไปท่ัวแผ่นฟ้า เนื่องจากชุมชนมี    
อาชีพหลกัคอื ปลกูขา้ว สบัปะรด และขา้วโพด ซึง่วถีิของชมุชนสว่นใหญ่ หลงัจาก
เกบ็เกีย่วผลผลติแลว้จะเตรยีมหนา้ดนิเพือ่ทำาการเกษตรในครัง้ตอ่ไป ดว้ยการเผา
ตอซังของพืชที่เหลืออยู่บนหน้าดิน รวมไปถึงวิถีการกำาจัดขยะของชุมชนส่วนใหญ่
อีกเช่นกัน ที่นิยมเผาท้ิงขยะ และเศษใบไม้ก่ิงไม้ใบหญ้าต่างๆ นานา ทั้งหมด        
ทั้งมวลน้ี เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นปัญหาหมอกควันท่ีชาวเหนือต้องประสบอยู่     
เป็นประจำาในทุกๆ ปี
 การเผาตอซังและขยะในครัวเรือนท้ิงเสียเป็นวิธีท่ีง่าย แต่ผลกระทบที่    
ตามมาถือว่าไม่คุ้ม เพราะจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า สถานการณ์
ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือนั้นสูงเกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ 
เช่น มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำาให้ระคายเคืองหรือแสบตา ส่งผลต่อสุขภาพจิต    
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ที่หมอกควันจะบดบังทัศนวิสัยใน  
การจราจร นำาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้
 หนึ่งในพ้ืนท่ีที่ต้องประสบกับปัญหาหมอกควันนี้คือ บ้านโป่งนำ้าตก   
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำานาและทำาไร่สับปะรด 
มีการเผาตอซังและกำาจัดวัชพืชด้วยการเผาจนเป็นวิถี ซึ่งผลท่ีได้รับก็คือปัญหา
หมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วชุมชน ส่งผลต่อสุขภาพและวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิต        
เป็นอย่างมาก
 ด้วยตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันท่ีมีต่อคนในชุมชน กอปรกับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก เข้ามา
ถึงชุมชน อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน หรือ ‘ครูเดียร์’ อาจารย์ประจำาสำานักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีได้ทำาโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำาบลบ้านดู่มานาน จึงได้ชักชวน ‘สภาเด็ก
และเยาวชนตำาบลบ้านดู่’ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ที่ทำากิจกรรมเก่ียวกับชุมชน
และเยาวชน ให้มาร่วมกันจัดทำา ‘โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ’ เพื่อรณรงค์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนว่าเป็นเร่ืองสำาคัญและมี     
ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยนอกจากการรณรงค์แล้ว กลุ่มยังมุ่งหวังท่ีจะ     
ทำากิจกรรมท่ีนำาไปสู่การลดการเผาตอซัง ขยะ และเศษวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก   
ที่ทำาให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ตลอดมา 
 “เป้าหมายของโครงการคือรณรงค์ให้คนในชุมชนลดการเผาขยะและ     
เศษใบไม้ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดควันหรือหมอกควัน แม้ว่าจะเป็นสาเหตุเล็กๆ 
แต่ถ้าคนท้ังประเทศเผากัน ย่ิงเผามากก็ย่ิงเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันมากข้ึน” 
กรกช ไกรสอน หรือ ‘ทีม’ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ กล่าวถึงเป้าหมาย
ของโครงการ
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หมอกควันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขนาด
รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จาก
ภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่า
พวกเรานา่จะแก้จากภายในสูภ่ายนอกมากกวา่ 
นั่นคือ เริ่มแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน
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 เพราะเห็นว่าปัญหาหมอกควันเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านควรรับรู้และทำาความเข้าใจ 
แกนนำาสภาเดก็ฯ จงึคิดทีจ่ะจดัเวทชีาวบ้านข้ึน เพ่ือชกัชวนให้ผูใ้หญ่หนัมาตระหนกั
ถึงปัญหาและโทษท่ีร้ายแรงของหมอกควันอันเกิดจากการเผาเศษใบไม้และซากพืช
ในไร่นาของชาวบ้านเอง 
 กระน้ัน ด้วยความที่ไม่เคยทำางานร่วมกับชาวบ้านมาก่อน ทำาให้แกนนำา
ค่อนข้างประหม่าเม่ือต้องติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน แต่กระน้ัน ด้วยการช่วยเหลือ
จากครูเดียร์ รวมท้ังความต้ังใจของแกนนำาเอง ก็ทำาให้พวกเขาผ่านความประหม่าน้ัน
มาได้
 การเตรยีมงานนัน้ สภาเด็กฯ ประชมุแบง่หน้าทีก่ารทำางานออกเปน็ 3 งาน
ด้วยกัน คือ
 งานติดตอ่ประสานงาน โดยเริม่หารอืและประสานความรว่มมอืกับ ผู้ใหญ่
ราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนำ้าตก ซึ่งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยดี ทั้งเรื่อง     
การจัดเวทีชาวบ้าน และอาสาช่วยประกาศออกทางเสียงตามสายในหมู่บ้านเพ่ือ
แจ้งให้ชาวบ้านเข้าร่วมเวทีพูดคุยในครั้งนี้ด้วย
 งานหาข้อมลู เปน็การเตรยีมข้อมลูสำาหรบัพูดคยุกับชาวบา้น โดยสมาชกิ
สภาเด็กฯ ได้ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล จนสามารถระบุช้ีชัดได้ว่า ปัญหาหมอกควันส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาเศษใบไม ้ขยะ และตอซงัพืช ตรงกับท่ีพวกเขาวิเคราะห์กันแตแ่รก 
และหมอกควันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะ           
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เกิดอาการหอบหืดในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน 
 งานจัดเตรียมเอกสารและเตรียมสถานท่ี เป็นงานท่ีสมาชิกสภาเด็กฯ ทุกคน
ได้มารว่มกนัชว่ยจัดเตรยีมสถานท่ี และเอกสารประกอบท่ีจะใชใ้นวนังานใหพ้รอ้ม

สร้างความร่วมมือ
ผ่านเวทีชาวบ้าน

เจอชาวบ้านท่ีเขาเห็นว่าเราทำาเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก 
ทำาให้กลุ่มเราได้กำาลังใจเพิ่มขึ้น
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ถึงวันจัดกิจกรรม มีชาวบ้านมาเข้าร่วมเวทีเป็นจำานวนมาก ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เปิดเวที
ด้วยคำาถามว่า “หมอกควันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรบ้าง?” เพื่อให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมผลกระทบที่ชาวบ้านนำาเสนอ เขียนเป็น Flow Chart 
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นเป็นภาพเดียวกัน
 จากน้ันจึงตั้งคำาถามเพ่ือหาสาเหตุว่า “หมอกควันเกิดจากใคร? เกิดจาก
อะไร? และมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร?” เม่ือชาวบ้านช่วยกันระดมความคิด
จนได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้ว จึงเกิดข้อตกลง
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนขึ้น 2 ข้อ คือ
 1. จะช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควัน 
 2. ลดการเผาเศษใบไม้ในครัวเรือนของตน 
 หลังจากจบเวที เด็กๆ ดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่
นอกจากความดีใจแล้ว อีกสิ่งที่เด็กๆ ได้รับก็คือ บทเรียนจากการทำางานคร้ังแรก 
ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้และจะนำาไปปรับแก้ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป
  “ไม่เคยทำางานร่วมกับชุมชนเลย พอได้ทำาแล้วจึงทำาให้เห็นจุดบกพร่อง     
ในการทำางานกับชุมชนว่า พวกเราต้องรู้จักการคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้   
ชาวบ้านเกิดความเชื่อถือที่จะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับโครงการ”          
ทมีกลา่วถึงสิง่ท่ีไดเ้รยีนรู ้พรอ้มขยายประเดน็ดว้ยว่า ตอ้งสือ่สารให้ชมุชนเข้าใจว่า 
สภาเด็กฯ ทำาอะไร เพ่ืออะไร และชุมชนจะได้อะไร โดยพยายามให้ชาวบ้านมา    
ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ความร่วมมือที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้
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 หลังจากจัดเวทีสร้างแนวร่วมแล้ว ก็ถึงเวลาของการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควันให้แก่ชุมชนในวงกว้าง สมาชิกสภาเด็กฯ และ
เยาวชนในชุมชนจึงนัดหมายรวมตัวกันในตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์ ออกเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามบ้าน เพื่อตอกย้ำ�กับชาวบ้านที่เข้าร่วมเวที และบอกต่อ
กับชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวที ว่าให้พยายามช่วยลดการเผา
ใบไม้ในครัวเรือนและตอซังตามไร่นา ซึ่งเป็นวิถีที่เกิดจากความเชื่อของชุมชน
 “เมือ่เราอธิบายก็ทำาใหช้าวบา้นเปลีย่นความเชือ่และความคิดเร่ืองการเผา
ตอซังข้าวไปได้ จากเม่ือก่อนท่ีชาวบ้านเช่ือว่า ข้ีเถ้าท่ีเกิดจากการเผาตอซังจะเป็นปุ๋ย 
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ แถมเม่ือเผาซังข้าวแล้ว หน้าดินและสัตว์ท่ีอยู่อาศัยในดิน
ก็ถูกทำาลายไป” ทีมเล่าให้ฟังถึงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเดินรณรงค์ 
 นอกจากให้ความรูเ้พ่ือเปลีย่นความคิดและความเชือ่แลว้ การเดนิรณรงค์
ตามบ้านนี้ยังเป็นการหาสมาชิกที่สมัครใจร่วมนำาใบไม้มาทำาปุ๋ยหมัก โดยเด็กๆ      
ได้แจกถุงดำาให้ชาวบ้านท่ีลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกทำาปุ๋ยหมัก เพ่ือไว้ใส่รวบรวม     
เศษใบไม้ก่ิงไม้สำาหรับไว้ใช้ทำาปุ๋ยหมัก โดยจากการเดินรณรงค์นี้ ทำาให้สภาเด็กฯ 
ได้สมาชิกที่เป็นครัวเรือนเข้าร่วมถึง 30 ครอบครัวเลยทีเดียว

 ขณะท่ี สัญญา จันทรวงศ์ หรือ ‘วอยด์’ หนึ่งในแกนนำา ก็ได้สะท้อนถึง     
การจัดเวทีว่า “พอได้ทำางานกับชุมชน ทำาให้รู้สึกเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น และจาก
เวทก็ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ปญัหาหมอกควันเปน็ปญัหาท่ีใหญม่ากขนาดรฐับาลยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จากภายนอกเข้าไปภายในพ้ืนที่ แต่ผมคิดว่าพวกเรา      
น่าจะแก้จากภายในสู่ภายนอกมากกว่า น่ันคือ เร่ิมแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชมุชน” 

ภารกิจเดินรณรงค์ 
เปลี่ยนใบไม้ ให้กลายเป็นปุ๋ย

โครงการที่เราทำาเป็นโครงการนำาร่องเพียง
หมู่บ้านเดียว...ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่
ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชท่ีเราจะลอง
ปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำาให้
คนอื่นไปปลูกต่อ
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 การเดินรณรงค์นี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างแนวร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เด็กๆ เองก็ยังได้ความประทับใจและได้พัฒนาทักษะการ
เข้าหาชุมชนอีกด้วย
 “ตอนจะเริ่มเดินรณรงค์ ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร แต่พอได้ทำาแล้ว 
เจอชาวบ้านท่ีเขาเห็นว่าเราทำาเร่ืองส่ิงแวดล้อม ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก ทำาให้กลุ่มเราได้กำาลังใจเพ่ิมขึ้น          
ถือเป็นเร่ืองท่ีประทับใจมากๆ” สุดาพร สุทธลูน หรือ ‘ม้ิน’ เลขานุการสภาเด็กฯ เล่าถึง
ความประทับใจพลางอมยิ้ม 
 เชน่เดียวกับสมาชกิคนอืน่ๆ ท่ีนอกจากจะไดก้ำาลงัใจแลว้ ยังได้เปดิมมุมอง
ใหม่เกี่ยวกับการทำางานร่วมกับชุมชน เป็นการฝึกการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ดว้ยใจทีป่ราศจากทิฐ ิและมากกว่าน้ันคือ กิจกรรมน้ียังทำาใหเ้ดก็ๆ ได้พบปะพูดคยุ
กับผูใ้หญใ่นชมุชนอยา่งใกลช้ดิ ก่อเกิดเปน็ความสนทิสนมซึง่จะพัฒนาไปเปน็ความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันต่อไป
 เสร็จจากการเดินรณรงค์แล้ว ก็ถึงเวลาทำาให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของ
ขยะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ที่สามารถนำามาทำาเป็นปุ๋ยหมักได้ โดยใน
เวลาว่างของวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆ จะนัดหมายไปเก็บรวบรวมเศษใบไม้กิ่งไม้จาก 
30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ มาเทรวมใส่ในหลุมที่ขุดไว้เพ่ือหมัก      
เป็นปุ๋ย โดยมี ทักษ์ดนัย เรือนสังข์ หรือ ‘ท็อป’ หนึ่งในแกนนำาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมนี้
  “ทุกๆ วันนัด ไม่ว่าใครจะมาหรือไม่มา แต่ผมก็จะไปเก็บใบไม้ตามบ้าน    
ซึ่งจะมีกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัครมาช่วยงานเราด้วย ผมก็จะเป็นคนพาพวกเขาไป
ช่วยเก็บใบไม้ด้วยกัน ส่ิงท่ีผมได้จากการทำาแบบน้ี คือ ผมได้ทำาหน้าท่ีท่ีผมรับผิดชอบ 
และผมเห็นว่าการมาช่วยกันแบบนี้เป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพทั้งกับตัวเองและ    
ส่วนรวม อย่างน้อยๆ ชาวบ้านก็ลดการเผาลงได้บ้าง อากาศท่ีสูดเข้าไปก็ไม่มีควันพิษ 
เพราะเวลาเผาครั้งหนึ่ง ลมพัดไปทางไหน ก็เดือดร้อนทางนั้น” ท็อปกล่าว
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 จากกิจกรรมทำาปุ๋ยหมักข้างต้น น่าเสียดายว่ากว่าท่ีขยะใบไม้ในหลุม      
จะกลายเป็นปุ๋ย ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร จนเมื่อโครงการส้ินสุดลงแล้ว    
ปุ๋ยก็ยังหมักไม่ได้ที่ เด็กๆ จึงไม่ได้แจกปุ๋ยหมักให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กระน้ัน สภาเด็กฯ ก็ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแนะนำาวิธีทำาปุ๋ยหมักให้แก่
ชาวบ้านแทน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำาปุ๋ยหมักได้ด้วยตนเอง
 แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเสียดายก็คือ การทำาโครงการในครั้งนี้ ทำาให้เด็กๆ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำางานจริง และเติบโตขึ้นจากการผ่านพ้นปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาก็คือ การมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
ทำาให้การนัดหมายทำากิจกรรมคลาดเคลื่อน จนถึงขั้นล้มเลิกก็มี 
 “บางครัง้นัดกันไว้แลว้ เตรยีมงานไว้แลว้ แตท่กุคนตา่งไม่ว่าง ก็ตอ้งยกเลิก
นัดไป จะนัดกันทำากิจกรรมได้อีกทีก็เสียเวลามาก” ม้ินเล่าให้ฟังถึงปัญหาของสภาเด็กฯ 
ซึง่จากประสบการณ์ทำาใหพ้วกเขาเรยีนรูท้ีจ่ะจดัการกับปญัหาน้ีใน 2 แนวทาง คอื
  1.) ให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
 “ทอ็ปเปน็คนท่ีทำาใหม้ิน้เห็นว่า การลงมอืทำาโดยไมส่นใจว่าใครจะมาหรอื
ไมม่า เปน็ตวัอย่างท่ีพวกเราตอ้งทำาตาม เพราะถ้าเรามวัแตค่ดิว่ามาให้ครบทกุคน

ความสําเร็จกําลังก่อร่าง 
บนก้าวย่างของการเติบโต
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ถึงจะลงมือทำา หรือทำาไมคนน้ีไม่ทำา คนน้ันไม่ทำา ก็จะไม่ได้ทำางานเลย” ม้ิน             
ยกตัวอย่าง
 ขณะที่แนวทางท่ี 2.) นั้น คือ การจัดสรรหน้าท่ีให้เหมาะสมกับเวลาว่าง
ของแต่ละคน เช่น สุนิสา กันทะเตียน หรือ ‘บี’ ท่ีติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม
กับสภาเด็กฯ ได้ทุกครั้ง เพื่อนๆ ก็ได้มอบหมายหน้าที่สนับสนุนเบื้องหลังให้แก่เธอ
 “เมื่อบีไม่ว่างมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เช่น ไม่ได้ไปเดินรณรงค์ด้วย ไม่ได้
ไปเก็บขยะ เพ่ือนๆ ก็จะให้บีช่วยเตรียมเอกสาร เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังแทน ซึ่งบี
ก็ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่จนเสร็จ ถือว่าได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่งการ
มีความรับผิดชอบกับงานของตัวเองและกลุ่มจะช่วยให้งานสำาเร็จได้” บีกล่าวด้วย
รอยยิ้ม
 ด้วยเหตุน้ี นอกเหนือจากเนื้อหาสาระของกิจกรรมแล้ว การทำาโครงการ   
ยังเป็นเหมือนเวทีท่ีสมาชิกทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้การทำางานเป็นทีม ผ่านอุปสรรค
เรื่องการสละเวลาและความรับผิดชอบในหน้าท่ี และพร้อมจะเคลื่อนงานอนุรักษ์
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง และขยายผลความสำาเร็จออกไปในวงกว้างสืบไป 
 “โครงการท่ีเราทำาเปน็โครงการนำารอ่งเพียงหมูบ่า้นเดียว เราทำาเพ่ือทดสอบ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่
เราจะลองปลกูดู ถา้มนัเจรญิเตบิโตสวยงามก็จะทำาใหค้นอืน่ไปปลกูตอ่” ทมีท้ิงท้าย
ด้วยรอยยิ้ม

 ถึงวนัน้ี แมโ้ครงการจะส้ินสุดลง พร้อมๆ กับทีก่ารแก้ปญัหาหมอกควันของ
สภาเด็กฯ ยังเป็นการแก้ปัญหาในจุดเล็กๆ ท่ียังไม่สามารถขยายออกไปสู่ภาพใหญ่ได้ 
แต่ไม่อาจปฏิเสธว่า น่ีคือจุดเร่ิมต้นท่ีดีที่เยาวชนเห็นความสำาคัญของปัญหาและ
ลงมือทำา รณรงค์และขยายความรู้ไปสู่ชาวบ้านโป่งนำ้าตก ให้ได้รับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาหมอกควัน จนเกิดเป็นการร่วมกันหาข้อตกลงในการลดการเผาเศษใบไม้
และขยะในครวัเรอืน พรอ้มทัง้นำาเศษใบไมแ้ละก่ิงไมม้าทำาปุย๋หมกั แปรสภาพขยะ
ให้กลายเป็นของมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง
 จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำาให้ท้องฟ้าเหนือบ้านโป่งนำ้าตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง 
จ.เชียงราย ณ วันน้ี แม้หมอกควันจะยังไม่สลายหายไปเสียทีเดียว แต่หากเพ่งมองดีๆ 
จะรู้สึกถึงแผ่นฟ้าอันสดใสท่ีซ่อนตัวอยู่เบ้ืองหลัง รอเวลาในอีกไม่นานท่ีหมอกจะสลาย 
แล้วทุกคนก็จะได้ยิ้มให้กับแผ่นฟ้าอันสดใสบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง
 เด็กๆ ขอสัญญา...
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รเผ�ตอซัง เศษวัชพืช และ

ขยะ ทำ�ให้มีหมอก และมีผลต่อ

สุขภ�พ

จัดเวทีช�วบ้�น เพื่อให้รับรู้

ปัญห�หมอกควัน
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ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญห�ก�รเผ�

เศษใบไม้

เปิดเวทีนำ�เสนอเพื่อให้ชุมชน

เข้�ใจเรื่องปัญห�หมอกควัน

เดินรณรงค์ประช�สัมพันธ์

ต�มบ้�น และนำ�เศษใบไม้

ม�ทำ�ปุ๋ยหมัก



“ก่อนทำาโครงการผมไมรู้่ว่าจะเร่ิมทำาอย่างไร กลวัวา่เราจะแก้ปญัหา
ได้ไหม ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าชาวบ้านจะ
เชือ่ในสิง่ท่ีเราทำาหรอืเปล่า แตเ่มือ่ไดเ้ข้าร่วมอบรมพัฒนาทกัษะตา่งๆ 
จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ก็ทำาให้ผมเกิดทักษะและความรู้ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ รู้จักวิธีท่ีจะทำาให้โครงการของเรา
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ได้เรียนรู้การประชุมวางแผนการ
ทำางาน เสร็จจากงานก็ประชุมสรุปงาน ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับ และช่วยเหลือเพ่ือนท่ีลำาบาก ได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันโดยอยู่ภายใต้เหตุผลท่ีเหมาะสม ได้ฝึกทักษะการทำางาน
เป็นทีมกับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม และการทำางานร่วมกับชุมชน ซึ่งโชคดีที่
ผูใ้หญใ่นชมุชนใหก้ารสนบัสนุนและใหค้ำาแนะนำา ทำาให้ผมกลา้ท่ีจะ
เข้าหาผู้ใหญ่ เม่ือผู้ใหญ่แนะนำาเราก็สามารถทำางานได้บรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น”

“หลงัจากทำาโครงการ ทศันคตเิปลีย่นแปลงไปมาก จากการลงชมุชน
ทำางานร่วมกับชาวบ้าน เห็นภาพความรักและความร่วมมือกัน ทำาให้ทิฐิ
ท่ีเราเคยมีมันหายไป เข้าใจแล้วว่าคนเราความคิดอาจจะไม่เหมือนกัน 
มาอยู่รวมกันหลายคนก็หลายมุมมอง หลายความคิด หลายแง่คิด 
การทำางานกับท้ังชุมชนและทีมทำาให้ตัวเองเปิดใจยอมรับฟังในส่ิงท่ี
คนอืน่พูดในสิง่ทีค่นอืน่เปน็ แลว้กลบัมามองตวัเอง ไดฝ้กึการควบคมุ
อารมณ์ เพราะว่าเราไดพ้บปะคนเยอะขึน้ ตอ้งตดิตอ่ประสานงานกับ
หลายฝ่าย นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการฝึกความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
รูจ้กัท่ีจะรกัและหวงแหนธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตอบแทน
สิ่งที่ได้รับมาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผู้ให้บ้าง”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

กรกช ไกรสอน (ทีม)
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

สุด�พร สุทธลูน (มิ้น)  
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ 
คณะสังคมศาสตร์ เอกวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



“จากที่เคยเรียนด้านสิ่งแวดล้อมมา   
จึงเกิดความประทับใจและอยากเป็น
ส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แม้จะเป็นเพียงหน่ึงกำาลัง แต่อย่างน้อย
ก็อาจช่วยสิ่งแวดล้อมได้”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

กันย์ธนัญ สุชิน (เดียร์)
อาจารย์สำานักวิชาสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงก�รหมอกควัน มหันตภัยเงียบ   
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ จ.เชียงราย

หัวหน้�โครงก�ร
นายกรกช ไกรสอน
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวสุดาพร สุทธลูน
2. นายสัญญา จันทรวงศ์
3. นายทักษ์ดนัย เรือนสังข์
4. นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
5. นางสาวจิราวรรณ ชาติพันจันทร์
6. นางสาวอังคณา ออนศรี
7. นายเอกลักษณ์ ไชยฟู
8. นายกิตติพันธ์ กันทะเตียน
9. นางสาวนภาพร กันทะเตียน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2. นายราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนำ้าตก  
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก
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	 ‘นำา้ตก’	เป็นท้ังระบบนิเวศท่ีสำาคัญของพืชพันธ์ุและสัตว์ป่า	เป็นท้ังแหล่งนำา้
สำาหรบัชุมชนทีอ่ยู่อาศยัโดยรอบ	และยังเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว	ทีช่่วยสนบัสนนุด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่
	 ด้วยเหตุนี้	 เมื่อนำ้าตกเสื่อมโทรมลงและเต็มล้นไปด้วยขยะ	ระบบนิเวศและ
ชุมชนในพื้นที่ต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
	 เยาวชนกลุ่มหน่ึงในพ้ืนท่ี	อ.สุไหงปาดี	ได้ลุกข้ึนมาเป็นแกนหลักในการรักษา
และฟื้นฟูนำ้าตกที่เคยสวยงามของชุมชน	 ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของคน	 สัตว์	 และ
ระบบนิเวศในพื้นที่อีกครั้ง
	 เชิญชวนคุณผู้อ่านล่องใต้สู่จังหวัดใต้สุดของสยามประเทศ	ไปดูกันว่าเยาวชน
กลุ่มนี้เขาได้ช่วยฟื้นฟูนำ้าตกกันอย่างไร?

18
‘ฉัตรวารนิ’ วันที่สายนำ้าเปลี่ยนไป 
เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
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‘ฉัตรวาริน’ 
จากธารแสนงาม สู่ลํานํ้าแห่งขยะ

 ‘นำา้ตกฉตัรวารนิ’ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนทีอุ่ทยานแหง่ชาตบิโูด-สไุหงปาด ีถือเปน็
แหล่งต้นนำา้หลักท่ีใช้ในการผลิตนำา้ประปาให้คนท้ัง อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อุปโภคบริโภค
มายาวนาน อกีทัง้ดว้ยความสวยงาม ก็ทำาใหน้ำา้ตกแหง่นีเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วสำาคญั
ของ จ.นราธิวาส และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมไปถึงนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศมาเลเซยี 
ที่นิยมมาท่องเที่ยวในเทศกาลสำาคัญต่างๆ อยู่เนืองๆ
 “หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำาให้นำา้ตกฉัตรวาริน 
จากท่ีเคยเป็นนำา้ตกท่ีงดงามกลับกลายเป็นสายนำา้ท่ีมีขยะกลาดเกล่ือน ไม่มีใครดูแล 
กลุม่เยาวชนพงลแีป สไุหงปาดี จงึลกุขึน้มาปกปอ้งสายนำา้ของบา้นตวัเอง ดว้ยการ
ปลุกสำานึกของทุกคนให้หันกลับมาสนใจดูแลนำ้าตก” โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง 
หรือ ‘ครูอาวี’ ครูการศึกษานอกโรงเรียน อ.สุไหงปาดี และท่ีปรึกษาของกลุ่ม กล่าวถึง
แรงบันดาลใจท่ีทำาให้กลุ่มเยาวชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรนำ้าในพ้ืนที่บ้านเกิด
ของตัวเอง 
 จนกระทั่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งท่ีเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ได้รวมตัวกัน   
ไปเที่ยวนำ้าตกฉัตรวาริน และเกิดคำาถามขึ้นว่า “ทำาไมขยะที่นี่เยอะจัง” 
 จากสภาพอันเสื่อมโทรมของนำ้าตกท่ีได้พบเห็น ทำาให้กลุ่มเยาวชนเกิด
ความรู้สึกอยากแก้ปัญหาขยะให้แก่นำา้ตกของบ้านเกิด จึงเกิดการรวมตัวและก่อต้ัง
เป็น ‘กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี’ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 
 ซ่ึงปัญหาขยะเกล่ือนนำา้ตกมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำานึกของนักท่องเท่ียว
และคนในชุมชน ท่ีไม่เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังขาดความรู้
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะบนแหล่งต้นนำ้า ส่งผลต่อความสะอาดของ
พื้นที่กลางนำ้าและปลายนำ้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง 
 กลุ่มเยาวชนพงลีแปจึงได้วางเป้าหมายในการทำากิจกรรมของกลุ่มไว้ท่ี
การสร้างจิตสำานึกให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพ้ืนท่ี ให้หันมารักษาและฟ้ืนฟูนำา้ตก
ฉัตรวารนิเป็นสำาคญั และมกิีจกรรมดา้นอืน่ๆ เปน็สว่นเสรมิ ดงัที ่อานันต ์ดอืราแม 
หรือ ‘ดี’ ประธานกลุ่ม กล่าวไว้ว่า 
 “เป้าหมายของกลุ่ม คือ ทำาให้เยาวชนและคนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์     
ป่าต้นนำ้า หันมาช่วยกันจัดการปัญหาขยะบนนำ้าตกฉัตรวาริน 

เป็นการฝึกความอดทน บริหารจัดการ 
และต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาสูงมาก
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สร้างแนวร่วม
ดูแลรักษานํ้าตก

 ด้วยแนวคิดทีว่า่นำา้ตกฉตัรวารินเปน็สมบตัขิองทกุคน ดงัน้ัน หน้าทีใ่นการ
ช่วยกันดูแลรักษานำ้าตกจึงไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหน่ึง แต่ทุกคนต้องเข้ามา     
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นแนวคิดที่ ‘โครงการปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรักษ์นำ้าตก      
ฉัตรวาริน’ นำามาใช้ เพ่ือดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาช่วยกัน
จัดการขยะบนนำ้าตกฉัตรวาริน
 กลุม่เริม่ตน้ด้วยการจดัเวทีประชาคม โดยดงึชมุชนและหน่วยงานราชการ
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะบนนำ้าตก       
ฉัตรวาริน เพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลขยะอย่างยั่งยืน โดย
มีหมุดหมายแรกอยู่ที่การปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ไว้สำาหรับเป็นจุดพักและจัดการ
ขยะบนนำ้าตก  
 กลุ่มได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มาร่วมเวที แต่ด้วยภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานค่อนข้างรัดตัว และเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำาให้กลุ่มต้องจัดเวที
ถึง 2 ครัง้ แตอ่ย่างไรก็ตาม การจดัเวทีก็ไดรั้บการตอบรับทีด่ ีมผีูใ้หญ่บา้น องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล ชาวบา้น และตวัแทนอทุยานแหง่ชาตบิโูด-สไุหงปาด ีมาเข้าร่วม 
โดยมีดี ครูอาวี และผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ีเป็นผู้ดำาเนินการหลักในเวที และมี อารีซา เจ๊ะสือแม 
หรือ ‘ลา’ แกนนำากลุ่ม คอยช่วยบันทึกการประชุม
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 บรรยากาศการประชมุหารอืในเวทีน้ัน ผูเ้ขา้ร่วมมแีนวความเหน็ไมต่รงกัน 
โดยมองว่ามีคนที่รับผิดชอบดำาเนินงานในส่วนนี้อยู่แล้ว และข้อเสนอของกลุ่ม      
จะเป็นการเพ่ิมภาระจากงานทีร่บัผดิชอบอยู่เดมิ แตอ่ย่างไรก็ตาม สดุท้ายเวทก็ีได้
ข้อตกลงและวางแนวทางการทำางานร่วมกันระหว่างเยาวชน ชาวบ้านในชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
โดยจัดแบ่งหน้าท่ีการทำางานออกเป็นส่วนๆ คือ การเก็บและคัดแยกขยะเป็นหน้าท่ีของ
เยาวชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และชาวบ้านช่วยกันดูแล การกำาจัด
ขยะมีองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นผู้จัดการ และการนำาขยะที่สามารถขายได้มา
ขายต่อ มีชาวบ้านและ ชรบ. เป็นผู้จัดการ
 เมื่อมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบกันเสร็จแล้ว กลุ่มก็ได้ดำาเนินการ
ปรบัปรงุโรงเรอืนคดัแยกขยะบนนำา้ตกฉตัรวารนิ โดยได้รบัอนุญาตให้ใชอ้าคารของ
อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี แต่แล้วในขณะที่โรงเรือนคัดแยกขยะกำาลังเป็นรูป
เป็นร่าง ปัญหาใหญ่ก็เกิดข้ึน เม่ือมีการปรับเปล่ียนผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมท่ีผู้ใหญ่บ้าน
คนเก่าให้ความรว่มมอืกับกลุม่เป็นอย่างดี แต่ผูใ้หญ่บา้นคนใหมยั่งไมเ่ข้าใจแนวคดิ
ในการทำางานของกลุ่ม จึงไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้ใช้อาคารทั้งที่ได้
ขออนญุาตจากทางอทุยานฯ ไว้แลว้ โดยให้เหตุผลว่า โรงเรือนคดัแยกอยู่ดา้นหนา้
อาคาร จะทำาให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม และต้องการใช้พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นท่ีจอดรถ
มากกว่า โรงเรือนคัดแยกขยะที่ตั้งใจไว้จึงยังไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จได้
 “ในสว่นนีเ้ปน็การฝกึความอดทน การบรหิารจดัการ และตอ้งใชท้กัษะการ
แก้ปญัหาสงูมาก” ครอูาวีสรปุถึงปญัหาทีเ่กิดขึน้ ซึง่กลุม่ตอ้งรว่มใจกนัหาทางออก
ต่อไป 
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 แม้การสร้างแนวร่วมในการฟ้ืนฟูดูแลนำ้าตกยังไม่สามารถก่อร่างสร้าง      
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กลุ่มก็ไม่ย่อท้อ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่อเน่ือง คือ ‘เผยแพร่
แนวคิด ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำานึกในการดูแลรักษานำ้าตกฉัตรวาริน ให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง’ คือ
 1. การรณรงค์ทางวิทยุชุมชน โดยทุกๆ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา             
16.00 - 17.00 น. กลุ่มได้รับโอกาสจาก สวท.สุไหงโกลก 106.5 Mz ให้ไปจัดรายการ 
‘เยาวชนพงลีแปฯ หัวใจอนุรักษ์’ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มและให้ความรู้เรื่อง
ขยะและสิง่แวดลอ้ม มคีรอูาวีและดเีปน็ผูด้ำาเนนิรายการหลกั และมนีอ้งๆ จากกลุม่
ผลดัเปลีย่นกันมาเปน็ผูร้ว่มรายการ โดยจะมกีารแบง่หนา้ท่ีในกลุม่ว่า สปัดาห์ไหน
ใครต้องมาร่วมรายการ คนนั้นก็จะต้องเตรียมเน้ือหาที่จะพูด และจะมีฝ่ายดูแล   
ของรางวัลสำาหรับช่วงการร่วมสนุกหน้าไมค์ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจจาก   
แฟนรายการเป็นอย่างดี
 เน้ือหาในรายการจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆ เช่น ช่วงร้อยวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม 
ช่วงหน้าไมค์ และช่วงเรารักษ์นำ้าตกฉัตรวาริน ซึ่งเป็นช่วงที่เพ่ิมเข้ามาในระหว่าง   
การทำาโครงการ ซึง่ผลจากการประชาสมัพันธ์ให้ความรูท้ำาใหผู้ฟั้งไดร้บัความรูเ้รือ่ง
สิ่งแวดล้อมและขยะควบคู่ไปกับความบันเทิง และเยาวชนในกลุ่มเองก็ได้
ประสบการณ์  ได้ความรูจ้ากส่ิงท่ีตนเองคน้คว้าเพ่ือเตรียมมาพูดในรายการ เปน็การ
ฝึกพูดไปในตัว และฝึกเรื่องการใช้เสียงและการเล่าเรื่องราว
 2. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้แก่นักท่องเที่ยวบนนำ้าตกฉัตรวาริน มีการจัดขึ้น
ท้ังหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเยาวชนในกลุ่มจะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง       
ให้ความรู้ เดินถือป้ายรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ และเดินเก็บขยะไปพร้อมๆ กัน 
โดยกิจกรรมนี้ดีรับหน้าที่เป็นท้ังผู้ประสานงาน ออกแบบป้ายรณรงค์ และพิธีกรที่
ให้ความรู้โดยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง มีครูอาวี ลา และเพื่อนในกลุ่มบางคน
มาคอยสับเปล่ียนช่วยเป็นพิธีกรบ้าง โดยท่ีลาเองน้ันก็จะคอยช่วยดูแลเร่ืองสวัสดิการ
ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

รณรงค์ ให้แนวคิด 
ปลูกฝังจิตสํานึก

ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ 
ได้พูดให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ ผมรู้สึกดีใจท่ีเห็น
นักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย
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 ผลตอบรับจากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว 
กลุ่มยังได้ช่วยกันเก็บขยะ ทำาให้นำ้าตกสะอาดขึ้นด้วย แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วน
ท่ีไมใ่หค้วามรว่มมอื ขณะทีบ่างสว่นก็นำาขยะมาให้กับทางกลุ่ม เพราะมองทางกลุ่ม
เป็นคนเก็บขยะ แต่อย่างน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจจากกิจกรรมนี้ก็คือ เยาวชน
ในกลุม่เกิดพัฒนาการในตวัเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอื ทักษะการสือ่สารกบัชมุชน
 “ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ ได้พูดให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ  
ผมรู้สึกดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย” ดีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 นอกจากรณรงค์ผา่นวิทยุชมุชนและรณรงค์ในพ้ืนท่ีประสบปญัหาจรงิแลว้ 
กลุม่ยังมุง่สรา้งจิตสำานึกให้แก่เยาวชนในพ้ืนทีม่าเปน็แนวรว่มจดัการขยะบนนำา้ตก
ฉตัรวารนิ ดว้ยกิจกรรมสรา้งแกนนำาเยาวชน ทีเ่ปน็การลงพ้ืนท่ีอบรมให้ความรูเ้รือ่ง
ปัญหาขยะบนนำา้ตกฉัตรวาริน ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ 
นำา้ตก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโผลง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านโคกตา 
และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง 257 คน
 กิจกรรมครั้งน้ี กลุ่มได้ออกแบบใบงานเรื่องขยะให้เด็กๆ ได้ระดมสมอง    
ฝึกวิธีคิดและนำาเสนอ สอดแทรกการเล่นเกมสันทนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ซึ่งมีดีทำาหน้าที่เป็นกระบวนกรดำาเนินกิจกรรม สลับกับเพื่อนๆ ที่ขึ้นมา
ช่วยกันให้ความรู้น้องๆ ขณะที่ครูอาวีจะคอยสนับสนุนเร่ืองส่ือให้ความรู้ และลา

การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ 
ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องของ
ความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรู้
สรา้งแกนนำาเดก็ขึน้มาแทนรุน่ปจัจบุนัทีจ่ะแบง่
การทำางานอย่างเป็นระบบ

เจาะกลุ่มเยาวชน 
สร้างคนพันธุ์อนุรักษ์
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คอยชว่ยดูแลเรือ่งสวัสดิการร่วมกับเพ่ือนๆ สมาชกิในกลุ่ม โดยนอกจากกิจกรรมให้
ความรู้ควบคู่สันทนาการแล้ว ยังมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจอยากเป็นแกนนำา
เยาวชน ให้สมัครเข้าร่วม ‘ค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรักษ์นำ้าตกฉัตรวาริน’ เพ่ือร่วม
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และร่วมรณรงค์เรื่องขยะต่อไปอีกด้วย
 กิจกรรมโดยภาพรวมดำาเนินไปได้ด้วยดี มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม
จำานวนมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงาน ที่หนังสือขอความร่วมมือจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถูกส่งต่อไปถึงบางโรงเรียนและอาจารย์บางท่าน 
นักเรียนบางห้องจึงไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมอย่างน่าเสียดาย
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มก็ยังได้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำาจำานวนมาก 
ซึง่ก็ได้นำาไปสูก่ารจดัค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรกัษน์ำา้ตกฉัตรวารินข้ึนเปน็เวลา 3 วัน 
2 คืน ถึงแมว่้าในวนัเริม่ค่ายจะมเีหตรุะเบดิเกิดขึน้ใกล้ๆ  กับสถานทีจ่ดัคา่ย แตด่ว้ย
ความมุ่งม่ันของแกนนำากลุ่มท่ีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เตรียมงานกันมาขนาดน้ีแล้ว
ก็จัดเถอะ” ก็ทำาให้ค่ายเดินหน้าต่อไป แม้จะมีผู้ปกครองของนักเรียนบางคนเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย พาบุตรหลานกลับไปก่อน แต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุ    
ความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก และค่ายก็ดำาเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น 
 กิจกรรมภายในค่ายน้ัน เด็กๆ ได้ฝึกระดมความคิดเก่ียวกับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี ผ่านการลงสำารวจสภาพของลำานำ้าด้วยกระบวนการ      
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ผมใชท้กัษะทีต่นเองมคีอืการเล่นปนัจกัสลัีต...
มาฝึกสอนให้กับสมาชิกกลุ่ม...ทำาให้เด็กๆ    
มีกิจกรรมได้ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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นกัสบืสายนำา้เชือ่มโยงกับระบบนเิวศปา่ ก่อนลงมอืรวมพลงักันทำาปา้ยรณรงคแ์ละ
เก็บขยะบนนำา้ตกฉตัรวารนิดว้ย ซึง่แมก้ารจดัคา่ยจะมอีปุสรรคอยู่บา้ง ในเร่ืองของ
ทีพั่ก วิทยากรทีเ่ชญิไว้ไมส่ะดวกมาร่วมกจิกรรม และการบริหารเวลาไมสั่มพันธ์กับ
กระบวนการ ทำาให้ไม่สามารถสอดแทรกเนื้อหาได้ครบถ้วนดังที่ตั้งใจ แต่โดย     
ภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่ายประสบความสำาเร็จ เกิดเครือข่ายแนวร่วมรุ่นพ่ีรุ่นน้อง     
นักอนุรักษ์ขึ้น และถือเป็นกิจกรรมคร้ังแรกท่ีครูอาวีปล่อยให้เยาวชนเป็นผู้จัดการ
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบงานกันด้วยตัวเองอีกด้วย
 “การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ      
ได้เรยีนรูเ้รือ่งของความรบัผดิชอบกับตนเองและสว่นรวม เรยีนรูท้ีจ่ะแบง่การทำางาน
อย่างเป็นระบบ ฝึกทำางานรณรงค์ และฝึกพูดในรายการวิทยุ” ลากล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจ
 สิง่เหลา่น้ีคือความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดข้ึีนของทัง้เยาวชน ชุมชน และ
นำา้ตกฉตัรวารนิ ซึง่แน่นอนวา่การอนุรกัษจ์ะยังไมส่ิน้สดุลงแคน่ี ้เพราะด้วยจติสำานกึ
ที่เปี่ยมล้น ทำาให้กลุ่มพร้อมจะดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือให้
นำ้าตกฉัตรวารินกลับมาอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธ์ิ เป็นแหล่งต้นนำ้าที่คนใน 
อ.สไุหงปาด ีไดใ้ชอ้ปุโภคบรโิภค และเปน็แหลง่ทอ่งเท่ียวทีส่ำาคญัของ จ.นราธิวาส 
สืบไปตราบนาน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ปัญห�ขยะที่นำ้�ตกฉัตรว�ริณ

มีม�กขึ้นเรื่อยๆ และข�ดก�ร

จัดก�ร
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เย�วชนพงลีแป สุไหงป�ดี จัดเวที

ประช�คมและปรับปรุงโรงเรือน

คัดแยกขยะบนน้ำ�ตก

รณรงค์ปลูกจิตส�นึกให้ชุมชน

และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้เป็นที่



“การได้มาทำากิจกรรมทำาให้ไดรู้ ้ไดท้ำา และไดเ้ห็นวา่เราสามารถดแูล
บ้านเกิดของเราได้ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน เช่น การทิ้งขยะ คัดแยก
ขยะ ไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านค้าถ้าไม่จำาเป็น ใช้ถุงผ้าแทน ใช้ผ้า
แทนกระดาษทิชชู อีกทั้งทักษะต่างๆ ก็พัฒนาข้ึน อย่างเร่ืองความ
กล้าแสดงออก เมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่หลังจาก           
ทำากิจกรรมกับน้องๆ ทำาให้กล้าทำา กล้าแสดงออก และกล้าคิดมากข้ึน 
ตอนน้ีได้มานำาสันทนาการเอง สามารถบรรยายเร่ืองนำา้ตก เร่ืองขยะได้ 
รวมถึงเขียนโครงการได้ด้วย”

“ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ จากการทำาโครงการ จากเดิม       
ไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองขยะ และยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
แต่หลังจากทำาโครงการ ทำาให้มีความรู้เรื่องการกำาจัดขยะ เห็น
แนวทางท่ีจะทำาให้นำ้าตกสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เช่น จากเดิมเป็นคนไม่มั่นใจ ไม่ค่อยกล้าคิด ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมจะตื่นเต้นมาก เพราะยังไม่มี
ประสบการณ์และยังไมก่ลา้ท่ีจะลงมอืทำา แตห่ลงัจากไดท้ำาโครงการ
ก็มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน กลา้ท่ีจะประสานงานกับผูใ้หญข่อง
ทางอุทยานแห่งชาติ จิตใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อเห็นพลังของน้องที่เริ่ม
เปล่ียนแปลง เม่ือได้เห็นเยาวชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะดูแล  
นำ้าตกของเรา”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

อ�นันต์ ดือร�แม (ดี)
ประธานกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

อ�รีซ� เจ๊ะสือแม (ล�)  
ผู้ประสานงานและการเงินกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ 



ครูอาวีมีบทบาทในการสอนสิ่งต่างๆ 
ผ่านการลงมือทำางานจริง ให้เยาวชน
ไดเ้รยีนรู้และพัฒนาตวัเองผา่นการทำา
กิจกรรม และชว่ยสนับสนนุการทำางาน
ของเยาวชนด้วยการลงไปร่วมทำางาน
กับเยาวชน

“อยากให้ชุมชนตระหนักถึงเรื่อง         
สิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ และอยากสรา้ง
แกนนำาเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนในพ้ืนท่ีให้มปีระสทิธิภาพ 
รักษ์และหวงแหนบ้านเกิด โดยการ
ทำางานรว่มกับเยาวชน ตอ้งเปดิใจและ
ให้โอกาสว่า บางงานเด็กๆ ก็สามารถ
ทำาเองได้ โดยที่เราคอยดูอยู่ห่างๆ 
เวลามีปัญหาต่างๆ ก็นำามาคุยกัน       
ในกลุ่ม”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ น�รอเอ็ง (อ�วี) 
อาจารย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

โครงก�รปลูกใจ…เมล็ดพันธุ์รักษ์นำ้�ตกฉัตรว�ริน
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

หัวหน้�โครงก�ร
นายอานันต์ ดือราแม 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวอารีซา เจ๊ะสือแม
2. นายอิสซัน อูมา  
3. นายอานูวา ตาเฮ  
4. นายอาลีมิง สตาปอ 
5. นางสาวยามีละห์ นารอเอ็ง  
6. นายอานูวา อูเซ็ง  
7. นายมะดิง สือแม  
8. นายมาหามะกอรี ยูโซ๊ะ   
9. นายอาปีเด็น หะยีมามะ  
10. นางสาวบิสมี ระเด่นมนตรี
11. นายมะรีดวน กะจิ

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง  
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี
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กระบวนการ 
“ปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักษ์โลก”
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 ท่ามกลางสภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ที่กำาลังเสื่อมโทรมไปทั้งระบบ ทั้งป่าไม้ สายน้ำ� ผืนดิน และอากาศ คนอนุรักษ์
จำานวนไมน้่อยต่างขะมกัเขมน้สานตอ่ลมหายใจของธรรมชาตไิว้ ไปพร้อมๆ กับการ
ขยายแนวร่วมทั้งที่เป็นบุคคลและชุมชนอย่างสุดกำาลัง ซึ่งบางแห่งบางท่ีก็ประสบ
ความสำาเร็จ แต่บางท่ีบางแห่งก็ไม่ ด้วยข้อจำากัดของทรัพยากรบุคคลและทุนหนุน
เสริม
 โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีข้อจำากัดมากมาย ทำาให้การขยาย    
แนวร่วมก่อเกิดได้ยาก คนอนุรักษ์ในพ้ืนที่นั้นๆ จึงค่อยๆ เหี่ยวแห้งเฉาไปเหมือน   
ผืนป่าที่กำาลังล้มตายด้วยภัยแล้ง
 การมีกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนกลุ่มคนอนุรักษ์ โดยเฉพาะ   
กลุม่เยาวชนทีเ่ปรยีบดังไมอ้อ่น จงึเปน็แนวทางทีน่า่สนใจและนา่จะมปีระสทิธิภาพ
ในการสรา้งคนและเครอืข่ายการอนรัุกษอ์ย่างย่ังยืน เปรียบเหมอืนสายน้ำ�ทีผ่ดุเผย
จากตาน้ำ� ไหลล่องผ่านผืนป่า ชุบชูต้นกล้าให้เติบใหญ่สู่อนาคต

โลกแย่แก้ที่คน	ปลุกพลังพลเมืองเด็ก

 “ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน         

เกิดจากการรุกและใช้ธรรมชาติอย่างทำาลาย ทำาให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม ไม่ว่า       

จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำาลายป่า การทำาลายทรัพยากร

ชายฝ่ัง การทำาลายแหล่งน้ำ� การแก้ปัญหาระยะยาวท่ีจะทำาให้คนทำาลายส่ิง

แวดล้อมน้อยลง หรือฟ้ืนฟูให้กลับมาอยู่ในจุดสมดุลท่ีทำาให้คนกับส่ิงแวดล้อม

สามารถอยู่ร่วมและเก้ือกูลกันในระยะยาวได้ ต้องเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

ของคน ซึง่เรา  มองว่า การเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรมคนควรจะทำาต้ังแตเ่ดก็ๆ” 

คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำานวยการมูลนิธิกองทุนไทย กล่าวถึงแนวคิดที่เป็นจุดตั้ง

ต้นของ  กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน

 เพราะทีผ่า่นมา งานสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยสว่นใหญ่มุง่เนน้ไปทีผู่ใ้หญ่

และชุมชนเป็นหลัก ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใหญ่นั้นเป็นไปค่อนข้างยาก
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 “จึงคิดว่าการเริ่มต้นกับเด็กท่ีกำาลังโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะเข้าใจปัญหา        

ส่ิงแวดล้อมได้ดีกว่า เกิดความตระหนักได้ง่ายกว่า และอาจทำาให้การใช้ชีวิตในระยะ

ต่อไปของเขาเอง มีแนวโน้มที่จะไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม หันมาตระหนัก พยายาม

รักษา อยู่ร่วม และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมา เพ่ือที่จะทำาให้สิ่งแวดล้อมใน     

รุ่นลูกรุ่นหลานมีความอุดมสมบูรณ์” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม

 จากแรงบนัดาลใจทีมุ่ง่พัฒนาเยาวชนให้เกิดจติสำานึกดา้นส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

นำาไปสู่การอนุรักษ์ในระยะยาว มูลนิธิกองทุนไทยจึงร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�

เย�วชน ซึง่จะเขา้มามบีทบาทในฐานะกลไกท่ีจะสนับสนุนเยาวชนใหเ้ข้ามาทำางาน

ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม

 “ปัจจุบันในสังคมไทยยังไม่มีกลไกท่ีจะสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามาทำา

กิจกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างชดัเจนและต่อเน่ือง สว่นใหญ่งานเยาวชนจะเปน็ของ

เอ็นจีโอหรือชุมชน ซึ่งยังขาดกลไกที่ชัดเจน” คุณกรรชิตกล่าวถึงกลไกในการขับ

เคลือ่นงานพัฒนาเยาวชนดา้นสิง่แวดลอ้มในลกัษณะของกองทุน ท่ียังไมม่กีองทนุ

ไหน       ให้การสนับสนุนเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

 “กองทนุสิง่แวดลอ้มมหีลายกองทุน เชน่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม มีกองทุนที่สนับสนุนองค์กรพัฒนาหรือองค์กรชุมชนไปทำากิจกรรม    

เพ่ือสิ่งแวดล้อมได้ หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ก็จะสนับสนุนผู้ใหญ่ แต่ยังไม่มี

กองทุนไหนที่สนับสนุนเยาวชนโดยตรง” คุณกรรชิตกล่าว

 ท้ังท่ีเยาวชนเองก็มีศักยภาพในการดูแลส่ิงแวดล้อม ท้ังระดับของการเรียนรู้

และดูแลแบบง่ายๆ จนถึงระดับการทำากิจกรรมที่มีความซับซ้อน หรือต้องอาศัย
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ความเขา้ใจและใชวิ้ธีการมากข้ึน ซึง่คณุกรรชติมองว่าเยาวชนมศีกัยภาพท่ีจะดแูล

รกัษาส่ิงแวดล้อมได้ อย่างน้อยท่ีสุดก็การดูแลโดยการสร้างความตระหนักของคนใน

ชุมชน หรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเพ่ือร่วมกันดูแลส่ิง

แวดล้อม

 ดงัน้ัน กองทุนสิง่แวดลอ้มเพือ่ก�รพฒัน�เย�วชนจึงเกิดขึน้ เพือ่เปน็

กลไกขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่จะให้เด็กและเย�วชนทั่วประเทศมีบทบ�ทใน

ก�รแก้ปญัห�สิง่แวดลอ้ม ในแงก่�รปรบัเปลีย่นคว�มคดิและพฤตกิรรมของ

คนในชมุชน ให้อยูร่่วมกับสิง่แวดลอ้ม และรกัษ�สิง่แวดลอ้มในระยะย�วได ้

 ในด้านของ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มองว่า การมีกองทุนนี้จะสร้างคุณค่าให้กับ

สังคมไทย เพราะการมีกองทุนฯ จะเป็นโอกาสในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ของ

ประเทศ

 “เมือ่มลูนธิิกองทุนไทยมาหารือเร่ืองการจดัตัง้กองทุนสิง่แวดล้อมฯ เราเห็น

เลยว่าน่ีจะเป็นโอกาสในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ของประเทศเราเลยทีเดียว 

เป็นการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่โดยใช้ประเด็นเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นจุดเร่ิมต้น เพราะ

การทีเ่ยาวชนเขาหยิบโจทย์ในชมุชนตนเองท่ีเขาสนใจแก้ปญัหา หรือกระทำาใดๆ นี่

เป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และรู้จักชุมชนตัวเอง แล้วเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน      

ตัวเองได้ รู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แล้วอยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วม

แก้ปัญหา หรือทำาให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น”

 อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกันระหว่างสององค์กรก็ทำาให้ได้แนวคิด

ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้กับกองทุนคือ ‘เด็ก

ตอ้งเรียนรูจ้�กก�รลงมือทำ�’ และอาศยัโคช้จากกองทุนเปน็พ่ีเลีย้งสร้างทกัษะให้

เยาวชนภายใต้ระยะเวลาในการเรียนรู้อย่างน้อย 5 - 6 เดือน เพื่อให้เยาวชนเขามี

เวลาการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะขึ้นได้

 “กองทุนฯ นี้ออกแบบให้เยาวชนเลือกโจทย์จริงในชุมชนมาออกแบบการ

แก้ปัญหา โดยเยาวชนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเอง ซึ่งต้องช่วยให้เยาวชนเขา

มีทักษะที่จะทำางานได้ เพราะเขาต้องวิเคราะห์ปัญหา ทำางานร่วมกับเพ่ือน หรือ

คนในชมุชนได้ ต้องบรหิารจดัการหลายอย่าง ทัง้งบประมาณ งาน และเวลา ดงัน้ัน 

จึงมองว่ากองทุนน้ีนอกจากสนับสนุนงบประมาณให้เยาวชนไปแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนแล้ว ยังจะต้องสนับสนุนความรู้ และการเสริมศักยภาพเยาวชนร่วมด้วย 

ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายเราจะได้พลเมืองรุ่นใหม่หัวใจสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และ

ทำางานเป็น”

 เม่ือสององค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกัน ก�รปลุกพลังพลเมืองเย�วชนรักษ์

โลกจึงเริ่มต้นขึ้น..
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เป้าหมายของกองทุนฯ

 “เยาวชนเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

ในระยะยาวได้ เพราะเขากำาลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือท่ีจะก้าวเข้ามาแบกรับหน้าที่     

ในการดูแลสังคมในระยะต่อไป การพัฒนาเยาวชนจึงมีนัยสำาคัญที่จะทำาให้สังคม

มีความเข้มแข็ง” คือสิ่งท่ีคุณกรรชิตย้ำ�ชัดถึงบทบาทของเยาวชน ในฐานะกลไก  

การรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งนี่เองคือเป้าหมายของกองทุนส่ิงแวดล้อม       

ที่มีอยู่ 2 ระยะ คือ

 เป้าหมายระยะสั้น 3 - 5 ปี มี 2 เป้าหมาย ได้แก่

 1. พัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมกับโครงการ 1 - 2 ปีแรกให้เข้มแข็ง มีทักษะ

การทำางาน สามารถทำากิจกรรมดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มหรอืขยายผลไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง

ด้วยตัวเองหรือกลุ่มเพื่อน 

 2. เพ่ือให้เกิดกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเยาวชนของประเทศ        

ซ่ึงเป็นกลไกท่ีจะสามารถทำางานในระยะยาวได้ โดยคาดหวังให้กลไกมีความเข้มแข็ง

ในการดำาเนินงาน ทั้งการเข้าถึงเยาวชนในวงกว้าง มีหลักสูตรและกระบวนการ

พัฒนาเยาวชน มีกระบวนการติดตามสนับสนุน (Coach) เยาวชนในพื้นที่ ถักทอ

เชือ่มโยงเยาวชนใหเ้กิดเป็นขบวนหรอืเครอืข่ายท่ีเขม้แข็ง และหาภาคมีารว่มทำางาน

ในระยะยาว

 เป้าหมายระยะยาว มุ่งไปท่ีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำ�ก�ร

เปลีย่นแปลง (Change Agent) หรอืพัฒนาเยาวชนให้เปน็คนรุน่ใหมท่ีม่สีำานึกสิง่

แวดล้อม มีสำานึกสาธารณะ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการที่จะดูแลรักษา

สังคม (Active Citizen) โดยอาศัยการทำากิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นแบบ

ฝึกหัด ในการพัฒนาเยาวชนไปในตัว   

 “เพราะเยาวชนท่ีมาร่วมทำากิจกรรมเขาได้เรียนรู้หลายมิติ โดยเฉพาะในมิติ

การทำากิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการทำางาน การประสานงานกับ

กลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง การประสานกับชุมชน การประสานกับผู้ใหญ่ ซึ่งจะช่วย

พัฒนาทักษะในแง่ความเป็นผู้นำาของเยาวชนได้ ขณะเดียวกัน การที่เขาได้เรียนรู้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น เรียนรู้การเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ทำากิจกรรม        

คลา้ยกัน จะทำาใหเ้ขาเปน็กลุม่ท่ีมสีว่นขบัเคลือ่นปญัหาส่ิงแวดล้อมในระยะยาวได”้ 

คุณกรรชิตกล่าว
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ภาคีร่วมหนุน	กองทุนของ	‘เรา’

 บนเส้นทางของการพัฒนา การมีภาคีเครือข่ายท่ีมาร่วมแรงร่วมใจ        

ชว่ยเหลอืกัน ย่อมสามารถขบัเคลือ่นงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากกวา่การทำางาน

คนเดียว

 การกำาเนิดเกิดข้ึนของกองทุนส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเยาวชนเองก็มี

แนวคิดเช่นนั้น ที่เปิดให้ภาคีในหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นเจ้าของ

กองทุนรว่มกัน 2 ลกัษณะ คอื 1) ภาคท่ีีเข้ามาร่วมบริหารกองทุน และ 2) ภาคทีีม่า

ร่วมดำาเนินงาน ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทย 

โดยมูลนิธิกองทุนไทยทำาหน้าที่เป็นกองเลขานุการ

 การเข้ามาร่วมบริหารกองทุน ทุกองค์กรจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการ

โครงการ เพ่ือกำากับทิศทาง ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน ตลอดจนร่วมพิจารณา

โครงการทีเ่ยาวชนเสนอเขา้มา โดยในปท่ีี 1 มภีาคทีีร่่วมเปน็คณะกรรมการกองทนุฯ 

8 ท่าน จากมลูนธิิกองทนุไทย มลูนิธิสยามกัมมาจล ศนูย์ฝกึอบรมวนศาสตรช์มุชน

เพ่ือคนกบัปา่ (RECOFTC) มลูนธิิสบืนาคะเสถียร กองทนุสิง่แวดลอ้มโลก องคก์าร

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำานักงานประเทศไทย ศูนย์ประสานงานวิจัย    

เพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม และนักวิชาการกรมป่าไม้

 “ในแง่การบรหิารกองทุน มลูนธิิกองทุนไทยตัง้ใจไวต้ัง้แตต่น้วา่ กองทนุน้ี

จะเป็นเจ้าของร่วมกันของหลายภาคี มูลนิธิกองทุนไทยอาสาเข้ามาเป็นตัวยืน       

ให้ก่อน ในระยะยาวก็อาจมีภาคีอ่ืนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย” คุณกรรชิตกล่าวถึง

การบริหารกองทุน 
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 ในสว่นของการมารว่มดำาเนนิงาน รว่มพัฒนาศกัยภาพเยาวชนในโครงการ

ในปีที่ 1 ได้แก่ กลุ่มไม้ขีดไฟ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กลุ่มหุ่นไล่กา      

กลุ่มทำาดมีะ สมาคมปา่ชมุชนอสีาน นกัวชิาการอสิระ รวมถึงมลูนธิิสยามกมัมาจล 

 “ในส่วนการดำาเนินงาน ตอนน้ีทีมงานได้เชื่อมโยงกับภาคี เพ่ือนๆ ใน

องค์กรอื่นท่ีทำางานด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานด้านการพัฒนาเยาวชน ก็รวบรวมมา

ไดก้ลุม่ใหญ่นะครบั เปน็ทีมทีเ่ขา้มาชว่ยพัฒนาศักยภาพ การติดตาม การชว่ยเสรมิ

กลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี รวมๆ แล้วก็เกือบ 20 คนจากเกือบ 10 องค์กร เช่น กลุ่มไม้ขีดไฟ 

ตาวิเศษ ฯลฯ ซึง่เปน็เพ่ือนๆ ภาคีท่ีหนนุชว่ยซึง่กันและกันอยู่ เปน็การเชือ่มกนัแบบ

ไม่เป็นทางการ ลักษณะเป็นอาสาสมัครเสียมากกว่า” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม

 โครงการทีเ่ยาวชนเสนอเขา้มา โดยในปท่ีี 1 มภีาคทีีร่ว่มเปน็คณะกรรมการ

กองทุนฯ 8 ท่าน จากมูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ฝึกอบรม

วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนส่ิง

แวดลอ้มโลก องค์การกองทุนสตัว์ปา่โลกสากล (WWF) สำานกังานประเทศไทย ศนูย์

ประสานงานวิจัย    เพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม และนักวิชาการกรมป่าไม้

 “ในแงก่ารบรหิารกองทนุ มลูนธิิกองทนุไทยตัง้ใจไว้ตัง้แตต่น้ว่า กองทนุน้ี

จะเป็นเจ้าของร่วมกันของหลายภาคี มูลนิธิกองทุนไทยอาสาเข้ามาเป็นตัวยืน       

ให้ก่อน ในระยะยาวก็อาจมีภาคีอ่ืนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย” คุณกรรชิตกล่าวถึง

การบริหารกองทุน 

 ในสว่นของการมารว่มดำาเนนิงาน รว่มพัฒนาศกัยภาพเยาวชนในโครงการ

ในปีที่ 1 ได้แก่ กลุ่มไม้ขีดไฟ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กลุ่มหุ่นไล่กา      

กลุ่มทำาดมีะ สมาคมปา่ชมุชนอสีาน นกัวชิาการอสิระ รวมถึงมลูนธิิสยามกมัมาจล 

 “ในส่วนการดำาเนินงาน ตอนน้ีทีมงานได้เชื่อมโยงกับภาคี เพ่ือนๆ ใน

องค์กรอื่นท่ีทำางานด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานด้านการพัฒนาเยาวชน ก็รวบรวมมา

ไดก้ลุม่ใหญ่นะครบั เปน็ทีมทีเ่ขา้มาชว่ยพัฒนาศักยภาพ การติดตาม การชว่ยเสรมิ

กลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี รวมๆ แล้วก็เกือบ 20 คนจากเกือบ 10 องค์กร เช่น กลุ่มไม้ขีดไฟ 

ตาวิเศษ ฯลฯ ซึง่เปน็เพ่ือนๆ ภาคีท่ีหนนุชว่ยซึง่กันและกันอยู่ เปน็การเชือ่มกนัแบบ

ไม่เป็นทางการ ลักษณะเป็นอาสาสมัครเสียมากกว่า” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม

ก่อร่าง	(โครง)	สร้างกองทุน

 บทบาทในการเปน็กองเลขานกุารของกองทนุ มลูนธิิกองทนุไทย นอกจาก

มีคณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ีกำากับทิศทางการทำางานของกองทุนแล้ว ยังได้แบ่ง

โครงสร้างการทำางานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่
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 ฝ่�ยกระจ�ยทุน ทำาหน้าท่ี 1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนอายุ 15 - 25 

ปี ที่สนใจจากทั่วประเทศ ท้ังเยาวชนในโรงเรียน ในชุมชน ในวิทยาลัย ใน

มหาวิทยาลยั หรอือืน่ๆ 2) คดักรองโครงการทีส่ง่เข้ามา โดยมคีณะทำางานคดักรอง

โครงการ 7 คน จากมลูนธิิกองทนุไทย มลูนิธิสยามกัมมาจล สมาคมสรา้งสรรค์ไทย 

(ตาวิเศษ) และ RECOFTC โดยในขั้นนี้จะคัดกรองให้เหลือ 35 โครงการ เพื่อให้

โอกาสเยาวชนมาพัฒนาโครงการให้ชัดเจนย่ิงข้ึนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ี

กองทุนจัดขึ้น และส่งต่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนโครงการ

เยาวชนในลำาดับสุดท้าย ซึ่งจะสนับสนุนเยาวชนไม่เกินปีละ 25 โครงการ และ 3) 

สนับสนุนงบประมาณ      ในการทำาโครงการแก่กลุ่มเยาวชน 

 “ในการคัดกรองโครงการจะใชค้วามถนดัของแตล่ะองค์กร เช่น RECOFTC

จะเชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนดูแลป่าชุมชน

ของตนเอง และ ตาวิเศษ จะมีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนทำาโครงการส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรียน รวมถึงมูลนิธิสยามกัมมาจลท่ีมีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนทำา

โครงการในชมุชน ทกุองคก์รก็จะมารว่มใหค้วามเห็นและคดัเลอืกโครงการ ซึง่มอง

ว่าการใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แต่ละองค์กรมี มาช่วยกัน จะทำาให้

การทำางานของกองทุนไปไดเ้ร็วข้ึน และตอนนัน้ก่อนจะคดัเลอืกโครงการ เราคยุกัน

วิสัยทัศน์

คณะกรรมก�รกองทุนฯ

เป็นกลไกสร้างการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 
ให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดสำานึกรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำาเพื่อส่วน

รวม มีความเป็นผู้นำา สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเยาวชน ที่มีบทบาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก นักวิชาการอิสระ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลินิธิกองทุนไทย

องค์กรภาคีที่เป็นคณะทำางาน
วิชาการและพัฒนาศักยภาพ
มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล
กลุ่มไม้ขีดไฟ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า สมาคมป่าชุมชนอีสาน
สมาคมสร้างสรรค์ไทย กลุ่มหุ่นไล่กา
กลุ่มทำาดีมะ นักวิชาการอิสระด้าน
การจัดการความรู้

งานระดมทุน

งานกระจายทุน

งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

งานการจัดการ
ความรู้

งานพัฒนาศักยภาพ
และสร้างเครือข่าย

ผู้อำานวยการโครงการ

ง�นบริห�รกองทุน
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ว่าโครงการแบบไหนท่ีเราถือว่าเป็นโครงการท่ีดี จึงออกมาเป็นเกณฑ์ในการคัด

เลือกโครงการของกองทุนด้วย” คุณรัตติกา เพชรทองมา หรือ ‘พ่ีแอ๋ว’ เจ้าหน้าท่ี

โครงการจากมลูนธิิกองทุนไทย เลา่ถึงวิธีคิดเบ้ืองหลงัในการทำางานของฝา่ยกระจาย

ทุน

 จากการพิจารณาของกรรมการคัดเลือกโครงการ ทำาให้สุดท้ายได้เกณฑ์

ในการคัดเลือกโครงการ คือ

 1. เป็นโครงการของเยาวชนโดยเยาวชนเป็นผู้ริเริ่มอยากทำาโครงการ

 2. โครงการที่จะทำาเพียงพอกับศักยภาพของเยาวชน

 3. โครงการมีพื้นที่การดำาเนินงานและมีโจทย์ปัญหาการทำางานชัดเจน

 4. โครงการมีการออกแบบการแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 

 การร่วมมือกับชุมชน

 ฝ�่ยพัฒน�ศกัยภ�พ ทำาหนา้ที ่1) ออกแบบหลกัสตูรการพัฒนาเยาวชน 

2) จดัอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ท้ังในระยะพัฒนาโครงการ ระยะทบทวน

การทำางานและเติมทักษะการทำางานคร่ึงโครงการ และระยะถอดบทเรียนการเรียนรู้   

จากการทำาโครงการ 3) ติดตามสนับสนุน (Coaching) เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 

และ 4) สร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีทีมที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและร่วมเป็น       

พ่ีเลีย้งพัฒนาเยาวชนในขัน้ตอนต่างๆ จากภาค ี8 องคก์ร ไดแ้ก่ มลูนธิิกองทนุไทย 

RECOFTC กลุม่ไมขี้ดไฟ สมาคมปา่ชมุชนอีสาน สมาคมสรา้งสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) 

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา (FEED) นักวิชาการอิสระด้านการจัดการ

ความรู้ และมูลนิธิสยามกัมมาจล

 ฝ�่ยจัดก�รคว�มรู้ ทำาหน้าที ่1) ถอดบทเรยีนการเรียนรูข้องเยาวชนจาก

การทำาโครงการ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ของกองทุนในการพัฒนาเยาวชนด้าน      

สิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบการทำางานของกองทุน หลักสูตรพัฒนาเยาวชน 

เป็นต้น และ 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณะเพ่ือสร้างการ

เรียนรู้และแรงบันดาลใจต่อไป ประกอบด้วยทีมท่ีปรึกษาวิชาการ 2 คน ซึ่งเป็น      

นักวิชาการอิสระ และนักจัดการความรู้อิสระ    
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กระจายทุนสร้างโอกาส	สู่การพัฒนาศักยภาพสร้างทักษะ

 กระบวนการพัฒนาเยาวชนในปีแรก ในนามโครงการปลูกใจรักษ์โลก         

ปีท่ี 1 เร่ิมต้นจาก ก�รกระจ�ยทุน โครงการมีกระบวนการคัดเลือกโดยให้เยาวชนส่ง

ใบสมัคร บอกเล่าเหตุผล แรงบันดาลใจ สิ่งที่อยากทำาเข้ามา แล้วจะมีทีมคัดกรอง

เบือ้งต้นก่อนเขา้สูก่ารพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการ ซึง่ในปแีรกจากท่ีสมคัร

เข้ามา 100 กว่ากลุ่ม ทีมได้คัดกรองเหลือกลุ่มเยาวชนที่ได้รับโอกาสให้พัฒนาข้อ

เสนอโครงการ 35 กลุ่ม ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเหลือ 18 กลุ่ม 

และ    ทำาสัญญารับการสนับสนุนโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบทุนให้

เยาวชนนำาลงไปบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งพี่แอ๋ว อธิบายไว้ว่า 

 “การพัฒนาเยาวชนจะแค่ให้เขามาอบรมอย่างเดียวไม่ได้ เราจึงเน้นการ

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง แนวคิดคือหวังให้เยาวชนบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมเอง 

จากทีแ่ต่เดิมเขาอาจเคยทำากิจกรรมดา้นสิง่แวดล้อมมาแล้วร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

หรือผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ี แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารงานเอง โดยมีทุนสนับสนุน

ตั้งต้นในการทำางานโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท โดยพิจารณาสนับสนุนจาก

แผนการใช้งบประมาณจริงของโครงการเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนระดม

ทุนในชุมชนเพิ่มเติมได้”

 และเมื่อทุนเดินทางลงสู่พ้ืนที่ เมื่อนั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ การ    

สง่เสรมิและตดิตามสอนงานในพ้ืนที ่(Coaching) และการจดัการความรู ้ก็จะเดนิ

ตามลงไป

 ก�รอบรมเชงิปฏบิตักิ�รพฒัน�ศกัยภ�พ เปน็การเตมิความรู้และพัฒนา

ทักษะที่จำาเป็นแก่เยาวชน ซึ่งพี่แอ๋วบอกว่ากระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

 ช่วงท่ี 1 ช่วงพัฒน�โครงก�ร โดยอบรมเชิงปฏิบัติการให้เยาวชน

วิเคราะห์ชุมชน เลือกและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงถึง

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสิ่งท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา ออกแบบกิจกรรมท่ี

นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย มีการดึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้า

กระบวนก�รพัฒน�เย�วชนตลอดโครงก�ร

สื่อส�รง�นโครงก�รผ่�น Website: www.scbfoundation.com , www.tff..or.th Facebook ปลูกใจรักษ์โลก : www.facebook.com/PlookJaiRak และสื่อสารสาธารณะ

ทีมพี่
เลี้ยงวิเคราะห์
และคัดกรอง

โครงการ

อบรมเชิง
ปฎิบัติการ 1: ค่าย
เรียนรู้สู่การพัฒนา

โครงการ

เวทีนำาเสนอ
โครงการเยาวชน

และกรรมการให้ข้อ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ติดตาม
เยาวชนในพื้นที่ 1: 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
และวางแผนบริการ

จัดการ
โครงการ

อบรมเชิงปฎิบัติ
การ 2:ทบกวนการทำา

โครงการระยะครึ่ง
โครงการ

ติดตาม
เยาวชนในพื้นที่ 

2: ติดตามกระบวนการ
ทำางานและถอดบทเรียน

การเรียนรู้ของ
เยาวชน

อบรมเชิงปฎิบัติ
การ 3:สรุปบทเรียน
การทำาโครงการและ

เรียนรู้การระดม
ทุน

โครงการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
เยาวชน

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครค้นหา
เยาวชนที่มีใจ

เยาวชนลงมือทำาโครงการในพื้นที่ระยะเวลา 6 เดือน
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มาร่วมด้วย เป็นโครงการที่ทำาได้บนพ้ืนฐานศักยภาพของทีม เพ่ือสุดท้ายทำาให้

โครงการเยาวชนมีความชัดเจนขึ้น ท่ีสำาคัญคือ เยาวชนได้พัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ และรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ

 “อบรมเชิงปฏิบติั 1 โครงการเน้นใหเ้ยาวชนวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาให้ชดั 

ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบอย่างไร และเก่ียวข้องกับชุมชนและตนเอง

อย่างไร เครื่องมือที่ใช้จึงเป็น เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนชุมชน แผนที่ชุมชน การ

วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT) และ ภูเขาน้ำ�แข็ง เพื่อวิเคราะห์

ปัญหา จัดลำาดับความสำาคัญ ความยากง่ายของปัญหา เน้นการค้นหาโจทย์ให้ได้ 

เพราะก่อนท่ีเด็กจะออกแบบว่าจะทำาอะไร เขาต้องเข้าใจก่อนว่ามันเชื่อมโยงหรือ

กระทบอย่างไร ศกัยภาพและกรอบเวลาตวัเองทำาไดไ้หม และตอ้งดดูว้ยวา่มนัเปน็

โจทยร์ว่มของชมุชนหรอืเปลา่ ถ้าเขาวิเคราะห์ได้ก็จะออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์

ได้” พี่แอ๋วกล่าว

 โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหา ทีมงานใช้ ต้นไม้ปัญหา เป็น

เครื่องมือ เพ่ือแตกรากให้เห็นสาเหตุของปัญหาจริงๆ รวมไปถึงใช้ผังใยแมงมุม   

ร่วมด้วย

 

 “ทำาเรื่องต้นไม้ปัญหา ให้เด็กดึงข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนมา      

1 ปัญหา แล้ววิเคราะห์ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร มีสาเหตุจากอะไร เกิดผลกระทบ

อะไร แล้วก็ทำาผังใยแมงมุม เพื่อแยกเรื่องสาเหตุของปัญหาอีก” คุณลัดดา วิไลศรี 

หรือ ‘พี่เปิ้ล’ เจ้าหน้าที่โครงการจากมูลนิธิกองทุนไทย กล่าวเสริม 

 ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี ได้ช่วยให้การทำางานของน้องๆ เยาวชนเข้าท่ีเข้าทาง

มากขึ้น

 “โจทย์ของเดก็เลก็ลง บางกลุม่นำาไปสูก่ารออกแบบกิจกรรมทีน่ำาไปสูก่าร

แก้ปัญหาได้ หลายกลุ่มตอนที่มาอบรมมาด้วยโจทย์ใหญ่ เช่น กรณีของกลุ่ม         

ฮักนะเชียงยืน ตอนแรกโจทย์เขาจะแก้ปัญหาเร่ืองน้ำ�ท่วมน้ำ�ขัง เพราะคิดว่าชาวบ้าน

จะเดือดร้อน แต่พอใช้กระบวนการนี้วิเคราะห์พบว่า พ้ืนท่ีตรงน้ันมีคนเดือดร้อน     

แคค่นเดยีว มนัไมใ่ชป่ญัหารว่มของชมุชน สดุทา้ยเดก็เอาเครือ่งมอืไปทำากับเพ่ือน

ในกลุ่ม แล้วพัฒนาโจทย์ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนมาทำาเรื่องการปลูกแคนตาลูปโดย
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ไมใ่ชส้ารเคม ีหรอือย่างเยาวชนจากโรงเรยีนห้างฉัตรวิทยา ตอนแรกจะทำาท้ังตำาบล

ท้ังหมู่บ้าน แต่กระบวนการน้ีทำาให้สามารถกำาหนดครัวเรือนได้ เห็นกลุ่มเป้าหมายชัด 

คือ 20 ครัวเรือนต้นแบบท่ีทำาได้จริง วางให้พอกับศักยภาพตัวเองและเกิดผล” พ่ีแอ๋ว 

ยกตัวอย่าง

 อย่างไรก็ตาม ด้วยความซบัซอ้นของเคร่ืองมอืเองก็กลายเปน็อปุสรรคของ

เยาวชนอีกหลายกลุ่ม

 “เครื่องมือมันซับซ้อนหลายข้ัน เรื่องๆ เดียวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา      

เราใชถึ้ง 3 เครือ่งมอื เด็กเลยสับสน เราก็สบัสน (หวัเราะ) เพราะเราก็ยังใหมกั่บการ

ใช้เคร่ืองมือน้ีกับเด็ก หรืออย่างภูเขาน้ำ�แข็งก็ถือว่ายากมากสำาหรับเด็ก พอจบคร้ังน้ี

เด็กบอกเจ็บหัวหมดเลย (หัวเราะ) ครั้งที่ 2 ก็เลยปรับลดเครื่องมือบางเครื่องมือลง 

ตั้งคำาถามให้ง่ายขึ้น” พี่เปิ้ลกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 ชว่งท่ี 2 หลงัจากใหเ้ยาวชนทำางานในชมุชนประมาณ 3 เดอืน ทีมพ่ีเลีย้ง 

(Coach) กองทนุ จะชวนเยาวชนมาสรปุบทเรยีนก�รเรยีนรูค้รึง่โครงก�ร พรอ้ม

ทั้งเติมเครื่องมือหรือทักษะตามความเหมาะสม ซึ่งทีมพ่ีเลี้ยงจะวิเคราะห์จากการ

ลงพ้ืนที่ สำารวจดูว่าเยาวชนขาดทักษะด้านไหน อะไรที่ต้องเติมเพ่ือให้เยาวชน

สามารถทำางานต่อได้ และเป็นการทบทวนแผนการทำางานไปด้วยในตัว เพ่ือให้

เยาวชนกลับไปดำาเนินงานต่อได้ 

 “เรามองว่าการอบรมคร้ังแรกช่วงพัฒนาโครงการ มันเป็นเชิงแนวคิด 

(Concept) กว้างๆ แต่พอลงมือทำาจริงอาจจะเจอปัญหา จึงวางแผนจัดอบรม         

เชิงปฏิบัติการตรงส่วนกลางไว้ ให้เยาวชนมาลองทบทวนแผนว่าจะปรับยังไง แต่ก็

ต้องยึดเป้าหมายเดิม” พี่แอ๋วอธิบายเพิ่มเติม

 อบรมเชงิปฏิบัติการคร้ังน้ีจึงเนน้ไปทีก่ารเสรมิศกัยภาพและทักษะท่ีจำาเปน็ 

โดยเฉพาะ เรื่องการสื่อสาร ซึ่งทีมงานวิเคราะห์ได้จากการลงพ้ืนท่ีว่า เยาวชน    

หลายกลุ่มยังขาดทักษะด้านน้ี เพราะการทำาโครงการต้องมีการส่ือสารกับชุมชน 

หรือกับบุคคลอื่นๆ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากไทยพีบีเอสมาเติมทักษะด้านนี้             

กับอกีประเดน็คอืการใหเ้ยาวชนไดท้บทวนแผนการทำางาน เพราะจากทีล่งพ้ืนทีไ่ป

ติดตามการทำางานในพ้ืนที่พบว่ามีหลายกลุ่มท่ีทำางานไม่ตรงกับแผนท่ีวางไว้ 

กระบวนการจึงออกแบบให้มีการทบทวนเป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา      

ถอดบทเรียนถึงคุณค่าจากการทำางานที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และปรับแผนการทำางาน

เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม               

ซึ่งกระบวนการนี้ได้ส่งผลไปถึงความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในรูปของเครือข่ายอีกด้วย 

 “ความสำาเร็จของค่ายนี้นอกจากกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้แล้ว ยังเกิด    

เครือข่ายเยาวชน การแลกเปล่ียนทำาให้เข้าใจงานของเพ่ือน บางกลุ่มสามารถเล่าถึง

งานเพื่อนได้เหมือนงานตัวเอง งานของบางกลุ่มไปเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนด้วย 

อย่างห้วยทรายท่ีฟังของพลับพลึงธารก็รู้สึกอยากไปทำากับเพ่ือนด้วย และในวันสุดท้าย
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เราก็เสริมเรื่องการระดมทุน ท่ีไม่ใช่แค่ระดมเงิน แต่เป็นความร่วมมือจากชุมชน    

โดยให้ฝึกออกแบบจากงานของเขาเอง” พี่แอ๋วกล่าว

 ช่วงที่ 3 เป็นเวทีสรุปบทเรียน เพื่อให้เยาวชนเห็นว่างานที่ได้ทำามานั้น       

เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่าใดต่อทั้งตัวเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้เยาวชน

ทบทวนตัวเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม 

กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่	ทั้งพี่เลี้ยงและเยาวชน

 การติดตามสนับสนุนเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติการ เกิดจาก

แนวคิดท่ีว่า การจะพัฒนาเยาวชนท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนถ่ินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพน้ัน ไม่สามารถเกิดได้จากการเรียกเยาวชนมาอบรมเชิงปฏิบัติการที่

พ้ืนท่ีส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่ทีมพ่ีเล้ียง (Coach) ต้องลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำาความเข้าใจ

และรู้จักบริบทของพื้นที่นั้นๆ ด้วย

 “การจะพัฒนาเด็กได้ การโค้ชต่างๆ ต้องเข้าใจและรู้จักบริบทพ้ืนท่ีท่ี

เยาวชนทำาโครงการด้วย เพราะโจทย์ปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่การทำางานของแต่ละ

พ้ืนที่อาจแตกต่างกัน เพราะบริบทชุมชนต่าง บริบทคนก็ต่าง อีกอย่างหน่ึงคือเรา

มองว่าเวลามาค่ายตรงส่วนกลาง เด็กจะมาได้แค่กลุ่มละ 3 คน แต่งานโครงการนี้

เรามองถึงกลุ่มเยาวชน ไม่ได้มองแค่แกนนำา ฉะนั้นการที่เขาจะเดินได้ ไม่ใช่เดินได้

แคค่นหรอืสองคน แต่มันต้องเดินได้ด้วยกลุ่ม” พ่ีแอ๋วเผยแนวคิด ก่อนอธิบายต่อถึง

กระบวนการลงพื้นที่ 2 ครั้ง ด้วยเป้าหมายที่แตกต่าง

 “การลงไปพ้ืนท่ีคร้ังท่ีหน่ึงคือลงไปรู้จักเด็ก รู้จักพ้ืนท่ี และชวนเขามองเป้าหมาย

ร่วม รื้อทำาความเข้าใจ ชวนคุยทบทวนเป้าหมายงานเขา ส่วนการลงพื้นที่ครั้งที่ 2

เป็นการจัดการความรู้ไปด้วยในตัว คือ เป็นการโค้ชกระบวนการทำางาน ทีมพี่เลี้ยง
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จะลงพ้ืนท่ีไปในวนัทีเ่ดก็มกิีจกรรม โดยเราจะชวนเยาวชนวางแผนก่อนทำากิจกรรม 

(Before Action Review) ก่อน เชน่ กิจกรรมนีน้้องจะทำาเพ่ืออะไร มเีปา้หมายอย่างไร 

ออกแบบงานอย่างไร ฯลฯ พอวันงานเราก็รอดูอย่างเดียว ให้เขารันงานตามแผนที่

วางไว้ ซึง่วนัน้ันเราก็จะถอดบทเรยีนเก็บความรูไ้ปดว้ย พอเดก็ทำางานเสรจ็ก็จะชวน

มาทบทวนหลังทำากิจกรรม (After Action Review) สรุปงานกันว่า เป้าหมายที่       

วางไว้คืออะไร ผลของงานไปถึงเป้าหมายไหม ทำาไมไม่ถึง และแต่ละคนได้เรียนรู้

อะไร ฯลฯ”

 และอีกกระบวนการหน่ึงซึ่งเป็นส่วนเสริม ก็คือ การเสริมความรู้ที่จำาเป็น

เฉพาะกลุ่ม

 “เช่น กลุ่มท่ีทำาเร่ืองป่า ต้องสำารวจข้อมูลป่าเชิงลึก อย่างกลุ่มท่ีทำาเร่ืองป่าพรุ 

อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป้าหมายของเขาคือพาน้องเรียนรู้ป่าพรุ เขาต้องการ    

ฐานขอ้มลูทีแ่สดงให้เหน็ว่า สถานการณ์ปา่ในบา้นของตวัเองเปน็อย่างไร ก็จะเสริม

เรื่องการสำารวจป่าอย่างง่ายเข้าไป และกลุ่มฮักนะเชียงยืนเขาต้องการสื่อสารกับ

ชุมชน จึงต้องการสื่อสารผ่านละคร เลยเข้าไปเสริมเครื่องมือน้ีให้ รวมถึงกลุ่ม         

เกสรลำาพูทีท่ำาเรือ่งน้ำ� ก็จะเสรมิเรือ่งการประเมนิคณุภาพน้ำ�อย่างงา่ย เพ่ือใหน้ำาไป

เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ�ในชุมชน และสื่อสารกับชุมชนให้เห็นสถานการณ์ และพา

น้องๆ ในชุมชนเรียนรู้ไปด้วย” พี่แอ๋วกล่าวด้วยรอยยิ้ม

บทเรียนและการเรียนรู้	บนย่างก้าวการทำาบทบาท	‘โค้ช’

 ในวันท่ีกองทุนส่ิงแวดล้อมต้ังไข่ และโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 1 เร่ิมต้น 

โครงการได้ต้ังเปา้หมายถึงคณุลกัษณะของเยาวชนทีผ่า่นการเรยีนรูร้ว่มกับโครงการ

ว่า โครงการจะพัฒนาเยาวชนให้เตบิใหญ่ไปเปน็แกนนำาเยาวชนท่ีมสีำานึกความเปน็

พลเมอืงและมจีติอาสา มภีาวะผูน้ำาและมคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ป

กับการมีทักษะและความรู้ในการทำางาน การบริหารจัดการโครงการ การบริหาร

จัดการทีมงาน และการสื่อสารอย่างมีสัมฤทธ์ิผล รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิต เข้าใจ

ความแตกต่าง รู้จักปรับตัว และสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้  ดังที่พี่เปิ้ลเผยไว้ว่า

 “มีความคาดหวังเยอะมากกับเด็ก อยากเห็นเด็กคิดเป็น ทำาเองได้ และ      

มีจิตใจอาสาที่อยากจะช่วยงานกับผู้ใหญ่ที่เขาทำาด้านส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งเรา

เห็นว่าเด็กต้องได้สิ เวลามาอบรมก็คาดหวังว่าเด็กต้องมองออก ต้องคิดได้ แต่เรา

ลืมไปว่าเด็กไม่มีประสบการณ์ ช่วงปีแรกจึงใส่เครื่องมือให้เด็กเยอะมาก ทั้งการ    

คิดวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยง แต่คิดวิเคราะห์กับเชื่อมโยงมันก็ยากสำาหรับเด็ก

ที่เพ่ิงมาทำาเรื่องน้ี กลายเป็นว่า เราคิดเอางานเราเป็นตัวต้ัง มากกว่าท่ีจะมองว่า   

เด็กจะเรียนรู้ได้แค่ไหน”



 ดว้ยเหตนุี ้ฝา่ยท่ีไดบ้ทเรยีนและเรยีนรู ้จงึไมใ่ชแ่ต่เพียงเยาวชนฝา่ยเดยีว 

แต่พี่ๆ เจ้าหน้าที่เองก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองร่วมด้วย

 “ความสำาเร็จเป็นของคนทำางานด้วย อย่างเราก็ได้มาเรียนรู้กระบวนการ

พัฒนาเยาวชนผา่นเพ่ือนๆ และผูใ้หญ่ในภาคี จากท่ีเราไมรู่อ้ะไรเลย ทีผู่ใ้หญ่แนะนำา

มาจึงมีประโยชน์ เราก็ต้องรับฟังและ

เรียนรู้ พี่กับแอ๋วเราอาจจะมีทักษะเรื่อง             

สิ่งแวดล้อม แต่ทักษะเรื่องเครื่องมือ

พัฒนาคนเราไม่มี ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จาก

การลงมือทำา ลงมือปฏิบัติจริง แล้วเรา

ค่อยมาหาอ่านทฤษฎีทีหลัง รวบรวม

ข้อมูลแล้วมาสังเคราะห์ทบทวน มันก็

ทำาให้เราพอหาทางออกได้ พ่ีก็มาน่ัง

ออกแบบกระบวนการทำางานของทั้ง

โครงการ ดูตั้งแต่เรื่องการเชื่อมงาน

กระจายทุน งานพัฒนาศักยภาพ งาน

ถอดบทเรียน” พ่ีเป้ิลกล่าว ก่อนท่ีพ่ีแอ๋วจะ

เสริมต่อ

 

 “พอมาวิเคราะห์ผลที่ออกมาในช่วง 1 ปีแรก พบว่าเราทำากระบวนการกับ

ที่ปรึกษาโครงการน้อยเกินไป มีแค่ให้เขาดูหนังเพื่อให้เข้าใจบทบาทพี่เลี้ยง เพราะ

ที่ปรึกษาโครงการมีบทบาทต่อความคิดของเด็กมาก ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้เรียนรู้ 

และนำาไปสู่การออกแบบกระบวนการในปีที่ 2 ต่อไป” 

 นอกจากนี้ พ่ีแอ๋วได้ทิ้งท้ายให้เราเห็นบทบาทการทำางานของพ่ีเลี้ยง 

(Coach) ได้อย่างน่าสนใจ

 “ทีส่ำาคญัท่ีสดุของคนเปน็โคช้คอืตอ้งเขา้ใจเดก็ ตอ้งรูว่้าเขามสีภาวะยังไง 

พร้อมเรียนรู้ไหม ต้องเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจเด็ก เราชินกับการคิดแทนเด็ก อันนี้สำาคัญ 

เรามักใช้ความคิดเราเป็นตัวต้ัง แต่ตัวเองได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราจะทำางานกับเขา         

ต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เขา เราต้องเข้าใจ และปรับกระบวนการให้

สอดคลอ้งกับศกัยภาพของเขา ออกแบบตามความสนใจของเขา รวมถึงการทำางาน

กับเด็กในโครงการมันเป็นการเรียนรู้ด้วยกันท้ังเขาท้ังเรา โดยเฉพาะเราท่ีเป็นโค้ช 

ต้องเรียนรู้รอบด้าน เพราะงานของเด็กแม้เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมแต่มันเชื่อมโยง

กับหลายประเด็น เราเองต้องรู้และเข้าใจให้ได้ก่อน ก่อนท่ีจะเป็นเพ่ือนร่วมคิดกับเด็ก 

ในขณะเดียวกันระหว่างท่ีเรากำาลังพาน้องทบทวนเป้าหมาย มันก็สะท้อนมาที่เรา

ว่าแล้วเราทำาหรือเปล่า ถ้าไม่มองเป้าหมายก็ทำาเพียงเพ่ือให้เสร็จ ทำาให้เราได้เช็ก

ตัวเองเหมือนกัน”
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 ท่ามกลางสภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกและปัญหาส่ิงแวดล้อม

ที่กำาลังเสื่อมโทรมไปทั้งระบบ หากเปรียบคนอนุรักษ์เป็นดั่งต้นไม้ในผืนป่า ด้วย     

ข้อจำากัดที่ผ่านมาอาจทำาให้ป่าผืนนี้ทรุดร่างสูญหายไปกับผืนดินไม่มากก็น้อย

 แต่บัดนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนที่ดำาเนินงานในปีแรก

ภายใตโ้ครงการปลกูใจ รกัษโ์ลก ป ี1 เปรยีบไดกั้บตาน้ำ�ทีผ่ดุพรายขึน้ และไหลลอ่ง

ลดัเลาะไปทัว่อาณาของผนืปา่ หลอ่เลีย้งตน้กลา้พันธ์ุใหมใ่ห้ผลใิบเบกิบานขึน้ และ

พร้อมๆ กันก็ได้ชุบชูไม้ต้นเก่าที่แห้งเซาลงไป ให้กลับคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง จากการ

ได้เรียนรู้ร่วมกับเยาวชนและโครงการ

 ปีแรกน้ีสายน้ำ�อาจยังไหลเอ่ือยด้วยปราศจากทางน้ำ�ด้ังเดิม สายน้ำ�ต้อง

สุ่มเสาะเลาะหาสร้างทางน้ำ�ใหม่ข้ึนด้วยกำาลังตนเอง แต่เช่ือว่าอีกไม่นาน เม่ือทางน้ำ�

เป็นร่องชัด กล้าไม้จากสายน้ำ�ค่อยๆ เติบโตสูงใหญ่ขึ้น ถึงวันน้ันคงไม่ใช่เพียง         

ป่าผืนใหม่ในนามของนักอนุรักษ์เยาวชนเท่าน้ัน ที่จะเติบโตเป็นเสาหลักช่วยงาน

อนุรักษ์ในประเทศของเราอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

 แต่ป่าไม้ในความหมายของป่าจริงๆ ก็ย่อมกลับฟื้นคืนชีวิต แผ่พลังไปถึง

ดิน น้ำ� อากาศ และโลกให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง   
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คณะทำางานบริหารจัดการ
“กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน”

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน

ดร.โกมล แพรกทอง (ผู้เชี่ยวชาญ)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศศิน เฉลิมลาภ (เลขาธิการ)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

พูนสิน ศรีสังคม (ผู้ประสานงาน)
แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดย
ชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร (ผู้จัดการ)
มูลนิธิสยามกัมมาจล

สมหญิง สุนทรวงษ์ 
(ผู้จัดการแผนงานประเทศไทย)
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย

กรรชิต สุขใจมิตร (ผู้อํานวยการ)
มูลนิธิกองทุนไทย

ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขํา (ผู้ประสานงาน)
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
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คณะทำางานโครงการ:	มูลนิธิกองทุนไทย		

รัตนติกา เพชรทองมา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายเยาวชน

ลัดดา วิ ไลศรี
ผู้จัดการฝ่ายจัดการความรู้

สุภษา ถิ่นจะนะ
ผู้จัดการฝ่ายกระจายทุน
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คณะทำางานภาคีความร่วมมือ		
กลุ่มไม้ขีดไฟ  บุคคล
   1. สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน  2. ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมการอ่าน ทักษะชีวิต เพศศึกษา        
   การเท่าทันสื่อ สิทธิเด็กและกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

กลุ่มหุ่นไล่กา  บุคคล
   3. พงศกร  เถาทอง  4. อลิษา วีรกมลยุทธ 

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การเรียนรู้ด้านอารมณ์   
   กระบวนการละครหุ่น graphic design ออกแบบสื่อ การเขียนบทความ   
   สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ 

	 	 	 บุคคล
   5. สุทธิลักษณ์ หนองแก้ว

	 	 	 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   การจัดการวนศาสตร์ชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและ  
   การจัดการป่า สันทนาการเพื่อการเรียนรู้

สมาคมป่า  บุคคล
ชุมชนอีสาน  6. เกษณี ซื่อรัมย์

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   Nature game ละครเร่ จัดกระบวนการเรียนรู้สำาหรับเด็ก กระบวนการ  
   ทำางานกับชุมชน การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม สันทนาการเพื่อการ 
   เรียนรู้

กลุ่มทำาดีมะ  บุคคล
   7. นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์์

  	 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   นักจิตวิทยาเด็ก จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน 

   เขียนบทความ 
	 	 	 บุคคล
   8. ชุติมา เรืองแก้วมณี

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   กระบวนการถอดบทเรียน ติดตาม Coach โครงการเยาวชน  
   จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการสุขภาวะทางปัญญา  
   จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชน  เขียนบทความ
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	 	 	 บุคคล
   9. มณิสรา แสงประสงค์

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  การสื่อสารประชาสัมพันธ์  สันทนาการเพื่อ 
   การเรียนรู้  

ศูนย์วนศาสตร์	  บุคคล
ชุมชนเพื่อคน  10. สุภาภรณ์ ปันวารี

กับป่า-ประเทศไทย ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   กระบวนการทำางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม  การพัฒนาเยาวชนด้านการ 
   จัดการป่าแบบมีส่วนร่วม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม การถอดบทเรียน  
   เขียนบทความ

สมาคม   บุคคล
สร้างสรรค์ไทย  11. ไพลิน กล้าจริง

(ตาวิเศษ)  ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการขยะ

นักวิชาการอิสระ  บุคคล
(จัดการความรู้)  12. วรรณา เลิศวิจิตรจรัส

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   วิทยากรกระบวนกรด้านจัดการเรียนรู้  บทบาทการเป็น Coach 
   สังเคราะห์องค์ความรู้

นักวิชาการอิสระ  บุคคล
/มหาวิทยาลัยมหิดล 13. ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   การจัดการความรู้ การวิจัย และการประเมินผล

มูลนิธิกองทุนไทย บุคคล
   14. วิเศษ คุณฤทธิพงษ์

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   กระบวนการเสริมพลังในการทำางาน การพัฒนาโครงการ

มูลนิธิสยามกัมมาจล บุคคล
   15. กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร  16. อุบลวรรณ เสือเดช

   ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
   การถอดบทเรียน Project management การประเมินผล 
   การเรียนรู้ผ่านกระบวนการละคร

   






	ปกหหน้า
	AW_ปลูกใจรักษ์โลก_010458_PAGE
	ปกหลัง

