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เงินดีนะ...แต่ต้องท ำตอนกลำงคืน  
ปุ๋ยบริษัทก็ให ้ ยำปรำบศัตรูหรือ บริษัทก็ให้ สำรเร่งก็ให้ 
แล้วบริษัทหักเอำเมื่อตอนไปส่ง 
โฮ...สำรเคมี  เพรียบเลย.....แล้วท ำไมยอมละ 

 
 
 
 
 
  

ปลูกใจรักษ์โลก   หกโมงเย็น เด็กๆ มำพร้อมกันที่บ้ำน  งำนเริ่ม
หนึ่งทุ่มครับคุณครู เมื่อสมำชิกพร้อม รถเคลื่อนถึงหมู่บ้ำนแบกขอ
ทบทวนถึงที่มำของกิจกรรมจิตอำสำครั้งนี้คือ 
          บ้ำนแบก ต ำบลนำทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม เป็น
หมู่บ้ำนชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งได้รับกำรยกย่องเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอ 
เพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 84 พรรษำ 
ประชำชนในหมู่บ้ำนประกอบอำชีพเกษตรกร ได้แก่กำรปลูกข้ำว เป็น

ลงพื้นที่ส ำรวจควำมจริง สำรทุก
อย่ำงต้องใช้ตำมบริษัทเขำบอก 
 ใช้หนักทุกขั้นเลย เวลำฝนตกเดิน
ลงน้ ำ..เท้ำคันเลยละ 
 

น ำข้อมูลมำสุมหัว วำงแผน  
ฮำๆๆๆ รอดูพลังมดตวัน้อยจะช่วย
สังคมอะไรได้บ้ำง 
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ส่วนใหญ่ เวลำที่เหลือปลูกสวนผักจ ำหน่ำย แต่เมื่อมีอำชีพใหม่ที่สร้ำง
รำยได้งำม คือปลูกแตงแคนตำลูปจ ำหน่ำยเมล็ด ปีหนึ่งปลูกได้ตั้ง สำมฤดู 
           ประชำกรในหมู่บ้ำนจะเน้นหนักประกอบอำชีพปลูกแตงแคนตำ
ลูปจ ำหน่ำยเมล็ดโดยมี ประชำกรในหมู่บ้ำนประมำณ 90 %  ประกอบ
อำชีพนี้ซึ่งต้นทุนในกำรผลิตนี้ได้มำจำกบริษัทเป็นผู้ลงทุนทัง้หมดนับ 
ตั้งแต่ดินปลูกและเมล็ดในกำรเพำะปลูกเมื่อเพำะปลูกได้ระยะหนึ่งแล้ว
นำยทุนจะ น ำปุ๋ย ยำกันรำ ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยทำงใบรวมทั้งวัสดุปลูก ต่ำง ๆ 
ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นมำให้ แต่คิดค่ำเสื่อมรำคำเมื่อน ำผลผลิตไป
ขำย ชำวบ้ำนใช้สำรเคมีตั้งแต่เพำะเมล็ด คลุกยำกันโรคเน่ำ  ต้องฉีดพ่น
เร่งผลกำรผลิต รักษำโรคของแตงแคนตำลูป ก ำจัดแมลงศัตรูพืช จนถึง
ช่วงกำรเก็บต้องน ำผลผลิตที่ได้มำล้ำงเปลือกด้วยสำรเคมี ตำมตำรำงที่
บริษัทก ำหนดให้ พบว่ำยังมีกำรใช้ยำฟูรำดำล ในกำรจ ำกัดแมลง โดยมี
กำรใช้แรงงำนเด็กๆ (ป.5-6) พบว่ำน่ำเป็นห่วงมำกเพรำะเด็กๆ ที่สัมผัส
กับสำรโดยตรง ไม่ใช้อุปกรณ์ในกำรป้องกันตัวเลย 
           จำกกำรสอบถำมพบเยำวชนซึ่งเป็นบุตรหลำนต้องช่วย
ครอบครัวในกำรดูแลกำรปลูกทุก ขั้นตอนโดยเฉพำะช่วงผสมพันธุ์ซึ่งจะ
ท ำในช่วงแรกท ำเฉพำะกลำงวัน เมื่อทรำบว่ำช่วงกลำงคืนได้ผดดี จึงเพิ่ม
เวลำกลำงคืน ผู้รับจ้ำงบำงรำย ท ำทั้งกลำงวันและกลำงคืนเฉล่ียแล้ววัน
ละ 500 บำท เป็นคำ่แรงที่สูง เป็นแรงจูงใจ (ส่งผลนักเรียนในช่วงนี้นั่ง
หลับเวลำเรียนหนังสือ บำงคนถงึกับขำดเรียน เพื่อท ำรำยได้ในช่วงนี้) 
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำในช่วงระยะเก็บดอกมีแรงงำนเด็กประถมด้วย เด็กชอบ
ที่ได้เงิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชำวบ้ำนคือ กำรป่วยเรื้อรัง กำรแพ้
สำรเคมีกำร เวียนศีรษะจำกกำรสูดดมสำรเคมีขณะฉีดพ่น เวลำฝนตกเดิน
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ตำมพ้ืนที่เพำะปลูก คันเท้ำเปื่อย ชำวบ้ำนบำงรำยไม่กล้ำเดินผ่ำนบริเวณ
ทีป่ลูกเพรำะแค่เดินผ่ำน จะเป็นผื่นและที่ส ำคัญคือเมื่อพวกเรำลงแปลงที่
ปลูกสลับกับนำข้ำวพบว่ำไม่มี จิ้งหรีด มดแดง เขียด งู เลย และบริเวณที่
น ำเนื้อแตงไปทิ้งพื้นที่ที่มีหญ้ำ หญ้ำจะไหม้ตำย และพวกข้ำพเจ้ำ
สังเกตเห็นได้ว่ำ ชำวบ้ำนน ำน้ ำที่ซื้อตำมท้องตลำดไปกิน  แทนที่จะกินน้ ำ
ตำมบ่อเหมือนเคย จำกกำรสอบถำมพบว่ำมีเคยมีบุคคลเสยีชีวิตจำกกำร
ใช้สำรเคมีทุกขั้นตอนในกำร เพรำะปลูกติดต่อกันเป็นระยะเวลำ 3 ปี จน
มีสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำยจนถึงแก่ชีวิต 
                จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวพวกเรำ(กลุ่มฮักนะเชียงยืน) 
ต้องกำร สร้ำงแนวร่วมในชุมชน โดยเฉพำะกลุ่มเยำวชน กลุ่มเครือข่ำย 
ในชุมชนให้ทรำบ รู้เข้ำใจ จนเกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรใช้
สำรเคมี สำรปนเปื้อนที่ใช้ในกำรเกษตร ซึ่งสำรเหล่ำนี้ล้วนเป็นผลที่ท ำให้
เกิดภำวะโลกร้อนทั้งนั้น และที่ส ำคัญคือต้องกำรพลิกฟื้นคืนชีพ คืน
สิ่งมีชวีิตให้กับดิน ซึ่งเป็นแหล่งอำหำรของคนในหมู่บ้ำนต่อไป 
              นี้คือมูลเหตุของกำรรวมตัวกันครั้งนี้ วันนี้มีเวทีเสวนำ 
กำรศึกษำแนวทำงลดผลกระทบจำกระบบเกษตรพันธะสัญญำ เมื่อพวก
เรำไปถึง มีชำวบ้ำนมำร่วมประมำณ 30 คน ส่วนมำกเป็นคนแก่ และเด็ก 
กลุ่มวิจัยน ำเสนอได้ดีมำกโดยเฉพำะผลกำรตรวจเลือดของชำวบ้ำน 
   พบว่ำอยู่ในระดับ3 และ4 โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับผลมำกที่สุดคือกลุ่ม
ผู้บริโภค รองลงมำคือคนรับจ้ำง 
   พบว่ำปัญหำที่ตำมมำติดๆคือขยะ ที่บรรจุภัณฑ์จำกกำรเพำะปลูกเมล็ด
พันธุ์เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นขยะมลพิษ 
และข้ำพเจ้ำพบว่ำชำวบ้ำนที่มำร่วมเวทีเสวนำ ไม่ตระหนักถึงพิษที่ได้รับ  
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  "ปีละ 3 แสน เด้ครู" "กะบ่เป็นหยั่งเดล้ะ บ่สบำยกะไปหำหมอ" "ค่ำ
ต่ำงๆ บริษัทหักออกแล้วกะเหลือแสน อยู่" 
   "เขำให้ทุกอย่ำง  ค่ำจ้ำงคนงำน กะให้ยืมก่อน"  "อย่ำเพิ่งกลับเด้อครู  
ไปเบิง่เขำผสมแตงน ำกัน" " เด็กน้อยกะได้เงิน กะลำคัดดอกแตงซื่อๆ" 
    ไม่นำนวงเสวนำจำก 30 คน ก็เหลือแต่ทีมวิจัย และพวกเรำ ยำยมำ
กระซิบบอกว่ำไปนอนก่อน สิไปเชิงแตง(ผสมพันธุ์) 
    เป็นกำรบ้ำนหนักของกลุ่มฮักนะเชียงยืน  เพรำะชำวบ้ำนไม่เห็น
ควำมส ำคัญของภัยที่มำถึงเลย อำจเรียกได้ว่ำ ฆำตกรเงียบ 
 

  
 
 

 
 
 

เวทีเสวนำกับกลุ่มวิจัยระบบกำรเกษตร 
ภำยใต้พันธะสัญญำ 
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โมเดล_จิตอาสาฮักนะเชียงยืน 

 
หลังจำกลงเทวีเสวนำกับกลุ่มวิจัยระบบกำรเกษตรภำยใต้พันธะสัญญำ 
กลุ่มฮักนะเชียงยืนได้ปรับกระบวนกำรใหม่อีกครั้ง (ยืดหยุ่นตลอดเวลำ
พร้อมกับ กำรปรับเปลี่ยน) กำรด ำเนินกิจกรรมพวกเรำดังนี้ 
1.ขั้นเตรียม 
     1.1ส ำรวจปัญหำ 
            •สอบถำม 
            •สัมภำษณ์เชิงลึก 
      1.2 ศึกษำเพิ่มเติมจำกภูมิรู้ 
         •ศึกษำวิธีกำรตรวจสอบดิน จำก มมส. 
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         •ปรำชญ์ชำวบ้ำน หมอดิน 
         •ศึกษำงำนวิจัย 
         •ศึกษำข้อมูลอ่ืนๆจำกเว็บไซด์ 
         •รู้เข้ำใจขั้นตอนกำรปลูกแคนตำลูป 
      1.3 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง(เพื่อยืมอุปกรณ์) 
2. กำรด ำเนินกิจกรรม 
       2.1กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน(สร้ำงกลุ่มเครือข่ำย) 
               - กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำในตนเอง 
               -The Day After Tomorrow 
               - หนังสิ่งมีชีวิตในดิน (สะท้อนควำมคิดเห็น) 
               - ควำมรู้เกี่ยวกับดิน กำรเก็บตัวอย่ำงดิน 
               - ฆำตกรเงียบ (สะท้อนควำมคิดเห็น ) 
               - วำดภำพ ชุมชนของฉัน 
      2.2 กิจกรรมรักบ้ำนเกิด(สร้ำงกลุ่มเยำวชน) 
              - กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำในตนเอง 
              - ฆำตกรเงียบ (สะท้อนควำมคิดเห็น) 
              - ท ำแผนที่ชุมชน 
              -วำดภำพ ชุมชนของฉัน 
              -พี่ชวนน้องเก็บตัวอย่ำงดิน (วิเครำะห์ควำมสมบูรณ์ของดิน) 
3. สรุป 
     -เปิดเวทีปลูกรักบ้ำนเกิด(กลุ่มผู้ปกครอง) 
         •คืนข้อมูลสู่หมู่บ้ำนโดยกำรแสดงละครของ 
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            กลุ่มเครือข่ำย และกลุ่มเยำวชน(สร้ำงควำมตระหนักให้กับ
ผู้ปกครอง) 
 ความคาดหวังสงูสุดของกลุ่มคือ 
    - ลดกำรใช้เคมีในกำรเพำะปลูก 
    - ตลำดเขียว 
  
ความก้าวหน้าของโครงการลดมลพิษฟ้ืนชีวิตดิน 
          กลุ่มฮักนะเชียงยืนเริ่มศึกษำควำมรู้โดยได้รับควำม อนุเครำะห์
ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยเฉพำะ ดร.ปิยะเนตร ที่กรุณำให้
ควำมรู้เรื่องดิน และสำรในดิน เมื่อมีควำมรู้ระดับหนึ่ง พวกเขำจัด
กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน 

  

              กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน โดยที่พวกเขำฉำยฆำตกรเงียบ เป็นสื่อ
กระตุ้นให้เพื่อนๆคิด แสดงควำมคิดเห็น  
           กิจกรรมแผนที่กำรปลูกแคนตำลูป เพื่อให้เพื่อนๆ รู้ถึงพื้นที่
เพำะปลูกว่ำ..มำกแค่ไหน กิจกรรมนี้ทีวีTPBS ได้มำถ่ำยท ำด้วย..ฮำ 
เนื่องจำกครูเข้ำใจผิด คิดว่ำมูลนิธิกองทุนไทยส่งมำ...แต่เหตุกำรณ์ก็ผ่ำน
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ด้วยด ี มีผลว่ำถ้ำพวกเรำเข้ำหมู่บ้ำนนี้อีก มีทีวีมำถ่ำยทอด พวกเรำจะ
ไม่ได้ออกจำกหมู่บ้ำน...แต่เรำก็เดินหน้ำด้วยกิจกรรมรักบ้ำนเกิด 
            กิจกรรมรักบ้ำนเกิด กิจกรรมนี้เรำมุ่งดึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วใน
หมู่บ้ำนออกมำเช่นอักษรธรรม อีสำน  มวยไทย และกิจกรรมรักษ์โลก 
โดยฉำยคลิปกำรใช้สำรเคมีที่เป็นกำร์ตูน  พำน้องเก็บพื้นที่ดินของตัวเอง
เพื่อน ำมำวิเครำะห์ 
 

  
 

พำน้องๆ ทั้งโรงเรียน เก็บตัวอย่ำงดิน     ฐำนอักษรธรรมอีสำน  

  

ฐำนมวยไทย  
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         อุปสรรค..ขณะนี้เรำยังหำสถำนที่จะช่วยในกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง
ดินที่เด็กๆลง เก็บมำแล้วไม่ได้ เด็ก ๆ ไปติดต่อไม่ได้รับกำรช่วยเหลือจำก
หน่วยงำน...แต่...ไม่ท้อแน่นอน  เพรำะนั้นคือชีวิตจริงที่พวกเขำต้องไป
เผชิญในโลกแห่งศตวรรษที่21 
 

ความก้าวหน้า ของฮักนะเชียงยืน เมื่อมูลนิธิกองทุนไทย ลงมำช่วย
น้องๆ       

 

  

 จำกนั้นพี่แอ๋วช่วยตอกย้ ำว่ำ พวกเรำเข้ำใจในเป้ำเรำตรงกันไหม โดย
ให้น้องๆ แต่ละคนเขียนเป้ำประสงค์ของแต่ละคนลงในกระดำษแผ่นเล็ก 
พบว่ำเป้ำหมำย ควำมต้องกำร ของพวกเรำตรงกัน คือ 
1 ชำวบ้ำนลดกำรใช้สำรเคมีหันมำใช้เกษตรอินทรีย์ 

พี่โจ้ละลำยพฤติกรรมของกลุ่มเข้ำ
ด้วยกันโดยให้แต่ละคนบอกที่มำ
ของชื่อเล่น ชื่อตัวเองพร้อมทั้ง
ควำมหมำย...ฮำเยี่ยมมำกเลยเด็ก ๆ 
รู้ที่มำของชื่อเกิดควำมภำคภูมิใจใน
ตัวตน 
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2 เด็กๆ ตระหนักถึงโทษภัยและน ำไปบอกเล่ำต่อผู้ปกครอง และได้รับ   
   ควำมรูก้ำรใช้สำรเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
3 ตนเองได้รับประสบกำรณ์ 
4 เพื่อนๆ ได้รู้เรื่องโครงกำร/กำรถ่ำยทอดต่อ,เพื่อนๆรู้และตระหนัก 
   ถึงปัญหำและภัย 

        ช่วงบ่ำยพวกเรำลงพื้นที่บ้ำนแบก แต่ก่อนถึงบ้ำนแบกเรำสิ่งที่พวก
เรำทุกคน ณ ที่นัน้ไม่รู้คือหมำกสก็อตเป็นพืชตระกูลฟักทอง ปลูกเอำ
เมล็ด เหมือนกัน ตำมระบบเกษตรพันธะสัญญำ  
        สังเกตไหมคะ่ว่ำพื้นที่ใกล้เคียงมีกำรปลูกข้ำวด้วย  สำรที่ใช้มันจะ
ซึมไปหำกันไหมหนอ   แต่เป็นข้ำวนำปรัง ชำวบ้ำนไม่กิน ขำยอย่ำงเดียว
...ใครกินบ้ำงหนอ ?..... 

   

      นี้เป็นแปลงที่ปลูกแคนตำลูป ได้ชวนชำวบ้ำนคุยถึงที่มำที่ไปของกำร
ปลูก ที่มำของเมล็ดพันธ์ กำรใช้สำรเคมี ต่ำง ๆ พบว่ำ 
             -ที่นี้พึง่ปลูกสองปี ชำวบ้ำนบอกว่ำต้องเวียนพื้นที่ปลูก 
ไม่อย่ำงนั้นผลผลิตไม่ได้  
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            - สร้ำงรำยได้เสริมให้เกษตรกรอย่ำงงดงำม ช่วงหน้ำแล้ง 
เพรำะไม่ต้องย้ำยถิ่นไปรับจ้ำงที่ภำคใต้ ได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกับ
ครอบครัว  
            -  สุขภำพเล็บมือเป็นเชื้อรำกินเข้ำไปครึ่งนิ้ว 
            - ครอบครัวนี้ปลูกมำนำนก่อนลูกเกิดประมำณ 20ปี ขณะนี้ลูก
อยู่ม.3 เทียบแล้วประมำณ 35 ปี ไปตรวจเลือดอยู่อนำมัยพบว่ำเสี่ยง แต่
ไม่รู้ว่ำระดับไหน ได้แนะน ำให้ไปตำมถ้ำระดับ3หรือ4 ไม่คุ้มกับด้ำน
สุขภำพ 

   
เด็กๆได้รู้จักกับค ำว่ำ AAR,DAR,BAR    วิเครำะห์เส้นกำรเดินทำงของงำน 

  
 
 
 

     จำกกิจกรรมกำรนวดตัว ให้
ควำมรู้สึกจั๊กจี้ เจ็บ ผ่อนคลำย 
สนุก ข ำ จังหวะ/น้ ำหนักกำร
นวด ทักษะที่ได ้กำรไว้วำงใจคู่ที่
แสดง สมำธิ รับรู้ รู้สกึ 

จำกกิจกรรมท่ำประจ ำตัว พัฒนำ
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ไหวพริบ 
จดจ ำ สมำธิ รับควำมรู้สึก กำรสังเกต 
กำรเลียนแบบ กล้ำแสดงออก(ทักษะ
ใน ศตวรรษที่21 ทั้งนั้น ) 
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จำกกิจกรรม นักบิด  ควำมรู้สึก 
ที่ได้ สนกุ อยู่ในจิตนำกำร 
อิสระ ทักษะที่ได้ ฟัง  ไหว
พริบ  สมำธ ิ
 

จำกกิจกรรม สปีชี ให้ควำมรู้สึก
เหนื่อย สนุก ข ำตัวเอง ทักษะที่ได ้
ไหวพริบ เลียนแบบ สังเกต  

จำกกิจกรรมละครสัตว์ ให้ทักษะ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกผ่ำนทำง
ท่ำทำง กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำร
ตีควำม กำรสื่อสำรผ่ำนแววตำ 
ท่ำทำง กล้ำแสดงออก 
 

แต่ละกลุ่มแสดงโดยใช้ภำษำท่ำทำง 
แล้วให้เพื่อนตอบประเด็นที่
แสดง  ไม่ต้องบอกก็รู ้ดังภำพที่เห็น 
เด็กๆเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
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พี่โจช้วนคุย จะน ำควำมเชื่อของวัฒนธรรมในท้องถิ่น(บุญเบกิฟ้ำ) มำท ำ
เป็นละครเพื่อคืนขอ้มูลให้ชำวบ้ำนในกำรลดมลพิษพลิกชีวิตในดิน   

 
      
ท้ำยสุดไม่พ้นกำรรวมหัวคุยกันเหมือนเดิมจะน ำข้อมูลคืนชำวบ้ำนอย่ำงไร
เด็กๆ จะเพิ่มกำรแสดงท่ำมวยไทยของน้องกลุ่มเครอืข่ำยประกอบจังหวัด
อีสำนบ้ำนเฮำ และที่ส ำคัญพวกเขำได้ไปเชิญนำยอ ำเภอมำเปิดงำนให้
ด้วย...ฮำ 
เยี่ยมมำก 
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ประเมินควำมพึงพอใจ 

   
ขอบคุณกระท่อมน้อยท่ำนรองธีระพงษ์ นำมเชียงใต้ กรุณำให้ท่ีซุกหัว
นอนต่อกลุ่มฮักนะเชียงยืน 
 
หนึ่งปีการศึกษา กำรเรียนรู้บนสภำพปัญหำของพวกเขำไม่มีที่สิ้นสุด   

เป็นกำรพัฒนำทักษะที่21 อย่ำงยั่งยืน 
กำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่21ของโลกเรียนเชียงยืนพิทยำคม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยควำมพอใจของผู้เรียน ควำมอยำกรู้ 
อยำกเห็นโดยครูคอยชง คอยให้พลัง 
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ฮักนะเชียงยืน_คำ่ยเสริมทักษะ เติมพลัง สร้ำงสรรค์คุณค่ำเยำวชน
ปลูกใจรักษ์โลก_ลดมลพิษพลิกชีวิตดิน 
        ระหว่ำงวันที่3-6เมษำยน 2556 ซึ่งก่อนหน้ำนี้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้ำร่วม
กิจกรรมต้นกล้ำGREEN Generation พลังสร้ำงสรรค์ ดิน น้ ำ ป่ำ "ทีT่K 
Park (27-31มีนำคม) นับได้ว่ำเป็นกำรเสริมเติมเต็มให้กับพวกเขำจริงๆ 
เริ่มด้วยกำรละลำยพฤติกรรม ด้วยควำยเข้ำคอก สนุกมำก ควำยเข้ำคอก
ทีละตัวสองตัว คอกใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น 
กิจกรรมควำมคำดหวังและระดมข้อตกลง 

 
 
กิจกรรมพับกระดำษแทนตัว เพื่อให้เห็นที่มำของแต่ละคน สังเกตได้ว่ำ
เด็กๆพับเร็วมำกพ่ีเลี้ยงเปลี่ยนแล้วเปลีย่นแปลง คงเพรำะประสบกำรณ์
เยอะกว่ำ เลยยุ่งยำก 
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กิจกรรม "รู้จักงำน รู้จักคน"เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนงำนที่ผ่ำนมำให้
เพื่อนฟัง 
 

กิจกรรม "พับกระดำษแทนตัว"เพื่อให้เห็นควำมเป็นมำของแต่
ละคน ได้ทบทวนตัวเอง รู้ที่มำของเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อน ๆ  และที่ส ำคัญคือมีสมำธิด้วย 
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กิจกรรมกรำฟควำมสุข เพื่อ
ทบทวนงำนและส ำรวจควำมสุข 
ควำมทุกข์  ระหว่ำงกำรท ำงำน 

ค้นหำประโยชน์ของกิจกรรม 
ที่ท ำว่ำ เกิดประโยชน์กับใคร
บ้ำง ตนเอง/ชุมชน/สังคม 
 

กิจกรรม "ของดีบ้ำนฉัน  
บ้ำนเธอ"ฮักนะเชียงยืน 
น ำเสนอ แคนตำลูป  
 

เสริมทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้สื่อ 
 1. เทคนิคกำรสื่อสำร และกำร
เขียนประเด็นกำรน ำเสนอสื่อสำร
ให้สนใจ (Content) 
  2. เทคนิคกำรใช้และกำรท ำสื่อ  



ลดมลพิษฟ้ืนชีวติดิน _ ฮกันะเชียงยนื 18 

 

  
  ทบทวนกำรท ำงำนของกลุ่ม        ถอดบทเรียนกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร 
 

เมื่อพวกเขำวิเครำะห์งำนอย่ำง 
หลำกหลำย ยกข้อดีข้อเสียของ 
กำรคืนข้อมูลต่อชำวบ้ำน 
ดีใจมำกเมื่อเขำบอกว่ำครูอยู่ห่ำง ๆ  
พวกหนูคิดว่ำพวกหนูโตแล้ว  
จะขอรับผิดชอบงำนเอง 
มันเหมือนเสียงสวรรค์ไม่คิดว่ำ  
วันหนึ่งเด็กจะพูดอย่ำงนี้กับเรำ 
ไม่คิดว่ำจะได้ฟังค ำเช่นนี้เร็วเช่นนี้ 
พวกเขำโตอย่ำงมีจิตวิญญำณ 
โตอย่ำงมีจิตอำสำ  โชคดีของประเทศ 
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คืนข้อมูลของโครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน ในวันที่ 8 มิถุนำยน 
2556หลังจำกที่ เก็บตัวอย่ำงดินของกลุ่มเครือข่ำย เพื่อตรวจสอบสำร
ตกค้ำงในดินพบว่ำอุปสรรคมำกเกินคิด เพรำะไม่มีหน่วยงำนใดรับตรวจ
สำรตกค้ำงในดินจึงเปลี่ยนเป็นตรวจควำมอุดมสมบูรณ์แทน ต้องขอบคุณ
กรมพัฒนำดินเขต5 จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ 
       ฮำ.......มำกเลย  กรมพัฒนำดินลืมแนบตำรำงกำรวิเครำะห์ดินมำให้  
พวกเรำงงมำกเลย แต่เป็นผลดีทั้งเด็กทั้งครูเดินหน้ำลุยหำค ำตอบ... 
ท ำควำมเข้ำใจ ในกำรแปลผลกำรวิเครำะห์ดิน 
      เราชวนกลุ่มเยำวชน และเครือข่ำยร่วมเดินเชิญชวน ให้ลดกำรใช้
สำรเคมี ชอบมำกเลยมีผู้ปกครองนักเรียนมำเดินร่วมด้วย แถมชวนเพื่อน
บ้ำนมำ 

ติดต่อเกษตรกรที่ปลูกแคน
ตำลูปเพื่อเชิญขึ้นเวทีเสวนำ 
 

ประสานงานเพื่อขอสถำนที่
ในกำรคืนข้อมูล กับท่ำน 
ผอ.ถวิล สำยสิม  
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ร่วมเดินรณรงค์ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เรำชวนกลุ่มเยำวชน และ
เครือข่ำยร่วมเดินเชิญชวน 
ให้ลดกำรใช้สำรเคมี 

นี้คือวิถีชีวิต ตอนเช้ำ ช่วงที่ผ่ำนเข้ำ
หมู่บ้ำนพบชำวบ้ำนก ำลังฉีดยำ
ให้กับแคนตำลูป 

เจ้ำของที่ดินฟังเปี้ยวและนำง 
แปลผลดินแต่ละคนให้ฟัง พบว่ำ
เกษตรห่วงควำมสมบูรณ์ของดิน 
มำกกว่ำสุขภำพตัวเอง 

คืนข้อมูล ปลูกจิตส ำนึก แบบ
เนียน ๆ ในกำรแสดงละครของ
กลุ่ม ฮักนะเชียงยืน 
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จากนั้นกลุ่มฮักนะเชียงยืนเปิดเวทเีสวนำ ชวนชำวบ้ำนพูดคุยถึง

กำรใช้สำรเคมี"ผู้ใหญ่บ้ำนบอกว่ำแต่ก่อนหมู่บ้ำนนี้ เดินลงน้ ำไม่ได้ ปลิง
เยอะมำก เดี๋ยวนี้หำปลิงไม่ได้เลยอนำมัยคนสวย บอกว่ำ พี่น้องจ ำได้บ่ 
เดือนที่แล้วที่พวกเรำหัวใจวำย ตำย สำมคน ในเดือนเดียวกัน 
ชำวบ้ำนบอกว่ำไม่ปลูกแตงแคนตำลูป ก็ลงไปกรีดยำงที่ใต้ ขออยู่ร่วมกับ
ครอบครัวดีกว่ำ 
"คร(ูเป็นคนในหมู่บ้ำน)บอกว่ำสมัยก่อนน้ ำท่วม พอน้ ำลดก็ปลูกแตง ไม่
เห็นได้ใช้สำรเคมีเลย แต่เดี๋ยวนี้ถึงครูไม่ใช่ แต่ชำวบ้ำนข้ำงเคียงก็ใช้" 
           ในขณะที่ผู้ใหญ่เปิดเวทีเสวนำ กลุ่มเยำวชน ก็สนุกสนำนไปกับ 
กำรเล่นเกมอย่ำงสนุกสนำนโดยมีพี่เครือข่ำยรับเป็นเจ้ำภำพงำน 
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กลุ่มฮักนะเชียงยืน(ประธำนหำยเดินไปพบก ำลังนั่งคุยกับน้องๆ น้องๆ 
สนใจสำรเคมีในดินเป็นอย่ำงไร)ก ำลังเติบโต จำกสมำชิก10 คน เริ่มขยำย 
มีผู้แนะน ำว่ำเปลี่ยนจำกฮักนะเชียงยืน เป็น ฮักเด้อเชียงยืน 
 

  
 
 
 
 



ลดมลพิษฟ้ืนชีวติดิน _ ฮกันะเชียงยนื 23 

 

หนึ่งปีที่พวกเรำลงพื้นที่ท ำงำนร่วมกันมัน ให้อะไรมำกกว่ำค ำว่ำผูกพัน 
พบว่ำ  เด็ก ๆ มำนอนคุยกับครูเหมือนเพื่อน..ฮำ 
พบว่ำ  เด็ก ๆ ถกเถียงกันอย่ำงเอำตำย แต่ท้ำยสุดก็ยิ้มให้กัน...ฮำบ่อย 
พบว่ำ  เด็ก ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะมำก เป็นคนเจ้ำควำมคิดมำกขึ้น  
         มีปัญหำจะคุยกันทันที ที่นิยมมำกคือ เอำหลักกำรคิดแบบหมวก 
        หกใบ คุยกัน จำกที่ไม่กล้ำแสดงออกเช่น ประธำนของเรำกล้ำ 
        ที่จะจับ ไมโครโฟน  
พบว่ำ  กำรทบทวนตัวเองบ่อย ๆ ท ำให้เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเอง 
พบว่ำ  เป็นกำรท ำโครงงำนที่พัฒนำคุณภำพ  จริง ๆ ขอบคุณกองทุนไทย 
จะน ำ  กระบวนกำรพัฒนำกำรคิด จิตอำสำไปพัฒนำเด็ก ๆ ต่อไป  

 
ครูเพ็ญศรี ใจกล้ำ 
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เรื่องเล่าปลูกใจรักษ์โลก 

  

            ค ำว่ำ”ปลูกใจรักษ์โลก”ในควำมหมำยของ
ผม คือ กำรปลูกผังค่ำนิยมปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยำวชนไทย อำท ิรักษำป่ำ
และปลูกป่ำ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ กำรพัฒนำขยะ กำร
พัฒนำอำกำศ และกำรพัฒนำดิน ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นเป็นปญัหำที่เกิดแล้วเป็นปัญหำส ำคัญของ
สิ่งแวดล้อมในธรรมชำติที่ก ำลังมีควำมเสื่อมโทรมขึ้นเรื่อย ๆ จึงจ ำเป็น
ที่จะต้องมีก ำลังเสริมในกำรช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ตลอดไปจนพัฒนำ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมเหล่ำนี้ให้น่ำอยู่ น่ำสัมผัส ให้อยู่คงนำนชั่วลูกชั่ว
หลำน ตลอดไปจนกำรพัฒนำให้เยำวชนไทยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ก้ำวทันโลกในศตวรรษที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
            ธรรมชำติ คือ ชีวิตของมนุษย์ “เรำจ ำเป็นต้องพึ่งธรรมชำติ
ในกำรด ำเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกันธรรมชำติไม่มีควำมจ ำเป็นที่ต้อง
พึ่งเรำในกำรด ำเนินชีวิต” เป็นบทควำมที่ผมมองว่ำถ้ำมนุษย์เรำนั้นไม่มี
ธรรมชำติจะด ำเนินชีวิตอยู่ได้อย่ำงไร ปัจจัยในกำรด ำเนินชีวิตทั้ง 4 
อย่ำงคือ อำหำร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค ซึ่งทั้งหมด
ทั้งมวลนั้นก็ล้วนต้องพึ่งธรรมชำติทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์
พึ่งพำธรรมชำติมำก ๆ นั้นก็ต้องส่งกระทบโดยตรงต่อธรรมชำติเอง 
โดยกำรบั่นทอนทรัพยำกรให้ลดลงไปทุกวัน  

นายธีระวุฒ ิ   ศรีมังคละ 
ประธาน 

กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
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จะเห็นได้ว่ำสิ่งที่ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมเสื่อมโทรมและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุก ๆ วันคือมนุษย์นั่นเองที่เป็นต้นเหตุส ำคัญ จึงได้มี
กลุ่มที่คอยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่ม
จิตอำสำ กลุ่มเยำวชน และมูลนิธิต่ำงๆที่ก่อต้ังขึ้นมำเพื่อวัตถุประสงค์
เดียวกัน คือ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู่แล้วพัฒนำให้ดีขึ้น
ตำมกำลเวลำที่เปลี่ยนแปลง 

ก้ำวแรกที่ย่ำงเข้ำมำในโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกของมูลนิธิ
กองทุนไทยและธนำคำรไทยพำณิชย์เป็นความรู้สึกที่ตื่นเตน้ มีความ
อยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัสกับแนวคิดในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครั้งแรกของชีวิตว่ำเป็นอย่ำงไร ท ำอย่ำงไร มีแนวทำงอย่ำงไร นับว่ำ
เป็นควำมโชคดีอย่ำงยิ่งที่ผมเองและทำงกลุ่มเองได้เข้ำร่วม ได้เข้ำมำมี
บทบำทในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งแต่เดิมผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อย
สนใจในด้ำนของสิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตอย่ำงสิ้นเปลืองไปทุก ๆ วัน อำทิ 
ค่ำนิยมผิด ๆ ที่ใช้กระดำษหน้ำเดียว เปิดไปในขณะตอนกลำงวันซึ่งก็มี
แสงสว่ำงอยู่แล้ว และใช้น้ ำในปริมำณมำกในขณะล้ำงมือ เป็นต้น เมื่อ
ได้เข้ำมำในโครงกำรนี้จึงได้เห็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงนุ่มลึกซึ่งแต่
ก่อนนั้นผมเองมองข้ำมแล้วจึงได้ทรำบหัวใจส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้
สิ่งแวดล้อมอยู่อย่ำงยั่งยืนได้นั่นคือมนุษย์นั่นเอง ฉะนั้นแล้วเมื่อได้เห็น
ปัญหำก็ต้องแก้ไปปัญหำที่ตัวของมนุษย์เองซึ่งจะเป็นโจทย์หลักใน
มนุษย์ได้คิดต่อไป คอื จะท ำอย่ำงไรให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นและจะช่วย
พัฒนำทัศนคติของมนุษย์เองให้ดีขึ้นอย่ำงไร โดยตัวผมเองมองว่ำในกำร
ที่จะพัฒนำส่ิงใดนั้นจะต้องมีกำร “ระเบิดมาจากด้านใน” เสมอ อำจ
เป็นหน่วยงำนหลักได้รู้ ได้เข้ำใจแล้วน ำควำมเข้ำใจนี้มำถ่ำยทอดให้
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หน่วยงำนย่อยได้เข้ำใจตำมไปด้วย หรือ ผู้บริหำรองค์กรลงมำพัฒนำ
องค์กรด้วยตนเอง เป็นต้น เพรำะฉะนั้นเองในกำรพัฒนำมนุษย์ผู้พัฒนำ
ก็ต้องเห็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจนเสียก่อน ถึงจะมำสำรถ
สร้ำงฐำนจิตใจได้อย่ำงมีคุณภำพในระยะยำวและมีควำมมั่นคง ยั่งยืน 

จำกเดิมตัวของผมเองมีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนโครงกำรอยู่ในระดับ
เบื้องต้นแล้วพอได้เข้ำร่วมโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกนั้นจึงได้มีควำมรู้สึก
ที่ต่ำงออกไปจำกโครงกำรและโครงงำนที่ผมเคยได้ท ำ ได้สมัผัส ได้
ปฏิบัติ มำทั้งหมด โครงกำรปลูกใจรักษ์โลกให้แนวคิดของกำรพัฒนำ 
ชี้ให้เห็นแนวทำงของควำมพอเพียงผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคิดวิเครำะห์ที่
ได้ถ่ำยทอดมำตำมล ำดับขั้นตอนที่เหมำะสมแล้วยังได้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนในชีวิตจริง  สอนกระบวนกำรคิดโครงกำรจำกรำกน ำไปสู่ผลที่
ออกมำตำมควำมเหมำะสม 

โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดินเป็นโครงกำรที่ช่วยให้ชำวหมู่บ้ำน
แบก ต ำบลนำทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม ได้เห็น ได้
ตระหนักในพิษภัยของสำรเคมีที่ชำวบ้ำนเองใช้ในกำรเกษตรมำกยิ่งขึ้น 
มีผลจำกกำรส ำรวจของทีมวิจัยชำวบ้ำนพบว่ำชำวบ้ำนท ำกำรเกษตร
นั้นมีประมำณ 90 % ของหมู่บ้ำน ท ำกำรเกษตรโดยมีกำรปลูกพืช
ประเภทแตง ฟัก และบวบ ส่วนมำกจะเป็นแตงโมและแตงแคนตำลูป 
ใน 90 % ของหมู่บ้ำนนี้เองได้ใช้สำรเคมีในกำรเกษตรทุกขั้นตอนตั้งแต่
เพำะเมล็ดจนน ำเมล็ดออกขำยจึงท ำเองเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ดินท ำให้ดินนี้เองมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและมีสำรอินทรีย์ในดินต่ ำ 
ประเภทของสำรเคมีที่ชำวบ้ำนใช้ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในประเภทของ 
สำรกลุ่ม ออร์กำโนคลอไรท์ ออร์กำโนฟอตเฟต ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นสำร
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ก ำจัดศัตรูพืชที่มีควำมเป็นพิษสูงสำมำรถตกค้ำงในดินได้เปน็ร้อยปีจึง
ท ำให้เกิดปัญหำดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วจึงท ำให้เกิดผล
กระทบต่อขำวบ้ำนเองขึ้นไม่ว่ำจะเป็นผู้ปลูก ผู้รับจำ้ง หรือผู้บริโภค 
โดยจะมีผลใน 2 ลักษณะคือ อำกำรพิษในระยะสะสมได้แก่ สำรเคมี
เข้ำไปในร่ำงกำยเรื่อยๆท ำให้เกิดกำรสะสมในปริมำณที่สำมำรถเป็นพิษ
ในร่ำงกำย และอำกำรพิษเฉียบพลัน ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย หน้ำมือ 
เป็นผื่นแดง เป็นต้น ชำวบ้ำนแบกได้ท ำกำรเกษตรแบบพันธะสัญญำ 
ซึ่งเป็นข้อสัญญำที่ผูกมัดกับบริษัทนำยทุนโดยที่นำยทุนจะอ ำนวยควำม
สะดวกให้ชำวบ้ำนทุกอย่ำง เช่นอุปกรณ์ ปุ๋ยเร่ง ยำฆ่ำแมลงเป็นต้น 

จำกกำรเห็นสภำพปัญหำจึงตำมมำซึ่งกำรลงส ำรวจข้อมูลและ
สอบถำมข้อมูลจำกชำวบ้ำนในเรื่องของกำรท ำกำรเกษตรชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่พำลูกหลำนลงแปลงท ำกำรเกษตรด้วยเพื่อท ำงำนช่วยกันใน
ครอบครัวแต่ลูกหลำนเหล่ำนี้ไม่ชอบกำรใส่ถุงมือเพรำะจะท ำให้ผลผลิต
เสียหำยจึงมีกำรสัมผัสกับสำรเคมีโดยตรง แล้วจำกกำรส ำรวจจึงได้รู้อีก
อย่ำงว่ำชำวบ้ำนส่วนหนึ่งที่อยำกได้ผลผลิตที่ดีก็ซื้อยำฆ่ำแมลงที่ผิด
กฎหมำยมำใช้อีก เช่น เมโทมิล ฟังกุรำน พอส ซึ่งสำรเคมีทั้ง 3 
ประเภทนีก้ฎหมำยได้ประกำศยกเลิกกำรค้ำไปแล้วในประเทศไทยแต่
ยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกๆวัน  เยำวชนส่วนใหญ่ที่พ่อแม่พำมำลงแปลงใน
ตอนตี 2 -4 ที่ผสมพันธ์แตงนั้นมีช่วงอำยุตั้งแต่ ป.1 เป็นต้นไป ซึ่ง
เยำวชนกลุ่มนี้ถูกว่ำจ้ำงโดยผู้ปกครองโดยวันละประมำณ 200 – 300 
บำท จึงเป็นจุดดลใจของเด็กเป็นอย่ำงยิ่ง จำกกำรส ำรวจในระยะแรก
สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

ข้อดี - ได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกันทั้งครอบครัว 
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ข้อเสีย – มีกำรคลุกคลีอยู่กับสำรเคมีซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตของตนเอง
รวมทั้งเป็นกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

จำกผลกำรส ำรวจจึงได้มำซึ่งกำรประชุมและวำงรำกฐำนของ
กำรด ำเนินงำนโดยในกำรด ำเนินงำนนี้ทำงกลุ่มเยำวชนเองได้ชี้
เป้ำหมำยไปที่กำรปรับทัศนคติของกลุ่มผู้ใหญ่ในหมู่บ้ำนโดยใช้กลุ่ม
ลูกหลำนเป็นทุนในกำรขับเคลื่อนจึงท ำให้เป็นกำรพัฒนำลูกหลำนนี้
ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นจึงมีกำรสร้ำงอยู่ 2 กลุ่ม หลัก ๆ คือ กลุ่มเครือข่ำย 
– เป็นเด็กนักเรียนมัธยมในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคมที่มีภูมิล ำเนำอยู่
ในหมู่บ้ำนแบก และกลุ่ม เยำวชน – เป็นเด็กนักเรียนประถมใน
โรงเรียนแบกสมบูรณ์วิทย์ จำกกำรท ำงำนมีเป้ำหมำยสูงสุดคืออยำกให้
ชำวบ้ำนมีควำมปลอดภัยจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรโดยมีกำรป้องกัน
อย่ำงมิชิดและมีตลำดเขียวเกิดขึ้นในหมู่บ้ำนเพื่อให้ชำวบ้ำนมีกำร
แลกเปลี่ยนผลผลิตที่ปลอดสำรเคมีแล้วมีควำมปลอดภัยในกำรบริโภค
กำรด ำเนินงำนขั้นตอนแรกคือกำรศึกษำข้อมูลโดยทำงกลุ่มไปศึกษำหำ
ข้อมูลที่มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมอยู่ 2 ครั้ง ซึ่งทั้ง 2 ครั้งนี้โดยมี
อำจำรย ์ดร. ปิยะเนตร และ รศ.ดร.ขนิษฐำ เป็นผู้ให้ควำมรู้และข้อมูล
ประกอบด้วยทั้งค ำแนะน ำต่ำง ๆ แล้วจำกกำรศึกษำจริงจึงพบว่ำในกำร
ตรวจสำรเคมีในกำรเกษตรจริง ๆ นั้นจะต้องใช้งบประมำณที่มำกเกิน
กว่ำทุนที่กลุ่มมีอยู่จึงแปรเปลี่ยนเป็นกำรตรวจหำธำตุในดินแทนเพรำะ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำมำรถบอกได้ว่ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นอย่ำงไร 
ควำมเป็นกรด – ด่ำง และแร่ธำตุต่ำง ๆกำรด ำเนินงำนขั้นที่ 2 มี 2 
กิจกรรมดังนี้ 
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กิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกลุ่มเครือข่ำยให้
เกิดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ำยนี้คือเด็กนักเรียนมัธยมในโรงเรียนเชียงยืน
พิทยำคมที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในหมู่บ้ำนแบกและเป็นลูกหลำนของชำว
หมู่บ้ำนแบก โดยมีจุดประสงค์ คือ กำรเน้นย้ ำให้เพื่อน ๆ ตระหนักรู้ 
ตระหนักทรำบถึงพิษภัยของสำรเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและในร่ำงกำยของ
มนุษย์เองแล้วเป้ำหมำยสูงสุดของกิจกรรมคือกำรที่เพื่อนเหล่ำนี้ได้
พูดคุยกับผู้ปกครองในกำรท ำกำรเกษตร 

กิจกรรมรักบ้ำนเกิด เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกลุ่มเยำวชนขึ้นโดย
กลุ่มเยำวชนนี้คือเด็กนักเรียนประถมในโรงเรียนแบกสมบูรณ์วิทย์แล้ว
เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เป็นลูกหลำนของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนแบกได้รู้
ถึงพิษภัยของสำรเคมีที่ใช้ในกำรเกษตร ได้รู้ถึงผลกระทบของสำรเคมี
แล้วเป้ำหมำยสูงสุดก็เช่นเดียวกันกับกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยคือกลุ่ม
เยำวชนเหล่ำนี้ได้พูดคุยกับผู้ปกครองในกำรท ำกำรเกษตร 

กำรด ำเนินงำนขั้นตอนสุดท้ำยคือขั้นคืนข้อมูลให้กับชำวบ้ำนใน
ข้อมูลที่ทำงกลุ่มได้ศึกษำและลงส ำรวจเองมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี ได้แก่ 
ผลกำรตรวจเลือดจำกกลุ่มวิจัยชำวบ้ำน ผลตรวจดิน ผลกระทบของ
สำรเคมี เป็นต้น โดยในกิจกรรมมีกำรแสดงละครเพื่อเน้นย้ ำควำม
ตระหนักให้กับชำวบ้ำนอีทั้งมีเวทีเสวนำชำวบ้ำนโดยจัดท ำเป็นวง
แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อควำมชัดเจนทำงควำมเข้ำใจกันในหมู่บ้ำนและ
เป็นกำรชี้ให้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงของกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง
ประกอบด้วยผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและกำรด ำรงชีวิต  
กลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืนเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่เดิมให้คงไว้ด้วยเหตุผลของควำมเป็นจริง 
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เริ่มแรกในระยะก่อตั้งนั้นมีจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 10 คน ซึ่ง ทั้ง 10 
คนนี้ เป็นเด็กนักเรยีนในโรงเรียนเดียวกัน อยู่ ม. 5 จ ำนวน 9 คน และ 
ม.4 จ ำนวน 1 คน แล้วต่อมำได้มีกำรพัฒนำต่อเป็นรุ่น 2โดยกำรเปิดรับ
สมัครเป็นชุมนุมและกำรเชิญชวน จึงได้ สมำชิกรุ่น 2 ทั้งหมดอีก 8 คน 
รวมทั้งสองรุ่นนี้เป็น 18 คน ซึ่งในปีต่อมำสมำชิกรุ่นที่สองนี้ก็จะด ำรง
เจตนำรมณ์เช่นเดียวกันกับรุ่นแรก โดยในกำรท ำงำนนี้สมำชิกรุ่นที่สอง
จะเป็นก ำลังหลักในกำรท ำงำนส่วนรุ่นแรกจะเลื่อนขึ้นไปเปน็ที่ปรึกษำ
ตำมควำมเหมำะสม 

จำกท ำโครงกำรทั้งหมดมำเป็นระยะเวลำ 1 ปีเต็ม มีบทเรียนที่
ผมได้เรียนรู้ในโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกอยู่หลำยประกำร ได้แก่  

1. กำรท ำงำนกลุ่ม คือ กระประชุมกันทั้งก่อนท ำงำน ขณะ
ท ำงำน และหลังท ำงำนเพื่อทบทวนงำนแล้วแลกเปลี่ยนควำมรู้สึกที่มี
ต่อกัน ตลอดไปจนกำรไว้วำงใจกันในกำรท ำงำน 

2. กำรเข้ำสังคม คือ กำรเข้ำพูดคุยกับชำวบ้ำน เข้ำหำผู้ใหญ่
ในทำงรำชกำร 

3.การแขวนความรู้สึก คือ เป็นกำรเก็บควำมรู้สึกบำงส่วนไว้
ในใจของเรำเพรำะในกำรที่เรำพูดไปนั้นอำจท ำให้เกิดภำวะของควำม
เข้ำใจไม่ตรงกันก็เป็นได้ 

4. หลักกำรท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน คือ กำรให้เป็นเป็นแบบ
แผนโมเดลเช่นกำรคิดแบบต้นไม้จำกรำกสู่ผล โจทย์ คือ จะปรบัปรุง
ดูแลรำกอย่ำงให้ให้ได้ดอกผลที่สวยงำม 

5.กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำและลง
มือท ำด้วยตนเอง ในกำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำไม่จ ำกัดพรมแดนทำง
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เทคโนโลยีเพรำะทุกสิ่งคือกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้อำจได้มำจำก 
ประสบกำรณ ์ควำมรู้สึก และกำรพูดคุย ตลอดไปจนกระบวนกำรกำร
ท ำงำนต่ำงๆที่เรำสนใจ 

6.กำรจัดสรรเวลำ คือ กำรบริหำรตนเองถือเป็นกำรพัฒนำ
ตนเองโดยตรงเพรำะทุกคนมีเวลำที่เท่ำเทียมกันขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะ
บริหำรเวลำของเรำนี้อย่ำงไรให้เหมำะสมโดยค ำนึงถึงบริบทรอบด้ำน 

7.การคิดอย่างพอเพียง คือ กำรคิดอย่ำงรอบคอบ มีควำม
ระมดัระวัง โดยกำรมองที่ตนเองเป็นหลักส ำคัญ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมมีเหตุ มีผลในกำรคิด คิดถึงในส่ิงที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลมำจำกที่เรำ
ได้กระท ำทั้งภำยในและภำยนอก 

8.กำรยืนหยัดด้วยตนเอง คือ กำรพึ่งพำตนเองเป็นหลักส ำคัญ
คิดว่ำสิ่งที่สำมำรถท ำได้แน่นอน คือ ตนเองแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมไม่ประมำรถ มีควำมมั่นใจในตนเอง มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ก ำหนดหรือได้รีบมอบหมำยก้ำวไปสู่ทักษะของกำรท ำงำนด้วยกำรคิด
อย่ำงรอบคอบตำมควำมเหมำะสม 
 ไม่ว่ำอนำคตข้ำงหน้ำของโครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดินจะเป็น
อย่ำงไร จะสำมำรถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชำวบ้ำนได้หรือไม่ส่วนตัว
ผมมองว่ำประเมินค่อยข้ำงยำกแต่ส่ิงที่สำมำรถประเมินได้ในขณะนี้ คือ 
ทัศนะคติของผมเปลี่ยนไปกับควำมคิดที่เปลี่ยนแปลงเพรำะโครงกำร
ปลูกใจรักษ์โลกทีพ่ัฒนำเยำวชนให้ควำมคิดที่ดี คิดรอบคอบ และ
สำมำรถน ำควำมคิดที่ได้เหล่ำนี้มำใช้กับชีวิตประจ ำวันของเรำได้อย่ำง
เหมำะสม 
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         “ ต้นไม้ให้อำกำศ ธรรมชำติให้ชีวิต 

มนุษย์รู้ถูกผิด ใยจึงคิดท ำลำยป่ำ 
สัตว์ป่ำจับมำขัง หรือชิงชังเขำนักหนำ 
ชีวิตล้วนพ่ึงพำ ต่ำงเกิดมำชดใช้กรรม 
สำยธำรที่ไหลริน ได้ดื่มกินจ ำได้ไหม 

อำกำศที่หำยใจ ต้นไม้ไงที่ให้มำ 
สรรพสิ่งเกี่ยวพันหมด ขอใจจดจ ำเถิดหนำ 
สัตว์โลกต้องพ่ึงพำ ธรรมชำติจนวันตำย 
ตั้งจิตอธิษฐำน ขอบนบำนพระสยำมฯ 

ให้โลกนี้งดงำม อยู่คู่แคว้นแผ่นดินไทย ” 
เริ่มแรกที่ผมก้ำวเข้ำมำผมรู้สึกกว่ำท ำไมต้องท ำโครงกำรนี้ 

ท ำไมต้องฟื้นฟูธรรมชำติ ต่อมำพอได้เริ่มท ำจริง ๆ ก็รู้สึกว่ำธรรมชำติ 
ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของผมมำก เพรำะถ้ำไม่มีธรรมชำติพวก
เรำก็อยู่กันไม่ได้ นับว่ำเป็นควำมโชคดขีองผมมำกที่ได้มำยืนอยู่จุด ๆ นี้ได้
ร่วมงำนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มและต่ำงจังหวัดในกำรฟื้นฟูธรรมชำติ อย่ำง
น้อยก็ท ำให้ผมมีก ำลังใจคิดจะสู้และช่วยเพื่อน ๆ ฟื้นฟูธรรมชำติ และท ำ
ให้ผมคิดได้ว่ำไม่ได้มีแค่กลุ่มของเรำกลุ่มเดียวที่คิดจะฟ้ืนฟูธรรมชำติยังมี
เพื่อน ๆ แต่ละภำคแต่ละจังหวัดที่คิดที่จะฟื้นฟูธรรมชำติเช่นกัน  

เรำเกิดมำเรำเคยตอบแทนธรรมชำติหรือยัง เพรำะที่บ้ำนผมหำ
รำยได้จำกกำรท ำนำและกำรท ำนำเป็นอำชีพที่สุจริตชำวบ้ำน ส่วนใหญ่
จะเน้นกำรท ำนำด้วยปุ๋ยเคมเีลยท ำให้ผมรู้ว่ำสำรเคมีมีโทษและพิษ
ร้ำยแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ อย่ำงน้อยโครงกำรที่ผมท ำก็ไม่ได้มีเป้ำหมำยแค่

นายเกียรพล  พลศิริ 
กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
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สร้ำงควำมตระหนักให้กับชำวบ้ำนเท่ำนั้น แต่ผมคิดว่ำผมสำมำรถน ำมำ
ปรับใช้กับครอบครัวของผมได้ ซึ่งสิ่งที่ท ำไปก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่ำงทั้ง
ได้สร้ำงควำมตระหนักให้กับชำวบ้ำนและน ำมำใช้กับไร่นำตัวเองอีกด้วย
ครับ 

โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดินที่เรำได้ลงมือท ำช่วยสร้ำงควำม
ตระหนักให้กับชำวบ้ำนบ้ำนแบก ต ำบลนำทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหำสำรคำมได้ตระหนักถึงพิษภัยของสำรเคมีที่ชำวบ้ำนใช้ในกำรเกษตร
มำกยิ่งขึ้น ส่วนมำกชำวบ้ำนจะปลูกแตงแคนตำลูป ร้อยละ90% ของ
หมู่บ้ำนและชำวบ้ำนที่เหลือจะมีอำชีพรับจ้ำงทั่วไปแต่ส่วนมำกจะรับจ้ำง
ผสมพันธุ์แตงแคนตำลูป ประเภทของสำรเคมีที่ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ใช้นั้นจะ
อยู่ในประเภทของ สำรกลุ่ม ออร์กำโนคลอไรท์ ออร์กำโนฟอตเฟต ซึ่งทั้ง 
2 กลุ่มนี้เป็นสำรก ำจัดศัตรูพืชที่มีควำมเป็นพิษสูงสำมำรถตกค้ำงในดินได้
เป็นร้อยปีจึงท ำให้เกิดปัญหำดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น และท ำให้
เกิดผลกระทบต่อชำวบ้ำนเองไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำของไร่ ลูกจ้ำง หรือผู้บริโภค
ก็ตำมจะมีผลใน 2 ลักษณะ คือ อำกำรพิษในระยะสะสมได้แก่ สำรเคมี
เข้ำไปในร่ำงกำยเรื่อย ๆ และอำกำรพิษเฉียบพลัน ได้แก่ คลื่นไส้ หน้ำมืด 
ผื่นแดง เป็นต้น จำกสภำพปัญหำจึงได้ลงส ำรวจข้อมูลและสอบถำมข้อมูล
จำกชำวบ้ำนในเรื่องของกำรท ำกำรเกษตรชำวบ้ำนส่วนใหญ่มีกำรให้
ลูกหลำนลงแปลงท ำกำรเกษตรด้วยเพื่อช่วยครอบครัวท ำงำนและหำ
รำยได้ แต่ลูกหลำนไม่ชอบกำรใส่ถุงมือเพรำะจะท ำให้ผลผลิตเสียหำยจึงมี
กำรสัมผัสกับสำรเคมีโดยตรงซึ่งมีโอกำสสัมผัสกับสำรเคมีมำกยิ่งขึ้นท ำให้
มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดโรคจำกสำรเคมีได้ง่ำย 
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ต่อมำเรำจึงได้จัดโครงกำรค่ำยเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อบอกถึงโทษของ
สำรเคมีและวิธีป้องกันสำรเคมีให้กับชำวบ้ำน และเพื่อนที่เรียนที่โรงเรียน
เชียงยืนพิทยำคมเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกับชำวบ้ำน ให้ไปบอกต่อให้กับ
ผู้ปกครอง และต่อมำเรำจึงได้จัดโครงกำรค่ำยกิจกรรมรักบ้ำนเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกลุ่มเยำวชนขึ้นโดยกลุ่มเยำวชน คือ ให้เด็กนักเรียน
ประถมในโรงเรียนแบกสมบูรณ์วิทย์ได้รู้จักโทษของสำรเคมีและได้พำลง
ไปเก็บตัวอย่ำงดินเพื่อจะน ำไปตรวจ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ำย คือ คืนข้อมูล 
และสรุปอภิปลำยผลกำรตรวจดินแก่ชำวบ้ำน ผลตรวจดินของชำวบ้ำน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเสี่ยง จึงท ำให้ชำวบ้ำนมีควำมคิดที่จะปรับสภำพ
ดินในไร่ของตนเองให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่มีสำรพิษตกค้ำง เรำจึงมี
กำรแสดงละครเพื่อกระตุ้นให้ชำวบ้ำนตระหนักพิษภัยของสำรเคมีมำกขึ้น
และได้เปิดเวทีเสวนำเพื่อหำทำงแก้ไขกับชำวบ้ำนและ รพ.สต.บ้ำนแบก 

จำกกำรท ำโครงกำรทั้งหมดมำเป็นระยะเวลำ 1 ปีเต็ม สิ่งทีได้
เรียนรู้ในโครงกำรปลูกใจรักษ์โลก คือ ท ำให้ผมกล้ำแสดงออก ได้เรียนรู้
กำรสื่อสำรกับบุคคลในชุมชน เรียนรู้ท ำงำนเป็นทีมและผมคิดว่ำจะน ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจ ำวัน และปรับใช้กับกำรเกษตรใน
ครัวเรือนกำรท ำไร่ท ำนำของผม และฟื้นฟูให้ธรรมชำติกับมำสวยงำม
ดังเดิมครับ 
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         จากที่ไม่รู้อะไรเลย มีพื้นฐำน 
ในกำรท ำโครงงำนเล็กๆน้อยๆไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรท ำโครงกำรเลย รู้แค่ว่ำปัจจุบันทรัพยำกร 
ที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆและเมื่อหมดไปแล้วจะไม่ 
สำมำรถหำที่ไหนได้อีกนั่นก็คือ “ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ” ซึ่งกำรที่เรำจะคิดรักษำ และเห็นคุณค่ำ 
ในส่ิงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครเห็นถึงควำมส ำคัญ 
สักเท่ำไหร่นัก และรวมถึงตัวผมด้วย แต่สิ่งที่ทุกคนรู้กันแต่ไม่มีทำง
ตระหนักถึงปัญหำนั้นเห็นได้มำกในสังคมของเรำ น้ันก็จะเป็นปัญหำ
สิ่งแวดล้อม 
  

เมื่อมีเพื่อนเข้ำมำชักชวนเข้ำท ำโครงกำร “ปลูกใจรักษ์โลก”  
นั้นเห็นจะเป็นสิ่งที่น่ำสนใจมำกทั้งที่รู้ว่ำเป็นโครงกำรที่ไม่มีอะไรตอบแทน
ให้แต่เป็นโครงกำรที่ต้องกำรผู้ที่มีจิตอำสำเข้ำมำท ำโครงกำร แต่สิ่งหนึ่งที่
ผมคิดในตอนนั้นคือ กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม คงสนุกน่ำดู ได้ฝึกทั้งกำรคิด 
กำรวิเครำะห์ กำรแก้ไขปัญหำ ส่ิงเหล่ำนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่
หำได้ยำกและมีค่ำที่สุดในกำรท ำงำน และกำรท ำโครงกำรเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหำโอกำสท ำได้ยำกไม่น้อย ผมจึง
ตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร “ปลูกใจรักษ์โลก” กับเพื่อน ๆ เยำวชนกลุ่มฮัก
นะเชียงยืน 

เมื่อได้เข้ำร่วมเป็นกลุ่มเยำวชนจิตอำสำที่ชื่อว่ำ “เยำวชนกลุ่มฮักนะ
เชียงยืน” กลุ่มของพวกเรำได้ลงพ้ืนที่เพื่อมองถึงปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติจำกหลำยชุมชนใกล้ ๆ ปัญหำใหญ่ ๆ แรก ๆ ที่เรำ

 
นายอนุชา ฆ้องแก้ว 

กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
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มองเห็นในตอนนั้น เป็นปัญหำน้ ำขังในพื้นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน บ้ำน
เชียงยืน ที่เป็นปัญหำคือ น้ ำขังพื้นที่ทั้งปี กว่ำ 10 ไร่ ที่ไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้เลยจึงท ำให้เรำเห็นปัญหำทรัพยำกรในส่วนนี้มำเป็นล ำดับ
แรก เมื่อเรำน ำปัญหำมำวิเครำะห์ร่วมกันในกลุ่มกลับ พบว่ำ ปัญหำนี้
ถึงแม้จะเป็นปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติที่ใหญ่และมีผลกระทบต่อ
เกษตรกำรมำก แต่เป็นปัญหำที่มีคน ๆ เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อเรำ
แก้ปัญหำในเรื่องนี้ก็อำจจะแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติได้ในส่วนหนึ่ง 
แต่กำรแก้นั้นจะตัดควำมร่วมมือจำกเกษตรกรส่วนมำกโดยสิ้นเชิง เพรำะ 
ปัญหำนี้เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเพียงคนเดียวจึงอำจท ำให้เกษตรคนอื่น
มองไม่เห็นถึงปัญหำในส่วนนี้ด้วย 

ทำงกลุ่มเยำวชน “ฮักนะเชียงยืน” จึงมำลองวิเครำะห์ถึงปัญหำที่
รองลงมำอีก นั่นก็คือปัญหำ สำรเคมีในดินในชุมชนบ้ำนแบก ต ำบลนำ
ทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม พวกเรำจึงร่วมกันวิเครำะห์ถึง
ปัญหำ พบว่ำ ปัญหำนี้เป็นปัญหำที่ทั้งชมุชนพบเจอ แต่ไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญในเรื่องสำรเคมีนัก ทำงกลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืน จึงเลือก
ปัญหำสำรเคมีในดินเป็นล ำดับแรกโดยตั้งชื่อว่ำโครงกำรว่ำ “โครงกำรลด
มลพิษฟื้นชีวิตดิน” และเมื่อเรำส ำรวจและวิเครำะห์ออกมำว่ำ เกษตรกร
ในพ้ืนที่นี้มีผลกระทบต่อตนเองและร่ำงกำยเต็ม ๆ แต่ไม่ตระหนักถึง
ผลเสียที่มองไม่เห็น 

ทำงกลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืนจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้ 
จึงได้ร่วมกันเขียนโครงกำร “โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน” เพื่อเสนอต่อ
มูลนิธิกองทุนไทย เพื่อเป็นผู้สนับสนุนโครงกำรขึ้นและเมื่อได้รับ 
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กำรตอบรับกำรเป็นผู้สนับสนุนจำกมูลนิธิกองทุนไทย ทำงกลุ่มเยำวชนจึง
เริ่มลงมือส ำรวจปัญหำอย่ำงละเอียดและพบว่ำ เกษตรกรเป็นคนที่สร้ำง
ปัญหำเอง รู้ถึงปัญหำ แต่ไม่ระหนักถึงปัญหำ เพรำะปัญหำนี้เป็นปัญหำ
ระยะยำวไม่สำมำรถเห็นผลได้อย่ำงรวดเร็ว ทำงกลุ่มเยำวชนของพวกเรำ
จึงตงลงที่จะแก้ปัญหำในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่เกษตรกรมำก
ยิ่งขึ้น 

พวกเรำเป็นแกนน ำในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ เรำจึงสร้ำงเครือข่ำย
เยำวชนบ้ำนแบกที่เป็นลูกหลำนของเกษตรกรที่เป็นผู้รับผลกระทบอย่ำง
เต็ม ๆ ขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้ขึ้นมำ เครือข่ำย
ส่วนหนึ่งจะเป็น เด็กนักเรียนที่อยู่บ้ำนแบกในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม 
และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้ำนแบกเอง เรำจึง
ได้เครือข่ำยเป็น 2 เป้ำหมำย  

กลุ่มแรกเป็นนักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคมที่อำศัยอยู่ในพื้นที่
ปัญหำโดยตั้งเป้ำหมำยว่ำเรำจะสร้ำงควำมตระหนักให้เครือข่ำยของเรำได้
มีควำมคิดในกำรรักบ้ำนเกิด ตระหนักในผลเสียของบ้ำนเกิด กลุ่มของเรำ
จึงได้จัดค่ำย “เพื่อนบอกเพ่ือน” ขึ้นซึง่เป็นค่ำยที่มเีป้ำหมำยให้แกนน ำ
เยำวชนสร้ำงควำมรัก ควำมตระหนัก ในบ้ำนเกิดของตัวเองมำกยิ่งขึ้น 
เรำจึงได้จัดค่ำย เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อเป็นแนวทำงให้เครือข่ำยที่อยู่
โรงเรียนของเรำรู้ถึงปัญหำที่แท้จริงในพื้นที่หมู่บ้ำนของตนเอง 

กลุ่มที่สอง เป็นนักเรียนที่อำศัยอยู่บ้ำนแบกและเรียนอยู่โรงเรียน
บ้ำนแบกโดยเรำได้ลงพื้นที่จัดค่ำยที่โรงเรียนบ้ำนแบกขึ้นว่ำ “รักบ้ำน
เกิด” ขึ้นเพื่อให้เครือข่ำยได้รู้ถึงปัญหำ ตระหนัก และรักในบ้ำนเกิดของ
ตนเองมำกยิ่งขึ้น 
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เมื่อเรำจัดค่ำยทั้งสองค่ำยนี้เสร็จเรำพอจะสรุปได้ว่ำปัญหำนี้เป็น
ปัญหำที่เยำวชนรู้และเข้ำใจดี แต่ไม่ตระหนัก เรำจึงตั้งเป้ำหมำยไปที่กำร
สร้ำงควำมตระหนักให้กับเกษตรกรเป็นเป้ำหมำยแรกโดยกำรน ำเสนอ 
ผลเสียของสำรเคมีที่มีผลกระทบระยะยำวที่มีผลต่อร่ำงกำย ต่อดิน และ
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติเป็นอย่ำงมำก 

ในระหวำ่งนี้ กลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืนของเรำได้เป็นตัวแทนใน
กำรน ำเสนอควำมเป็นมำโครงกำรในงำน เยำวชนต้นกล้ำ เมื่อเรำได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรเรำมีโอกำสได้ศึกษำถึงปัญหำของเพื่อน ๆ กลุ่มอ่ืนที่ร่วมกัน
แก้ปัญหำทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ต่ำงคนต่ำงโครงกำรต่ำงมี
ปัญหำที่ไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกกลุ่มเยำวชนนั่นก็คือ 
“จิตอำสำ” ในค ำว่ำจิตอำสำนี่แหละที่ท ำให้ทุกกลุ่มก้ำวมำท ำโครงกำรใน
จุดนี้ จึงท ำให้ผมเห็นถึงพลังที่เข้มแข็งทีจ่ะก้ำวและสู้ต่อไปเพื่อแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติของเรำต่อไป 

อีกเป้ำเหมำยหนึ่งนั่นก็คือ กำรคืนข้อมูลให้เกษตรกรในพื้นที่ โดย
เรำเลือกที่จะจัดค่ำยปลูกรักบ้ำนเกิดซึ่งก่อนหน้ำนี้เรำได้น ำตัวอย่ำงดิน
ของเกษตรกรบำงส่วนไปตรวจ เพื่อศึกษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อ
น ำเสนอให้กับเกษตรกรได้รับรู้ถึงผลเสียในกำรท ำเกษตรแบบสำรเคมี 
โดยค่ำยนี้ เรำได้เชิญทั้งเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่
รับผิดชอบกำรรักษำในพ้ืนที่นี้ มำเพื่อร่วม “เวทีเสวนำ” เพื่อให้เกษตรได้
รับรู้ถึงผลกระทบหลำย ๆ ด้ำนที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่สิ่งหนึ่งที่ทำงกลุ่ม
เยำวชนของพวกเรำเลือกที่จะน ำเสนอให้เกษตรกรได้รับรู้รับทรำบนั่นก็
คือ กำรแสดงละคร โดยเป็นละครที่กลุ่มเยำวชนเป็นนักแสดงเอง เขียน
บทเอง โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรทรำบถึงผลเสียด้ำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
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ชุมชนอีกด้วย โดยในค่ำยนี้เรำได้มีฐำนที่สร้ำงควำมตระหนักและร่วมสนุก
ให้กับเครือข่ำยนักเรียนโรงเรียนบ้ำนแบกอีกด้วย โดยมีเครือข่ำยใน
โรงเรียนคอยเป็นผู้ดูแลฐำนครับ 

และเมื่อสรุปค่ำยนี้แล้วพอจะสรุปได้ว่ำ เกษตรกรเป้ำหมำยทรำบถึง
ผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดีแล้ว เกษตรกรบำงส่วนยังหำวิธี
ป้องกันมำโดยตลอด แต่ก็มีบำงส่วนที่ยังไม่เห็นถึงควำมส ำคัญและยังไม่
ตระหนัก 

เมื่อโครงกำรนี้เสร็จสิ้นแล้ว ในระยะเวลำกว่ำ 1 ปี ที่เรำได้ท ำงำน
ร่วมกับแกนน ำ และได้มีโอกำสในกำรน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม
อื่น ๆ มำโดยตลอด ท ำให้เรำได้รู้ถึงพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่ร่วมกันแก้ไข
ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ ถึงแม้บำงครั้งกลุ่มของพวกเรำจะรู้สึกท้อ แต่
เมื่อนึกถึงเพื่อน ๆ ร่วมอุดมกำรณ์แล้วนั้นท ำให้เรำมีพลังที่จะสร้ำงสรรค์
ทรัพยำกรของเรำให้คงอยู่สืบต่อไป 

 

 เริ่มต้นจำกได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ที่อยู่ห้อง 
เดียวกัน ชักชวนให้เข้ำมำร่วมท ำโครงกำร 
ปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งโครงกำรแรกที่เรำได้ส่งไป 
ก็คือ โครงกำรบ ำบัดน้ ำ บ ำรุงสุข . แต่ต่อมำ 
ปัญหำที่เกี่ยวกับน้ ำ ก็เริ่มหมดลงไป พวกเรำก็ได้มำศึกษำสำรเคมีในแปลง
แคนตำลูปที่บ้ำนแบก  
 ทั้งนี้ตัวดิฉันเองก็เคยได้ท ำโครงงำนมำบ้ำงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เคย
ท ำงำนอะไรที่ใหญ่ ๆ แบบนี้มำก่อน ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนก็

 

นางสาวภาวิณี  แก้วศิลา 
(เนย) 
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ไม่ค่อยมีมำกหนัก แต่เมื่อคิดถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นมำแล้วก็เกิด
ควำมคิดว่ำ “ธรรมชำติเป็นสิ่งที่เรำควรจะรักษำมันให้ได้ดีที่สุด” และทั้ง
ด้วยตัวดิฉันเองก็อยำกลองลงท ำงำนจริงๆ จังๆ ดูบ้ำง อยำกรู้ว่ำตัวเองมี
ควำมสำมำรถแค่ไหน ในกำรท ำงำน เมื่อเพื่อน ๆ ได้ชักชวนก็เกิดควำม
สนใจอย่ำงมำก จึงได้ตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร “ลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน” 

 กลุ่ม ฮักนะเชียงยืน ของเรำได้ลงพื้นที่ ส ำรวจ และเก็บข้อมูล 
สอบถำมจำกชำวบ้ำน ผู้เฒ่ำผู้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน ในหมู่บ้ำนแบก ต ำบลนำ
ทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม และก็หำข้อมูลเพิ่มเติมจำก
อินเทอร์เน็ตบ้ำงในเรื่องสำรเคมีในดิน แล้วก็มำวิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล
ร่วมกัน  และกลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืนก็ได้เขียนโครงกำรส่งมูลนิธิ
กองทุนไทยในหัวข้อ “โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน” และเมื่อได้รับกำร
ตอบรับของทำงมูลนิธิ เยำวชนกลุ่มฮักนะเชียงยืนก็ได้ด ำเนินงำนต่อโดย
กำรลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลอย่ำงละเอียด ส ำรวจพื้นที่ ที่ชำวบ้ำนใช้
เป็นแปลงแคนตำลูป แลน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ และหำวิธีทำงแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน  

 กลุ่มฮักนะเชียงยืน ได้สร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำน โดยกำรน ำ
นักเรียนในโรงเรียนบ้ำนแบก และนักเรียนที่อำศัยอยู่ที่หมู่บ้ำนแบกใน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม ซึ่งเยำวชนต่ำงก็เป็นลูกหลำนของชำวบ้ำนที่
เป็นเกษตรกรในหมู่บ้ำนแบก และเยำวชนกลุ่มนี้ก็ให้ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน ท ำกิจกรรมเป็นอย่ำงดีกับกลุ่มฮักนะเชียงยืน  
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 กิจกรรมแรกของเรำก็คือ กิจกรรม “เพื่อนบอกเพ่ือน” ซึ่งมี
เป้ำหมำยเพื่อจะสร้ำงเครือข่ำยกับกลุ่มเยำวชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่บ้ำน
แบก ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม เพื่อจะท ำให้รู้ ตระหนัก 
รู้ถึงผลเสียของกำรใช้สำรเคมีทุกวันนี้ และรักในบ้ำนเกิดของตนเอง   

 กิจกรรมที่สองของเรำก็คือ กิจกรรม “รักบ้ำนเกิด” ซึ่งมีเปำ้หมำย
เพื่อจะสร้ำงเครือข่ำยกับกลุ่มเยำวชนนักเรียนโรงเรียนบ้ำนแบก (แบก
สมบูรณ์วิทย์) ในกิจกรรมนี้เรำได้เปิดวิดิโอภัยของสำรเคมีในรูปแบบของ
กำร์ตูน และพำน้องๆ ลงพื้นที่แปลงปลูกแคนตำลูปเพื่อลงเก็บตัวอย่ำงดิน 
สำธิตวิธีเก็บตัวอย่ำงกินแก่น้องๆ  

 จำกกำรท ำกิจกรรมทั้งสองอย่ำงนี้แล้ว กลุ่มฮักนะเชียงยืนก็ได้มำ
สรุปกำรท ำกิจกรรมกัน แล้วได้ผลว่ำ เยำวชนและชำวบ้ำน รู้ ถึงผล และ
ควำมอันตรำยของกำรใช้สำรเคมี แต่ยังไม่เกิดควำมตระหนักพอ ที่จะลด
กำรใช้ หรือเปลี่ยนวิธีกำรใช้สำรเลย กลุ่มเรำจึงได้จัดกิจกรรมสุดท้ำยนั่น
คอืกิจกรรม “เวทีเสวนำปลูกรักษ์บ้ำนเกิด” เพื่อคืนข้อมูลเกี่ยวกับดินของ
ชำวบ้ำนที่กลุ่มเยำวชนได้ขอเก็บเอำตัวอย่ำงดินไปตรวจหำค่ำต่ำงๆ หำ
ควำมเสื่อมโทรมของดิน เป็นต้น และเพื่อร่วมเวทีเสวนำกับผู้ที่มีควำมรู้ใน
เรื่องสำรเคมี และกระทบของสำรเคมี ในงำนนี้กลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืน
ได้จัดกำรแสดงละครเบิกฟ้ำเบิกอรุณ เพื่อให้ชำวบ้ำนที่ได้ชมมีควำม
ตระหนักถึงผลกระทบกับตนเองและครอบครัว ในละครที่เรำแสดง
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ประกอบไปด้วยเนื้อหำที่สะท้อนให้ชำวบ้ำนเห็นถึงวิถีชีวิตเก่ำแก่ของ
หมู่บ้ำน และเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของชำวบ้ำน ณ ขณะนี้  

 ส ำหรับระยะเวลำของกำรท ำโครงกำรนี้ รวมเป็น 1 ปีเต็มค่ะ ที่เรำ
ได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน วิธีกำรท ำงำน กำร
ด ำเนินงำน และกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ถึงแม้บำงครั้งกลุ่มเรำอำจจะ
มีทะเลำะกันบ้ำง ไม่พอใจกันบ้ำง แต่สุดท้ำยถ้ำไม่มีเรำทุกคนช่วยกันใน
กำรท ำงำน งำนก็คงไม่ออกมำส ำเร็จอย่ำงนี้หรอกค่ะ ควำมหมำยคือทุก
คนส ำคัญกับงำนทุกอย่ำงค่ะถ้ำขำดใครคนหนึ่ง ๆ ไปก็ไม่รู้ว่ำงำนจะ
ออกมำเป็นยังไงนะคะ  

 

จำกนิยำมค ำว่ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในหัวข้อ“ปลกูใจรักษ์โลก” 
นั้นจะเป็นสิ่งที่น่ำสนใจมำก ต่อทุกเยำวชนคน  
ทั้งที่รูว้่ำเป็นโครงกำรที่ไม่มีอะไรตอบแทนให้  
แต่เป็นโครงกำรที่ต้องกำรผู้ที่มีจิตอำสำเข้ำมำท ำ 
โครงกำร เป็นสิ่งที่สนใจ เป็นสิ่งน่ำศึกษำ เรียนรู้  
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม จะได้ทั้งควำมสำมัคคี  
ได้ฝึกทั้งกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ  
เชิงวิเครำะห์ เชิงสังเครำะห์ และกำรแก้ไขปัญหำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ผม
คิดว่ำเป็นสิ่งที่หำได้ยำกและมีค่ำที่สุดในกำรท ำงำน และกำรท ำโครงกำร
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหำโอกำสท ำได้ยำก ผมจึง

กฤษฎำ นำซอน 
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ตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร “ปลูกใจรักษ์โลก” กับเพื่อนๆกลุ่มเยำวชนกลุ่ม
ฮักนะเชียงยืน 

^^เมื่อครั้นเสียงออดของโรงเรียนดังกังวำนขึ้น “ขณะนี้เวลำ 12 
นำฬิกำตรง หมดเวลำเรียนคำบที่4” มีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมสนิทกับเขำมำ
ตั้งแต่เรียนด้วยกันอยู่มอต้นแล้ว เขำชื่อนำยธีระวุฒิ ศรีมังคละ เขำเป็น
นักวิชำกำรนิดนึ่ง ซึ่งเขำก็เข้ำมำชักชวนเรำ ไปเข้ำกลุ่มท ำโครงกำร
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ป่ำ น้ ำ ดิน 
อำกำศ โดยมีมูลนิธิกองทุนไทยสนับสนุน นู้น นี่ นั่น เอำซะงงไปหมด 
เรียนอยู่ดีๆ ก็มีกิจกรรมเข้ำมำซะงั้น ฮ่ำๆๆ แต่ก็ดีนะ เขำก็พูดคร่ำวๆให้
ผมฟัง ผมก็ตอบตกลง(ง่ำยเนำะไม่รู้ว่ำมันจะหลอกเรำไหม) ฮ่ำๆๆ ที่ตอบ
ตกลงจำกที่เล่ำ อืมผมก็คิดว่ำน่ำจะเป็นผลดีต่อตัวเองที่จะได้เรียนรู้ระบบ
กำรเรียนนอกห้องเรียนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในขณะนั้นก็
มีเพื่อนๆอีกหลำยคนสนใจเยอะเลยนะตอนแรก ฮ่ำๆๆ ต่อมำก็พำกันไป
คุยอำจำรย์ พอคุยเสร็จได้ประเด็น เริ่มประชุมวำงแผน ได้ควำมว่ำจะท ำ
เป็นสองโครงกำร ทั้งโครงกำรน้ ำ และดินอย่ำงไม่เป็นทำงกำรนะครับ จึง
มีเพื่อนบำงคนคัดคร้ำน และที่แอบน้อยใจว่ำจะต้องแยกกัน เมื่อตกลงกัน
ตำมนั้น เรำก็ให้กำรบ้ำนให้กับทุกคนลองไปศึกษำวำงแผนเกี่ยวกับเรื่องที่
จะท ำและต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร เมื่อกลับมำถึงบ้ำนผมก็มำนั่งคิด เอำ
ควำมรู้เก่ำๆ ที่จ ำใส่สมองไว้ตลอดมำ ฮ่ำๆๆ นั่นก็คือกระบวนกำรในกำร
ท ำโครงงำน ที่ได้ศึกษำมำตั้งแต่ ม.3โดยได้ผ่ำนมำเป็นเวลำนำนพอสมควร 
ผมก็นึกออกว่ำ “ อืม เรำก็เคยท ำโครงงำนมำก่อนนะ และที่ว่ำจะท ำ
โครงกำรมันน่ำจะใช้กระบวนกำรท ำงำนเหมือนกันนะ” แต่น่ำจะมีข้อ
แตกต่ำงนิดนึ่งมั้ง ท ำให้ผมคิดได้ว่ำปัจจุบันทรัพยำกรที่ลดน้อยลงไป
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เรื่อยๆและเมื่อหมดไปแล้วจะไม่สำมำรถหำอะไรทดแทนได้เลยนั่นก็คือ 
“ทรัพยำกรธรรมชำติ” ซึ่งกำรที่เรำจะรักษำ แลเห็นคุณค่ำของมันนั้นเป็น
เรื่องยำกและไม่ค่อยมีใครเห็นถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติมำก
นัก เพรำะคนหรือเยำวชนส่วนใหญ่จะไม่ตระหนัก และรวมถึงตัวผมด้วย
(ในตอนนั้น) แต่สิ่งที่ทุกคนรู้ๆกัน นั่นก็คือปัญหำนั้นเห็นได้มำกในสังคม
ของเรำ ก็จะเป็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม จึงท ำให้ได้ข้อสรุปว่ำ น่ำจะท ำ
โครงกำรเกี่ยวกับน้ ำมำกกว่ำ เพรำะในเขตอ ำเภอเรำมีปัญหำเกี่ยวกับ
แหล่งเน่ำน้ ำเสีย และต่อมำเรำจึงเอำเรื่องโครงกำรที่ได้ไปศึกษำมำไปสรุป
ร่วมกัน โดยทุกคนเห็นส่วนใหญ่ว่ำจะท ำโครงกำรเกี่ยวกับเรื่องน้ ำ จึง
ร่วมกันตกลงและท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์น้ ำ แต่เมื่อเรำได้สรุปท ำ
โครงกำรน้ ำโครงกำรเดียว จึงท ำให้ต้องหยุบกลุ่มเข้ำหำกัน และมีเพื่อน
บำงคนไม่เข้ำร่วมโครงกำรเลย 
 เมื่อได้ข้อสรุปเดียวกันแล้ว เรำจึงได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นกลุ่มเยำวชน
จิตอำสำที่ชื่อว่ำ “เยำวชนกลุ่มฮักนะเชียงยืน” รวม 9คน กลุ่มของพวก
เรำเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์น้ ำ และจึงได้ลงพื้นที่ส ำรวจสภำพ
ปัญหำของแหล่งน้ ำขัง ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่เป็นปัญหำใหญ่มำกเลย จึง
ท ำให้เรำแลเห็นถึงปัญหำที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ เป็น
ปัญหำน้ ำขังในพื้นที่ ทีแรกคิดว่ำเป็นพื้นที่สำธำรณะ เพรำะพื้นที่นั้นอยู่ติด
กลับถนน กลับกลำยเป็นพื้นที่ที่ใช้ท ำกำรเกษตรของชำวบ้ำน บ้ำนเชียง
ยืน ที่เป็นปัญหำน้ ำขังในพ้ืนที่มำนำนกว่ำ10กว่ำปี มีพ้ืนที่มำกกว่ำ 10 ไร่ 
ที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เลย และจึงเป็นที่ท ำมำหำกินของคนในชุมชน
บำงส่วน แต่บำงส่วนก็ส่งผลกระทบให้แก่ชุมชนหลำยชุมชน จึงท ำให้เรำ
แลเห็นปัญหำนี้ เรำจึงน ำปัญหำมำวิเครำะห์ร่วมกันในกลุ่มกลับพบว่ำ 



ลดมลพิษฟ้ืนชีวติดิน _ ฮกันะเชียงยนื 45 

 

ปัญหำนีถ้ึงแม้จะเป็นปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและมีผลกระทบ
ต่อเกษตรกำรมำก แต่เป็นปัญหำที่มีคนๆเดียวเป็นเจ้ำของพื้นที่  เรำน่ำจะ
สำมำรถแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติได้ในส่วนหนึ่ง แต่กำรแก้ปัญหำที่
ต้นเหตุนั้นจะเป็นผลดีต่อเจ้ำของพื้นที่มำกกว่ำคนในชุมชนนั้น จึงอำจท ำ
ให้คนในชุมชนหรือเกษตรกรคนอื่นมองไม่เห็นถึงสภำพปัญหำในส่วนนี้
ด้วยครับ 

พวกเรำกลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืน ได้ร่วมกันเขียนเป็นโครงกำรนี้
ขึ้นมำ และเพื่อน ำเสนอส่งเข้ำประกวด จึงผ่ำนเข้ำรอบ ท ำให้พวกเรำดีใจ
มำก จนท ำอะไรไม่ถูกฮ่ำๆๆ และจำกนั้นพวกเรำก็ด ำเนินโครงกำรมำเรื่อย 
ๆ จนพวกเรำได้ลงส ำรวจพ้ืนที่ครั้งที่สอง พบว่ำสภำพปัญหำน้ ำที่ขัง อยู่ใน
พื้นที่มำกกว่ำ10ไร่ ในช่วงเวลำนั้นเกิดภัยแล้ง ท ำให้น้ ำที่ขังอยู่ เป็น
เวลำนำน ลดลง จนแหล่งน้ ำนั้นเกือบจะแห้งไปทั้งแอ่ง จึงเป็นที่ดีใจของ
เจ้ำของพื้นที่และคนในชุมชนหลำยชุมชน แต่เป็นที่เสียใจต่อคนที่ท ำมำหำ
กินกับแหล่งน้ ำนั้น พวกเรำกลุ่มเยำวชน “ฮักนะเชียงยืน” จึงแลเห็น
ปัญหำที่เกิดขึ้น และได้มำปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำว่ำ สำมำรถเปลี่ยน
โครงกำรนี้ได้ไม่ และแจ้งไปยังมูลนิธิกองทุนไทยที่เป็นผู้สนบัสนุน
โครงกำร จึงตอบกลับมำว่ำสำมำรถเปลี่ยนได้แต่ก็ต้องอยู่ในหัวข้อ 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ(ปลูกใจรักษ์โลก)  พวกเรำจึงกลับมำลอง
วิเครำะห์ถึงปัญหำใหม่รองลงมำอีก นั่นก็คือปัญหำ เรื่องสำรเคมีในดิน
ของชุมชนบ้ำนแบก ต ำบลนำทอง อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม 
พวกเรำจึงร่วมกันวิเครำะห์ถึงปัญหำ พบว่ำ ปัญหำนี้เป็นปญัหำที่ทั้ง
ชมุชนพบเจอ แต่ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญในเรื่องสำรเคมีมำกนัก ทำงกลุ่ม
เยำวชนฮักนะเชียงยืน จึงเลือกที่จึงศึกษำถึงสภำพปัญหำสำรเคมีในดิน
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โดยมีชื่อว่ำโครงกำรว่ำ “โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน”  และเมื่อเรำ
ส ำรวจและวิเครำะห์ออกมำว่ำ เกษตรกรในพื้นที่ที่ท ำกำรเกษตรเกี่ยวกับ
กำรเพำะปลูกแตงแคนตำลูป จะมีผลกระทบต่อตนเองเต็มๆ และไม่
ตระหนักถึงผลเสียหรือผลกระทบที่จะตำมมำเลย 

กลุ่มเยำวชนฮักนะเชียงยืนจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้ 
และกลุ่มเยำวชนจึงเริ่มลงมือส ำรวจปัญหำและผลกระทบอย่ำงละเอียด 
จึงได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจสภำพปัญหำ พบว่ำ นอกเหนือจำกกำรท ำนำแล้ว
เกษตรกรท ำกำรเกษตรกำรปลูกพืชพันธะสัญญำ อำทิเช่น กำรปลูกแตง
แคนตำลูป กำรปลูกแตงโม กำรปลูกฟักทอง หรือพืชชนิดอื่นๆ เยอะมำก
และในขั้นตอนกำรเพรำะปลูกมีกำรใช้สำรเคมีมำก เกือบทุกขั้นตอน และ
แล้วแต่ทำงเกษตรพันธะสัญญำเขำจะส่งเมล็ดพืชมำให้ปลูก (ในที่นี้เกษตร
พันธะสัญญำก็คือนำยทุนที่เข้ำมำท ำกิจกำรใหญ่ เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยน
เงินทุนให้กับเกษตรด้วยกำรน ำเมล็ดพืชที่เขำน ำมำให้แล้วน ำไปเพำะปลูก 
เกษตรกร จึงได้เงินเป็นก ำไรตอบแทน )แต่เป็นผลเสียก็คือเกษตรกรไม่ได้
ค่ำตอบแทนจำกกำรเช่ำที่ดินเลยซักบำท  และในกำรเพรำะปลูกนั้นจะ
เอำแต่เมล็ดเท่ำนั้น ผลของมันก็ทิ้งกองรวมกันไว้ ท ำให้เกิดสภำพหน้ำดิน
เสื่อมโทรมในกรณีที่ผลของพืชมีสำรเคมีปนอยู่ด้วย และหรือไม่ก็น ำผลไป
ขำยให้กับแม่ค้ำอีกด้วย โดยเกษตรไม่ตระหนักถึงผลกระทบของสำรเคมี
ปนเปื้อนต่อผู้บริโภคเลย  และจำกกำรส ำรวจ พบว่ำกำรปลูกแตงแคนตำ
ลูปเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดสำรเคมีในดินเพรำะกำรเกษตรนั้นจะปลูก
แคนตำลูปเป็นส่วนใหญ่ และในตอนนั้นยังไม่ค่อยมีกำรปรับปรุงสภำพดิน
มำกนัก จึงส่งผลท ำให้ดินเสื่อมโทรม จึงเป็นปัญหำที่เกษตรกรเป็นคนที่
สร้ำงปัญหำขึ้นมำเอง รู้ถึงปัญหำ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหำ เพรำะปัญหำนี้
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เป็นปัญหำระยะยำวไม่สำมำรถเห็นผลได้อย่ำงรวดเร็ว ทำงกลุ่มเยำวชน
ของพวกเรำจึงตกลงที่จะแก้ปัญหำในกำร สร้ำงควำมตระหนักให้แก่
เกษตรกรมำกยิ่งขึ้น เพรำะเรำไม่สำมำรถที่จะแก้ปัญหำโดยกำรท ำให้
เกษตรกรเลิกปลูกพืชเกษตรพันธะสัญญำได้เลย เพรำะเขำท ำมำนำนกว่ำ
30-40 ปี และในเมื่อเรำเป็นแกนน ำในกำรแก้ไขปัญหำนี้ เรำจึงประชุมกัน
และสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยขึ้น ซึ่งเป็นเยำวชนบ้ำนแบกที่เป็นลกูหลำนของ
เกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้ขึ้นมำ (เครือข่ำย
ส่วนหนึ่งจะเป็น เด็กนักเรียนที่อยู่บ้ำนแบกในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม 
และ อีกสว่นหนึ่งจะเป็นเด็กนักเรียนที่เรยีนอยู่โรงเรียนบ้ำนแบกเอง) และ
ในกำรด ำเนินงำนท ำให้เรำได้เครือมำสองเครือข่ำยและได้จัดท ำค่ำย คือ 
ค่ำยกิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน และกิจกรรมรักบ้ำนเกิด โดยมีเป้ำหมำย
ดังต่อไปนี ้

1. เป้ำหมำยแรก เป็นเป้ำหมำยของนกัเรียนมัธยมโรงเรียนเชียงยืน
พิทยำคมที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ปัญหำโดยตั้งเป้ำหมำยว่ำเรำจะสร้ำงควำม
ตระหนักให้เครือข่ำยของเรำให้รักบ้ำนเกิด โดยกำรเน้นย้ ำให้เพื่อนๆ
ตระหนักรู้ ตระหนักทรำบถึงพิษภัยของสำรเคมีที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งผลทำงด้ำนสุขภำพของตนเองอย่ำงไร แล้วเป้ำหมำยสูงสุดคือ
ตระหนักถึงผลเสียหรือผลกระทบจำกกำรเพำะปลูกใช้สำรเคมีที่จะเกิดขึ้น 
กลุ่มของเรำจึงได้จัดค่ำย “ค่ำยเพื่อนบอกเพื่อน” ขึ้นซึ่งเปน็ค่ำยที่มี
เป้ำหมำยให้แกนน ำเยำวชนสร้ำงควำมตระหนัก ในบ้ำนเกิดของตัวเอง
มำกยิ่งขึ้น เรำจึงได้จัดค่ำย เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อเป็นแนวทำงให้กลุ่ม
เครอืข่ำยรู้ถึงปัญหำที่แท้จริงในพื้นที่หมู่บ้ำนของตนเองด้วย 
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2. เป้ำหมำยที่สอง เป็นเป้ำหมำยที่เรำต้องกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้แก่เครือข่ำยของเรำกลุ่มที่สอง โดยเป็นกลุ่มนักเรียนประถมที่อำศัยอยู่
บ้ำนแบกและเรียนอยู่โรงเรียนบ้ำนแบกโดยเรำได้ลงพื้นที่จัดค่ำยที่
โรงเรียนบ้ำนแบกขึ้นว่ำ “ค่ำยรักบ้ำนเกิด” ขึ้นมีเป้ำหมำยเพื่อให้
เครือข่ำยได้รู้ถึงปัญหำ เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของสำรเคมีที่จะส่งผล
กระทบให้กับครอบครัวของตนเอง เพื่อสำมำรถน ำไปบอกต่อกลับ
ผู้ปกครองที่ท ำกำรเกษตรว่ำโทษ หรือพิษภัยของสำรเคมี ร้ำยแรงมำก
เพียงใดได้อีกด้วย และรักในบ้ำนเกิดของตนเองมำกยิ่งขึ้น 

เมื่อเรำจัดท ำกิจกรรมค่ำยทั้งสองเสร็จ ทีแรกก็เป็นที่น่ำพอใจตรงไป
ตำมที่ต้ังเป้ำไว้ แต่ต่อมำคงไม่เป็นไปตำมนั้น หรืออำจต้องใช้ระยะยำวใน 
กำรน ำไปปฏิบัติ จึงเป็นสำเหตุที่เรำพอจะได้ข้อสรุปว่ำเป็นปัญหำที่
เยำวชนรู้และเข้ำใจดี แต่ไม่ตระหนัก หรือน ำไปปฏิบัติตำม โดยเรำมี
เป้ำหมำยร่วมกันที่จะกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับเกษตรกรเป็น
เป้ำหมำยหลักที่ส ำคัญที่สุดโดยกำรน ำเสนอ ผลเสียของสำรเคมี ผลกำร
ตรวจเลือด ผลกำรตรวจควำมอุดมสมบูรณ์ในดิน ผลกระทบควำมเสื่อม
โทรมของดิน และที่มีผลกระทบระยะยำวต่อสุขภำพร่ำงกำย และต่อกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย และจะจัดท ำค่ำยคืน
ข้อมูลเป็นกำรสรุปร่วมในครั้งสุดเป็นครั้งต่อไป 

และที่ส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรนี้มำ พวกเรำกลุ่มเยำวชนฮักนะ
เชียงยืนเรำได้เป็นตวัแทนในกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำที่แรกก็คือ แหล่ง
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ ที่จังหวัดนครนำยก ต่อมำที่ SCB ธนำคำรไทย
พำณิชย์ สำขำใหญ่ กรุงเทพมหำนคร  และน ำเสนอโครงกำรในงำน 
เยำวชนต้นกล้ำ ณ อุทยำนกำรเรียนรู้ TK Park  เซนทรัลเวิร์ด และเมื่อ
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เรำได้เข้ำร่วมโครงกำรเรำมีโอกำสได้ศึกษำถึงสภำพปัญหำของชุมชนเมือง
กลับชุมชนชนบทว่ำเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร โดยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่ำงคนต่ำงโครงกำรต่ำงมีปัญหำที่ไม่เหมือนกัน แต่มี
สิ่งเดียวที่ทุกคนมีใจเป็นนักพัฒนำ “จิตอำสำ” ค ำว่ำจิตอำสำท ำให้ทุกคน
ทุกกลุ่มก้ำวมำท ำโครงกำรจำกจุดเล็กๆ จนท ำให้มำถึงจุดๆนี้ ก่อให้เกิด
พลังอันเข้มแข็งที่จะก้ำวหน้ำและสู้ต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของเรำต่อไป และจำกกำรไปเรียนรู้
ปัญหำในชุมชนเมือง ท ำให้ผมได้ข้อสรุปว่ำ สภำพปัญหำในชุมชนเมืองจะ
เป็นปัญหำอย่ำงมำกต่อคนในสังคมเมือง เพรำะคนในสังคมเมืองจะใช้
ชีวิตอยู่กับกำรท ำมำหำกินที่มีอำชีพที่แตกต่ำงกันไป จึงส่งผลท ำให้คนใน
สังคมเมืองส่วนใหญ่ ไม่ตระหนักถึงสภำพปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
ควำมเป็นอยู่และไม่สนใจในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ในกำรด ำเนินงำนก็ผ่ำนมำจนมำถึงกิจกรรมสุดท้ำยก็นั่นคือ กลุ่ม
ของพวกเรำมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญมำกที่สุดอีกเป้ำหมำยก็คือ กำรคืนข้อมูล
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท ำกำรเกษตร โดยเรำเลือกที่จะจัดค่ำย โดยก่อน
หน้ำนี้เรำได้น ำตัวอย่ำงดินของเกษตรกรที่ท ำกำรเพรำะปลูกพืชพันธะ
สัญญำบำงส่วนไปตรวจเพื่อศึกษำถึงสภำพควำมเสื่อมโทรมของดินและ
ควำมอุดมสมบรูณ์ของดินมำเพื่อน ำเสนอให้กับเกษตรกรได้รับรู้ถึงผลเสีย
หรือผลกระทบในกำรท ำเกษตรแบบสำรเคมี โดยค่ำยนี้ เรำได้เชิญทั้ง
เกษตรกรผู้ที่ท ำกำรเกษตรพืชพันธะสัญญำ ผู้ใหญ่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขที่รับผดิชอบเกี่ยวกำรรักษำในพ้ืนที่ นี้มำเพื่อร่วม “ร่วมเวที
เสวนำ” เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงผลกระทบหลำยๆด้ำนที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน แต่สิ่งหนึ่งที่ทำงกลุ่มเยำวชนของพวกเรำเลือกที่จะน ำเสนอให้
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เกษตรกรได้รับรู้รับทรำบนั่นก็คือ กำรแสดงละคร โดยเป็นละครที่กลุ่ม
เยำวชนฮักนะเชียงยืนเป็นนักแสดงเอง เขียนบทเอง โดยมีเป้ำหมำยให้
เกษตรกรทรำบถึงผลกระทบในด้ำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยในค่ำยนี้เรำได้มีกิจกรรมสนุกๆเข้ำฐำนเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักและร่วมกับเยำวชนเครือข่ำยนักเรียนโรงเรียนบ้ำนแบก โดยมี
เยำวชนเครือข่ำยในโรงเรียนของเรำคอยเป็นผู้ดูแลและแนะน ำให้ควำมรู้
ควบคู่กันไปด้วย 

จำกกำรจัดท ำค่ำยนี้เสร็จแล้วพวกเรำก็พอจะสรุปได้ว่ำ เกษตรกร
เป็นเป้ำหมำยหลักที่ทรำบถึงผลกระทบในด้ำนต่ำงๆเป็นอย่ำงดีแล้ว และ
เกษตรกรบำงส่วนมีวิธีป้องกันพิษภัยสำรเคมีมำโดยตลอด แต่ก็มีเกษตร
ส่วนใหญ่ที่ยังไม่แลเห็นถึงควำมส ำคัญและยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับตนเอง และอำจจะต้องใช้เวลำเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่ำ
เกษตรกรจะน ำไปตระหนักและปฏิบัติต่อไปที่เชื่อมโยงไปสู่ด้ำนสุขภำพ
ของพวกเขำด้วยก็อำจเป็นได้  

เมื่อโครงกำรนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นระยะเวลำประมำณไม่เกิน 1 ปี 
จำกที่เรำได้ท ำงำนร่วมกันกับแกนน ำต่ำงๆ จำกหลำยๆโครงกำร หลำยๆ
กลุ่มเยำวชน ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเยำวชนที่มีจิตอำสำร่วมกันอนุรักษ์ 
รักษำ ทรัพยำกรธรชำติและสิ่งแวดล้อม และได้มีโอกำสในกำรน ำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยำวชนในหัวข้อโครงกำรต่ำงๆ มำโดยตลอด 
ท ำให้ผมได้รู้ถึงกำรเรียนรู้จำกสภำพปัญหำจริง กับเรียนวิชำทั่วไปใน
ห้องเรียนนั้นมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด และท ำให้ผมได้รับ
ควำมรู้รวมถึงประสบกำรณ์ใหม่ๆ ที่ใครหลำยคนในที่นี้ ไม่ได้มีโอกำส
เหมือนกับผม จึงก่อเกิดเป็นพลังเล็กๆทีย่ิ่งใหญ่ เป็นกรอบก ำลังใจให้ผม
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ไดค้้นพบตัวเอง โดยซึ่งตลอดมาผมไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของผมอยาก
เป็นอะไร ในที่สุดกค็้นพบ จากที่กลุ่มของพวกเราได้ท าโครงการ
เกี่ยวกับสารเคมี ผมก็อยากที่จะรู้ อยากที่จะศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของ
การพัฒนาและเกี่ยวกับสารเคมีควบคู่กันไป นั่นก็คือ อาชีพข้าราชครู 
สอนในรายวิชาเคมี จากที่กล่าวมาอาชีพนี้สามารถบูรณาการได้ทั้งที่
นักพัฒนา (ที่เรียนรู้กับความเป็นจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มี
ให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย) และสารเคมีที่เราได้ศึกษาจริง (ท าให้ได้ศึกษา
และปฏิบัติจริงจนกอ่ให้เกิดความเชี่ยวชาญสามสามารถถ่ายทอดให้
กลับผู้อื่นได)้ และการร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นที่พอใจกับสิง่ที่เราท าเพื่อประโยชน์ต่อตัวเรา
เองและสงัคมชุมชนต่างๆ ได้อีกด้วย และพวกเราทุกคนจะช่วยกัน
อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมควบคู่กบัด้วยแลสิ่งแวดล้อมของเราไว้
ตลอดไปเพื่อโลกอันสดใส ใบสเีขียวขอเราสืบต่อไป 

  
 
 นี่ก็เป็นอีกปีที่ชีวิตของฉันได้มำเจอ 
จุดเปลี่ยนเมื่อฉันได้ย้ำยบ้ำน ย้ำยโรงเรียน  
และเปลี่ยนสังคมใหม่เมื่อฉันได้มำอยู่ที่ 
จังหวัดมหำสำรคำมบ้ำนเกิดที่ฉันได้จำกไปนำน 
แสนนำน  เปลี่ยนกำรใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง 
มำเป็นกำรใช้ชีวิตแบบวิถีชำวบ้ำนตำมชนบท  และนี่ก็ท ำให้ฉันต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวเองมำกมำยหลำยอย่ำงเพื่อที่จะให้อยู่กับทุกคนในสังคม
ใหม่ๆได้ 

 
ศิริลักษณ์ สงครำม 
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วันแรกที่ฉันได้ก้ำวเท้ำเข้ำมำเป็นนักเรียนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำ
คม  ฉันได้รู้จักกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งพวกเขำมีทั้งหมด 7 คน  คือ  อีฟ  
เนส ส้ม  แสน  เอ็ม  แซม  ก๊อต  พวกเค้ำเหล่ำนี้มำควำมน่ำรักร่ำเริง
แจ่มใสเป็นอันเองและเป็นนักกิจกรรมมีควำมกล้ำแสดงออกใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
และฉันได้เข้ำมำรู้จักกับเพื่อนๆกลุ่มนี้  แล้วท ำให้ฉันรู้ว่ำพวกเค้ำมี
ควำมสำมำรถที่น่ำอิจฉำพวกเค้ำมีสิ่งที่ฉันไม่มีนั่นก็คือ  ควำมกล้ำ
แสดงออก  และฉันก็อยำกมีควำมกล้ำแสดงออกเหมือนกันกับพวกเค้ำ
เหล่ำนั้น ฉันก็หวังว่ำสักวันหนึ่งฉันจะได้พัฒนำตังเองให้มีควำมสำมำรถ 
และควำมกล้ำแสดงออกเหมือนๆกับคนอื่นๆบ้ำง  

วันไหว้โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555  
คุณครูเพ็ญศรีเห็นประกำศว่ำมีโครงกำรดีๆโครงกำรหนึ่ง  โครงกำรนี้ชื่อ
ว่ำโครงกำรปลูกใจรักษ์เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้เยำวชนเขียนโครงกำร
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง  ถ้ำสนใจให้นักเรียนเขียน
โครงกำรไปเสนอและถ้ำผ่ำนกำรพิจำรรำจะได้เงินมำท ำโครงกำรที่เขียน
ให้ส ำเร็จ นักเรียนจะท ำอะไรก็ได้ที่แก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีใน
ชุมชนของนักเรียน เช่น ปัญหำด้ำนขยะ น้ ำ ดิน และมลพิษ เมื่อเพื่อนๆ
ได้ยินอย่ำงนั้นพวกเค้ำก็ต่ำงมีควำมตื่นเต้นและอยำกลองที่จะท ำโครงกำร  
เพรำะปกติพวกเค้ำจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ชอบท ำโครงงำน แต่นี่เป็น
โครงกำรและพวกเค้ำก็อยำกลองท ำโครงกำรนี้เพรำะเค้ำอยำกเรียนรู้
ขบวนกำรท ำโครงกำรว่ำจะยำกเพียงใด  อยำกทดสอบคำมสำมำรถของ
ตัวเองว่ำจะสำมำรถเขียนโครงกำรได้มั๊ย  อยำกได้เงินรำงวัล  เพรำะตอน
นั้นทุกคนคิดว่ำโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ให้นักเรียนเขียนรูปแบบ
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โครงกำรแข่งกันพอผลกำรกวดออกมำก็น่ำจะได้เงินรำงวัลแล้วก็จบ  และ
อยำกมีประสบกำรในกำรท ำโครงกำรสักครั้ง   

เมื่อเพื่อนๆตกลงกันว่ำจะท ำโครงกำรนี้ พวกเค้ำลองชวนฉันกับเนย
ที่เป็นนักเรียนที่เข้ำมำเรียนใหม่และเข้ำมำเป็นสมำชิกใหม่ในกลุ่มและ
ชวนเรำสองคนเข้ำมำท ำโครงกำรด้วยกัน ตอนนั้นฉันมีทั้งควำมกลัว 
ควำมไม่มั่นใจในควำมสำมำรถของตัวเองมำกเลยเพรำะฉันคิดว่ำแค่
โครงงำนเล็กๆฉันยังท ำเกือบไม่รอด  แล้วนี่ก็เป็นโครงกำรที่ใหญ่เป็น
โครงกำรแรกของเพื่อนๆ ที่เค้ำมีควำมมุ่งมั่นและควำมตั้งใจในกำรท ำ
โครงกำรนี้   ฉันกลัวว่ำฉันจะเป็นตัวถ่วงและเป็นอุปสรรคในกำรท ำงำน
ของเพื่อนๆ เพรำะฉันไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนนี้เลย แต่เพื่อนๆก็ยังอยำกให้
ฉันอยำกลองท ำด้วยกันดูเพรำะคนเรำสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตัวเองได้
จำกกำรท ำงำนและแก้ไขอุปสรรคที่จะเข้ำมำหำเรำ  และเมื่อฉันได้ยิน
เช่นนั้นฉันก็ตัดสินใจเข้ำมำเขียนโครงกำรไปเสนอกับเพื่อนๆ 

และเมื่อพวกเรำตัดสินใจร่วมกันว่ำจะเขียนโครงกำรไปเสนอพวก
เรำก็เริ่มช่วยกันส ำรวจว่ำชุมชนของแต่ละคนมีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
อะไรบ้ำงและเรำจะสำมำรถแก้ไขปัญหำนั้นได้อย่ำงไร   และนี่ก็เป็นโจทย์
ที่เรำต้องช่วยกันแก้ และเรำก็ได้เห็นปัญหำหนึ่งของชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน  โดยที่เนสบอกว่ำเห็นปัญหำของที่ดินแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่ำงทำง
ที่เนสเดินทำงมำโรงเรียนทุกวัน  ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินส่วนบคุคลโดนน้ ำ
ท่วมขังเป็นเวลำนำนนับสิบปีไม่สำมำรถท ำนำได้เหมือนที่นำของคนอื่น
ปล่อยทิ้งให้รกร้ำงไว้เป็นเวลำนำน  พวกเรำจะช่วยเค้ำแก้ไขปัญหำนี้
กันมั๊ย เรำเห็นปัญหำนี้เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นกับคนที่พื้นที่อ่ืนด้วยมันน่ำจะ
เป็นต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำของคนอื่นก็ได้นะ   
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หลังจำกที่เนสเล่ำปัญหำของคนในชุมชนให้เพื่อนฟังแล้วเนสก็ชวน
ฉันลงไปส ำรวจพ้ืนที่และไปขออนุญำตเจ้ำของที่ดินถ่ำยรูปและเขียน
โครงกำรไปเสนอกับโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกถ้ำพวกเรำเขียนโครงกำร
ผ่ำนพวกเรำจะน ำเงินที่โครงกำรมอบให้มำท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นี้ เรำลงพื้นที่ในวันหยุดไปดูที่ดินที่เกิดน้ ำท่วมบริเวณ
รอบข้ำงของที่ดินนั้น และไปตำมหำเจ้ำของที่ดินกว่ำเรำจะหำเจ้ำของ
ที่ดินเจอยำกล ำบำกมำกเลยเรำต้องไปถำมชำวบ้ำนในชุมชนเกือบทั้งวัน
เพรำะว่ำเพื่อนๆทั้งกลุ่มไม่มีใครที่รู้จักเจ้ำของที่ดินแปลงนี้  แต่ก็ยังดีที่
ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือบอกทำงเรำจึงท ำให้เรำมำถึงบ้ำนของเจ้ำของ
ที่ดินได้เร็วกว่ำไปหำเอง 

และเมื่อเรำมำถึงที่บ้ำนเจ้ำของที่ดินเคำ้ก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
เพรำะเค้ำเห็นว่ำเค้ำไม่สำมำรถใช้งำนที่ดินแปลงนี้ได้แล้วนอกจำกจะขำย
ให้พวกนำยทุนน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น  เจ้ำของที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด  
6คน ทั้งหมดเป็นพี่น้องกันและเป็นเจ้ำของร่วมกัน  เพรำะที่ดินแปลงนี้
เป็นสมบัติของพ่อแม่ที่ยังไม่แบ่งกัน  เจ้ำของที่ดินแห่งนี้เป็นข้ำรำชกำร
กำลทุกคนจึงไม่มีเวลำมำดูแลที่ดินหลังจำกที่ถูกน้ ำท่วมเป็นเวลำนำนกว่ำ
สิบปีจึงปล่อยที่ดินรกร้ำงไว้  ปัญหำเกิดจำกชำวบ้ำนที่มีที่ดินรอบข้ำงที่ดิน
แห่งนี้ได้ขำยที่ดินให้กับนำยทุน และนำยทุนก็ได้น ำดินมำถมที่ดินให้สูง
กว่ำที่ตรงนี้  และพื้นที่รอบข้ำงที่สูงกว่ำก็ขวำงทำงน้ ำที่ไหลจำกชุมชนมำ
รวมกัน ณ  ที่ตรงนี้จนไม่มีทำงให้น้ ำออก จนน้ ำท่วมขังจนน้ ำเน่ำไม่
สำมำรถใช้งำนได้  เจ้ำของที่ดินไปขอควำมช่วยเหลือจำกทำงกำรให้ช่วย
ขุดลอกคลองน้ ำเพื่อขยำยทำงระบำยน้ ำออกจำกที่ดิน แต่เมื่อทำงกำรเข้ำ
มำขุดลอกคลองแล้วได้ไม่นำนดินก็ไหลมำอุดตันคลองเหมือนเดิม
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เพรำะว่ำที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินที่ต่ ำที่สุดในชุมชนจึงเป็นพื้นที่ ที่ต้อง
กลำยเป็นพื้นที่รองรับน้ ำเสียจำกชุมชนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเจ้ำของที่
ก็อนุญำตให้ฉันและเพื่อนๆ ไปท ำโครงกำรในที่ของเค้ำ 

วันถัดมำหลังจำกที่เรำลงไปส ำรวจปัญหำจำกเจ้ำของที่ดินและ
ชำวบ้ำนในชุมชนแล้วเนสกับฉันก็มำเล่ำให้เพื่อนๆฟัง หลังเลิกเรียนวันนั้น
พวกเรำ ประกอบด้วย เนส ส้ม แสน ก็อต แซม เนย และฉันลงไปส ำรวจ
พื้นที่และเก็บข้อมูลประกอบกำรเขียนโครงกำรทั้งถ่ำยรูป ถ่ำยคลิป และ
ไปสัมภำษณ์เจ้ำของที่ดินประกอบกำรเขียนโครงกำร พวกเรำเห็นปัญหำ
น้ ำท่วมกับที่แห่งนี้แล้วพวกเรำก็ช่วยกันหำวิธีแก้ไข แต่เนื่องจำกปัจจัย
รอบข้ำงไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรแก้ไข้ พวกเรำจึงเลือกที่จะอยู่ร่วมกันกับ
ปัญหำโดยกำรแก้ปัญหำส่ิงแวดล้อมทำงน้ ำนี้ด้วยกำรน ำผักตบชวำ กก 
และพืชที่มีคุณสมบัติดูดซึมสิ่งที่ท ำให้น้ ำเน่ำเสียหมดไปมำปลูกเพื่อปรับ
สภำพน้ ำ และน ำบัวหลวงมำปลูกเพื่อสร้ำงรำยได้หลังจำกที่เรำปรับสภำพ
น้ ำเสร็จแล้ว เพรำะบังหลวงจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ ำขังเรำ
สำมำรถน ำดอกบัวไปขำยเพื่อนสร้ำงรำยได้ และน ำพืชที่ปรับสภำพน้ ำไป
ใช้ประโยชน์ไดเพรำะผักตบชวำและกกสำมำรถน ำมำท ำเครื่องจักสำนได้ 
เช่น กระเป๋ำสำนจำกผักตบชวำ   เสื่อทอจำกกก  

หลังจำกที่พวกเรำได้ข้อมูลประกอบกำรเขียนโครงกำรแล้วพวกเรำ
ก็มำเขียนโครงกำรที่บ้ำนของส้มเพรำะบ้ำนของส้มอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เรำไป
ท ำโครงกำรมำกที่สุด  พวกเรำใช้เวลำในกำรเขียนโครงงำนนำนมำก
เพรำะเจออุปสรรคในกำรเดินทำงและกำรลงพื้นที่ พวกเรำเขียนโครงกำร
เพลินจนลืมดูเวลำจนดึก พวกเรำจึงแยกย้ำยแบ่งงำนกันไปเขียนโครงกำร
ต่อ ฉันกับเนสกลับบ้ำนไม่ได้เพรำะมันดึกและไม่มีรถกลับบ้ำน  จนได้
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นอนที่บ้ำนของส้ม ส่วนเนย แซม แสนและก๊อตแยกกันกลับไปเขียน
โครงกำรต่อที่บ้ำน  วันที่พวกเรำลงพ้ืนที่พร้อมกันครั้งแรกวันนี้เป็นวันที่
สร้ำงควำมทรงจ ำดีๆให้กับฉันอยำกไม่มีวันลืมเลย เพรำะเรำทุกคนได้เจอ
อุปสรรคปัญหำในร่วมกัน และเรำก็ไดช่วยกันแก้ไขปัญหำนี้ร่วมกันจน
พวกเรำสำมำรถผ่ำนมันไปได้ด้วยดี พวกเรำทั้ง ตกน้ ำเน่ำ ลุยโคลน หำวิธี
ไปเจอเจ้ำของที่ดิน หำวิธีกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ท่วมขัง  ทั้งขับรถ
มอเตอร์ไซค์ลงพื้นที่ครั้งแล้วครั้งเล่ำ ท ำให้เรำมีควำมทรงจ ำดีๆร่วมกัน
มำก 

หลังจำกที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลและเขียนโครงกำรเสร็จวันรุ่งขึ้นพวก
เรำก็พำกันไปหำคุณครูเพ็ญศรีทั้งกลุ่มเพื่อที่จะเอำโครงกำรของเรำไปให้
คุณครูดู  และตรวจสอบให้พวกเรำแล้วเรำก็ส่งโครงกำรของเรำให้กับ
โครงกำรปลูกใจรักษ์โลกในวันสุดท้ำยที่รับโครงกำรเพรำะพวกเรำเขียน
โครงกำรไม่เป็นจึงใช้เวลำในกำรท ำนำนและก็เป็นโครงกำรแรกของพวก
เรำ พวกเรำมีคุณครูที่คอยเป็นก ำลังใจ  เป็นที่ปรึกษำ  เป็นคนคอยดูแล
อยู่ห่ำงๆ  ให้กับเรำในเวลำที่มีปัญหำ  คุณครูจะให้โจทย์เรำไปเรื่อยๆใน
กำรท ำโครงกำรคุณครูจะให้พวกเรำลงพื้นที่ลงมือท ำโครงกำรด้วยตัวเอง 
โดยที่คุณครูจะคอยดูอยู่ห่ำงๆ ถ้ำเรำมีปัญหำก็ให้ค ำปรึกษำชี้แนวทำงใน
กำรแก้ไข เพรำะคุณครูอยำกให้พวกเรำเรียนรู้จำกอุปสรรคที่เข้ำมำ เพื่อ
พัฒนำตัวเองจำกกำรแก้ไขอุปสรรค จนสำมำรถอยู่ในสังคมภำยนอกและ
คนอื่นได้ด้วยตัวเอง 

เมื่อเรำเขียนโครงกำรส่งไปแล้วพวกเรำก็คอยลุ้นกันว่ำโครงกำรที่
เรำเขียนจะเข้ำตำกรรมกำรจนผ่ำนเข้ำรอบมั๊ย  เรำจะผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถบทแรกได้รึเปล่ำ เรำจะมีโอกำสได้ท ำในสิ่งที่เรำมุ่งมั่นและ
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ตั้งใจที่จะท ำได้มั๊ย   และสิ่งที่พวกเรำรอและลุ้นก็มำถึงเมื่อผลกำร
ประกำศโครงกำรที่ผ่ำนเข้ำรอบออกมำ และหนึ่งในโครงกำรที่เข้ำรอบมี
โครงกำรของพวกเรำ เรำทุกคนดีใจมำเลยที่โครงกำรของเรำเข้ำรอบ
เพรำะมันแสดงให้เห็นว่ำเรียนได้ผ่ำนกำรทดสอบบทเรียนบทแรกของ
โครงกำรนี้แล้ว 

หลังจำกที่ผลกำรประกำศออกมำพี่ ๆ ที่ปรึกษำโครงกำรก็โทรศัพท์
มำบอกพวกเรำว่ำ  ให้เยำวชนกลุ่มของพวกเรำส่งตัวแทนมำอบรมพัฒนำ
ศักยภำพในกำรเขียนโครงกำรครั้งที่ 1 จ ำนวน 3 คน และที่ปรึกษำ
โครงกำร 1 คน ที่อำศรมวงสนิท อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก เพื่อน 
ๆ ต่ำงดีใจและอยำกไปกันทุกคน และพวกเรำมำประชุมกันเลือกคนที่จะ
ไปอบรม เพื่อน ๆ เสนอชื่อ เนส เอ็ม แสน และทุกคนก็เห็นตรงกันว่ำจะ
ให้ทั้งสำมคนนี้ไปเปน็ตัวแทนกลุ่ม แต่เนื่องจำกแม่ของแสนป่วยต้องผ่ำตัด
แสนจึงไม่สำมำรถไปได้ เพื่อนก็ต่ำงช่วยกันคิดว่ำจะให้ใครไปแทนแสน 
เค้ำต่ำงคิดว่ำน่ำจะให้สมำชิกใหม่ไปด้วยคนหนึ่ง ซึ่งคนนั้นก็เป็นฉัน ณ 
ตอนนั้นด้วยควำมอยำกเรียนรู้ฉันก็ยอมรับในส่ิงที่เพื่อน ๆ ตัดสินใจ จึงได้
ข้อสรุปว่ำคนที่ต้องไปอบรมเป็น คุณครูเพ็ญศรี เนส เอ็มและฉัน 

เรำเดินทำงไปอบรมตำมที่พ่ี ๆ เค้ำโทรศัพท์มำบอกกว่ำจะหำที่พัก
ได้ใช้เวลำนำนมำกเลยเพรำะเรำไม่เคยมำจังหวัดนครนำยก ก่อนที่จะไป
ถึงฉันมีควำมกังวลมำกเลยฉันกลัวว่ำฉันจะโดนจับแยกกลุ่มกับเพื่อน ๆ 
กลัวเข้ำกับเพื่อนที่เค้ำเข้ำมำอบรมเหมือนกันไม่ได้ กลัวว่ำฉันจะเก็บสิ่งที่
เรียนรู้กลับไปใช้ไม่ได้ ฉันกังวลไปต่ำง ๆ นำ ๆ  แต่เมื่อมำถึงอำศรมวง
สนิทแล้วฉันเจอพ่ีเกด คือ พ่ีที่ดูแลโครงกำรเป็นกันเองมำกเลย  พ่ีทีมงำน
ที่ดูแลโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกเป็นกันเองไม่ถือตัวให้ค ำปรึกษำ สอน
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วิธีกำรคิด วิเครำะห์ แยกแยะ  และพ่ี ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่เขียนโครงกำร
เข้ำรอบเหมือนกันกับเรำก็เป็นกันเองนสิัยดีน่ำรัก ตลอดเวลำที่เรำท ำ
กิจกรรมด้วยกนัทั้งสำมท ำให้เรำเกิดควำมคุ้นเคยเกิดกำรแรกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงกลุ่ม  ท ำให้ฉันและเพื่อน ๆ มีทักษะกำรคิดและเครื่องมือที่
ช่วยในกำรท ำโครงกำรให้ง่ำยขึ้นเพิ่มขึ้นมำอีก 

ตลอดระยะเวลำ 3 วัน   ที่อบรมพัฒนำศักยภำพกำรเขียนโครงกำร
พี่สอนให้เรำ   มองสภำพปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมในทุก ๆ มุมของชุมชน
ด้วยกำรวำดแผนภำพท ำให้พวกฉันย้อนกลับมำมองชุมชนของตัวเองใหม่   
เรำพบปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในชุมชนเยอะแยะมำกมำย   ท ำให้เรำรู้ว่ำ
สิ่งที่ทุกคนมองข้ำมมันไปท ำให้เกิดปัญหำต่อส่วนรวมมำกมำยหลำยด้ำน   
พี่ให้เรำวิเครำะห์สภำพปัญหำที่เรำจะแก้ไขในโครงกำรด้วยกำรท ำ
แผนภำพภูเขำน้ ำแข็งให้เรำจัดล ำดับควำมยำก-ง่ำยแต่ละเป้ำหมำยของ
โครงกำรที่เรำได้วำงไว้ก่อนหน้ำที่เรำจะผ่ำนเข้ำรอบมำ   กำรใช้แผนภำพ
ภูเขำน้ ำแข็งนี้ท ำให้เรำรู้ว่ำโครงกำรที่เรำคิดมำตั้งแต่แรกนั้นถ้ำเรำน ำไป
ท ำจริงๆจะท ำยำกมำกเลยเนื่องจำกสำเหตุของปัญหำส่วนใหญ่เกิด
ควำมคิด และค่ำนิยมของคนซึ่งเรำจะไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมคิดของคน
ได้แน่นอน  และภำพแวดล้อมที่เรำจะท ำไม่เอื้ออ ำนวยต่อโครงกำรของ
เรำ  และเมื่อเรำได้ท ำแผนภำพวิเครำะห์ศักยภำพผู้ท ำโครงกำรแล้วยิ่งท ำ
ให้เรำรู้ปัญหำในกำรท ำงำนของเรำคืออะไรและท ำให้เรำได้กลับมำมอง
ตัวเองว่ำเรำมี  ทุนหรือปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกำรท ำโครงกำรของเรำคือ
อะไร   โอกำสคืออะไร  ข้อดีกลุ่มเรำคืออะไร  ข้อเสียของกลุ่มเรำคือ
อะไร  และเมื่อเรำท ำแผนภำพวิเครำะห์ศักยภำพผู้ท ำโครงกำรแล้วท ำให้
เรำได้มองดูว่ำข้อดี-ข้อเสีย-ทุน-โอกำส  ในกำรท ำโครงกำรของเรำมีมำก
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นอ้ยเพียงใดและเมื่อเรำวิเครำะห์ท ำให้เรำรู้ว่ำสิ่งที่เรำก ำลังจะท ำมัน
ปัจจัยสนับสนุนน้อยมำกและเมื่อเรำท ำโครงกำรไปคนที่ได้รับประโยชน์ก็
มีน้อยมำก  และพี่ๆก็ให้เรำท ำแผนภำพวิเครำะห์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยิ่ง
ท ำให้เรำรู้ว่ำคนที่มีส่วนร่วมในกำรท ำโครงกำรของเรำน้อยมำก ทั้ง
เครือข่ำยทั้งผู้สนับสนุน   หน่วยงำนของรัฐก็ไม่มีบทบำทสนับสนุนเรำเลย 
และพ่ีๆก็บอกว่ำอยำกให้โครงกำรที่เรำจะท ำมีคนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมกับเรำ และเมื่อเรำท ำโครงกำรแล้วคนในชุมชนส่วนใหญ่น่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำรของเรำ  ท ำให้เรำกลับมำมองโครงกำรของเรำแล้ว
เรำก็พบว่ำโครงกำรที่เรำเขียนมำคนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมมีแต่เจ้ำของ
ที่ดินมีส่วนร่วมซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคล และคนที่จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่
ส่วนรวมแต่เป็นเจ้ำของที่ดินเพียงเจ้ำเดียวท ำให้เรำมีควำมคิดที่จะเปลี่ยน
โครงกำร 

หลังจำกที่กลับมำจำกนำครนำยกเรำก็ได้กลับมำประชุมกันและคน
ที่ไปอบรมก็น ำเครื่องมือที่ได้มำบอกเพื่อน ๆ ต่อให้เพื่อน ๆ ใช้เครื่องมือ
ในกำรท ำโครงกำรได้ทุกคน   หลังจำกที่เรำใช้เครื่องมือเป็นกันจนครบทุก
แล้วพวกเรำก็มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำเรำจะท ำโครงกำรใหม่เปลี่ยนจำก
โครงกำรบ ำบัดน้ ำบ ำรุงสุขเป็นโครงกำรอ่ืนที่เรำท ำแล้วสำมำรถแก้ไข
ปัญหำของชุมชนและคนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมจริงๆ 

พวกเรำจึงช่วยกันส ำรวจปัญหำในชุมชนกันอีกรอบโดยกำรวำด
แผนภำพชุมชนและกำรสอบถำมเพื่อน ๆ ในโรงเรียนว่ำมีใครเห็นปัญหำ
ด้ำนส่ิงแวดล้อมที่กระทบกับชุมชนของเรำบ้ำงมั๊ย   และมีเพื่อนคนหนึ่ง
บอกว่ำเห็นเพื่อน ๆ ในห้องที่อยู่หมู่บ้ำนแบกชอบนั่งหลับเวลำเรียนและ
บำงวันก็ไม่มำโรงเรียนในช่วงผสมพันธุ์ดอกของแตงแคนตำลูป   และ
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ปัญหำนี้ก็เกิดขึ้นมำนำนและเป็นแบบนี้มำโดยตลอด  ท ำให้เพื่อน ๆ ที่อยู่
หมู่บ้ำนแบกเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อน   จำกกำรที่พวกเรำได้เห็นปัญหำนี้
เรำก็เข้ำไปถำมเพื่อนคนที่นั่งหลับในห้องเรียนบ่อยว่ำมันเกิดจำกอะไร   
ท ำไมเค้ำต้องมำนอนหลับในเวลำเรียนแบบนี้   

เพื่อนที่เรำเข้ำไปถำมก็เล่ำให้เรำฟังว่ำสำเหตุที่ท ำให้เค้ำนอนหลับใน
เวลำเรียนก็คือ ตอนกลับคืนประมำณตีสอง-ตีสำม เค้ำไปรับจ้ำงผสมพันธุ์
ดอกแคนตำลูปท ำให้พวกเค้ำนอนหลับในเวลำเรียน ที่หมู่บ้ำนของเค้ำเป็น
แบบนี้กันเกือบทุกคนเพรำะว่ำในหมู่บ้ำนมีกำรท ำสวนแตนแคนตำลูป
เกือบทั้งหมู่บ้ำน  ชำวบ้ำนที่ท ำสวนแคนตำลูปมีกำรท ำสัญญำกับบริษัท
นำยทุน  โดยพวกบริษัทจะน ำอุปกรณ์และของทุกอย่ำงที่ใช้ในกำรปลูก
แคนตำลูปมำให้และชำวบ้ำนต้องใช้ปุ๋ย สำรเคมี ที่บริษัทน ำมำให้ใช้ใน
กำรปลูกแคนตำลูปทุกขั้นตอน  และคนที่ไปรับจ้ำงผสมพันธุ์ดอกแคนตำ
ลูปก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเพรำะเค้ำคิดว่ำสำรเคมีที่อยู่ที่ดอกแคนตำลูปคงไม่เข้ำ
ไปในร่ำงกำยของเค้ำหรอก  กำรท ำสวนแตงแคนตำลูปมีรำยได้ดีท ำให้
ชำวบ้ำนในชุมชนมีฐำนะที่ดีขึ้นไม่มีหนี้สิน   ชำวบ้ำนจึงยอมที่จะอดหลับ
อดนอนเพื่อนน ำเงินที่หำได้มำส่งลูกหลำนเรียนหนังสือ เพรำะเค้ำไม่อยำก
ให้ลูกหลำนล ำบำกเหมือนตัวเอง 

จำกกำรที่เรำเข้ำไปถำมเพื่อน ๆ แล้วท ำให้พวกเรำคิดว่ำอยำกจะท ำ
โครงกำรเกี่ยวกับสิ่งนี้  เพรำะชำวบ้ำนมีกำรใช้สำรเคมี    และมีขยะ
จ ำนวนมำกมำยที่เหลือจำกกำรท ำกำรเกษตรและไม่มีกำรจัดกำรอย่ำงถูก
วิธี   และมีกำรทิ้งเนื้อแคนตำลูปที่เอำเมล็ดออกไปแล้วในที่นำจน
ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม ท ำให้หญ้ำตำย  ส่ิงมีชีวิตเล็กในดินตำย  
ชำวบ้ำนที่อยู่ในชุมชนไม่กล้ำด่ืมน้ ำตำมแหล่งน้ ำในอดีตและชำวบ้ำนไม่
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กล้ำไปหำกบ หำเขียด จ้ิงหรีด และแมลงเล็ก ๆ ในทุ่งนำและสวนแตง
แคนตำลูปมำกิน  

เมื่อพวกเรำได้ยินเช่นนี้แล้วเรำก็พำกันลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่
เพื่อนๆเล่ำให้ฟัง  หลังจำกเลิกเรียนเรำก็ได้ข้อมูลตรงกับที่เพื่อนๆในห้อง
เล่ำให้ฟัง  เรำจึงอยำกที่จะท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำมลพิษจำกสำรเคมีที่
ตกค้ำงในดิน  พวกเรำจะมำประชุมกันสรุปข้อมูลที่เก็บ และช่วยกัน
สืบค้นข้อมูลเรื่องประวัติกำรท ำกำรเกษตรของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน  
ผลกระทบที่ชำวบ้ำนได้รับจำกกำรใช้สำรเคมีของชำวบ้ำนตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  เมื่อเรำได้ข้อมูลมำในระดับหนึ่งจำกกำรสอบถำมชำวบ้ำนใน
ชุมชน   เพื่อนในห้อง  เรำจึงอยำกท ำโครงกำรมำกขึ้นเพรำะเรำมีข้อมูล
พื้นฐำนแล้วและเรำได้ไปปรึกษำผู้น ำชุมชนแล้วพบว่ำ  มีนักวิจัยชำวบ้ำน
ท ำโครงกำรเรื่องกำรท ำกำรเกษตรภำยใต้พันธะสัญญำแล้วโครงกำรของ
ชำวบ้ำนมีกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในเลือดของชำวบ้ำนที่ท ำกำรเกษตร
กับบริษัท แล้วพบว่ำชำวบ้ำนที่ท ำกำรเกษตรภำยใต้พันธะสัญญำกับกลุ่ม
บริษัทนำยทุนมีสำรเคมีตกค้ำงในเลือดถึงระดับเสี่ยต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง  
พวกเรำจึงเข้ำไปขอข้อมูลวิจัยของพี่ๆเค้ำมำเป็นข้อมูลอ้ำงอิง  เนื่องจำก
พวกเรำคิดว่ำในเมื่อมีสำรเคมีตกค้ำงในเลือดของชำวบ้ำน  ในดินก็ต้องมี
สำรเคมีตกค้ำงเหมือนกันและถ้ำในดินมีสำรเคมีตกค้ำงนำนๆ สำรเคมี
พวกนั้นก็จะกระจำยไปในน้ ำและผลผลิตของคนชุมชน  มันน่ำจะส่งผล
เสียต่อสุขภำพของคนในชุมชนและผลเสียต่อระบบนิเวศในชุมชน  พวก
เรำจึงเขียนโครงกำรและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสำรเคมีและกำรตรวจดินให้
มำกที่สุดเท่ำที่เรำจะหำได้   
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ในกำรหำข้อมูลของเรำมีทั้งควำมยำกง่ำยร่วมกันผ่ำนพ้นอุปสรรค
ไปด้วยกันนับไม่ถ้วน ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเรื่องเวลำ  เรื่องสถำนที่  เรื่อง
สถำนกำรณ์ และเรื่องส่วนตัว  มีหลำยครั้งที่เรำทะเลำะกันมีปัญหำกันแต่
เรำก็สมำรถปรับควำมเข้ำใจกันได้เพรำะเรำต้องมีเหตุผลในกำรอยู่ร่วมกัน  
และในกำรหำข้อมูลของเรำไม่ได้เพียงแค่ในห้องเรียนแต่เรำไปศึกษำหำ
ข้อมูลจำกหลำยที่ เช่น  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, ข้อมูลจำกปรำชญ์
ชำวบ้ำน,ข้อมูลงำนวิจัยของชำวบ้ำน 

หลังจำกที่เรำเขียนโครงกำรใหม่แล้วส่งไปให้โครงกำรปลูกใจรักษ์
โลกพิจำรณำอีกครั้งและเริ่มท ำโครงกำรโดยที่ไม่รอเงินทุนจำกโครงกำร
นั้น  เรำก็เข้ำไปดูผลกำรประกำศจำกทำงโครงกำรว่ำใครจะผ่ำนเข้ำรอบ
และได้เงินทุนสนับสนุนมำท ำโครงกำรต่อ  และผลที่ออกมำท ำให้เรำรู้ดีใจ
กันทั้งกลุ่มว่ำเรำได้เข้ำกลุ่ม  ทุกคนดีใจมำกเลยเพรำะโครงกำรที่พวกเรำ
ตั้งใจเขียนขึ้นมำและก ำลังเริ่มท ำได้มีทุนมำสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร
ของเรำต่อไปได้ เรำลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลและสร้ำงควำมค้นเคยกับ
ชำวบ้ำนครั้งแล้วครั้งเล่ำ  ในทุกๆครั้งเรำจะประชุมกันก่อนลงพื้นที่  และ
หลังกำรลงพื้นที่เรำก็จะมำนั่งสรุปกันว่ำ  เรำได้อะไรจำกกำรลงพื้นที่แต่
ละครั้งและยังขำดเหลืออะไรบ้ำง  เรำควรลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกมั๊ย  ส่วน
เรื่องสำรเคมีเรำก็ลงพื้นที่ไปศึกษำกำรปลูกแตงแคนตำลูปและกำร
สำรเคมีของชำวบ้ำนเองถึงแปลงเพำะปลูกกันจริงๆเลย  พวกเรำ
วำงเป้ำหมำยของโครงกำรไว้ว่ำเรำจะสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยที่เป็นเยำวชนที่
เรียนในโรงเรียนของเรำและผู้ปกครอง  จ ำนวน  78  ครอบครัว และกลุ่ม
เครือข่ำยนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้ำนแบก(แบกสมบูรณ์วิทย)์  จ ำนวน  
100  คน  สร้ำงควำมหนักให้กับชำวบ้ำนในชุมชนให้เห็นผลเสียของ
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สำรเคมีและลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร  ตรวจสำรเคมีที่เป็น
พิษตกค้ำงในดินของชำวบ้ำนที่เป็นกลุม่เครือข่ำย  เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำ
ชำวบ้ำนได้รับผลกระจำกกำรใช้สำรเคมี   

หลังจำกที่เรำทรำบว่ำกลุ่มของเรำผ่ำนเข้ำรอบ  เรำก็ได้ไปรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเรำที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์สำขำใหญ่  
โครงกำรให้ไปรำยงำนเพียงตัวแทนกลุ่มสำมคนเท่ำนั้น  แต่ว่ำทุกคนใน
กลุ่มอยำกไปด้วยกันพวกเรำจึงไปด้วยกันทั้งกลุ่ม  ตอนนั้นฉันรู้สึกต่ืนเต้น
มำกกลัวว่ำตัวเองจะน ำเสนอโครงกำรที่ตัวเองและเพื่อน ๆ เขียนอันใหม่นี้
ผ่ำนรึเปล่ำ  ฉันกลัวว่ำฉันจะสื่อสำรท ำให้กรรมกำรเห็นควำมเป็นมำ  
เป้ำหมำยและวิธีกำรด ำเนินงำนของเรำอย่ำงชัดเจนได้ไม่ดีเท่ำที่ควร  ด้วย
ควำมที่ฉันไม่เคยน ำเสนองำนที่ใหญ่และไม่เคยเจอกรรมทรงคุณวุฒิเยอะ
ขนำดนี้ฉันยิ่งรู้สึกกดดันมำกยิ่งขึ้น  เพรำะควำมหวังของกลุ่มอยู่ที่ฉันและ
เพื่อนที่เป็นตัวแทนออกไปน ำเสนอ    ถ้ำเรำน ำเสนอไม่ดีโครงกำรของเรำ
อำจจะไม่ผ่ำนก็ได้ 

แต่เมื่อเรำน ำเสนอเสร็จฉันก็รู้สึกโล่งอกมำกขึ้น  เพรำะฉันน ำเสนอ
โครงกำรออกมำตำมภำพรวมถือว่ำผ่ำนไปได้ในระดับหนึ่ง  เรำท ำดีมำกที่
เรำน ำเสนอโครงกำรโดยที่กรรมกำรไม่ต้องถำมย้ ำๆเพรำะเรำแสดง
เป้ำหมำย วิธีกำรด ำเนินงำนฝนโครงกำรของเรำได้อย่ำงขัดเจนและเข้ำใจ
ได้ง่ำยและท ำให้เรำมีก ำลังใจที่อยำกจะท ำโครงกำรของเรำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จขึ้น 

หลังจำกที่ไปน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรของเรำมำแล้ว  
เรำก็ช่วยกันเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรมแรกของโครงกำรเรำ  
ทุกคนตั้งใจในกำรท ำงำนมำก เรำหลำย ๆ คนได้แบ่งหน้ำที่  และควำม
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รับผิดชอบให้แต่ละคนท ำตำมควำมถนัดของตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน  เรำทุกคนทุ่มเททั้งแรงใจและกำยกับงำนที่ก ำลังจะเกิดขึ้น
ต่อไป  ส ำหรับฉัน  ฉันตื่นเต้นมำกเลยเพรำะฉันไม่เคยต้องแสดงออกต่อ
คนมำกๆว่ำฉันต้องกำรท ำอะไร  ไม่รู้ว่ำตัวเองจะท ำหน้ำที่  ที่เพื่อน ๆ 
มอบให้และจะท ำงำนนี้ออกมำได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ทุกข้อหรือ
เปล่ำ  ควำมกังวลใจและควำมไม่เชื่อมั่นในตัวเองของฉันมีเยอะมำกเลย  
เพรำะฉันไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำค่ำยเลย  แต่เพื่อน ๆ ก็ยังเคยเป็นพี่
เลี้ยงในค่ำยอื่น ๆ มำก่อน  ฉันจึงกลัวฉันท ำงำนบกพร่อง  แต่ฉันก็ต้องท ำ
มันให้ได้เพรำะนั่นเป็นงำนที่ทุกคนต้องท ำร่วมกันเพรำะเรำได้ร่วมกันท ำ
มำตั้งแต่ต้นแล้ว 

เรำเริ่มสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยในโรงเรียนของเรำเป็นอันดับแรกด้วยกำร   
จัดค่ำยเพื่อนบอกเพื่อน  คือ  เรำจะน ำควำมรู้ที่เรำไปศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  จำกชำวบ้ำน  จำกกำรสืบค้นจำกแหล่งต่ำงๆ 
มำถ่ำยทอดแก่เพื่อนๆในรูปแบบของค่ำย  เช่น  ประเภทของสำรเคมี  
ชนิดของสำรเคมีที่เพื่อน ๆ เคยเห็นพ่อแม่ให้ในกำรปลูกพืชที่บ้ำน  ให้
เพื่อน ๆ วำดแผนภำพพื้นที่ ที่ปลูกแตงแคนตำลูปภำยในและรอบๆชุมชน
บ้ำนแบก ให้เพื่อนๆดู  VDO  ประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อกำรใช้สำรเคมี
ที่มีพิษอย่ำงรุนแรงเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับเพื่อน ๆ ไปกระตุ้นให้พ่อ
แม่ของเค้ำลดกำรใช้สำรเคมี  .ค่ำยของเรำมีทั้งกำรเล่นเกมและกำรเต้น
กำรร้องเพลงเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยให้กับกลุ่มเครือข่ำย  เปน็กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถควำมกล้ำแสดงออกของทุกคนในกลุ่มแกนน ำหลักด้วย  ทุก
คนในกลุ่มมีบทบำทหน้ำที่  มีควำมรับผิดชอบที่แบ่งกันท ำอย่ำงชัดเจน  



ลดมลพิษฟ้ืนชีวติดิน _ ฮกันะเชียงยนื 65 

 

และทุกคนสำมำรถท ำหน้ำที่ของตัวเองออกกมำได้ดี  ท ำให้กำรท ำงำน
ของเรำรำบรื่นผ่ำนไปได้ด้วยดี 

หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อนเรำได้เห็นผลส ำเร็จเล็ก ๆ 
ของกิจกรรมกิจกรรมแรกของโครงกำรเรำ  คือ เพื่อน ๆ ไปบอกพ่อแม่ให้
เลิกใช้สำรเคมี  เพรำะกลัวว่ำตังเองจะได้รับผลกระทบเหมือนคนอื่น  
และเกิดกำรถกเถียงของพ่อแม่และลูกในประเด็นกำรใช้สำรเคมีท ำให้เรำรู้
ว่ำเรำสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักให้กับกลุ่มเครือข่ำยได้ และกลุ่ม
เครือข่ำยขิงเรำให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมครั้งนี้  

หลังจำกที่ท ำค่ำยเพื่อนบอกเพ่ือนเสร็จ  พวกเรำก็ศึกษำวิธีกำร
ตรวจดินและกำรวิจัยของกลุ่มชำวบ้ำนเพิ่มเติมอีก  เพรำะเรำต้องเตรียม
ตัวกันจัดค่ำยที่สองของโครงกำรเรำ  คือ ค่ำยรักบ้ำนเกิด  ค่ำยนี้จะเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยคือ  นักเรียนในโรงเรียนบ้ำนแบก  (แบกสมบูรณ์วิทย์)  
จ ำวนวน  100 คน  ค่ำยที่สองนี้มีเป้ำหมำย  คือ สร้ำงกลุ่มเครือข่ำย
นักเรียนในโรงเรียนนี้ให้มีควำมตระหนักเรื่องสำรเคมีและน ำสิ่งที่เรำจัดใน
ค่ำยไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลดกำรใช้สำรเคมี  และบอกให้ทรำบถึง
ผลเสียของสำรเคมีที่อำจจะเกิดขึ้นกับชุมชนในปัจจุบันและในอนำคต
อำจจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ำปกติ  เรำจะสอนน้องๆ  เก็บตัวอย่ำง
ดินไปตรวจ  และท ำให้น้องๆเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมด้ังเดิมของหมู่บ้ำน
ตัวเอง  คือกำรเขียนอักสอนธรรมอีสำน  กำรแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย  
โดยจะมีกิจกรรม  วำดแผนภำพกำรปลูกพืชที่ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ในชุมชน
ปลูก  แผนภำพกำรใช้สำรเคมี  อธิบำยประเภทของสำรเคมี  อธิบำย
ผลกระทบที่เกิดจำกำรใช้สำรเคมีประกอบกับกำรเปิด  VDO  ตัวอย่ำง
ประเทศที่ได้รับผลกระจำกกำรใช้สำรเคมีอย่ำงรุนแรง  เมื่อน้องๆดูเสร็จ
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เรำก็ถอดองค์ควำมรู้ของน้องๆโดยกำรให้น้องๆเขียนสิ่งที่เห็นจำกกำรดู 
VDO  และจะแบ่งน้อง ๆ เด็กเล็ก ป.1-ป.2  ออกไปเข้ำฐำนอนุรักษ์
วัฒนธรรมบ้ำนเกิดของตัวเอง  และในช่วงบ่ำยเรำก็พำน้องๆลงไปดูกำร
สำธิตกำรเก็บตัวอย่ำงดินในแปลงปลูกแคนตำลูปกันแบบจริงๆเลย  และ
ให้น้อง ๆ ลองเก็บตัวอย่ำงดินด้วยตัวเอง 

ในกำรท ำค่ำยที่สองของเรำน้อง ๆ ให้ควำมร่วมมือและควำมสนใจ
มำก  น้องๆตระหนักเรื่องผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีมำกและกลับไป
บอกพ่อแม่ผู้ปกครองเลิกใช้สำรเคมีเพรำะกลัวว่ำตัวเองจะได้รับ
ผลกระทบเหมือนในประเทศอื่นที่เค้ำได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง  และ
เรำก็ให้กลุ่มเครือข่ำยในโรงเรียนของเรำจ ำนวน 78 คน  ไปเก็บตัวอย่ำง
ดินในที่ดินของตัวเองมำเพื่อจะน ำไปส่งตรวจสำรเคมีที่ตกค้ำงในดินว่ำมี
ปริมำณเท่ำใด และเสี่ยงต่อกำรก่อให้เกดโรคหรือไม่  และอำจเป็น
อันตรำยต่อพืชและคนมั๊ย กลุ่มเครือข่ำยของเรำเก็บตัวอย่ำงดินมำให้เรำ
ได้ จ ำนวน 36  ตัวอย่ำงเพรำะในบำงที่มีกำรท ำกำรเกษตรอยู่จึงไม่
สำมำรถเก็บตัวอย่ำงดินนั้นได้ 

เมื่อเรำได้ตัวอย่ำงดินแล้วเรำก็พำกันหำหน่วยงำนที่รับผิดเรื่องกำร
ตรวจดิน  ซึ่งเรำไม่รู้ว่ำเรำจะน ำดินไปตรวจกับหน่วยงำนไหน  เมื่อเรำ
ศึกษำแล้วพบว่ำถ้ำเรำจะตรวจสำรเคมีตกค้ำงในดินนั้นต้องน ำไปตรวจที่
กรุงเทพฯ  และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจเยอะมำกแต่เนื่องจำก  
งบประมำณของโครงกำรเรำมีน้อยเรำจึงเลือกตรวจวัดควำมอุดมสมบูรณ์
ของดินแทน  เพรำะถ้ำในดินมีแร่ธำตุบำงตัวที่มำกเกินไปอำจเกิดมำจำก
กำรใช้สำรเคมีจ ำนวนมำกและอำจก่อพิษต่อดินและต้นพืชได้ 
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ระหว่ำงที่เรำก ำลังหน่วยงำนที่รับตรวจดิน  พ่ี ๆ ทีดู่แลโครงกำร
ปลูกใจรักษ์โลกก็มำลงพื้นที่กับเรำมำสอนกระบวนกำรท ำโครงกำร
เพิ่มเติมและมำดูว่ำเรำท ำโครงกำรมำถึงขั้นไหนแล้ว  พี่ ๆ มำสอนเรำ
พัฒนำตัวเองในหลำย ๆ ด้ำน  เช่นกำรทบทวนเป้ำหมำยของตัวเองว่ำยัง
เหมือนเดิมมั๊ย  และวำดแผนภำพว่ำเรำเดินโครงกำรถึงไหนแล้วท ำตำม
เป้ำหมำยได้ถึงไหน  และพี่ๆก็สอนทักษะกำรแดงละครให้เพรำะเรำบอก
พี ่ๆ ว่ำ  ค่ำยสุดท้ำยของโครงกำรเรำ  เรำจะแสดงละครสะท้อนชีวิตของ
ชำวบ้ำนให้ชำวบ้ำนได้ดูกันแล้วน ำไปคิดถึงตัวเอง   

หลังจำกที่พี ่ๆ กลับไปได้ระยะเวลำหนึ่ง  พี ่ๆ ก็ส่งอีเมล์มำหำเรำ
ว่ำให้ส่งตัวแทนกลุ่มไปพัฒนำศักยภำพของตัวเองครั้งที่สอง  ที่วีเทรน  
เขตดอนเมือง  จังหวัดกรุเทพฯ  จ ำนวน  3  คน  เพื่อน ๆ ตกลงกันให้ฉัน  
แสน  และน้องมิ้น  ไปอบรมเพรำะเนส กับ เอ็มไปอยู่กับญำติตอนปิด
เทอม  เพรำะช่วงที่เรำไปอบรมตรงกับช่วงปิดเทอมพอดี  และพ่ีก็ชวนเรำ
เข้ำอบรมกิจกรรม Geengeneration   พลังสร้ำงสรรค์เพื่อ  ดิน  น้ ำ  ป่ำ  
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีเพื่อน ๆ กลุ่มของเรำเข้ำร่วมเกือบทั้งกลุ่ม
และเรำก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนจำกหลำยๆกลุ่มจำกหลำยๆพื้นที่  
ฉันได้ทักษะกระบวนกำรคิดและได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของตัวเองจำก
กำรเข้ำค่ำยพัฒนำศักยภำพ พี่สอนเครื่องมือในกำรท ำโครงกำรเพิ่มขึ้นอีก  
และสอนกำรเล่นกิจกรรมสันทำนำกำรเวลำที่เรำออกค่ำยของเรำเอง  
และเป็นกำรรวมเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรปลูกใจรักษ์โลกทั้งรุ่นหนึ่งและ
รุ่นสองให้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  กิจกรรมทุกๆกิจกรรมมีกำรสร้ำง
ควำมเป็นมิตรภำพที่ดีต่อกัน  มีกำรสอนเรื่องกำรท ำส่ือในกำรสื่อสำร
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ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโครงกำรแต่ละโครงกำรให้เป็นที่รู้จักและมีคน
มำร่วมด้วย  มีพี่จำก  Thai PBS   และผู้บริหำรมำสอนท ำสื่อ   

ตลอดเวลำที่ฉันเข้ำร่วมกิจกรรมที่วีเทรนท ำให้ฉันมีประสบกำรณ์
เพิ่มขึ้น  ฉันกล้ำคุย  กล้ำแสดงออก  ต่อหน้ำคนเยอะ ๆ และฉันก็ได้
ทบทวนตัวเองว่ำก่อนที่ฉันเข้ำมำในโครงกำรนี้ฉันเป็นอย่ำงไร  และเมื่อ
ฉันท ำโครงกำรนี้แล้วฉันเป็นอย่ำงไร  และฉันก็ค้นพบว่ำ  ก่อนหน้ำที่ฉัน
จะเข้ำร่วมโครงกำรฉันเป็นคนที่เข้ำกับคนอื่นได้ยำกมำก ฉันเป็นคนที่ไม่
กล้ำแสดงออก  ไม่กล้ำพูด  ไม่กล้ำเสนอส่ิงที่ตัวเองคิด ไม่กล้ำเข้ำไปขอ
ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  ไม่ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ไม่กล้ำออกไปรับประสบกำรณ์ใหม่นอกจำกที่ที่ตัวเองคุ้นเคย  ไม่มีควำม
มั่นใจในควำมคิดของตัวเอง  แต่เมื่อฉันผ่ำนกำรท ำโครงกำรมำถึงตอนนี้
ฉันเข้ำกับคนอื่นได้งำ่ย  กล้ำแสดงออก  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำที่จะ
ออกไปขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  กล้ำที่จะออกไป
เรียนรู้นอกห้องเรียน  และฉันก็มีควำมมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น  และฉันก็
รู้จักก ำหนดเป้ำหมำยให้ตัวเองก่อนที่จะท ำทุกสิ่งทุกอย่ำง  ฉันรู้จัก
ประเมินควำมสำมำรถของตัวเอง  ฉันยอมรับและเห็นด้วยกับควำมคิด
ของเพื่อน  ฉันกล้ำไว้ใจเพื่อนให้เพื่อนท ำงำนด้วย 

หลังจำกที่กลับมำจำกวีเทรนฉันและเพื่อน ๆ พร้องคุณครู  น ำดินไป
ตรวจที่กรมพัฒนำที่ดินเขต  5   ที่จังหวัดขอนแก่นเรำรอผลกำรตรวจดิน
ประมำณหนึ่งเดือนเรำก็ได้ผลกำรตรวจดินที่เรำต้องกำรอ   ปรำกฏว่ำดิน
มีแร่ธำตุที่สะสมจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำกเกินไปจนท ำให้พืชเจริญเติบโตช้ำ
ให้ผลผลิตน้อยและก่อให้เกิดสำรเคมีตกค้ำงในดินได้  แต่มีแร่ธำตุที่พืช
ต้องกำรตำมธรรมชำติน้อยมำกเช่น สำรอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ซำกพืชซำกสัตว์ 
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เมื่อเรำได้ผลกำรตรวจดินแล้ว  เรำก็เตรียมกันจัดค่ำยที่สำมของเรำ  
คือ  กำรเปิดเวทีเสวนำรักษ์บ้ำนเกิด  กิจกรรมนี้เน้นสร้ำงควำมตระหนัก
ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง    และเสวนำกันในหัวข้อต่ำง ๆ เกี่ยวกับสำรเคมี  มี
จัดนิทรรศกำรคืนข้อมูลแก่ชำวบ้ำนคือ  ผลกำรตรวจเลือดของชำวบ้ำนที่
ระดับควำมเสี่ยงต่ำงๆ  ผลกำรตรวจดิน  กำรเล่นกิจกรรมฐำนควำมรู้เรื่อง
ดิน  ประเภทสำรเคมีและผลกระทบที่เกิดจำกสำรเคมี  และมีกำรแสดง
ของพวกเรำเพื่อสะท้อนภำพกำรด ำเนินชีวิตของชำวบ้ำนในปัจจุบันว่ำ
แตกต่ำงจำกอดีตอย่ำงไร  ในกำรท ำกิจกรรมครั้งนี้เรำเชิญหน่วยงำน
รำชกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน  ผู้น ำชุมชน  
และคนในชุมชน  มำร่วม 

แต่เมื่อถึงวันที่เรำจัดกิจกรรมตรงกับวันที่หมู่บ้ำนมีงำนประจ ำปีคือ
งำนบุญบั้งไฟ  ท ำให้มีคนมำร่วมงำนน้องส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนและ
ผู้ปกครองของน้อง ๆ  แต่คนที่มำร่วมก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีถึงจะ
มำไม่ครบตำมเป้ำหมำยที่เรำวำงไว้แต่ก็ให้ควำมสนใจเรำ  กิจกรรมนี้ตรง
ตำมเป้ำหมำยเรำของโครงกำรเรำด้ำนคุณภำพคือชำวบ้ำนรู้เข้ำใจและ
ตระหนักเรียนสำรเคมี แต่ด้ำนปริมำณน้อยมำกเพรำะชำวบ้ำนติดงำน
ประจ ำปีไม่สำมำรถมำร่วมงำนของเรำได ้

ในกำรท ำโครงกำรของเรำอำจมีบำงอย่ำงที่ท ำไม่ตรงเป้ำหมำย  
เนื่องจำกปัจจัยหลำย ๆ ด้ำนไม่เอื้ออ ำนวยต่อเรำก็อำจจะมีบำงครั้งทีเรำ
ปรับเปลี่ยนแผนกำรด ำเนินโครงกำรต่อ ในระยะเวลำหนึ่งปีที่ผ่ำนมำทุก
คนที่เข้ำร่วมโครงมีควำมสำมำรถมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์มำกขึ้นและรู้จัก
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  หัวใจหลักของกำรท ำงำนกลุ่มคือ ควำมสำมัคคี  
ควำมไว้ใจกัน  และกำรให้เกียรติกำรยอมรับควำมคิดซึ่งกันและกัน 
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โครงกำรนี้ท ำให้ฉันมีควำมคิดที่เติบโตขึน้  ฉันได้รับโอกำส  ได้เรียนรู้  ได้
ประสบกำรณ์  ได้เข้ำใจ  ได้ท ำงำนร่วมกับเพื่อน ๆ ท ำให้กลุ่มของเรำ
ท ำงำนด้วยกันได้ดีขึ้น  จำกที่ไม่สนิทกันก็สนิทกันเพิ่มขึ้น  และมีคุณครูที่
น่ำรักที่รักพวกเรำเหมือนเป็นลูกแท้ๆ  คอยอบรมดูและเรำเรื่อยมำคอย
ประคองเรำเมื่อเรำมีปัญหำ  คุณไม่ไดส้อนแค่วิชำเรียนแต่คุณครูสอนวิชำ
คน  วิชำกำรเอำตัวเรำในสังคมของโลกแห่งควำมเป็นจริง  ท ำให้พวกเรำ
พร้อมที่เดินออกไปใช้ชีวิตได้อย่ำงภำคภูมิใจและมีควำมเชื่อมั่นในตัวเอง
ได้  และโครงกำรนี้ได้สร้ำงควำมรู้สึกให้เด็กกลุ่มเล็ก ๆ อย่ำงพวกเรำมี
ควำมรักษ์ในถิ่นฐำนบ้ำนเกิดของตัวเอง    

ในวันนี้ถึงแม้ว่ำโครงกำรที่พวกเรำมำได้ปิดลงแล้วก็อำจจะมีรุ่น
ต่อๆไปมำสำนต่อ  มันท ำให้ฉันดีใจว่ำอย่ำงน้อยฉันก็เคยท ำสิ่งๆหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเองและเพื่อนๆ..และท ำให้ฉันรู้ว่ำไม่มีสิ่งใดประสบ
ควำมส ำเร็จถ้ำเรำไม่คิดและลงมือท ำ... 

ขอบคุณส ำหรับโครงกำรดีแบบนี้นะคะ..ขอบคุณครูเพ็ญศรี..
ขอบคุณพี่ๆทีมงำน..ขอบคุณเพื่อนๆ..ขอบคุณประสบกำรณ์ที่ท ำให้
เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ได้เรียนรู้ส่ิงดีๆที่หำยำก..ได้มีประสบกำรณ์ที่มำกว่ำ
ประสบกำรณ.์.แต่มันคือควำมทรงจ ำดีๆที่ทรงคุณค่ำอย่ำงไม่มีวันลืมเลย
คือ..ขอบคุณมำกๆนะคะ ^^” 

การย่างก้าวเข้ำมำในกำรท ำงำนที่เกี่ยว 
กำรดูแลธรรมชำติและรักษำสิ่งแวดล้อมเป็น 
งำนแรกที่ดิฉันได้ท ำ ในกำรท ำโครงกำรเรื่องนี้ 
ดิฉันได้เข้ำมำท ำได้ก็เกิดจำกกำรชักชวน  

นุจริยำ พิมพำ 
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ของคุณครูเพ็ญศรี ดิฉันมีทั้งควำมตื่นเต้น ควำมท้ำทำย ควำมกลัว 
หลำยๆควำมรู้สึกมำรวมกันที่จะได้เรียนรู้กำรท ำงำนที่ไม่จ ำกัดที่จะเรียน
เพียงในห้องเรียน 

โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน เป็นโครงกำรที่กลุ่มฮักนะเชียงยืนได้
เห็นปัญหำจำกบุคคลข้ำงตัวดิฉันได้เข้ำมำร่วมกลุ่มตอนที่พ่ี ๆ ได้ส ำรวจ
ปัญหำและได้ลงส ำรวจเก็บขอมูลบำงแล้ว งำนแรกของดิฉันคือ กำรได้เข้ำ
ร่วมประชุมวำงแผนกิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน เพื่อให้ควำมรู้กับเพื่อน ๆ 
ในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคมที่อำศัยอยู่ในบ้ำนแบก เรื่องพิษภัยของ
สำรเคมี ให้ควำมเกี่ยวกับผลตรวจเลือดและเรำได้สร้ำงกลุ่มเครือข่ำยที่จะ
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงกลุ่มฮักนะเชียงยืนกับผู้คนในชุมชนบ้ำน และอีกครั้ง
หนึ่งที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและได้ถำมชำวบ้ำนว่ำ ท ำไมต้องท ำอำชีพ
นี้ซึ่งเป็นอำชีพที่ใช้สำรเคมีเกือบทุกขั้นตอน ชำวบ้ำนคนนั้นบอกว่ำได้เงิน
ดีเละได้อยู่กับลูกละครอบครัวเป็นอะไรที่อธิบำยยำกอยู่นะทีได้ฟังค ำๆนี้ 
มันเป็นคณุค่ำทำงจิตใจ  กิจกรรมที่สองที่เรำท ำคือค่ำยรักบ้ำนเกิด 
กลุ่มเป้ำหมำยคือน้องๆโรงเรียนบ้ำนแบกกลุ่มของพวกเรำมำให้ควำมรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของสำรเคมีและพำน้อง ๆเก็บตัวอย่ำงดิน ส่วนดิฉันได้รับ
มอบหมำยให้อยู่ในฐำนอักษรธรรมอีสำนที่ให้ควำมรู้กับน้องชั้น ป.1-ป.2 
น้อง ๆ ก็มีควำมสนใจอยู่นะถำมว่ำตัวนี้คืออะไร สระนั้นเขียนยังไงในกำร
ท ำกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งควำมเหนื่อย ควำมดีใจ ควำมภำคภูมิใจที่เรำได้



ลดมลพิษฟ้ืนชีวติดิน _ ฮกันะเชียงยนื 72 

 

น ำควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำถ่ำยทอดให้น้องๆ หลังจำกกิจกรรมครั้งนี้เสร็จของ
อยู่ในช่วงปิดภำคเรียน 

 กลุ่มฮักนะเชียงยืนได้เข้ำร่วมกิจกรรมGreen Generation พลัง
สร้ำงสรรค์เพื่อดิน น้ ำ ป่ำ ดิฉันได้เห็นกลุ่มต่ำง ๆ ที่ท ำงำนเกี่ยวกับกำร
ดูแลธรรมชำติและรักษำสิ่งแวดล้อมเหมือนพวกเรำแต่มีวิธีที่แตกต่ำงกัน
ได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชุมชนเมือง และได้ไปน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรจำกกำรเข้ำค่ำยครั้งนี้ท ำให้เรำได้ทบทวนตัวเองว่ำเรำท ำอะไรไป
บ้ำงแล้ว ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับเพื่อนกลุ่มต่ำงๆ และ
ได้เทคนิคในกำรท ำกิจกรรมให้สนุกมีสำระดีใจมำกที่ได้เรียนรู้
ประสบกำรณ์ในครั้งนี้ และช่วงที่เปิดเทอมใหม่ก็มำถึงดิฉันก็เกิดควำมท้อ
ไม่อยำกท ำงำนต่อไป เรียนก็มำกกำรบ้ำนก็เยอะเลยไม่อยำกจะท ำ
โครงกำรต่อไม่แล้ว พี่ ๆ เขำประชุมก็ไม่ไปประชุมพ่ี ๆ ลงพื้นที่ลงในช่วง
นั้นบอกตรงๆว่ำท้อมำก ๆ แต่วันนั้นเห็นพี่คนหนึ่งในกลุ่มท ำงำนหนักมำก
เป็นแรงขับเคลื่อนให้งำนต่ำง ดิฉันก็เลยกลับมำคิดว่ำตัวเรำขนำดพ่ีเขำได้
รับผิดชอบอะไรหลำย ๆ พี่เขำยังท ำได้เลยแล้วตัวเรำท ำหน้ำที่ของเรำดี
หรือยัง นี้หละเป็นแรงผลักดันให้ฉันมีแรงที่จะท ำงำนต่อ กิจกรรมสุดท้ำย
ที่กลุ่มเรำท ำเป็นกิจกรรมคือเปิดเทวีเสวนำรักษ์บ้ำนเกิด เป็นกำรคืน
ควำมรู้ให้แก่ชำวบ้ำนไม่รู้หรอกว่ำชำวบ้ำนจะรับควำมรู้ที่เรำให้มำกน้อย
เพียงใด แต่ดิฉันก็ดีใจนะที่ชำวบ้ำนถำมว่ำจะใส่อะไรให้ดินมันดีขึ้น ผล
ตรวจดินของยำยเป็นยังไงงำนของเรำทีต่ั้งเป้ำหมำยไว้ถึงแม้ว่ำจะไม่ถึงดัง
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ฝัน คือ เกิดกำรใช้สำรอินทรีย์ในกระบวนกำรปลูกและเกิดตลำดเขียวขึ้น
ในชุมชน แต่เรำก็ท ำเท่ำที่เรำท ำได้เรำท ำเต็มที่แล้ว 
 ในกำรดูแลธรรมชำติและรักษำสิ่งแวดล้อมต้องเกิดจำกที่ตัวของเรำ
จำกควำมคิดจำกควำมรู้สึกของเรำควำมตั้งใจที่เรำจะท ำมัน แม้ว่ำเรำจะ
มองว่ำมันจะเป็นสิ่งเล็กก็ตำมแต่สิ่ง ๆ นั้นจะช่วยในเรำได้อยู่กับธรรมชำติ
ที่สดใสและโลกนี้ไปอีกนำน 

 

ก่อนอื่นฉันต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ำเป็นคนที ่
จดบันทึกหรือเขียนอะไรไม่รู้เรื่องหรือส่ือ 
ควำมหมำยไม่ค่อยดีสักเท่ำไหร่ ซึ่งไม่รู้ว่ำเรื่อง 
เล่ำที่เขียนนี้จะเป็นอย่ำงไรแต่จะพยำยำมเขียน 
ให้เข้ำใจแล้วกันนะคะ ก้ำวแรกของกำรท ำงำน 
ของฉันในกำรเข้ำโครงกำรนี้ก็คงเป็นตอนที่เห็น 
ข่ำวสำรในบอร์ดประชำสัมพันธ์แรก ๆ ก็เดิน 
ผ่ำนไปผ่ำนมำไม่ค่อยได้สนใจเท่ำไหร่แต่ก็จ ำไม่ได้  
ว่ำมำสนใจได้ยังไงแต่ก็เข้ำมำจนได้เริ่มแรกตอนส่งโครงกำรไปรอบแรก
เรื่องน้ ำไม่ได้หวังว่ำจะผ่ำนเข้ำรอบเลยพอรู้ว่ำโครงกำรของเรำผ่ำนก็รู้สึก
ตกใจมำกไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี ดีใจก็ดีใจที่โครงกำรผ่ำนเสียใจก็เสียใจ
แบบข ำ ๆ ว่ำผ่ำนแล้วเรำจะท ำยังไงดี 
 พอได้ไปอบรมครั้งแรกที่นครนำยกก็รู้เลยว่ำโครงกำรของตัวเองมี
ข้อผิดพลำดและเขียนรำยงำนไม่ค่อยดีสักเท่ำไหร่และที่ส ำคัญคือโครงกำร
เกี่ยวกับน้ ำอันแรกมีควำมเป็นไปได้ต่ ำมำกที่จะแก้ไขปัญหำก็เลยคิดที่จะ

 
ศิรินญำ บุญอำจ 
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เปลี่ยนโครงกำรสุดท้ำยก็มำสรุปที่บ้ำนแบกเพรำะว่ำเห็นตัวอย่ำงเพื่อนใน
ห้องที่นอนหลับฟุบอยู่ก็เลยลงเอยที่โครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดินส่วนที่
เป็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก็ขอไม่พูดถึงเพรำะหลำย ๆ คนคงพูดถึงไป
แล้ว ก็จะขอพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับส่วนที่ได้จำกโครงกำรนี้ก็แล้วกัน 
 สิ่งที่ได้จำกโครงกำรนี้คือกำรได้รู้จักตนเอง ท ำไมต้องบอกว่ำได้รู้จัก
ตนเองก็เพรำะมันก็เหมือนกำรวิเครำะห์ศักยภำพในด้ำนต่ำง ๆ ของ
ตนเองไปในตัวได้รู้ว่ำตนเองมีควำมถนัดด้ำนไหนและไม่ถนัดด้ำนไหน
นอกจำกนี้ยังได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นกลุ่มอย่ำงจริง ๆ จัง ๆ ว่ำกำร
ท ำงำนเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่ไม่ง่ำยเลยทุกคนต้องรู้จัก เปลี่ยนแปลงบทบำท
ของตนเองไม่ใช่ว่ำจะเป็นแค่ผู้น ำหรือผู้ตำมเสมอไปทุกอย่ำงมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้ ได้เรียนรู้บทบำทใหม่ ๆ ของตนเองว่ำตนเอง
สำมำรถท ำอะไรได้อีกบ้ำงนอกจำกนี้ที่ส ำคัญเลยคือได้เรียนรู้
ประสบกำรณ์ซึ่งเปน็สิ่งที่ไม่ได้หำได้ทั่วไปในชีวิตมัธยมว่ำจะได้ท ำโครงกำร
แบบนี้และจะเป็นประสบกำรณ์ที่ไม่รู้ลืมเลยทีเดียว 
 

 
          ก้าวแรกของกำรก้ำวเข้ำมำท ำโครงกำร   
ฉันเดินเข้ำไปหำอำจำรย์แล้วอำจำรย์ถำมว่ำ   
พวกเธอสนใจที่เขียนโครงกำรเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันมั๊ย  โครงกำรนี้เป็นโครงกำร 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในชุมชน   
มีเงินรำงวัลด้วยนะ ครูเห็นที่โรงเรียนติดประกำศ 
ครูอยำกครูอยำกให้พวกเธอลองท ำดู ฉันคิดว่ำ 

 

ศิริวรรณ ทะสำ 
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ถ้ำโครงกำรของเรำเข้ำรอบฉันอยำกเอำเงินรำงวัลมำสนับสนุนกำรท ำ
โครงงำนของน้องๆต่อไป  ครั้งแรกที่พวกเรำส ำรวจชุมชนของเรำและลง
ไปหำข้อมูลในพื้นที่จริงฉันไม่ได้ลงไปกับเพื่อนเนื่องจำกมีปัญหำด้ำนกำร
เดินทำง  แล้วเพื่อน ๆ ก็ช่วยกันเขียนโครงกำรมำให้ดูและเรำก็ช่วยกัน
ปรับปรุงโครงกำรแล้วน ำไปให้คุณครูช่วยติชมจนโครงกำรของเรำผ่ำน
เข้ำรอบและมีเพื่อน ๆ ได้ไปอบรมพัฒนำศักยภำพหลำยครั้งและทุกครั้ง
เพื่อน ๆ ก็น ำส่ิงที่ได้มีปรับปรุงโครงกำรของเรำมำตลอด  ในกำรด ำเดิน
กำรโครงกำรของเรำทุกครั้งท ำให้เรำเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ  ในกำรท ำงำน  เรำ
ได้เข้ำไปท ำโครงกำรในชุมชนของเพื่อนซึ่งเรำไม่คุ้นเคย  ได้ท ำและเรียนรู้
สิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้  ได้เรียนนอกห้องเรียนหลำย ๆ ครั้งมีหลำยครั้งในกำรลง
พื้นที่และกำรด ำเนินงำนของเรำ  เรำมีปัญหำกันในกำรท ำงำนจนท ำให้
เรำรู้สึก  และมิอยำกท ำโครงกำรนี้ให้เสร็จตำมเป้ำหมำย เพรำะโดนปัจจัย
ภำยนอกมำประทบ เช่น เวลำในกำรท ำโครงกำรขัดแย้งกันเวลำเรียน 
ครอบครัวไม่เข้ำใจ  กำรเดินทำงยำกล ำบำก  ชำวบ้ำนไม่ให้ควำมร่วมมือ 
คุณครูท่ำนอ่ืนถำมว่ำ ท ำท ำไม ท ำแล้วได้อะไร  ท ำเพื่อใคร ท ำไมต้องท ำ 
มันเกี่ยวอะไรกับเรำเรื่องของคนอื่นท ำไมต้องท ำเพื่อเค้ำด้วย  ค ำถำม
เหล่ำนี้บั่นทอนก ำลังใจในกำรท ำงำนของเรำทุกคน  แต่ยังไงเรำก็ต้องท ำ
โครงกำรนี้ต่อไปเพรำะว่ำเรำได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้แล้วเรำต้องรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่และบทบำทที่ตัวเองได้รับ  และเรำก็ช่วยกันด ำเนินงำนมำจน
เสร็จสิ้นโครงกำร    

กำรท ำงำนของเรำอำจไม่ได้ออกมำดีเหมือนกลุ่มอื่นแต่เรำก็รู้สึก
ภูมิใจที่ได้ท ำสิ่งนี้ออกมำด้วยตัวเอง โครงกำรนี้เป็นโครงกำรแรกของเรำ  
และเรำก็ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะพัฒนำกำรของตัวเองเพิ่มขึ้น ได้
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ประสบกำรณ์ที่มำกกว่ำประสบกำรณ์ ได้ควำมทรงจ ำดีๆ  ได้รู้ว่ำเพื่อนคน
ไหนเป็นอย่ำงไร และรู้จักปรับตัวเข้ำกับคน งำน สถำนที่ ที่เรำต้องเข้ำไป
อยู่ ณ จุด จุดนั้น  

ในวันนี้โครงกำรนี้ได้สร้ำงกลุ่มเยำวชนที่มีควำมคิดที่รักและยัง
รักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองในวันนี้ทุกคนกลุ่มของเรำได้เติบโต
ขึ้นทั้งด้ำนควำมคิด ควำมสำมำรถ จำกกำรท ำโครงกำร จำกกำรท ำงำน 
จำกกำรที่มีเพื่อนร่วมงำนมีที่ปรึกษำที่ดี ของคุณมำกนะคะที่ท ำให้เด็ก
น้อยอย่ำงพวกเรำได้รับโอกำสนี้.ขอบคุณส ำหรับหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ.ขอบคุณ
มำกๆคะ..^^” 
                      
 ก้าวแรกที่เดินเข้ำมำในโครงกำรปลูกใจ  
รักษ์โลกครั้งที่1มีควำมรู้สึกต่ืนเต้น  อยำกรู้ 
อยำกลอง อยำกสัมผัสกับแนวคิดใน 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกในชีวิต 
เป็นอย่ำงไรและเมื่อเข้ำมำในโครงกำรนี้ 
จึงได้เห็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ในหมู่บ้ำนเชียงยืนแต่หลังจำกได้ไปน ำเสนอ 
ควำมก้ำวหน้ำที่กรุงเทพจึงได้คิดวิเครำะห์กัน 
ใหม่ว่ำเรำน่ำจะท ำเกี่ยวกับ ดินไหมแล้วจึงเล็งเห็นปัญหำในชุมชนบ้ำน
แบก ว่ำ เพื่อนในห้องเรียนท ำไมนอนในคำบเรียนจึงเกิดปญัหำตำมมำว่ำ
เพื่อนเขำไปผสมพันธ์แตงแคนตำลูปจึงท ำให้นอนในคำบเรียนจึงได้ลงมือ
สอบถำมจำกเพื่อนในห้องและหลังจำกนั้นได้ลงมือเก็บเกี่ยวข้อมูล ได้ลง
พื้นที่ ได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงแท้จริง   จำกเดิมตัวของดิฉันได้มีควำมรู้

 

ศิริลักษณ์ โพธิ์หล้ำ 
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พื้นฐำนในระดับเบือ้งต้นแล้วพอได้มำเข้ำร่วมโครงกำรปลูกใจ รักษ์โลกนี้
จึงได้มีควำมรู้ที่ต่ำงออกไปมำกกว่ำเดิมและได้ท ำ ได้สัมผัส ได้ปฏิบัติมำ
ทั้งหมดและจำกผลกำรส ำรวจจึงได้มำประชุมและวำงแผนงำนหลังจำก
กำรด ำเนินไปเรื่อย ๆ จึงได้ลงมือปฏิบัติงำนด ำเนินงำนในขั้นตอนแรกคือ
กำรด ำเนินงำนขั้นตอนแรกคือกำรศึกษำข้อมูลโดยทำงกลุ่มไปศึกษำหำ
ข้อมูลที่มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมอยู่ 2 ครั้ง ซึ่งทั้ง 2 ครั้งนี้โดยมีอำจำรย์  
ดร. ปิยะเนตร  และ รศ.ดร.ขนิษฐำ  เป็นผู้ให้ควำมรู้และข้อมูล
ประกอบด้วยทั้งค ำแนะน ำต่ำง ๆ แล้วจำกกำรศึกษำจริงจึงพบว่ำในกำร
ตรวจสำรเคมีในกำรเกษตรจริง ๆ นั้นจะต้องใช้งบประมำณที่มำกเกินกว่ำ
ทุนที่กลุ่มมีอยู่จึงแปรเปลี่ยนเป็นกำรตรวจควำมอุดมสมบูรณ์ของดินแทน
เพรำะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำมำรถบอกได้ว่ำดินมีค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำงและ
แร่ธำตุต่ำงๆ โดยเฉพำะ P ซึ่งอำจเป็นสำรต้นก ำเนิดมะเร็งได้  
          กำรด ำเนินงำนขั้นที่ 2 มี 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเพื่อนบอกเพื่อน   
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกลุ่มเครือข่ำยให้เกิดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ำยนี้คือเด็ก
นักเรียนมัธยมในโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคมที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในหมู่บ้ำน
แบกและเป็นลูกหลำนของชำวบ้ำนหมู่บ้ำนแบกกิจกรรมรักบ้ำนเกิด   
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงกลุ่มเยำวชนขึ้นโดยกลุ่มเยำวชนนี้คือเด็กนักเรียน
ประถมในโรงเรียนแบกสมบูรณ์วิทย์แล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เป็น
ลูกหลำนของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนแบกได้รู้ถึงพิษภัยของสำรเคมีที่ใช้ใน
กำรเกษตร  และกำรด ำเนินงำนขั้นสุดท้ำยคือขั้นคืนข้อมูลให้กับชำวบ้ำน
ในข้อมูลที่ทำงกลุ่มได้ศึกษำและลงส ำรวจเองมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี  
ได้แก่  ผลกำรตรวจเลือดจำกกลุ่มวิจัยชำวบ้ำน ผลตรวจดิน ผลกระทบ
ของสำรเคมีเป็นต้น  โดยในกิจกรรมมีกำรแสดงละครเพื่อเน้นย้ ำควำม
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ตระหนักให้กับชำวบ้ำนอีกทั้งมีเวทีเสวนำชำวบ้ำนโดยจัดท ำเป็นวง
แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อควำมชัดเจนทำงควำมเข้ำใจกันในหมู่บ้ำนและเป็น
กำรชี้ให้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงของกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง
ประกอบด้วยผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและกำรด ำรงชีวิตและกลุ่มฮักนะ
เชียงยืนเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลงส ำรวจ
มำเป็นระยะ 1 ปีเต็ม ได้แก่ ผลกระทบของสำรเคมี เป็นตน้ 
             จำกท ำโครงกำรปลูกใจ รักษ์โลก ครั้ง ที่ 1มำเป็นระยะ 1 ปี
เต็ม ได้บทเรียนหลำยหลำยอย่ำง ได้แก่ กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรเข้ำ
สังคม กำรจัดสรรเวลำ และสุดท้ำยไม่ว่ำโครงกำรลดมลพิษฟื้นชีวิตดินจะ
เป็นอย่ำงไรจะไม่สำมำรถเปลี่ยนทัศนคติของชำวบ้ำนได้หรือไม่แต่มันได้
เปลี่ยนทัศนคตขิองฉันในกำรท ำงำนในครั้งนี้ จบ……………… 
 

 

แซม, เอ็ม, เนส, เนย, ก๊อด, มนิ, แสน 
เปรีย้ว, สม้, อฟี 


