“

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้ นทีแ
่ ละสนับสนุน
“เปิดพื้นที่” ในทีน
ี้ มายถึงการเปิดพื้ นทีใ่ ห้เยาวชนได้มีโอกาส
่ ห
เข้ามาท�ำงานร่วมกับคนรุ่นปั จจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้
เรือ
่ งราวต่างๆ ในสั งคมไทย หรือในชุมชนของเขา
การเปิดโอกาสและการสนับสนุนเช่นนีจ
้ ะท�ำให้คนรุ่นใหม่
ค่อยๆ เห็นภาพจนเกิดความเข้าใจสั งคมโดยรวม
แล้วเกิดการเชือ
่ มโยงตัวเองเข้าเป็นส่ วนหนึ่งของบ้าน ของเมือง
ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่ งเหล่านีจ
้ ะค่อยๆ ปลุกส� ำนึกและ
ความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วม อยากเข้ามามีส่วนช่วย
อยากเข้ามารับผิดชอบสั งคมชุมชนทีเ่ ขาอาศัยอยู่
เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอกาส และมีคนท�ำหน้าทีใ่ ห้โอกาสเหล่านี้

”
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คำ�นำ�
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้าขั้นวิกฤติ หลายปัญหายากที่จะเยียวยาให้กลับคืนสภาพเดิม
ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน การเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า ทรัพยากรชายฝั่ง
แหล่งน้ำ�สะอาด และดิน ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นวิกฤติของ “คน” วิกฤติของ “โลก” ที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้
สาเหตุของปัญหาทีท่ �ำ ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรม ส่วนใหญ่เกิดจาก “คน” ไม่วา่
จะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการดำ�รงชีวิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบทำ�ลายล้าง
ที่ขาดสมดุล เกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้
กองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเยาวชนจึงเกิดขึน้ ด้วยเชือ่ ว่าการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมต้อง
แก้ไขที่ “คน” ทำ�ให้ “คน” เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการจัดการ ดูแลรักษา ฟื้นฟู ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ซึง่ กองทุนฯ เชือ่ ในศักยภาพและพลังของเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ซึง่ จะเป็นกลุม่ ทีร่ บั ช่วงดูแลทรัพยากร
ของประเทศในอนาคต
กองทุนฯ โดยความร่วมมือของมูลนิธกิ องทุนไทย มูลนิธสิ ยามกัมมาจล และองค์กรพันธมิตร
จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาส กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการและฟื้นฟู
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากชุมชนที่ตนอาศัย เพื่อเป็นการปลูกสำ�นึกความเป็นพลเมือง
ในการใช้และดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมผ่านการทำ�โครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเลือกโจทย์ใน
ชุมชนของตน และเพื่อให้เยาวชนมีทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy)
ในปีนี้ กองทุนฯ สนับสนุนเยาวชนเพือ่ ร่วมดูแลทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทัว่ ประเทศ 21 โครงการ
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ น้ำ� ขยะ ซึ่งระยะเวลา 1 ปีที่เยาวชน
ได้ทำ�โครงการร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นกระบวนการที่ค่อยๆ หล่อหลอมให้เขาร่วมรับรู้ถึง
สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน รูส้ าเหตุของปัญหา ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจมีสาเหตุมาจากเขาเองด้วย
เช่นกัน แล้วจึงวิเคราะห์หาวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ พียงพอกับศักยภาพ ลงมือทำ� แก้ปญ
ั หา จนบรรลุ
เป้าหมายในที่สุด
การถอดบทเรียนการเรียนรู้ครั้งนี้ได้นำ�เสนอให้เห็นบทบาทของเยาวชนต่อการมีส่วนร่วม
ดู แ ลและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม การเรี ย นรู้ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของเยาวชนที่ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้จากโครงการ และความรู้เรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโคช
ในโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ของกองทุนฯ ที่ได้สร้างขึ้นจากกระบวนการทำ�งาน
ในปีนี้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย
กรรชิต สุขใจมิตร
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิกองทุนไทย
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คำ�นำ�
เส้ นทางสร้างพลเมืองเยาวชน
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ขณะนี้หลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen ในมุมมองของมูลนิธิ
สยามกัมมาจลนั้น Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจเรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม
อยากที่จะเห็นสังคมไทยดีขึ้น ความสำ�คัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวม รู้สึก
เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำ�ให้สังคมดีข้ึน และเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ พูดอีกนัยหนึ่ง
ก็คอื มูลนิธสิ ยามกัมมาจลอยากเห็นคนรุน่ ใหม่มสี �ำ นึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึง่ ตรงกับคำ�ว่า
Active Citizen นั่นเอง
ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน “เปิดพื้นที่” ในที่นี้หมายถึง
การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาทำ�งานร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้เรื่องราว
ต่างๆ ในสังคมไทย หรือในชุมชนของเขา การเปิดโอกาสและการสนับสนุนเช่นนี้ จะทำ�ให้คนรุ่นใหม่
ค่อยๆ เห็นภาพ จนเกิดความเข้าใจสังคมโดยรวม แล้วเกิดการเชือ่ มโยงตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของบ้าน
ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ปลุกสำ�นึกและความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วม
อยากเข้ามามีสว่ นช่วย อยากเข้ามารับผิดชอบสังคมชุมชนทีเ่ ขาอาศัยอยู่ เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอกาส
และมีคนทำ�หน้าที่ให้โอกาสเหล่านี้
โครงการปลูกใจรักษ์โลก หรือกองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเยาวชน มูลนิธฯิ ทำ�งานร่วม
กับมูลนิธกิ องทุนไทย และองค์กรเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม เป็นโครงการทีเ่ ราต้องการมีกลไกทีใ่ ห้โอกาส
เยาวชน ทำ�หน้าที่พัฒนาเยาวชน โดยใช้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ สร้าง Active citizen
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เยาวชนเรียนรู้โจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒนาเป็น
โครงการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา เขาจะรู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือมีความรู้อะไร
ทีจ่ ะเข้ามาช่วยแก้ปญ
ั หาเหล่านัน้ ด้วยการเข้าไปพัฒนาโครงการและทำ�งานร่วมกับชุมชน ซึง่ การทำ�งาน
ในลักษณะนี้จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และสำ�นึกรักชุมชน การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย โครงการ
เหล่านี้ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้างหรือพัฒนา Active Citizen ขึ้นมาได้ราวหนึ่งร้อยคน
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โครงการนี้เราเข้าไปสนับสนุนมูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งมีเครือข่ายองค์กร และบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเยาวชน เป็น Active Citizen ที่ห่วงใยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และ
ต้องการส่งต่อจิตวิญญาณนี้ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป โดยมูลนิธิฯ เข้าไปหนุนเสริมทักษะ
ความสามารถในการเป็นโคช ซึ่งบทบาทที่สำ�คัญของโคชคือ เข้าใจสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ ให้กำ�ลังใจเยาวชนในการทำ�งาน
และเผชิญกับปัญหา กระตุน้ ให้เยาวชนมองเห็นความเชือ่ มโยงว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
และสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร และจะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อร่วม
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างไร เป็นขั้นตอนสำ�คัญที่จะทำ�ให้เยาวชนเกิดสำ�นึกของความเป็น
พลเมืองได้ รวมถึงสนับสนุนให้กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดีในด้านการจัดการความรู้
ฐานข้อมูล การสื่อสาร และการระดมทุน เพื่อเป็นกลไกพัฒนาเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง
ด้วยเช่นกัน
ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
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เพราะเชือ่ มัน่ ว่า “พลังของเด็ก” ไม่ได้เล็กอย่างร่างกายหรือประสบการณ์ หากได้รบั “โอกาส”
จะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างพฤติกรรมในการดำ�รงชีวิตอย่างใส่ใจและ
ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
การได้รว่ มงานกับเด็กและเยาวชนในงานมหกรรมพลังเยาวชนครัง้ ที่ 2 คือจุดเริม่ ทีท่ �ำ ให้เครือข่าย
คนทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อมสัมผัสพลังบางอย่างทีก่ อ่ ตัวขึน้ จากการทีเ่ ห็นเด็กๆ ทีม่ าร่วมงานได้น�ำ เสนอ
การทำ�งานในมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อม มูลนิธิกองทุนไทยกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เห็นโอกาสร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
เป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ สี �ำ นึกรักสิง่ แวดล้อม และสำ�นึกสาธารณะ ด้วยการให้โอกาสกับเยาวชนในโรงเรียน
ชุมชน และมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 15-25 ปี ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน
5 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการใช้พลังงาน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้
การเสือ่ มโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ การเสือ่ มโทรมของแหล่งน้�ำ และการเสือ่ มโทรมของ
ดิน ภายใต้การดำ�เนินโครงการปลูกใจรักษ์โลก
“โครงการ” เปรียบเสมือนสนามฝึกฝน เป็น “เครือ่ งมือ” ทีม่ ลู นิธกิ องทุนไทยใช้ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มที กั ษะทีส่ ามารถทำ�กิจกรรมดูแลสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะ
ชีวติ สูก่ ารเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคม โจทย์การทำ�งานจึงต้องเสริมทัง้ ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม
และประสบการณ์ชีวิตที่จะสร้างพฤติกรรมแห่งสำ�นึกรับผิดชอบ รู้คิด ทำ�ได้ แก้ปัญหาเป็น

แตกต่าง...แต่ลงตัว

11

กลไกสำ�คัญในการทำ�งานสร้างเด็กและเยาวชนคือ
“พีเ่ ลีย้ ง” ด้วยการทำ�งานทีม่ ที งั้ มิตขิ องสิง่ แวดล้อมและ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน ลำ�พังทีมงานของกองทุนไทย
ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ไม่อาจนำ�พาโครงการไปสู่
เป้าหมายได้ เพราะต้องการคนทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งการ
พัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีเ่ ข้าใจ
และรู้วิธีการเข้าถึงเด็กและเยาวชน การทำ�งานใน
ระยะแรกของโครงการจึงเป็นการมองหาภาคีทจี่ ะมา
ช่วยกันขับเคลือ่ นงาน เครือข่ายคนทำ�งานใกล้ตวั เช่น
กลุม่ ไม้ขดี ไฟ และตาวิเศษ (สมาคมสร้างสรรค์ไทย)
ซึ่งเคยทำ�งานร่วมกัน ถูกชวนให้มาร่วมด้วยช่วยกัน
“ช่วงแรกคิดว่า ดึงคนทีม่ ศี กั ยภาพมาช่วยจัดอบรม
เป็นวิทยากรรายครั้ง ไม่ได้มองถึงการทำ�งานร่วมกัน
แบบนี้ แต่ดว้ ยเนือ้ หางานทำ�ให้เกิดกระบวนการทีท่ มี งาน
ต้องออกแบบกระบวนการเอง ซึง่ เรารูแ้ ต่เรือ่ งสิง่ แวดล้อม
แต่เรื่องอื่นเราไม่รู้เลย ในเบื้องต้นเราดึงแค่ทมี ไม้ขดี ไฟ
และตาวิเศษเข้ามา เพราะเขาทำ�งานกับเด็ก” พี่เลี้ยง
โครงการปลูกใจรักษ์โลก บอก
จากเพื่อน 2 องค์กรที่มาช่วยอบรมค่ายในปีแรก
ขยายตั ว ออกเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ นที่ ข ยายวงกว้ า งออกไป
เพราะทีมงานกองทุนไทยรู้แล้วว่า กระบวนการทำ�งาน
ที่ออกแบบให้มีพี่เลี้ยงในการอบรมนั้น ต้องใช้ทีมงาน
จำ�นวนมากที่จะต้องประกบกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด
เพื่อนจึงช่วยชวนเพื่อนจากองค์กรต่างๆ มาช่วยกัน
ทำ�งาน ตั้งแต่ค่ายที่ 2 ปีแรก จากที่แค่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง
ในกลุม่ ย่อย ก็กลายเป็นทีมทีช่ ว่ ยกันออกแบบกระบวนการ
หลังจัดค่ายครั้งที่ 2 ปีแรกมีการสรุปบทเรียน
เพือ่ นๆ ทีม่ าช่วยงานก็ชว่ ยสะท้อนความเห็น เมือ่ จะ
จัดค่ายครัง้ ใหม่ จึงนำ�ข้อคิดเห็นของเพือ่ นๆ รวมทัง้
ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันออกแบบกระบวนการด้วย
แต่ละคนก็น�ำ ความรู้ ประสบการณ์มาเทกองรวมกัน
การมาช่วยงานจึงไม่ใช่แค่การมาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม
แต่ทุกคนนำ�ความสามารถของแต่ละคนออกมาคลี่

เอาเครื่องมือของแต่ละองค์กรมาช่วยกัน จึงเป็น
บรรยากาศทีเ่ ปิล้ -ลัดดา วิไลศรี สะท้อนว่า “เป็นการ
ผสมผสานทีล่ งตัว ถ้าไม่มเี พือ่ นๆ เราอาจจะทำ�ไม่ได้
เพราะเราไม่มปี ระสบการณ์การทำ�งานกับเด็ก เราไม่มี
อะไรในหัวเลย สิง่ ทีเ่ ราได้คอื สิง่ ทีเ่ พือ่ นเทให้ เราเอง
ก็เปิดใจเต็มทีว่ า่ บอกฉันหน่อยว่า ฉันต้องทำ�อย่างไร
เป็นการทำ�งานบนความแตกต่างทีล่ งตัว เราก็เรียนรู้
ไปพร้อมๆ กับเด็กๆ เหมือนกัน”
จากบทบาทพี่เลี้ยงกลุ่มในค่าย ถูกเพิ่มเติมสู่การ
ร่วมออกแบบกระบวนการ จนกระทั่งในปีที่ 3 ของการ
ทำ�งาน จึงมีการเพิ่มบทบาทการร่วมติดตามหนุนเสริม
น้องๆ ในพื้นที่ ความรู้สึกร่วมจึงเกิดขึ้นกับภาคีตลอด
เส้นทางของการทำ�งาน
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“กระบวนการคัดกรองตั้งแต่การให้กลุ่มเยาวชนเขียนความตั้งใจของตนเอง
จนถึงการมีคณะกรรมการช่วยให้ข้อคิดเห็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนได้คิด ทบทวนอย่างมีเหตุผลต่อสิ่ งที่ตนเอง
อยากท�ำอย่างรอบด้าน แม้จะยังไม่เข้มข้นถึงการคิดวิเคราะห์ แต่การได้
กระตุ้นความคิด ก็เป็นการกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้ในขั้นต่อไป”

ค้นหาเยาวชนผู้มี “แรงบันดาลใจ”
การเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้เน้นให้
กลุ่มเยาวชนส่งข้อเสนอโครงการเฉกเช่นการเปิดให้ทุน
อื่ น ๆ หากแต่ ที ม งานกำ�หนดให้เยาวชนเขีย นเล่า
แรงบันดาลใจว่า อยากทำ�อะไร และคิดว่าจะทำ�
อย่างไร เพือ่ ดูความตัง้ ใจของกลุม่ เยาวชนแต่ละกลุม่
แต่ด้วยความคุ้นชิน กลุ่มเยาวชนส่งเอกสารในลักษณะ
ของข้อเสนอโครงการเข้ามาเป็นส่วนใหญ่
“แรงบั น ดาลใจ” บางครั้ ง ไม่ อ าจสะท้ อ นผ่ า น
ข้อเขียน ด้วยเหตุนก้ี ารคัดกรองเบือ้ งต้นจึงพิจารณาแค่วา่
เยาวชนมีพน้ื ทีท่ �ำ งานไหม มีคนดูแลหรือไม่ จากนัน้ จึง
เป็นหน้าทีข่ องตอง-จริยา ตาทิบ ทีจ่ ะต้องโทรศัพท์ไป
พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่ม “ถามว่าน้อง
อยากทำ�อะไร ทำ�ไมถึงอยากทำ� บางกลุม่ ทีเ่ ขาอยากทำ�
เขาก็จะตอบได้ แต่ตอบแบบของเขา เช่น บ้านหนู
น้�ำ เหม็นมากเลย หนูอยากทำ�อะไร อย่างไร เราก็จะเห็น
ความตั้งใจ แต่บางกลุ่มจะบอกว่า ขอกลับไปดูเอกสาร
ก่อนนะ บางคนก็บอกว่า พี่ต้องโทรไปตามคุณครูนะคะ
หนูไม่รู้เรื่อง ถ้าเจอแบบนี้คือไม่ผ่าน ส่วนกลุ่มที่บอกว่า
จะขอดูเอกสารก่อน เราจะยังไม่ตัด แต่ให้เล่าแบบไม่มี
เอกสารเบื้องต้นก่อน ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ ถ้าน้องเล่าได้ก็
ยังเอาไว้อยู่”
การคัดกรองในรอบแรก ทีมงานได้รบั ความช่วยเหลือ
จากภาคีทม่ี คี วามรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมในการให้ขอ้ มูล ทัง้ ข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นงาน และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่
ที่เยาวชนจะทำ�งาน ขณะเดียวกันทีมงานก็ต้องสืบค้น

ข้ อ มู ล เพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจกั บ พื้ น ที่ ที่ ก ลุ่ ม เยาวชนจะ
ทำ�งานไปพร้อมกันด้วย ซึ่งการรับรู้ข้อมูลพื้นที่เป็นการ
ทำ�ความเข้าใจโครงการทีเ่ ยาวชนจะทำ� และเป็นการเช็ค
ฐานงานที่เคยมีการดำ�เนินในพื้นที่นั้นๆ
“ไม่อยากให้เป็นการเอางานเก่ามาขาย แต่ถ้าเป็น
งานเก่าก็ต้องต่อยอด ซึ่งเราต้องรู้จักพื้นที่จึงจะแนะนำ�
น้องได้” แอ๋ว-รัตนติกา เพชรทองมา เล่าวิธกี ารทำ�งาน
ของทีม
กระบวนการคัดกรองโครงการทีพ่ ฒ
ั นาปรับปรุงมา
เรื่อยๆ จากปีที่ 1 และปีที่ 2 ทีมงานให้โอกาสน้องที่
เสนอโครงการมาเข้าค่ายพัฒนาโครงการร่วมกัน เพราะ
เห็นข้อจำ�กัดของเด็กบางกลุ่มที่มีความตั้งใจดี แต่อาจ
จะเขียนไม่เก่งหรือพูดไม่เก่ง ถ้าให้โอกาสมาเข้าค่าย
ทีมงานจะได้สัมผัสกับตัวตนของกลุ่มเยาวชนมากขึ้น
ก่อนจะคัดเหลือประมาณ 25 กลุม่ โดยมีคณะกรรมการ
ตัดสิน แต่ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาสัมผัสได้ถงึ บรรยากาศ
ของการแข่งขันสูงมาก
“บทเรียนนี้เกิดจากปี 1 ที่พอเด็กมานำ�เสนอกับ
กรรมการ ไม่วา่ กรรมการจะแนะนำ�อะไร เด็กหูดบั หมดเลย
คิดแค่ว่า จะนำ�เสนออย่างไรให้โครงการของฉันผ่าน
จึงรู้สึกว่ากระบวนการแบบนี้ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการ
แข่งขัน ไม่เปิดใจในการวิเคราะห์โครงการ หรือออกแบบ
การทำ�งานจริงๆ ในปีที่ 3 จึงคิดว่า ควรลดความกดดัน
ความกังวลใจในเรือ่ งนี้ โดยคัดเลือกก่อน แล้วมาพัฒนา
โครงการทีหลัง” แอ๋ว เล่าถึงบทเรียนที่นำ�มาสู่การปรับ
เปลี่ยนกระบวนการทำ�งานในปีที่ 3

13

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 8 องค์กร คือ รีคอฟ (ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิก) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก WWF ประเทศไทย
มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดเลือกจากเอกสารที่กลุ่มเยาวชนส่งเข้ามา โดยเน้นที่
ความตัง้ ใจและความเป็นไปได้ของการทำ�โครงการ มีทมี งานเป็นผูน้ �ำ เสนอข้อมูลเพิม่ เติมจากการ
โทรศัพท์สัมภาษณ์
แอ๋ว เล่าเกณฑ์ในการคัดกรองเบื้องต้นว่า มีส่วนหนึ่งที่หลุดไปก่อน คือ 1. เป็นโครงการครู ไม่ใช่
โครงการเด็ก 2. เด็กบางกลุ่มยังคิดแบบเดิม คือ ยังคิดแบบอีเวนต์ แต่ไม่ได้มองพื้นที่ว่า ควรจะทำ�อะไร
คณะกรรมการจะมีข้อเสนอแนะซึ่งทีมงานจะส่งกลับไปให้เด็กปรับปรุงงานของตนเอง
สำ�หรับในปีที่ 3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการถูกใช้เป็นประเด็นในการปรับข้อเสนอโครงการ
ของกลุม่ เยาวชนในค่ายอบรมพัฒนาโจทย์โครงการ โดยข้อเสนอส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน หรือหากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มเติม
แต่ ร ะหว่ า งทางก่ อ นจะเข้ า ค่ า ย ตองจะเป็ น คนโทรศั พ ท์ ไ ปชี้ แจงอธิ บ ายข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการให้เยาวชนแต่ละกลุ่มรับรู้ “ไม่ใช่แค่ส่งเอกสารข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป
แต่ตองจะเป็นคนโทรไปคุยกับน้องด้วยว่า เข้าใจประเด็นที่คณะกรรมการแนะนำ�ไหม พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ว่า น้องต้องเตรียมตัวอย่างไร”
กระบวนการคัดกรองตั้งแต่การให้กลุ่มเยาวชนเขียนความตั้งใจของตนเอง จนถึงการมี
คณะกรรมการช่วยให้ข้อคิดเห็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ทำ�ให้เด็กและเยาวชนได้คิด
ทบทวนอย่างมีเหตุผลต่อสิง่ ทีต่ นเองอยากทำ�อย่างรอบด้าน แม้จะยังไม่เข้มข้นถึงการคิดวิเคราะห์
แต่การได้กระตุ้นความคิด ก็เป็นการกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้ในขั้นต่อไป
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“การท�ำงานด้านสิ่ งแวดล้อมมันท�ำด้วยใจ ถ้าใจมา น้องเขาอยากท�ำเอง
เราจะท�ำอย่างไรที่จะดึงฐานใจของน้องให้ได้”

พัฒนาโจทย์...พัฒนาใจ
กิจกรรมหนุนเสริมการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนเริ่มจากค่าย 1 การพัฒนาโจทย์โครงการ เพื่อให้
การทำ�โครงการของกลุม่ เยาวชนมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึน้ โดยครัง้ นีจ้ ะมีคณะกรรมการเข้ามา
รับฟังการนำ�เสนอโครงการของกลุ่มเยาวชนในวันสุดท้าย ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการหนุนเสริม
หลังจากสรุปบทเรียนการทำ�งานในปีแรกๆ ที่เปิ้ล เล่าว่า ค่ายแรกของปีแรก ทีมงานทำ�กระบวนการ
โดยเน้นให้เยาวชนได้ใช้สมองคิด วิเคราะห์อย่างเข้มข้นจนเกิดความเครียด ประกอบกับความรู้สึกว่า
ต้องนำ�เสนอให้ผ่าน จนกลายเป็นบรรยากาศของการแข่งขันมากกว่าการเรียนรู้ หลังจบงานทีมงาน
สรุปบทเรียนกัน มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “การทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมมันทำ�ด้วยใจ ถ้าใจมา
น้องเขาอยากทำ�เอง เราจะทำ�อย่างไรที่จะดึงฐานใจของน้องให้ได้” คำ�พูดดังกล่าวกระตุกให้
ทีมงานคิดว่าต้องปรับกระบวนการอบรมให้เน้นการสร้างคนมีใจก่อน
เปิ้ล บอกต่อว่า “ฐานใจ” เป็นพลังของเด็กที่จะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าเราชวนเด็กคิดเยอะ
เกินไป บางทีเด็กก็ถอดใจ เพราะใช้แต่ “หัว” ไม่ได้ใช้ “ใจ”
เมื่อปรับจูนแนวคิดการทำ�งานได้แล้ว กิจกรรมวันแรกของค่ายในปีที่ 3 จึงเริ่มจากกิจกรรม
“สันทนาการ” เพื่อละลายพฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเยาวชน ต่อด้วยกิจกรรม
“สิ่งที่ฉันชอบหายไป” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องการคิดเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวของ
สิ่งแวดล้อมที่สรรพสิ่งต่างสัมพันธ์กัน ด้วยคำ�ถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เยาวชนแต่ละคนชอบ แล้วต่อด้วย
คำ�ถามว่า ถ้าสิ่งนั้นหายไปจะเป็นอย่างไร
“คอนเซปต์ประมาณ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลต่อเรื่องใหญ่” ตั๊ก-ไพลิน
แก้วจริง บอกถึงคอนเซปต์ของกิจกรรม
ขณะที่ เจน-นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ เสริมว่า “เราไม่ได้มองแค่เรือ่ งการเชือ่ มโยง แต่อยากให้เขา
รู้สึกว่า สิ่งที่เราไม่ได้รักแต่มันกำ�ลังจะหาย แล้วมันจะกระทบกับสิ่งที่เรารักอีกทีหนึ่ง เพราะว่า
คนอาจจะไม่ได้รักต้นไม้ต้นนี้แต่มันกำ�ลังจะโดนโค่น มันก็ไม่สำ�คัญอะไรกับฉัน แต่ถ้าเขาเชื่อมโยงได้
เขาก็จะเห็นว่ามันเกีย่ วกัน เพราะบางคนชอบหมอน บางคนชอบต้นไม้ บางคนชอบภูเขา ต่างคนต่าง
ชอบสิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน ถ้าวันหนึง่ สิง่ ทีช่ อบหายไป คงใจหาย และบางครัง้ สิง่ ทีเ่ พือ่ นชอบหายไป อาจ
กระทบต่อสิ่งที่เราชอบ เช่น เมื่อภูเขาหายไป ต้นไม้ก็หายไปด้วย แล้วนุ่นที่เป็นไส้หมอนก็หายไป
หมอนรักของใครบางคนก็คงหายไปด้วย เรื่องราวจากสิ่งเล็กๆ จึงสร้างความรู้สึกและการคิด
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งได้เป็นอย่างดี”
โจทย์สร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำ�คัญมากๆ ในการจัดค่ายครั้งแรก แม้จะมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาโจทย์โครงการ แต่ก็ต้องแอบซ่อนไว้ หากลวิธีที่จะทำ�ให้เยาวชน “มีใจ” ในการ
ทำ�งานให้ได้ก่อน เพราะเด็กส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการจากการนำ�ของครู การกระตุ้นให้พวกเขา
มีใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำ�ให้เขาลุกขึ้นมาพัฒนางานของตนเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่
ทำ�กิจกรรมให้ผ่านๆ ไป
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ค้นหาแรงบันดาลใจ
จากปีแรกที่ในค่ายมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
เพียงกิจกรรมเดียว เมื่อประเมินแล้วว่า ไม่ได้ผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ปีที่ 2 ทีมงานจึงปรับกระบวนใหม่
ใช้ตวั อย่างบุคคลต้นแบบทีท่ �ำ งานด้านสิง่ แวดล้อมมาเป็น
“แรงบันดาลใจ” และก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม เพราะ
คนต้นแบบทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นตัวจริงเสียงจริงในแวดวง
สิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นที่รู้จักของเด็กและเยาวชนโดย
ทั่วไป หากแต่ดารานักร้องที่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
กลั บ เป็ น ที่ รู้ จั ก ในฐานะไอดอลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ
เยาวชนไทยมากกว่า จนทีมงานยอมรับว่า คนที่ไม่ได้
ทำ�จริง แต่อยูใ่ นสือ่ ก็เป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกัน
นัน่ จึงเป็นทีม่ าของการค้นหาตัวแทนดาราทีม่ ชี อ่ื เสียง
เป็นที่รู้จัก และทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆ เพื่อใช้
เป็นบุคคลต้นแบบให้เยาวชนได้สัมผัสเรียนรู้วิธีคิด
วิธีทำ�
“น่าสังเกตว่า ตอนนัน้ ศศิน เฉลิมลาภ เดินรณรงค์
คนทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมตื่นตัวกัน แต่ถามเด็กไม่รู้จัก
แต่เชิญโน้ต-วัชรบูล ลีส้ วุ รรณ มาเด็กรูจ้ กั ” เจน สะท้อน

จากฐานคิดที่ว่า แรงบันดาลใจจากการพูดคุย
การได้รับฟัง การได้ร่วมกิจกรรมจะช่วยให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง การสร้าง “แรงบันดาลใจ” ในปีท่ี 3
ทีมงานจึงเฟ้นหาบุคคลต้นแบบทีท่ �ำ งานด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่อเชิญเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เด็กๆ โดยบุคคลต้นแบบทีค่ ดั สรรมาก็มี ลุงชวน ชูจนั ทร์
ปราญ์ชาวบ้านแห่งชุมชนคลองลัดมะยม และโน้ตวัชรบูล ลีส้ วุ รรณ พระเอกหัวใจสีเขียวจากช่อง 7 ดารา
ทีท่ �ำ งานด้านสิง่ แวดล้อม เป็นวิทยากรทีเ่ ลือกสรรมาเพือ่
สร้างความหลากหลายของมิติการเรียนรู้ในปีที่ 3
“เราจัดเป็นห้องย่อยเล็กๆ กลุ่มหนึ่งเด็กมา 3 คน
ก็จบั แยกไป 3 ห้อง เพราะเขาต้องมาแชร์กนั ว่า แต่ละคน
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เนื่องจากวิทยากรแต่ละท่านมีความ
แตกต่างของบทบาทหน้าที่ แต่กำ�ลังทำ�ในเรื่องเดียวกัน
เด็กก็จะได้สมั ผัส แล้วกลับมาแลกเปลีย่ นในกลุม่ เขาเอง
และในกลุ่มใหญ่ด้วย โดยโจทย์ที่ให้เด็กค้นหาคือ ทำ�ไม
คนๆ นีจ้ งึ ลุกขึน้ มาทำ�เรือ่ งนี้ เขามีแรงบันดาลใจอย่างไร
เกิดอะไรขึ้น และได้เรียนรู้อะไร” แอ๋ว เล่า
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ทีมงานไม่ได้บอกให้เยาวชนรู้ก่อนว่า วิทยากรที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะได้พบคือใคร การได้พบกับ
วิทยากรในแต่ละห้องจึงเป็นความตื่นเต้นในการเรียนรู้ของเด็กๆ
“ดวงดาวหิ่งห้อย” คือภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ทีมงานเลือกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ
ในค่ำ�คืนแรกของการอบรมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเยียวยากำ�ลังใจให้กับเยาวชนด้วยเช่นกัน
ด้วยประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาทีมงานพบว่า เด็กและเยาวชนที่ทำ�โครงการหรือกิจกรรมลักษณะนี้
ส่วนใหญ่มภี าระทัง้ การเรียน และการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ บางครัง้ เสร็จจากกิจกรรม หรือการเรียน
ทีเ่ ข้มข้นแล้วก็ตอ้ งเดินทางเข้ามาร่วมอบรม ทำ�ให้เกิดความอ่อนล้า เกินกว่าจะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ได้ การทำ�
กิจกรรมที่ไม่หนักมาก แต่แฝงข้อคิดให้ได้รู้สึก จึงเป็นทางเลือกที่ดี
สำ�หรับภาพยนตร์ทเ่ี ลือกมานัน้ เนือ้ เรือ่ งจะเล่าถึงเด็กญีป่ นุ่ ทีพ
่ ยายามอนุรกั ษ์หง่ิ ห้อยทีต่ นรัก
เชื่อมโยงไปสู่การรักษาแม่น้ำ�ให้ใสสะอาด เพราะหิ่งห้อยชอบน้ำ�สะอาด มีเนื้อหาที่สะท้อนทั้ง
วิธีคิด วิธีทำ� และตัวอย่างของคนตัวเล็กๆ ที่มีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็
โชว์บทบาทของครูซงึ่ เป็นพีเ่ ลีย้ งเด็กๆ ให้ทปี่ รึกษาโครงการของกลุม่ เยาวชนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารหนุน
เสริมเยาวชน
เปิล้ บอกว่า ทีอ่ อกแบบการเรียนรูเ้ ช่นนี้ เพราะทีผ่ า่ นมาเห็นว่า เด็กๆ มีภาวะเหนือ่ ยล้า แม้แววตา
ที่เขาสื่อออกมาว่า อยากทำ� แต่เขาเหนื่อยล้าจากการสอบ การทำ�กิจกรรมในโรงเรียน เสร็จแล้วก็ต้อง
มาอบรมอีก ดังนั้นบรรยากาศวันแรกของการอบรมจึงให้เด็กๆ ได้พัก ได้พูดคุยกันก่อน ไม่ใช่มาถึงก็
พัฒนาโจทย์เลย
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“ปีแรกเราไม่สนใจว่าเด็กจะเป็นอย่างไร ฉันต้อง
เอางานฉันให้เสร็จ แต่พอคิดได้ว่า ถ้าเหนื่อยแล้วใจ
ไม่อยากทำ� ใจมันไม่อยู่แล้ว ไม่เอาแล้ว งานที่ออกมา
ก็คงไม่ดี เราจึงต้องทำ�ให้เขาอยากทำ�ก่อน”
เก๋-เกษณี ซือ่ รัมย์ เสริมว่า เราคำ�นึงถึงบรรยากาศ
ของค่ายด้วย จังหวะการวางกิจกรรมต้องทำ�ให้ลื่นไหล
เริ่มจากการรู้จักกันก่อน แล้วคิดเชื่อมโยงจากเรื่องสิ่งที่
ฉันชอบหายไป ก่อนจะมาฟังคนทีท่ �ำ งานด้านสิง่ แวดล้อม
เล่าถึงวิธีคิด วิธีทำ�งาน แล้วตบท้ายด้วยการดูหนังซึ่ง
เป็นการผ่อนคลาย
หลังชมภาพยนตร์จบ ทีมงานชวนเยาวชนสะท้อน
การเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั จากการชมภาพยนตร์ ด้วยคำ�ถาม
ง่ายๆ เช่น ประทับใจฉากไหน เด็กๆ ในภาพยนตร์
เห็นปัญหาอะไร เด็กเหล่านั้นมีกระบวนการทำ�งาน
อย่างไร และได้เรียนรูอ้ ะไรจากภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ฯลฯ
ภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวถูกใช้สร้างแรงบันดาลใจ
และถูกนำ�มาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์เพื่อเขียน
โครงการในวันถัดไป

“เหลาคม” ให้โครงการ
การวางกระบวนการในวัน แรกของค่า ยแบบไม่
หนักหน่วง ช่วยฟืน้ กำ�ลังกายใจของเยาวชนทีอ่ อ่ นล้าให้
แข็งแรงขึ้น เพื่ออีกวันจะได้มีแรงในการพัฒนาโครงการ
กรณี ศึ ก ษาจากภาพยนตร์ ถู ก ใช้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งในการ
บอกเล่าถึงบริบทชุมชม สภาพปัญหา แนวคิดในการ
ทำ�งาน กิจกรรมที่ทำ�เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ Project
Management เป็นเครื่องมือ ด้วยมีเป้าหมายว่า
กิ จ กรรมนี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ยาวชนที่ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายเข้าใจกระบวนการทำ�งานร่วมกัน เพราะ
เยาวชนแต่ละกลุ่มจะต้องทบทวนข้อมูลสภาพพื้นที่
สภาพชุมชน และงานที่ได้ออกแบบไว้

“1. ให้เขาได้ทบทวนสิ่งที่เขามี 2. ให้เขาได้มี
ทิศทางที่จะทำ�ต่อ 3.ผนวกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น
หนึง่ โครงการทีเ่ ขาคิดเองทำ�เอง” เจน เล่าถึงเป้าหมาย
ของกิจกรรม
ที ม งานซึ่ ง เป็ น พี่ เ ลี้ ย งในค่ า ยจะค่ อ ยๆ ชวน
พู ด คุ ย ถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความคิ ด ของเยาวชน ที่ อ าจ
กระจัดกระจายแยกส่วน ออกมาจัดระเบียบใหม่
ให้เห็นที่มาที่ไปของสิ่งที่อยากทำ� ทุนที่มีอยู่ทั้งใน
ส่ ว นของเยาวชนและชุ ม ชน กิ จ กรรมที่ อ ยากทำ �
เทียบเคียงกับระยะเวลาของโครงการ เพื่อร่วมกัน
พิ จ ารณาเป้ า หมายของงาน กลั่ น ออกมาเป็ น
โครงการที่มีเค้าร่างชัดเจนมากขึ้น เป็นการทำ�งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่อยากทำ�
กิจกรรมอะไรก็ทำ�โดยไม่มีทิศทาง โดยมีการศึกษา
พืน้ ทีช่ มุ ชน ผ่านการทำ�แผนทีช่ มุ ชนซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
ทีท่ �ำ ให้กลุม่ เยาวชนแต่ละกลุม่ ได้รจู้ กั ชุมชนทีต่ นเอง
จะทำ�งาน ทัง้ ในมิตขิ องสภาพพืน้ ที่ ปัญหาทีแ่ วดล้อม
ที่เกิดขึ้น และทุนในชุมชน
“ให้ทำ�แผนที่ชุมชน เพราะอยากให้เด็กทบทวน
บ้านตนเอง รู้จักชุมชนตนเอง เราในฐานะพี่เลี้ยงก็ได้
รู้จักด้วย พี่เลี้ยงจะชวนน้องคุยได้ต้องเห็นภาพด้วย
เพราะไม่เช่นนัน้ จะคุยกันไม่รเู้ รือ่ ง เด็กจะได้รู้ว่าบ้านเขา
มีอะไรอยูต่ รงไหน มีผรู้ เู้ ป็นใครบ้าง เห็นพืน้ ที่ เห็นปัญหา
บ้านเพื่อนแต่ละคนอยู่ตรงไหน ไกลกันไหม” เปิ้ล เล่า
การทำ�แผนทีร่ ว่ มกันทำ�ให้ทมี เยาวชนชัดเจนขึน้ ใน
สิง่ ทีต่ นเองรูแ้ ละไม่รเู้ กีย่ วกับชุมชน บ่อยครัง้ ทีท่ มี พีเ่ ลีย้ ง
พบว่า เยาวชนไม่รจู้ กั พืน้ ทีท่ ตี่ นจะทำ�งาน จึงเป็นสาเหตุ
ให้การออกแบบการทำ�งานไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
ของพื้นที่ เมื่อเป็นเช่นนี้การบ้านสำ�หรับเยาวชนคือ
ต้องไปสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับบริบทของชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเด็นงานของตนเพิ่มเติม
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หลังจากทำ�แผนที่ชุมชน ก็เป็นการตั้งเป้าหมายการทำ�งาน เลือกปัญหามาวิเคราะห์ ซึ่งในปีที่ 3
ทีมงานเน้นโจทย์ทอี่ ยากทำ� โดยมีค�ำ ถามให้วเิ คราะห์วา่ สิง่ ทีอ่ ยากทำ�เพราะมีปญ
ั หาอะไร สาเหตุ
เกิดจากอะไร ทำ�ไมต้องทำ�เรื่องนี้
“เราเรียกว่ากิจกรรม “สายน้�ำ ปัญหา” โดยให้เลือกว่าอยากทำ�อะไร ทำ�ไมถึงอยากทำ� ใช้การตัง้ คำ�ถาม
ใช้แผ่นกระดาษเป็นเครื่องมือ วาดเป็นแม่น้ำ�ตรงกลางเป็นสิ่งที่เขาอยากเห็น อยากให้มันเกิดขึ้น
อยากทำ� ไม่ได้หมายถึงกิจกรรม แต่หมายถึงอยากเห็นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างไร ข้างบนเป็น
ผลกระทบว่า ถ้าเขาไม่ท�ำ เรือ่ งนีม้ นั จะเกิดอะไร ข้างล่างมีสาเหตุอะไร เกิดจากอะไร เหมือนต้นไม้ปญ
ั หา
แต่ตรงกลางดึงสิ่งที่เขาอยากทำ�มา เพราะถ้าเป็นต้นไม้ปัญหา คำ�ถามคือ สิ่งที่เขาอยากทำ� พอมีคำ�ว่า
ปัญหาปุ๊บเด็กก็คิดแต่ปัญหา แต่พอเป็นตัวนี้เด็กจะคิดในมุมบวกมากขึ้น” เปิ้ล เล่า
การคลี่งานจากความคิดลงมาเขียนบนกระดาษ เป็นกลยุทธ์ที่จะทำ�ให้เยาวชนได้นำ�เสนอ
สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งพี่เลี้ยงจะต้องช่วยตั้งคำ�ถาม เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
ของสิ่งที่อยากทำ�กับเป้าหมายที่อยากเห็น เช่น สิ่งที่อยากทำ�เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ
อย่างไร ถ้าทำ�กิจกรรมนั้นๆ แล้วจะนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ภายในระยะเวลาที่จำ�กัดของ
โครงการ บางครั้งกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มคิดเป้าหมายใหญ่ ก็ต้องช่วยซอยย่อยให้เป็นเป้าหมายเล็กๆ
รายทางที่สอดคล้องกับระยะเวลา บางทีกลุ่มเยาวชนไม่รู้ข้อมูลชุมชนของตนเอง ต้องให้กลับไปสืบค้น
เพิม่ เติม สิง่ สำ�คัญคือ พีเ่ ลีย้ งกลุม่ ต้องจับสังเกตให้ทนั ว่าเยาวชนกลุม่ นัน้ มีอาการอย่างไร เช่น ไม่รู้
ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องที่จะทำ� ไม่รู้จักชุมชน หรือออกแบบกิจกรรมไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องเช็คคือ โครงการ
ต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต้องเป็นเหตุเป็นผล และต้องเกี่ยวข้องกับแผนที่ที่วาด ซึ่งในขั้นตอนนี้
หัวใจของการโคชคือ ต้องรับฟังให้มากทีส่ ดุ อย่าด่วนตัดสิน ฟังให้รวู้ า่ เด็กกำ�ลังคิดอะไร รูส้ กึ อย่างไร
หรือฟังให้รู้ว่าเด็กไม่คิดอะไร
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นอกจากการฟังอย่างลึกซึ้งแล้ว ความรู้รอบตัว
เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ พ่ี เ ลี้ ย งต้ อ งมี บางคนมี ค วามรู้
ประสบการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่พอ เพราะต้อง
รู้จักจิตวิทยาเด็ก ต้องรู้จักการจัดกระบวนการเรียนรู้
พี่เลี้ยงบางคนมีจิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็ก แต่ไม่มี
ความรู้เรื่องต้นไม้ พืชพันธุ์ ดังนั้น ใครไม่รู้เรื่องใด ก็ถาม
เพือ่ นทีร่ ู้ การมีทมี งานทีห่ ลากหลายจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ติมเต็ม
กันและกัน
อย่างไรก็ตาม ในปีที่ 3 นอกจากจะมีเยาวชน
กลุ่มใหม่เสนอโครงการเข้ามาแล้ว ยังมีกลุ่มเยาวชน
ที่เคยผ่านการทำ�งานร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก
มาแล้วอีก 6 กลุม่ ทีเ่ สนอโครงการต่อยอด ดังนัน้ สำ�หรับ
กลุม่ เยาวชนกลุม่ นีจ้ ะถูกแยกออกไปโดยไม่ตอ้ งทำ�แผนที่
ชุมชน แต่ให้ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�
โครงการที่ผ่านมาว่า บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างไร
มีอะไรที่ยังทำ�ไม่สำ�เร็จ ซึ่งจะต้องมีการต่อยอดการ
ทำ�งานในครั้งนี้

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทบทวนงาน
ของตนเอง และการซักไซ้ไล่เรียงของพีเ่ ลีย้ ง เป็นการ
ขัดเกลาให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางของ
โครงการ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นข้อพิจารณาคือ การทำ�กิจกรรม
มีระยะเวลาเพียง 7 เดือน ดังนัน้ เป้าหมายใหญ่ๆ จึง
ไม่อาจบรรลุได้ในเวลาจำ�กัด พี่เลี้ยงจะช่วยลดทอน
ให้กลุ่มเยาวชนสามารถกำ�หนดเป้าหมายย่อย แล้ว
นำ�มากำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์ในการทำ�งานเพียง
2 ข้ อ เท่ า ที่ จ ะสามารถทำ � ได้ ภ ายในกรอบเวลา
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโครงการของกลุ่มเยาวชนจะกำ�หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1.เป็ น การศึ ก ษาพื้ น ที่ ทำ � ข้ อ มู ล
2. ทำ�กิจกรรมต่อ หรือสร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน
สร้างการเปลีย่ นแปลงบางอย่าง หรือสร้างความตระหนัก
เอาข้อมูลไปสร้างความตระหนัก
ในขัน้ ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมภายใต้
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยใช้เครือ่ งมือภูเขา 3 ลูก
คล้ายเป็นไทม์ไลน์ในการจัดระเบียบกิจกรรมทีอ่ ยากทำ�
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ในแต่ละช่วงเวลา ด้วยการวิเคราะห์ตารางชีวิตของ
เยาวชนแต่ละกลุ่ม ปฏิทินชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
เพื่อจัดวางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
พื้นที่ ซึ่งทีมงานมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้วางแผน
กิจกรรมได้อย่างเชื่อมโยง
ใหม่-พงศกร เถาทอง เสริมว่า เราให้เขาทบทวน
เป้าหมายด้วยว่า กิจกรรมที่คิดมานั้นตอบโจทย์ตาม
เป้าหมายหรือเปล่า คือ น้องเขาจะคิดกิจกรรมเยอะ
เราจะไม่บอกว่า น้องคิดมา 10 กิจกรรมให้เขาเอาออก
เพราะเขาไม่เชือ่ หรอก แต่เมือ่ ลงไทม์ไลน์แบบนี้ และ
ไล่ดูเวลาแล้ว น้องก็จะสามารถบอกเองว่า ทำ�ไม่ได้
ทำ�ไม่ทัน ถึงตอนนี้เราจึงจะบอกให้เขาดึงกิจกรรมที่
ไม่เกี่ยวข้องออกไป
อย่างไรก็ตาม ทีมงานก็มีบทเรียนที่ต้องใคร่ครวญ
เมือ่ พบสถานการณ์ 2 รูปแบบคือ กลุม่ เยาวชนบางกลุม่
ยึดสิง่ ทีอ่ ยากทำ� โดยไม่สนใจเป้าหมาย กับกลุม่ เยาวชน
ทำ�งานอย่างมีเป้าหมาย แต่อาจจะไม่ได้ทำ�กิจกรรมที่
อยากทำ� ความย้อนแย้งของการทำ�งานจึงเกิดขึ้นใน
ความรู้สึก

“จากเดิมเราตัง้ เป้าหมายไว้วา่ การทำ�งานสิง่ แวดล้อม
ต้องคลีอ่ อกมาให้เห็นว่าสาเหตุเกิดขึน้ จากอะไร แล้วไป
แก้ตรงนั้น แต่มันไปขัดกับสิ่งที่เด็กอยากทำ� ซึ่งทั้ง 2 ปี
ก็ มี บ ทเรี ย นแบบนี้ เด็กก็กลับไปแบบเห็นภาพไม่ชัด
พวกเราเลยคุยกันว่า ทำ�อย่างไรให้เด็กอยากทำ�แล้วได้ท�ำ
จากนั้นค่อยเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปญ
ั หา แต่ไม่ใช่การทำ�
กิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบ ทำ�งานแล้วต้องมาวิเคราะห์
ค้นหาสาเหตุท่แี ท้จริงว่า ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุอะไร
แล้วแก้ไปทีละเรือ่ ง” แอ๋ว เล่าแนวทางการประนีประนอม
ในการทำ�งานกับกลุ่มเยาวชน
กระบวนการพัฒนาจึงเป็นการทำ�ให้กลุม่ เยาวชน
แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันใคร่ครวญ คิดเชื่อมโยง ทำ�ให้
สมาชิกในกลุ่มเห็นภาพโครงการร่วมกัน
“ทีผ่ า่ นมา ถ้าไม่ใช่ครูเขียน ก็เป็นเด็กคนใดคนหนึง่
รับผิดชอบเขียนโครงการ แต่พอได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน
เด็ก 3 คนต้องแชร์กัน ทำ�ให้ทุกคนเห็นภาพโครงการชัด
พอๆ กัน แล้วกลับไปช่วยกันทำ�งานในพืน้ ที”่ ใหม่ เล่าถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
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เมื่อเด็กๆ ได้ตกตะกอนทางความคิดถึงแผนงานการทำ�โครงการแล้ว ทีมงานจัดแบ่งกลุ่ม
เยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อนำ�เสนอสิ่งที่จะทำ�ให้เพื่อนกลุ่มอื่นรับรู้ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการ
ร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย การต้องเล่าถึงสภาพพื้นที่ เป้าหมายการทำ�งาน และ
สิ่งที่จะทำ� เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะของการเติมเต็มจากเพื่อน
กลุม่ อืน่ ๆ และคณะกรรมการทีร่ ว่ มรับฟัง ซึง่ บรรยากาศจะแตกต่างจากการนำ�เสนอโครงการเพือ่
ขอทุน แต่เป็นจังหวะการเติมเต็มที่เนียนอยู่ในกระบวนการ แต่กระนั้น การรับสารที่สื่อมาจาก
กรรมการก็ยงั ไม่สามารถนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ และวิธกี ารทำ�โครงการของกลุม่ ได้ พีเ่ ลีย้ งจึงต้อง
เป็นคนเก็บตกประเด็นแล้วนำ�มาอธิบายเพิ่มเติมในกลุ่มอีกครั้งว่า ที่กรรมการบอกนั้นหมายถึงอะไร
ก่อนจะให้เยาวชนแต่ละกลุม่ หารือกันอีกครัง้ เพือ่ นำ�ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั จากเพือ่ นกลุม่ อืน่ และคณะกรรมการ
มาปรับแต่งสิ่งที่อยากทำ�เป็นข้อเสนอโครงการ โดยมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคองไปอย่างช้าๆ โดยใช้
ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องหิ่งห้อยที่ได้ชมไป
แอ๋ว เล่าว่า ตัวอย่างก็เอามาจากหนัง ให้เขาเล่าบริบทพื้นที่อย่างง่ายๆ ยกตัวอย่างให้ดู ชวนเขา
คุยว่า ถ้าอย่างนี้เขียนอย่างไร ตรงนี้มาจากไหน เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้เขาช่วยกันอ่านว่าเข้าใจไหม
พร้อมทัง้ ให้หลักการในการเขียนข้อเสนอโครงการ เช่น แผนทีช่ มุ ชนนำ�มาเขียนในส่วนของข้อมูลบริบท
นำ�ธงมาใส่ในเป้าหมาย นำ�สิง่ ทีท่ �ำ ช่วงภูเขามาใส่ตรงกิจกรรม ภายใต้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทีม่ ใี ห้
เมื่อสิ้นสุดค่ายในวันสุดท้าย เยาวชนแต่ละกลุ่มจะได้ข้อเสนอโครงการของตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบ
ด้วยหลักการและเหตุผล เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ซึ่งอาจจะยัง
ไม่สมบูรณ์ เพราะตัวแทนกลุ่มทั้ง 3 คน ต้องนำ�สิ่งที่ทำ�ในค่ายไปพัฒนาต่อกับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มา
รวมทั้งอาจต้องมีการหาข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติมด้วย

รอ...พิสูจน์ใจ
หลังจบค่ายแรก กลุม่ เยาวชนแยกย้ายกลับไปภูมลิ �ำ เนาของตนเอง โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันว่า จะส่ง
ข้อเสนอโครงการกลับมาภายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แต่ละกลุ่มต้องกลับไปหารือกับ
สมาชิกที่เหลือ รวมทั้งเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย
“ที่ให้เวลา 2 สัปดาห์ เพราะรู้แล้วว่า ถึงจะให้เวลาเยอะ น้องก็ไม่ได้ทำ� กระบวนการในค่ายช่วย
ทำ�ทุกอย่างจนเกือบเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แค่กลับไปคุยกับเพื่อนในกลุ่ม และเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่มี
ดังนั้นในปีที่ 3 ทีมงานจะไม่ตาม น้องต้องส่งกลับมาเอง เป็นการฝึกให้เขารู้จักความรับผิดชอบ
ถ้าอยากทำ�ก็ต้องส่งมาในเวลาที่กำ�หนด” แอ๋ว เล่า
ผลลัพธ์จากการรอคอยคือ กลุม่ เยาวชนส่วนใหญ่สง่ ข้อเสนอโครงการกลับมาภายในเวลาทีก่ �ำ หนด
มีบางกลุ่มที่ทบทวนสิ่งที่อยากทำ�กับภารกิจชีวิตและเงื่อนไขเรื่องอื่นๆ ขอถอนตัวไป 3 กลุ่ม เช่น
กลุ่มเยาวชนที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยบางกลุ่ม ไม่สามารถทำ�โครงการได้ในเงื่อนไขเวลาที่กำ�หนด
เพราะต้องฝึกงาน หรือกลุ่มเยาวชนบางพื้นที่ เมื่อกลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ก็พบว่า สิ่งที่
อยากทำ�เป็นสิ่งที่ชุมชนทำ�ไปแล้ว รวมทั้งบางกลุ่มก็ถอนตัวเพราะสิ่งที่คิดร่วมกันในค่าย ไม่สอดคล้อง
กับความคิดของครู ส่วนความสมบูรณ์ของเอกสารข้อเสนอโครงการของบางกลุม่ ทีย่ งั ไม่ชดั เจน จะถูกเก็บ
เป็นประเด็นในการลงไปติดตามหนุนเสริมการทำ�งานของแต่ละกลุ่มในพื้นที่ต่อไป
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ติดตาม...เรียนรู้ร่วม...ในพื้นที่
โจทย์เรื่องสร้างคนมาดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ต้องอาศัยกระบวนการโคชอย่างจริงจังใกล้ชิด กลายเป็น
เงื่อนไขของการทำ�งานที่ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามหนุนเสริมเยาวชนแต่ละกลุ่ม
การติดตามครั้งแรกเป็นการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยาวชนแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา
สถานการณ์ในพืน้ ที่ สถานการณ์ของกลุม่ เยาวชน โดยพีเ่ ลีย้ งทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะชวนเยาวชน
ทั้งกลุ่มทบทวนเป้าหมายการทำ�งานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันเดินสำ�รวจชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ทำ�งาน
“รูปแบบการลงพืน้ ทีไ่ ม่ใช่ไปคุยกับน้องอย่างเดียว แต่จะให้นอ้ งพาเดินดูพน้ื ทีท่ จ่ี ะทำ�งาน ชวนกันเดิน
ชวนกันคุย ให้เขาเล่าให้ฟังว่า พื้นที่เป็นอย่างไร ก่อนที่จะมานั่งคุยกัน เราก็เหมือนเป็นกระบวนกรที่จะ
ช่วยให้เขาได้จูนกันอีกทีว่า ทำ�ไมแต่ละคนมาทำ�โครงการนี้ อยากเห็นอะไร แล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่เพื่อน
แต่ละคนพูดกับสิ่งที่เสนอให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทุกคนเป็นเจ้าของงานร่วมกัน” แอ๋ว เล่า
ทั้งนี้การเดินทางลงพื้นที่แต่ละครั้ง ทีมงานต้องยึดเวลาของเยาวชนเป็นหลัก สิ่งที่วางแผนไว้ว่าจะ
เติมเต็มให้แต่ละกลุ่ม อาจทำ�ไม่ได้ครบอย่างใจคิด ทีมงานแต่ละคนต้องวิเคราะห์และปรับกระบวนการ
หนุนเสริมให้สอดคล้องกับเวลาว่างที่กลุ่มเยาวชนมีให้และตามอาการของกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่
ต้องเน้นย้ำ�กับเยาวชนคือ การนำ�สิ่งที่คิดที่เขียนมาคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม หรือสำ�หรับบางกลุ่มที่
งานเป็นไปตามแผน ก็สามารถชวนถอดบทเรียนการทำ�งานเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเงื่อนไข รวมทั้งวางแผน
การทำ�งานในระยะต่อไปด้วย
แต่หลายๆ ครั้งที่ทีมงานสะท้อนว่า ก่อนจะทำ�งานทุกครั้ง สิ่งที่ต้องทำ�คือ การรับฟังเรื่องราว
ชีวิตในทุกมิติของเยาวชนแต่ละคน รวมทั้งต้องเคลียร์ประเด็นที่อาจค้างคาใจระหว่างกัน เช่น
บทบาทของทีมงาน การจัดกระบวนการในค่ายอบรม เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก อีกทั้งส่วนหนึ่งก็ต้องคลี่บทบาทระหว่างทีมงานกับที่ปรึกษาโครงการ โดยพยายาม
สอดแทรกแนวคิดการทำ�งานให้ที่ปรึกษาโครงการเข้าใจว่า “การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ต้อง Empower เด็ก
ต้องปล่อยให้เด็กคิดเองทำ�เอง” ซึ่งประเด็นนี้ทีมงานต่างสะท้อนว่า ใช้พลังเยอะแต่มีผลสัมฤทธิ์
ไม่มาก เพราะที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมายในใจที่อยากเห็น และชินกับการวัดความสำ�เร็จของการ
ทำ�งานจากเนื้อหา มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน
แอ๋ว เล่าต่อว่า ในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานจัดแยกคุยต่างหาก เรามองว่าที่ปรึกษา
โครงการมีบทบาทสำ�คัญ จึงพยายามให้ “แนวคิด” บทบาทการเป็นโคชของทีป่ รึกษาโครงการว่า
ต้องทำ�อะไร อย่างไร พยายามเติมเครื่องมือการทำ�งาน เช่น AAR (After Action Review) เพื่อให้
เด็กสะท้อนการเรียนรู้ วิธกี ารตัง้ คำ�ถามเพือ่ กระตุน้ เด็ก แต่เทคนิคเหล่านีไ้ ม่ส�ำ คัญเท่ากับ “วิธคี ดิ ”
เพราะทีป่ รึกษาบางส่วนยังเกรงว่าโครงการจะล้มเหลว จึงไม่ปล่อยให้เด็กคิดเองทำ�เองได้
อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ก็ทำ�ให้ทีมงานเห็นภาพการทำ�โครงการชัดเจนขึ้น ทั้งสภาพพื้นที่
สถานการณ์ของกลุม่ เยาวชน ข้อเท็จจริงทีไ่ ด้สมั ผัสจึงเป็นฐานข้อมูลทีน่ �ำ ไปสูก่ ารออกแบบกระบวนการ
หนุนเสริม ซึ่งทีมงานสะท้อนว่า การลงพื้นที่ทำ�ให้รู้ว่า เด็กยังขาดความรู้และทักษะในเรื่องการ
สื่อสารงาน สื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานในระยะต่อไป ที่ต้องมีการ
คืนข้อมูลให้กับชุมชน หรือการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จึงนำ�มาเป็นประเด็นในการจัดค่าย
ครั้งที่ 2
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เติมทักษะการสื่ อสาร...เพิ่มพลัง
การท�ำงาน
กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 จัดขึ้นหลังจากกลุ่มเยาวชน
ทำ�งานได้ครึ่งทางแล้ว โดยค่ายนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การ
เติ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร และเพิ่ ม พลั ง ในการทำ � งาน
ถือเป็นครัง้ แรกทีเ่ ยาวชนทุกกลุม่ ได้มาพบกัน เหตุเพราะ
ค่ายแรกแบ่งจัด 2 รุ่นเพื่อความเข้มข้นของการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ ดังนัน้ วันแรกของค่า่ ยครัง้ นีใ้ นช่วงเช้า
จึงเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก
มักคุ้นกันก่อน ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการ
เก็บข้อมูล โดยครัง้ นีท้ มี งานจำ�ลองสถานการณ์ให้เยาวชน
ได้ฝึกการตั้งคำ�ถาม
สำ�หรับการฝึกตัง้ คำ�ถามน้นั เจน เล่าว่า ทีมงานจะ
มีปรัศนีตั้งเป็น 6 กลุ่ม ให้แต่ละคนปลอมตัวเป็นใคร
ที่ไหน เช่น สมมุติให้เจนเป็นยายคนหนึ่งที่อยู่กับป่า
แต่เราจะไม่บอกเด็กว่า เจนเป็นใครทีไ่ หน ครัง้ แรกจะให้
น้องรุมไปคุยกับเจนก่อน เก็บข้อมูลเจนให้ได้เยอะที่สุด
แล้วสรุปเฉลยกับเขาว่า ข้อมูลเจนเป็นแบบนี้ใช่ไหม

แล้วจึงสอบถามเขาว่า ใช้เทคนิคในการถามอย่างไรเพือ่
ให้ได้คำ�ตอบ เสร็จแล้วค่อยเข้าสู่การจับประเด็นการ
ตั้งคำ�ถาม การเก็บข้อมูลว่ามีเครื่องมืออะไรใช้ได้บ้าง
ทีมงานเล่าต่อว่า ที่ออกแบบเช่นนี้ เพราะต้องการ
ให้เด็กๆ ได้ฝึกการตั้งคำ�ถาม สำ�หรับเตรียมตัวลงพื้นที่
ศึกษาดูงานจากบุคคลต้นแบบที่ทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม
3 แห่ง คือ ร้านศูนย์บาท ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กับการ
จัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนคลองจินดา
กับการปรับตัวสู่การทำ�การเกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมี
รับมือโลกร้อน ของชุมชนชาวสวนอำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม และ HiP Incy Farm สวนผักพอเพียง
ใจกลางกรุงของอดีตนักร้องนำ�วง P2Warship ที่ผันตัว
มาเป็ น เกษตรกร ดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปลี่ยนสนามฟุตบอลขนาด 1 ไร่
ให้กลายเป็นสวนผักนานาชนิด
แอ๋ว บอกเหตุผลของการพาน้องๆ ไปเรียนรู้จาก
ของจริง เพราะเชื่อว่า “ประสบการณ์ตรง” จะทำ�ให้
น้องๆ เข้าใจเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อมได้อย่างลึกซึง้
ยิง่ พวกเขาได้เห็นขยะ จับขยะ ได้ผสมปุย๋ ได้สมั ผัสป่า
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ได้ยินเสียงนกร้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำ�ให้น้องๆ มี
ประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะความเข้าใจที่เกิดขึ้น
จาก “ภายใน” จากการลงมือปฏิบัติจริง
นอกจากเป้าหมายเรื่องการเรียนรู้จากของจริง
แล้ว ทีมงานยังสอดแทรกการฝึกทักษะการทำ�งาน
ร่วมกันของเยาวชน ซึง่ จะถูกแบ่งเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ตาม
จำ�นวนแหล่งดูงาน ซึ่งครั้งนี้ทีมงานมีโจทย์ให้เยาวชน
ทำ�งานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าทีเ่ พือ่ ฝึกการทำ�งาน
และความรับผิดชอบ เพราะหลังจากดูงานเสร็จแล้ว
แต่ละกลุ่มต้องเตรียมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มานำ�เสนอให้
เพื่อนๆ ฟัง
“การดูงานไม่ใช่ไปดูเฉยๆ แต่เป็นการเรียนรู้ ดังนัน้
จึงต้องมอบโจทย์เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล เช่ น
สถานการณ์พื้นที่เป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร มีการ
จัดการเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการ
ทำ�งานหรือไม่ จุดเด่นจุดด้อยของแหล่งศึกษาดูงานคือ
อะไร และสิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง” เปิ้ล เล่า
เพราะวางกระบวนการเรียนรูไ้ ว้อย่างดี บรรยากาศ
ของการศึกษาดูงานจึงดูแปลกแตกต่างจากการเรียนรู้
ในห้อง ทีมงานเห็นถึงบรรยากาศการอยู่ในกลุ่มเล็กๆ

ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ น้องๆ เองก็กล้าซักกล้าถามมากขึน้
เมื่ออยู่กับแหล่งข้อมูลและกลุ่มคนจำ�นวนน้อย
หลังจบการเรียนรู้ดูงานในพื้นที่ วันที่ 3 ของการ
จัดค่าย ทีมงานมีแผนให้เยาวชนทดลองจัดเวทีน�ำ เสนอ
ผลการเรียนรู้ในรูปแบบงานวัด หรือมหกรรมการเรียนรู้
เพื่อนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานมานำ�เสนอ
โดยก่อนจัดงานพี่ๆ ทีมงานให้ความรู้เรื่องรูปแบบการ
จัดงาน และการทำ�สื่อประเภทต่างๆ 3 รูปแบบ คือ
การสื่อสารผ่านการพูด การสื่อสารผ่านการแสดงละคร
และการสื่อสารผ่านโปสเตอร์
เบือ้ งหลังวิธคี ดิ ทีต่ อ้ งออกแบบให้ทกั ษะความรู้
เรือ่ งการจัดงานมหกรรมแก่นอ้ งๆ นัน้ เพราะทีมงาน
เห็นว่า การสือ่ สารกับชุมชนไม่ใช่แค่ไปจัดนิทรรศการ
ไปเล่าให้ฟงั หรือแค่จดั ประชุม แต่ท�ำ อย่างไรให้การ
นำ�เสนอสนุก เราคิดบนฐานความสนุกก็คดิ ถึงงานวัด
ว่ามีอะไรบ้าง ทำ�อย่างไรให้คนมาร่วม ถือเป็นรูปแบบ
การสรุปรวบยอดกิจกรรมที่สนุกสร้างสรรค์ เหมือน
พลุทแี่ ตกกระจาย เพราะสิง่ ทีน่ อ้ งๆ ทำ�ดีอยูแ่ ล้ว แต่
ทำ�อย่างไรจึงจะนำ�เสนอส่ิงดีๆ เหล่านี้ให้คนอื่นรับรู้
และสนุกไปพร้อมกัน
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นอกจากนีก้ ารให้นอ้ งๆ ทุกคนนำ�เสนอเรือ่ งราวทีไ่ ด้ไปเรียนรูม้ าโดยร้อยเป็นเรือ่ งเดียวกัน ยังเป็นการ
ฝึกวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพราะหากให้ต่างคนต่างมานำ�เสนอคงไม่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน
วิธีการในการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลก็เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในส่วนของการให้ความรู้เรื่องการแปลงเนื้อหามาเป็นสื่อนั้น ทีมงานให้ความรู้ 3 ประเภท
คือ การพูด การทำ�อินโฟกราฟิก และละคร เหตุผลที่เลือก 3 เรื่องนี้เพราะทีมมองว่า เรื่องการพูด
น้องๆ ส่วนใหญ่คนุ้ ชินทัง้ การพูดเสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง การจัดรายการวิทยุ รวมถึงการพูดคุยกับ
ชาวบ้านอยู่แล้ว ส่วนการทำ�อินโฟกราฟิกเพราะเห็นเด็กหลายคนชอบวาดรูป จึงนำ�สิ่งที่เขาชอบมาใช้
เพื่อสื่อสารข้อมูลให้คนอื่นรับรู้ สำ�หรับการสื่อสารผ่านละครหรือการแสดง เป็นการนำ�วัฒนธรรมหรือ
การละเล่นของชุมชนมาเป็นสื่อ
ใหม่ บอกว่า กระบวนการนีใ้ ช้เวลาเรียนรูเ้ รือ่ งแนวคิดการสือ่ สารครึง่ วัน ก่อนทีแ่ ต่ละกลุม่ จะแยกย้าย
กันไปออกแบบสือ่ ของตนเอง โดยแบ่งน้องๆ ส่วนหนึง่ ออกมารับผิดชอบเรือ่ งการจัดมหกรรม ซึง่ ผลลัพธ์
ที่ออกมาคือ น้องๆ สามารถออกแบบสื่อได้ดี แต่ภาพรวมของการจัดงานมหกรรมยังเน้นไปที่
ความสนุกสนานมากเกินไป จนละเลยเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ไป ซึ่งก็เป็นบทเรียนให้ทีมงาน
ได้นำ�ไปปรับปรุงต่อไป
“เราให้เขานำ�เสนอสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นงานมหกรรม ฉะนัน้ จึงต้องจัดทัง้ งาน และเตรียมแสดง คนทีถ่ กู
ดึงไปจัดงานก็จะทิ้งกลุ่มของตนเอง เลยกลายเป็นช่องโหว่ในการทำ�งานระยะสั้น เราก็อยากให้เขา
เรียนรู้ทั้งหมด แต่กลายเป็นว่างานพลิก...น้องๆ สนใจแต่ความสนุกสนาน จนละเลยเนื้อหาและโจทย์
ที่ให้ไป พอบอกว่าเป็นงานมหกรรม เขาก็เล่นสนุกสนานอย่างเดียว” เจน สะท้อน
แม้จะทิ้งสาระไปบ้าง แต่ทีมงานบอกว่า อย่างน้อยเยาวชนได้ทักษะการทำ�งานเป็นทีม
ได้คิดร่วม ทำ�ร่วม และสนุกกับการทำ�งานร่วมกัน
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Coaching จากของจริง
เสร็จจากการเติมเต็มความรู้ในค่าย เป็นระยะเวลาของการลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการทำ�งานของ
น้องๆ ในรอบที่ 2 แต่ครั้งนี้มีโจทย์คือ การร่วมกิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นในชุมชน เพราะมีเป้าหมายว่า
จะ “โคช” น้องผ่านวิธีทำ�งานจริงๆ การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเน้นลงพื้นที่ก่อนวันงาน เพื่อชวนน้องทบทวน
สิ่งที่จะทำ�ในวันรุ่งขึ้น และช่วยเสริมในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ก่อนที่จะสังเกตการณ์การทำ�งานของ
เยาวชน เพื่อนำ�มาสรุปบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเยาวชน
“เราจะไม่รอ้ื หรือเปลีย่ นแปลงงานของน้อง แต่จะใช้วธิ ตี ง้ั คำ�ถามเพือ่ ช่วยอุดช่องโหว่ของงาน
เช่น แบ่งหน้าทีก่ นั หรือยัง ใครเตรียมอุปกรณ์ คอนเฟิรม์ ผูใ้ หญ่หรือยัง แล้วก็ปล่อยให้เขาทำ�งานไป
เรามีหน้าทีส่ งั เกตการณ์จนเสร็จงาน แล้วจึงชวนเขาสรุปบทเรียน ทบทวนเป้าหมายของกิจกรรม
สิ่งที่ทำ�บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อะไรที่ทำ�ได้ดี และอะไรที่ทำ�ได้ไม่ดี เพราะอะไร โดยให้แต่ละคน
สะท้อน” เปิ้ล เล่า
เพราะกลยุทธ์ของการหนุนเสริมขึ้นอยู่กับงานจริงในพื้นที่ การนัดหมายจึงต้องรอให้กลุ่มเยาวชน
จัดกิจกรรมก่อน ทีมงานจึงจะได้ลงพื้นที่ กระนั้นแม้จะอยู่ในชุมชนแล้ว ทีมงานก็ยังต้องรอจังหวะ
รอโอกาสอยู่เหมือนกัน
เพราะการพัฒนาศักยภาพในการคิด การทำ�งาน สำ�หรับน้องๆ ที่ประสบการณ์น้อย บางครั้งก็
คิดไม่ออก ติดกรอบ เมื่อทีมงานใช้คำ�ถามกระตุ้นเพื่อให้คิดแล้ว ก็ต้องรอด้วย “ถ้าน้องเรียนรู้บน
ความกดดัน เขาจะไม่ได้อะไร ถ้าอยากให้เขาเรียนรู้ก็ต้องใช้เวลา เราก็ต้องยอมให้ใช้เวลา
เราต้องปล่อยให้เขาคิด แต่ระหว่างรอทีมงานก็ตอ้ งสังเกตวิธกี ารทำ�งาน วิธกี ารแก้ปญ
ั หาของเขา
ไปด้วย”
แอ๋ว บอกเหตุผลว่า ที่ต้องทำ�เช่นนี้เพราะเคยเห็นแล้วว่า เวลาเรารีบให้ทำ�เร็วๆ สะท้อนเร็วๆ
น้องไม่ได้เข้าใจจริงๆ เขาก็หยิบไปใช้อย่างงงๆ
การสรุปบทเรียนโดยใช้คำ�ถาม เพื่อให้เยาวชนสะท้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการชี้แนะที่
ทีมงานไม่ได้เป็นคนบอก แต่เป็นการเห็นจากสิ่งที่น้องทำ� ซึ่งภาพรวมของปัญหาการทำ�งานของกลุ่ม
เยาวชนที่พบจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือ ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมงาน คิดเอาว่าน่าจะทำ�ได้ น่าจะมีคน
รับผิดชอบตรงนัน้ ตรงนี้ หรือบางกลุม่ ไม่ได้มกี ารแบ่งงานให้เพือ่ น มีแต่แกนนำ� 2-3 คนทีร่ งู้ านแล้วต้อง
วิ่งวุ่นทำ�ทุกอย่าง โดยที่เพื่อนๆ ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ การได้มาสรุปบทเรียนร่วมกันจึงเป็นการ
สะท้อนภาพการทำ�งาน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งในกระบวนการนั้น ทีมงานต้องย้ำ�กับเยาวชน
เสมอว่า สิ่งที่เพื่อนพูด เพื่อนสะท้อน ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการช่วยกันมองงาน รวมทั้งต้องย้ำ�
ถึงเป้าหมายการทำ�งานว่า พีๆ
่ ไม่ได้ตอ้ งการความสำ�เร็จสมบูรณ์แบบ แต่ถา้ มีเรือ่ งใดพลัง้ พลาด
ก็ให้รู้ว่าพลาดเพราะอะไร
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รู้ใจ รู้บทเรียน
ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทีมงานได้จัดค่ายหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีเป้าหมาย
เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้สรุปบทเรียนการทำ�งานของตนเอง ซึ่งทีมงานเลือกใช้กระบวนการประเมิน
เสริมพลังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำ�โครงการของเยาวชน
หัวใจของการประเมินในครั้งนี้คือ การชี้ให้เห็นว่า บทเรียนจากการทำ�งานจะเป็นประโยชน์
ต่อการทำ�งานของตนเองในอนาคต ดังนั้นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจคือ ทัศนคติต่อการสรุป
บทเรียนว่า การทำ�งานมีทั้งความสำ�เร็จและความล้มเหลว การเรียนรู้เงื่อนไขของความสำ�เร็จ
และความล้มเหลวอย่างเข้าใจ แล้วนำ�บทเรียนไปปรับใช้จะช่วยให้นอ้ งสามารถพัฒนาการทำ�งานได้
กระบวนการในค่ายเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการที่แฝงข้อคิดเหมือนเช่นเคย โดยทีมงานเลือกใช้
กิจกรรมประกอบร่างและกิจกรรมตีลูกโป่ง ที่นำ�ไปสู่ความเข้าใจเงื่อนไข ปัจจัยความสำ�เร็จและ
ความล้มเหลวของการทำ�งาน พร้อมกับเสริมกิจกรรมป่วน เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ภาวะอารมณ์
ซึ่งมีผลต่อการทำ�งาน โดยที่มาของกิจกรรมนี้เกิดจากการที่ทีมงานนำ�เความคิดที่รุ่นพี่คนหนึ่ง
เคยสะท้อนในแวดวงสิง่ แวดล้อมว่า คนทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อมขาดเรือ่ งการเรียนรูด้ า้ นใน เพราะ
มุง่ เรียนรูแ้ ต่ดา้ นนอก เรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมทัง้ ๆ ทีพ
่ น้ื ฐานการเรียนรูด้ า้ นในของคนทำ�งานพัฒนา
คือปัจจัยเงื่อนไขสำ�คัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมประกอบร่างนำ�ไปสูก่ ารทำ�ความเข้าใจว่า
เราไม่ ไ ด้ วั ด ผลความสำ � เร็ จ เพราะการประกอบร่ า ง
มาจากทุกคนที่มารวมกัน เพื่อทำ�ให้น้องรู้ว่า เราไม่ได้
ต้องการความสวยงาม หรือความสำ�เร็จ แต่ส่ิงที่เรา
ต้องการคือ การเรียนรู้ระหว่างทาง ส่วนกิจกรรม
ตีลูกโป่ง เปรียบเสมือนการทำ�โครงการที่ต้องมีปัจจัย
แวดล้อมเข้ามาเกีย่ วข้อง ทัง้ เรือ่ งเวลา โจทย์ทใี่ ห้ท�ำ ตาม
เงื่อนไข ถ้าทำ�ไม่สำ�เร็จก็ให้น้องนำ�ปัจจัยเงือ่ นไขทีเ่ ป็น
สาเหตุของการทำ�ไม่ส�ำ เร็จมาพูดคุยกัน เพือ่ ให้ครัง้ ต่อไป
ทำ�ได้ดีขึ้น แล้วเชื่อมโยงให้เห็นความสำ�คัญของการ
ถอดบทเรียน ส่วนป่วน คือกิจกรรมที่จะทำ�ให้น้องได้
เรียนรู้อารมณ์ 5 ด้าน คือ โกรธ อยาก เหงา ฟุ้งซ่าน
และลังเล เพื่อให้น้องได้เรียนรู้ว่า ระหว่างการทำ�งาน
พวกเขาจะมีอารมณ์พวกนีเ้ ข้ามาเกีย่ วข้อง แล้วพวกเขา
จะรับมือและจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างไร
นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทีมงานยังใช้กจิ กรรม
ที่ชื่อว่า “ฉันคือใคร” ด้วยการตั้งคำ�ถามซ้ำ�ๆ ว่า “ฉัน
คือใคร” แล้วให้น้องๆ เขียนตอบ ภายใต้เป้าหมายคือ
ให้น้องได้มองถึงอุปสรรค ภายในของตัวเอง เพราะ
หลายๆ ครั้งที่ทำ�งานน้องมักมองเห็นแต่อุปสรรค
ภายนอก แต่ไม่ได้มองใจตัวเอง ทีเ่ ป็นอุปสรรคใหญ่
ของการทำ�งาน
การผสมผสานกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าว สร้างความ
ตระหนักให้นอ้ งๆ เข้าใจตนเอง เข้าใจเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลต่อ
การทำ�งาน โดยเฉพาะเงือ่ นไขภายในของตนเอง “เขามอง
ไม่เห็นใจตัวเองที่เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน อยากทำ�
เรื่องใหญ่ๆ หรือฟุ้งจนทำ�งานไม่ได้ แล้วไปโกรธเพื่อน
โกรธตัวเอง พอเอาป่วนเข้ามาใช้ เหมือนชวนให้เขาเห็นว่า
ความอยากเป็นอย่างไร ความโกรธเป็นอย่างไร มันอยู่
ในตัวเราแบบไหน คนทีไ่ ด้ลงมือทำ�งานจะเห็นภาพเลยว่า
อ๋อ ทีฉ่ นั เจอเป็นแบบนี้ เขาก็จะปิง๊ ทันทีวา่ ทีง่ านไม่ส�ำ เร็จ
ไม่ใช่เพราะเพือ่ นไม่รว่ มมือ แต่เป็นเพราะตัวเอง” เจน เล่า
เมื่อผ่านการเรียนรู้ภายในแล้ว เยาวชนแต่ละกลุ่ม
ได้รว่ มเรียนรูเ้ รือ่ งการใช้เครือ่ งมือการประเมินเสริมพลัง
เพื่อประเมินผลการทำ�โครงการของกลุ่ม โดยลดทอน

ขั้ น ตอนให้ เ หมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ ข องเยาวชนคื อ
ให้แต่ละกลุ่มทบทวนเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรม แล้ว
ให้คะแนนกิจกรรมที่ได้ทำ�
“กระบวนการประเมินเสริมพลังต้องมีการให้คะแนน
แต่เป็นการให้เหตุผลประกอบคะแนนที่ให้ ซึ่งเราก็มี
ข้อกังวลว่า ด้วยระบบโรงเรียนทำ�ให้คะแนนมีผลมาก
จึงต้องทำ�ความเข้าใจกับน้องตัง้ แต่แรกว่า ถ้าในมุมมอง
ของการตัดสิน คะแนนคือตัวตัดสิน แต่ในมุมมองของ
การพัฒนา คะแนนก็เหมือนขั้นบันไดที่ ณ วันนี้เราอยู่
ทีข่ นั้ ที่ 6 ไม่ใช่วา่ เราจะไปถึงขัน้ 10 ไม่ได้ จึงต้องพาน้อง
เปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ โดยใครจะให้คะแนนเท่าไรก็ได้ แล้วให้
เหตุผลตาม โดยมีพเ่ี ลีย้ งประจำ�กลุม่ ชวนคุย” แอ๋ว เล่า
ดังนั้นบรรยากาศของการสรุปบทเรียน จึงไม่ใช่
บรรยากาศของความเคร่งเครียดเพือ่ การตัดสิน แต่เป็น
การสรุปบทเรียนเพื่อให้รู้ใจตัวเอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อนใน
การทำ�งานทีผ่ า่ นมา และเก็บเกีย่ วบทเรียนไปสร้างสรรค์
วิธีการทำ�งานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ทัง้ นีก้ ระบวนการชวนคุยของพีเ่ ลีย้ งประจำ�กลุม่ จะใช้
วิธีคละกลุ่มเยาวชนที่มีผลการทำ�งานที่หลากหลาย
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เข้าด้วยกัน 3-4 โครงการ โดยคาดหวังว่า ระหว่างการแลกเปลีย่ นน้องๆ จะได้เรียนรูบ้ ทเรียนผ่าน
การทำ�โครงการของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย

มหกรรมเพื่อการเรียนรู้
และแล้วก็ถึงเวลา “เปิดพื้นที่การเรียนรู้” ด้วยการจัดงานมหกรรมเพื่อการเรียนรู้ขึ้นอีกครั้ง
โดยครัง้ นีท้ มี งานหวังสร้างการเรียนรูซ้ �ำ้ อีกครัง้ แต่ครัง้ นีพ้ ๆ
่ี เปลีย่ นบทบาทใหม่ รับเป็นเจ้าภาพจัดงานเอง
เพือ่ ให้นอ้ งได้เห็นเทคนิคและรูปแบบการจัดงานเพือ่ นำ�เสนอข้อมูล รวมทัง้ สอดแทรกเรือ่ งการระดมทุน
เพื่อเป็นแนวทางในการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนในอนาคต
สำ�หรับการออกแบบงาน พีๆ
่ ทีมงานได้คดั สรรรูปแบบกิจกรรมดีๆ ของเยาวชนบางกลุม่ มานำ�เสนอ
เช่น โปสการ์ดของกลุ่มเยาวชนจากลำ�ปาง อินโฟกราฟิกของกลุ่มเยาวชนแม่พริกฮักดี การแสดงของ
เยาวชนจากประแส การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช และกิจกรรมสอยดาวเพื่อระดมทุน โดยเยาวชน
สามารถมีส่วนร่วมด้วยการเข้าชมบูธต่างๆ พร้อมสะสมแต้มจากการเข้าชมไว้ในสมุดโน้ต
“เราคาดหวังว่า การนำ�เสนอรูปแบบและเทคนิคที่นำ�ไปใช้ได้จริง ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ ที่จะให้คนไป
เดินดูนทิ รรศการทีม่ ขี อ้ มูลเยอะๆ เพราะเดีย๋ วนีค้ นไม่อา่ นกันแล้ว การใช้อนิ โฟกราฟิก หรือการใช้ค�ำ ถาม
เป็นวิธีสร้างการเรียนรู้ที่ดีได้ ซึ่งพี่ๆ จะรู้ว่ากลุ่มไหนมีอะไรดีก็ชวนให้เอามาแชร์กัน” เปิ้ล บอก
การจัดงานมหกรรม จึงเป็นตัวอย่างของกระบวนการนำ�เสนอข้อมูลทีแ่ ปลงเนือ้ หายากๆ ให้
เป็นเรื่องง่ายๆ หยิบจับไปใช้ได้จริง ตรงประเด็น ตอบโจทย์โดยไม่ต้องบรรยาย แต่ผ่านกิจกรรม
หลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
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เมื่อถึงวันสุดท้ายของค่าย เป็นการขมวดการประเมินเสริมพลัง ที่เมื่อได้เห็นบทเรียนความสำ�เร็จ
และไม่สำ�เร็จ คือการคิดต่อว่าถ้าจะทำ�กิจกรรมแบบเดิมจะปรับอะไรใหม่อย่างไร โดยลดรูปแบบลง
เหลือเพียงให้เยาวชนแต่ละกลุม่ สังเคราะห์บทเรียนการทำ�งานของตนเองว่า ถ้าจะทำ�ใหม่อกี ครัง้ มีสง่ิ ใด
ที่ควรทำ� (Do) มีสิ่งใดไม่ควรทำ� (Don’t) เป็นการขมวดความรู้ในท้ายที่สุดว่า บทเรียนจากการทำ�เรื่อง
สิ่งแวดล้อมสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
ในช่วงท้ายสุดทีมงานให้เยาวชนแต่ละคนสรุปบทเรียนในมิตคิ ณ
ุ ค่าของการทำ�งานโครงการ
ที่มีต่อตนเองและชุมชน ในกิจกรรมโล่ชีวิต ซึ่งมีคำ�ถาม 4 ข้อให้ตอบไว้ในช่องคำ�ตอบแต่ละช่อง
ดังนี้
ก่อนเริ่มโครงการ
ตัวเองเป็นอย่างไร
มีนิสัยอย่างไร
มีวิธีคิดอย่างไร

ระหว่างทำ�โครงการ
โครงการที่ทำ�
มีอารมณ์ ความรู้สึก เกิดผลสำ�เร็จอะไรบ้าง
อย่างไร เจอปัญหา ต่อตนเอง ต่อชุมชน
อุปสรรคอย่างไร
และต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อจบโครงการแล้ว
เห็นว่าตนเอง
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ทัง้ นี้ คำ�ตอบบนโล่ชวี ติ ของเยาวชนแต่ละคน จะสะท้อนการเรียนรู้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
จากการทำ�โครงการ โดยมีคำ�ตอบที่น่าสนใจ เช่น เยาวชนรู้สึกกล้าคิดมากขึ้น มีความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นจากกระบวนการทำ�งานที่เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นผลจากการได้ลองคิด
และลงมือทำ�ด้วยตนเอง
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บทเรียนของ Coaching
การหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ที่เป็นเป้าหมายของการทำ�งานโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก มีร่องรอยของความสำ�เร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจำ�วันของเยาวชน เช่น ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า ฯลฯ
แม้จะเป็นพฤติกรรมเล็กๆ แต่ล้วนเกิดขึ้นจากการมีจิตสำ�นึก และการเติบโตภายในของเยาวชน
ที่รู้ตัว รู้ตน รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง คิดเป็น สร้างสรรค์ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพบริบท ล้วนเป็นผลอันน่าชื่นใจ แต่กระนั้นทีมงานยอมรับว่า ยังมีงานบางส่วนที่ยังไปไม่ถึง
เป้าที่อยากเห็น
การทำ�งานกับพีเ่ ลีย้ งหรือทีป่ รึกษาโครงการในพืน้ ที่ ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการหนุนเสริมเยาวชน
คือส่วนทีท่ มี งานทุกคนเห็นตรงกันว่า ยังทำ�ได้ไม่ดี บทบาทการเป็นโคชทีเ่ ฝ้ามอง ประคับประคอง
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือคิดเอง ทำ�เอง จึงยังไม่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทุกพื้นที่
การทำ�งานกับเยาวชนทีอ่ ยูท่ า่ มกลางภารกิจและความคาดหวังของตนเอง ผูป้ กครอง ครู โรงเรียน
ก็เป็นสิง่ ทีย่ ากเกินกว่าจะเข้าไปช่วยจัดการชีวติ น้องๆ ได้ ทัง้ นีท้ มี งานยอมรับว่า เงือ่ นไขทีเ่ ด็กเยาวชน
ไม่ได้อยากทำ�โครงการตัง้ แต่แรก แต่เข้ามาเพราะครูคดั เลือกคนเก่งของโรงเรียน เป็นเงือ่ นไขสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เด็กๆ ไม่สามารถแบ่งเวลาได้
“เด็กเขาก็จดั ลำ�ดับความสำ�คัญของชีวติ ว่า อะไรสำ�คัญ เขาก็พยายามหาจุดทีล่ งตัว บางคนได้มาฝึก
เขาก็ฝึกเต็มที่ บางคนก็แค่เข้ามาร่วมเท่านั้น การทำ�งานกับเด็กจึงต้องมีจังหวะ ไม่ใช่ใส่ปุ๊ปได้ปั๊บ
มันต้องทำ�ซ้ำ�ๆ ย้ำ�ๆ รอ ทบทวน ทำ�แล้วทำ�ซ้ำ�อีก ไม่ได้ใส่ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วมันเกิด และต้องมี
กระบวนการตรวจสอบด้วยว่า หากน้องยังไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีการใส่ใหม่ รอจังหวะ รอเวลา” ทีมงาน เล่า
สิง่ ทีท่ มี งานทุกคนยืนยันทิง้ ท้ายเป็นหมายเหตุส�ำ คัญในการทำ�งานกับเด็กและเยาวชนคือ การทำ�งาน
กับเด็กต้องเข้าใจเด็ก ต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้ องเขาตลอดการเรียนรู้ ขอให้จบั จ้องทีก่ าร
เรียนรู้ของเด็ก วิธีพูด วิธีคิดของเด็ก แล้ววิเคราะห์ให้เข้าใจ แล้วจะหาวิธีการเข้าถึงพวกเขาได้
ซึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดๆ มากำ�กับ แต่ต้องใช้ใจนำ�ทาง
ทีมงานทีเ่ ป็นเครือข่ายจากหลายภาคี แต่ละคนนำ�ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และเครือ่ งมือ
มาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นตัวหลอมรวม
ความแตกต่างให้ผสมกลมกลืน มิตรภาพจากการทำ�งานร่วมกันคือคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์การ
ทำ�งานของทีม ณ วันนี้หน่ออ่อนของคนที่ปลูกไว้ เพื่อหวังใจว่าเขาจะเติบโตไปดูแลสิ่งแวดล้อม
ได้หยัง่ ราก และปรากฏผลแล้วในบางพืน้ ที่ หน่ออ่อนทีพ
่ ร้อมจะเติบโตยังคงจะได้รบั การหนุนเสริม
จากพี่ๆ ทีมงาน แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการไปแล้ว เพราะสายใจที่ถักทอได้กลายเป็นความผูกพันที่
เชื่องโยงระหว่างกันให้ต่อเนื่องไปตราบนานเท่านาน
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ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการปลูกใจรักษ์โลก
รัตนติกา เพชรทองมา
ลัดดา วิไลศรี
จริยา ตาทิบ
ภาคีเครือข่าย
กลุ่มไม้ขีดไฟ
สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน

กลุ่มนักวิชาการอิสระ
วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
ไพลิน กล้าจริง

กลุ่มหุ่นไล่กา
กลุ่มทำ�ดีมะ
พงศกร เถาทอง
ชุติมา เรืองแก้วมณี
ว่าที่ รต. สุทธิลักษณ์ หนองแก้ว นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์
มณิสรา แสงประสงค์
สมาคมป่าชุมชนอีสาน
เกษณี ซื่อรัมย์

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
ประเทศไทย
สุภาภรณ์ ปันวารี
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การอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่า
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เพราะ “ป่า” คือ “บ้าน”
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง
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บ้านป่าซาง อำ�เภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยูม่ าก
เห็นได้จาก “ป่าชุมชน” ที่ชาวบ้านมีการแบ่งการจัดการออกเป็น 3 ป่า ได้แก่ ป่าแพะ ป่าปง และ
ป่าอ่าง แม้จะมีปา่ มาก แต่คนก็เข้าไปหาประโยชน์จากป่ามากตามไปด้วย ทัง้ หาของป่า ตัดต้นไม้ จนถึง
ถางพื้นที่ป่า แม้จะมีกฎคุ้มครองป่า แต่เพราะไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง และไม่มีผู้รับผิดชอบรักษาป่า
โดยตรง ป่าชุมชนบ้านป่าซางจึงค่อยๆ เสื่อมโทรมลง กระทั่งเยาวชนกลุ่มฟรีด้อมโปรเจ็กต์ซึ่งเป็น
เยาวชนทีท่ �ำ งานร่วมกับมูลนิธวิ ฒ
ั นเสรี หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เห็นปัญหาเรือ่ งป่าในบ้าน
ของตัวเองมาตลอด ได้รู้จักกับโครงการปลูกใจรักษ์โลกปีที่ 2 จาก พี่แข-นงนุช จำ�ปารัตน์ เจ้าหน้าที่
โครงการเดอะโซลด์โปรเจ็กต์ มูลนิธวิ ฒ
ั นเสรี จึงตัดสินใจลุกขึน้ มาดูแลป่า ด้วยการสร้างจิตสำ�นึกแก่
ชุมชน ภายใต้โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง อันหมายถึง “ร่วมแรงรักป่าซาง” หรือร่วมแรงรักษาบ้าน
ของพวกเขานั่นเอง
พีแ่ ขบอกว่า เห็นว่าโครงการปลูกใจรักษ์โลกน่าสนใจ และเคยทำ�งานร่วมกับเด็กๆ ในชุมชนนีอ้ ยูแ่ ล้ว
เห็นเด็กๆ ที่นี่ไม่ค่อยผูกพันกับป่า คิดว่าโครงการนี้น่าจะทำ�ให้เขาเห็นความสำ�คัญของป่าที่บ้าน
ตัวเองมากขึ้น อีกอย่างเราไม่ใช่คนพื้นที่นี้ ก็เลยอยากรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย โดยเรียนรู้
ไปพร้อมเด็กๆ
ดรีม-จุฑามาศ นาลัย หนึ่งในแกนนำ�เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่ 2 บอกว่า เธอเห็นว่า
ป่าที่บ้านของตัวเองค่อยๆ ลดลง จึงอยากทำ�อะไรสักอย่าง เมื่อพี่แขมาชวน เธอและเพื่อนอีก 2 คน
คือ แคท-อังคณา หมื่นแก้ว และแจง-สุธิณี ละราธิ จึงตอบตกลง
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“ได้รกั ษาป่าทีบ่ า้ นตัวเอง และได้ใช้เวลาว่างมา กลับมาสอบถามชื่อและสรรพคุณทางยาจากอุ้ยหวัง
ทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคม” คือเหตุผลทีท่ �ำ ให้กลุม่ เยาวชน ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ไม่ลังเลที่จะเข้ามาทำ�โครงการ
จากนัน้ นำ�ใบไม้เหล่านัน้ ไปสตาฟฟ์เก็บเป็นฐานข้อมูล
แต่กพ็ บปัญหาเมือ่ ใบไม้ทง้ั หมดถูกเจ้าหน้าทีด่ แู ลมูลนิธฯิ
เก็บทิ้ง กลุ่มเยาวชนจึงแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ข้อมูลที่
กิจกรรมท�ำเพื่อป่า
ได้ใส่กระดาษและรวมเป็นเล่มแทน จำ�นวนพืชพรรณ
เนื่ อ งจากป่ า ชุ ม ชนบ้ า นป่ า ซางมี ถึ ง 3 แห่ ง ที่พบทั้งหมดแบ่งเป็นสมุนไพร 10 ชนิด ต้นไม้ 43
กลุ่ ม เยาวชนจึ ง เริ่ ม ต้ น ทำ � งานด้ ว ยการเลื อ กพื้ น ที่ ชนิด มี 112 ต้นเป็นต้นไม้ใหญ่ เหตุผลทีต่ อ้ งรูจ้ �ำ นวน
ทำ�โครงการที่ “ป่าปง” ซึ่งเสื่อมโทรมมากที่สุดและ ต้ น ไม้ แ บบละเอี ย ด ก็ เ พื่ อ นำ � ไปเปรี ย บเที ย บกั บ
เดิ น ทางไปทำ � กิ จ กรรมได้ ส ะดวก โดยปี นี้ ที ม งาน จำ�นวนต้นไม้ในอดีต
เพิ่มกิจกรรมหลายอย่าง บางกิจกรรมก็ต่อยอดจาก
เมือ่ ได้จ�ำ นวนต้นไม้แล้ว กลุม่ เยาวชนยังจัดกิจกรรม
กิจกรรมเดิม บางกิจกรรมคิดขึ้นใหม่ และบางกิจกรรม “สำ�รวจครัวเรือน” ซึ่งก็คือการสำ�รวจข้อมูลการใช้
ก็ใช้ทุนเดิมของชุมชน แต่ “เป้าหมาย” การทำ�งาน ประโยชน์จากป่าของครัวเรือนต่างๆ จากนั้นนำ�ข้อมูล
เพิ่มขึ้นคือ ต้องการสร้างความเข้มแข็งในการทำ� ที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อ “คืนข้อมูลให้
โครงการให้แกนนำ�เยาวชนชุดปัจจุบนั จำ�นวน 10 คน ชุมชน” รับรูว้ า่ ตัวเองใช้ประโยชน์จากป่าไหนมากทีส่ ดุ
และหาแนวร่วมเพิ่มอีก 10 คน ที่เห็นประโยชน์และ เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านรายได้ และแหล่ง
ความสำ�คัญของป่า
อาหารเมื่ อ ปริ ม าณต้ น ไม้ ใ นป่ า ลดลง โดยใช้ ก ลุ่ ม
เมื่อทีมพร้อม เป้าหมายพร้อม กิจกรรมพร้อม ตัวอย่าง 100 หลังคาเรือน ได้รายได้เฉลีย่ 200 กว่าบาท
การทำ�โครงการจึงเริม่ ขึน้ ซึง่ กิจกรรมแรกของน้องๆ เป็น ต่อ 1 ครั้งต่อ 1 ครัวเรือนที่เข้าไปเก็บของป่า ซึ่งกลุ่ม
กิจกรรมประจำ�ปีของชุมชน คือ “วอล์คแรลลี่” โดย เยาวชนบอกว่า จากการสอบถามผูป้ กครอง จำ�นวนเงิน
พวกเขาได้ เข้ า ไปร่ ว มจั ดฐานการเรี ย นรู้ ป่ า ดงพงพี ดังกล่าวลดลงกว่าครึ่งที่เคยได้ แสดงว่าของป่าอาจมี
ให้ ช าวบ้ า นเรี ย นรู้ พื ช พรรณในป่ า และถื อ เป็ น การ จำ�นวนลดลง
เปิดตัวทีมงานให้เป็นที่รู้จักของชุมชน
หลั ง วอล์ ค แรลลี่ ผ่ า นไป ที ม งานได้ ทำ � กิ จ กรรม เรียนรูค
้ ณ
ุ ค่าและความหมายของป่า
“ผ้ามัดย้อม” เนือ่ งจากต้องการนำ�ความรูด้ า้ นสีธรรมชาติ
ที่เคยศึกษาไว้ในปี 2 มาต่อยอด จากนั้นจึงเดินหน้าทำ�
เมือ่ ข้อมูลเรือ่ งป่าพร้อม กลุม่ เยาวชนจึงเดินหน้า
กิจกรรม “สำ�รวจป่าร่วมกับผู้รู้” เพื่อเตรียมตัวจัดค่าย จัดกิจกรรม “เปิดพืน้ ทีป่ า่ เรียนรู”้ ซึง่ เป็นค่ายทีช่ กั ชวน
ให้น้องๆ ในหมู่บ้านกับกิจกรรมสำ�คัญ “เปิดพื้นที่ เด็กๆ ในหมูบ่ า้ นเดินขึน้ ดอย ระหว่างทางหากเจอผัก
ป่าเรียนรู้” และการคืนข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป
ชนิดไหนก็เก็บกลับมาประกอบอาหาร และตอบคำ�ถาม
แม้เคยสำ�รวจป่าแล้วในปีที่ 2 แต่เมือ่ จะทำ�กิจกรรม ในใบงานเกี่ยวกับพืชในป่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เด็กๆ
ในปีที่ 3 ก็ต้องสำ�รวจอีก เนื่องจากทำ�กิจกรรมคนละฤดู รู้จักและเห็นความสำ�คัญของป่ามากขึ้น โดยกลุ่ม
ย่อมมีพืชพรรณที่ต่างกัน ครั้งแรกพวกเขาสำ�รวจแค่ เยาวชนได้ขอความช่วยเหลือจาก พี่ต้อย-วรรณภา
ไม้ใหญ่และไผ่ รอบนี้จึงคิดสำ�รวจสมุนไพรและผักเพิ่ม เชื้อเมืองพาน และ ลุงชัด ทิพย์สุภา ปราชญ์ชาวบ้าน
เพราะชาวบ้านนิยมนำ�ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งวิธีการเก็บ พาเดินสำ�รวจป่าและให้ความรูเ้ รือ่ งป่า ความอ่อนน้อม
ความรู้จากป่าก็ไม่ยาก น้องๆ ใช้วิธีเด็ดตัวอย่างใบไม้ ในการเข้าหาผู้ใหญ่ และการเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
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ชาวบ้านของเด็กๆ ทำ�ให้พี่ต้อยเกิดความเอ็นดู พร้อมจะสนับสนุนการทำ�งานของพวกเขาอย่าง
เต็มที่
หยก-ขัตยิ าภรณ์ ถุงแก้ว บอกถึงผลตอบรับจากกิจกรรมนีว้ า่ “เด็กๆ ในหมูบ่ า้ นได้รจู้ กั กับป่า ทำ�ให้
บางคนสนใจมาช่วยกลุม่ ของพวกเราทำ�กิจกรรม และอยากมาทำ�อีก แต่คงต้องเปลีย่ นพืน้ ที่ เพราะดอย
ชันเกินไป เดินค่อนข้างยาก”
เมือ่ ใกล้จบโครงการ กลุม่ เยาวชนสรุปผลการทำ�งาน โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ส�ำ รวจมาเผยแพร่ใน
กิจกรรม “คืนข้อมูลให้ชุมชน” ซึ่งในวันนั้นกลุ่มเยาวชนบอกว่า มีทั้งชาวบ้านที่เห็นด้วยและ
สนับสนุนเรื่องการรักษาพื้นที่ป่า และมีบางส่วนที่มองไม่เห็นความจำ�เป็นที่ต้องรักษาพื้นที่ป่า
สำ�หรับกิจกรรมส่งท้ายของกลุม่ ฟรีดอ้ มโปรเจ็กต์คอื “จัดนิทรรศการ” เพือ่ ส่งมอบความรูส้ สู่ าธารณะ
โดยจัดเป็นนิทรรศการประมวลภาพกิจกรรม และสรุปความรู้ไว้ในห้องสมุดของมูลนิธิฯ ดรีมเล่าว่า
“ทีเ่ ลือกตัง้ ไว้ในห้องสมุด เพราะทุกวันเสาร์เมือ่ มีเด็กมาทำ�กิจกรรม เขาจะได้อา่ นและเล่นเกมต่อจิก๊ ซอว์
รูปกิจกรรม ซึ่งก็มีน้องสนใจและมาถามว่า พี่ดรีมนี่รูปป่าบ้านเราหรอ พวกเราจึงตั้งใจจัดนิทรรศการนี้
ไปเรื่อยๆ”

บทเรียนจากป่า
กว่าจะถึงปลายทางของโครงการ เยาวชนกลุม่ ฟรีดอ้ มโปรเจ็กต์สะท้อนปัญหาเป็นเสียงเดียวกันว่า
บทเรียนสำ�คัญของการทำ�งานเป็นทีมคือ “การประชุม”
ดรีม ในฐานะหัวหน้าทีมยอมรับว่า เธอเรียกประชุมแบบกระชัน้ ชิดมากเกินไป พอได้รบั คำ�แนะนำ�
จากพี่แขก็อยากพูดคุยทันที จึงนัดเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ก คนที่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กตอนนั้นก็จะไม่ได้มา หรือ
บางครั้งนัดกันล่วงหน้าแล้วถ้าเพื่อนลืมหรือติดกิจกรรมที่โรงเรียนก็มาไม่ได้ พอมาไม่ครบ เวลาทำ�งาน
ด้วยกันจึงมีปัญหา
ปัญหาที่ดรีมกล่าวถึงคือ การประสานงานกับองค์กรภายนอก แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ
ความไม่เข้าใจระบบการทำ�งานของทีมงาน และการทำ�งานทับซ้อนหน้าที่กับเพื่อน แต่ทุกคน
ยอมรับว่า การทำ�งานในโครงการนี้เป็นแบบฝึกหัดบทแรกที่จำ�ลองการทำ�งานและการปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมในอนาคตของพวกเขา ข้อผิดพลาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นข้อดีทที่ �ำ ให้พวกเขาได้
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ขณะที่ เหรียญ-กรณิกา นวลคำ� กล่าวตรงไปตรงมาว่า โครงการนี้เปลี่ยนแปลงตัวเธอชนิดที่
เรียกว่า “ฟ้ากับเหว”
“เมือ่ ก่อน หนูไม่คอ่ ยอยูก่ บั คนอืน่ ชอบอยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่คอ่ ยเสนอความคิดเห็น ไม่กล้าท้วงคนอืน่
แต่พอเข้าโครงการก็มมี มุ มองทีส่ มเหตุสมผลมากขึน้ กล้าคุยกับคนทีไ่ ม่สนิท กล้าแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่ค่อยถูกใจ รอคนอื่นพูดเท่าไรก็ยังไม่เข้าประเด็น หนูทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้น
พูดเอง ทำ�ให้หลังจากนั้นหนูกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าท้วงคนอื่น”
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อีกหนึง่ สาวน้อยทีย่ นื ยันหนักแน่นถึงความเปลีย่ นแปลงของตัวเองหลังเข้ามา
ทำ�โครงการคือ ออย-พัชรดา ใจดี ที่บอกว่า เมื่อก่อนเวลาต้องพูดในวงประชุม
เธอจะร้องไห้เสมอ เพราะรู้สึกไม่กล้า ทว่าเมื่อลองค่อยๆ แสดงความคิดเห็น
ไปเรื่อยๆ ทำ�ให้เธอกล้ามากขึ้น และกล้าออกมาเป็นผู้นำ�ในอีกหลายเรื่อง
กระทั่งตอนนี้เธอกล้าก้าวขึ้นสู่การเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนแล้ว
ส่วนอีก 2 สาว ไอซ์-อริสรา สุดา และ แหม่ม-สุพัตรา เชื้อเมืองพาน
ทีจ่ บั พลัดจับผลูมาร่วมทีมตามคำ�ชวนของพีๆ
่ อย่างไม่ตงั้ ใจ ก็ได้พบความมุง่ มัน่
ต่อการรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกิจกรรมภายในตัวเอง
สำ�หรับ ซิกกี้-ปิยะธิดา ตุงคบุรี เล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่า เธอกล้าแสดง
ความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ�มากขึ้น แถมที่บ้านยังสนับสนุนให้ทำ�โครงการ
เพราะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆ
ขณะทีห่ ยก เสริมถึงประโยชน์ของโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การเข้าค่าย
แต่ละครั้ง เธอจะได้แนวคิดจากทีมพี่เลี้ยงที่คาดไม่ถึงกลับไปด้วย พอไป
ทำ�กิจกรรมที่โรงเรียน เธอจึงมีความคิดที่ต่างจากคนอื่น ซึ่งช่วยแก้ปัญหา
ได้ดีขึ้น
สำ�หรับดรีมที่ต้องทำ�หน้าที่ทั้งหัวหน้าทีมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ต้องเตรียมสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย บอกว่า เธอรู้สึกกดดันและเครียด
มากที่ต้องรับภาระพร้อมกัน แต่เธอก็เลือกจะไม่ทิ้งทางใดทางหนึ่ง เพราะ
นี่คือความรับผิดชอบ
“เวลาทำ�งานหนูพยายามทุม่ เททุกอย่าง พยายามมาเช้ากว่าน้อง เพือ่ ให้
เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะการทำ�งานเป็นทีมเหมือนกับรถแข่ง ต้องมี 4 ล้อ
ถ้าขาดล้อใดล้อหนึ่งไป ก็ไม่สามารถไปต่อได้ ตัวหนูคือล้อหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
นำ�พาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้”
พี่แข สรุปทิ้งท้ายถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 2 ปี ของกลุ่มฟรีด้อม
โปรเจ็กต์ว่า จากปีแรกที่เธอต้องลงมือทำ�ให้เด็กๆ ดูเป็นตัวอย่าง มาปีนี้เธอ
สามารถปล่อยให้เด็กๆ ลงมือทำ�เองได้ และวางบทบาทของตัวเองไว้เป็นแค่
ที่ปรึกษา เธอจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กๆ มากขึ้น
“น้องๆ กล้าคิด กล้าทำ�มากขึ้น เพราะไม่ค่อยได้ทำ�กิจกรรม นี่จึงเป็น
กิจกรรมแรกทีเ่ ขาได้เจอเพือ่ นๆ จากทีอ่ น่ื นอกจากเพือ่ นในหมูบ่ า้ น เห็นชัด
ว่าพวกเขารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม จากแต่ก่อนคิดแต่เรื่องเรียนและเรื่อง
ของตัวเอง ตอนนี้คิดเรื่องของหมู่บ้าน เรื่องชุมชนมากขึ้น คิดได้เองโดย
ไม่ต้องรอเราบอกให้ทำ�อะไรอีกแล้ว”
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โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง
ที่ปรึกษาโครงการ
นงนุช จ�ำปารัตน์
ทีมงาน
จุฑามาศ นาลัย
กรณิกา นวลคำ�
ปิยะธิดา ตุงคบุรี
ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว
พัชรดา ใจดี
อริสรา สุดา
สุพัตรา เชื้อเมืองพาน
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ต่อกล้า...ต่อชีวิต
โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน
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“ต่อให้คนตัดป่าไปครัง้ ละเป็นร้อยต้น แต่สองมือปลูกได้ทลี ะต้นก็ตอ้ งทำ�...ท้อแต่กไ็ ม่ถอย”
คือเสียงสะท้อนทีก่ อ้ งอยูใ่ นใจของเยาวชนกลุม่ หนึง่ แห่งชุมชนบ้านสาแพะ อำ�เภอแจ้หม่ จังหวัดลำ�ปาง
ตามรอยพระนักพัฒนาขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศไทยในชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง พื้นที่ราว
60 ไร่ของป่าม่อนต้นลาน ตำ�บลสาแพะ อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง ก็มีสภาพไม่ต่างจากป่าที่อื่นๆ
จากป่าไม้หนาทึบที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิด กลับถูกคนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ตัด
ไปใช้ประโยชน์จนร่อยหรอ เมื่อความแห้งแล้งมาเยือน วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมต้องหยุดชะงัก ตามมา
ด้วยปัญหาไฟไหม้ป่าทั้งจากความสะเพร่าของคนและธรรมชาติ
ป่าชุมชนตำ�บลสาแพะมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ป่าม่อนต้นลาน และป่าสาสบหก อาจจะเป็นโชคดีของ
ชุมชนบ้านสาแพะที่มี พระครูสันติพนารักษ์ พระนักพัฒนา เจ้าอาวาสวัดสาแพะ เป็นตัวอย่างให้
คนในชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนเห็นถึงความพยายามในการฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชนให้คงอยู่
ถึงแม้ปา่ ทัง้ สองจะอยูค่ นละฝากฝัง่ ของตำ�บล แต่เพราะป่าชุมชนเป็นของทุกคน พระครูจงึ ลงมือปลูกป่า
และจัดพิธีกรรมบวชป่าทั้ง 2 แห่งต่อเนื่องมานานนับสิบปี แม้ว่าแรงคนปลูก...จะไม่เร็วเท่าแรงคนตัด
ก็ตาม
มาส-วัชระพงษ์ สุขพรรณ์ ประธานกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด บอกว่า เขามักได้ยินพระครู
เทศน์ธรรมและอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งป่าแก่สาธุชนในวันสำ�คัญทางศาสนาอยูเ่ สมอ พระครูสนั ติพนารักษ์
จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้กลุม่ เยาวชนก้าวขึน้ มารับผิดชอบ โครงการคืนต้นกล้าให้ผนื ป่าม่อนต้นลาน
ด้วยตัวเอง เพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน
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“โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่ าม่อนต้นลาน มีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนเรียนรู้ประโยชน์ของป่ าและเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อส่ งสารต่อให้คนในชุมชนเข้าใจสภาพปั ญหาป่ าชุมชน
ในปั จจุบัน แล้วหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ และดูแลป่ าให้คงอยู่ ก่อนที่จะสายเกินไป”
“ตัง้ แต่จ�ำ ความได้เวลาพ่อแม่พาไปวัดก็ได้ฟงั พระครู
พูดถึงป่าให้ญาติโยมฟังมาตลอด หลายครั้งพระครู
เอ่ยปากชวนพวกเราไปร่วมกิจกรรมบวชป่า เรือ่ งป่าเลย
กลายเป็นสำ�นึกที่ติดตัวมาโดยไม่รู้ตัว พอมีโครงการ
ปลู ก ใจรั ก ษ์ โ ลกที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติเข้ามา เราเลยทำ� เพราะไหนๆ ก็ทำ�กิจกรรม
อื่นๆ ในชุมชนอยู่แล้ว ทำ�อีกอย่างคงไม่น่าจะเป็นอะไร
และคงไม่มีอะไรยาก” มาส กล่าว

ร่วมมือกันอนุรกั ษ์และดูแลป่าให้คงอยู่ ก่อนทีจ่ ะสาย
เกินไป
ในฐานะประธานกลุ่ม มาสให้เหตุผลที่เลือกป่า
ม่อนต้นลานเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ�โครงการ ทั้งที่เขา
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้กับป่าสาสบหกมากกว่าว่า
ป่าม่อนต้นลานเป็นผืนป่าที่ได้รับความสนใจทั้งจาก
คนในและนอกชุมชนน้อยกว่าป่าสบหก เห็นได้จาก
ป่าแห่งนีม้ บี ริษทั เอกชนเข้ามาทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝายและการรณรงค์ต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง เลยอยากเป็นส่วนหนึง่ ในการเข้ามาดูแล
คิดเอง...ท�ำเอง
และให้ความสนใจป่าม่อนต้นลานบ้าง
การร่วมกิจกรรมที่ผู้ใหญ่คิดให้ทำ� กับเมื่อต้องคิด
“ป่าของเรา คนในชุมชนควรช่วยกันดูแลรักษา
และทำ�ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นนั้นต่างกัน กลุ่มเยาวชน ไม่ใช่ตั้งตารอคอยให้คนอื่นมาช่วยอยู่ตลอด”
ฮักบ้านเกิด บอกว่า ช่วงเวลาปรับตัวทำ�งานในตอนแรก
นั้นยากมาก เพราะพวกเขาไม่เคยทำ�โครงการที่ต้องมี “ทีม” ต้องก้าวไปพร้อมกัน
การวางแผนระยะยาว และต้องคิดแบบมีเหตุผลประกอบ
การทำ�กิจกรรมทุกขั้นตอนแบบนี้มาก่อน ทำ�ให้ขาด
ด้วยเป็นเด็กในชุมชนและเคยทำ�กิจกรรมเพือ่ ชุมชน
ความเข้าใจจนเกิดความกลัว เพราะปกติจะทำ�ตามที่ ด้วยกันมาก่อน การรวมกลุ่มทำ�งานน่าจะทำ�ได้ไม่ยาก
พระครูบอก หรือทำ�ตามที่ผู้ใหญ่คิดมันก็ง่าย เพราะเรา แต่เมื่อกลุ่มไม่เป็นกลุ่ม...งานจึงไม่เดินหน้า
แค่ไปช่วยทำ� แต่โครงการนี้ต้องคิดเองตั้งแต่ต้น แล้วทำ�
กิจกรรมสำ�รวจป่าและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
เองด้วย มันเลยยาก เพราะเราไม่มีความรู้ และไม่เคย คนในชุมชนเป็นงานแรกที่กลุ่มเยาวชนต้องทำ� เริ่มจาก
ทำ�มาก่อน...ทำ�แล้วกลัวว่าต้องทำ�อะไรต่อ กลัวว่าจะ ทำ�ความรู้จักป่าด้วยการเข้าไปสำ�รวจข้อมูลพันธุ์ไม้และ
ทำ�ไม่ได้...แต่แปลกที่เมื่อได้ลงมือทำ�จริงๆ ความกลัว สัตว์ป่า แล้วเชื่อมโยงข้อมูลผืนป่าม่อนต้นลานในอดีต
หายไปเลย ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว่าที่กลัว เพราะยังไม่ได้ทำ� จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ค นในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพ
โครงการคื น ต้ น กล้ า ให้ ผื น ป่ า ม่ อ นต้ น ลาน ความเปลี่ ย นแปลงจากอดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ให้ ไ ด้
มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน มากที่สุด
เรียนรู้ประโยชน์ของป่า และเข้าใจถึงคุณค่าของ
การสำ�รวจป่าทำ�ให้ได้ข้อมูลสภาพความเป็นจริง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อส่งสารต่อให้คนใน ในปัจจุบนั ยกตัวอย่างเช่น ชนิดพืชพันธุไ์ ม้ ทัง้ ไม้ยนื ต้น
ชุมชนเข้าใจสภาพปัญหาป่าชุมชนในปัจจุบนั หันมา ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และพืชผลที่กินได้ รวมถึงสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในป่า
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ส่วนการสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยการสอบถามถึงสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่มีย้อนกลับไป
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งสามารถนำ�มาเปรียบเทียบกับสภาพป่าในขณะนี้ได้
2 ปีในการทำ�โครงการ ปีแรกเป็นปีที่มีปัญหาด้านการจัดการเวลามากที่สุด อุ้ม-กุลธิดา ขยันดี
เล่าว่า ในช่วงต้นของการทำ�โครงการ แต่ละคนไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�โครงการ
มากพอ ทำ�ให้ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำ�กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันได้ จนเกิดปัญหา
เนื่องจากเข้าใจขั้นตอนการทำ�งานไม่ตรงกัน
มาส วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองจากการทำ�งานในปีแรกว่า เป็นเพราะเขาไม่มีความอดทน
และใจร้อนเกินไป ตอนนัดไปสำ�รวจป่า นัดๆ กันแล้วก็มาสาย บางคนไม่มา เลยตัดสินใจเข้าไปสำ�รวจ
และทำ�ทุกอย่างเอง โดยไม่ปรึกษาและไม่รอใคร ทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องป่าเลย คิดแค่ว่าในเมื่อนัดแล้ว
ไม่มีใครมา ไปเองคนเดียวก็ได้ ผลคือเข้าไปสำ�รวจแล้วกลับออกมาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไร เพราะไม่รู้จะไป
เก็บข้อมูลอะไร เข้าไปมั่วๆ เสียเวลาเปล่า
นอกจากนี้ เมื่อแกนนำ�เยาวชนแต่ละคนไม่มีเวลา คิดว่า “ทำ�ให้เสร็จๆ ไป” เป็นอุปสรรคทาง
ความคิดอีกอย่างหนึง่ ทีเ่ ข้ามาขัดขวางการทำ�งาน ยกตัวอย่างการทำ�โครงการปีแรก ทัง้ ทีพ่ วกเขาวางแผน
ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเอง แต่เพราะไม่สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและทำ�โครงการได้
จึงทำ�ได้แค่แจกแบบสอบถามให้คนในชุมชนช่วยตอบคำ�ถาม
แพรว-เกล็ดตะวัน มีกำ�ไร บอกว่า ถึงแม้แบบสอบถามจะครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด
ทั้งเรื่องประวัติป่าม่อนต้นลานและการใช้ประโยชน์จากป่า แต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ขาดการ
วางแผน ทำ�ให้ข้อมูลตกหล่น เนื่องจากไม่ได้ติดตามเก็บแบบสอบถามจากชาวบ้านจนครบถ้วน ทั้งยัง
ไม่มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแกนนำ�โครงการและผู้ใหญ่ในชุมชน
ข้อบกพร่องจากความไม่เข้าใจงานและการทำ�งานโดยปราศจากทีมเวิร์ค ส่งผลให้การทำ�โครงการ
ปีแรกของกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดไม่สามารถเก็บข้อมูลป่าที่น่าเชื่อถือได้ดีพอ เป้าหมายที่วางไว้ว่า
จะเก็บข้อมูลชาวบ้านทั้งหมด 30 เปอร์เซ็นต์จากร้อยกว่าหลังคาเรือนคลาดเคลื่อน และไม่ได้ข้อมูล
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มเยาวชนไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องการได้ข้อมูลป่าชุมชนแห่งไหน ทำ�ให้ได้
ข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั้ง 2 ป่า แทนที่จะเป็นป่าม่อนต้นลานแห่งเดียว เมื่อข้อมูลที่ได้ไม่มีคุณภาพ
จึงไม่สามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้
“ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะอธิบายสภาพปัญหาของป่าม่อนต้นลานได้เลย” อุ้ม กล่าว
ด้วยเหตุนี้ในปีที่ 2 ของการทำ�โครงการ พวกเขาจึงวางแผนลงเก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มขึ้นจาก
30 หลังคาเรือนเป็น 60 หลังคาเรือน ใช้วิธีลงไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองและให้สมาชิกในกลุ่มที่ไม่ใช่
แกนนำ� แต่มคี วามสนใจทำ�กิจกรรม พูดคุยสอบถามจากพ่อแม่โดยตรงเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียด
และน่าเชื่อถือมากขึ้น
“เราพยายามดึงให้นอ้ งๆ และผูป้ กครองมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ผูป้ กครอง
จะได้รับรู้ในสิ่งที่เด็กทำ�ด้วย” อุ้ม กล่าว
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ปรับ เปลี่ยน และเรียนรู้
“แกนนำ�ปีแรกมีอยู่ 12 คน ปีนี้เหลือพวกเราทำ�
หลักๆ กันอยู่ 5 คน แต่เราก็ไม่ท้อถอยหรือรู้สึกน้อยใจ
เพราะเข้าใจได้วา่ ในปีแรกพวกเราไม่ได้เตรียมความพร้อม
ของตัวเองดีพอ ไม่สามารถสื่อสารให้สมาชิกในกลุ่ม
เข้าใจการทำ�งานในทิศทางเดียวกันได้” มาส เอ่ยขึ้น
บทเรียนจากการไม่รบั ฟังผูอ้ น่ื และไม่ท�ำ งานเป็นทีม
ทำ�ให้เสียเวลา ทั้งข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่มีคุณภาพมากพอที่
จะนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อสานต่อโครงการได้ ด้วยเหตุนี้
พวกเขาจึงนำ�ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา
เป็นบทเรียน เพือ่ ปรับปรุงตัวเองและการทำ�งานของทีม
“ปีแรกยอมรับเลยว่าผมฉายเดีย่ ว ใช้ตวั เองเป็น
ศูนย์กลาง ทำ�อะไรไม่รอ ไม่ถามใคร ป่าใหญ่ขนาดนัน้
ผมคนเดียวทำ�อะไรไม่ได้หรอก เราต้องช่วยกัน” มาส
สะท้อนความคิด แล้วย้ำ�ว่า การทำ�งานเป็นทีมต้อง
แยกภาวะความเป็นผู้นำ�ออกจากการเป็นนักตัดสิน
ต้องวางระเบียบและข้อตกลงในกลุ่มให้ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องทำ�งานร่วมกันมากกว่า 1 คน

เมือ่ ความคิด วิธกี ารทำ�งานตกตะกอน พวกเขา
จึงวางแผนการทำ�งานระยะยาว โดยกำ�หนดเป็น
ปฏิทินกิจกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการเวลา ทำ�ให้สมาชิกในกลุ่มกลับมาทำ�งาน
ร่ ว มกั น ได้ อี ก ครั้ ง นอกจากนี้ ปฏิ ทิ น การทำ � งาน
ยั ง ช่ ว ยให้ พ วกเขาแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ กั น ง่ า ยขึ้ น
ยิง่ เมือ่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนช่วยคิดและแสดง
ความคิ ด เห็ น งานจึ ง เดิ น หน้ า ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพราะแต่ละคนรูว้ า่ ตัวเองมีบทบาทหน้าทีอ่ ะไร และ
ต้องรับผิดชอบอะไรในแต่ละกิจกรรม ทั้งยังจัดสรร
เวลาทำ�โครงการและแบ่งเวลาให้กบั การเรียนได้ลงตัว
“ก่ อ นหน้ า นี้ เวลาเรี ย กประชุ ม เราจะเรี ย กแบบ
กะทันหันมาก จึงไม่แปลกทีห่ ลายคนมาร่วมประชุมด้วย
ไม่ได้ เพราะติดธุระส่วนตัว แต่พอเราวางแผนระยะยาว
ว่าเดือนนีจ้ ะทำ�กิจกรรมอะไร อาทิตย์นี้ วันนีจ้ ะทำ�อะไร
แต่ละคนจึงจัดสรรเวลาของตัวเองได้ ตอนไหนควรแบ่ง
เวลาให้กบั การเรียน ตอนไหนออกมาทำ�กิจกรรม ถ้างาน
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“การประชุม” จึงไม่ใช่เรื่องน่าขยาดส� ำหรับกลุ่มเยาวชนฮั กบ้านเกิดอีกต่อไป
พวกเขาสามารถพัฒนารูปแบบการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการ
มอบหมายโจทย์การบ้านหรือประเด็นการประชุมในวาระถัดไป ให้สมาชิก
ท�ำการบ้านมาก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่ใช้เวลาประชุมมากเกินไป ส่ วนกลวิธีที่ใช้
ในการสร้างสี สันและค้นสาระที่ต้องการในเชิงลึก พวกเขาน�ำวิธีการเขียน
ลงกระดาษที่ได้เรียนรู้จากการอบรมจากพี่ๆ โครงการปลูกใจรักษ์ โลก
มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล”
โรงเรียนและโครงการชนกันจนเลือ่ นไม่ได้จริงๆ แกนนำ�คนทีว่ า่ งก็ตอ้ งเข้ามารับผิดชอบสานงานไปก่อน”
มาส ย้ำ�ภาพการทำ�งานของทีม
ขณะทีอ่ มุ้ ย้�ำ ว่า ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�งานของทีม หลังมีการวางแผนงานระยะยาว
อย่างชัดเจน คือ สมาชิกกลุม่ มาประชุมกันได้อย่างพร้อมเพรียง เป็นการสร้างโอกาสให้ทมี ได้แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน ยิ่งประชุมก็ยิ่งได้ไอเดียจากคนอื่น การทำ�งานก็สนุกและง่ายขึ้น
ด้วยเหตุนี้ “การประชุม” จึงไม่ใช่เรื่องน่าขยาดสำ�หรับกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดอีกต่อไป พวกเขา
สามารถพัฒนารูปแบบการประชุมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการมอบหมายโจทย์การบ้านหรือ
ประเด็นการประชุมในวาระถัดไปให้สมาชิกทำ�การบ้านมาก่อนล่วงจะได้ไม่ใช้เวลาประชุมมากเกินไป
ส่วนกลวิธีที่ใช้ในการสร้างสีสันและค้นสาระที่ต้องการในเชิงลึก พวกเขานำ�วิธีการเขียนลงกระดาษที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมจากพี่ๆ โครงการปลูกใจรักษ์โลกมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
การเขียนสือ่ สารสิง่ ทีต่ อ้ งการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือนำ�เสนอลงในกระดาษ เป็นการตกตะกอน
สิ่งที่แต่ละคนคิดออกมาเป็นตัวอักษรแทนคำ�พูด ตัวอักษรที่ว่ามีน้ำ�หนักในการสื่อสารเชิงลึก เนื่องจาก
ผู้เขียนมีเวลาคิดก่อนเขียน มากกว่าคิดแล้วพูด
“ไม่กล้าพูด กลัวพูดไม่ถูก แต่ถ้าเขียนจะมีเวลาคิดเยอะกว่า ไม่ต้องเขินและเกร็ง” แพรว กล่าว

สร้าง “มูลค่าต้นไม้” ให้เป็นดัชนีช้ีวัด
เมื่อจัดทัพ จัดทีม และวางแผนการทำ�งานลงตัว คำ�ถามคือ “ข้อมูล” ที่ได้มาจะสื่อสารให้คนใน
ชุมชนเห็นถึงผลเสียของการตัดไม้ทำ�ลายป่าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นได้อย่างไร
การสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำ�ลายไป คือ คำ�ตอบของโจทย์นี้
“ถ้าเราพูดว่ามีคนตัดต้นไม้ออกไป 2 ต้น ฟังแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอะไร แต่ถ้าเรา
แปลงค่าต้นไม้ 2 ต้นเป็นมูลค่า ยกตัวอย่าง ต้นไม้ 2 ต้นคิดเป็นมูลค่า 2 หมื่นบาท ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากการรับรูข้ อ้ มูลจะแตกต่างกันทันที ต้นไม้หายไป 2 ต้น เท่ากับชุมชนของเรา ป่าของเราจ่ายเงินออก
ไปให้คนอื่นฟรีๆ” มาส อธิบาย
กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด เน้นย้ำ�ว่า การสร้างความตระหนักรู้ต้องทำ�ให้คนในชุมชนเห็นผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ด้วยการฉายให้เห็นภาพใหญ่แล้วค่อยสาวมาถึงชีวิตประจำ�วันของคนในชุมชน
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“เราบอกว่าเดิมป่าสมบูรณ์ สามารถเก็บของป่า
ออกมากินมาขายได้ ก็ให้คนในชุมชนลองคิดคร่าวๆ
ว่า เห็ดโคน เห็ดน้�ำ ผึง้ หน่อไม้ ผักกูด ผักหวานทีเ่ ก็บ
มาในปีๆ หนึ่งคิดเป็นเงินเท่าไร ตอนนี้ป่าไม่มีผัก
ไม่มเี ห็ดให้เก็บแล้ว นัน่ หมายถึงต้องใช้เงินไปซือ้ พืช
ผักเหล่านั้นเป็นจำ�นวนเงินกี่บาท การอธิบายแบบนี้
จะทำ�ให้คนในชุมชนเห็นภาพว่าเขาเคยได้อะไร และ
เสียอะไรไป” อุ้ม อธิบายต่อ
มาส บอกว่า เรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปมองว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา
อย่างการตัดไม้ไผ่จากป่ามาเหลาเพื่อทำ�เป็นไม้ค้ำ�ยัน
สำ�หรับปลูกไม้เลื้อยที่มีนายทุนเข้ามาส่งเสริมให้ปลูก
เช่น มะระ แตงกวา แตงโม และฟักทอง ก็สามารถนำ�
มาแปลงเป็นมูลค่าได้
“ต่างคนต่างไปตัดไม้ออกมา เพียงเพราะคิดว่า
มีอีกเยอะ สุดท้ายแม้แต่ไม้ไผ่ก็ยังลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด”

“การมีส่วนร่วมของชุมชน”
ปลายทางความส� ำเร็จ
ด้ ว ยประเมิ น การทำ � งานของกลุ่ ม ได้ ว่ า ยั ง ขาด
“การมีส่วนร่วมกับชุมชน” กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด
จึงจัดการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อแนะนำ�
โครงการ แนะนำ�ตัวเอง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่า
ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สร้างความ
คุ้นเคยและให้ความรู้แก่คนในชุมชน
“ผู้ใหญ่หลายคนก็มาทักมาถามว่าใช่กลุ่มพวกเรา
หรือเปล่าทีไ่ ปประชาสัมพันธ์ เขาบอกว่าพูดจาชัดเจนดี
มีสาระ แต่อาจจะหลุดตลกขำ�ๆ กันเองบ้าง เราก็ต้อง
ปรับปรุง” อุ้ม กล่าว
นอกจากนี้ยังใช้งานบุญรอยพระบาทของหมู่บ้าน
เป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากเด็กและเยาวชน รวมถึงชาวบ้าน
เป็นอย่างดี
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“ชอบการท�ำงานเป็นทีม เพราะมีโอกาสเรียนรู้นิสัยใจคอและมุมมองความคิด
ของคนอื่น ทั้งยังได้ฝก
ึ ฝนทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัวเข้าหา
ผู้อ่น
ื ได้ดีข้ น
ึ เห็นชัดเลยว่าขี้สงสั ยมากขึ้น อยากรู้อยากถาม อยากเข้าไปคุยกับ
คนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กลับมา”
“เราไม่ได้จัดบูธให้ความรู้ แต่เราทำ�โปสการ์ดรูปสถานที่สำ�คัญในชุมชน ต้นไม้ประจำ�ถิ่น และให้
ข้อมูลเกีย่ วกับต้นไม้ทมี่ ปี ระโยชน์ในป่าลงไปในโปสการ์ดด้วย ภาพพวกนีเ้ ป็นภาพทีพ่ วกเราถ่ายตอนไป
ลงพื้นที่ ทำ�มา 120 แผ่นก็หมด แล้วมีคนมาถามหาเพิ่มอีก” มาส กล่าว

“สามัคคี” คือ “พลัง”
2 ปีของการทำ�โครงการ แม้จะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่กลุ่มเยาวชนก็ได้เรียนรู้และ
พัฒนารูปแบบการทำ�กิจกรรมของตัวเอง แม้แกนนำ�มีจำ�นวนน้อยลง แต่ความสามัคคีกลับมีมากขึ้น
“แกนนำ�หลักๆ มีกันไม่กี่คน แต่เราคุยกันได้ทั่วถึง พอจัดกิจกรรมก็ได้น้องๆ มาช่วย ตอนนี้มีน้อง
8 คนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งต่อไป เป็นน้องประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้ามาช่วย
แบ่งเบางานด้านการจดบันทึกข้อมูล เพราะน้องๆ จดละเอียดและจับใจความเก่ง” มาส กล่าว
ด้านอุ้ม สะท้อนว่า จากเดิมที่เป็นคนขี้หงุดหงิด ไม่ชอบทำ�งานร่วมกับใคร แต่ตอนนี้กลับชอบ
การทำ�งานเป็นทีม เพราะมีโอกาสเรียนรูน้ สิ ยั ใจคอและมุมมองความคิดของคนอืน่ ทัง้ ยังได้ฝกึ ฝน
ทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ดีขึ้น เห็นชัดเลยว่าขี้สงสัยมากขึ้น
อยากรู้ อยากถาม อยากเข้าไปคุยกับคนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กลับมา
ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพรวมต่อชุมชน ถึงแม้จะไม่เห็นความสมบูรณ์ของป่าอย่าง
ทันตา แต่กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดกล่าวอย่างมั่นใจว่า ชาวบ้านรับทราบข้อมูล แล้วหันมาสนใจ
สอดส่องดูแลป่ามากขึ้น
“เดีย๋ วนีเ้ วลาชาวบ้านเห็นพิรธุ ว่าใครจะเข้ามาตัดไม้ในป่า เขาจะบอกต่อๆ กันเอง อาจจะแจ้ง
กำ�นันหรือใครให้เข้ามาช่วยดู” แพรว กล่าว
ด้าน แอล-ชิดชนก หล้าปาวงศ์ แม้จะเป็นแกนนำ�รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมโครงการได้ไม่นาน
แต่เพราะรุ่นพี่ทำ�งานให้เห็นเป็นตัวอย่าง เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรม แอลจึงมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่
ด้วยมีความอยากทำ�และมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
“ถ้าพี่ๆ อยากให้ออกความคิดเห็นอะไร ถ้าเราพอคิดได้ก็จะช่วยเสนอ พี่ๆ ทำ�อะไรก็อยากเข้า
มาช่วย เพราะเห็นว่าสิ่งที่ทำ�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเอง มาทำ�งานแบบนี้มันเหนื่อยก็จริง แต่ได้
สร้างประโยชน์ ถ้าอยู่บ้านเฉยๆ นอกจากการบ้านการงานของตัวเอง เราก็ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไร
อีกอย่างถ้าเราสนุกไปกับการทำ�งาน มันก็ไม่เหนื่อย แต่ถ้ามีความขี้เกียจ ทำ�อะไรก็เหนื่อย ทำ�แบบ
ขอไปที งานที่ออกมาก็ไม่มีคุณภาพ ก็อย่าทำ�ดีกว่า”
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เช่นเดียวกับมาสที่ยอมรับว่า โครงการนี้ช่วยพัฒนาให้คนขี้เกียจอย่างเขา
มีความตืน่ ตัว รูจ้ กั รับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมมากขึน้ เมือ่ ก่อนทำ�อะไร
ก็แค่ทำ�ให้เสร็จๆ ไป ไม่เคยคิดหรือมีเป้าหมายว่าจะทำ�ไปเพื่ออะไร ออกมาทำ�
กิจกรรมแต่ทำ�แบบคนขี้เกียจ พอมาทำ�โครงการเราต้องคิดเอง ก่อนหน้านี้เรา
ช่วยกันรักษาป่า แต่คนอื่นก็ยังตัดอยู่ ก็คิดได้ว่าทำ�ไมเราไม่ทำ�ให้คนที่ตัด
เลิกตัด ด้วยการให้ความรูไ้ ปพร้อมๆ กับทำ�ให้คนในชุมชนหวงแหนป่า หันมา
ช่วยกันสอดส่องดูแล ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง แม้จะเล็กน้อย
แต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำ�
“ต่อให้คนตัดป่าไปครัง้ ละเป็นร้อยต้น แต่สองมือปลูกได้ทลี ะต้นก็ตอ้ ง
ทำ�...ท้อแต่ก็ไม่ถอย” คำ�กล่าวที่สะท้อนอยู่ในใจนี้มาจากพระครูสันติพนารักษ์
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โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน
ที่ปรึกษาโครงการ พระครูสันติพนารักษ์
ทีมงาน
วัชระพงษ์ สุขพรรณ์
เกล็ดตะวัน มีกำ�ไร
กุลธิดา ขยันดี
ชิดชนก หล้าปาวงศ์
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รู้จัก รู้รักษ์
จ๊วยกั๋นฮักษา
ป่าต้นน้ำ�บ้านเฮา
โครงการจ๊วยกั๋นฮักษาป่าต้นน�้ำบ้านเฮา
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ภาพฝนตกหนักจนน้ำ�เอ่อล้นตลิ่ง ไหลท่วมที่นาชาวบ้านบริเวณติดลำ�น้ำ� และพื้นที่ข้างเคียง
ข้าวเน่าทิง้ รวงยืนต้นตาย ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้รบั ความเสียหาย แม้จะไม่ใช่ภาพชินตาที่
เกิดขึ้นทุกปี แต่กลุ่มเยาวชนละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขายังจำ�ภาพครั้งนั้นได้ติดตา

จากห้องเรียนสู่ ชุมชน
ย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนโยบายจากส่วนกลางให้นักเรียนทำ�
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษาละ 50 ชั่วโมง
คือใบเบิกทางที่ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคำ�ว่า จิตอาสาและการพัฒนาชุมชน
คอม-ชัชวาล ขนาดขจี แกนนำ�กลุ่มเยาวชนละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม เล่าถึงที่มาของกลุ่มว่า
กิจกรรมดังกล่าว นำ�พาเขาออกไปทำ�กิจกรรมในชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ
น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มดอยคำ�รักษ์โลก จากจุดเริ่มต้นครั้งนั้น “จุดประกาย” ให้คอมและ
เพื่อนร่วมชั้นเข้ามาจับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บวกกับเห็นว่าในชุมชนและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เคยขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ในชุมชนเลย ทั้งที่ชุมชนแห่งนี้มีป่าชุมชน
อยู่ไม่ไกลจากเขตเมืองมากนัก
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“ป่ าชุมชนห้วยบวกแข้ เป็นป่ าต้นน�้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำ� แม่ขนาด ตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่
บ้านดอยยาว หมู่ 16 ต�ำบลทากาศ อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพู น ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนกะเหรี่ยง กลุ่มเยาวชนบอกว่า หากไม่ได้เข้ามาท�ำกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม
พวกเขาแทบไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับผืนป่ าแห่งนี้เลย เรียกได้ว่าเป็นสิ่ งใกล้ตัว
ที่ถูกมองข้ามไปโดยสิ้ นเชิง”
ป่าชุมชนห้วยบวกแข้ เป็นป่าต้นน้�ำ ทีไ่ หลลงสูแ่ ม่น�้ำ
แม่ขนาด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอยยาว หมู่ 16 ตำ�บล
ทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนกะเหรี่ยง กลุ่มเยาวชนบอกว่า หากไม่ได้เข้ามา
ทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พวกเขาแทบไม่รู้จักและ
ไม่คุ้นเคยกับผืนป่าแห่งนี้เลย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว
ที่ถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง
แม้จะตัง้ ใจขับเคลือ่ นงานเต็มที่ แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็น
นักเรียน ยังไม่มีรายได้อะไร แถมงบประมาณที่ใช้จัด
กิจกรรมที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งค่าอาหาร ค่าน้ำ�มันรถที่
ใช้ในการเดินทาง และค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พยายาม
หาตัวช่วย ยื่นจดหมายขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานราชการอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการ
ตอบรับใดๆ
“วันหนึ่งครูเอาโปสเตอร์โครงการปลูกใจรักษ์โลก
มาให้ดู พวกเราประชุมแล้วตกลงกันว่าลองดูอีกสักตั้ง
ไหนๆ เราก็ตั้งใจทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว
น่าจะมีใครเห็นความพยายามและความตั้งใจของเรา
จริงๆ” คอม เอ่ยขึ้น
โดยมีครูณฐั กานต์ นันตากาศ ทีป่ รึกษาโครงการ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ช่วยดูแลเรื่องเอกสาร
เช่น ในกรณีทตี่ อ้ งประสานงานกับองค์กรภายนอก หรือ
ให้ค�ำ ปรึกษาหากกลุม่ เยาวชนขอความช่วยเหลือ เพราะ
ทุกคนต่างมีความรับผิดชอบทัง้ ในเรือ่ งเรียนและการทำ�
กิจกรรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี คิดสร้างสรรค์กจิ กรรม
ด้วยตัวเอง เราแค่ดูภาพรวมอยู่ห่างๆ เป็นที่ปรึกษาที่
ไม่ต้องเหนื่อยเลย เพราะเด็กจะคิดวางแผนเอง

ความพยายามที่ไม่สูญเปล่า
ความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ได้รับความสนใจ
และไม่ได้รบั การสนับสนุน ทำ�ให้สมาชิกหลายคนถอดใจ
ถอนตัวออกไป แต่ความหวังก็เปล่งประกายขึ้นอีกครั้ง
เมื่ อ ได้ รั บ การตอบรั บ จากโครงการปลู ก ใจรั ก ษ์ โ ลก
บททดสอบด่านแรกจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ต้อม-พรนภา
แสงแก้วกาศ แนท-เพ็ญนภา เรือนฝายกาศ และคอม
ต้องเป็นตัวแทนร่วมอบรมการพัฒนาโครงการ
แนท บอกว่า บทเรียนสำ�คัญทีไ่ ด้รบั จากการอบรม
เพื่อพัฒนาโครงการ คือ การมองให้เห็นเป้าหมาย
อย่ า งชั ด เจนแล้ ว ลงมื อ วางแผนงาน และการทำ �
โครงการด้านสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงสภาพอากาศ
ฤดูกาล และต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน
“เดิมทีเราคิดกันว่าน่าจะมีกจิ กรรมปลูกป่ากับสร้าง
ฝาย แต่ชว่ งทำ�โครงการเป็นหน้าแล้ง ไม่มนี �้ำ ปลูกต้นไม้
ก็ตายแน่นอน จะสร้างฝายก็ไม่มีน้ำ�ให้เก็บ เรา 3 คน
เลยต้องช่วยคิดกันใหม่วา่ จะทำ�อะไรกันบ้าง” แนท กล่าว
ในที่ สุ ด คอม ต้ อ ม และแนท ก็ ท ลายกำ � แพง
ความกดดัน คิดวางแผนโครงการจ้วยกั๋นฮักษาป่า
ต้นน้ำ�บ้านเฮา เป็นผลสำ�เร็จ โดยแผนประกอบไปด้วย
3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การสำ�รวจป่าเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลพันธุไ์ ม้และทำ�แผนทีป่ า่ 2.การทำ�หนังสัน้ เพือ่
เผยแพร่ขอ้ มูลและความสำ�คัญของป่าให้แก่เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน และผู้ใหญ่ในชุมชนได้รับรู้ และ
3. การฟื้นฟูพิธีกรรมป่าสะดือ ความเชื่อดั้งเดิมของ
ชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกุศโลบายที่ใช้รักษาต้นไม้ใหญ่
ในป่าให้คงอยู่ต่อไป
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ทั้งนี้ กิจกรรมทั้ง 3 อย่างอยู่ภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกัน นั่นคือเพื่อพัฒนาทักษะการทำ�งาน
ของแกนนำ�เยาวชนละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม และเพือ่ จุดประกายให้มกี ารลงมือปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณผืนป่าต้นน้ำ�อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ต่างๆ ก่อน

กล้าถามในสิ่ งที่ไม่รู้
และเพื่อให้พวกเขา “รู้จักป่า” มากขึ้น กลุ่มแกนนำ�เยาวชนจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลพันธุ์พืช และทำ�
แผนที่ป่าชุมชนห้วยบวกแข้ เพื่อนำ�มาเผยแพร่ให้น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนได้รับรู้
คอม บอกว่า ที่ผ่านมาเวลาเขาทำ�สิ่งใหม่ มักเกิดความกลัวขึ้นทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ความกลัวไม่ผุด
ขึน้ มาอีกแล้ว เพราะเขาเปลีย่ นความกลัวเป็นความกล้า การกล้าถามในสิง่ ทีไ่ ม่รู้ เพือ่ ขอคำ�ปรึกษา
จากผู้รู้
“เราต้องกล้าถามเพือ่ ให้งานออกมาดี อย่างการสำ�รวจป่า พวกเราไปกันเองไม่ได้แน่ๆ เราเลยต้อง
ขอความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงโครงการให้ช่วยเข้าไปสำ�รวจป่ากับพวกเราก่อน”
เส้นทางสำ�รวจ 4 กิโลเมตรในป่าชุมชนห้วยบวกแข้ที่ลดั เลาะไปตามลำ�น้ำ� เป็นเส้นทางเข้าออกป่า
เส้นทางเดียวที่เดินสำ�รวจได้ง่ายที่สุดและไม่เป็นอันตราย
เติ้ล-ศุภโชค นันตากาศ บอกว่า ก่อนเข้าป่าพวกเขาวางแผนการทำ�งาน โดยแบ่งเพื่อนสมาชิก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเน้นเก็บข้อมูลไม้พุ่มและไม้ยืนต้น อีกกลุ่มทำ�แผนที่ เพื่อให้การทำ�งานสะดวกขึ้น
และเพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ำ� ทั้งยังทำ�ให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น จากเดิมที่รู้จักต้นไม้แค่ไม่กี่ชนิด เช่น
จามจุรี หรือต้นสัก แต่หลังจากได้สำ�รวจป่าแล้วกลับมาทำ�แผนที่เพื่อระบุจุดของต้นไม้พบว่า พวกเขา
รูจ้ กั ต้นไม้เพิม่ ขึน้ ถึง 28 ชนิด บางชนิดคล้ายกันมาก และพีๆ
่ ก็สอนให้รวู้ ธิ สี งั เกตเพือ่ แยกแยะประเภท
ของต้นไม้ด้วย
คอม ย้�ำ ว่า การรูจ้ กั ดีกว่าไม่รู้ เพราะการทำ�ความรูจ้ กั ช่วยให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเสาะหาความรูเ้ พิม่ เติม ถือเป็นการต่อยอดความรูท้ อ่ี าจจะมีประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง
“ตอนแรกผมก็รู้แค่ว่าตรงนั้นเป็นป่าชุมชน พอคิดจะทำ�โครงการก็หาข้อมูลจนรู้ว่าป่าตรงนั้นเป็น
ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง หลังจากเข้าไปสำ�รวจป่าก็ได้รู้ลึกขึ้นว่าในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมี
พรรณไม้อะไรบ้าง ป่าชุมชนของเรามีทั้งต้นพญายา สมอไทย และสมอพิเภก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ผมไม่เคย
รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน”

หลากกลยุทธ์พลิกฟื้ นผืนป่า
คอม เล่าต่อว่า เขตอำ�เภอแม่ทามีชาวกะเหรีย่ งอาศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก “ป่าสะดือ” เป็นความเชือ่
ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เขาเห็นต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านยังคงยืนต้นตั้งเด่นตระหง่าน จึงเกิด
ความสงสัยว่า ทำ�ไมต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้ใหญ่ต้นเดียวที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น จึงค้นหาคำ�ตอบด้วย
การถามจากลุงจันทร์ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน จนได้รับรู้เรื่องราวของต้นไม้สะดือ ต้นที่ยังเหลืออยู่
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ลุงจันทร์ เล่าว่า แต่เดิมเมื่อบ้านไหนคลอดทารก
ทุ ก บ้ า นจะนำ � รกเด็ ก ห่ อ ผ้ า ไปแขวนไว้ บ นต้ น ไม้ ใ หญ่
ที่เรียกขานกันว่าเป็นต้นไม้สะดือของหมู่บ้าน โดยมี
ความเชื่อว่าเทพารักษ์และต้นไม้จะช่วยปกปักรักษา
ทุกคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต้นไม้สะดือจึงเป็น
ต้นไม้ใหญ่ทคี่ นในชุมชนให้ความเคารพและไม่มใี ครกล้า
ตัดไปใช้ประโยชน์ พวกเขาจึงคิดฟื้นฟูความเชื่อเรื่อง
ป่าสะดือขึ้นมาเพื่อใช้เป็น “กุศโลบาย” ในการสร้าง
ความร่วมมือไม่ให้คนในชุมชนตัดไม้ แต่ดว้ ยสภาพสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทุกคนไปคลอดลูกทีโ่ รงพยาบาล และ
คงเป็นเรือ่ งแปลกหากจะมีใครสักคนนำ�รกเด็กมาห่อผ้า
แล้วนำ�ไปแขวนไว้กับต้นไม้
คอมจึงขอคำ�ปรึกษาจากลุงจันทร์และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทากาศเหนือ จนได้ขอ้ สรุปว่า
ให้นำ�เล็บและเส้นผมมาใช้แทนรก เพื่อเป็นสัญลักษณ์
แทนตัวบุคคล
ส่วนแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น คือ การทำ�หนังสั้นเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำ�รวจป่า ทีมงานคิดว่าน่าจะ
สอดแทรกความเชื่ อ เรื่ อ งป่ า สะดื อ ลงไปในหนั ง ด้ ว ย

แต่เพราะรุ่นพี่ที่จะเข้ามาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการทำ�
หนังสั้น เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกไปศึกษาต่อ
นอกหมู่ บ้ า นกั น หมด การทำ � หนั ง สั้ น ที่ คิ ด ไว้ จึ ง ต้ อ ง
พับเก็บไว้ก่อน
แบ๋ม-ศศิธร ใจกาศ บอกว่า นอกจากโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลกจะปลูกฝังเรื่องความรักธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังปลูกฝังวิธีคิดให้พวกเขาด้วย ดังนั้น
เมื่อต้องเปลี่ยนแผนกะทันหัน แทนที่กลุ่มเยาวชนจะ
เครียดเหมือนก่อน พวกเขากลับมองไปทีเ่ ป้าหมายและ
ปรับมุมคิดใหม่
“เราเห็นเพือ่ นหลายกลุม่ ในโครงการปลูกใจรักษ์โลก
จัดค่ายเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กลุ่มของพวกเราจึงตกลง
กันใหม่ว่า งั้นเรามาจัดค่ายให้น้องๆ นักเรียนแทน
เราไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมาย แค่เปลี่ยนกิจกรรมเท่านั้น”
แบ๋ม กล่าว
ด้วยเหตุนี้ ค่ายละอ่อนอาสาปลูกใจน้องรักษ์ป่า
ต้นน้�ำ จึงเกิดขึน้ มาแทนทีก่ ารทำ�หนังสัน้ ใช้เวลาจัดค่าย
แบบไม่ค้างแรมทั้งหมด 2 วันคือ วันเสาร์อาทิตย์ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมกับ
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“นอกจากโครงการปลูกใจรักษ์ โลกจะปลูกฝั งเรื่องความรักธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแล้ว ยังปลูกฝั งวิธีคิดให้พวกเขาด้วย ดังนั้น เมื่อต้อง
เปลี่ยนแผนกะทันหัน แทนที่กลุ่มเยาวชนจะเครียดเหมือนก่อน
พวกเขากลับมองไปที่เป้ าหมายและปรับมุมคิดใหม่”
บุตรหลาน โดยกลุ่มแกนนำ�เยาวชนประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้านดอยคำ� และ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เพื่อขอนักเรียนมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 26 คน
กิจกรรมวันแรก เป็นการให้ความรูเ้ รือ่ งป่า ด้วยข้อมูลทีส่ รุปจากการสำ�รวจป่าของกลุม่ แกนนำ�เยาวชน
ส่วนระหว่างวันจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐานในหัวข้อ กินอยูอ่ ย่างไรให้ปา่ ยัง่ ยืน มีผรู้ ใู้ นชุมชนมาเป็น
วิทยากรประจำ�ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 เรียนรู้การนึ่งข้าวในกระบอกไม้ไผ่ โดยลุงชู
ฐานที่ 2 เรียนรู้การหลามปลาด้วยการก่อกองไฟตามธรรมชาติ โดยป้าแสงหล้า
ฐานที่ 3 เรียนรู้การทำ�แกงแคจากวัตถุดิบที่หาได้ในป่า โดยป้าขันทอง
คอม เล่าต่อว่า ที่เราจัดกิจกรรมฐานเหล่านี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ว่าอดีตที่ผ่านมาปู่ย่า
ตายายใช้ชวี ติ อย่างไร สะท้อนภาพให้เห็นถึงประโยชน์ของป่าทีม่ ผี ลต่อการดำ�รงชีวติ ความยากลำ�บาก
ของการหุงหาอาหารมาโดยไม่ท�ำ ลายป่าต้องทำ�อย่างไร ทัง้ หมดนีจ้ ะมาขมวดจบตอนท้ายด้วยคำ�แนะนำ�
จากเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานพิทกั ษ์ปา่ บ้านป่าเลา ทีพ่ วกเราเชิญมาให้ความรูก้ ารสร้างฝายธรรมชาติ
และเรือ่ งป่าโดยเฉพาะส่วนกิจกรรมวันที่ 2 กลุม่ แกนนำ�เยาวชนจะนำ�น้องๆ เข้าป่าไปเลือกต้นไม้สะดือ
ของตัวเอง แล้วให้แต่ละคนวัดขนาดรอบต้นไม้ไว้ เพื่อบันทึกการเจริญเติบโต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
น้องๆ ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ด้วย โดยวางแผนว่าจะพากลับมาวัดว่าต้นไม้ของน้องๆ โตขึ้น
ขนาดไหน
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“วันนั้นผมได้นั่งคุยกับน้องชั้น ม.3 เขาบอกว่า
อยากทำ�กิจกรรมแบบนี้อีก แล้วจะเอาไปเผยแพร่ให้
เพื่อนๆ ในโรงเรียนด้วย ถือเป็นความสำ�เร็จของเราที่
ทำ�ให้น้องคนหนึ่งรู้สึกผูกพันกับป่าได้” คอม กล่าว
ส่วน เติ้ล เล่าว่า ก่อนแยกย้ายกลับบ้านในวันที่ 2
พวกเขาได้แจกกระดาษให้น้องๆ เขียนสรุปการเรียนรู้
จากกิจกรรมทัง้ 2 วัน ผลลัพธ์ทปี่ รากฏบนกระดาษสร้าง
ความปลื้มใจและภาคภูมิใจให้พวกเขาจนหายเหนื่อย
เป็นปลิดทิงิ้ น้องบางคนสะท้อนว่า จะนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปบอกต่อกับผูป้ กครอง หลายคนบอกว่า ชอบทำ�กิจกรรม
แบบนี้ แต่ไม่เคยมีใครชวนทำ�

ปั ญหาช่วยให้เติบโต
ดูเหมือนโครงการจ๊วยกันฮักษาป่าต้นน้ำ�บ้านเฮา
จะบรรลุผลสำ�เร็จตามแผนทีว่ างไว้ แต่ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
และข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการทำ � กิ จ กรรม
เป็นบทเรียนให้สมาชิกในกลุม่ ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
ของตั ว เองซึ่ ง สอดคล้ อ งตามเป้ า หมายหลั ก ที่ ว างไว้

พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การสรุปงานหรือการ
ถอดบทเรียนเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตัวเองได้จริง
คอม บอกว่า การถอดบทเรียนทำ�ให้เรารู้ปัญหา
และรู้ที่มาของปัญหา เป็นสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันคิด
ต่อว่าแล้วจะทำ�อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ อีก ทำ�ให้เรา
คิดทำ�งานอย่างรอบคอบ และต้องวางแผนสำ�รองไว้
การถอดบทเรียนยังทำ�ให้กลุม่ เยาวชนค้นพบจุดอ่อน
ของตัวเองว่า การทำ�งานที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากการ
จัดค่ายละอ่อนอาสาฯ มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
มากที่สุด คือ เรื่องการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า และการสร้างความเข้าใจการทำ�งานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
“เราชอบมาประชุมตอนกระชั้นชิด โดยเฉพาะ
ครัง้ ทีจ่ ดั ค่ายละอ่อนอาสาฯ เราประชุมแบบเร่งด่วนเลย
มากันไม่ครบ พอมาไม่ครบ การแบ่งบทบาทหน้าที่ก็
เป็นการจับวาง ไม่ได้แบ่งตามความถนัด แล้วไม่มีการ
สื่อสารที่ชัดเจน ทำ�ให้ไม่เข้าใจกัน” ต้อม อธิบาย
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“ชอบการท�ำงานเป็นทีม เพราะมีโอกาสเรียนรู้นิสัยใจคอและมุมมองความคิด
ของคนอื่น ทั้งยังได้ฝก
ึ ฝนทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัว
เข้าหาผู้อ่น
ื ได้ดีข้ ึน เห็นชัดเลยว่าขี้สงสั ยมากขึ้น อยากรู้ อยากถาม อยากเข้าไป
คุยกับคนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กลับมา”
เติล้ ย้�ำ ว่า การทำ�งานต้องมีการประชุมวางแผนงานล่วงหน้า เพือ่ ให้สามารถเตรียมงานได้ทนั
หลังจากนั้นจึงปล่อยให้แต่ละคนทำ�หน้าที่ของตัวเองด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
“เมื่อระบบรวนตั้งแต่แรกเพราะไม่ได้ประชุมกันอย่างชัดเจน เวลาทำ�งานจริงทำ�ให้ไม่เข้าใจ
ภาพรวมของงาน เพราะมีคนรู้งานอยู่แค่กลุ่มเดียวคือคนที่เข้าประชุม กลายเป็นว่ากลุ่มที่รู้งานต้อง
รับภาระทำ�งานไป คนทีไ่ ม่รกู้ ไ็ ม่รจู้ ะช่วยอะไร แล้วคนทีร่ กู้ ไ็ ม่วางใจให้คนทีไ่ ม่รทู้ �ำ งาน งานก็เดินไปแบบ
ติดๆ ขัดๆ เพราะประสานการทำ�งานกันไม่ได้”
ส่วน แอ๋ม-พิยดา คำ�กาศ เสริมว่า หากจำ�เป็นต้องประสานงานกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงการติดต่องานแบบกระชั้นชิด เพราะองค์กรภายนอกเขามี
ภาระงานอยู่แล้ว หากเราไม่ติดต่อล่วงหน้า เขาอาจไม่ว่างหรือไม่มีเวลาเพียงพอสำ�หรับการเตรียมตัว
มาร่วมงานกับเรา
นอกจากนี้ ปูเป้-ภัทรวดี แสงกาศ บอกว่า การทำ�งานเป็นทีมต้องช่วยเหลือกัน แต่ก็ต้อง
ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตนเอง
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“ค่ายวันแรก พวกเราไม่ได้เช็คอุปกรณ์ตามฐานต่างๆ ว่าพร้อมหรือเปล่า
กลายเป็นว่าเตรียมกระบอกไม้ไผ่ไว้ไม่พอใช้ เพราะนับจำ�นวนผิด ส่วนลุงจันทร์
วิทยากรฐานแรกก็มาไม่ได้ ให้ลงุ ชูมาแทน แต่ลงุ ชูอธิบายไม่เก่ง เราเลยต้องอาศัย
คอมมาช่วยเป็นวิทยากรแทน เพราะคอมมีความรูแ้ ละเคยทำ�กิจกรรมในฐานนัน้
มาก่อน พอคอมมาช่วยงานตรงนี้ ก็ไม่ได้ทำ�หน้าที่ของตัวเอง”
ต้อม สะท้อนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมค่ายละอ่อนอาสาฯ ใน
ช่วงเปลี่ยนฐานว่า เขารับผิดชอบดูแลฐานที่ 1 คือ การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่
แต่ตดิ พันกับการทำ�กิจกรรมสันทนาการจนไม่ได้ไปเตรียมงานในฐานของตนเอง
ด้วยเช่นกัน
แนท เสริมว่า เธอรับหน้าทีใ่ ห้อยูฝ่ า่ ยสันทนาการทัง้ ทีไ่ ม่ถนัด พอเอาเข้าจริง
ก็ไม่สามารถดึงความสนใจและสร้างความสนุกให้น้องๆ ได้ เลยต้องขอแรงคอม
และต้อมเข้ามาช่วย จนทำ�ให้ระบบการทำ�งานเสีย
“แม้จะค้นพบข้อผิดพลาดมากมาย แต่ในสถานการณ์จริงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นและเป็นที่น่าพอใจ แม้จะรู้ว่าการทำ�งานไม่เป็น
ไปตามแผน แต่พอถามน้องๆ กลับบอกว่ากิจกรรมสนุก เพราะได้ลงมือทำ�ตามฐาน
ที่เราจัดให้ ถึงเราจะรู้ว่าเบื้องหลังมันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ผลตอบรับจากน้องๆ ก็
ทำ�ให้เราคลายความกังวลใจ” เมย์-ปภาวดี ฝั้นกาศ กล่าว
ความไม่ย่อท้อและไม่ถอดใจตั้งแต่ครั้งที่ไม่ได้งบประมาณสนับสนุน
จากผูใ้ หญ่ในพืน้ ที่ รวมถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจดีของเยาวชนกลุม่ ละอ่อนอาสา
พัฒนาสังคม ได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นั่นคือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ
คนในชุ ม ชน จากเดิ ม ที่ ว างเฉยหากมี ค นภายนอกเข้ า ไปลั ก ลอบตั ด ไม้
ตอนนี้หากมีใครพบเห็น ผู้ใหญ่จะช่วยกันพูดและห้ามปรามไม่ให้ทำ� แล้ว
บอกต่อๆ กัน เพราะเห็นเด็กๆ อาสาเข้าไปทำ�กิจกรรมกับป่า ความผูกพัน
นัน้ ยังส่งต่อไปถึงพ่อแม่ผปู้ กครองให้มคี วามรักและหวงแหนป่ามากขึน้ ด้วย
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โครงการจ๊วยกั๋นฮักษาป่าต้นน�้ำบ้านเฮา
ที่ปรึกษาโครงการ ณัฐกานต์ นันตากาศ
ทีมงาน
ศศิธร ใจกาศ
พิยดา คำ�กาศ
ปภาวดี ฝั้นกาศ
พรนภา แสงแก้วกาศ
ชัชวาล ขนาดขจี
ศุภโชค นันตากาศ
ภัทรวดี แสงกาศ
เพ็ญนภา เรือนฝายกาศ
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ผืนป่าที่ขอคืน
โครงการนวัตกรรมสันป่าไร่
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แม้จะมีการประกาศให้พน้ื ทีป่ า่ เบญจพรรณในบริเวณหมูบ่ า้ นสันป่าไร่ ตำ�บลแม่จะเรา อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก เป็นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติขนุ พระวอ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2552 โดยครอบคลุมพืน้ ที่ 137,500 ไร่
ในอำ�เภอแม่สอดและอำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และมีการผลักดันให้ประชาชนออกนอกพื้นที่
แต่เมือ่ เวลาผ่าน การรุกคืบของพืชผลในระบบเกษตรเชิงเดีย่ ว เช่น ข้าวโพด ดึงดูดให้ชาวบ้านขยายพืน้ ที่
ทำ�กิน จนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว
หลังจากคณะ คสช. ให้ทหารเข้ามาสำ�รวจและขอคืนพื้นที่ป่าที่ถูกครอบครองโดยมิชอบ
กลุม่ เยาวชนจากโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมจึงเห็น “โอกาส” ทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมฟืน้ ฟูปา่ ให้คนื
ความอุดมสมบูรณ์ เมือ่ ครูขงิ -เนตรนภา สายเสือ แนะนำ�โครงการปลูกใจรักษ์โลก ชิ-หม่อซาชิ มัน่ คง
ป๊อปปี้-กฤษดา มั่นคง เมย์-สุภาภรณ์ คำ�อ่อน และ เวียร์-สุรศักดิ์ แซ่ม้า จึงรวมตัวกันทำ�โครงการ
นวัตกรรมสันป่าไร่ โดยรวบรวมน้องๆ ในโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตั้งเป็นกลุ่มเยาวชน
อ้าซ่าปาจิงโกะ
เมย์ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันป่าไร่ เล่าว่า ในหมู่บ้านไม่ได้มีป่าชุมชนเป็นป่าใช้สอย หากคนใน
หมูบ่ า้ นต้องการหาอาหารหรือไม้ใช้สอยจากป่า ต้องเดินทางไปป่าชุมชนของตำ�บลอืน่ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไป
แต่เมื่อทหารขอคืนพื้นที่ป่า 15 ไร่ในหมู่บ้าน จึงคิดว่าน่าจะฟื้นฟูให้เป็นป่าของชุมชนที่ชาวบ้าน
สามารถเข้าไปหาของป่าได้โดยไม่ถูกจับ
“พื้นที่นี้ไม่ได้เป็นป่าของชุมชน เป็นแค่พื้นที่ที่ไม่มีคนสนใจ เมื่อทหารขอคืนแล้วส่งให้อุทยานฯ
ดูแล และป่านี้ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนในเขตบ้านสันป่าไร่ซึ่งเป็นบ้านเมย์ เลยอยากทำ�ให้มันดีขึ้น
จึงประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและขออนุญาตอุทยานฯ เพื่อทำ�กิจกรรมปลูกป่า” เมย์ อธิบายที่ไปที่มา
ของแนวทางการทำ�งาน
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“ทีมเตรียมความพร้อมด้วยการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้น้องๆ
เห็นความส� ำคัญของป่ า มีวิทยากรจากเทศบาลทุ่งหลวงมาให้ความรู้
นอกจากนี้ยังช่วยกันสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
สั นป่ าไร่ รวมทั้งพัฒนาการของป่ าและการใช้ประโยชน์จากป่ า ผสมผสานกับ
ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน น�ำมาเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการอบรม”

เพราะเคยมีประสบการณ์จากการทำ�งานโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลกปี 2 มาก่อน ทำ�ให้เมย์มองเห็นเส้นทาง
การทำ�งาน แต่สำ�หรับสมาชิกคนอื่นๆ ล้วนเป็นมือใหม่
ที่อยากเรียนรู้ ชิในฐานะหัวหน้าทีม สารภาพว่า รู้สึก
ว่ายาก เพราะไม่เคยทำ�งานอย่างเป็นระบบที่มีการ
วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาก่อน ต้องมีการสรุปงาน
เมือ่ พบปัญหาเร่งรีบ จึงทำ�อะไรไม่คอ่ ยทัน แต่ยงั ดีที่
มีเมย์มาคอยช่วย
ส่วนเวียร์และป๊อปปี้ บอกว่า เข้ามาร่วมทีม
เพราะไม่เคยรูจ้ กั คำ�ว่า “โครงการ” มาก่อน จึงอยาก
หาประสบการณ์

ป่าต้องรู้จัก...ความรู้ต้องมี
เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนและทางอุทยานฯ เห็นชอบที่
เด็กๆ จะช่วยกันฟื้นฟูป่า เมย์เป็นคนกลางทำ�หน้าที่
ประสานงานระหว่างทีมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพาทีมงาน
ลงพื้นที่สำ�รวจสภาพพื้นที่ป่า ก่อนวางแผนฟื้นฟู
“ให้เขาพาไปดูพื้นที่ เพื่อดูว่าพื้นที่ไหนทำ�ได้บ้าง
เขาก็ชี้บริเวณที่จะให้เราทำ�กิจกรรม ซึ่งตอนนั้นมีสภาพ
เป็นไร่เก่าที่เริ่มมีต้นไม้เล็กๆ ขึ้น” ชิเล่า
นอกจากเห็ น สภาพพื้ น ที่ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ ที ม งานให้
ความสำ�คัญคือ สังคมพืชทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณนัน้ เพราะ
คิดว่า หากจะนำ�ต้นไม้เข้าไปปลูกเพื่อฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ พืชทีน่ �ำ มาปลูกเสริมควรเป็นชนิดเดียว
กับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณนั้น เช่น ไผ่ตง
กล้วยป่า จามจุรี

ก่อนจะพาน้องๆ ไปปลูกป่า ทีมเตรียมความพร้อม
ด้วยการให้ความรูเ้ พือ่ สร้างความตระหนักให้นอ้ งๆ เห็น
ความสำ�คัญของป่า มีวิทยากรจากเทศบาลทุ่งหลวงมา
ให้ความรู้ นอกจากนี้ยังช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็นมาของหมูบ่ า้ นสันป่าไร่ และพัฒนาการ
ของป่า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่า ผสมผสานกับ
ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน นำ�มาเรียบเรียงเป็นเอกสาร
ประกอบการอบรม
ชิ อธิบายเบื้องหลังความคิดของการจัดอบรมว่า
เพราะที ม ต้ อ งการให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายซึ่ ง เป็ น น้ อ งๆ
ชั้ น ป.5-ป.6 รั บ รู้ ถึ ง ความสำ � คั ญ ของป่ า รู้ ว่ า ป่ า
เป็นพื้นที่ของอุทยานฯ ไม่ควรบุกรุก และเพื่อให้น้องๆ
รู้เหตุผลของการทำ�โครงการนี้
การอบรมจั ด ขึ้ น ที่ ห อประชุ ม โรงเรี ย นแม่ จ ะเรา
วิทยาคม มีน้องๆ เข้าร่วมถึง 95 คน และเชิญชวน
ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย แม้กระบวนการอบรมที่เน้นการ
บรรยาย ได้ถูกทีมประเมินว่า ไม่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
เท่าไร แต่ยงั ดีทที่ มี จัดให้มกี ารระดมความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยการแบ่งกลุ่มทั้งนักเรียนและ
ผูป้ กครอง เพือ่ ขอความคิดเห็นเรือ่ งผลกระทบทีเ่ ห็น
ทัว่ ไปเกีย่ วกับป่า วิธกี ารป้องกันการทำ�ลาย และการ
รักษาป่า ทีท่ �ำ ให้ทมี ได้รบั รูถ้ งึ เบือ้ งหลังความคิดของ
ผู้เข้าร่วม
ทีมงานเล่าว่าข้อมูลทีแ่ ต่ละกลุม่ นำ�เสนอคล้ายๆ กัน
คือ ป่าถูกทำ�ลายเพราะคนปล่อยปละละเลยปัญหา
ชาวบ้านต่างคิดว่าตนเองไม่มคี วามรูใ้ นการรักษาป่า
ทัง้ ๆ ทีใ่ นอดีตชุมชนมีภมู ปิ ญ
ั ญาในการดูแลป่าอยูแ่ ล้ว

72

เช่น ปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองโดยไม่เข้าไปรบกวน การสร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้น แต่เมื่อวิถี
ชีวติ เปลีย่ นทำ�ให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าเปลีย่ นไป น้องๆ หลายคนบอกว่า ไม่รจู้ กั ป่า เพราะ
พ่อแม่กันไม่ให้ลูกหลานเข้าป่า ด้วยเกรงจะเกิดอันตรายเพราะเป็นพื้นที่เปลี่ยว
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม ถูกนำ�ไปหารือกับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน
“หลังจากผู้ใหญ่บ้านประกาศ คนในชุมชนบางส่วนให้ความร่วมมือ ขณะที่พ่อแม่บางคนก็บอกว่า
ทำ�ไปทำ�ไม มันฟื้นไม่ได้หรอก ต้องใช้เวลานานหลายปี บางคนก็บอกว่า เด็กจะทำ�ได้หรือ ผู้ใหญ่ระดับ
หน่วยงานยังทำ�ไม่ได้เลย ได้ยินแบบนี้ ยิ่งอยากทำ� เป็นแรงบันดาลใจ อยากทำ�ให้เขาดู แต่เรื่องนี้ไม่ได้
เล่าให้เพือ่ นฟัง (เลือกไม่เล่า) เพราะมันบัน่ ทอนกำ�ลังใจมาก” เมย์ เล่าถึงปฏิกริ ยิ าสะท้อนกลับของคนใน
ชุมชนและความคิดในการรักษากำ�ลังใจของทีมงาน
ระหว่างที่แผนงานบวชป่าและปลูกป่ายังค้างอยู่ รอการมาเยือนของฤดูฝนที่จะช่วยสร้างความ
ชุ่มฉ่ำ�ลงบนผืนดินตามคำ�แนะนำ�ของชาวบ้าน ที่บอกให้ทีมงานรอก่อน เพราะหากปลูกป่าเสริมใน
ช่วงแล้ง โอกาสที่ต้นไม้จะรอดจนเติบใหญ่คงยาก ทีมงานจึงติดต่อขอพันธุ์ไม้จากชาวบ้านที่เพาะ
ต้นกล้วยและไผ่ไว้ รอวันที่ฟ้าฝนเป็นใจ จะได้พากันไปปลูกป่า
“เลือกปลูกกล้วยกับไผ่ เพราะจากที่เคยไปสำ�รวจในบริเวณนั้นเห็นมีกล้วยกับไผ่เป็นอาหารให้คน
และสัตว์ และพืชสองชนิดนี้ยังเป็นพืชเบิกน้ำ� ที่ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้พื้นที่” เวียร์ บอกถึงชนิดของ
พืชที่ปลูกเพื่อฟื้นฟูป่า

“ประสบการณ์ท�ำงานโครงการน�ำมาซึ่งการศึกษาหาความรู้ที่ตนเองไม่เคย
สนใจมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับป่ า ที่ตอนนี้ตระหนักแล้วว่า
การปลูกป่ าไม่ใช่งานง่ายๆ การจะฟื้ นฟู ป่าต้องใช้เวลากว่าที่ป่าจะสมบูรณ์
แต่การตัดไม้ท�ำลายป่ านั้นใช้เวลาแค่ชั่วขณะเดียว”

รู้จริงจากประสบการณ์
การทำ�งานที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นชิน ได้สร้าง “การเรียนรู้” ให้ทีมงานเป็นอย่างมาก ป๊อปปี้
สะท้อนว่า ประสบการณ์ท�ำ งานโครงการนำ�มาซึง่ การศึกษาหาความรูท้ ตี่ นเองไม่เคยสนใจมาก่อน
โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับป่า ที่ตอนนี้ตระหนักแล้วว่า การปลูกป่าไม่ใช่งานง่ายๆ การจะฟื้นฟู
ป่าต้องใช้เวลากว่าที่ป่าจะสมบูรณ์ แต่การตัดไม้ทำ�ลายป่านั้นใช้เวลาแค่ชั่วขณะเดียว
สำ�หรับเมย์ เธอสัมผัสได้ถึงประโยชน์ของการทำ�งานที่เชื่อมโยงกับการเรียน “เดี๋ยวนี้นักเรียน
ทุกคนต้องเขียนโครงการหรือโครงงานเป็น แม้จะไม่เจาะลึก แต่กต็ อ้ งรูว้ า่ เขียนอย่างไร วางแผนอย่างไร
เพื่อนบางคน ไม่รู้อะไรเลย ก้อปปี้จากอินเทอร์เน็ตมา แต่เราจะรู้ลึกซึ้งทั้งการคิด การวางแผนงานที่
รอบคอบขึ้น จากเมื่อก่อนคิดแล้วทำ�เลย แล้วผลไม่เป็นอย่างที่ต้องการ”
การพัฒนาทักษะการวางแผนในการทำ�งานโครงการ กลายเป็น “ทักษะ” ที่สามารถนำ�ไป
ปรับใช้ในการเรียน และการใช้ชีวิต เพราะเด็กและเยาวชนยุคนี้มีกิจกรรมที่ต้องทำ�มากมาย
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“ได้พัฒนาตัวเองในด้านการแสดงออก ผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยการถอดบทเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนในกลุ่ม และเพื่อนต่างถิ่น
ที่ได้สานสายใยความสั มพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียอย่างสม�่ำเสมอ จึงรู้สึกได้ว่า เส้ นทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช่เส้ นทางที่โดดเดี่ยว
แต่เป็นเส้ นทางที่มีเยาวชนอีกหลายๆ พื้นที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกัน”

ส่วนเวียร์ บอกว่า การทำ�โครงการได้พลิกชีวิตของเขา ด้วยความกล้าที่เพิ่มพูน ทำ�ให้มั่นใจที่จะ
เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเพศทางเลือก เหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่เขายังคงใช้ชีวิตปกติ ทำ�งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างตั้งใจต่อไป นอกจากนี้ยังสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ปกติเป็นคน
เขียนได้ คิดได้ แต่พดู บรรยายไม่ได้ เพราะไม่กล้า แต่พอได้ผา่ นกระบวนการในค่ายทีพ
่ ๆ
ี่ โครงการ
ปลูกใจรักษ์โลกจัดขึน้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการสือ่ สารให้แก่นอ้ งๆ จึงเป็นการฝึกฝนและเติมเต็ม
เทคนิคทีช่ ว่ ยให้มน่ั ใจขึน้ หลังจากค่ายครัง้ นัน้ สิง่ ทีค่ ดิ สิง่ ทีเ่ ขียน ก็สามารถบรรยายได้อย่างตรงใจ
ขณะที่ชิซึ่งเป็นพี่ใหญ่ บอกว่า การเรียนรู้ในโครงการเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
โดยสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง มีทงั้ แรงบันดาลใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเกิดจากการที่ได้เรียนรู้ เห็นตัวอย่างจากที่พี่ๆ ในโครงการนำ�เสนอ เรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ
รวมทั้งวิธีการทำ�งาน เช่น การติดต่อประสานงานกับคนที่อายุมากกว่า หรือหน่วยงานต่างๆ
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นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาตัวเองในด้านการแสดงออผ่านกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการถอดบทเรียน
ร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนในกลุ่ม และเพื่อนต่างถิ่น ที่ได้สานสายใยความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำ�เสมอ จึงรู้สึกได้ว่า เส้นทางในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไม่ใช่เส้นทางทีโ่ ดดเดีย่ ว แต่เป็นเส้นทางทีม่ เี ยาวชนอีกหลายๆ
พื้นที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกัน
ระหว่างทางของการรอคอยและได้สัมผัสกับความเป็นไปในชุมชน ทำ�ให้ทีมงานเริ่มสังเกตเห็น
เค้าลางของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ที่วันนี้รู้ว่า
แม้แต่ อบต.ในพื้นที่ก็ไม่สามารถจัดการได้ เพราะไม่มีที่ทิ้ง บ่อทิ้งขยะที่เคยทิ้งก็เต็ม อบต.จึงไม่รับ
จัดการขยะ แต่ให้ชาวบ้านจัดการกันเอง แม้จะไม่ได้ทำ�โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ แต่ทีมงาน
ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมกับรณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตในโรงเรียนอย่างแข็งขัน
เพื่อลดการสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยหวังว่า แนวทางเหล่านี้จะเป็นความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่
ติดตัวนักเรียน และนำ�กลับไปเผยแพร่ขยายผลในชุมชนต่อไป

ครูผู้เอื้อการเรียนรู้
ด้านครูขิง-เนตรนภา สายเนตร ในฐานะที่ปรึกษาก็ได้เรียนรู้วิธีการที่พี่ๆ
ในโครงการปลูกใจรักษ์โลกจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ จนเกิดการทบทวน
ตนเองในบทบาทที่เคยสอนแบบกำ�หนดเวลา กำ�หนดขอบเขต กำ�หนดเป้าหมาย
ให้นักเรียน ก็ค่อยๆ ปรับตัว “เปิดพื้นที่” ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด
วิเคราะห์ และลงมือทำ�ด้วยตนเองมากขึน้ ซึง่ ครูขงิ ยอมรับว่า บางครัง้ ก็ตอ้ งฝืน
ต้องรอ เพราะว่าการเรียนการสอนมีระยะเวลากำ�กับทีท่ �ำ ให้ครูตอ้ งเร่งสอนให้ทนั
ตามแผนการสอน

“เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ โดยเฉพาะทักษะ
การคิด การวางแผนที่เป็นระบบ รวมทั้งประสบการณ์ชีวิต
ที่ได้ไปเปิดหูเปิดตาในโลกกว้าง ที่น�ำมาซึ่งความมั่นใจ
ในการด�ำเนินชีวิต”
“ตอนแรกเราอยากให้เด็กเข้าร่วมโครงการ เพราะอยากให้เขาได้ประสบการณ์ ให้เขาได้เจอเพื่อน
ไปเจอคนข้างนอก เราเป็นครูบางครั้งเราไม่มีเวลาสอนเด็ก เขาก็ไปเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การคิด
การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การประเมิน เพราะเวลาเราสอนกว่าเด็กจะมาถึงเราบางทีคาบหนึ่งเหลือ
เวลา 40 นาที เราจะสอนกระบวนการแบบทีพ่ ๆ
ี่ สอนก็ไม่ได้ เราไม่รมู้ าก่อนว่า โครงการเขาจะสอนเด็ก
แบบนี้ แต่ผู้อำ�นวยการเขาเคยมีประสบการณ์ เขาบอกว่า ส่งเด็กไปเลย เด็กจะได้มีประสบการณ์
ผลจะเกิดกับเด็ก และเด็กเราเป็นเด็กชนบทได้โอกาสที่จะเปิดหูเปิดตาก็เป็นสิ่งที่ดี พัฒนาเด็กได้แน่ๆ”
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สำ�หรับการสนับสนุนของครูทปี่ รึกษานัน้ ส่วนใหญ่จะมีบทบาทให้ค�ำ ปรึกษา
แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งกระตุน้ บ้าง เช่น กรณีทพี่ ๆ
ี่ ให้สง่ งาน ถ้าไม่เห็นงานก็ตอ้ งติดตาม
ถามไถ่ว่า นักเรียนทำ�หรือยัง หรือการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น
หากพบว่าเกินกำ�ลังของลูกศิษย์ก็จะช่วยอำ�นวยความสะดวก ซึ่งหลังจากผ่าน
การเรียนรูใ้ นโครงการมาระยะหนึง่ ครูขงิ บอกว่า เห็นถึงความเปลีย่ นแปลง
ของลูกศิษย์โดยเฉพาะทักษะการคิด การวางแผนที่เป็นระบบ รวมทั้ง
ประสบการณ์ชวี ติ ทีไ่ ด้ไปเปิดหูเปิดตาในโลกกว้าง ทีน่ �ำ มาซึง่ ความมัน่ ใจใน
การดำ�เนินชีวิตมากขึ้น
“เรื่องการคิดเองทำ�เอง แรกๆ ครูยอมรับว่าเด็กยังไม่ค่อยมี แต่เราก็ไม่ได้
คาดหวังว่าเขาต้องทำ�ได้สมบูรณ์แบบ แต่หลังๆ เขาทำ�ได้มากขึ้น เพราะเวลา
ทำ�งานในค่ายจะเห็นว่าพี่ๆ ที่ปรึกษาโครงการใจเย็นมาก ให้เวลาเด็กคิด ใช้เวลา
เท่าไรก็ได้ แต่เราซึ่งเป็นครูจะร้อนร้นว่า ทำ�ไมแค่นี้หนูตอบไม่ได้ อยากจะบอก
ไปว่า ทำ�อย่างนีส้ ิ จึงกลายเป็นว่าในฐานะครูเราเรียนรูเ้ ยอะมาก โดยเฉพาะเรือ่ ง
การให้เวลากับเขา ขอบเขตงาน เป้าหมายที่ต้องการ ครูก็นำ�มาปรับใช้ ให้เขาคิด
แก้ปัญหาเอง เราแค่สนับสนุนเป็นระยะๆ”
ระยะเวลาของโครงการและฤดูกาลทีด่ เู หมือนจะไม่สอดคล้องกัน ทำ�ให้
ช่วงเวลาของการ “รอ” ทำ�กิจกรรมที่ค้างอยู่ จนล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด
ของโครงการตามสัญญา แต่ทมี งานยืนยันว่า ยังคงจะสานต่อภารกิจทีเ่ ริม่ ไว้
ให้เสร็จสิ้นอย่างตั้งใจ ด้วยเพราะ “สำ�นึก” ว่าเป็น “หน้าที่” ที่อาสามาทำ�
จึงต้องทำ�ให้ส�ำ เร็จ เพราะผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จะเกิดประโยชน์ตอ่ สภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนที่ตนรัก
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โครงการนวัตกรรมสันป่าไร่
ที่ปรึกษา เนตรนภา สายเสือ
ทีมงาน
หม่อซาชิ มั่นคง
พัศดี ชานวาทิกตระกูล
สุรศักดิ์ แซ่ม้า
ชากร เกศแก้วพานกุล
เชิดศักดิ์ มั่นพัฒนาการ อนุรักษ์ ปิติแสงธรรม
บุญชู นกยูงวิไล
สมพิศ พิถีสะอาด
กฤษดา มั่นคง
สุภาภรณ์ คำ�อ่อน
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เรื่องวุ่นๆ ของ
วัยรุ่นรักป่า
โครงการต้นกล้ารักษ์ป่า ฮักนะ...โสกผีดิบ
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จากถนนหลวงสายหลัก เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินสายเล็กพอให้รถสองคันวิ่งสวนกันได้ บรรยากาศ
สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนา มุ่งหน้าสู่ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น ปลายทางคือ
“ป่าชุมชนโสกผีดบิ ” สถานทีท่ เี่ ด็กและเยาวชน กลุม่ เยาวชนกล้าดี กำ�ลังทำ�กิจกรรมภายใต้ โครงการ
ต้นกล้ารักษ์ป่า ฮักนะ...โสกผีดิบ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาป่าชุมชนโสกผีดิบให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางพืชพรรณไม้และวัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อดูแลรักษาป่าให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

กล้าได้...แต่ต้องกล้าดี
กลุ่มเยาวชนกล้าดี เป็นเด็กและเยาวชนจิตอาสาในตำ�บลโสกนกเต็น และจากชุมชนข้างเคียงที่
รวมตัวกันมากว่า 5 ปีแล้ว มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองและ
ชุมชน ภายใต้การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำ�บลโสกนกเต็น (อบต.โสกนกเต็น) ปัจจุบันมีการ
ทำ�กิจกรรมต่อเนือ่ งเป็นรุน่ ที่ 3 เมือ่ เห็นว่า โครงการปลูกใจรักษ์โลก มีเป้าหมายสอดคล้องกับกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มทำ�อยู่ จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพการทำ�งานของกลุ่มให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น
“พวกเราได้รับแรงบันดาลใจและเห็นตัวอย่างดีๆ จากรุ่นพี่ที่มีจิตอาสาเข้ามาทำ�งานเพื่อชุมชน
จึงอยากทำ�ให้ได้เหมือนรุ่นพี่ และส่งเสริมน้องๆ รุ่นต่อไปให้เข้ามามีบทบาทสานต่องานในชุมชน”
คือจุดเริ่มต้นที่ มิ้นท์-อมรรัตน์ สิงห์สา พี่ใหญ่ของกลุ่มเยาวชนกล้าดี อาสาเข้ามาสานต่องานของ
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“การวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่ท�ำให้งานเดินไปได้ด้วยดี แม้จะไม่ราบรื่น
ทั้งหมด แต่มีทิศทางมากขึ้น เพราะทีมงานรับรู้งานร่วมกัน หากมีสิ่งไหน
ขาดตกบกพร่องจะได้ช่วยกันย�้ำเตือนหรือทักท้วง ท�ำให้ภาระไม่ให้ตกที่ใคร
คนใดคนหนึ่ง”
รุ่นพี่ และไม่ผิดหวังเมื่อการเข้าร่วมกลุ่มครั้งนี้ทำ�ให้เธอ
และเพือ่ นๆ ในกลุม่ มีพฒ
ั นาการด้านการทำ�งานเป็นทีม
ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ โดยเฉพาะ “วิธีการทำ�งาน” ที่ให้ความ
สำ�คัญกับ “การประชุม” แทนที่จะมองว่า การประชุม
เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ แต่เป็นเวลาทีด่ แี ละมีความสุขทีท่ มี งาน
ได้มาพบปะพูดคุยกันแล้ว การประชุมยังช่วยให้งาน
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี
“การทำ�งานที่ผ่านมา เรามองกว้างๆ ว่าอยาก
ให้คนในชุมชนรู้ว่าป่าดีอย่างไร อยากพัฒนาป่าให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่เคยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั ป่าโดยตรง พอพีๆ
่ พาคิดวิเคราะห์ให้เห็น
เป้าหมายชัดเจน เราก็คดิ ต่อได้วา่ จะทำ�กิจกรรมอะไร
ควรดึงใครมามีสว่ นร่วม และควรขอความช่วยเหลือ
จากใคร” มิ้นท์ กล่าว

แผนงาน “เข็มทิศ” น�ำทางสู่
ความส� ำเร็จ
มะนาว-จันทิมา แข็งฤทธิ์ เล่าถึงบทเรียนสำ�คัญ
ที่เธอได้เรียนรู้จากการทำ�งานโครงการต้นกล้ารักษ์ป่า
ฮักนะ...โสกผีดบิ คือ การวางเป้าหมาย การวางแผนงาน
และการแบ่งบทบาทหน้าที่ ซึ่งช่วยให้งานสำ�เร็จง่ายขึ้น
เพราะการวางแผนจะเป็ น เข็ ม ทิ ศ นำ � ทางให้ ไ ปถึ ง
เป้าหมายได้ ต่อให้เดินหลงทางก็ยังวกกลับมาใหม่ได้
ทันท่วงที
ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนการทำ�งานทั้งหมดของทีมจึง
เกิดขึน้ จากการระดมความคิดของสมาชิก ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น ถกเถียง และยอมรับในมติ แล้วนำ�ไปสู่
การเตรียมความพร้อม การแบ่งบทบาทหน้าที่ จากนั้น
ลงมือทำ�แต่ละงานด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน

เต้-สุทธินนั ท์ ธรรมธร เล่าว่า สถานการณ์ปญ
ั หาที่
เกิดขึ้นกับป่าชุมชนโสกผีดิบมี 3 ส่วน ได้แก่ 1. ป่าโดน
บุกรุกแปลงเป็นพื้นที่ทำ�การเกษตร 2. การลักลอบ
ตัดต้นไม้ใหญ่ในป่า 3. ชาวบ้านนำ�ขยะไปทิ้งในป่า
สร้างมลภาวะจนระบบนิเวศบางส่วนเสียสมดุล
อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้ปา่ กลายเป็นแหล่งเรียนรูท้ าง
พื ช พรรณไม้ แ ละวั ฒ นธรรม ที ม งานจึ ง ออกแบบ 5
กิจกรรม ได้แก่ การสำ�รวจและเก็บข้อมูลสภาพป่าและ
พืชพรรณไม้ การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมผ่านหอกระจายเสียงของ
ชุมชน การออกบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้
เรื่องสมุนไพรสู่ชุมชน และการจัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อ
รายงานความคืบหน้าการทำ�กิจกรรมของเยาวชน
โดยงานนี้ทีมงานต้องสวมบทบาทการเป็นนักสำ�รวจ
นักประสานงาน พี่เลี้ยง และนักประชาสัมพันธ์
น้ำ�ฝน-ศิวพร สุริยะพงษ์ ที่รับบทบาทนักสำ�รวจ
บอกว่า เธอนำ�ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานป่าชุมชน
ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพป่าและประวัติความเป็นมา
คล้ายกับป่าชุมชนโสกผีดิบมาใช้
“ตอนนั้นคิดว่าถ้าเขาทำ�ได้เราก็ต้องทำ�ได้” น้ำ�ฝน
กล่าว
“พวกเราลงไปสำ�รวจป่าก่อนที่จะพาน้องๆ ใน
ชุ ม ชนเข้ า ไปศึ ก ษาเส้ น ทางธรรมชาติ เราต้ อ งรู้ ด้ ว ย
ตัวเองก่อนถึงจะพาน้องๆ ไปได้” เต้ กล่าว
แม้จะมีประสบการณ์มาบ้าง แต่ปัญหาก็มีมาให้
แก้ไข อาร์ต-จิรายุ ศรีทาสร้อย เล่าว่า ความไม่พร้อม
เพรียงและขาดการสือ่ สารทีด่ ี ทำ�ให้การทำ�งานล่าช้าและ
ผิดพลาด
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“เป็นเพราะพวกเราไม่ประชุมสรุปงานกันให้ชัดเจน วันที่สำ�รวจป่าพวกเรานัดกันตั้งแต่เช้า เพื่อน
บางคนมาไม่ได้ก็ไม่แจ้งให้กลุ่มรู้ ทุกคนก็รอ จากที่นัดตอนเช้ากว่าจะได้สำ�รวจป่าจริงๆ เวลาก็ล่วงเลย
ไปตอนบ่าย ซึ่งวันนั้นเรานัดพี่ๆ โครงการปลูกใจรักษ์โลกและผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวให้ช่วยนำ�ทาง
โชคยังดีที่บ้านผู้ใหญ่อยู่ใกล้ป่าอยู่แล้ว เลยไม่มีปัญหา” อาร์ต กล่าว
เหตุทท่ี มี งานขอให้ผใู้ หญ่บา้ นบ้านหนองบัวเป็นผูใ้ ห้ความรู้ เพราะผูใ้ หญ่คลุกคลีอยูก่ บั ป่าบริเวณนี้
มานาน จึงสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของป่า พืชพรรณดัง้ เดิมทีส่ ญ
ู หายไป พืชพรรณ
ที่ยังคงอยู่ รวมทั้งประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษในป่าหรือประเพณีสงกู่ ที่แสดงให้เห็นว่าป่าเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชนมาช้านาน
แม้กิจกรรมแรกจะผิดแผนไปบ้าง แต่ก็ทำ�ให้ทีมงานเห็นว่า การวางแผนงานเป็นสิ่งสำ�คัญ
โดยแป้-รุ่งอรุณ จันลี ย้ำ�ว่า ยิ่งทีมมีการวางแผนระยะยาวมากเท่าไร ก็จะส่งผลดีต่อการจัดสรรเวลา
ของสมาชิกให้ทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากทีมงานศึกษาอยู่คนละโรงเรียน ต่างระดับชั้น และ
ต่างหมู่บ้าน เวลาจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง
“หลังจากนั้นเราเรียกประชุมอย่างเป็นทางการในเฟซบุ๊ก แล้วก็โทรนัดย้ำ�อีกที พอมาประชุมได้
แผนงานระยะยาวว่าแต่ละเดือนจะทำ�อะไร ใครรับผิดชอบหน้าที่ไหน ทำ�เป็นปฏิทินการทำ�งาน
ระยะยาวเพื่อให้แต่ละคนบริหารจัดการเวลาของตนเอง หากเพื่อนไม่ว่างก็ขอให้บอก เพราะ
ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ หรือไม่ก็ให้คนที่เหลือช่วยกันทำ�ต่อได้ การทำ�งาน
จะได้ไม่มีปัญหา” แป้ง อธิบาย
มิน้ ท์ เสริมว่า การวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าทีท่ �ำ ให้งานเดินไปได้ดว้ ยดี แม้จะไม่ราบรืน่ ทัง้ หมด
แต่มีทิศทางมากขึ้น เพราะทีมงานรับรู้งานร่วมกัน หากมีสิ่งไหนขาดตกบกพร่อง ทีมงานจะได้ช่วยกัน
ย้ำ�เตือนหรือทักท้วง ทำ�ให้ภาระไม่ให้ตกที่ใครคนใดคนหนึ่ง

“ป่ าโสกผีดิบไม่ใช่ของพวกเรา ถ้าเราไม่สร้างการตระหนักรู้
แล้วท�ำอยู่กลุ่มเดียว โดยไม่ดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมคงยากที่จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากทุกฝ่ ายรับรู้สภาพปั ญหา ช่วยกันแก้ไข
หลายๆ มือร่วมกันย่อมดีกว่ามือเดียว”

เชื่อมร้อยชุมชนร่วม “รักป่า”
เห็นได้ชัดเจนว่า การทำ�งานชุมชนนั้น นักประสานงานเป็นบทบาทสำ�คัญไม่แพ้บทบาทอื่น
ทีมงานจึงต้องประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้ช่วยนำ�ทางเก็บข้อมูลในป่า ทั้งยัง
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายภายนอก เพื่อออกไปศึกษาดูงานขยายขอบเขตความรู้ อาทิ
ประสานงานกับ อบต. และโรงเรียนประจำ�หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียน
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ เป็นต้น การสร้างสายสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนที่พวกเขารัก
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“ป่าโสกผีดิบไม่ใช่ของพวกเรา ถ้าเราไม่สร้าง
การตระหนักรู้ แล้วทำ�อยูก่ ลุม่ เดียว โดยไม่ดงึ คนอืน่
เข้ามามีสว่ นร่วมคงยากทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงได้
แต่หากทุกฝ่ายรับรู้สภาพปัญหา และช่วยกันแก้ไข
หลายๆ มือร่วมกันย่อมดีกว่ามือเดียว” แป้ง กล่าว
“ถ้ า เราไม่ ชั ก ชวนน้ อ งๆ ในโรงเรี ย นมาด้ ว ย
เด็กรุ่นหลังอาจไม่ช่วยกันรักษาป่า เพราะไม่เห็น
ความสำ�คัญ” อาร์ต เสริม
ด้วยความชัดเจนของแผนงานและข้อมูลป่าที่
ได้จากการลงมือสำ�รวจจริง ทำ�ให้ทีมงานได้รับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณจาก อบต.ทั น ที ที่ เข้ า ไป
ประสานงาน
“จริงๆ แล้วป่าชุมชนมี อบต.ดูแลภาพรวมอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ อบต.ก็พยายามขอคืนพืน้ ทีป่ า่ ทีถ่ กู บุกรุกจาก
ชาวบ้าน แต่กไ็ ม่ได้มกี ารเข้าไปฟืน้ ฟู พวกเราทำ�กิจกรรม
กับ อบต.มาตลอด ครั้งนี้เลยเข้าไปเสนอแผนงาน ทั้ง
ปฏิทินการทำ�งานและวิดีโอสำ�รวจป่าครั้งแรกให้นายก
อบต.ดู” น้ำ�ฝน อธิบาย
การประสานงานกับโรงเรียนก็ได้รบั ความร่วมมือจาก
ผู้อำ�นวยการของทั้ง 2 โรงเรียนเป็นอย่างดี มีนักเรียน

ต่างหมู่บ้านเข้ามาทำ�กิจกรรมด้วย ถือเป็นการขยาย
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้และทำ�ความรู้จักกับป่า
“พวกเราเข้าไปหาผู้อำ�นวยการโรงเรียน เพื่อชี้แจง
ข้อมูล โดยโรงเรียนนัดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-2 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนละ 15 คน มารับฟังด้วย ซึ่งน้องๆ ก็ให้ความ
สนใจดี” เต้ กล่าว
“รู้จัก รู้ใจ ให้ความสำ�คัญ” หลักคิดการเป็น
พี่เลี้ยงที่ดีเมื่อต้องผันตัวเองมารับบทบาท “พี่เลี้ยง”
ดูแลนักเรียน 30 คน ในกิจกรรมเดินสำ�รวจป่า ดูเหมือน
จะเป็นภาระหนัก เพราะนักเรียนกับทีมงานอายุไม่ตา่ งกัน
มากนัก พวกเขาจึงนำ�หลัก รูจ้ กั รูใ้ จ และให้ความสำ�คัญ
มาใช้ โดยทีมงานจัดรูปแบบกิจกรรมเดินสำ�รวจป่าออก
เป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเช้านำ�ข้อมูลสำ�รวจป่าพร้อม
ภาพถ่าย วิดีโอ และคลิปวิดีโอละครเร่ที่เคยบันทึก
การแสดงไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ม านำ � เสนอ นอกจากนี้ ยั ง มี
กิจกรรมตั้งคำ�ถามชวนคิดจากภาพประกอบที่น่าสนใจ
จากป่า โดยมิน้ ท์ตงั้ ชือ่ กิจกรรมในครัง้ นัน้ ว่า “เรือ่ งวุน่ ๆ
ของวัยรุ่นรักป่า”
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“บทบาทพี่เลี้ยงที่ส�ำคัญคือ ต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ
เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง รุ่นพี่ต้องท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน หลังจาก
ท�ำกิจกรรมจบครั้งหนึ่งก็ต้องชักชวนน้องๆ มาท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝั งจิตส� ำนึกและสร้างความผูกพันกับป่ าให้เกิดขึ้นในใจ
อย่างถาวร”
“ตอนคิดกิจกรรม เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลย เพราะวัยของเราไม่ต่างกันมาก เราไม่ชอบอะไรที่
วิชาการเกินไป เลยตั้งชื่อการนำ�เสนอให้คล้ายซีรีส์เกาหลี แล้วคิดคำ�ประกอบภาพที่ให้ทั้งความรู้และ
สร้างความบันเทิงไปพร้อมกัน เลือกเพลงและคิดคำ�ประกอบภาพทีใ่ ช้ภาษาดึงดูดใจวัยรุน่ ” มิน้ ท์ อธิบาย
ส่วนกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติในภาคบ่าย ใช้วิธีแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คละชั้นเรียน
แต่ละกลุ่มจะมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมกับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พร้อมกำ�หนดโจทย์ให้ทุกคน
จดบันทึกชื่อพันธุ์พืชและสัตว์อย่างละ 10 ชนิดจากคำ�แนะนำ�ของปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งเก็บขยะ
ที่เจอระหว่างทางใส่ถุงดำ� กลุ่มไหนเก็บได้มากที่สุดจะมีรางวัลให้
“พอรูแ้ บบนี้ อบต.ก็สง่ รถขนขยะมาช่วยขนขยะออกไปด้วย” แป้ง กล่าวถึงความร่วมมือทีไ่ ด้รบั
มะนาว บอกว่า สำ�หรับบทบาทพี่เลี้ยงที่สำ�คัญคือ ต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่น้องๆ เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง รุ่นพี่ต้องทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน หลังจากทำ�กิจกรรม
จบครั้งหนึ่งก็ต้องชักชวนน้องๆ มาทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกและ
สร้างความผูกพันกับป่าให้เกิดขึ้นในใจอย่างถาวร
“เมื่อก่อนเห็นรุ่นพี่ทำ�เป็นตัวอย่าง เราก็อยากมาทำ�กิจกรรมด้วย ถ้าน้องๆ เห็นเราทำ�เขาคงมี
แรงใจอยากทำ�อย่างเราบ้าง แล้วคงยิ่งดีใจและภูมิใจถ้าเราไปชวนเข้ามาทำ�กิจกรรมเรื่อยๆ”
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“จากเด็กที่ท�ำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ติดเกมไปวันๆ ผลการเรียนไม่ดีเด่น
ไม่มีความรับผิดชอบ แต่เพราะมีเพื่อนๆ พี่ๆ คอยสอน อาร์ตจึงน�ำผลการเรียน
มาการันตี เพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่า ถึงแม้จะมาท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนแต่
ผลการเรียนก็ไม่ตกต�่ำ แถมดีข้ น
ึ อีกต่างหาก จากที่พ่อแม่ไม่อยากให้มารวมกลุ่ม
กับเพื่อนๆ ก็ยิ่งส่ งเสริม เพราะเชื่อว่าการท�ำกิจกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงลูกได้”

กล้าเปลี่ยนแปลง
หลั ง ผ่ า นบทบาทนั ก สำ � รวจ นั ก ประสานงาน
และพี่ เ ลี้ ย งไปแล้ ว ก็ เข้ า สู่ บ ทบาทสุ ด ท้ า ยนั่ น คื อ
นักประชาสัมพันธ์ คราวนี้ทีมงานขอใช้เวทีคืนข้อมูล
ชุมชนให้ความรู้แก่คนในชุมชน และเป็นการรายงาน
ความคืบหน้าการทำ�กิจกรรมในโครงการให้ผู้ใหญ่ใน
ชุมชนได้รับรู้
“วิธเี ชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่วมก็ใช้วธิ กี ระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์และประกาศทางเฟซบุ๊กชวนให้คนใน
ชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมเวที ผลตอบรับจากผู้ใหญ่
ทำ�ให้เราสัมผัสได้ว่า ผู้ใหญ่สนใจสิ่งที่เด็กอย่างเราทำ�
เพราะเราคิดจริง ทำ�จริง และกิจกรรมทีเ่ ราทำ�ก็ชว่ ยฟืน้ ฟู

ป่าในระยะยาวได้จริง...เมือ่ เห็นแบบนีท้ �ำ ไมเขาจะไม่ให้
ความร่วมมือ” อาร์ต เอ่ยขึ้น
ไม่เฉพาะแค่ผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนมุมมองความคิดที่
มีต่อเด็ก แม้แต่ทีมงานเองก็ได้พัฒนาความคิดและ
พฤติกรรมของตนเองตลอดเส้นทางการทำ�กิจกรรม
เพื่อชุมชน
มิ้นท์ เล่าถึงพัฒนาการของทีมว่า จากเดิมการ
ทำ�งานของกลุม่ ต้องอาศัยพีเ่ ลีย้ งคอยชีแ้ นะอยูต่ ลอด
แต่ปจั จุบนั สามารถพูดได้วา่ กิจกรรมทัง้ หมดเกิดขึน้
จากความคิดและการลงมือทำ�ของกลุม่ เยาวชนกล้าดี
ร้อยเปอร์เซ็นต์
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“พอเราทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนบ่อยๆ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คือ เราจะนึกถึงคนอื่นมากขึ้น
คิดและอยากทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ จากเดิมคิดแค่ว่าเป็นหน้าที่ ตอนนี้รู้สึกว่า
เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน แล้วทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด”
ขณะที่มะนาว บอกว่า การทำ�โครงการร่วมกับเพื่อนๆ ทำ�ให้เธอเห็นประโยชน์ของการทำ�งาน
เป็นทีม และเห็นว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา การร่วมมือกันทำ�ให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
การลงมือทำ�คนเดียวอาจคิดได้ไม่ดีเท่าหลายๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�
ด้านอาร์ต มองว่า การเข้ามามีสว่ นร่วมทำ�กิจกรรมเป็นเครือ่ งพิสจู น์ตวั เอง เพือ่ ให้พอ่ แม่ยอมรับ
และเห็นว่าเขาก็มดี ี จากเด็กทีท่ �ำ อะไรไม่เป็นชิน้ เป็นอัน ติดเกมไปวันๆ ผลการเรียนไม่ดเี ด่น ไม่มี
ความรับผิดชอบ แต่เพราะมีเพื่อนๆ พี่ๆ คอยสอน อาร์ตจึงนำ�ผลการเรียนมาการันตี เพื่อพิสูจน์
ให้พอ่ แม่เห็นว่า ถึงแม้จะมาทำ�กิจกรรมเพือ่ ชุมชนแต่ผลการเรียนก็ไม่ตกต่�ำ แถมดีขนึ้ อีกต่างหาก
จากที่พ่อแม่ไม่อยากให้มารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ก็ยิ่งส่งเสริม เพราะเชื่อว่าการทำ�กิจกรรมเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงลูกได้
“ผมรู้แต่ว่าผมต้องทำ�ให้ได้ พิสูจน์ตัวเองให้ได้ เพื่อให้ทุกคนยอมรับผม” อาร์ต เอ่ยขึ้นด้วย
น้ำ�เสียงสั่นเครือ
ผลลัพธ์จากความพยายามทำ�ให้ปจั จุบนั อาร์ตกลายเป็นเด็กทีม่ คี วามรับผิดชอบ และได้รบั
ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้ทำ�หน้าที่รองประธานสภาเด็กและเยาวชนโสกนกเต็น
ส่วน เต้ บอกว่า จากที่เคยเป็นคนอยู่ไม่นิ่ง ชอบแกล้งแหย่คนอื่น การทำ�งานขัดเกลานิสัยให้มี
สมาธิอยูก่ บั สิง่ ทีท่ �ำ “ผมถนัดงานศิลปะ ชอบทำ�มากกว่าชอบคิด เมือ่ ก่อนมาเพราะอยากทำ� แต่ตอนนี้
ไม่ได้แค่อยากทำ� แต่คิดจะทำ�มากขึ้นด้วย”
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ด้าน น้ำ�ฝน ยอมรับว่า เธอไม่ใช่เด็กในพื้นที่ แต่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะ
อยากมี ผ ลงานไปใช้ ส มั ค รเรี ย นต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ค วามเสี ย สละและ
ความอิ่มใจที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือทำ�ประโยชน์ให้ผู้อื่นขัดเกลาความคิด
ของเธอว่า ผลงานกลายเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น เพราะผลตอบแทนที่
ยิ่งใหญ่กว่าคือ ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นอยู่เต็มหัวใจ
จุดเด่นของกลุม่ เยาวชนกล้าดีทเี่ ห็นได้ชดั เจน คือ การมุง่ มัน่ คิดและทำ�
กิจกรรมด้วยใจอาสา มองสิง่ ใกล้ตวั เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า อย่างทีพ
่ วกเขาบอกว่า
“ในเมื่อชุมชนล้อมรอบด้วยป่า แล้วจะไปทำ�โครงการอื่นทำ�ไม” และการใช้
ศักยภาพหรือต้นทุนเดิมทีต่ วั เองมีมาขับเคลือ่ นกิจกรรม รวมถึงการผลักดัน
รุน่ น้องให้เข้ามาสานต่องานแล้ว ยังคิดดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ด้วยแนวคิดเช่นนี้พวกเขาจึงไม่เคยทำ�ตัวแปลกแยกจากผู้ใหญ่ เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีที่ผู้ใหญ่จัดขึ้น ทั้งยังเต็มใจช่วยกิจกรรมของ อบต.
อยู่เสมอ ด้วยคิดว่าสิ่งที่ทำ�ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย
ในชุมชน เพราะพวกเขาเชื่อว่า ป่าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของ
ทุกคน
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โครงการต้นกล้ารักป่า ฮักนะ...โสกผีดิบ
ที่ปรึกษาโครงการ จิราภรณ์ ศรีถาพร
ทีมงาน
อมรรัตน์ สิงห์สา
จันทิมา แข็งฤทธิ์
ศิวพร สุริยะพงษ์
จิรายุ ศรีทาสร้อย
สุทธินันท์ ธรรมธร อมรฤทธิ์ สิงห์สา
รุ่งอรุณ จันลี
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รวมพลังพิทักษ์ป่าชุมชน
โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life ภาค 2
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เมื่อโรงเรียนอยู่กับป่า แล้วป่ากำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ใครจะทำ�อะไรได้บ้าง?
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ตำ�บลหนองแวงนางเบ้า อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ติดกับ
ป่าชุมชนตำ�บลหนองแวงนางเบ้าที่ขาดการดูแลรักษา และอยู่นอกเหนือความสนใจของคนในชุมชน
จะว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ที่ป่าแห่งนี้ถูกละเลย แต่ความละเลยของคนในชุมชนไม่ได้เป็น
สิ่งการันตีว่าจะไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับป่า เมื่อพื้นที่ป่ากว่า 200 ไร่ ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด
เข้ามาดูแลอย่างเป็นทางการ จึงเกิดช่องว่างให้กลุม่ ผูล้ กั ลอบและคนในชุมชนบางกลุม่ ใช้โอกาสนีเ้ ข้ามา
ลิดรอนผืนป่า นำ�ทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ เห็ด ของป่า และพืชอืน่ ๆ รวมทัง้ ต้นไม้ใหญ่ออกไปใช้และขายเพือ่
ประโยชน์ส่วนตน
“เราโตมากับป่า เข้าป่าไปกับตายายตัง้ แต่เล็กๆ โตขึน้ มาก็ยงั เข้าป่ากับเพือ่ น เห็นป่าเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม เดี๋ยวนี้ต้นไม้ใหญ่และสัตว์ต่างๆ น้อยลง เห็ดหายากขึ้น และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือขยะ”
เต๋า-รัตนาภรณ์ ขวัญทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา พี่ใหญ่กลุ่ม
เยาวชน P.P.พิทักษ์โลก สะท้อนสภาพความเปลี่ยนแปลงของป่า พร้อมบอกถึงเป้าหมายการทำ�
โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life คือ 1. ฟื้นฟู ป้องกันและรักษาป่า 2.รวบรวมองค์ความรู้เรื่อง
ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิต และประโยชน์ของป่าชุมชน
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“ป่า” คือบ้านของเรา
“เพราะสนใจเรือ่ งป่าและสิง่ แวดล้อมอยูแ่ ล้ว พอครู
นำ�รายละเอียดโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาให้ดู ก็รู้สึก
สนใจ จึงรวมกลุม่ เพือ่ น 4 คน มาช่วยคิดช่วยทำ�กิจกรรม”
เต๋า เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำ�โครงการสายล่อฟ้า
Top Ten Life ปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยการทำ�กิจกรรม
ที่ผ่านมาทั้ง 2 ปี มีรูปแบบเหมือนเดิมคือ ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลพรรณไม้ในป่า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
พืชพรรณไม้ในชุมชนให้เป็นระบบ เพื่อให้คนในชุมชน
เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยมากขึน้ จัดเวทีเพือ่ ดึงคนในชุมชนให้
มาทำ�กิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน และกิจกรรมคืนข้อมูลแก่
ชุมชน
เมื่อได้ออกไปสำ�รวจป่าจนเห็นต้นตอของปัญหา
ที ม งานพบวิ ธี ที่ ผู้ ลั ก ลอบตั ด ไม้ ใช้ เ พื่ อ นำ � ไม้ อ อกไป
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งแนบเนี ย น โดยผู้ ลั ก ลอบมั ก ใช้
ยาป้ายให้ต้นไม้ยืนต้นตายแล้ว จึงนำ�ออกจากป่าไป
ใช้ประโยชน์ โดยไม่ถือเป็นความผิด
“ในความเป็นจริงต้นไม้ไม่ได้ตายเอง คนต่างหาก
ที่ทำ�” เท่ย์-กิตติกร ประสมบูรณ์ แกนนำ�เยาวชนรุ่นที่
3 เอ่ยขึ้น
นอกจากปัญหาเรื่องป่าแล้ว ปัญหาขยะมูลฝอยที่
กองทับถมอยู่เป็นหย่อมๆ ในป่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
ทำ�ลายระบบนิเวศ ทำ�ให้สมุนไพรและพรรณไม้ต้นเล็ก
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เมื่อได้ข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาป่าที่เป็นรูปธรรม ทีมงานจึงนำ�ข้อมูลที่ได้มา
เผยแพร่ให้ผู้นำ�ชุมชนและชาวบ้านรับรู้
“เมื่อเราเห็น เรารู้ เราก็ต้องบอกให้คนในชุมชนรู้
แล้วมาร่วมมือกับเรา” เต๋า กล่าว
เมื่อมีข้อมูลมากพอ ทีมงานจึงขอใช้โอกาสในเวที
ประชมคมหมู่บ้าน นำ�เสนอข้อมูลป่าให้คนในชุมชน
รับรู้ โดยเต๋า บอกว่า ทีผ่ า่ นมาทีมงานไม่ได้ออกไปสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนภายนอกจึงไม่มโี อกาสทำ�กิจกรรม
ร่วมกับผู้ใหญ่ และไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วผู้นำ�ในชุมชนเอง
ก็มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมารับผิดชอบดูแลรักษาป่าไม้ใน
ชุมชนเช่นกัน

“พวกเราประสานงานกับ อบต. และผูน้ �ำ หมูบ่ า้ น
จัดเวทีประชาคมขึ้นมา โดยมีผู้ใหญ่เข้าร่วมจาก
ทุกหมูบ่ า้ น เราก็ออกไปนำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม
มาได้ หลังจากนั้นกลุ่มผู้ใหญ่ก็ร่วมกันวางกฎกติกา
ชุมชนในการดูแลป่าข้างโรงเรียนทันที”
กฎกติกาชุมชนเพื่อดูแลป่าทั้ง 5 ข้อ1 ถูกประกาศ
ให้คนในชุมชนรับรูผ้ า่ นเสียงตามสายของแต่ละหมูบ่ า้ น
และมีการปักป้ายเตือนบริเวณป่า เพือ่ แจ้งค่าปรับอย่าง
เป็นทางการ

กิจกรรมท�ำเพื่อป่า
หลังจากคืนข้อมูลจากการสำ�รวจเพือ่ ขับเคลือ่ นใน
ระดับผูน้ �ำ ชุมชนแล้ว ทีมงานยังปลูกฝังจิตสำ�นึกรักและ
หวงแหนป่าให้แก่เด็ก เยาวชน ผูป้ กครอง และผูใ้ หญ่
ในชุมชนส่วนที่เหลือผ่านกิจกรรม T Shift G Share
และการลงแขกปลูกป่า โดย T ย่อมา Ten ผู้ร่วมงาน
แต่ละคนที่สมัครใจเข้าไปปลูกป่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
กล้าไม้คนละ 10 ต้น 5 ต้นเป็นไม้กินได้ ส่วนอีก 5 ต้น
เป็นไม้ประดู่ และต้นแดง ที่เหมาะกับป่าเต็งรัง ส่วน G
ย่อมาจาก Green ดังนัน้ Green Share จึงเปรียบเสมือน
การมาพบปะพูดคุย เพือ่ แลกเปลีย่ นเรือ่ งราวดีๆ เกีย่ วกับ
ป่าระหว่างคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน
T Shift G Share เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยมี
โรงเรียนพลพัฒนศึกษาเป็นแม่งาน ครูที่ปรึกษาช่วยทำ�
จดหมายเชิญผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
1

กฎกติกาชุมชน 5 ข้อ
1. หากจับได้วา่ ลักลอบตัดไม้ออกมาจากป่า ปรับตามวงปีของต้นไม้
วงละ 500 บาท
2. หากจับได้วา่ นำ�ขยะมาทิง้ ในป่า ปรับตามน้�ำ หนักกิโลกรัมละ 500
บาท
3. หากจับได้ว่าเผาป่าและรุกล้ำ�เขตแนวป่า ปรับ 500 บาท
4. หากจับได้วา่ ลักลอบทำ�ให้ตน้ ไม้ยนื ต้นตาย ด้วยการป้ายยาต้นไม้
ปรับต้นละ 500 บาท
5. หากทำ�ลายป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ได้รับความเสียหาย ปรับ
ป้ายละ 500 บาท
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นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำ�บล และผู้ปกครองนักเรียน ส่วนทีมงานประสานงานให้ผู้ใหญ่
ช่วยประกาศเสียงตามสายเชิญชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลจากการสำ�รวจถูกนำ�เสนอในแง่มุมที่เข้าใจง่ายขึ้น ผ่านบูธหรือฐานการเรียนรู้ที่กลุ่มแกนนำ�
เยาวชนจัดไว้ โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับภัยจากการทำ�ลายป่า ประโยชน์จากป่า ต้นไม้หายากในป่า และ
การปลูกต้นไม้ท่ีถูกวิธี เป็นต้น โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล จังหวัด
ขอนแก่น ให้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลทั้งหมดที่นำ�เสนอตามบูธ
ต่างๆ
“เรารู้จักพี่ๆ จากสวนพฤกษศาสตร์อยู่แล้ว เพราะเข้าไปขอข้อมูลและต้นกล้า จนพี่ๆ กลายเป็น
พี่เลี้ยงสำ�รวจป่าให้พวกเรา ปีก่อนโน้นเราขอต้นไม้จากสวนพฤกษศาสตร์มาปลูก 1,500 ต้น รอดจริง
ไม่ถงึ ครึง่ เพราะปลูกผิดวิธี เห็นว่าแค่เรือ่ งการปลูกต้นไม้กเ็ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรู้ ปีนจี้ งึ เน้นให้ความรูเ้ รือ่ ง
การปลูกป่าเป็นสำ�คัญ เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวสำ�หรับการลงแขกปลูกต้นไม้ในครั้งต่อไป” เต๋า อธิบาย
การจัดกิจกรรมลงแขกปลูกป่า แต่ละครั้งใช้กล้าไม้กว่า 1,500 ต้น ปีแรกในขอบเขตพื้นที่ 40 ไร่
และขยายเพิม่ ขึน้ อีกเท่าตัวกลายเป็นพืน้ ที่ 80 ไร่ในปัจจุบนั ซึง่ กล้าไม้ทนี่ �ำ ไปปลูกก็ได้มาจากการเข้าไป
สำ�รวจป่า ทีพ่ ๆ
ี่ จากสวนพฤกษศาสตร์แนะนำ�วิธเี ก็บเมล็ดพันธุไ์ ม้ทหี่ ล่นอยูต่ ามพืน้ มาเพาะเป็นต้นกล้า
สำ�หรับใช้ในการปลูกป่าต่อไป
การทำ�กิจกรรมต่อเนื่องถึง 2 ปี ทำ�ให้ปีล่าสุด T Shift G Share ได้รับความร่วมมือและ
เสียงตอบรับจากคนในชุมชนล้นหลาม โรงเรียนส่งนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายมาร่วมงาน
เกินกว่าทีค่ าดไว้เท่าตัว ส่วนในวันลงแขกปลูกป่า ก็ได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครองเกินคาดเช่นกัน

“เมื่อก่อนเป็นคนไม่ฟังใครเลย และไม่ยืดหยุ่น หากมอบหมายงานให้
คนอื่นท�ำก็ต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่าง แต่ตอนนี้เรียนรู้ที่จะไว้ใจคนอื่น
รับฟั งมุมมองความคิดของทีมงาน และให้เขาแสดงศักยภาพของตัวเอง”

เมื่อ “ป่าในใจ” งอกงาม
เต๋า บอกว่า ตลอด 2 ปีทที่ �ำ โครงการมาเห็นได้ชดั เจนว่า ป่าเกิดความเปลีย่ นแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นคือ มีการขยายขอบเขตพื้นที่ดูแลป่า และเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย
ที่เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกว่าที่พวกเขาจะผ่านกิจกรรมทั้ง 2 ปีมาได้ ต้องใช้ความอดทน
และไม่ย่อท้อ โดยทีมงานแต่ละรุ่นจะมีการประชุมและให้กำ�ลังใจกันตลอดเวลาที่ทำ�งานร่วมกัน
ทุกคนจึงเห็นภาพรวมของการฟืน้ ฟูปา่ ไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบ กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้
ตลอดระยะเวลาการทำ�โครงการ ทำ�ให้ทมี งานเห็นความเปลีย่ นแปลงของตัวเอง แกนนำ�เยาวชน
รุ่นที่ 2 และ 3 ที่เข้ามาสานต่อโครงการต่างมีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยไป
กว่ากัน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ขาดภาวะความเป็นผู้นำ�เท่านั้นเอง
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“น้องๆ จะไม่ค่อยพูด แต่ถ้าให้ลงแรงถึงไหนถึงกัน
บ้าพลังกว่าพวกพี่ๆ รุ่น 1 อีก ไม่คิดว่าจะมีรุ่นน้องเข้า
มาสานงานต่อ เพราะงานทีท่ �ำ ตรงนีท้ งั้ เหนือ่ ยและหนัก
แต่พอเอาเข้าจริงๆ กลับมีน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น
ให้ความสนใจมากขึน้ เรือ่ ยๆ อาจเพราะเราเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ใี ห้น้องเห็นมาก่อน” เต๋า ยืนยัน และกล่าวต่อว่ารูส้ กึ
พอใจและภาคภูมิใจกับกิจกรรมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ�ให้กับเยาวชน
รุ่นน้อง คงต้องใช้เวลาและเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้
แสดงออกอย่างต่อเนื่อง แต่การทำ�กิจกรรมนอก
ห้องเรียนเหล่านี้ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนให้มสี �ำ นึกความเป็นพลเมืองได้อย่างชัดเจน
แม้จะยังไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ได้
มากนัก แต่การเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
จนเกิ ด แรงจู ง ใจในการทำ � ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม
ตามกำ � ลั ง ที่ แ ต่ ล ะคนจะทำ � ได้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
“พวกเขามีใจ”

เท่ย์ อ้อน-อาภัสรา ธรรมราช และ ครีม-ศศิธร
ก้อนสีลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือแกนนำ�
เยาวชนรุ่นที่ 3 ที่เดินตามรอยรุ่นพี่อย่างแข็งขัน
เท่ย์ บอกว่า เขามาช่วยทำ�โครงการเพราะเห็นรุน่ พี่
ทำ�แล้วน่าสนุก อยูบ่ า้ นไม่มอี ะไรทำ� แต่มาทำ�กิจกรรม
ตรงนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้รู้จักพันธุ์ไม้
ในชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งการปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่าย
หากจะปลูกให้รอด แต่ก็เขาทำ�ได้
ส่วนอ้อนและครีม บอกว่า นอกจากได้รับความรู้
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เรียนรู้ระหว่างทำ�กิจกรรม
แล้ว โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารได้
เป็นอย่างดี จากเดิมที่เป็นคนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นเพราะกลัวคนอืน่ ไม่เข้าใจ ปัจจุบนั ทัง้ 2 คน
กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความตื่นเต้นน้อยลง หากต้อง
แสดงความคิดเห็นในกลุ่มหรือต่อหน้าผู้คนจำ�นวนมาก
เพราะรู้แล้วว่า หากไม่ยอมสื่อสารสิ่งที่คิดออกไป
ให้คนอื่นรับรู้ ยิ่งไม่มีทางทำ�ให้คนอื่นเข้าใจได้
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ด้านเต๋า กล่าวถึงแนวคิดการทำ�งานหลังทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนมาพักใหญ่วา่ ต้องใจเย็นให้มาก
และพร้อมตั้งรับกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี เมื่อก่อนเป็นคนไม่ฟังใครเลย และ
ไม่ยืดหยุ่น หากมอบหมายงานให้คนอื่นทำ�ก็ต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่าง แต่ตอนนี้เรียนรู้ที่จะไว้ใจ
คนอื่น รับฟังมุมมองความคิดของทีมงาน และให้เขาได้แสดงศักยภาพของตัวเอง

ครูผู้ “หนุนเสริม” การเรียนรู้

“การเรียนในห้องเรียน
ท�ำให้นักเรียนรู้แค่ผิวเผิน
ตามต�ำรา แต่การท�ำ
กิจกรรมนอกห้องเรียนท�ำให้
นักเรียนเรียนรู้ลึกขึ้นจาก
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว”

“ถ้าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ มนุษย์เราก็มี
ชีวิตอยู่ไม่ได้” ชัยภร สีมาตร ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
พลพัฒนศึกษา กล่าว และให้เหตุผลที่สนับสนุนการทำ�
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาอย่างเนื่องว่า
การจั ดการเรีย นรู้แ ละกระบวนการเรีย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลกช่วยดึงศักยภาพทีซ่ อ่ น
อยู่ ใ นตั ว ของนั ก เรี ย นออกมาได้ เพราะโครงการเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ล องคิ ด ลองทำ �
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทำ�โครงการด้านสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะช่วยปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรักและหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจของมนุษย์
ขณะทีค่ รูยพ
ุ นิ ลุนบง ทีป่ รึกษาโครงการ ยืนยันถึงประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการบูรณาการหลักสูตร
การเรียนการสอนเข้ากับโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การเรียนในห้องเรียนทำ�ให้นักเรียนรู้แค่ผิวเผิน
ตามตำ�รา แต่การทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียนทำ�ให้นักเรียนเรียนรู้ลึกขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
“เด็กทีน่ อ่ี ยูก่ บั ธรรมชาติ อยูก่ บั ป่าจนเฉยเมย ไม่สนใจสิง่ แวดล้อมรอบตัว เพราะเห็นแบบนีอ้ ยูท่ กุ วัน
แต่ครูช่วยดึงความสนใจเด็กในส่วนนี้ได้ ปล่อยให้เขาออกไปทำ�กิจกรรม ให้เขาได้ออกไปเห็นป่าจริงๆ
เห็นต้นตอของปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ใช่รแู้ ค่วา่ ป่ามีกปี่ ระเภทตามทีห่ นังสือบอก แต่ไม่รวู้ า่ ป่าใกล้โรงเรียน
ของตัวเองเป็นป่าประเภทไหน โครงการนี้ไม่ได้ทำ�ให้งานของครูยุ่งยากขึ้น ครูแค่นำ�โครงการที่นักเรียน
ทำ�อยู่มาปรับให้เข้ากับแผนการเรียนการสอนภาคปกติเท่านั้น”
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ครูยุพิน เสริมว่า กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสเด็กให้
ได้เก็บองค์ความรู้ด้านพืชพรรณไม้ท้องถิ่น เมื่อเขาได้เข้าไปสำ�รวจและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ความรูเ้ หล่านีก้ จ็ ะไม่สญ
ู หายไปไหน ทีส่ �ำ คัญเด็กๆ
ชวนกันทำ�ข้อมูลออกมาในรูปแบบอนุกรมวิธาน เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ครูยุพิน ยังสะท้อนความแตกต่างของการทำ�โครงการปลูกใจ
รักษ์โลกปีแรกและปีที่ 2 ว่า ปีแรกเน้นพัฒนาตัวเด็ก เพื่อสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้
และสร้างสำ�นึกของการทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่วนปีที่ 2 เมื่อกลุ่มแกนนำ�
เยาวชนมีความเข้าใจในกระบวนการทำ�งานมากขึ้น แผนการทำ�งานจึงเน้นไปที่
การสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชน
“ถ้าชุมชนไม่รบั รู้ ไม่มใี ครช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลป่าก็ไม่มปี ระโยชน์
ต่อให้เด็กๆ ปลูกต้นไม้เติบโตขึ้นมา คนที่ตัดก็ตัดไปเรื่อยๆ อยู่ดี...ป่าตรงนี้เคย
ไร้ความเป็นเจ้าของ แต่เด็กๆ ทำ�ให้ผู้ใหญ่หันกลับมามอง และสนใจได้”
แม้ตน้ ไม้ 3,000 ต้นทีป่ ลูกภายในระยะเวลา 2 ปี จะเหลือรอดตายเพียง
ครึ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่งอกงามขึ้นมาคือ “สำ�นึกความเป็นเจ้าของผืนป่า” ที่อยู่
ในใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเยาวชนใน
โรงเรียนใกล้ป่า กลับ “จุดประกาย” ให้ อบต.หันมาขับเคลื่อนนโยบาย
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ในตำ�บลจนออกเป็นเทศบัญญัติ ทัง้ ยังหนุนเสริมให้เด็ก
เยาวชนทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาป่าของชุมชนต่อไป
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โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life
ที่ปรึกษาโครงการ
ยุพิน ลุนบง
ทีมงาน
รัตนาภรณ์ ขวัญทอง กิตติกร ประสมบูรณ์
อาภัสรา ธรรมราช
ศศิธร ก้อนสีลา
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เราเปลีย
่ น...โลกเปลีย
่ น
โครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า
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การตั้งข้อสังเกตเมื่อเห็นปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าของ โจ้-พงศ์ภัค ศารามณ กับเพื่อนๆ
ยังไม่ได้น�ำ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงใดๆ หลังกลับจากเทีย่ วหมูบ่ า้ นของ ทิว-ภาณุพงศ์ ธงศรี ในวันนัน้
โจ้ยงั คงเล่นโซเซียลมีเดียด้วยความสนใจ วันดีคนื ดีเหลือบเห็นเพจทีถ่ กู แนะนำ�ในเฟซบุก๊ โจ้จงึ คลิก
เข้าไปในเพจของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เพราะเห็นข่าวรับสมัคร
เยาวชนทำ�โครงการปลูกใจรักษ์โลก ความสนใจผุดบังเกิด พร้อมๆ กับภาพขยะในป่าข้างทาง เนือ่ งจาก
ตอนอยู่โรงเรียนก็ทำ�กิจกรรมในชุมนุมสิ่งแวดล้อม เคยมีประสบการณ์ในการทำ�กิจกรรมปลูกป่าใน
ป่าเสื่อมโทรมมาบ้าง โจ้จึงหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพูดคุยกับทิว เพื่อสอบถามความสนใจ เมื่อเพื่อน
แสดงความสนใจ จึงระดมรายชือ่ เพือ่ นๆ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขือ่ งในพิทยาคาร อำ�เภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกลุ่มลูกเขื่องใน เสนอโครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า
มด-วรรณลินี ยอดบุญ พลอย-พิชญพรรณ บัญเจน อ้น-อรสา ครองยุติ ติ๊ก-อุไรวัลย์ สุภาพ
ขิม-นภสร บุญโกศล อาร์-อานนท์ ทองใบ และ โย-โยธิน หมายมัน่ คือทีมงานทีจ่ ะร่วมกันทำ�โครงการ
แม้เพือ่ นบางคนยังไม่รชู้ ดั ว่าจะทำ�อะไร แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นเพือ่ นกัน เคยเรียน เคยเล่น และทำ�กิจกรรม
ร่วมกันมา จึงเต็มใจเข้าร่วม โจ้ในฐานะโต้โผใหญ่จงึ ต้องคอยอธิบายงานให้เพือ่ นๆ ฟังตามทีต่ นเองเข้าใจ
พร้อมทัง้ ร่างโครงการส่ง โดยมีเป้าหมายโครงการคือ ทำ�ให้ปา่ อุดมสมบูรณ์และปลอดขยะ
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โจ้เล่าว่า ตอนรูว้ า่ ได้รบั การสนับสนุน รูส้ กึ ดีใจมาก
แต่เมื่อเห็นเอกสารมีคำ�แนะนำ�ของกรรมการแทบจะ
ทุกบรรทัด สร้างความสะเทือนใจให้กบั เขาเป็นอย่างมาก
เพราะยั ง ไม่ เข้ า ใจส่ิ ง ที่ ก รรมการแนะนำ � จนกระทั่ ง
พี่ตอง-จริยา ตาทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการปลูกใจ
รักษ์โลกนัดหมายให้ไปร่วมอบรม จึงสอบถามว่าต้อง
ทำ�อย่างไร คำ�ตอบที่ได้ทำ�ให้โล่งใจคือ มาอบรมก่อน
แล้วค่อยปรับข้อเสนอโครงการ
“ก่อนไปอบรม พวกเราเตรียมตัวหาข้อมูลก่อน
เพราะคิดว่าต้องนำ�เสนอให้ดีที่สุด ต้องพูดให้ตัวเองดูดี
ที่สุด” ทิว เล่าถึงการเตรียมตัวเข้าค่าย
บรรยากาศในการอบรม ที่พี่ๆ ช่วยกันซักถาม
เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการของกลุ่มเยาวชน
แต่ละกลุม่ ทำ�ให้ทมี งานเกิดความชัดเจนในเส้นทาง
การทำ�งานของตนเองมากขึ้น ที่เคยหวาดหวั่นก็เริ่ม
คลายใจ เพราะเห็นสภาพเพือ่ นกลุม่ อืน่ ว่าไม่ตา่ งกัน
การได้ ท บทวนเป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ
ทำ�ให้ทีมงานเกิดความชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่อยาก
เห็นยังเหมือนเดิมคือ “ป่าดงสวนหม่อนอุดมสมบูรณ์
และสะอาด” โดยสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ
การสร้างแกนนำ�เยาวชนเพื่อดูแลป่าชุมชนจำ�นวน
40 คน และผลักดันให้เกิดกติกาชุมชนในการรักษาป่า

ฟื้ นความทรงจ�ำ...สู่ ป่าที่ถูกลืม
ป่าชุมชนบ้านยางขี้นก หรือป่าดงสวนหม่อน
เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 157 ไร่ เป็นแหล่ง
หาอยู่ หากินของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอาศัยหาเก็บ
เห็ด แมลง และอาหารชนิดต่างๆ จากป่า ผืนป่าถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นป่าช้าเก่าซึ่งปล่อยให้
ต้นไม้ขึ้นเต็มที่ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ชาวบ้านตกลง
กันว่าจะแบ่งเป็นพื้นที่ทำ�กิน ซึ่งช่วงนั้นมีการสนับสนุน
ให้ชาวบ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม โดยพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนนี้
มีถนนตัดผ่านเข้าไปในป่า หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้าน
ก็เลิกปลูกต้นหม่อน และปล่อยให้ป่ารกร้าง ผู้นำ�ชุมชน
จึงนำ�ต้นยูคาลิปตัสเข้ามาปลูกแทน และก็เริ่มมีคนเอา

ขยะมาทิง้ ทัง้ ตรงปากทางเข้าป่า หรือขีร่ ถเข้าไปตามถนน
ที่ตัดผ่านป่า เพื่อเอาขยะเข้าไปทิ้งในป่า
หมู่บ้านยางขี้นกซึ่งทิวอาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านที่มี
อาณาเขตติดกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่า แต่ชาวบ้าน
ในชุมชนไม่ได้มีการดูแลรักษาป่า แม้จะมีกฎระเบียบ
เกี่ยวกับป่า แต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง ป่าจึงอยู่ใน
สภาพถูกปล่อยปละละเลยไร้คนดูแล
กิจกรรมแรกของทีมงานคือ การสำ�รวจข้อมูลชุมชน
รวบรวมประวัติความเป็นมาของป่า จากผู้รู้ในชุมชน
ใช้ศกั ยภาพของกลุม่ ซึง่ มีประสบการณ์ในการทำ�หนังสัน้
จัดการถ่ายทำ�วิดีโอไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล โดย
คาดหวังว่า จะนำ�วิดีโอไปฉายในค่ายที่จะจัดให้น้องๆ
แกนนำ�
“สำ�รวจข้อมูลครัง้ แรก พวกเราอัดวิดโี ออย่างดี โดยให้
พลอยเป็นพิธกี ร ทีค่ ดิ ไว้คอื เป็นวิดที ศั น์ให้ทงั้ ผูใ้ หญ่และ
เด็กดู ประเด็นทีศ่ กึ ษา เช่น ปัญหาขยะในป่า ความสำ�คัญ
ของป่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัติ
ของป่า เป็นต้น ที่แบ่งหัวข้อเช่นนี้ เพราะตอนนั้นเราจะ
เอาข้อมูลมาทำ�ค่าย จึงคิดว่าต้องเชือ่ มให้เด็กเห็นความ
สำ�คัญของป่าผืนนี้” ทิว เล่า
ข้ อ มู ล จากการไปสั ม ภาษณ์ ช าวบ้ า นในหมู่ บ้ า น
ยางขี้นก ทุกคนต่างชี้นิ้วออกจากตัว ต่างบอกว่าขยะที่
เห็นอยูข่ า้ งทางเป็นขยะทีค่ นภายนอกนำ�มาทิง้ โดยไม่มี
ใครยอมรับว่ามีส่วนในการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว
ทั้งๆ ที่เด็กๆ เคยเห็นชาวบ้านหิ้วขยะไปทิ้งระหว่าง
เดินทางไปนา แม้ข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริงจะ
ไม่สอดคล้องกัน แต่ทีมงานไม่ได้โต้แย้งอะไร เพียงแต่
รับรู้และสัมผัสได้ถึงท่าทีของชาวบ้านต่อสถานการณ์
ปัญหา
การจัดค่ายลูกเขื่องในปลูกใจให้น้อง ผิดแผนไป
จากที่กำ�หนดไว้ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม จึงไม่สามารถ
ประสานงานกับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาจำ�นวน 20 คน
จากโรงเรียนเขือ่ งในพิทยาคารได้ ทีมจึงปรับแผนเปลีย่ น
กลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆ จากโรงเรียนยางขี้นก ซึ่งทิว
มี ส ายสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ อำ � นวยการ จึ ง อนุ ญ าตให้
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมทัง้ หมด เพราะ
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แต่ละชั้นมีนักเรียนไม่มาก รวมแล้วจำ�นวน 28 คน ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่า ความรู้เกี่ยว
กับป่า และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับป่า โดยทีมงานออกแบบกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการบรรยายสลับกับ
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อไม่ให้บรรยากาศน่าเบื่อ ซึ่งก็ได้เพื่อนๆ จากอำ�เภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ที่เป็นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในโครงการปลูกใจรักษ์โลกอาสามาช่วยทำ�กิจกรรม
สันทนาการ
“การบรรยายที่เป็นเนื้อหาความรู้ เราจะไม่บรรยายเองเพราะเราเองก็ไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้น
แต่ใช้วิดีโอ และเชิญพ่อทองใส ธงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 มาให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา
ส่วนอาจารย์เสถียร ประกอบจันทร์ มาให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของป่า เพราะเป็นคนคิดเอา
ต้นยูคาไปปลูกในพื้นที่รกร้าง”
โดยทีมงานส่วนหนึ่งทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม ทิวและโจ้ช่วยสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ของวิทยากร
เป็นช่วงๆ พร้อมนำ�กระบวนการเรียนรู้โดยการฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องขยะ สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน
แล้วชวนน้องพูดคุยถึงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อปัญหา
และเพื่อประเมินผลการทำ�งาน โย บอกว่า หลังเสร็จจากค่าย พวกเขาสัมภาษณ์ตัวแทนน้อง
4 คนว่า น้องได้อะไรจากการเข้าค่ายครั้งนี้บ้าง น้องๆ ตอบว่า รักป่ามากขึ้น อยากดูแลป่า และ
จะไม่ทิ้งขยะ นับได้ว่าการจัดค่ายของพวกเขาประสบความสำ�เร็จแล้วในระดับหนึ่ง นั่นคือสามารถ
ปลุกจิตสำ�นึกรักป่าให้น้องได้

ก่อร่างสร้างฐานกติกา
เพราะอยากสร้างฐานให้นอ้ งๆ คิดได้ แต่หลังจากจบค่ายทีมงานยังไม่ได้เริม่ ทำ�กิจกรรมอะไร
กับน้องๆ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม จึงหันมาให้ความสำ�คัญกับการจัดประชุมในชุมชนแทน
เพื่อผลักดันให้เกิดกติกาของชุมชน แม้ว่าชุมชนจะมีกติกาของชุมชนอยู่แล้ว แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่า
เป็นกติกาที่คิดขึ้นมาโดยคณะกรรมการหมู่บ้านไม่กี่คน แล้วนำ�มาติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน แต่คน
ในชุมชนไม่ได้รับรู้ การบังคับใช้กฎกติกาจึงไม่เกิดผล พวกเขาจึงคิดสร้างกติกาขึ้นมาใหม่
โดยเป็นกติกาที่ชาวบ้านทุกคนร่วมกันคิด
โชคดีที่พ่อของทิวเป็นสารวัตรหมู่บ้าน และทิวเองก็มีบทบาทช่วยเหลืองานของชุมชนสม่ำ�เสมอ
จึงเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน การประสานขอเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อนำ�เสนอผลการสำ�รวจของ
เยาวชนจึงทำ�ได้ไม่ยาก ทีมงานจัดทำ�ใบปลิวและฝากผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายทั้งหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 10 ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน เชิญชวนให้ชาวบ้านมาประชุม ในขณะเดียวกันน้องๆ ที่เคยมาเข้าค่ายก็
เป็นแรงงานช่วยแจกใบปลิวให้ถงึ มือสมาชิกทุกครัวเรือน พร้อมทัง้ ยังเป็นกระบอกเสียงบอกเล่ากิจกรรม
ที่ได้ทำ�กับพี่ๆ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับรู้
เวที “เว้าสู่กันฟัง แล้วกะนั่งโสเหล่” จึงมีสมาชิกจากทั้ง 2 หมู่บ้านเข้าร่วมจำ�นวน 67 คน
จากจำ�นวนทั้งหมด 200 กว่าครัวเรือน โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปร่วมงานศพ รวมทั้งเกิดเหตุการณ์
ไฟไหม้บ้านในหมู่บ้าน จำ�นวนของผู้เข้าร่วมที่เกิน 1 ใน 3 จึงเป็นจำ�นวนที่ทีมงานยอมรับได้
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กระบวนการในเวที ทีมงานใช้การสืบค้นข้อมูล
ประวัติศาสตร์ชุมชนจากชาวบ้าน โดยจัดหมวดหมู่
ตามช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น รวมทั้งนำ�เสนอข้อมูล
ความสำ�คัญของป่า ปัญหาขยะทีพ
่ บเจอในป่าชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข โดยมีทวิ เป็นคนชวนพูดคุย
อาร์เป็นคนจับประเด็น ขณะทีท่ มี งานคนอืน่ ๆ ช่วยกัน
ลงทะเบียน ดูแลอำ�นวยความสะดวก โดยมีทีมงาน
เสริมคือ กลุม่ น้องๆ ทีเ่ คยเข้าค่ายเข้าร่วมประชุมกัน
อย่างคึกคัก
“เด็กๆ กระตือรือร้นตลอด เราบอกว่าเวทีประชุม
ไม่ต้องมาก็ได้ ขอตัวแทนแค่ 2 คนให้มาสะท้อนความ
คิดเห็นว่าตอนพี่ๆ จัดค่ายให้รู้สึกอย่างไร แต่น้องๆ
ยกโขยงปั่นจักรยานมากันเต็มศาลา บางคนมาถึงแล้ว
ไม่เห็นพ่อแม่ตนเองเข้าร่วมประชุมก็ปนั่ จักรยานไปตาม
ที่บ้าน เป็นบรรยากาศที่ทำ�ให้ผู้ใหญ่รู้สึกได้ว่า เด็กๆ มี
ความตื่นตัวแบบนี้แล้วผู้ใหญ่จะนิ่งเฉยได้หรือ แต่ก็
มีขอ้ เสียคือ น้องๆ พูดคุยหยอกล้อกันเสียงดังไปหน่อย”

ทิว เล่าบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในการ
ประชุม พร้อมทั้งเสริมถึงบทเรียนการทำ�งานครั้งนี้ว่า
“เนื่องจากผมกับอาร์ไม่เคยทำ�งานด้วยกัน เลยยัง
ไม่รทู้ างกัน อาร์จบั ประเด็นไม่ได้ ผมชวนชาวบ้านคุยอยู่
หั น ไปจะสรุ ปเนื้ อหา ปรากฏว่ า ไม่ มี ข้ อมู ลอะไรเลย
จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียกโจ้ที่ดูภาพรวมของ
งานมาช่วยจับประเด็นแทน” ทิวเล่า
“ตอนนั้นจับประเด็นไม่ได้ พอทิวเรียกโจ้มาช่วย
ก็รสู้ กึ เหมือนไม่มหี น้าทีต่ รงนัน้ เลยไปช่วยเสิรฟ์ น้�ำ แทน”
อาร์เล่า แถมสารภาพว่า รู้สึกไม่ดีที่ช่วยเพื่อนไม่ได้
การประชุมระดมแนวคิดเพือ่ หาวิธแี ก้ปญ
ั หาขยะ
และวิธีอนุรักษ์ป่าดงสวนหม่อน ได้หัวข้อหลักๆ ที่
ที ม งานส่ ง มอบให้ ค ณะกรรมการของหมู่ บ้ า นไป
ดำ�เนินงานต่อ เพื่อให้ได้กติกาของชุมชนที่ผ่านการ
ทำ�ประชาคมของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง
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หลังเปิดเทอม ทีมงานกลับไปทำ�กิจกรรมร่วมกับน้องๆ ทีเ่ คยมาเข้าค่าย โดยช่วยกันทำ�ป้ายรณรงค์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านนำ�ขยะมาทิง้ ในป่า มีพๆ
ี่ เป็นคนร่างแบบ น้องๆ ช่วยกันลงสี ข้อความ
บนป้ายทีส่ ะท้อนแนวคิดการรณรงค์ เช่น “บ้านของฉันคือถังขยะ” ทีห่ มายถึงขยะเป็นคนพูดว่า เขาไม่ควร
อยู่ในป่า เขาควรอยู่ในถังขยะ อาร์ เล่า
“ขอร้องล่ะ ไปทิ้งม่อง (ที่) อื่น” มด บอก
ส่วนตั๊ก เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า ป้ายรณรงค์ที่เขาออกแบบ เป็นการ์ตูนภาพเด็กผู้หญิงที่ใครๆ
มองก็รู้ว่าเป็นเธอ พร้อมข้อความอ้อนวอนว่า “อย่าทิ้งขยะนะคะ หนูขอร้อง”
ป้ายรณรงค์ทงั้ 3 แผ่นถูกนำ�ไปติดไว้ในบริเวณป่าทีม่ คี นมาทิง้ ขยะ พร้อมๆ กับทีท่ มี งานเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดการพื้นที่ของหมู่บ้านคือ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทำ�รั้วกั้นพื้นที่ป่าไม่ให้คนเข้าไปทิ้งขยะ

เราเปลี่ยน...โลกจึงเปลี่ยน
การทำ�กิจกรรมได้ปลุกสำ�นึกภายในของทีมงาน และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการทิง้ ขยะของตนเอง “เราประกาศตัวว่าเป็นผูด้ แู ลโลก พฤติกรรมของเราเริม่ เปลีย่ นแปลง
เราอาจจะเคยทิง้ ขยะไม่เป็นที่ พอเราทำ�งานแบบนี้ ก็รสู้ กึ ว่า เราจะไปชวนให้คนอืน่ เขาเปลีย่ นแปลง
แต่เรายังมีพฤติกรรมแบบเดิมมันไม่มปี ระโยชน์ เราก็ตอ้ งเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง ไม่กล้าทิง้ ขยะ
ไม่เป็นที่เป็นทาง รู้และตระหนักมากขึ้นว่าต้องทำ�อะไร อย่างไร” โจ้สะท้อน
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ขณะเดียวกันแต่ละคนก็เกิดทักษะในการทำ�งานจากการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น
“หนูได้เรียนรู้การตอบคำ�ถาม การวิเคราะห์ข้อมูล หนูชอบมากเพราะได้ฝึกใช้สมองคิดวิเคราะห์
หาเหตุผล ที่นำ�มาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน คือ หนูเป็นคนชอบเถียง แต่ตอนนี้หนูฟังเพื่อนมากขึ้น
เอาสิ่งที่เพื่อนพูดมาคิดด้วยเหตุผลว่า เพื่อนพูดถูกไหม แล้วถ้าเพื่อนถูกแล้วหนูผิดหนูก็ขอโทษ”
ตั๊ก เล่าถึงมุมเรียนรู้ของตนเอง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่พี่ๆ ใช้การตั้งคำ�ถามทีละขั้น ถ้าตอบ
ไม่ได้ ไม่ให้ผา่ น เหมือนเล่นเกม และถามทีละคน ให้ตอบโดยไม่ซ�้ำ กัน ซึง่ เป็นกระบวนการทีท่ �ำ ให้
ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และทำ�งานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

“ตลอดโครงการพี่ๆ จะกระตุ้นให้น้องๆ แต่ละทีมท�ำให้ดีที่สุด โดยไม่เน้น
ที่ความส� ำเร็จ แต่จะเน้นที่กระบวนการท�ำงานและกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งสิ่ งนี้ท�ำให้น้องๆ สบายใจที่จะบอกเล่าทั้งความส� ำเร็จและไม่ส�ำเร็จ
อย่างตรงไปตรงมา”
สำ�หรับมดนัน้ การทำ�งานครัง้ นีท้ �ำ ให้เธอได้เรียนรูบ้ ทบาทการเป็นผูต้ าม เพราะทีผ่ า่ นมาในการ
ทำ�กิจกรรมทุกครั้งเธอมักเป็นผู้นำ� เมื่อทำ�งานกับทิว ทิวมีภาวะผู้นำ�มากกว่า เธอก็ได้รับความรู้สึก
ของการเป็นผูต้ ามบ้าง เมือ่ กลับไปเป็นผูน้ �ำ อีกครัง้ มดจึงเข้าใจว่า คนทีเ่ ป็นผูต้ ามเขารูส้ กึ อย่างไร แล้วยัง
ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนการทำ�งานที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น
มด ยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า ความที่เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว พ่อแม่จึงค่อนข้างห่วงและ
หวง ชีวติ ทีผ่ า่ นมาของเธอจึงไม่คอ่ ยได้ไปไหนไกลๆ การทำ�งานกับเพือ่ นๆ ในครัง้ นีเ้ ปิดโลกการเรียน
รู้เรื่องทักษะชีวิต ที่เพื่อนบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องปกติที่เขาทำ�กัน แต่สำ�หรับมด
นั้นบางเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ เช่น การไปกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเดินทางไกลโดย
ไม่มผี ใู้ หญ่ไปด้วยครัง้ แรก การต้องอยูท่ า่ มกลางคนแปลกหน้าคนเดียวครัง้ แรก “บางทีโจ้เขาก็สอน
แต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำ�ลังสอนหนูอยู่ เช่น การจองตั๋วรถทัวร์ หนูไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำ�อย่างไร เพราะไม่
เคยเดินทางคนเดียว พอเห็นโจ้ทำ� จึงได้เรียนรู้ไปด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ”
สำ�หรับโจ้แล้ว การทำ�โครงการนีค้ อื กระบวนการเรียนรูท้ แ่ี ปลกใหม่ เพราะตลอดโครงการพี่ๆ จะ
กระตุ้นให้น้องๆ แต่ละทีมทำ�ให้ดีที่สุด โดยไม่เน้นที่ความสำ�เร็จ แต่จะเน้นที่กระบวนการทำ�งาน
และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งนี้ทำ�ให้น้องๆ สบายใจที่จะบอกเล่าทั้งความสำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ
อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้ งสร้างภาพหรือโกหกว่าทำ�งานสำ�เร็จ นอกจากนีก้ ารทำ�งานกับเพือ่ น
ทำ�ให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันลึกซึ้งมากขึ้น จึงรู้จักรู้ใจกันมากขึ้นว่า พฤติกรรมเช่นไรที่เพื่อนชอบ
หรือไม่ชอบ สิ่งนี้ช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ด้านทิว ยืนยันความรูส้ กึ ในแนวทางเดียวกันว่า “โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีด่ มี าก ทำ�ให้ได้เรียนรู้
สอนให้เราไม่โกหกเหมือนกับทีโ่ จ้พดู ทีผ่ า่ นมาทุกโครงการทีส่ ง่ เข้าไปจะต้องเป็นโครงการทีด่ ที สี่ ดุ
เลิศเลออลังการงานสร้าง แต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่ามันจะเป็นจริงไหม สามารถทำ�ได้จริงไหม
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โครงการนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันตอนที่ไปค่ายครั้งแรก มีกระบวนการให้เรา
ได้เรียนรู้ นอนทำ�งานกลิ้งเกลือกอยู่ตรงนั้น ทำ�ให้ความคิดของเราปลอดโปร่ง
ความคิดของเราอาจจะเริ่มจาก 0 แล้วค่อยๆ ไป 1 ค่อยๆ เรียนรู้ แล้วย้อนกลับ
มาดูอกี ทีวา่ ตอบหัวข้อหลักของเราได้ไหม แล้วถ้าเราลงมือทำ�จะเป็นจริงได้ไหม”
นอกจากความชื่นชมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการแล้ว ทิว บอกว่า
การทำ�งานครัง้ นีท้ �ำ ให้เขารูจ้ กั จัดการอารมณ์ของตัวเอง จากคนอารมณ์รอ้ น
ไม่ฟังใคร ก็เริ่มพูดน้อยลง รับฟังคนอื่นมากขึ้น และสิ่งสำ�คัญคือ การได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นต่างกลุม่ ทำ�ให้เห็นรูปแบบวิถชี วี ติ ทีห่ ลากหลาย
ทำ�ให้ย้อนกลับมาตั้งคำ�ถามในเรื่องเป้าหมายชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง
มากขึ้นว่า อยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร
“การได้เห็นโอกาสของเพือ่ นๆ พีๆ
่ ทำ�ให้ผมได้ยอ้ นมองว่า เราต้องตอบคำ�ถาม
ของชีวติ ว่า เราจะทำ�อะไร เพือ่ อะไร ทำ�แล้วเรามีความสุขไหม แล้วเราจะสามารถ
ทำ�ไปตลอดชีวิตของเราได้ไหม”
ทิว เล่าถึงหลักคิดในการกำ�หนดเป้าหมายชีวิต ที่แม้ตอนนี้ยังไม่สามารถ
ตอบตนเองได้ชัดเจน แต่ก็มีหลักคิดในการพิจารณา
จากคำ�ถามเรื่องราวของบ้านเพื่อน นำ�มาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของทีมงาน แม้วา่ ไม่ใช่บา้ นของตนเอง แต่ทกุ คนเต็มใจทีจ่ ะช่วยให้บา้ นของ
เพื่อนสะอาดและอุดมสมบูรณ์ การทำ�งานที่ทำ�ให้สัมผัสถึงน้ำ�จิตน้ำ�ใจของ
กันและกัน สานความสัมพันธ์ในกลุ่มให้แน่นเฟ้น ทักษะที่ถูกพัฒนาเป็น
ทักษะชีวิตช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถเอาตัวรอดในสังคม
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำ�ให้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของถิ่นเกิด แม้จะไม่ใช่บ้านเกิด แต่เมื่อพิจารณา
ความเชือ่ มโยงแล้ว ไม่ส�ำ คัญว่าเป็นป่าของหมูบ่ า้ นไหน ก็เป็นป่าของอำ�เภอ
เขือ่ งใน เป็นป่าของจังหวัดอุบลราชธานีทเ่ี ราอาศัยอยู่ เป็นป่าของประเทศไทย
และเป็นป่าของโลก เป็นบ้านของเรา เป็นโลกของเราทีต่ อ้ งช่วยกันดูแลรักษา
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โครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า
ที่ปรึกษาโครงการ
สุรพล ยะคำ�ป้อ
ทีมงาน
พงศ์ภัค ศารามณ
ภาณุพงศ์ ธงศรี
วรรณลินี ยอดบุญ
พิชญพรรณ บัญเจน
อรสา ครองยุติ
อุไรวัลย์ สุภาพ
นภสร บุญโกศล
อานนท์ ทองใบ
โยธิน หมายมั่น
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ปลูกป่า...ปลูกใจ
โครงการสลันปรีเซราะแอง
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“ความไม่รู้” เหตุผลสำ�คัญของการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เมื่อไม่รู้จึงไม่เห็น
ความสำ�คัญ เมื่อไม่เห็นความสำ�คัญจึงไม่เห็นคุณค่า เมื่อไม่เห็นคุณค่าก็ไม่เห็นความจำ�เป็นที่จะต้อง
รักษาสิ่งนั้นไว้ จนเกิดเป็นวงจรแห่งการทำ�ลายที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
บนเนือ้ ทีป่ า่ กว่า 700 ไร่ในเขตตำ�บลหนองปล่อง อำ�เภอชำ�นิ จังหวัดบุรรี มั ย์ ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 หมูบ่ า้ น
ที่ดินส่วนหนึ่งถูกกันไว้เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เนื้อที่ที่เหลืออีกราว 170 ไร่เป็นเขตป่าชุมชนที่
รู้จักกันในชื่อ “ป่าชุมชนหนองผงาด” ป่าแห่งนี้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ที่คนในท้องถิ่นสามารถ
เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ตัง้ แต่เก็บเห็ดและพืชผักไปทำ�อาหาร กระทัง่ ตัดไม้ออกมาใช้ในครัวเรือน โดยไม่มี
ระเบียบควบคุม และส่วนใหญ่มีแต่ใช้ มีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกเพิ่มเติม แต่ก็ไม่มีการดูแลฟื้นฟู ป่าที่เคย
เป็นที่หาอยู่ หากินจึงเร่ิมหมดความหมาย
“รู้สึกอากาศร้อนมาก แล้วก็ร้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อน ได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าอากาศไม่เคยร้อนและแล้ง
ขนาดนี้” กิ๊ก-สุกัญญา ยะแสง เล่าถึงสิ่งที่เธอสังเกตและสัมผัสได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

สลันปรีเซราะแอง
สลันปรีเซราะแอง เป็นภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาถิ่นของชุมชน มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาว่า
รักษ์ป่าบ้านเกิด
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กิก๊ เล่าถึงจุดเร่มิ ต้นว่า เธอรูส้ กึ ว่าอยากทำ�กิจกรรม
ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้าง เมื่อครูมน-ถวัลย์
พอกประโคน ที่ ป รึ ก ษาโครงการและครู ป ระจำ �
โรงเรี ย นบ้ า นตาเหล็ ง ให้ ล องศึ ก ษารายละเอี ย ด
โครงการปลูกใจรักษ์โลก เธอเลยลองคิดโครงการส่ง
เข้าไป
ขณะที่ครูมน บอกว่า เหตุผลที่อยากให้เด็กๆ ทำ�
โครงการนี้ เนือ่ งจากสนใจงานพัฒนาชุมชนเป็นทุนเดิม
และเล็งเห็นถึงพิษภัยของการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนที่
สร้างความเสียหายต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา
การไล่ถางผืนป่าใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หากมีโครงการหรือ
กิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้ป่าบ้านเราดีขึ้น เธอจึงยินดี
สนับสนุนเต็มที่ ซึง่ เหตุผลที่เลือกกิก๊ เข้ามาเป็นแกนนำ�
คือ กิก๊ มีภาวะความเป็นผูน้ �ำ เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย
และมีความรับผิดชอบ เป็นประธานนักเรียนโรงเรียน
เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวและเครือญาติทที่ �ำ งาน
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น คุณสมบัติของกิ๊กจึง
เหมาะสมที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการชักชวนเพื่อนๆ
ในชุมชนให้มาทำ�โครงการร่วมกัน
เมื่อได้รับความไว้วางใจจากครูให้เป็นโต้โผชักชวน
เพื่อนๆ กิ๊ก ใช้วิธีชักชวนคนที่สนิทกันก่อน ด้วยคิดว่า
น่าจะพูดคุยได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุนี้แกนนำ� 10 คนแรก
ของกลุ่ ม จึ ง เป็ น คนคุ้ น เคยทั้ ง เพื่ อ นในโรงเรี ย นและ
ต่างโรงเรียน รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนที่อยู่
ในละแวกเดียวกัน
ด้ ว ยสภาพความแห้ ง แล้ ง ในชุ ม ชน และปั ญ หา
ขาดแคลนน้ำ�กินน้ำ�ใช้ คือโจทย์ที่กลุ่มเยาวชนเมล็ด
พันธุด์ รี กั ษ์บา้ นเกิดใช้ท�ำ โครงการสลันปรีเซราะแอง
ทีม่ เี ป้าหมายคือ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ด้วยคิดว่า
ป่าที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยสร้างความชุ่มชื้นและเป็น
แหล่งเก็บกักน้ำ�ตามธรรมชาติที่ดีที่สุด
ปัญหาคือ พวกเขาแทบจะไม่รู้จักป่าชุมชนเลย
แม้แต่น้อย!!!

เรียนรู้เพื่อท�ำความเข้าใจ
“ป่าก็คือป่า ก็แค่นั้น” ออย-ธิดารัตน์ ร่วมชาติ
อีกหนึ่งแกนนำ�เยาวชน เอ่ยขึ้น
แต่การอบรมเชิงกระบวนการของพี่เลี้ยงโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลกพาพวกเขาเรียนรูว้ า่ ก่อนจะทำ�โครงการ
อะไรก็ตามต้องมีความรู้ก่อน เมื่อจะทำ�โครงการ
เกี่ยวกับป่าก็ต้องรู้จักป่าก่อน
พวกเขาจึงตัง้ ต้นด้วยการเข้าไปสำ�รวจเส้นทางและ
เก็บข้อมูลพรรณไม้ในป่าชุมชน รวมทั้งพูดคุยกับผู้เฒ่า
ผู้แก่ที่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า 30 คน โดยใช้เวลา
ทั้งหมด 2 วัน ผลที่ได้จากการสำ�รวจเส้นทาง คือ แผนที่
ป่าชุมชนหนองผงาดที่กลุ่มแกนนำ�เยาวชนบรรจงวาด
กับมือ และข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ใน
ชุมชน คือ แต่เดิมป่าแห่งนีม้ สี ตั ว์และพืชท้องถิน่ ชนิดใด
บ้าง สิ่งมีชีวิตใดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และสิ่งใดยังมีอยู่
รวมทัง้ ประวัตขิ องป่าชุมชนผืนนีท้ เี่ คยเป็นป่าช้ามาก่อน
“ถ้ารูแ้ ต่แรกว่าเป็นป่าช้าเก่า พวกเราคงไม่กล้าเดิน
เข้าไปสำ�รวจ” ออย กล่าวติดตลก
แต่ สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ สุ ด ที่ พ วกเขาได้ รู้ แ ละเห็ น ด้ ว ยตา
ตัวเองคือ ภาพป่าแห้งแล้ง ผืนดินแห้งเหือด และจำ�นวน
ต้นไม้โหรงเหรง ไม่ได้ดหู นาแน่นอย่างทีเ่ ห็นในระยะไกล
ทราย-รัตนากร พวงมาลัย บอกว่า สิ่งที่ได้เห็น
คลายความสงสัย และทำ�ให้เข้าใจได้วา่ เพราะอะไรอากาศ
จึงร้อนขึ้นทุกวันๆ นอกจากนี้ คำ�บอกเล่าจากปากของ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ยงั ย้�ำ ให้รถู้ งึ สาเหตุทแี่ ท้จริงทีท่ �ำ ให้ตน้ ไม้ใน
ป่าชุมชนลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือ 1. มีการลักลอบ
ตัดไม้ใหญ่ออกไปใช้งานและเอาไปขาย 2. เมือ่ ต้นไม้ลด
ลงความแห้งแล้งก็ตามมา ส่งผลให้พืชพรรณที่ไม่ทน
ความแห้งแล้งตายลง ลดจำ�นวนจนสูญพันธุ์ไปในที่สุด
3. ขยะที่ชาวบ้านนำ�ไปทิ้งในป่า ทับถมจนทำ�ให้ต้นไม้
ไม่สามารถเติบโตได้
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นอกจากนี้ การสำ�รวจข้อมูลยังทำ�ให้กลุม่ เยาวชนรูอ้ กี ว่า ชาวบ้านบางกลุม่ รวมตัวกันปลูกป่าต่อเนือ่ ง
ทุกปี แต่ไม่มีการจัดเวรเข้ามาดูแล ต้นกล้าที่รอดตายเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จึงเหลือไม่มากนัก
“ได้ไปเห็นสภาพป่าด้วยตาตัวเองแบบนัน้ ทำ�ให้เราย้อนนึกไปสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าใจ
เจตนารมณ์ของ ผอ.สัญญา เสาวกูล ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนวัดตาเหล็งเลยว่า ทำ�ไมท่านถึงพยายาม
ปลูกฝังให้นกั เรียนปลูกต้นไม้ในโรงเรียน แล้วแบ่งเวรเข้ามารดน้�ำ ใส่ปยุ๋ ตอนนัน้ ขีเ้ กียจไม่อยากทำ� ไม่เห็น
ประโยชน์ว่า ผอ.จะบังคับให้ทำ�ไปทำ�ไม เพราะเราไม่รู้ แต่ตอนนี้รู้และเข้าใจแล้ว” กิ๊ก สะท้อนความรู้สึก

ป่าเป็นเรื่องของทุกคน
โครงการสลันปรีเซราะแอง มุง่ หวังอยากให้คนในท้องถิน่ เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนและเต็มใจร่วมดูแลฟื้นฟูผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นำ�มาสู่การจัดเวทีสร้าง
ความเข้าใจกับชาวบ้าน และจัดกิจกรรมการปลูกป่า ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนยังวางแผนระยะยาวให้เด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ ผูใ้ หญ่ในชุมชนใส่ใจเข้าไปดูแลต้นไม้ทปี่ ลูก และให้ความร่วมมือไม่ตดั โค่นต้นไม้ใหญ่อกี
“ตอนนีป้ า่ ของเราลดน้อยลงไปมากแล้ว ขอเชิญชวนพ่อแม่พน่ี อ้ งมาร่วมฟังเสวนาและร่วมกันปลูกป่า”
เสียงนี้ดังขึ้นจากหอกระจายเสียง ส่งข่าวสารไปทั่วทั้ง 4 หมู่บ้านในตำ�บลหนองปล่อง วันละไม่ต่ำ�กว่า
2 ครั้ง โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ โชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เข้าใจและให้ความร่วมมือ
“เราเข้าไปอธิบายให้ผใู้ หญ่บา้ นฟังว่าเราจะทำ�อะไร เพือ่ อะไร พอดีชว่ งนัน้ แต่ละคนในกลุม่ ยุง่ กันมาก
จากที่วางแผนว่าจะไปประกาศเสียงตามสายแบบสดๆ ด้วยตัวเองทุกวัน ต้องใช้วิธีอัดเสียง แล้วนำ�ไป
ให้หอกระจายเสียงแต่ละหมู่บ้านแทน” ออย เล่า
นอกจากการประกาศผ่านหอกระจายเสียงแล้ว กลุ่มเยาวชนยังใช้วิธีประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน
เฟซบุ๊ก เพื่อชักชวนกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนด้วย แต่แกนนำ�เยาวชนยืนยันว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการเดิน
เข้าไปพบปะพูดคุยตามบ้านเรือน เพราะการสือ่ สารแบบตัวต่อตัวสร้างความคุน้ เคยและความประทับใจ
ได้มากกว่า
การทำ�กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนต้องคำ�นึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก เช่น
ชาวบ้านตำ�บลหนองปล่องใน 4 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ ป่าชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอ้ งออกไปทำ�นา ทำ�เกษตร
หาเลี้ยงชีพ เมื่อเป็นเช่นนี้จากเดิมที่กลุ่มแกนนำ�เยาวชนวางแผนทำ�กิจกรรม 2 วัน จึงลดลงเหลือเพียง
1 วัน โดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจในช่วงเช้าและลงมือปลูกป่าในช่วงบ่าย
ทีมแกนนำ�เยาวชน บอกว่า ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลป่าชุมชนอย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องประวัติ
พันธุไ์ ม้ และปัญหาทีเ่ ข้าไปเห็นด้วยตาตัวเอง เป็นหลักฐานชัน้ เยีย่ มทีช่ ว่ ยให้การสือ่ สารสร้างความเข้าใจ
กับคนในชุมชนได้ชัดเจนและง่ายมากขึ้น
“ถ้าจูๆ
่ เราเข้าไปบอกให้เขาทำ�โน่นนี่ โดยไม่มขี อ้ มูลหรือหลักฐานมาชีแ้ จง ยังไม่ตอ้ งถึงขัน้ ทำ�ตาม
ที่เราบอกหรอก แค่ฟังเขายังไม่ฟังเลย แต่ความจริงที่ได้ไปเห็นและข้อมูลจากการสำ�รวจ จะทำ�ให้
เขาฟังเรา ส่วนจะร่วมมือหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง” กิ๊ก กล่าว
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กล้าไม้จ�ำ นวน 600 ต้นทีก่ ลุม่ แกนนำ�เยาวชนติดต่อ
ขอจากสถานีเพาะชำ�กล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์
ถูกเตรียมไว้เป็นเพื่องานนี้ แม้ช่วงเช้าจะมีคนในชุมชน
มาร่วมเวทีเสวนาน้อยกว่าที่คิด แต่กิจกรรมลงแรงช่วง
บ่ายทีบ่ อกให้แต่ละบ้านเอาจอบเอาเสียมมาเอง กลับมี
คนมาเข้าร่วมราว 150 คน ไม่มากไม่น้อย แต่น่าพอใจ
กล้าไม้ 600 ต้นอาจมากเกินไปสำ�หรับคน 150 คน
กั บ ระยะเวลาปลู ก เพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ ชั่ ว โมง กลุ่ ม แกนนำ �
เยาวชนจึงแบ่งปันต้นไม้ให้ชาวบ้านนำ�ไปปลูกทีบ่ า้ นของ
ตัวเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกป่าไปทำ�ต่อที่บ้าน เป็นการ “เชื่อมโยง” ความรู้สึก
และความผูกพันกับต้นไม้ในป่าที่แต่ละคนปลูก
“ธรรมชาติของชาวบ้านหรือแม้แต่เด็กๆ ถ้าให้เขา
มานั่งฟังบรรยายเขาไม่ชอบ แต่ถ้าให้ลงมือทำ�พวกเขา
เต็มที่ การประชาสัมพันธ์ผา่ นหอกระจายเสียงย้�ำ ๆ ซ้�ำ ๆ
ช่วยได้เยอะ เมือ่ ก่อนชาวบ้านไม่สนใจป่าเลย แต่หลังจาก
ประชาสัมพันธ์ แล้วมีกิจกรรมปลูกป่า คนก็เริ่มพูดถึง
และกระตือรือร้นที่จะทำ�กิจกรรมกับป่ามากขึ้น” ครูมน
กล่าว

ปลูกป่าต้องเริ่มที่ใจ
เมื่อกิจกรรมปลูกป่าผ่านไป สิ่งที่ต้องทำ�ต่อคือ
การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่า ต้นกล้าจะอยู่รอดแล้ว
เติบโตได้จริง แต่ดว้ ยสภาพความแห้งแล้งอันเกิดจากฝน
ทีไ่ ม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุม
ต้นกล้าหลายร้อยต้นที่ปลูกไว้ จึงค่อยๆ ตายลงในที่สุด
“เห็นแล้วใจหายมาก ต้นกล้าเหลือแค่ 30 ต้น
แต่ยังดีกว่าไม่เหลือรอดเลย” กิ๊ก เอ่ยขึ้น
ทราย เสริมว่า จากสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปทุกปี ไม่สามารถคาดเดาได้ พระครูเจ้าอาวาสวัดตาเหล็ง
จึงแนะนำ�ให้หาเมล็ดพันธุไ์ ม้ทเี่ หมาะสมกับป่าเข้าไปโรย
ในพื้นที่ เมื่อใดที่ฝนตก เมล็ดพันธุ์ที่มีความพร้อมก็จะ
เติบโตงอกงามขึน้ มาได้ และมีความแข็งแรง เนือ่ งจากมี
รากแก้วที่หยั่งลึกได้มากกว่า
นอกจากการปลูกกล้าและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แล้ว
การรักษาต้นไม้ใหญ่ให้คงอยูเ่ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งจัดการเช่นกัน
การบวชป่าจึงเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ดี
รักษ์บา้ นเกิดวางแผนทำ�ต่อไป ด้วยเชือ่ ว่าการบวชป่าเป็น
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เรือ่ งพิธกี รรมความเชือ่ ทีช่ าวบ้านมีความเชือ่ เรือ่ งพวกนีอ้ ยูแ่ ล้ว เขาก็จะไม่กล้าตัดไม้
กล่าวได้ว่า กิจกรรมเหล่านี้เป็น “กุศโลบาย” ที่ทำ�ให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งคนในชุมชนได้
มีโอกาสเข้าไปรู้จักและสัมผัสกับป่า ผ่านการลงมือทำ� สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ความผูกพัน และ
ความหวงแหนไม่อยากให้ใครมาทำ�ลายป่าของตน
นอกจากนี้ แกนนำ�เด็กและเยาวชนได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านว่า หากใครเห็นคนมาลักลอบ
ตัดไม้ให้ช่วยกันตักเตือนหรือไม่ก็มาแจ้งผู้นำ�ชุมชน คล้ายเป็นการวางระเบียบในชุมชนแบบไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ใจซื้อใจกัน
โครงการสลันปรีเซราะแองยังเดินหน้าต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มแกนนำ�
เนื่องจากแกนนำ�เด็กและเยาวชนอย่างกิ๊ก ออย และทราย ต้องออกไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นอกชุมชน ทำ�ให้กระทบต่อการทำ�งานในภาพรวมของกลุม่ แม้วา่ กิก๊ จะพยายามปลุกปัน้ แกนนำ�รุน่ ใหม่
อย่าง ยุ้ย-ศิริวรรณ โนนกระโทก และ อิ๋ว-อารีรัตน์ แก้วโศก ให้มารับช่วงต่อ แต่ยุ้ยและอิ๋ว ก็เพิ่ง
เข้ามาร่วมโครงการได้ไม่นาน จึงยังไม่มีความมั่นใจและยังไม่เข้าใจวิธีการคิดดูแลจัดการป่าอย่างลึกซึ้ง
กิ๊ก วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการทำ�งานของตัวเองว่า สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
ตัวเองทีใ่ ช้วธิ กี ารชักชวนแกมบังคับ ดึงเพือ่ นๆ ให้เข้ามาทำ�กิจกรรมในตอนต้น โดยไม่ได้อธิบาย
ถึงที่มาที่ไปและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้สมาชิกคนอื่นๆ เข้าใจตั้งแต่แรก ทั้งยังไม่ได้ติดต่อ
ประสานงานกับกลุม่ สมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ทำ�โครงการไปได้ระยะหนึง่ สมาชิกแกนนำ�บางคน
จึงเริ่มถอนตัวออกไป จนเหลือแกนนำ�เพียงไม่กี่คนที่ยังทำ�งานร่วมกันอยู่จนถึงปัจจุบัน
“ใครอยากทำ�หรือไม่อยากทำ�เราบังคับเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราทำ�ได้ คือ สร้างความเข้าใจตัง้ แต่แรกว่า
กิจกรรมทีเ่ ราชักชวนไปทำ�มีประโยชน์ตอ่ ตัวเขา คนรอบข้าง และชุมชนอย่างไร เพือ่ ให้แต่ละคน
ตัดสินใจเองว่าอยากอาสามาทำ�กิจกรรม และรับผิดชอบงานร่วมกันหรือเปล่า ถ้าเขาอาสาก็ดงึ เข้า
มามีส่วนร่วมตามที่เขาถนัด” กิ๊ก กล่าวถึงบทเรียนที่ได้รับ

“ทีมแกนน�ำเด็กและเยาวชน ยืนยันชัดเจนว่า การได้มีโอกาสเข้าไป
ท�ำความรู้จักกับป่ า จนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาตามความเป็นจริง
ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชน
ช่วยปลูกจิตส� ำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนป่ าอย่างไม่รู้ตัว”

“คุณค่า” จากการลงมือท�ำ
ทีมแกนนำ�เด็กและเยาวชน ยืนยันชัดเจนว่า การได้มีโอกาสเข้าไปทำ�ความรู้จักกับป่า จน
เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หาตามความเป็นจริง ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างกลุม่ เด็กและเยาวชน
กับผู้ใหญ่ในชุมชน ช่วยปลูกจิตสำ�นึกให้เกิดความรักและหวงแหนป่าอย่างไม่รู้ตัว
“ถ้าไม่มาทำ�โครงการนี้ ก็ไม่เคยคิดถึงป่า ไม่เห็นคุณค่า และไม่มีทางให้ความสำ�คัญกับป่า”
กิ๊ก ยอมรับ
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นอกจากนี้ กิก๊ ยังสะท้อนว่า กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ระหว่างทำ�โครงการ
ทำ�ให้เธอซึ่งมีทักษะการประสานงานกับผู้คนดีอยู่แล้ว ได้พัฒนาทักษะการ
สือ่ สารด้านการเขียนให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ยังสามารถนำ�มาใช้กบั การเขียนโครงงาน
ในห้องเรียนได้อีกด้วย เมื่อก่อนเวลาเขียนโครงงานก็จะเขียนแค่พอผ่านๆ
ไม่ได้ใส่ใจ แต่หลังจากได้เข้าอบรมกับพี่เลี้ยงโครงการ รู้เลยว่าเราต้องรับผิดชอบ
ต่อทุกๆ คำ�ที่เขียนลงไป เมื่อก่อนเคยคิดว่ายาก ตอนนี้รู้แล้วว่าที่มันยาก เพราะ
ไม่ได้คิดจะทำ�จริงจัง
ส่วนออย เคยตั้งคำ�ถามก่อนมาทำ�กิจกรรมนี้ว่า “ในเมื่อมีป่าอยู่แล้วจะ
ปลูกอีกทำ�ไม?” กระทัง่ ได้เห็นด้วยตาตัวเองจึงเกิดความตระหนักว่า “ไม่ปลูก
ไม่ได้” สาเหตุที่ต้องปลูกก็เพื่อให้มีต้นไม้ มีป่าอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน
“เราเห็นคุณค่าของป่าก็ตอนทีไ่ ด้ขดุ ดินแล้วปลูกต้นกล้าแต่ละต้นด้วยมือ
ของเราเอง” ทราย กล่าวย้ำ�
ทัง้ นี้ ทราย ยังบอกอีกว่า การเข้ามาทำ�โครงการทำ�ให้เธอและเพือ่ นๆ ในทีม
มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้น “สำ�นึกเกิดขึ้นเพราะเราไม่ทิ้งกัน
ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมา ที่เหลือก็ต้องมาช่วย ยกเว้นจะติดธุระสำ�คัญจริงๆ
เวลาทุกคนมีเท่ากัน ต้องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ได้”
ด้านอิว๋ และยุย้ สมาชิกน้องใหม่ ถึงแม้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการตัง้ แต่ตน้ แต่ก็
ยืนยันว่า การได้ลงมือปลูกต้นกล้าทีละต้นๆ ด้วยตัวเอง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทีต่ อ้ งเข้าไปดูแลต้นกล้าตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีม ทำ�ให้พวกเธอรักป่า
และอยากดูแลรักษาป่าชุมชนให้มีสภาพสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่
“มาทำ�กิจกรรมกับพี่ๆ ถึงแม้จะต้องทำ�งานกลางแดดร้อนๆ แต่ก็สนุก
ทำ�งานด้วยกันแล้วมีความสุข เลยอยากมาทำ�” อิ๋ว กล่าว
ป่าชุมชนหนองผงาดเป็นป่าผืนสุดท้ายในตำ�บล เป็นป่าที่คนในชุมชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใครคนใดคนหนึ่งคงไม่สามารถดูแลป่าทั้งผืนได้อย่าง
ทัว่ ถึง การพัฒนาผืนป่าบนพืน้ ทีเ่ พียง 70 ไร่ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ ของผืนป่า
ทั้งหมดและเป็นเศษเสี้ยวของผืนป่าทั่วประเทศ แต่ความอุดมสมบูรณ์
จุดเล็กๆ นี้ จะขยายออกไปเขียวขจีมากขึน้ ได้ดว้ ยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ในชุมชน
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โครงกาสลันปรีเซราะแอง (รักษ์ป่าบ้านเกิด)
ที่ปรึกษาโครงการ
ถวัลย์ พอกประโคน
แล บุญรอดดวง
ทีมงาน
สุกัญญา ยะแสง
ธิดารัตน์ ร่วมชาติ
รัตนากร พวงมาลัย
ศิริวรรณ โนนกระโทก
อารีรัตน์ แก้วโศก
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สร้าง “คุณค่า”
ป่าชายเลน
โครงการชวนทำ�ดี รักษ์ป่า รักบ้านเรา
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เพราะเป็นกลุม่ เยาวชนทีส่ นใจทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน แถมยังมีประสบการณ์ท�ำ โครงการมากมาย
อาทิ ปั่นปั่นพลังสื่อพลเมือง Ship and Share True ปลูกปัญญาเริ่มต้นด้วยการให้ พื้นที่นี้ดีจัง
ลานวัฒนธรรม ฯลฯ เมื่อครูฮาริส มาศชาย นำ�ข่าวการรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาบอก ทำ�ให้
วา-วลัยลักษณ์ และมาลี และ อิท-ณัฐวุฒิ เอีย่ วน้อย รูส้ กึ สนใจ จึงชักชวนคูแ่ ฝดคือ นัญมา-ศิรลิ กั ษณ์
และมาลี และเพื่อนๆ รวมทั้ง นาบีล แซ่แดง รุ่นน้องในโรงเรียนร่วมทำ�โครงการ โดยเบื้องต้นคิดว่า
จะรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งด้านบวก และด้านลบแก่ชุมชนในพื้นที่ แต่ได้รับ
การทักท้วงจากพี่ๆ ในโครงการว่า เป็นประเด็นร้อนที่มีทั้งกระแสคัดค้านและสนับสนุนในพื้นที่ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อน้องๆ หรือต่อโรงเรียนได้ ข้อคิดสะกิดใจทำ�ให้ทีมงานต้องหันกลับมาทบทวน
โจทย์การทำ�งานใหม่อีกครั้ง

วิเคราะห์บริบทพื้นที่หา “โจทย์” โครงการ
ครั้งนี้ทีมงานพิจารณาถึงบริบทของโรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาแก้ว ตำ�บล
เหนือคลอง อำ�เภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ติดภูเขา และมีป่าชายเลย เพราะอยู่ใกล้ทะเลฝั่ง
อันดามัน เป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็ก 30 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีการทำ�นา ทำ�
สวนยาง สวนปาล์ม และนากุง้ อยูบ่ า้ ง โรงเรียนอยูไ่ ม่ไกลจากป่าชายเลนมากนัก นักเรียนจึงใช้พนื้ ที่
ปากคลองและป่าชายเลน และนาข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ทำ�ให้เห็นสภาพปัญหาที่
กำ�ลังเกิดขึ้นกับป่าชายเลน คือ มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำ�ลำ�น้ำ� การวิ่งเรือในลำ�คลองทำ�ให้
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“โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากป่ าชายเลนมากนัก นักเรียนจึงใช้พ้ืนที่ปากคลอง
ป่ าชายเลน และนาข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ท�ำให้เห็นสภาพปั ญหา
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับป่ าชายเลน คือ การปลูกสร้างอาคารรุกล�้ำล�ำน�้ำ การวิง่ เรือใน
ล�ำคลองท�ำให้น้ำ� กัดเซาะริมตลิ่ง การท�ำนากุ้ง รวมถึงการปล่อยน�้ำเสี ยลงคลอง
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อป่ าชายเลนอันเป็นแหล่งอนุบาลสั ตว์น้�ำ ป่ าชายเลนจึงกลายเป็น
ประเด็นที่ทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมกับการท�ำโครงการ”
น้�ำ กัดเซาะริมตลิง่ การทำ�นากุง้ รวมไปถึงการปล่อย
น้�ำ เสียลงคลอง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนซึง่
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ� ป่าชายเลนจึงกลายเป็น
ประเด็นที่ทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสมกับ
การทำ�โครงการ
นัญมาและนาบีลเป็นตัวแทนกลุ่ม เล่าถึงการทำ�
โครงการชวนทำ�ดี รักษ์ปา่ รักบ้านเราว่า มีเป้าหมาย
เพื่อให้ชาวบ้านในบ้านเขาแก้วเห็นถึงความสำ�คัญ
และคุณค่าของป่าชายเลน ทั้งนี้ในช่วงแรกทีมงาน
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก
เยาวชนในหมูบ่ า้ นเขาแก้ว เพือ่ สร้างแกนนำ�ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนใกล้ชุมชน แต่เนื่องด้วย
ในชุมชนมีเด็กและเยาวชนจำ�นวนไม่มาก อีกทัง้ ทีมงาน
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพืน้ ที่ การจะดึงเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม
ทำ�ได้ยาก จึงเปลีย่ นกลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนชัน้ อนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ จำ�นวน
40-50 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชนแทน

รู้และรักษ์ อย่างเข้าใจ
ก่ อ นพาน้อ งๆ ทำ�กิจกรรม ทีมงานช่ว ยกั น หา
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นความรู้
พื้นฐานในการทำ�งาน และเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ โดย
ได้เรียบเรียงเนื้อหาส่วนหนึ่งนำ�เสนอในรูปแบบของ
พาวเวอร์พอยต์ บางส่วนนำ�ไปเผยแพร่ผา่ นเสียงตามสาย
ของโรงเรียน รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้ว เช่น หนังสั้น
ที่เคยทำ�แข่งขันในงานวิชาการมาเป็นสื่อให้ความรู้

แม้ตั้งใจขับเคลื่อนงานเต็มที่ แต่ทีมงานต้องปรับ
กระบวนท่ า การทำ � งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
นักเรียนโรงเรียนอิสลามทีต่ อ้ งเรียนรูท้ งั้ วิชาสามัญ และ
ด้านศาสนา ตารางชีวิตจึงถูกอัดแน่น ทีมงานจึงขอใช้
เวลาช่วงกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่กำ�หนดให้นักเรียนทำ�
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การทำ�ความสะอาด
ห้องเรียน การทำ�ความสะอาดบริเวณโรงเรียน มาทำ�
กิจกรรมในโครงการแทน
“ทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายโรงเรียนจะจัดเวลาประมาณ
1.30-2 ชั่วโมงไว้เป็นคาบจิตสาธารณะ พวกเราจะใช้
เวลาช่วงนี้นัดกันมาทำ�กิจกรรม แต่ก่อนทำ�กิจกรรม
ทุกครั้ง ทีมจะจัดประชุมว่าสัปดาห์นี้จะจัดกิจกรรม
อะไร แต่ไม่ได้ทำ�กิจกรรมของโครงการกันทุกสัปดาห์
บางทีก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นให้น้องเล่น หรือบางครั้ง
ก็ทำ�ความสะอาดโรงเรียน” นัญมา เล่า
กิจกรรมหลักของโครงการคือ เสริมสร้างทักษะ
ให้กับสมาชิกในโครงการ ทั้งทักษะการเก็บข้อมูล
และความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน โดยก่อนจัด
กิจกรรมทีมงานหาความรู้เรื่องป่าชายเลนด้วยการไป
ศึกษาดูงานที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27
(ท่าแดง กระบี)่ หลังจากนัน้ ช่วยกันออกแบบวิธเี ก็บข้อมูล
วิธีสำ�รวจข้อมูลป่าชายเลน พร้อมกับหนุนเสริมทักษะ
ถ่ายภาพแก่น้องๆ เพราะมีเป้าหมายที่จะใช้ภาพถ่าย
ในการเล่าเรื่องราวป่าชายเลนของชุมชน
เมื่อถึงวันกิจกรรมสำ�รวจข้อมูล ทีมงานนำ�สมาชิก
ทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลป่าชายเลน และ
ปัญหาระบบนิเวศป่าชายเลนในชุมชน ทัง้ สำ�รวจ ถ่ายภาพ
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“ข้อมูลที่ได้ท�ำให้ทีมงานเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่ยังคงมีวิถีการ
ด�ำรงชีวิตที่ต้องอาศัยทรัพยากรจากป่ าชายเลน แต่ชาวบ้านก็ยอมรับว่า
การต้องใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงกุ้ง
การเผาถ่าน ท�ำให้ไม่สามารถดูแลป่ าชายเลนได้ เมื่อเด็กๆ เข้ามาท�ำกิจกรรม
จึงเป็นส่ วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความส� ำคัญของป่ าชายเลน และ
ต่างรู้สึกดีใจและยินดีช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนเท่าที่จะท�ำได้”
และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนจาก 24 ครัวเรือน
“คำ�ถามที่ใช้สัมภาษณ์ก็ง่ายๆ เช่น อยากให้เราทำ�อะไร ชาวบ้านทราบไหมว่า ป่าชายเลน
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างไร การเปลีย่ นแปลงของ
ป่าชายเลนส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร และถ้าไม่มีป่าชายเลนแล้วชุมชนจะเป็นอย่างไร”
นัญมา เล่าถึงกรอบคำ�ถามที่ใช้สัมภาษณ์ชาวบ้าน
ข้อมูลทีไ่ ด้ท�ำ ให้ทมี งานเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยูข่ องชุมชนทีย่ งั คงมีวถิ กี ารดำ�รงชีวติ ทีต่ อ้ งอาศัย
ทรัพยากรจากป่าชายเลน แต่ชาวบ้านก็ยอมรับว่า การต้องใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในการประกอบอาชีพ
เช่น การเลีย้ งกุง้ การเผาถ่าน ทำ�ให้ไม่สามารถดูแลป่าชายเลนได้ เมือ่ เด็กๆ เข้ามาทำ�กิจกรรมจึงเป็น
ส่วนหนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้ชาวบ้านเห็นความสำ�คัญของป่าชายเลน และต่างรูส้ กึ ดีใจและยินดีชว่ ยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนเท่าที่จะทำ�ได้

ภาพถ่าย “เครื่องมือ” สร้างการรับรู้ในชุมชน
กิจกรรมชวนน้องทำ�ดีรกั ษ์โลก เป็นกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจากการลงพืน้ ที่ โดยทีมงานพาน้องๆ ลงไป
ปลูกป่าเพิ่ม โดยขอพันธุ์ต้นโกงกางจำ�นวน 500 ต้น จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27
(ท่าแดง กระบี่) นำ�มาปลูกเสริมในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนร่วมกับชาวบ้านที่แวะเวียนเข้ามาช่วย
โดยระหว่างทำ�กิจกรรมปลูกป่าทีมงานแบ่งกลุ่มให้น้องๆ ถ่ายภาพป่าชายเลน เพื่อนำ�เสนอข้อมูลผ่าน
ภาพถ่ายทั้งด้านบวกและด้านลบ
“หลังจากได้ภาพถ่ายแล้ว น้องๆ แต่ละคนจะต้องนำ�เสนอภาพทีต่ นเองถ่ายคนละ 2 รูปให้เพือ่ นๆ
ในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกเพื่อส่งเข้ากองกลางกลุ่มละ 2 ภาพ ซึ่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำ�ไป
อัดขยายใช้เป็นสื่อในนิทรรศการภาพถ่ายที่จะนำ�เสนอต่อชุมชน” นาบีล เล่า ขณะที่นัญมา เสริมว่า
ทีมงานจะคัดเลือกภาพถ่ายเพิ่มอีกจำ�นวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดนิทรรศการ
ทีมงานใช้ทกั ษะความรูเ้ กีย่ วกับการถ่ายภาพเป็น “เครือ่ งมือ” การสือ่ สารของโครงการ ด้วยเห็นว่า
ภาพถ่ายมีพลังในการสร้างการรับรู้ได้มากกว่าการเล่าเรื่อง
การคืนข้อมูลให้ชุมชนถูกออกแบบให้เป็นการนำ�เสนอผ่านนิทรรศการภาพถ่าย โดยทีมงานเลือก
จัดนิทรรศการหน้ามัสยิดชุมชนในวันศุกร์ ด้วยเห็นว่าเป็นโอกาสทีส่ มาชิกในชุมชนจะมาละหมาดทีม่ สั ยิด
อยู่แล้ว หลังทำ�พิธีละหมาดเสร็จก็จะสะดวกในการเดินชมนิทรรศการ ซึ่งการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ของโครงการสามารถสร้างการรับรู้แก่สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี
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สนุกเรียน...รับรู้จุดอ่อน
เพราะสนุ ก กั บ การทำ � งาน ที ม งานจึ ง มองว่ า
การเข้าๆ ออกๆ ของน้องๆ สมาชิก หรือทีมงานไม่ใช่
ปัญหาใหญ่ แม้จะทำ�ให้งานสะดุดไปบ้าง แต่ก็พอจะ
หมุนเวียนกันมาช่วยอุดช่องว่างในการทำ�งานได้ แต่สิ่ง
ที่ทีมงานมองว่ายากที่สุดในการทำ�งานคือการจัดการ
ด้านเอกสารการเงิน ทีร่ สู้ กึ ว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก
ด้ ว ยความเป็ น เด็ ก ทำ � ให้ บ่ อ ยครั้ ง ที่ ที ม งานบกพร่ อ ง
ในการเก็บหลักฐานการเงินตามข้อกำ�หนดของโครงการ
ตัวช่วยสำ�คัญคือ ครูที่ปรึกษาที่จะช่วยหนุนเสริมให้ทีม
แก้ปัญหา
“ชอบทำ�กิจกรรม แต่เรื่องเอกสารไม่ชอบ ถามว่า
จัดกิจกรรมแล้วต้องมีรายงานไหม มันก็ใช่ แต่เรารูส้ กึ ว่า
จัดกิจกรรมไปแล้ว สนุกแล้ว ต้องย้อนกลับมาทำ�รายงาน
เอกสารการเงินอีก มันก็ไม่คอ่ ยอยากทำ�” นัญมา สะท้อน
ความรู้สึก แต่ก็ยอมรับว่า การฝึกฝนเรื่องเอกสารเป็น

สิง่ ทีด่ แี ละเป็นประโยชน์ เพราะในการสมัครทุนเรียนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย แฟ้มผลงานนักเรียนของเธอล้วน
สะสมผลงานการทำ�กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งโครงการนี้
นอกจากนี้การทำ�กิจกรรมยังทำ�ให้ทีมงานเป็นที่
รู้จักของน้องๆ ในโรงเรียน โดยนัญมา บอกว่า ปกติเธอ
เป็นคนที่มีความกล้าอยู่แล้ว แต่โครงการนี้ช่วยพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้นำ�ของเธอ เพราะฝึกฝนนำ�น้องๆ ทำ�
กิจกรรม ซึ่งเธอมองว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
น้อง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสนุกสนาน
ไปพร้อมๆ กัน
สำ�หรับนาบีล การทำ�โครงการทำ�ให้เขาเปลี่ยน
บทบาทตนเอง ได้กา้ วออกมาจากพื้นที่คนแถวหลัง
ออกมานำ�กิจกรรม นำ�สันทนาการ จนพัฒนาเป็น
ความสามารถในการพูดต่อหน้าสาธารณะได้อย่าง
มั่นใจมากขึ้น
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คนคัดท้าย
ครูฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโรงเรียน และที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า
การทำ�งานส่วนใหญ่จะให้อสิ ระกับลูกศิษย์ในการคิด วางแผน และลงมือทำ�
ครูจะเป็นผูส้ นับสนุนเมือ่ มีปญ
ั หา ทีผ่ า่ นมาการทำ�งานส่วนใหญ่จะอยูใ่ นมือ
ของเด็กๆ มีบา้ งบางครัง้ ทีท่ มี งานรูส้ กึ กดดันจากการทำ�งาน ครูกต็ อ้ งเติมเต็ม
กำ�ลังใจให้เป็นระยะๆ
“ความกดดันจากการทำ�งานในพืน้ ทีม่ ไี ม่มาก พอทำ�กันได้ แต่เวลาต้องไปค่าย
เด็กๆ เขาจะรู้สึกกดดันมาก แม้จะไม่ใช่การแข่งขัน แต่เมื่อต้องไปเปรียบเทียบ
กับที่อื่น เขาจะกดดันค่อนข้างเยอะ” ครูฮาริส เล่าถึงอาการท้อของลูกศิษย์
เมือ่ พบว่า ลูกศิษย์มอี าการเช่นนี้ การกระตุน้ ของครูคอื ให้รนุ่ พีเ่ ข้าไปพูดคุย
ให้คำ�ปรึกษา เพราะด้วยวัยที่ใกล้กัน เด็กๆ จะเปิดใจได้ง่ายกว่า กลยุทธ์ให้รุ่นพี่
ที่ประสบความสำ�เร็จเข้ามาจูง ชวน เชิญ จึงเป็นยารักษาอาการท้อที่ครูต้องให้
กับกลุ่มเป็นประจำ� นอกเหนือจากการเติมเต็มความรู้โดยการพาไปเรียนรู้กับ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกเพื่อเปิดโลกทัศน์
ครูฮาริส ยังสะท้อนความรู้สึกต่อโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การทำ�งานที่
พีๆ
่ พยายามให้นอ้ งใส่ใจในรายละเอียดด้านเอกสารการเงินเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะ
เป็ น การฝึ ก วิ นั ย ทางการเงิ น ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะจำ � เป็ น ต่ อ การดำ � รงชี วิ ต อี ก ทั้ ง
กระบวนการเรียนรูท้ ไี่ ม่เน้นผลสำ�เร็จ แต่เน้นสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่
เยาวชนก็เป็นแนวทางการเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยให้เยาวชนมีทกั ษะในเรือ่ งของการจัดการ
ตนเองได้เป็นอย่างดี
“ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ การที่เด็กออกไปข้างนอก พบเพื่อน
แม้กระทั่งการเดินทาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งนั้น แล้วเด็กกลับมาทำ�เอง
อยู่กับเพื่อน อยู่กับน้อง กับชุมชน ได้ฝึกแก้ปัญหา เป็นผลลัพธ์ที่มีค่ามาก มันได้
ในเรื่องของสังคม ได้ในเรื่องของการจัดการตนเอง”
การใส่ใจสังเกตความเป็นไปของสิ่งใกล้ตัว นำ�มาสู่การศึกษาพื้นที่ป่า
ชายเลนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งลงมือสร้างจิตสำ�นึก
ปลุกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่าชายเลนทีใ่ ช้ประโยชน์อยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน
พากันหาความรู้เพื่อปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไม่ใช่
ความสำ�เร็จงดงาม แต่ระหว่างทางของการลงมือปฏิบตั ทิ �ำ ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำ�งานที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลให้กล้า ให้มั่นใจ
ให้มที กั ษะความเป็นผูน้ �ำ จนสามารถเชือ่ มโยงบทบาทในสังคมทีต่ นเองสังกัด
กับชุมชนได้อย่างแนบเนียน
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โครงการ ชวนทำ�ดี รักษ์ป่า รักบ้านเรา
ที่ปรึกษาโครงการ ฮาริส มาศชาย
ทีมงาน
วลัยลักษณ์ และมาลี 		
ณัฐวุฒิ เอี่ยวน้อย
ศิริลักษณ์ และมาลี 		
นาบีล แซ่แดง
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สานรักษ์ป่าภูกระแต
โครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่
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ป่าโคกหินนกยูง หรือป่าภูกระแต ปัจจุบนั มีเนือ้ ที่ 7,016 ไร่ ตัง้ อยูใ่ นเขตอำ�เภอเอราวัณ จังหวัดเลย
อยู่ในพื้นที่ลำ�น้ำ�ปวน ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำ�เลย ป่าภูกระแตเป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำ�ห้วยหลายสาย
เช่น ห้วยเตย ห้วยวา ห้วยลิ้นควาย ห้วยซำ�ใหญ่ ที่ไหลลงสู่ลำ�น้ำ�สวยซึ่งเป็นลำ�น้ำ�สาขาของลำ�น้ำ�ปวน
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ป่าภูกระแตเป็นที่เลี้ยงสัตว์ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้
ผักหวาน พื้นที่บางส่วนของป่าภูกระแตถูกประกาศเป็นพื้นที่ สปก. 12,684 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรและ
ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้พื้นที่ป่าประมาณ 20 ไร่ยังใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำ�บลเอราวัณและ
เทศบาลตำ�บลผาอินทร์ โดยเป็นทีก่ �ำ จัดขยะแบบฝังกลบและเผาจำ�นวน 6 บ่อ ด้วยความทีพ่ นื้ ทีบ่ อ่ ขยะ
ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำ�ห้วยเตย ห้วยแย้ และห้วยซำ�ใหญ่ ทำ�ให้ช่วงฤดูฝนมีน้ำ�จากบ่อขยะไหลลงสู่ลำ�ห้วย
ส่วนการเผาขยะก็ทำ�ให้เกิดควันไฟเป็นมลภาวะในอากาศและสร้างความรำ�คาญกับชุมชน ทั้งยังพบว่า
ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เข้าไปใช้ประโยชน์ เช่น หาของป่า หาอาหาร หาฟืน และสมุนไพร มีการเผาป่า
ล่าสัตว์ หรือตัดไม้ บางรายก็ขุดต้นผักหวานออกจากป่า ทำ�ให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลง
สัตว์ปา่ บางชนิดเริม่ หายไป วิถชี วี ติ หาอยูห่ ากินก็เปลีย่ นแปลงไป คนรุน่ ใหม่บริโภคอาหารพืน้ บ้านน้อยลง
จนเกิดวัฒนธรรมตลาดนัดที่พึ่งพิงอาหารจากภายนอกมากขึ้น
กลุ่มเยาวชนก่อการดี เป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำ�กิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของ
สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปี 2552 มีเป้าหมายคือ ทำ�สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน
ตนเอง เช่น การปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้เป็นห้องสมุดชุมชน มีการสร้างกลุม่ เยาวชนอาสา
ส่งเสริมการอ่าน ควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีการสร้างแกนนำ�ได้อย่างต่อเนือ่ ง
จนได้รบั การยอมรับจากชุมชน และได้รบั ความร่วมมือจากผูน้ �ำ ชุมชน ผูป้ กครอง ตลอดจนองค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำ�บลเอราวัณ กศน.เอราวัณ
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ในปี พ.ศ.2556 กลุ่มเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก โดยทำ�โครงการป่าสัญจร รอนแรมใน
ป่าใหญ่ ปี 1 ซึง่ เกิดจากการนัง่ คุยกันและได้ตงั้ ข้อสังเกต
ว่า “เมือ่ ก่อนคนบ้านเราไม่ตอ้ งไปหาอาหารไกล แต่เดีย๋ ว
นี้ต้องไปหาไกลถึงต่างจังหวัด แล้วทำ�ไมมันถึงหายไป
แล้วถ้ามันเป็นอย่างนีอ้ ยูม่ นั จะส่งผลอย่างไรต่ออนาคต
ของคนในชุมชน” เบญ-เบญจมาภรณ์ วงษา เล่าที่มา
ของโครงการ

รู้จัก “คน” ก่อนรู้จัก “ป่า”
เมือ่ เห็นเหตุแห่งปัญหา และเมือ่ ได้ทบทวนวิถชี วี ติ
ของคนรุ่ น พ่ อ รุ่ น แม่ จึ ง จำ � ได้ ว่ า พ่ อ แม่ เ คยขึ้ น ไปหา
ผักหวาน เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้จากป่าบนภูกระแตเป็น
ประจำ� แต่เยาวชนกลับไม่คอ่ ยรูว้ า่ มีปา่ ภูกระแตอยู่ หรือ
มีอยู่ตรงไหน ทีมงานจึงได้ข้อสรุปว่าจะทำ�การศึกษา
ป่าภูกระแตซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
แต่ก่อนที่จะรู้จัก “ป่า” ทีมงานต้องรู้จัก “คน”
ก่อนว่า ใครเป็นผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับป่าภูกระแตบ้าง
ทีมงานจึงพากันไปหากำ�นันซึง่ เป็นแหล่งข้อมูลในการ
สืบค้นหาผู้รู้ในชุมชน รายชื่อที่ได้มาก็มีแม่บุญโฮม
เซียนเห็ด ยายแสงเดือนหมอสมุนไพร ตาสมบูรณ์
ตาวุฒิ และตาบุญเทียนคนหาของป่าในชุมชน
การเข้าหาผูใ้ หญ่เพือ่ ขอความรูเ้ ป็นไปอย่างราบรืน่
เพราะความเมตตาเอ็นดูตอ่ ลูกหลานทีแ่ สดงความสนใจ
ต่อฐานทรัพยากรในชุมชน ผูร้ ตู้ า่ งเต็มอกเต็มใจบอกเล่า
เรื่องราว ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับป่าภูกระแตให้
แก่แกนนำ�เยาวชน จากนั้นนำ�มาเรียบเรียงเป็นข้อมูล
เก็บไว้ เพราะคิดว่าการเรียนรู้จากการฟังคงไม่ทำ�ให้รู้
ชัดแจ้งเท่ากับการสัมผัสของจริง แกนนำ�จึงนัดหมายกัน
ติดตามผู้รู้ขึ้นไปสำ�รวจป่าภูกระแต
“เราต้องศึกษาข้อมูลของป่าภูกระแต เพราะเราทำ�
เรือ่ งเกีย่ วกับป่าและการอนุรกั ษ์ จึงต้องรูก้ อ่ นว่าข้างบน
นั้นมีอะไรบ้าง มีเห็ดหรือมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง พวกเรา
ให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูลในเรื่องที่จะทำ�มาก

เพราะถ้าไม่ถาม ไม่หาข้อมูล มันเหมือนว่าเราจับประเด็น
ไม่อยู่ ถ้าเรามีแนวคร่าวๆ เราก็จะทำ�งานได้ง่ายขึ้น”
เบญ เล่าถึงหลักคิดในการทำ�งาน
ก่อนการสำ�รวจ ทีมงานได้จัดค่ายนอนกลางดิน
กินกลางป่าให้กบั น้องๆ ในชุมชน เพือ่ สร้างความเข้าใจ
แก่นอ้ งๆ ว่าทำ�ไมถึงต้องทำ�โครงการ ทำ�ไมต้องรักษาป่า
กิจกรรมในค่ายมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าประวัติ
ความเป็นมาของป่าว่าเมือ่ ก่อนเป็นอย่างไร แล้วตอนนี้
เป็นอย่างไร ก่อนทีจ่ ะพาน้องๆ ขึน้ ไปสำ�รวจป่าภูกระแต
โดยให้โจทย์การสำ�รวจป่าแก่น้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
ให้แต่ละกลุม่ แบ่งงานกัน เช่น คนจดบันทึก คนถ่ายรูป
คนถาม เมือ่ เสร็จสิน้ การสำ�รวจน้องๆ แต่ละกลุม่ ต้อง
นำ�ข้อมูลที่ได้มาสรุป จัดหมวดหมู่พรรณไม้ท่ีพบ
สมุนไพรทีเ่ จอ รวมทัง้ วาดแผนทีเ่ ส้นทางป่าภูกระแต
ก่อนที่จะนำ�ผลงานมานำ�เสนอแลกเปลี่ยนร่วมกัน
“ข้างบนจะมีต้นไม้คือ เต็ง รัง ยางนา หูกวาง
หญ้าเพ็ก ตอนแรกขึ้นไปเป็นหน้าแล้ง ต้นไม้ผลัดใบ
สิง่ ทีเ่ ป็นผลดี คือ พอต้นไม้บางเราจะเห็นตอไม้ทโี่ ดนตัด
โผล่มาเยอะมาก เปรียบเทียบกับทีเ่ ราไปหน้าฝน ซึง่ แทบ
จะไม่ เ ห็ น เลย เพราะมี ต้ น ไม้ ห รื อ หญ้ า เพ็ ก ปกคลุ ม
พอหน้าแล้งหญ้าเพ็กตายเหลือแต่ตอ แล้วก็เจอขยะ
เราก็ได้รู้ว่า ขยะจากหน้าบ้านเรามันไปอยู่ตรงนั้นเอง
จากที่เราเคยสงสัยว่าเขาเอามันไปไหน พอขึ้นไปแล้ว
ตกใจมากว่า ป่าอยู่ในสภาพนี้เลยเหรอ” เบญ เล่า
ในขณะทีเ่ ด็กเยาวชนได้ความรู้ ได้ซมึ ซับคุณค่า
ของทรัพยากรชุมชน และเห็นสภาพความเสือ่ มโทรม
ของสภาพแวดล้ อ มในป่ า ผู้ ใ หญ่ ที่ เ ป็ น ผู้ รู้ ก็ รู้ สึ ก
ชุ่มชื่นหัวใจ มีความสุขที่ได้บอกได้เล่า เกิดสายใย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัย ต่างจากเดิมที่แม้จะอยู่
หมูบ่ า้ นเดียวกัน แต่กต็ า่ งคนต่างอยู่ แม้เด็กๆ จะรูจ้ กั
ว่าใครชื่ออะไร แต่ไม่ได้ลึกซึ้งว่าแต่ละท่านเก่งใน
เรื่องใดบ้าง เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และรู้จักแหล่งความรู้ที่เปิดโลกกว้างกว่า
ในตำ�รา
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การท�ำงานที่เกื้อกูลคู่ขนาน
ความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในชุมชนที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ประจวบเหมาะกับ
เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ในชุมชนสนใจทำ�งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนป่าภูกระแต อำ�เภอเอราวัณ จังหวัดเลย จึงนำ�ไปสูก่ ารก่อร่างสร้างตัวของคณะกรรมการ
อนุรักษ์ป่าภูกระแต โดยเด็กๆ ได้เชิญผู้รู้และกำ�นันร่วมเป็นคณะกรรมการ
การได้เห็นสภาพปัญหาขยะในพื้นที่ป่าภูกระแต ที่แม้ว่าจะมีบ่อขยะ แต่ขยะกลับเกลื่อนกลาดอยู่
รอบๆ บ่อ แม้จะมีเตาเผาขยะก็ไม่ใช้ แต่กลับมีการเผาขยะนอกเตา สิ่งที่พบเจอนำ�มาซึ่งการหา
แนวทางแก้ไข แกนนำ�เยาวชนจึงร่วมกันจัดค่ายขยะ ทีม่ เี ป้าหมายคือต้องการให้เด็กและชาวบ้าน
รู้จักการคัดแยกขยะก่อนนำ�ไปทิ้ง โดยทีมงานอาศัยจังหวะช่วงการจัดงานบุญบั้งไฟในชุมชน
ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะ ให้เด็กๆ แต่งกายด้วยชุดที่ทำ�จากขยะ เดินร่วมขบวนแห่บั้งไฟ
ซึ่งสร้างความสนใจแก่ชาวบ้าน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้หน่วยงาน เช่น เทศบาลเริ่มสนใจ
เข้ามาจัดการปัญหาขยะ พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานการจัดการขยะจากต่างถิ่น แล้วสนับสนุนให้
ชาวบ้านคัดแยกขยะอย่างจริงจังมากขึ้น รวมทั้งมีการนำ�ร่องจัดตั้งธนาคารขยะที่บ้านโนนถาวร
หมู่ที่ 13
เมื่อมีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามารับผิดชอบจัดการปัญหาขยะ กลุ่มเยาวชนจึงทุ่มความสนใจไปที่
การอนุรักษ์ป่าภูกระแตต่อ เพราะระหว่างการขึ้นไปสำ�รวจป่าภูกระแต เยาวชนได้ช่วยกันเก็บลูกไม้
เมล็ดพันธุไ์ ม้มาเพาะ โดยหวังว่าจะนำ�ไปปลูกเพิม่ ในป่า แต่พบว่า เมล็ดพันธุท์ เ่ี พาะไว้งอกบ้างตายบ้าง
ทีมงานจึงร่วมกันพูดคุยเพื่อสรุปบทเรียนการทำ�งานพบว่า เป็นเพราะกลุ่มเยาวชนไม่มีความรู้
เรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ จึงเป็นที่มาของการเชื่อมโยงสู่การทำ�งานต่อยอดโครงการป่าสัญจร
รอนแรมในป่าใหญ่ ปี 2 มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการทำ�งาน และสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่ร่วมกันดูแลป่าภูกระแต
โดยเริ่มต้นแกนนำ�ได้จัดกิจกรรม เว้าสู่กันฟัง เว้าเท้าความ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลจากการสำ�รวจป่า
เมื่อปีที่แล้ว ผ่านแผนที่ป่าภูกระแต รายชื่ออาหารจากป่า สมุนไพร ไม้ใช้สอย สภาพปัญหาในป่า
ข้อตกลงในการดูแลรักษาป่า และขอความร่วมมือจากชุมชนในการทำ�โครงการ โดยกิจกรรมหลักของ
ปีนี้คือ การเพาะพันธุ์ไม้ ซึ่งในส่วนของเยาวชนเองได้มีการจัดกิจกรรมเพาะรักษ์จึงปลูก โดยเชิญผู้รู้มา
สอนวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ว่า ควรปลูกอย่างไร วิธีปลูกต้นไม้ต้องทำ�อย่างไร เช่น ต้นมะค่าก่อนจะปลูก
ต้องทำ�ให้น้ำ�เข้าไปข้างในเมล็ดก่อน เป็นต้น
“ปีแรกเราได้เมล็ดมะค่ามา เราก็เอาไปฝังดินเลย มันก็ไม่งอก แต่ปีนี้เราเอาเมล็ดมะค่ามาผ่าให้
เป็นแผล นำ�ไปแช่น้ำ�ให้มันบวม แล้วจึงเอาไปฝัง มันงอกเยอะมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เราก็ได้ความรู้ว่า
ต้องทำ�แบบนี้ ถือว่าประสบความสำ�เร็จ” เบญ เล่าถึงความก้าวหน้าของการทำ�งาน ทีร่ อวันฝนตกจะได้
นำ�กล้าไม้ที่เพาะไว้ขึ้นไปปลูกบนป่าภูกระแต
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การทำ�โครงการของเยาวชนทำ�คู่ขนานไปกับ
กิจกรรมห้องสมุดทีม่ กี ารจัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้
น้องๆ ทีม่ าห้องสมุดก็จะแวะเวียนมาช่วยพีๆ
่ เพือ่ นๆ
ขนแกลบดิบมาทำ�แกลบดำ�บ้าง ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์
บ้าง ช่วยกันเพาะเมล็ดในถุงดำ� หรือรดน้ำ�ต้นกล้าที่
กำ�ลังเติบโตบ้าง บรรยากาศการทำ�งานจึงเป็นไปด้วย
ความเพลิดเพลินไร้ความกดดัน ขณะเดียวกันทีมงาน
ก็ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในงานวิจยั ของผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะ
การขับเคลือ่ นเรือ่ งคณะกรรมการอนุรกั ษ์ปา่ ภูกระแต
ร่วมกับผูใ้ หญ่ในชุมชมจัดทำ�ปฏิทนิ การใช้ประโยชน์
จากป่า โดยหารือกับหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูร่ อบๆ ป่าภูกระแต
เพื่อสร้างข้อตกลงในการปิดป่าร่วมกัน
“ในฤดูฝนเราจะเปิดป่า 2 วัน ปิดป่า 3 วัน ถ้าฝ่าฝืน
จะมีการปรับ ซึ่งเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่า เหตุผลที่
ต้องเปิดปิดป่าเพราะอยากให้ต้นไม้ได้มีโอกาสฟื้นฟู
ตัวเอง เพราะหากเปิดป่าทุกวัน คนก็จะเข้าไปเหยียบย่�ำ
ต้นไม้กจ็ ะเติบโตได้นอ้ ย”

คุณค่าที่เกิดจากการลงมือท�ำ
การทำ�งานซึ่งมีเบญ ฝน-พัชรี อินทนาม และ
ก้อย-รุ่งธิวา หวังประสพกลาง เป็นพี่ใหญ่นำ�น้องๆ
คือ ฟ้า-กิตติยา วันเอ็ด จอน-อดิสรณ์ สอนสุภาพ
นน-ยุทธยา ภูมิภาค พลอย-สุพัฒตา รุ่งเช้า และ
ต้น-นันทกร เศิกกันยา คอยช่วยประสานงานกับเด็ก
และเยาวชนในชุมชน รวมทั้งช่วยงานตามโอกาสที่พี่ๆ
จัดกิจกรรม เมื่อถึงวาระที่พี่ก้อยและพี่ฝนไปเรียนต่อ
น้องๆ ทั้ง 5 คน จึงกลายเป็นแกนนำ�หลักช่วยพี่เบญ
ทำ�งานในปีที่ 2
“พี่ให้ช่วยนัดเพื่อนๆ ช่วยพาน้องๆ ทำ�กิจกรรม
ก่อนการประชุม เช่น เล่นเกม สันทนาการ บางครั้งพี่ก็
ให้ช่วยอ่านหนังสือให้น้องๆ ฟัง” พลอย เล่าถึงบทบาท
หน้าที่ และแม้ว่าจะเป็นการทำ�งานตามที่พี่มอบหมาย
รายครั้ง แต่เมื่อได้ทำ�บ่อยๆ เข้าก็ทำ�ให้เกิดการฝึกฝน
จนเก่งขึน้ โดยไม่รตู้ วั ซึง่ พลอย เล่าถึงความเปลีย่ นแปลง
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“ส� ำหรับผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนทั้งหลาย ต่างกล่าวเป็นเสี ยงเดียวกันว่า
รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ปลื้มใจที่เด็กๆ สนใจเรื่องราวป่ าของชุมชน และยินดีที่จะ
สนับสนุนการท�ำงานของกลุ่มเยาวชนต่อไป โดยคาดหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้
จะเป็นผู้สืบทอดการดูแลรักษาป่ าภูกระแตให้เป็นแหล่งอาหารและ
ที่พ่ ึงของชุมชนสื บไป”
ของตนเองว่า “เมื่อได้เข้ากลุ่มก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ คือ เราต้องฝึกฝน ถ้าเราทำ�ไม่ได้เราต้องฝึก ถ้าเรา
ทำ�ได้แล้วก็ยงั ต้องฝึกให้ดขี น้ึ อีก เพราะเมือ่ ก่อนหนูอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำ�อะไร หนูเรียนหนังสือไม่เก่ง
เมือ่ ก่อนสอบได้เลขสองหลักตลอด แต่พอขึน้ ป.6 สอบได้เลขตัวเดียว เพราะว่ามาทำ�กิจกรรมรักการอ่าน
แล้วให้พี่เขาสอน ได้ฝึกอ่านหนังสือ ได้อ่านหนังสือให้น้องๆ ฟัง”
สำ�หรับฟ้าบอกว่า เธอเกิดพัฒนาการทางความคิด และกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นผลจาก
การผลักดันของพี่ ทีเ่ วลาผูใ้ หญ่ถามอะไร พีๆ
่ ก็จะกระตุน้ ให้ตอบ ไม่มผี ดิ ไม่มถี กู ทำ�ให้กล้าพูดมากขึ้น
ทั้งนี้ฟ้ายอมรับในช่วงแรกๆ ที่มาช่วยพี่เบญทำ�งาน ต้องอยู่กับน้องเล็กๆ ที่ยังเด็กมาก เธอรู้สึก
ไม่ชอบเด็ก รูส้ กึ รำ�คาญ วุน่ วาย จึงต้องฝืนตัวเอง นัน่ กลายเป็นการฝึกความอดทน และทำ�ให้เปลีย่ น
ความคิดว่า “น้องเล็กๆ ก็เหมือนเราตอนเด็กๆ พี่ยังพัฒนาเราได้ เราก็น่าจะช่วยพัฒนาน้องๆ
เหมือนที่พี่พัฒนาเรา”
ในขณะที่ต้นบอกว่า การได้ไปเรียนรู้ในป่าภูกระแตทำ�ให้รู้จักสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งสมุนไพร
บางอย่าง เช่น ต้นแคนา สามารถนำ�มาขยีท้ าแผลเพือ่ ห้ามเลือดได้ นับว่าเป็นประโยชน์กับเด็กแบบต้น
ที่มักมีแผลจากการเล่นซนเป็นประจำ�
ด้าน เบญ สะท้อนความเปลีย่ นแปลงของน้องๆ ว่า มีพฒ
ั นาการด้านความคิดและการสือ่ สารอย่าง
เห็นได้ชดั สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนตัวของ
เบญนัน้ การต้องกุมสภาพงานทำ�ให้ได้พฒ
ั นาความสามารถและความคิด ด้วยบทบาทในปีที่ 2 ทีต่ อ้ ง
เป็นพีเ่ ลีย้ งดูนอ้ งๆ ดูแลภาพรวมของงานและการดำ�เนินกิจกรรม อีกทัง้ ยังช่วยพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ความกล้าทีจ่ ะประสานงานกับผูใ้ หญ่ในชุมชน แต่ใช่วา่ การทำ�งานจะราบรืน่ เพราะในช่วงทีผ่ า่ นมาแกนนำ�
หลายคนอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำ�ให้งานต้องหยุดชะงักไปช่วงหนึง่ เพราะ
ไม่มีคนทำ�งาน คนที่เหลืออยู่จึงต้องรับภาระหนัก
นอกจากนีเ้ บญยังสะท้อนปัญหาส่วนตัวที่อาจจะมีภาวะทีย่ งั จัดการกับอารมณ์ของตนเองไม่ได้
ทำ�ให้บางครั้งเธอจะมีอารมณ์หงุดหงิด บางครั้งก็โกรธจนไม่อยากทำ�งาน โดยเฉพาะเมื่อได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ซึ่งใช้ถ้อยคำ�ที่ติดลบ จึงหมดกำ�ลังใจในการทำ�งาน แต่การทำ�งานโครงการ
ได้ช่วยให้รู้จักจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น
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สำ�หรับผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนทั้งหลาย ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ปลื้มใจที่เด็กๆ สนใจเรื่องราวป่าของชุมชน และยินดีที่จะ
สนับสนุนการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนต่อไป โดยคาดหวังว่า เยาวชนกลุ่มนี้
จะเป็นผูส้ บื ทอดการดูแลรักษาป่าภูกระแตให้เป็นแหล่งอาหารและทีพ
่ งึ่ ของ
ชุมชนสืบไป
“ดีทเ่ี ด็กๆ ได้เรียนรูก้ ารทำ�กิจกรรม จากทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั ต้นไม้เราก็แนะนำ�ไปว่า
ชื่ออะไร ทั้งชื่อไทย ชื่ออีสาน ก็เรียนรู้สองภาษา ชื่อที่พวกอนุรักษ์ป่าไม้เขาเรียก
อย่างหนึ่งเราเรียกอีกอย่าง เขาจะได้รู้ไว้ว่าต้นไม้ใช้ทำ�ประโยชน์อะไรบ้าง ดีใจที่
เขาสนใจด้านป่า ถ้าเขาสนใจอย่างนี้ก็จะสนับสนุน แนะนำ�ต่อไป เมื่อก่อนเขา
ไม่เคยมาถามอะไรแบบนี้ จนน้องเบญเขามาติดต่อ พาไปหาผม เห็นแล้วก็ใจอ่อน
มาช่วย ไม่ปฏิเสธเลย เพราะว่ามันมีประโยชน์ทเี่ ราสามารถนำ�ความรุภู้ มู ปิ ญ
ั ญา
มาแนะนำ�เด็กๆ ได้ รู้สึกดีใจมาก” พ่อวุฒิ แก้วก่ำ� ตัวแทนผู้อาวุโสสะท้อน
ความรู้สึกตื้นตันใจ
เพราะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หยิบฉวยเอามา
ศึกษาเป็นบทเรียน และสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรวมตัว
ของเด็กๆ ด้วยพลังทีเ่ กิดจากความใส่ใจถิน่ ฐานบ้านเกิด จึงเป็นแรงกระตุก
กระตุ้นชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรของบ้านตนเอง ความร่วมมือ
ระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชนจับมือเดินคู่ขนานกันไปบนเส้นทางของ
การอนุรักษ์ป่าภูกระแต จึงเป็นภาพสะท้อนที่อยู่ที่ยืนของพลเมืองเยาวชน
ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม
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โครงการป่าสัญจร
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมงาน
เบญจมาภรณ์ วงษา
รุ่งธิวา หวังประสพกลาง
อดิสรณ์ สอนสุภาพ
สุพัฒตา รุ่งเช้า

รอนแรมในป่าใหญ่
สุริยาณีย์ วงษา
พัชรี อินทนาม
กิตติยา วันเอ็ด
ยุทธยา ภูมิภาค
นันทกร เศิกกันยา
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พลิกฟื้นผืนป่า...
แก้ปัญหาให้ชุมชน
โครงการพลิกฟื้นผืนป่าหนองอียอ
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‘ป่าเรามีขยะเยอะ พวกเราจะทำ�อะไรได้บ้างกับขยะที่อยู่ในป่า’
คำ�ถามที่เด็กเยาวชนกลุ่มหนึ่งฉุกคิดขึ้น เมื่อเข้าไปเห็นสภาพป่าชุมชนของพวกเขา
.............................
เมื่อพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารารุกคืบเข้ามา ที่ดินส่วนตัวของชาวบ้านบางผืนที่เคยเป็นพื้นที่ป่า
กลับกลายเป็นสวนยางพาราไปในที่สุด ซ้ำ�ร้ายป่าชุมชนที่เหลืออยู่ราว 37 ไร่ 3 งาน โดยพื้นที่ 5 ไร่
กลายสภาพเป็นทีท่ ง้ิ ขยะของคนในชุมชน เมือ่ ขยะรุกล้�ำ เห็ด และพืชผักตามธรรมชาติทพ่ี อหาเก็บกินได้
จึงแทบไม่เหลือ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนหนองอียอวิทิ ยา อำ�เภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์ กลุม่ หนึง่
จึงลุกขึ้นมาทำ�โครงการพลิกฟืน้ ผืนป่าชุมชนหนองอียอ เพื่อขยายแนวร่วมกลุ่มเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน ให้เข้ามาจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
ป่าชุมชน รวมทั้งพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมามีสภาพดีขึ้น
“รู้สึกสงสารป่า ป่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้” ยะ-สิริชัย พร้อมดี หนึ่งในแกนนำ�รุ่นที่ 2 เอ่ยถึงปัญหาที่
เพิง่ เกิดขึน้ ในช่วง 4-5 ปีทผี่ า่ นมา ขณะทีแ่ ป๋ม-กรรณิการ์ ดวงดี ฝ้าย-รุง่ นภา จันทร์ล�้ำ เอิรน์ -จันทิมา
งามสง่า หมิว-สุนษิ า นาคแสร์ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ก่อนเข้ามารับผิดชอบโครงการนี้ พวกเขามีโอกาส
ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่ ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียออยูเ่ สมอ
ทัง้ ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ออกไปดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน จัดกิจกรรมทำ�บุญใส่บาตรและงานประเพณี
ต่างๆ หรือแม้แต่การเดินเก็บขยะทีท่ งิ้ เกลือ่ นกลาดรอบตำ�บล กิจกรรมเหล่านีช้ ว่ ยปลูกฝังสำ�นึกจิตอาสา
ทำ�ให้พวกเขานึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมมากขึ้น
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ส่วน “แรงบันดาลใจ” ที่ทำ�ให้ทีมคิดทำ�โครงการ
พลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า หนองอี ย อเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ นั ก เรี ย น
โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติกับทางโรงเรียน ทำ�ให้เห็นสภาพป่า
ชุมชนที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะ รู้สึกทนไม่ได้ที่เห็นภาพ
ขยะเกลือ่ นไปทัว่ ผืนป่า เมือ่ มีโครงการปลูกใจรักษ์โลก
เข้ า มาพวกเขาจึง ไม่รีรอ ใช้โอกาสนี้ส านต่อแนวคิ ด
ดังกล่าว
“ก่อนหน้านีต้ อ่ ให้เราคิดอยากทำ� แต่ไม่มโี ครงการ
หรือผูใ้ หญ่เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จึงทำ�อะไร
ไม่ได้มาก เพราะพวกเราเป็นเด็ก ไม่มีความน่าเชื่อถือ
ในสายตาของคนในชุมชน ผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กๆ มา
ทำ�กิจกรรม เดี๋ยวก็เลิก ไม่ได้จริงจังอะไร” ฝ้าย เล่าถึง
ภาพลักษณ์ของเด็กในสายตาผู้ใหญ่

สื บค้นหาปั ญหา...เพื่อหาทางออก
“ทำ�ไมคนในชุมชนถึงต้องนำ�ขยะไปทิง้ ในป่า?”
คำ�ถามนี้นำ�ไปสู่การค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่
เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชนบอกว่า ข้อค้นพบที่ได้จากการ
สอบถามผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ อบต. คือ ระบบ
การเก็ บ จั ด การขยะของ อบต.ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ในชุมชน
“ปกติแต่ละบ้านจะมีที่ทิ้งขยะ เพื่อรวบรวมไว้เผา
และฝังกลบด้วยตัวเอง บ้านที่ใกล้ตลาดนัดก็จะขนขยะ
ไปกองไว้ให้รถของ อบต.มาเก็บ บ้านไหนที่ไกลหน่อย
ก็เอาขยะมาทิง้ ในป่าเพือ่ ไม่ให้รกบ้านตัวเอง พอคนหนึง่
ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งตามกัน” ยะ กล่าวถึงสภาพความเป็นจริง
ในชุมชน
เมื่อสาเหตุมาจากผู้ใหญ่ จึงจำ�เป็นที่กลุ่มเยาวชน
จะต้องดึงผู้ใหญ่ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกำ�จัดขยะ
ด้วย “คนในชุมชนนี่แหละเป็นคนเอาขยะมาทิ้ง แม้จะ
ไม่รู้ว่าใครบ้าง ่ในเมื่อทิ้งก็ต้องมาเก็บเอง ถ้าผู้ใหญ่ได้

มาเห็น มาทำ�เอง พวกเราที่เป็นเด็กยังมาช่วยกันทำ�
ผู้ใหญ่ก็น่าจะคิดได้ว่า ต่อไปเขาไม่ควรทำ�แบบนี้อีก”
ยะ กล่าวอย่างชัดเจน
โชคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน
ให้การสนับสนุนการทำ�กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเต็มที่
โดยไม่เข้าไปชีน้ �ำ ว่าเด็กจะต้องทำ�อะไร แต่เปิดโอกาสให้
เด็กคิดและทำ�อย่างอิสระ ทั้งเจ้าหน้าที่ อบต. และ
ครูทปี่ รึกษาวางบทบาทตัวเองเป็นเพียงแค่ทปี่ รึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กๆ ระหว่างลงพื้นที่ไปทำ�กิจกรรมเท่านั้น

มุ่งมั่นสู่ เป้าหมายแห่งความส� ำเร็จ
เป้าหมายของโครงการพลิกฟืน้ ผืนป่าหนองอียอที่
กลุ่มเยาวชนหมายมั่นปั้นมืออยากทำ�ให้สำ�เร็จ ตั้งอยู่
บนบันได 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่หนึ่ง กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ทับถมภายในป่า
ให้หมด
ขัน้ ทีส่ อง ทำ�ให้คนในชุมชนไม่นง่ิ นอนใจต่อปัญหา
ส่วนรวม และเกิดความหวงแหนพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเหลือ
อยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ 11 ที่ป่าชุมชน
ตั้งอยู่ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำ�นึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในชุมชน
ขั้นที่สาม จัดพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นฐานการเรียนรู้
เกี่ยวกับพืชพันธุ์ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
อบต.
นอกจากความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจาก อปท. และ
โรงเรียนช่วยหนุนเสริมแล้ว กลุ่มเยาวชนจึงต้องสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่
ในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ หมิว บอกว่า เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทำ�ให้
คนในชุ ม ชนเห็ น ความตั้ ง ใจจริ ง ของกลุ่ ม เยาวชนที่
ต้องการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

144

แป๋ม อธิบายว่า พวกเขาต้องวางแผนขัน้ ตอนการทำ�งานอย่างเป็นลำ�ดับชัดเจนก่อน แล้วจึงนำ�เสนอ
ให้ผู้ใหญ่รับทราบ โครงการเข้ามากระตุ้นให้เราคิดแล้วทำ� แต่พอต้องทำ�จริงๆ ยังไงก็ตอ้ งไปขอ
คำ�แนะนำ�จากพีๆ
่ อบต. กับคุณครูกอ่ นว่าแบบนีด้ ีไหม เหมาะสมหรือเปล่า
ขัน้ ตอนการทำ�งานของแกนนำ�เด็กและเยาวชนหนองอียอในโครงการพลิกฟืน้ ผืนป่า ประกอบด้วย
การสำ�รวจข้อมูลและทำ�แผนที่ป่า กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในป่าชุมชน และการจัดการขยะ
ในป่าร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน

เติมความรู้...ก่อนให้ความรู้
ยะ เล่าว่า ก่อนชักชวนน้องๆ ในโรงเรียนทำ�กิจกรรม Big Cleaning ในป่าชุมชน พวกเขาต้องเข้าไป
สำ�รวจพื้นที่ป่า เพื่อทำ�ความรู้จักป่าด้วยตัวเองก่อน เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็แทบไม่ได้สนใจป่า
เท่าไร ส่วนการวาดแผนที่ป่าก็เพื่อดึงดูดความสนใจของน้องๆ ในโรงเรียน และเป็นเครื่องมือให้ความรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่ได้จากการสำ�รวจป่า
“ครั้งแรกก่อนไปสำ�รวจป่า พวกเราขอให้ครูไปเป็นเพื่อน พอลงพื้นที่ก็เจอผู้นำ�ชุมชน เจอชาวบ้าน
เราเลยถามถึงปราชญ์ชาวบ้านที่พอจะรู้เรื่องพืชพรรณในป่า ก็ได้รับคำ�แนะนำ�มา ตอนมาสำ�รวจป่า
ครัง้ ที่ 2 พีส่ มเกียรติ สาระ เลยขอความร่วมมือจากผูร้ ใู้ ห้ชว่ ยพาพวกเราเข้าไปสำ�รวจ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
พืชพันธุไ์ ม้ต่างๆ ด้วย” แป๋ม อธิบายการทำ�งาน
หลังทีมงานเติมความรู้เรื่องป่าแล้ว กิจกรรม Big Cleaning Day ก็มาถึง ครั้งนี้กลุ่มเยาวชนขอให้
ครูที่ปรึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ชักชวนนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ผลคือได้รับการตอบรับจาก
นักเรียนในโรงเรียนอย่างล้นหลาม มีน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันจริงร่วม 50 คน ทั้งที่ต้อง
ทำ�งานออกแรงกลางแจ้งก็ตาม
ดอม-จิรวัฒน์ การะเกต แกนนำ�เด็กและเยาวชนรุ่นที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หนองอียอวิทยา เล่าว่า ภาพที่เห็นนักเรียนในโรงเรียนมาทำ�กิจกรรมกันด้วยความสนุกสนาน ทำ�ให้นึก
ย้อนไปถึงตอนทีเ่ ข้ามาช่วยทำ�กิจกรรมครัง้ แรกตัง้ แต่เรียนอยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 “ผมเห็นรุน่ พีม่ าปลูก
ผักสวนครัวหน้าบ้าน ดูแล้วสนุกดี แถมยังได้ผักมากินอีก เลยอยากมาทำ�กิจกรรมด้วย”
เช่นเดียวกับหมิว ที่ย้ำ�ว่า ความสนุกจากการทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ดึงดูดใจให้เด็กอย่าง
พวกเธอออกมาทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง แม้ต้องใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตาม เห็นตัวอย่างดีๆ จาก
พีแ่ กนนำ�รุน่ ที่ 1 ทีม่ กั จัดกิจกรรมจิตอาสา ชักชวนน้องๆ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอยูเ่ สมอ “อยูบ่ า้ นสบาย
กว่าก็จริง แต่มาทำ�กิจกรรมแบบนี้สนุกกว่า”

แก้ไขความไม่รู้...ด้วยการให้ความรู้
“ตอนมาสำ�รวจ เราเห็นขยะเยอะมากก็จริง แต่ไม่คดิ ว่าเมือ่ มาทำ�จริงมันจะเยอะขนาดนี้ เก็บยังไง
ก็ไม่หมด” เอิร์น กล่าว
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ยะ บอกว่า ขยะที่กองทับถมกันในป่าไม่สามารถ
คัดแยกเป็นหมวดหมูไ่ ด้เลย วิธกี ารกำ�จัดขยะจึงหลีกเลีย่ ง
วิธีเผาและฝังไม่ได้ พวกเราแบ่งกลุ่มและแบ่งพื้นที่กัน
แต่ละกลุ่มมีแกนนำ�เยาวชนเป็นหัวหน้า เก็บแล้วนำ�มา
กองรวมไว้ ยะกับเพือ่ นๆ ผูช้ ายจะทำ�หน้าทีเ่ ก็บรวบรวม
อีกที ขยะด้านบนแห้งหน่อยก็เผา แต่ขยะด้านล่างที่
ทับถมกันจนชืน้ ก็ตอ้ งขนไปขุดหลุมฝัง บริเวณนัน้ มีพนื้ ที่
อยูป่ ระมาณ 1 งานให้ฝงั ได้ ครึง่ วันผ่านไปก็ยงั ทำ�ไม่เสร็จ
เพราะไม่ใช่แค่เศษขยะ มีทั้งอิฐ หิน ปูน ทราย ทีวีก็มี
คือถ้ายกบ้านทั้งหลังมาทิ้งได้คงทำ�ไปแล้ว พวกขยะที่
เก็บแล้วบางส่วนแต่ขนไปไม่ได้กย็ งั กองรวมกันอยูใ่ นป่า
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง แรกยั ง ไม่ สำ � เร็ จ ด้ ว ยแรง
ของเด็กและเยาวชน จึงถึงเวลาทีท่ มี แกนนำ�เยาวชน
จะต้องเดินเข้าหาผู้นำ�ชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อขอ
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เริม่ จากแก้ไขปัญหา
ความไม่รู้ของผู้ใหญ่ และการไม่ตระหนักถึงผลเสีย
ของการทิ้งขยะในป่า

“เห็นเด็กลงมือทำ�ขนาดนี้ ใจลึกๆ ของผู้ใหญ่ก็
น่าจะคิดได้แล้วว่าตัวเองต้องทำ�อะไรบ้าง เพราะป่าไม่ใช่
ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคน” ฝ้าย กล่าว
ทั้งนี้ วิธีการแก้ความไม่รู้ ก็คือการให้ความรู้
กลุม่ เยาวชนจึงทำ�แผ่นพับให้ความรูเ้ รือ่ งการคัดแยก
ขยะและคุณค่าจากป่าชุมชนขึน้ มา เพือ่ นำ�ไปแจกให้
ถึงมือชาวบ้านหมู่ 11 ที่มีอยู่ราว 40 หลังคาเรือน
“เราตั้งใจไปถึงบ้านอยู่แล้ว คิดว่ามีแผ่นพับติดมือ
ไปด้วยน่าจะดีกว่า ไปแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังด้วยว่า
พวกเราเป็นใคร กำ�ลังทำ�อะไร อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยอะไร
ถ้าทำ�แล้วจะเกิดผลดีต่อชุมชนอย่างไร” แป๋ม กล่าว
ยะ ย้ำ�ว่า สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ทำ�ให้บันไดขั้นแรกสำ�เร็จ คือ ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ที่
จะสละเวลาและเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นรถไถ รถแบ็คโฮ
มาช่วยขุดขนของหนักๆ ใส่รถขนออกไปจากป่า เพือ่ นำ�
ไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี
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“ผู้ใหญ่ควรเปิดพื้นที่ให้เด็กออกไปแสดงความสามารถ ฝึกคิด ฝึกท�ำ
และฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากการ
ลงมือท�ำ ช่วยให้เด็กเห็นและดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เมื่อเด็กมี
ทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม พวกเขาก็จะเป็นรากฐานส� ำคัญต่อการ
พัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต”

“พลัง” ของความร่วมมือร่วมใจ
เมื่อต้องสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง กลุ่มเยาวชนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาเห็น
“พลังของการทำ�งานเป็นทีม” การทำ�งานเพื่อส่วนรวมทำ�ให้ต้องขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น
“เวลาทำ�งานด้วยกัน เราอยากมาเพราะมีเพื่อน เลยชวนๆ กันมา มาแล้วถ้าเพื่อนยังไม่กลับเราก็
กลับไม่ได้ เพราะเพื่อนยังทำ�งานอยู่ เราต้องช่วยกันทำ� รอกลับพร้อมกัน” ยะ กล่าวถึงมุมมองความคิด
ของเขา
ด้าน หมิว บอกว่า งานส่วนรวมแทนที่จะดึงเวลาส่วนตัว กลับทำ�ให้เธอรู้จักจัดสรรเวลาและ
มีเวลาให้ตวั เองมากขึน้ พอมีงานต้องรับผิดชอบ แทนทีจ่ ะปล่อยเวลาให้ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์
รูโ้ ดยอัตโนมัตวิ า่ เวลาไหนควรทำ�อะไรก่อนหลัง ถ้ามีการบ้านต้องรีบทำ�การบ้านให้เสร็จก่อน แล้วจึง
ออกไปกับเพื่อนๆ ได้
ส่วน ฝ้าย เล่าว่า จากคนที่ขี้เกียจ อยู่บ้านไม่ทำ�อะไรนอกจากเล่นโทรศัพท์อย่างเดียว กลับกลาย
เป็นคนที่อยากออกไปข้างนอกเพื่อทำ�กิจกรรมจิตอาสา ไม่เคยรู้สึกฝืนใจเวลารุ่นพี่มอบหมาย
ให้ทำ�งาน

การหนุนเสริมของชุมชน
ด้านสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด อบต.หนองอียอ บอกว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และข้าราชการท้องถิน่ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน เมือ่ มีองค์กรภายนอก
เข้ามาสนับสนุนให้เด็กเยาวชนทำ�โครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถือเป็นโอกาสทีด่ ที ตี่ อ้ งคว้าไว้ ผูใ้ หญ่ควรเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กออกไปแสดงความสามารถ ฝึกคิด ฝึกทำ�
และฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำ� ช่วยให้เด็กเห็นและ
ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เมื่อเด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม พวกเขาก็จะเป็นรากฐาน
สำ�คัญต่อการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
หนูคล้าย วรวงษ์ ทีป่ รึกษาโครงการ บอกว่า ทางโรงเรียนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนร่วมกับ อบต.อยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้มีการจัดค่ายในโรงเรียนเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเฟ้นหาแกนนำ�
เด็กและเยาวชนที่อาสาเข้ามาเป็นผู้นำ�และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนๆ นักเรียน เพราะเชื่อว่ากิจกรรม
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ทีใ่ ห้นกั เรียนเข้ามาเรียนรูจ้ ะช่วยพัฒนาตัวเองและพัฒนาส่วนรวมไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ กิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่
เน้นทีก่ ารฝึกทักษะอาชีพ เพือ่ ให้นกั เรียนนำ�ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้ไปประกอบอาชีพ
พึ่งพาตัวเองและดูแลครอบครัวได้
“การทำ�กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตให้
เด็กและเยาวชนได้ โดยเฉพาะด้านการวางแผนความรับผิดชอบและความอดทน
เราสร้างเด็กมา 3 รุ่นแล้ว ตอนนี้ก�ำ ลังจะมีรุ่นที่ 4 สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนใน
ตัวเด็กคือ เขาสามารถวางแผนการทำ�งาน เป็นตัวตั้งตัวตีเข้ามาขอคำ�ปรึกษาเรา
ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครบอกหรือสั่ง”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การทำ�งานของแกนนำ�เด็กและเยาวชนภายใต้การ
ดูแลของเจ้าหน้าที่ อบต. และครูที่ปรึกษา สร้างผลกระทบเชิงบวกที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 2 อย่าง คือ 1. สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แกนนำ�เด็กและเยาวชนในการ
ทำ�กิจกรรมพัฒนาชุมชน ทำ�ให้แกนนำ�สามารถชักชวนเด็กคนอื่นๆ เข้ามาทำ�
กิจกรรมได้มากขึน้ โดยมีครูชว่ ยประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผูป้ กครอง
ผู้ปกครองเองก็ไว้ใจและอนุญาตให้ลูกหลานมาทำ�กิจกรรมในวันหยุด เนื่องจาก
มีครูและเจ้าหน้าที่ อบต. คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย 2. การสนับสนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ทำ�ให้ผู้นำ�ชุมชนและชาวบ้าน
เปิดใจยอมรับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึน้ เหมือนเป็นใบเบิกทางให้
แกนนำ�เยาวชนสามารถเข้าถึงผู้ใหญ่ แล้วต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ต่อไปในอนาคต
จากคำ�ถามกระตุกต่อมคิดที่ว่า “ป่าเรามีขยะเยอะ พวกเราจะทำ�อะไร
ได้บา้ งกับขยะทีอ่ ยูใ่ นป่า” ทำ�ให้เด็กและเยาวชนกลุม่ หนึง่ ไม่นงิ่ ดูดาย ร่วมผนึก
กำ�ลังทัง้ แรงกาย แรงใจกันอย่างแข็งขัน เพือ่ พลิกฟืน้ ผืนป่าของชุมชนให้กลับ
มาเป็น “ป่า” เหมือนเดิม
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โครงการพลิกฟื้นผืนป่าหนองอียอ
ที่ปรึกษาโครงการ
สมเกียรติ สาระ
หนูคล้าย วรวงษ์
ทีมงาน
สิริชัย พร้อมดี
กรรณิการ์ ดวงดี
จันทิมา งามสง่า สุนิษา นาคแสร์
รุ่งนภา จันทร์ล้ำ� จิรวัฒน์ การะเกต
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การจัดการขยะ
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สำ�นึกเปลี่ยน...
พฤติกรรมเปลี่ยน
โครงการเยาวชนขุนยวม
สู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำ�เภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ทุกชั้นเรียน ทุกวิชา และทุกจังหวะของการดำ�เนินชีวิตถูกสอดแทรกด้วยสาระเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น จากที่เห็นผลงานการทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว เมื่อ
ครูกุ้ง-สุภาลักษณ์ เทพวงศ์ ชวนทำ�โครงการต่อยอด เด็กเรียนห้องคิงส์จึงก้าวเดินสู่โลกของการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ทีมงานกลุม่ ใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วย เพลา-มลทิพย์ โพธิท์ อง อิว๋ -กชามาส อรรคฮาต นุน่ -เก็จมณี
กรองสติปญ
ั ญา เนย-ธนภรณ์ สุวรรณสังข์ โบว์-วิชชุกา ใจมาเครือ ไอซ์-กชกร วงศ์ฟนั่ ฟิลม์ -นภัค
วงศ์ศักดิ์ศรี จอย-ปาจรีย์ นภาทอง แจน-สุนัฐชา กันทา ฟ้า-พรนภัส มนุษย์พัฒนา และ ปาล์มศตวรรษ นวลลออ รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการเยาวชนขุนยวมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ� โดยใช้
แนวทางการทำ�งานทีร่ นุ่ พีเ่ คยทำ�ในโรงเรียนขยายออกไปสูช่ มุ ชนป๊อกกุงเจ้าราชซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรียน
ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราช ตำ�บลขุนยวม มีประชากรประมาณ 90 ครัวเรือน มีวิถีการดำ�เนินชีวิต
ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ ซึ่งได้แก่ ไต เมือง ม้ง กะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำ�นา ปลูกข้าวโพด กะหล่ำ�ปลี และบางส่วนค้าขาย ในพื้นที่ชุมชน
เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาล โรงพยาบาล กศน. และร้านค้า เรียกได้ว่า
ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราชเป็นศูนย์กลางของตำ�บลก็ว่าได้
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การเรียนรู้สู่ ชุมชน
กิจกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ คยทำ�สำ�เร็จ
ในโรงเรียน เช่น การคัดแยกขยะ การรณรงค์ลดการใช้
พลังงานน้ำ�มันด้วยกิจกรรมขับปั่นไปด้วยกัน รณรงค์
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ�ประปา เป็นกิจกรรมหลัก
ที่จะขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งก่อนจะขยับขับเคลื่อนงาน
ทีมงานทัง้ หมดได้รว่ มกันศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทำ�โครงการ เช่น พฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตของคนใน
ชุมชนที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขยะที่ทำ�ให้
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วิธลี ดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยการประหยัดน้ำ�ไฟ และการปลูกต้นไม้ ผลกระทบ
จากการเผาขยะ และการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและเอกสาร
ต่างๆ ทำ�ให้ทีมงานเข้าใจภาพรวมของการทำ�งาน และ
มีความรู้เบื้องต้นที่สามารถนำ�มาออกแบบการทำ�งาน
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการสำ�รวจพฤติกรรมของคน
ในชุมชนป๊อกกุงเจ้าราช เพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั บริบทของคน
และพื้นที่ทำ�งาน โดยเฉพาะการดำ�เนินชีวิตของคนใน
พื้นที่ที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
“ข้อมูลจากงานทีร่ นุ่ พีท่ �ำ มีแล้วส่วนหนึง่ ส่วนข้อมูล
ที่เราต้องไปหาเพิ่ม เช่น คำ�นวณการใช้ไฟฟ้า การใช้
น้�ำ มันรถ ว่าถ้าลดความเร็วลงเท่านีจ้ ะประหยัดได้เท่าไร
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร” ทีมงานเล่า
แม้จะเป็นชุมชนไม่ใหญ่มาก แต่จ�ำ นวนครัวเรือน
50 หลังคาเรือน หรือครึง่ หนึง่ ของประชากรทั้งหมด
คือ “เป้าหมาย” ทีท่ มี งานวางไว้ในการเก็บข้อมูล และ
เพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ ทีมงานจึงช่วยกันวาด
แผนทีท่ �ำ มือเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนจัดสรร
กำ�ลังคน โดยพยายามให้การสำ�รวจข้อมูลครอบคลุม
ทุกซอกทุกซอยในชุมชน โดยก่อนลงพื้นที่ครูกุ้งได้
ประสานงานกับเทศบาลไว้เบื้องต้น เพื่อกรุยทางให้
โบว์และไอช์ประสานงานต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
ให้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายของ
เทศบาล

“ก่อนไปเราวาดแผนที่กันแล้วแบ่งทีมละ 2 คน
กำ�หนดว่าทีมไหนไปซอยไหน แต่หากซอยใดบ้านเยอะ
ก็เพิ่มเป็น 3 คน โดยพยายามเฉลี่ยให้เท่าๆ กัน” โบว์
อธิบาย
แม้ว่าการแบ่งทีมจะคละกันระหว่างคนคุยเก่ง
และคุยไม่เก่ง แต่เวลาทำ�งานร่วมกันทุกคนสามารถ
ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี แต่กพ
็ บปัญหาเนือ่ งจาก
ชุมชนมีคนหลากหลายชาติพนั ธุท์ งั้ ม้ง ไต กะเหรีย่ ง
การสือ่ สารจึงทำ�ได้ล�ำ บาก ทีมงานต้องใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก แต่บรรยากาศการทำ�งานโดยรวมเป็นไป
ด้วยดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก แม้วา่ ชาวบ้าน
บางส่วนจะยังไม่สนใจ เพราะยังไม่มผี ลกระทบรุนแรง
ซึ่งทีมงานก็จะใช้โอกาสนี้อธิบายว่า กิจกรรมที่ทำ�
จะส่งผลดีต่อเขาอย่างไร รวมทั้งแนะนำ�แนวทาง
การประหยั ด น้ำ � ประหยั ด ไฟ ประหยั ด พลั ง งาน
การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
อย่างไรก็ตามผลจากการสำ�รวจพฤติกรรมของ
ชุมชนเรื่องปริมาณขยะ วิธีการจัดการขยะ อุปกรณ์
ไฟฟ้าในครัวเรือน การใช้ไฟฟ้าและน้�ำ ประปา พบว่า
คนส่วนใหญ่ทงิ้ ขยะในถังขยะหน้าบ้านและบางบ้าน
มีการคัดแยกขยะขาย เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ
ส่วนขยะเปียกจะทิ้งลงถังขยะ ซึ่งจะมีรถเก็บขยะของ
เทศบาลมาเก็บไป
สำ�หรับการใช้น้ำ� ใช้ไฟฟ้า จะผันแปรตามวิถี
การดำ�เนินชีวติ เช่น บ้านทีค่ า้ ขายหรือประกอบกิจการ
จะใช้ไฟฟ้าและน้ำ�ประปาในปริมาณมาก โดยเสียค่า
ไฟฟ้าเดือนละประมาณ 2,000 บาท ส่วนบ้านทีม่ สี มาชิก
อาศั ย อยู่ น้ อ ยหรื อ มี ค นแก่ อ ยู่ ค นเดี ย วมั ก จะไม่ เ สี ย
ค่าไฟฟ้า เพราะใช้ไม่เกินปริมาณที่รัฐบาลช่วยเหลือ
โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าพืน้ ฐานในบ้านส่วนใหญ่ คือ โทรทัศน์
ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม
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ข้อมูลจากการสำ�รวจดังกล่าวทำ�ให้ทมี งานรับรูเ้ พิม่ เติมว่า การใช้น�้ำ ประปาในชุมชนตำ�บลขุนยวม
จะเชื่อมโยงไปสู่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่ต้องปั่นไฟเพื่อสูบน้ำ�ขึ้นมาผลิตเป็นน้ำ�ประปา
สำ�หรับใช้ในครัวเรือน

สร้างสี สันเป็นรอยจ�ำประทับใจ
หลังการสำ�รวจข้อมูลผ่านพ้น ทีมงานนำ�ข้อมูลที่ได้มาสรุปร่วมกัน และนำ�ไปจัดนิทรรศการ
เพือ่ รณรงค์ลดการใช้น�้ำ ใช้ไฟ และการคัดแยกขยะ ในตลาดนัดชุมชนทีจ่ ดั ขึน้ ทุกวันเสาร์ พร้อมๆ
กับการนำ�เสนอข้อมูลหน้าเสาธง และเสียงตามสายของโรงเรียน รวมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสายของเทศบาล
แผนงานต่อไปที่ทีมวางแผนทำ�คือการจัดกิจกรรมขับปั่นไปด้วยกันในโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และผูป้ กครอง สนใจปัน่ จักรยานเพือ่ ออกกำ�ลังกายแทนการใช้รถยนต์
หรือจักรยานยนต์ในการเดินทางที่ไม่ไกลมากนัก โดยกิจกรรมนี้มีผู้อำ�นวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าทีม
นักปั่นจักรยานในตำ�บลขุนยวมเข้าร่วมรณรงค์กับทีมงานด้วย
ส่วนการประชาสัมพันธ์ในตลาดนัดวันเสาร์ เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างสีสนั ความสนุกสนาน และกระตุน้
ความสนใจของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ นำ�เสนอ
ข้อมูลจากการสำ�รวจ มีมาสคอตรณรงค์การใช้ถงุ ผ้า และแผ่นพับความรูเ้ กีย่ วกับการประหยัดพลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการสร้างจุดจำ�ในใจของชาวบ้านเช่นนี้ทำ�ให้ชาวบ้าน
สามารถเชื่อมโยงกับการรับฟังข่าวสารที่ทีมงานร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของเทศบาล
ได้เป็นอย่างดี

ส� ำนึกเปลี่ยน...พฤติกรรมเปลี่ยน
อย่างไรก็ตาม ทีมงานเล่าว่า น่าเสียดายที่แผนงานเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำ�ประปา
รวม 3 เดือน เพื่อนำ�มาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย
ไม่เป็นอย่างทีต่ งั้ ใจไว้ เนือ่ งด้วยภาระหน้าทีใ่ นการเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำ�ให้พวกเขาต้องละวาง
การทำ�กิจกรรมในโครงการไว้กอ่ น เพราะในช่วงปิดเทอมทีมงานซึง่ เป็นเด็กเรียนดีตา่ งมุง่ เรียนพิเศษเพือ่
สร้างความพร้อมในการสอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนต่อของแต่ละคน
“เรื่องน้ำ�ประปาและไฟฟ้าคิดไว้ว่าจะไปขอเก็บบิลค่าน้ำ� ค่าไฟในแต่ละเดือนมาคำ�นวณ ถ้าเขา
ไม่ให้ก็จะขอถ่ายเอกสารมา แต่ด้วยระยะเวลา และทุกคนไม่ค่อยว่าง เลยยังไม่ได้ทำ� รวมทั้งการทำ�
สติกเกอร์ที่ตั้งใจจะทำ�เพื่อเตือนใจ และการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำ�” โบว์ เล่าด้วยน้ำ�เสียง
แสนเสียดาย
ทั้งนี้ทีมงานทั้งหมดยอมรับว่า ภาระในการเรียนที่หนักหน่วงมีผลอย่างมากต่อการจัดการเวลา
ในชีวิต เพราะแต่ละคนแบกความหวังของตนเอง ผู้ปกครอง และโรงเรียน เรื่องการเรียนต่อในสถาบัน
อุดมศึกษาไว้อย่างเต็มที่ การได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งานในโครงการ แม้จะไม่สามารถทำ�ทุกกิจกรรม
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“กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท�ำให้แต่ละคน “ตระหนัก” ถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
มากขึ้นว่า ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวทุกคน “ส� ำนึก” ที่เกิดขึ้น
จึงสะท้อนผ่านการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ของตนเอง ตั้งแต่เรื่องการปฏิเสธ
ไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การปิดน�้ำ ปิดไฟฟ้ าเมื่อไม่ใช้ การคัดแยกขยะ
การใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้มากขึ้น ...ซึ่งมั่นใจได้ว่าการฝึกฝน
ตนเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอจะสั่ งสมเป็นพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเขาต่อไป”
ได้ตามแผนที่วางไว้ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ทำ�ให้แต่ละคน “ตระหนัก” ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นว่า ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่และ
ใกล้ตัวทุกคน “สำ�นึก” ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนผ่านการ
“ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม” ของตนเอง ตัง้ แต่เรือ่ งการ
ไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การปิดน้ำ� ปิดไฟฟ้า
เมื่อไม่ใช้ การคัดแยกขยะ การใช้จักรยานในการ
เดินทางระยะใกล้มากขึน้ การห่อข้าวมาโรงเรียนโดย
ใช้ปิ่นโต การรีดผ้าจำ�นวนมากในครั้งเดียว ซึ่งมั่นใจ

ได้ว่าการฝึกฝนตนเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ
เหล่านีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอจะสัง่ สมเป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเขาต่อไป
การไม่ ส ามารถทำ � งานตามแผน แม้ จ ะทำ � ให้
ความสมบูรณ์ของโครงการพร่องไปบ้าง แต่ได้สร้าง
บทเรียนในเรื่องการรู้จักประเมินสถานการณ์รอบตัว
และปรับตัว โดยยึดหน้าที่หลักของเด็กเยาวชน คือการ
เรียนเป็นสำ�คัญ
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สร้างแรงกระเพื่อมให้ชุมชน
อนันต์ โก่งสายเงิน หัวหน้ากองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำ�บลขุนยวม
เล่าว่า การทำ�งานของเยาวชนได้ “สร้างแรงกระเพื่อม” ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการขยะ ด้วยอำ�เภอขุนยวมเป็นอำ�เภอทีห่ า่ งไกล
การจัดการขยะแบบในเมืองที่ใช้การคัดแยกแล้วขาย ทำ�ได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีคนเข้ามารับซื้อ
เนื่องจากไม่คุ้มค่าขนส่ง ดังนั้นการรณรงค์ให้ชาวบ้านลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง และการ
คัดแยกขยะจึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระเทศบาลได้ส่วนหนึ่ง
“สิ่งที่น้องๆ ทำ�มีเป็นประโยชน์มาก เพราะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนคัดแยกขยะ โครงการที่
น้องๆ ทำ�ช่วยทำ�ให้คนเข้าใจงานของเทศบาลมากขึน้ เพราะในส่วนงานของผมมีแค่ 2 คน ไม่มใี ครช่วย
ประชาสัมพันธ์ เมือ่ น้องๆ มารณรงค์ประชาสัมพันธ์ จึงช่วยเสริมงานของผม และเท่าทีส่ งั เกตเมือ่ นักเรียน
บอกชุมชน เขาก็จะฟังนักเรียนมากกว่า จึงอยากให้นอ้ งๆ รุน่ ต่อไปต่อยอดทำ�เรือ่ งประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป
เพราะส่วนอื่นๆ เทศบาลก็ทำ�อยู่แล้ว แต่ถ้ามีคนช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาก็จะทำ�ให้
ชาวบ้านเกิดความตระหนักและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อ “กระบวนการคิด” ถูกกระตุ้น
ครู กุ้ ง ในฐานะที่ ป รึ ก ษาโครงการ สะท้ อ นบทเรี ย นการสนั บ สนุ น การทำ � งานของเยาวชนว่ า
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีของโรงเรียน สิ่งที่โครงการนี้เข้ามาหนุน คือ การขยายผลกิจกรรม
ที่เคยประสบความสำ�เร็จในโรงเรียนไปสู่ชุมชน โดยเน้น 4 กิจกรรมหลัก คือ ลดปริมาณขยะ
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ประหยัดพลังงาน กิจกรรมเดินทางอย่างยัง่ ยืน โดยการดำ�เนินโครงการส่วนใหญ่
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เป็นการขับเคลื่อนของนักเรียน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการภายในกลุ่ม และ
การดำ�เนินงานในชุมชน โดยครูเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวกในการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในเบือ้ งต้น และช่วยกลัน่ กรองเรือ่ งเอกสารทีจ่ ะเผยแพร่
สู่ภายนอก
สำ�หรับการทำ�งานทีข่ าดตอนไปนัน้ ครูกงุ้ เล่าว่า ค่อนข้างหนักใจ เพราะเป็น
ช่วงคาบเกี่ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ช่วงปิดเทอมนักเรียนไป
เรียนพิเศษกันหมด ใจเขามุ่งเรื่องเรียน ครูก็ไม่อยากบังคับ บวกกับผู้ปกครองก็
อยากให้ลกู สนใจเรือ่ งเรียน เราก็ตอ้ งคิดถึงใจเขาใจเรา เอาลูกเขามาทำ�งาน บางที
ผลกระทบก็ตามมา ยิ่งเขาเป็นเด็กห้องคิงส์ ความคาดหวังของผู้ปกครองก็มีสูง
ครูก็กลัวว่าจะไปกระทบการเรียนของเขาด้วย
ครูกุ้ง มองว่า การทำ�โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียน คือ
“กระบวนการคิด” ทีถ่ กู กระตุน้ จากกระบวนการอบรมของพีๆ
่ จากโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก ทีใ่ ช้ค�ำ ถามกระตุน้ ความคิด และให้เวลาในการคิดวิเคราะห์
จนทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ สิ่งนี้สะท้อนจากการทำ�งานที่เด็กๆ
สามารถบริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากเวลาทีเ่ ด็กไปเข้าค่ายกลับมา
เขาสามารถนำ�ความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมทีมรับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง และ
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างจากนักเรียนทั่วไปคือ เป็นกลุ่มที่
ทำ�งานเร็ว และมีความรับผิดชอบในการทำ�งาน
ประสบการณ์ของการทำ�งานไม่ใช่อยู่บนวิถีของความสำ�เร็จทั้งหมด...
ความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นยังสร้างบทเรียนสำ�คัญให้ได้เรียนรู้ เด็กห้องคิงส์
ทั้ง 11 คน ก้าวออกจากพื้นที่นอกห้องเรียนไปสัมผัสชุมชน สัมผัสปัญหา
ค้นหาสาเหตุ สร้างความเข้าใจที่นำ�มาสู่ “ความตระหนักรู้” ถึงความรุนแรง
ของสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ร่องรอยความสำ�เร็จของการเรียนรู้จึงปรากฎ
อยูท่ กี่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ เป็นการเปลีย่ นแปลงเล็กๆ ทีจ่ ะ
ส่งผลให้โลกใบนีน้ า่ อยูม่ ากขึน้ เพราะเยาวชนกลุม่ นีจ้ ะเติบใหญ่เป็นสมาชิก
ที่รับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการเยาวชนขุนยวมสู่สังคม
คาร์บอนต�่ำ
ที่ปรึกษาโครงการ
สุภาลักษณ์ เทพวงศ์
ทีมงาน
มลทิพย์ โพธิ์ทอง
กชามาส อรรคฮาต
เก็จมณี กรองสติปัญญา ธนภรณ์ สุวรรณสังข์
วิชชุกา ใจมาเครือ
กชกร วงศ์ฟั่น
นภัค วงศ์ศักดิ์ศรี
ปาจรีย์ นภาทอง
สุนัฐชา กันทา
พรนภัส มนุษย์พัฒนา
ศตวรรษ นวลลออ
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พลิกระบบ…
จัดระเบียบขยะชุมชน
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนา
ลดขยะชุมชน

164

การทำ�งานเป็นปีที่ 2 เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับการรับผล
อันชื่นใจจากสิ่งที่ได้ทำ�ไป แม้จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ตาม แต่ ป๊อป-สิงหรัตน์ ใจดา ส้มอรวี จินาเที่ยง โบว์-กฤษณา คำ�ษา และแหม่ม-กฤติยา เทือกศิริ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ
เยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน ในตำ�บลแม่พริก อำ�เภอแม่พริก จังหวัดลำ�ปาง ร่วมกับ
น้องๆ เช่น ใหม่-นลธิดา สุดธง ด้วยเห็นว่า ภารกิจที่เริ่มต้นไว้ยังไม่สำ�เร็จดั่งใจ
ทีมงานย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำ�งานในปีแรกว่า มาด้วยความลังเลระหว่างการทำ�โครงการ
เกี่ยวกับป่า หรือโครงการเกี่ยวกับขยะ เนื่องจากในพื้นที่อำ�เภอแม่พริกมีป่าอยู่จำ�นวนมาก ในฤดูแล้ง
มักเกิดไฟป่าเผาทำ�ลายต้นไม้ และสร้างมลพิษทางอากาศ เป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่องมาหลายปี
ขณะเดียวกันก็พบว่า บ่อขยะที่เทศบาลนำ�ไปทิ้ง กำ�ลังจะเต็ม ในชุมชนมีขยะถูกทิ้งอยู่เป็นจำ�นวนมาก
ชาวบ้านไม่มีการจัดการขยะ เบื้องต้นทีมงานเลือกส่งหัวข้อเกี่ยวกับป่า

กระบวนการ...พาชัด
แต่เมื่อเข้าอบรมกับพี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลก “กระบวนการ” อบรมทำ�ให้ทีมหันกลับมา
ทบทวนตนเอง ทั้งศักยภาพของทีม และสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ตนเอง
ทำ�ให้ทีมงานได้ข้อสรุปว่า การทำ�ให้ชาวบ้านหยุดเผาป่าทำ�ได้ยาก ส่วนขยะแม้จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ยัง
มีโอกาสเห็นผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่า
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“กระบวนการอบรมท�ำให้ทีมหันกลับมาทบทวนตนเอง ทัง้ ศักยภาพของทีม
และสภาพปั ญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ตนเองท�ำให้ทีมงาน
ได้ข้อสรุปว่า การท�ำให้ชาวบ้านหยุดเผาป่ าท�ำได้ยาก ส่ วนขยะแม้จะเป็นเรื่องใหญ่
แต่ยังมีโอกาสเห็นผลสั มฤทธิไ์ ด้มากกว่า”

“พีๆ
่ เขาให้วาดแผนทีช่ มุ ชน ชวนทบทวนปัญหา
สิง่ แวดล้อมในชุมชนทัง้ หมดว่า มีอะไรทีเ่ ราพอจะทำ�ได้
ให้เลือกปัญหาอะไรทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ เราเลยเลือกเรือ่ งขยะ
เพราะเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนและน่าจะทำ�ได้ง่ายกว่า
สามารถชวนชาวบ้านทำ�ได้เป็นประจำ� แต่ถ้าทำ�เรื่อง
เกีย่ วกับป่าไม้หรือการเผาป่า คงยากทีจ่ ะระดมชาวบ้าน
เข้าไปทำ�กิจกรรมในป่าร่วมกัน” ป๊อป เล่าย้อนไปถึงการ
ตัดสินใจเลือกประเด็นทำ�งาน
เมื่ อ ได้ข้อ สรุปเรื่อ งประเด็น ทำ�งาน ที ม ร่ ว มกั น
ตัดสินใจเลือกพืน้ ทีท่ �ำ งานครอบคลุมทัง้ 3 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่
ในเขตของเทศบาลตำ�บลแม่พริก คือ บ้านแม่พริกลุ่ม
บ้านสันป่าสัก และบ้านท่าด่าน ทัง้ 3 หมูบ่ า้ นมีประชากร
ทัง้ สิน้ 875 ครัวเรือน หรือ 2,633 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ในพื้ น ที่ มี ป่ า ชุ ม ชนซึ่ ง
สามารถใช้ประโยชน์จากการหาของป่า และเป็นพื้นที่
ทิ้งขยะกับเทศบาล ทุกเช้าจะมีรถเก็บขยะของเทศบาล
ตระเวนเก็บขยะหมุนเวียนไปในแต่ละหมู่บ้าน โดยเก็บ
ค่าบริการ 120 บาทต่อปี และจะมีการฝังกลบบ่อขยะ
ปีละ 2 ครั้ง

ลงแรงอย่างตั้งใจ
ทีมได้ออกแบบการทำ�งาน โดยเน้นสร้างพฤติกรรม
การคัดแยกขยะ มีกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมโครงการนำ�ร่อง
หมูบ่ า้ นละ 20 ครัวเรือน โดยทีมจะสนับสนุนการคัดแยก
ขยะแล้วขาย พร้อมทั้งจูงใจสมาชิกด้วยการให้แลกขยะ

เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีการแบ่งพื้นที่ให้
แต่ละคนรับผิดชอบ เช่น ส้มรับผิดชอบบ้านแม่พริกลุ่ม
แหม่มและใหม่ดูแลพื้นที่บ้านสันป่าสัก โบว์และป๊อบ
ดูแลพืน้ ทีบ่ า้ นท่าด่าน แต่เนือ่ งจากวันเวลาลงพืน้ ทีแ่ ต่ละ
หมู่บ้านไม่พร้อมกัน เมื่อถึงเวลาทำ�งานจริง ทุกคนก็จะ
ช่วยกันทำ�งานในทุกหมู่บ้าน ซึ่งทีมจัดให้มีการประชุม
วางแผนรายสัปดาห์วา่ แต่ละสัปดาห์จะทำ�อะไรบ้าง ใน
พื้นที่ใด
เมื่อแนวคิดและพื้นที่ลงตัว ทีมประสานงานกับ
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ขอโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุม
ประจำ�เดือนของหมู่บ้านแนะนำ�โครงการ พร้อมทั้ง
รับสมัครแกนนำ�เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการชี้แจงโครงการ
ครัง้ นีท้ �ำ ให้ผใู้ หญ่บา้ นเห็นชอบและยินดีให้การสนับสนุน
ผลการรับสมาชิกบ้านท่าด่าน ได้ผู้เข้าร่วมมากถึง
37 ครัวเรือน ส่วนบ้านสันป่าสักและแม่พริกลุ่ม กลับได้
ต่ำ�กว่าเป้า คือ หมู่บ้านละ 11 ครัวเรือน โดยเทคนิค
สำ � คั ญ ที่ ที ม งานใช้ ใ นการชั ก ชวนกลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
ถ่ า ยภาพบ่ อ ขยะที่ อ ยู่ ห่ า งจากบ้ า นท่ า ด่ า นไม่ ถึ ง 1
กิ โ ลเมตรที่ กำ � ลั ง จะเต็ ม ในภาพมี อี ก าและแมลงวั น
บินว่อน ถนนทีเ่ ข้าไปยังบ่อขยะเกลือ่ นกลาดไปด้วยขยะ
ที่ตกเรี่ยราดเลยมาจนถึงทางแยกถนนใหญ่ รวมทั้ง
นำ�เสนอข้อมูลผลกระทบจากขยะที่ทีมช่วยกันค้นคว้า
จากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเสนอแนวทางคัดแยกขยะ
ในบ้านก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของทีมงานที่ต้องการ
ปรับพฤติกรรมของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก โดยทีมจะ
สนับสนุนถุงขยะเพื่อแยกประเภทขยะชนิดต่างๆ
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“ทีมงานประเมินผลการท�ำงานว่า ยังไม่สามารถสร้างความยั่งยืนเรื่องการ
จัดการขยะ เพราะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ครัวเรือนทั้งหมด จึงคิดต่อยอดในปีที่ 2 โดยมีเป้ าหมายคือเพิ่มจ�ำนวน
สมาชิก และสร้างแนวร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้รับลูกสานต่อ
การท�ำงานในอนาคต”

แม้ขยะไม่ลด...แต่พฤติกรรมเปลี่ยน
ทั้งนี้ทีมวางแผนแบ่งกันเดินสายไปชั่งขยะให้สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านที่คัดแยกไว้คือ บ้านท่าด่าน
ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน บ้านแม่พริกลุ่มทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ส่วนบ้านสันป่าสักทุกวันที่
10 และ 30 ของเดือน ในแต่ละเดือนจะมีการรวมยอดปริมาณขยะ พร้อมทั้งมอบของใช้ เช่น น้ำ�มันพืช
น้ำ�ยาล้างจาน ผงซักฟอก ให้แก่สมาชิก
“ครัง้ แรกๆ เราใช้วธิ รี บั ซือ้ ขยะ แต่พบปัญหาคือ เวลาเรารับซือ้ ขยะมารวมกันๆ ไว้เพือ่ รอเวลาขาย
พอฝนตกขยะก็เปียก เกิดความเสียหาย เราเลยเปลีย่ นแผนใหม่เป็นชัง่ แต่ปริมาณขยะ แต่ให้เขาขายเอง
โดยพวกเราประสานรถซาเล้งเข้าไปซื้อ” ป๊อป เล่าถึงวิธีแก้ปัญหา
1 ปีผา่ นไป ทีมประเมินผลการทำ�งานว่า ยังไม่ชดั เจนว่าปริมาณขยะลดลงเท่าไร แต่สง่ิ ทีเ่ ห็นว่า
เป็นความเปลี่ยนแปลงคือ ชาวบ้านเริ่มมีพฤติกรรมคัดแยกขยะ จากที่ไม่เคยทำ�มาก่อน
ทีมงานบอกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะทีมงานเห็นสมาชิกคนไหนไม่ทำ� ก็จะเข้าไปพูดคุยถึงประโยชน์
ที่เขาจะได้รับ เข้าไปกระตุ้นทุกสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่ทีมคิดว่าเหมาะสมคือช่วงที่ทีมงานลงชั่งขยะก็
ชวนเขาคุย บ้านไหนที่เป็นปัญหาก็ค่อยๆ ปรับความเข้าใจกับเขา
ในช่วงท้ายของการทำ�งานในปีแรก ทีมงานได้สรุปข้อมูลและรายงานผลการทำ�งานต่อที่ประชุม
หมูบ่ า้ นว่า การทำ�งานได้สร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง และช่วยลดปริมาณขยะทีไ่ ม่ตอ้ งทิง้ ลงบ่อ
ขยะได้เท่าไร แต่ทมี งานก็ประเมินผลการทำ�งานว่า ยังไม่สามารถสร้างความยัง่ ยืนในเรือ่ งการจัดการขยะ
เพราะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมด จึงคิดต่อยอดในปีที่ 2 โดย
มีเป้าหมายคือ เพิม่ จำ�นวนสมาชิก และสร้างแนวร่วมกับหน่วยงานในท้องถิน่ ให้รบั ลูกสานต่อการทำ�งาน
ในอนาคต

เรียนรู้และสานต่อ
ระหว่างรอยต่อของการทำ�งานในปีที่ 2 ทีมงานมีโอกาสเข้าค่ายกับโครงการปลูกใจรักษ์โลกอีกครัง้
ครัง้ นีม้ กี ารตัง้ ข้อสังเกตจากพีๆ
่ ในโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การแจกถุงดำ�กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการ
เพิ่มขยะหรือไม่ ควรจะเปลี่ยนจากถุงดำ�เป็นภาชนะอย่างอื่นหรือไม่ คำ�ถามนี้ทำ�ให้พวกเขา “ฉุกคิด”
และนำ�มาหารือกับชาวบ้านเพื่อปรับปรุงการทำ�งานร่วมกัน
“เรานำ�ความคิดเห็นนั้นไปคุยกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านบอกว่า อยากให้เป็นถุงขยะเหมือนเดิม
เพราะเก็บง่ายกว่า หากขยะเปียกถ้าเต็มก็มัดทิ้งลงถังเลย ส่วนขยะรีไซเคิลก็แยกไว้” ทีมงาน เล่า
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นอกจากการปรึกษาหารือแนวทางการทำ�งานกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทีมงานยังตั้งใจที่จะปรับปรุงการทำ�งาน
ในส่วนของข้อมูล และการสร้างแกนนำ�รุ่นใหม่ เพราะ
ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลปริมาณขยะยังไม่ชัดเจน
“ปีนี้เราจะปรับเรื่องข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มายัง
ไม่ชัดเจน เช่น ปริมาณขยะของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้วิธีชั่ง
แต่ใช้วธิ ปี ระมาณการแทน จัดทำ�แบบฟอร์มให้ชาวบ้าน
บันทึกเอง เพื่อให้เขาเห็นปริมาณขยะในบ้านเขาว่า
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างไร” ส้ม เล่าการปรับกระบวนการ
ทำ�งานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักจาก
ข้อมูล
สำ�หรับการสร้างแกนนำ�รุ่นใหม่เกิดจากความคิด
ที่ ว่ า ที ม งานเรี ย นอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 แล้ ว
ในอนาคตต้องไปเรียนต่อทีอ่ นื่ จำ�เป็นต้องถ่ายทอดงาน
ให้รุ่นน้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีคนสานต่องานในพื้นที่
ต่อไป ใหม่ซงึ่ เป็นรุน่ น้องในโรงเรียนเดียวกันทีไ่ ด้รบั การ
ทาบทามจากครูและรุ่นพี่ จึงชักชวนเพื่อนๆ อีก 10 คน
เข้าร่วมโครงการ
“เห็นพีๆ
่ ทำ�มาตัง้ แต่ปแี รก พอครูชวนก็มาเลย
เพราะเห็นว่าสิ่งที่ทำ�เป็นประโยชน์กับชุมชน หนูอยู่

บ้านสันป่าสักและเป็นกลุ่มเยาวชนที่เคยช่วยงาน
ต่างๆ ของชุมชนอยูแ่ ล้ว จึงอยากเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ย
แก้ปัญหาของหมู่บ้าน” ใหม่เล่าถึงที่มาของตนเอง

สอนแบบไม่สอน
วิธีการสอนงานของพี่ไม่ใช่แค่การบอกการสอน
แต่เป็นการพาน้องลงพื้นที่ไปทำ�งานพร้อมกัน เพื่อ
ให้น้องๆ เห็นและซึมซับวิธีทำ�งาน ซึ่งการสอนแบบ
ไม่สอนของพีๆ
่ ถูกใหม่สรุปเป็นแนวทางการทำ�งาน
ของกลุ่มว่า การทำ�งานต้องเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมี
การจดบันทึกการทำ�งานแต่ละครั้ง เวลามีงานต้อง
ช่วยกันทำ�
และเมื่อตั้งใจทำ�ให้ปีนี้ทีมงานได้สมาชิกเข้าร่วม
โครงการเพิ่มเป็น 85 ครัวเรือน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลแม่พริก ที่มีอยู่กว่า
800 ครัวเรือน โดยกิจกรรมหลักยังเน้นไปทีก่ ารเก็บ แยก
ขาย แต่สิ่งที่ต่างคือ ปีนี้ไม่การแลกของรางวัลแล้ว
สำ�หรับการทำ�งานก็เหมือนเดิมคือ เข้าร่วมประชุม
กับทุกหมูบ่ า้ น แต่เมือ่ ถึงเวลาจริงมีเพียงบ้านแม่พริกลุม่
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“เห็นพี่ๆ เขาท�ำมาตัง้ แต่ปแ
ี รก พอครูชวนก็มาเลย เพราะเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับชุมชน หนูอยู่บ้านสั นป่ าสั กและเป็นกลุ่มเยาวชนที่เคย
ช่วยงานต่างๆ ของชุมชนอยู่แล้ว จึงอยากเป็นส่ วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
ของหมู่บ้าน”

หมู่บ้านเดียวที่ทีมงานมีโอกาสเข้าไปชี้แจงโครงการ ส่วนบ้านท่าด่านและบ้านสันป่าสักไม่ได้เข้าไป
เนือ่ งจากป๊อปซึง่ อาศัยอยูบ่ า้ นท่าด่านบวช ทำ�ให้ขาดผูป้ ระสานงานกับพืน้ ที่ เมือ่ หมูบ่ า้ นเลือ่ นวันประชุม
จึงไม่มีตัวแทนของทีมงานเข้าร่วมประชุม สำ�หรับบ้านสันป่าสัก ซึ่งเป็นบ้านของใหม่นั้นระยะหลังการ
ประชุมประจำ�เดือนของหมู่บ้านมักนัดหมายกันกะทันหัน ทำ�ให้ทีมงานเตรียมตัวไม่ทัน
เมื่อไม่ได้ประชุมชี้แจงโครงการ การทำ�งานในบ้านท่าด่านและสันป่าสักจึงต้องปรับแผนใหม่ ใช้วิธี
ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกใหม่ตามบ้าน ทำ�ให้ทีมงานต้องกระจายตัวกันใช้ความสามารถในการอธิบาย
โน้มน้าว ชักจูงใจ และถามความสมัครใจจากชาวบ้านทีละหลังๆ จนได้สมาชิกครบตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรม “แลกของ” จะหายไป แต่ทีมงานพบว่า ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี อีกทัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นแม่พริกลุม่ ได้น�ำ แนวคิดนีไ้ ปสานต่อ โดยมีนอ้ งๆ แกนนำ�รุน่ ใหม่ของ
โครงการร่วมขับเคลื่อน แต่ทีมงานยังคงร่วมกิจกรรมกับทางหมู่บ้านทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผล
นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนอีกเรื่องคือ มีการเก็บกวาดถนนทางเข้าบ่อขยะจนดู
สะอาดเรียบร้อย

รักษาสั ญญาและหน้าที่
ดูเหมือนการทำ�งานมีความก้าวหน้าและราบรื่นดี แต่เบื้องหลังการจัดการทีมงานยอมรับว่า
มีปัญหาอุปสรรคเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และสภาพอากาศที่มีฝนตก
ทำ�ให้การทำ�งานไม่สะดวก จนบางครั้งต้องเลื่อนวัน ซึ่งกระทบกับเวลาว่างที่หาตรงกันได้ยากอยู่แล้ว
ขณะที่ส้ม สะท้อนว่า ปัญหาของเธอคือ ต้องทำ�งานตอนคนในพื้นที่ไม่อยู่ เพราะในช่วงปิดเทอม
ป๊อปบวช และน้องๆ ไปเรียนพิเศษ ความที่เป็นคนต่างถิ่น ทำ�ให้เข้าหาชาวบ้านไม่สะดวกนัก เพราะ
จำ�บ้านของสมาชิกแต่ละรายไม่ค่อยแม่น เธอแก้ปัญหาโดยหาเด็กในพื้นที่เป็นคนนำ�ทาง
“ชวนน้องเนยซึง่ เป็นหลานของป๊อปให้พาไป ทำ�ให้ท�ำ งานได้เร็วขึน้ ดีกว่ารอน้องๆ ทีไ่ ปเรียนพิเศษ
เพราะสภาพอากาศตอนนั้นเดี๋ยวฝนตก แม้ทีมจะไม่ครบ แต่เราหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดงานก็ชะงัก ชาวบ้าน
เขาก็รอ ทำ�งานอยู่ดีๆ จะหายไปไหนได้ยังไง” ส้ม เล่าวิธีแก้ปัญหา
ทีมงานยังได้เล่าถึงบทเรียนสำ�คัญในการทำ�งาน เช่น เรื่องการประชาสัมพันธ์ ที่ต่างคนต่างหา
ข้อมูลแล้วมาพูดให้ชาวบ้านฟังเลย โดยไม่ได้วางแผนนำ�เสนอร่วมกันก่อน ทำ�ให้เนือ้ หาไม่สอดคล้องกัน
ซึ่งก็ได้รับคำ�แนะนำ�จากพี่แอ๋ว-รัตนติกา เพชรทองมา พี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า แกนนำ�
ควรพูดคุยวางแผนร่วมกันก่อนนำ�เสนอข้อมูล เรียงลำ�ดับหัวข้อการนำ�เสนอ เพือ่ ให้เนือ้ หาในการ
นำ�เสนอสอดคล้องกัน
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การลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือนของพี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลก บางครั้งก็ได้ตั้งคำ�ถามให้ฉุกคิด
เช่น “เรารู้ได้อย่างไรว่า ชาวบ้านเขาได้ยินได้ความรู้จากที่เราประชาสัมพันธ์” ทำ�ให้ทีมงานคิดว่าจะทำ�
สมุดบันทึกแจก
“แต่เมือ่ จะทำ�สมุดบันทึกก็คดิ เอาเองว่า ชาวบ้านคงไม่บนั ทึก กลัวจะเป็นการรบกวนเขา เลยไม่ได้แจก
จนพี่แอ๋วมาชวนคิดว่า เราคิดเองหรือเปล่า ทำ�ไมไม่ลองทำ�ดูก่อน” ส้ม เล่า ซึ่งในตอนหลังทีมงานก็พบ
ทางออกว่า ถ้าชาวบ้านไม่จด ก็สามารถขอให้คนที่รับซื้อขยะช่วยจดปริมาณขยะลงในสมุดบันทึกได้
เพราะยังไงเขาก็ต้องชั่งขยะก่อนรับซื้ออยู่แล้ว

“ถามให้คิด” หนึ่งกระบวนการเรียนรู้จากครูท่ป
ี รึกษา
ส่วนการสนับสนุนของครูรุ่ง-ปรภูมิ อินจับ ที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานเล่าว่า ครูรุ่งให้อิสระ
ในการทำ�งาน ไม่ได้ลงมาคลุกคลีด้วยมากนัก แต่ถ้าพบปัญหาอะไรก็สามารถเข้าพบและปรึกษาได้
ซึง่ สไตล์การให้ค�ำ แนะนำ�ของครูรงุ่ จะไม่เหมือนครูคนอืน่ ๆ เพราะครูจะไม่ให้ค�ำ ตอบ แต่จะตัง้ คำ�ถาม
ให้ทีมงานได้คิด วิเคราะห์เอง
“ครูเขาจะไม่แก้ให้ แต่เขาจะตั้งคำ�ถามให้เราคิดเอง บางครั้งเราก็คิดว่า ตกลงมาถามเพื่ออะไร แต่
ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า ครูทำ�แบบนี้เพื่อให้เราได้คิดแก้ปัญหาเอง เวลาเขาถามมา เขาก็จะมีแนวๆ ให้เรา
แต่ให้เราคิดเองว่า ทำ�ไมเป็นอย่างนั้น” ป๊อป เล่าถึงวิธีกระตุ้นกระบวนการคิดจากที่ปรึกษา
การทำ�งานในช่วงท้ายของปีที่ 2 ทีมงานตั้งใจจะคืนข้อมูลการทำ�งานสู่ชุมชน โดยเฉพาะข้อมูล
ปริมาณขยะของครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถช่วยลดปริมาณขยะทีจ่ ะนำ�ทิง้ ในบ่อขยะได้ 1,002.85
กิโลกรัม ในระยะเวลา 5 เดือน พร้อมทั้งจะมีการแจกประกาศนียบัตรที่มีนายอำ�เภอ นายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บ้านลงนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาตน...จากการพัฒนางาน
ภาพบรรยากาศของชุมชนที่ปลอดขยะยังคงเป็น “ภาพฝัน” ที่ทีมงานอยากเห็น และหวังใจว่า
จะมีการสานต่อการคัดแยกขยะต่อไปในชุมชน แต่สิ่งที่ทุกคนบอกว่าได้แน่ๆ คือ บทเรียนการทำ�งาน
และการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างหลากหลาย
ใหม่ บอกว่า โครงการนีท้ �ำ ให้เธอสัมผัสได้ถงึ การมีบทบาทช่วยแก้ไขชุมชนของตนเอง ได้พฒ
ั นา
ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ที่ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ใช่เอาความคิดของ
ตนเองเป็นใหญ่
ส่วนโบว์ เล่าว่า การเป็นคนนอกพื้นที่ทำ�ให้เธอได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนในชุมชน ซึ่งต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ทำ�ให้ตอ้ งฝึกฝนการชวนพูดชวนคุย ซึง่ ย้อนกลับมาพัฒนาทักษะในการปฏิสมั พันธ์
กับผู้คนของตนเอง และทำ�ให้เธอกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น
ด้านแหม่ม บอกว่า เธอมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ตอนแรกเป็นคนไม่เข้าหาคน
ไม่ชอบพูดกับใคร อยู่แต่บ้าน แต่พอได้ทำ�โครงการนี้ ให้ขี้เกียจยังไงก็ต้องไป ต้องบังคับตัวเองให้
ไปให้ได้ เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา ช่วงแรกจึงต้องฝืนตัวเองมาก”
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สำ�หรับส้มแล้ว สัญลักษณ์ของ “เด็กขยะ” คือภาพจำ�ของส้มในสายตาของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน
เมื่อต้องทำ�งานในภาวะที่เพื่อนๆ ไม่อยู่เคียงข้าง กลายเป็นโอกาสให้เธอได้พัฒนาตนเอง เช่น
เป็นหัวหน้าทีมในการร่วมประชุมประจำ�เดือนของหมู่บ้านที่ทำ�ให้เธอตื่นเต้นเป็นอันมาก
“ในด้านการทำ�งานคิดว่า พูดเก่งขึ้น เมื่อต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าการประชุมของหมู่บ้าน แม้จะ
ไม่เคยทำ� ก็ต้องทำ� ช่วงแรกรู้สึกกังวลอยู่บ้างว่าจะพูดอย่างไร เรียงลำ�ดับอย่างไร แต่พอได้ทำ�ก็ทำ�ได้
เพราะทำ�สคริปต์การประชุมไว้ว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้าง จะได้ไม่ตะกุกตะกัก แล้วก็ต้องซ้อมพูดด้วย
หนูไม่เคยพูดให้ผู้ใหญ่ฟัง เคยพูดแต่ในโรงเรียน หนูก็ซ้อมคนเดียวในห้อง”
นอกจากการเอาจริงเอาจังในการทำ�งานถึงขัน้ ต้องซักซ้อมเป็นการส่วนตัวแล้ว การทำ�งานเป็นกลุม่
ยังทำ�ให้ส้มก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาเรียนรู้การทำ�งานกับเพื่อนๆ
“เมื่อก่อนชอบทำ�งานเดี่ยวมากกว่าทำ�งาน
“ตอนแรกๆ ก็ฝน
ื ตัวเองเยอะ
เป็นทีม เพราะสามารถแก้ปัญหาเองได้ แล้วเราก็
โทษใครไม่ได้เพราะมันเป็นงานของเรา แต่พอทำ�กับ เพราะชอบท�ำงานคนเดียวมากกว่า
เพื่อนในกลุ่มใหญ่ เราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องพูด ผิดพลาดตรงไหนก็แก้เลย เร็วกว่า
ให้เขารู้ ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเขา ตอนแรกๆ ก็ แต่นี่ต้องรวมเพื่อนๆ คุยกัน
ฝืนตัวเองเยอะ เพราะชอบทำ�งานคนเดียวมากกว่า เพื่อแก้ปัญหา แม้จะไม่คล่องตัว
ผิดพลาดตรงไหนก็แก้ได้เร็วกว่า แต่น่ีต้องรวม แต่ข้อดีคือได้แนวคิดที่เราคิดไม่ถึง”
เพื่อนๆ คุยกันเพื่อแก้ปัญหา แม้จะไม่คล่องตัว
แต่ขอ้ ดีคอื ได้แนวคิดทีเ่ ราคิดไม่ถงึ ช่วงแรกๆ ก็มหี งุดหงิดบ้าง แต่ขอ้ ดีมเี ยอะกว่า ได้ทงั้ แนวคิดเพือ่ น
แนวคิดตนเอง แลกเปลี่ยนกันแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุด ตอนนี้สามารถทำ�งานได้ทั้งคนเดียวและงานกลุ่ม”
ส้ม สะท้อนตนเอง
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ป๊อปในฐานะหัวหน้าทีม เล่าถึงความเปลีย่ นแปลงของตนเองกับครอบครัว
ว่า “ครอบครัวผมเหมือนชาวบ้านคนอืน่ ทีไ่ ม่ได้แยกขยะก่อนทิง้ พอมาทำ�เรือ่ งนี้
มันก็ต้องฝึกตัวเอง ฝึกคนในครอบครัว เพราะต้องทำ�เป็นตัวอย่าง สิ่งที่เกิด
ขึ้นคือ พฤติกรรมการแยกขยะของเรากับคนในครอบครัว ส่วนการทำ�งาน
ผมอยู่แม่พริกมาหลายปีแต่ไม่เคยไปประชุมกับเขาเลย ก็กลายเป็นมีคนรู้จัก
เยอะมากขึ้นเพราะทำ�งานนี้”
ป๊อป บอกอีกว่า ยังมองเห็นตนเองชัดเจนในมุมของการบริหารจัดการทีม
ซึ่งก่อนหน้านี้คุ้นชินกับบทบาทหัวหน้าทีมที่มักแบ่งงานให้เพื่อนทำ� โดยไม่เคย
ถามเพือ่ นเลยว่าทำ�ได้ไหม แต่เมือ่ มาทำ�โครงการนี้ ในช่วงแรกยังใช้วธิ เี ดิมจนเห็น
ปัญหาว่าเพื่อนทำ�ไม่ได้ จึงได้เรียนรู้ถึงวิธีการแบ่งงานในทีมว่า ต้องพิจารณาถึง
ความถนัดและถามความสมัครใจของเพือ่ นด้วย
การจัดการขยะในชุมชนที่ถูกจัดระเบียบใหม่ ด้วยการสร้างพฤติกรรม
การคัดแยกขยะอย่างสม่�ำ เสมอและเอาจริงเอาจังของทีมงาน อย่างน้อย 60
ครั้งตลอดระยะเวลา 2 ปีของการทำ�โครงการ สร้างให้กลุ่มเป้าหมาย 85
ครั ว เรื อ นมี ก ารคั ด แยกขยะจนเป็ น นิ สั ย ติ ด ตั ว การขยั บ ขั บ เคลื่ อ นของ
เยาวชนในการคัดแยกขยะเป็นแนวทางให้ผู้นำ�ท้องถิ่นได้เห็นแบบอย่าง
การแก้ปัญหาและนำ�ไปสานต่อ การทำ�งานในโครงการยังมีส่วน “กระตุ้น”
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับวิธีการทำ�งาน เช่น ใส่ใจกับความสะอาด
เรียบร้อยของถนนทางเข้าบ่อขยะ ระวังการขนย้ายไม่ให้ขยะตกเรี่ยราด
บนถนน และการทิ้งขยะลงบ่อแทนการกองไว้รอบๆ บ่อขยะ
ความอิ่มอกอิ่มใจที่เห็นงานที่เริ่มถูกสานต่อ เติมเต็มความสมบูรณ์ใน
ความรูส้ กึ ชืน่ บานของทีมงานทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ที่ดีสู่ชุมชนและบ้านเกิด บทเรียนจากการทำ�งานยังต่อเติมความมั่นใจใน
การทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะในการ
ทำ�งาน พัฒนาความรับผิดชอบ อันเป็นรากฐานสำ�คัญของการเติบโตสู่การ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
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โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนา
ลดขยะชุมชน
ที่ปรึกษา ปรภูมิ อินจับ
ทีมงาน
สิงหรัตน์ ใจดา อรวี จินาเที่ยง
กฤษณา คำ�ษา กฤติยา เทือกศิริ
นลธิดา สุดธง
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ขยะ...แก้ได้ด้วยมือเรา
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง
ห้วยกะโปะสดใส
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หมู่บ้านห้วยกะโปะ ตำ�บลหลักด่าน อำ�เภอน้ำ�หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหมู่บ้านห่างไกล
อยู่ในพื้นที่ราบระหว่างภูเขา หมู่บ้านไม่มีระบบการจัดการขยะ ชาวบ้านต้องหาวิธีกำ�จัดขยะเอง เช่น
นำ�ไปทิ้งริมทางในป่า ทิ้งแม่น้ำ� หรือเผา เป็นต้น ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกจากการซื้อของจาก
รถขายกับข้าวทีเ่ ข้ามาในหมูบ่ า้ น ทัง้ ผูใ้ หญ่และเยาวชนในชุมชนจึงพบเห็นปรากฎการณ์เช่นนีอ้ ยูช่ นิ ตา

โอกาสของการเรียนรู้
แต่เมื่อ “โอกาส”มาถึง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะที่คลุกคลีกับการทำ�งานโครงการมา
ยาวนาน ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกใจรักษ์โลก จึงได้กระจายข่าวและกระตุ้นให้นักเรียนใน
โรงเรียนทำ�โครงการ ด้วยเห็นว่า โครงการลักษณะนี้นอกจากจะเปิด “โอกาส” การเรียนรู้โลกกว้าง
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลแล้ว อาจช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่มีอยู่มากมายในชุมชนได้
นิว-กาญจนา ขวัญพรม บีม-ปวันรัตน์ สายคำ�ดี หว้า-วีรดา ชวัญเดิน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ลูกศิษย์ของครูปอง-คมเพชร ราชครู จึงรวมตัวกับรุ่นพี่ในชุมชนคือ บอล-พงศพร วังคีรี
นำ�ปัญหาขยะมาเป็นโจทย์โครงการ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และมีแนวโน้มว่าอาจจะ
สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในอนาคต หากไม่มีการหาแนวทาง
ป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้
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“การส� ำรวจขยะในชุมชนเป็นแผนงานหลัก ที่ทีมงานเห็นว่าจะท�ำให้พวกเขา
เข้าใจถึงสภาพปั ญหาขยะในชุมชนได้ดีที่สุด จึงร่วมกันเดินส� ำรวจปริมาณ
และประเภทขยะในชุมชน โดยเน้นเก็บข้อมูลจากบ้านแกนน�ำเยาวชน”

“หากได้เตาเผาขยะมาก็ช่วยให้การจัดการขยะ
ในชุมชนทำ�ได้ง่ายขึ้น” นี่คือความคิดแรกของทีมงาน
แต่ เ มื่ อ ได้ เข้ า ร่ ว มอบรมกั บ โครงการปลู ก ใจรั ก ษ์ โ ลก
ด้วย “กระบวนการ” ที่พี่ๆ โครงการพาคิดวิเคราะห์
ถึ ง ปั ญ หา สาเหตุ และทางออก ที่ ม าพร้ อ มกั บ
“คำ�ถาม” กระตุกต่อมคิดว่า “แล้วเตาเผาขยะจะ
ไม่สร้างมลพิษที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ของคนในชุมชนหรือ” ทำ�ให้ทมี งานฉุกคิดถึงวิธกี าร
จัดการขยะในรูปแบบอื่นๆ
นิว เล่าว่า ถ้าอย่างนั้นก็ขุดบ่อเพื่อฝังกลบ พี่เขาก็
ถามอีกว่าการจะขุดบ่อเพื่อฝังกลบก็ต้องขุดพื้นที่ในป่า
เมื่อบ่อเต็มก็ต้องหาพื้นที่ขุดใหม่ โดนคำ�ถามจี้ตลอด
คิดกันนานมากจนสรุปได้ที่การจัดการขยะโดยการ
คัดแยก และลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงเกิด
เป็นโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ห้วยกะโปะ
สดใสขึน้ มีเป้าหมายคือการลดขยะในชุมชนอย่างน้อย
ใน 34 ครั ว เรื อ นนำ � ร่ อ ง โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
ครอบครั ว ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเดียวกัน

โลกของการเรียนรู้นอกโรงเรียน
เมือ่ การทำ�โครงการเป็นครัง้ แรก จึงเริม่ ต้นด้วย
ความไม่รู้ ดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการ
ทำ�งานจึงเป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกคน บอล ซึ่ง
เป็นเด็กติดเกม และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะไปแล้ว ก็ยงั อาสามาช่วยน้องๆ
ทำ�โครงการ

กิจกรรมแรกๆ ของโครงการจึงเป็นการประชุม
เพือ่ วางแผนการทำ�งานร่วมกันของทีมงาน เพราะในวัน
จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ บ อลซึ่ ง เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่
โรงเรียนน้�ำ หนาวต้องเข้าไปพักในเมืองเพือ่ เรียนหนังสือ
เวลาที่สะดวกทำ�งานร่วมกันจึงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่
ทุกคนอยูใ่ นชุมชน ทีมงานออกแบบกระบวนการสร้าง
การเรียนรูใ้ ห้กบั น้องๆ และเพือ่ นๆ ในโรงเรียน ด้วย
การหาอาสาสมัครร่วมโครงการเพื่อทดลองนำ�ร่อง
จัดการขยะในครัวเรือน
การสำ � รวจขยะในชุ ม ชนเป็ น แผนงานหลั ก ที่
ทีมงานเห็นว่าจะทำ�ให้พวกเขาเข้าใจถึงสภาพปัญหา
ขยะในชุมชนได้ดีที่สุด จึงร่วมกันเดินสำ�รวจปริมาณ
และประเภทขยะในชุมชน โดยเน้นเก็บข้อมูลจากบ้าน
ของแกนนำ�เยาวชน
“การสำ�รวจก็จะแบ่งกันไปสัมภาษณ์ มีคนคอยจด
บันทึก ไปกันครัง้ หนึง่ ก็ 5-6 คน บ้านห้วยกะโปะมี 171
ครัวเรือน เราสำ�รวจเฉพาะบ้านแกนนำ�ตั้งแต่ ป.4-ม.2
ถ้านับรวมกับพวกเราด้วยก็เป็น 42 คน (หลังคาเรือน)
ทีก่ ระจายตัวอยูท่ วั่ ชุมชน คำ�ถามทีใ่ ช้คอื ประวัตสิ ว่ นตัว
และมีการคัดแยกขยะไหม ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำ�แนะนำ�
วิธีจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ
แล้วนำ�ไปขาย ลดการใช้ถุงพลาสติกในการไปซื้อของ
จากรถพุ่มพวง โดยให้นำ�ชามหรือภาชนะไปใส่แทน”
บอล เล่า
สำ�หรับการรวบรวมปริมาณขยะนั้น ทีมงานใช้วิธี
การสุ่มสำ�รวจ โดยเก็บรวบรวมขยะจากแหล่งที่คนใน
ชุมชนทิง้ มาจำ�แนกเป็น 4 ส่วน ว่ามีประเภทใดบ้าง และ
มีปริมาณเท่าไร โดยสุม่ สำ�รวจ 2-3 ครัง้ ซึง่ ผลการสำ�รวจ
ก็พบว่า ใกล้เคียงกัน คือ ขยะทีร่ ไี ซเคิลได้ 67 เปอร์เซ็นต์
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ขยะอินทรีย์ 13 เปอร์เซ็นต์ ขยะทั่วไป 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบการทิ้งขยะอันตราย เพราะชาวบ้านจะ
ฝังไว้ที่ไร่ ซึ่งเป็นวิธีกำ�จัดอย่างง่าย แต่อาจจะส่งผลต่อสภาพดิน และน้ำ�ในชุมชมได้ ส่วนที่มาของขยะ
มาจากการบริโภคของคนในบ้านห้วยกะโปะเอง เพราะอาชีพทำ�ไร่ข้าวโพด ทำ�ให้ชาวบ้านไม่มีเวลา
เพาะปลูก จึงนิยมซื้ออาหารจากรถพุ่มพวง ส่วนขยะที่เกิดจากการบริโภค ก็มักจะใส่ในถุงปุ๋ยแล้วนำ�ไป
ทิ้งในลำ�ห้วยหรือแม่น้ำ�ระหว่างเดินทางไปไร่ เนื่องจากในชุมชนไม่มีการกำ�จัดขยะ และชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะปริมาณขยะยังไม่มาก และยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินชีวติ รวมทัง้ ยังไม่มพ
ี ฤติกรรมคัดแยกขยะ แม้วา่ ทุกวันพระทีค่ นในชุมชนหยุดทำ�งาน
จะมีรถเข้ามารับซื้อขยะถึงในชุมชนก็ตาม

คืนข้อมูล สะท้อนปั ญหา กระตุ้นส� ำนึก
หลังสำ�รวจประเภท ปริมาณขยะ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ทีมงานใช้โอกาสที่ชุมชน
จัดงานทำ�บุญ “เลยดั้น” หรือลานหินแห่งแม่น้ำ�เลย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในช่วงขึ้นปีใหม่
ประชาสัมพันธ์การทำ�โครงการ โดยนำ�เสนอผลการสำ�รวจขยะต่อชุมชน
“วันที่ 1 มกราคมของทุกปีจะมีชาวบ้านไปทำ�บุญตักบาตร ช่วงก่อนพระฉันอาหาร เราใช้เวลา
10-15 นาที เล่าถึงผลสำ�รวจดังกล่าว มีหลวงตาช่วยชี้แจงเพิ่มเติมให้ด้วย และเชิญชวนคนในชุมชน
เข้าร่วมกลุ่มของเรา พ่อแม่ของน้องๆ ในกลุ่มก็สนใจมากขึ้น” นิว เล่าบรรยากาศการนำ�เสนอข้อมูลสู่
ชุมชน
นอกจากนี้การทำ�งานของทีมยังช่วยหนุนเสริมโครงการธนาคารขยะที่ดำ�เนินงานโดยน้องๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะมีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับขยะและนำ�มาประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
เช่น ลักษณะและคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท รวมทั้งนำ�ตัวอย่างขยะต่างๆ มาให้น้องดู
“ธนาคารขยะเป็นกิจกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วในโรงเรียน มีนอ้ ง ม. 2 เป็นคนบริหาร เราก็ชว่ ยประชาสัมพันธ์
ให้น้องๆ ชั้นอื่นๆ ทำ�อย่างจริงจังมากขึ้น” นิว เสริมว่า ในระยะแรกที่มีการประชาสัมพันธ์ น้องๆ ใน
โรงเรียนให้ความร่วมมือดี แต่พอนานไปก็เริม่ แผ่ว ทีมงานจึงต้องประชาสัมพันธ์กระตุน้ ซ้�ำ ทุก 2 สัปดาห์
โดยพยายามค้นคว้าหาเรื่องราวใหม่ๆ มาบอกเล่าเสริมกับเรื่องการจัดการขยะ
ส่วนกิจกรรมทีต่ งั้ ใจจะทำ�คือ การให้ครัวเรือนเป้าหมายคัดแยกขยะ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีท่ มี งานกำ�ลัง
หาเวลาว่างในการรณรงค์และขับเคลื่อนต่อในชุมชน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทีมงานซึ่งเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเตรียมตัวสอบ O-NET และเตรียมตัวเรื่องการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทำ�ให้ต้องละวางกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนไว้ก่อน

“การท�ำงานโครงการที่แม้ว่ายังไม่ส�ำเร็จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
แต่ “กระบวนการเรียนรู้” ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของแกนน�ำ
เรื่องการจัดการขยะ และการไม่สร้างขยะ”
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โลกสวยเริ่มด้วยมือเรา
การทำ�งานโครงการที่แม้ว่ายังไม่สำ�เร็จตาม
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ แต่ “กระบวนการเรียนรู”้ ได้เปลีย่ น
พฤติกรรมของแกนนำ�เรื่องการจัดการขยะ และการ
ไม่สร้างขยะ โดยทุกคนบอกว่า เวลาไปซื้อของจาก
รถพุ่มพวงพวกเขาจะนำ�ภาชนะไปใส่ หรือไม่รับถุง
พลาสติกเพิ่ม มีการนำ�ถุงพลาสติกที่ได้จากการซื้อ
มาใช้ซ้ำ� มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง
อย่างสม่ำ�เสมอ และปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะให้
เป็นที่เป็นทาง
“ปัญหาขยะต้องแก้ทตี่ วั เรา ต้องทำ�เป็นตัวอย่าง
เช่น เวลาไปซื้อของก็เอาชามไปใส่แทนถุงพลาสติก
เมือ่ ก่อนหนูไปซือ้ ของทีร่ ถพุม่ พวงหนูกเ็ อาถุงทีเ่ ขาใส่ให้
แต่ตอนนี้หนูเอามาแต่ของที่ซื้อ โดยไม่ต้องให้เขาใส่ถุง
พลาสติกให้อีกแล้ว” นิว เล่า
หว้า เล่าเสริมว่า รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ทีมงาน ที่ปรกติเคยทิ้งขยะแบบไม่คิด อยากทิ้งก็ทิ้ง

แต่ตอนนีไ้ ม่กล้าทิง้ ขยะเรีย่ ราดเหมือนเดิม กินอะไร
แล้วถ้าไม่มถี งั ขยะก็เก็บใส่กระเป๋าไว้กอ่ น เห็นถังขยะ
ค่อยทิ้ง สิ่งเหล่านี้พัฒนาเป็นนิสัยติดตัว
ด้านบอล บอกว่า การทำ�งานทำ�ให้ทุกคนในทีม
พั ฒ นาความกล้ า แสดงออกมากขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ส่วนตัวรู้สึกว่า ได้พัฒนาทักษะด้านการพูดมากขึ้น
โดยเฉพาะการพู ด จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการลงมื อ
สำ�รวจและทำ�ด้วยตนเอง จึงมีความมั่นใจในการ
บอกเล่า ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นบทเรียนที่สามารถนำ�ไป
ปรับใช้กบั การดำ�เนินชีวติ ว่า การทำ�งานต้องมีขอ้ มูล
รองรับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะทีใ่ ห้คนในชุมชนนำ�ภาชนะ
ไปใส่ของที่ซื้อจากรถพุ่มพวง ยังไม่เป็นผล เพราะ
ชาวบ้านยังเคยชินกับวิถีเดิมๆ ที่เน้นความสะดวก
แต่ทีมงานพบว่า บริเวณที่ชาวบ้านเคยนำ�ขยะไปทิ้ง
ระหว่างเดินทางไปทำ�ไร่ มีปริมาณขยะน้อยลง ทั้งนี้
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“การท�ำโครงการของน้องๆ ได้สร้างผลสะเทือนเล็กๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน
ท�ำให้ผู้น�ำชุมชนหันมาใส่ ใจปั ญหาการจัดการขยะมากขึ้น เห็นได้จากเดิม
ที่ไม่เคยกล่าวถึงก็เริม
่ มีการประกาศรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ
และจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านเสี ยงตามสายในชุมชนบ่อยมากขึ้น”
อาจเป็นเพราะชาวบ้านรู้ว่าขยะขายได้ จึงคัดแยกเก็บไว้ขาย อย่างไรก็ตามข้อสรุปนี้ยังไม่ชัดเจน
เพราะบอลตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดี เกิดภาวะแห้งแล้ง ทำ�ให้ข้าวโพด
ขายไม่ได้ คนไม่มีเงิน จึงลดการซื้อ ปริมาณขยะจึงลดลง
อย่างไรก็ตามการทำ�โครงการของน้องๆ ได้สร้างผลสะเทือนเล็กๆ ให้เกิดขึน้ ในชุมชน ทำ�ให้
ผูน้ �ำ ชุมชนหันมาใส่ใจปัญหาการจัดการขยะมากขึน้ จากเดิมทีไ่ ม่เคยกล่าวถึงก็เริม่ มีการประกาศ
รณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านเสียงตามสายในชุมชนบ่อยขึ้น
ส่วนปัญหาในการทำ�งานนั้น บีม เล่าว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ด้วยแต่ละคน
มีภาระที่ต้องช่วยครอบครัวทั้งงานบ้าน งานไร่ แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบตัวเป็นอย่างดี
ทัง้ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนทีย่ นื่ โอกาสให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาตนเองและก้าวสูโ่ ลกกว้าง ครูปองทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมงานอย่างใกล้ชิด หลวงตาที่แม้จะเป็นพระสงฆ์แต่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการสู่ชุมชนอีกแรงหนึ่ง พร้อมทั้งมีแผนสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผน
จะพาเด็กๆ ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะจากชุมชนอื่น

คือ “โอกาส” ของเด็กชายขอบ
ครูปองในฐานะทีป่ รึกษา เล่าถึงการทำ�งานโครงการว่า มีจดุ เริม่ ต้นจากผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนคนเก่า
ทีอ่ ยากให้เด็กฝึกประสบการณ์ เพราะเด็กทีน่ สี่ ว่ นใหญ่จะกล้าเฉพาะเวลาอยูใ่ นหมูบ่ า้ นตนเอง แต่เวลา
ไปข้างนอกจะไม่กล้า จนเป็นทีร่ กู้ นั ในวงการการศึกษาของอำ�เภอน้�ำ หนาว จึงอยากให้เด็กได้ไปแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และได้ไปเปิดหูเปิดตา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของลูกศิษย์
“การทำ�งานส่วนใหญ่เป็นบทบาทของนักเรียน ครูมหี น้าทีค่ อยดูแลอยูห่ า่ งๆ แต่กย็ อมรับว่า อาจทำ�ได้
ไม่เต็มที่นัก เพราะโรงเรียนต้องรับแขกซึ่งมาจัดค่ายบ่อยมาก กิจกรรมแบบนี้ส่งผลกระทบทั้งนักเรียน
และครู เพราะต้องมีภาระในการอำ�นวยความสะดวกแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ช่วงนัน้ โรงเรียนฮิตมาก
เรื่องการจัดค่าย ถ้าโรงเรียนไหนติดต่อไป เขตการศึกษาก็จะส่งมาที่นี่ หรือแม้ติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
อบจ.เขาก็จะส่งมาห้วยกะโปะ กลายเป็นว่าต้องรับแขกทุกเสาร์อาทิตย์ ยิง่ เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
ครูกบั นักเรียนแทบไม่ได้พกั เลย” ครูปอง สะท้อนปัญหาหลักของการเป็นโรงเรียนเนือ้ หอม ซึง่ ผลกระทบ
นอกจากมีภาระเพิม่ ขึน้ แล้ว การเข้ามาแจกสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ บางครัง้ การได้รบั มาฟรีๆ บ่อยๆ
ทำ�ให้เด็กๆ เคยชินกับการรับและไม่เห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ ซึง่ อาจเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสยั
ที่ไม่ดีให้กับเด็ก
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แต่ส�ำ หรับการทำ�โครงการนี้ ครูปองเล่าว่า บรรลุเป้าหมายในเรือ่ งของ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้เปิดหูเปิดตา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และ
พัฒนาความกล้าของนักเรียน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ลูกศิษย์กล้าพูดมากขึ้น
เริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้น และการไปเห็นโลกกว้างยังสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ชีวิต ทำ�ให้เด็กๆ เริ่มมีเป้าหมายในการเรียนต่อ การมีเป้าหมายในชีวิต
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีให้ตั้งใจเรียน และรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ใน
เส้นทางที่เหมาะที่ควร เพื่อที่จะได้มีอาชีพอย่างที่วาดหวังไว้
ด้วยเป็นกลุม่ เยาวชนอายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในเครือข่ายโครงการปลูกใจรักษ์โลก
ประกอบกับเป็นการทำ�งานโครงการครัง้ แรกในชีวติ การทำ�งานของทีมงาน
จึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ละคนได้ซมึ ซับความกล้าแสดงออกจากการ
ฝึกฝนในการร่วมอบรมของโครงการ จนพัฒนาความกล้าแสดงออกได้อย่าง
มัน่ ใจยิง่ ขึน้ กิจกรรมทีท่ �ำ เริม่ ต้นจากการเห็นปรากฎการณ์ทอี่ าจจะส่งผลให้
เกิดเป็นปัญหาของชุมชนในอนาคต จึงไม่นิ่งดูดาย การทำ�งานยังช่วยสร้าง
สำ�นึก และทำ�ให้เข้าใจว่า การแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ซึ่งแม้ว่าวันนี้
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ยังไปไม่ถึงที่สุด แต่หน่ออ่อนของการใส่ใจความเป็นไป
ของบ้ า นเมื อ งได้ ถู ก ปลู ก ไว้ แ ล้ ว ในชี วิ ต และจิ ต ใจของเด็ ก เยาวชนบ้ า น
ห้วยกะโปะกลุ่มนี้
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โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ห้วยกะโปะสดใส
ที่ปรึกษาโครงการ คมเพชร ราชครู
ทีมงาน
กาญจนา ขวัญพรม ปวันรัตน์ สายคำ�ดี
วีรดา ชวัญเดิน
พงศพร วังคีรี
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การจัดการน้ำ�
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สายน้ำ� สานรัก
สร้างสัมพันธ์ชุมชน
โครงการ Youth River Conservation
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โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ตำ�บลบ้านหลวง อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อยู่ติดริมคลอง
งูเหลือม คลองเส้นนี้ไหลคดเคี้ยวแยกย่อยมาจากคลองบางพระ ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำ�สายใหญ่อย่าง
แม่น้ำ�ท่าจีน เลาะเลี้ยวเข้าสู่เขตชุมชนบ้านหนองกระพี้ ชาวบ้านละแวกนี้จึงรู้จักคลองเส้นนี้ในนาม
“คลองหนองกระพี้” และโครงการ Youth River Conservation โดยกลุ่มเยาวชน บ.ล.ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่นี่
หลิน-สุธชิ า ชิณบุตร หนึง่ ในทีมงาน บอกว่า ความเกรงใจของเธอเป็นจุดเริม่ ต้นของการทำ�โครงการ
“ทีแรกครูเข้ามาชวน จริงๆ ตอนนั้นรู้สึกเฉยๆ เพราะมีกิจกรรมสอนหนังสือให้น้องๆ ในโรงเรียน
นอกเวลาเรียนอยู่แล้ว แต่ไหนๆ ครูอุตส่าห์เอ่ยปากชวน เลยตกลงกับเพื่อนๆ ในกลุ่มว่า...ทำ�ก็ทำ�”
ขณะที่เฉลา ม่วงทรัพย์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา เล่าถึงเหตุผลที่ชักชวน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มองว่าโครงการนีจ้ ะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการสร้างจิตสำ�นึกรักสิง่ แวดล้อม
ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเด็ก โรงเรียน รวมถึงชุมชนเอง
“โรงเรียนมีนโยบายปลูกฝังให้นักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด เช่น การคัดแยกขยะในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมเก็บผักตบเพื่อนำ�มาทำ�ปุ๋ย ครูเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
เวลาทำ�อะไรเขาจะทำ�ด้วยกันเป็นกลุม่ เลยมัน่ ใจว่าถ้าเขาสนใจ เขาน่าจะทำ�โครงการนีไ้ ด้” ครูเฉลา กล่าว
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“เราเขียนโครงการนีข้ ้ น
ึ มากับมือ รูส
้ ึกว่าเป็นความรับผิดชอบทีต
่ อ
้ งผ่านปั ญหาต่างๆ
ไปให้ได้ บางครั้งน้อยใจกันเองในกลุ่มเวลาเพื่อนบางคนหายไป พอไม่คุยกันก็
รู้สึกอึดอัด แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครยอมทิง้ โครงการ เพราะเราคิดและท�ำกันมาแล้ว
ก็ตอ
้ งกลับมาคุยกัน เพื่อช่วยกันคิดแก้ปัญหาต่อ พวกเราผ่านช่วงเวลาท้อแท้มาได้
เพราะความมุ่งมั่น”

จุดเปลี่ยน...
จากความรู้สึก “เฉยๆ” ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจ
กั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน กาญ-ชุ ติ ก าญจน์
เจียมพรเศรษฐ์ 1 ใน 3 ตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมอบรม
พัฒนาโครงการกับพี่โครงการปลูกใจรักษ์โลก บอกว่า
ข้อมูล ความรู้ และวิธีคิดที่ได้รับเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญที่
“สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ตัวแทนทั้ง 3 คนมองเห็น
ปัญหาในชุมชนจริงๆ ทั้งยัง “สร้างความเข้าใจ” ให้
พวกเขานำ�ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาบอกต่อ
เพื่อนๆ แกนนำ�ที่เหลือ
“ปกติเราไปไหนมาไหนทำ�อะไรด้วยกันเป็นกลุ่ม
ก็จริง แต่นานๆ ทีเราจะรวมกลุม่ กันทำ�กิจกรรมทีม่ สี าระ
ได้คิดด้วยตัวเองตั้งแต่ต้น แล้วลงมือทำ�เองทุกอย่าง
แค่ตอนได้คิดก็รู้สึกดีแล้ว ยิ่งพอได้ทำ�ก็ยิ่งเกิดความ
ภาคภูมิใจ” หลิน กล่าว
ด้วยโรงเรียนอยู่ติดคลองที่มีสภาพขัดกับคำ�กล่าว
ที่ว่า น้ำ�ใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลา ดังนั้น สถานการณ์
ปัญหาสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีก่ ลุม่ เยาวชนแกนนำ�นึกถึง
เป็นอย่างแรกจึงหนีไม่พ้นปัญหาความเสื่อมโทรมของ
แหล่งน้ำ�
“เราตั้งเป้าหมายว่าอยากพัฒนาน้ำ�ในคลองให้ใส
จนมองเห็นปลา” หมูแดง-วุศยพร เชียงกาญจนพงษ์
เล่าเรื่องจริงแบบติดตลก
“แล้วแน่ใจได้ยงั ไงว่าน้�ำ เสีย” วิทยากรกระบวนการ
คนหนึ่งย้อนถาม
“จากที่คิดตั้งเป้าหมายว่า จะเปลี่ยนน้ำ�ในคลอง
ให้ใส พอมาวางแผนคิดวิธีทำ�ให้คลองใส มันคิดไม่ออก

เราเลยฉุกคิดได้ว่าน้ำ�ใสอาจเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไป
เลยเปลี่ยนมาทำ�ในสิ่งที่ทำ�ได้ คือ ลดสาเหตุการเกิด
ปัญหาน้ำ�เน่าเสีย และการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน
และคนในชุมชน เพราะจริงๆ แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าน้ำ�
ในคลองเสียจริงหรือเปล่า หรือเราแค่คิดเองว่ามันเสีย
เพราะมันไม่ใส” หมูแดง บอกเป้าหมายใหม่

คือ “ความรับผิดชอบ”
แกนนำ � กลุ่ ม เยาวชน บ.ล.ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีทั้งหมด 6 คน ถือว่าเป็นจำ�นวนน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับขอบเขตแผนการทำ�งานที่วางไว้ นอกจากกำ�ลังพล
น้อยแล้ว “เวลา” คือปัจจัยสำ�คัญที่น่าวิตก เนื่องจาก
แกนนำ�ทั้ง 6 คนกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จึงต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการเตรียมตัวสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย
“เวลานัดหมายมาประชุมหรือมาทำ�กิจกรรมก็
ไม่เคยมาครบ แต่เราเขียนโครงการนี้ขึ้นมากับมือ
รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต้องผ่านปัญหาต่างๆ
ไปให้ได้ บางครัง้ น้อยใจกันเองในกลุม่ เวลาเพือ่ นบาง
คนหายไป พอไม่คยุ กันก็รสู้ กึ อึดอัด แต่สดุ ท้ายก็ไม่มี
ใครยอมทิ้งโครงการ เพราะเราคิดและทำ�กันมาแล้ว
ก็ต้องกลับมาคุยกัน เพื่อช่วยกันคิดแก้ปัญหาต่อ
พวกเราผ่านช่วงเวลาท้อแท้มาได้เพราะความมุง่ มัน่ ”
ชมพู-่ โสภิดา แก้วเกิด เล่าถึงประสบการณ์ท�ำ งานกลุม่
ของพวกเขา
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ทั้งนี้ แผนงานโครงการ Youth River Conservation เพื่อลดสาเหตุการเกิดปัญหาน้ำ�เน่าเสีย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูล ผ่านการลงพื้นที่สอบถามพฤติกรรมการใช้น้ำ�คลองของคนในชุมชน และ
การสำ�รวจคุณภาพน้ำ�ในคลองทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ
ส่วนที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมเก็บผักตบชวาในคลอง
ส่วนที่ 3 ปลูกฝังจิตสำ�นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมให้เด็กและเยาวชนรุน่ น้อง เพือ่ ให้เข้ามาสานต่อโครงการ
ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์คลอง
ส่วนที่ 4 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการคืนข้อมูลจากการสำ�รวจแก่คนในชุมชน
ผ่านการจัดนิทรรศการในงานวัดของชุมชน
“ทีผ่ า่ นมาไม่เคยต้องลงแรงทำ�กิจกรรมอะไรหนักหนาขนาดนี้ ถามเพือ่ นๆ ได้เลยว่าถ้าเป็นเมือ่ ก่อน
ไม่มที างได้เห็นหมูแดงทำ�กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา เว้นแต่วา่ ครูบงั คับ แต่โครงการนี้
เมื่อเริ่มแล้วก็ต้องทำ�ต่อไปให้ได้” หมูแดง กล่าว

“การลงส� ำรวจชุมชนด้วยตัวเองเหมือนเป็นการ “เปิดโลก” ให้ทีมงานได้
รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ตกเย็นก็
กลับบ้านไม่รู้เลยว่าคนในชุมชนมีวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง ถึงตอนนี้พวกเขา
ไม่ใช่แค่ “รู้” แต่การลงมือท�ำ ท�ำให้พวกเขา “รู้จริง””

เพราะ “รู้” จึง “เข้าใจ”
เมื่อสำ�นึกรับผิดชอบเกิดขึ้น ทีมงานจึงเดินหน้าทำ�งาน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งการศึกษา
พฤติกรรมการใช้น้ำ�คลองของคนในชุมชน และการตรวจสอบสภาพน้ำ�ตลอดระยะทางประมาณ
1.5 กิโลเมตร จากเขตชุมชนบ้านแหลมถึงชุมชนหนองกระพี้ เพื่อหาต้นตอของมลพิษทางน้ำ�และ
คลายข้อสงสัยจากคำ�ถามที่ว่า “แล้วแน่ใจได้ยังไงว่าน้ำ�เสีย?”
เพือ่ ให้เห็นด้วยตาและได้ยนิ คำ�ยืนยันบอกเล่าด้วยหูของตัวเอง ทีมงานใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
ลงพื้นที่สุ่มสอบถามชาวบ้านถึงประวัติคลอง การใช้ประโยชน์จากน้ำ�คลองในชีวิตประจำ�วัน และ
ขอความคิดเห็นถึงสาเหตุที่อาจทำ�ให้น้ำ�เน่าเสีย รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ�คลองจากจุดต่างๆ เพื่อนำ�มา
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ ทัง้ หมดกินเวลากว่า 2 อาทิตย์ เนือ่ งจากภารกิจการเรียนทีต่ ดิ พัน ถือเป็นบทเรียน
ที่ทำ�ให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความสำ�เร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว...ทุกอย่างต้องใช้เวลา
“พวกเราไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียว เพราะทำ�วันเดียวไม่เสร็จ การเก็บตัวอย่างน้ำ�ไม่ได้เก็บแค่จุดเดียว
ลำ�น้ำ�ไหลลงมาเป็นสาย บางจุดคนอาศัยอยู่เยอะ บางจุดเป็นพื้นที่เกษตร เราต้องสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�
จากหลายๆ จุด ช่วงที่หยุดไปเพราะติดงานโรงเรียน พวกเราก็กลับไปเก็บตัวอย่างน้ำ�มาตรวจใหม่
อีกรอบ เพื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับค่าเดิมที่วัดได้และเพื่อความแน่นอนของข้อมูล” หลิน เล่า
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“ขนาดวันหยุดพวกเรายังมาทำ�งานตรงนี้ เพราะ
เราทำ�งานด้วยกัน ถ้าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าจะมา
เราก็ต้องมาด้วยกัน” กาญ เอ่ยขึ้น
ทั้ ง นี้ การเข้ า หาคนในชุ ม ชนเป็ น สิ่ ง ที่ พ วกเขา
ลำ�บากใจมากที่สุด ทำ�ให้กลุ่มแกนนำ�เยาวชนรู้ตัวว่า
ทีผ่ า่ นมาพวกเขาใช้ชวี ติ ประจำ�วันโดยขาดการปฏิสมั พันธ์
กับชุมชนโดยสิ้นเชิง ทีมงานเล่าว่า ครั้งแรกที่สุ่มเข้าไป
ถามข้อมูลตามบ้านตัวเราก็เกร็ง ชาวบ้านก็เกร็ง เพราะ
เราเข้าไปดื้อๆ แบบจู่โจม ไปถึงก็ยิงคำ�ถามเลย เขาก็
ไม่กล้าตอบ เพราะไม่ไว้ใจ กลัวเราจะไปจับผิด ทั้งที่เรา
ก็ใส่ชุดพลศึกษาแสดงตัวว่าเป็นนักเรียน ตอนหลังเลย
ปรับให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น แนะนำ�ตัวเองก่อนว่าเป็น
ใครมาจากไหน เป็นลูกหลานใคร จะเอาข้อมูลไปทำ�อะไร
ผลตอบรับก็ดีขึ้น ชาวบ้านจากที่เคยถามคำ�ตอบคำ�
กลับชวนคุยและให้ข้อมูลเต็มที่
การลงสำ�รวจชุมชนด้วยตัวเองเหมือนเป็นการ
“เปิดโลก” ให้ทมี งานได้รจู้ กั ชุมชนของตัวเองมากขึน้
จากเดิมทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นโรงเรียน ตกเย็นกลับบ้าน ไม่รู้
เลยว่าในคนในชุมชนมีวถิ ชี วี ติ อย่างไรบ้าง ถึงตอนนี้

พวกเขาไม่ใช่แค่ “รู้” แต่การลงมือทำ� ทำ�ให้พวกเขา
“รู้จริง”
ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ทำ�ให้รู้ว่า น้ำ�ใน
คลองงูเหลือมไม่ได้เสียอย่างที่คิด สีเขียวคล้ำ�ของน้ำ�
เกิดจากแร่ธาตุบางอย่างทีอ่ ยูใ่ นดินโคลนใต้น�้ำ จากการ
ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมและจากการสอบถามชาวบ้านทำ�ให้
รู้ว่าผักตบชวาไม่ได้เป็นตัวการทำ�ให้น้ำ�เน่าเสีย ในทาง
กลับกันรากของผักตบชวายังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับ
น้ำ�ได้อีกด้วย ยิ่งเมื่อได้เดินสำ�รวจตลอดริมฝั่งคลอง
ยิง่ ทำ�ให้รวู้ า่ ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ด การปลูกผักกระเฉด ผักบุ้ง
ในคลอง ปลูกดอกรัก และดอกบานไม่รู้โรย รวมทั้ง
การปลูกผักและเลี้ยงปลากระชังตามริมคลอง
“ตลกมากทีเ่ ราพยายามยัดเยียดว่าน้�ำ ในคลองเสีย
เราคิดเองเออเองมาตลอด” หมูแดง เอ่ยขึ้น
ผลการสำ�รวจทำ�ให้ทีมงานสามารถสรุปสาเหตุท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ�ในคลองงูเหลือมจนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาน้ำ�เน่าเสียได้ 4 ประการ คือ
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1. ท่อน้ำ�ทิ้งที่ปล่อยมาจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ�โดยตรง
2. น้ำ�กร่อยที่สูบออกจากบ่อดิน จากอุตสาหกรรมชุมชนที่มีการตักหน้าดินมาใช้ประโยชน์
3. โรงงานผลิตน้ำ�ส่า วัตถุดิบที่ใช้สำ�หรับราดถนน
4. การไหลซึมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นสวนดอกไม้ริมคลอง
ทั้ง 4 ข้อเป็นบทสรุปที่ชี้วัดได้ว่า ชุมชนริมน้�ำ ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรม
การใช้นำ�้ ของตัวเอง แม้บางบ้านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ�ในคลองแล้วเพราะใช้นำ�้ ประปา
แต่การปล่อยน้ำ�เสียจากครัวเรือนลงสู่ลำ�คลองย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ�โดยตรง

“ทีมงานน�ำบทเรียนจากความไม่รู้และคิดเองเออเอง มาเป็นโจทย์ในการ
สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ โดยกิจกรรมจะ
ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นสร้างความเข้าใจให้น้องๆ จากสิ่ งที่เห็น...ไม่ใช่จาก
ทฤษฎี ใช้วิธีตั้งค�ำถามให้เขาคิดหาสาเหตุของน�้ำเสี ย เหมือนที่เราเคยคิด
หลังจากนั้นจึงพาน้องๆ ไปค้นหาค�ำตอบด้วยการเดินส� ำรวจริมน�้ำจริงๆ
เพื่อให้เขาพิสูจน์ค�ำตอบด้วยตัวเอง”

“พาคิด พาท�ำ” กระบวนการฝึกน้อง
ถึงแม้จะรู้ตั้งแต่เก็บข้อมูลแล้วว่า ผักตบชวาไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้น้ำ�เน่าเสีย แต่เพื่อ
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มแกนนำ�เยาวชน นักเรียนในโรงเรียน และผู้ใหญ่ในชุมชน
พวกเขาจึงจัดกิจกรรมเก็บผักตบชวาขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำ�กิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในชุมชน โดยกลุ่มเยาวชนประสานงานขอความร่วมมือ
จากกลุ่มรักษ์แม่น้ำ�ท่าจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่รวมกลุ่มกันทำ�งานด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอยู่แล้ว
“ครั้งที่ 2 เราไม่ได้ชวนนักเรียนในโรงเรียนไปด้วย เพราะเป็นช่วงปิดเทอม นัดหมายกันยาก
เพื่อนห้องเดียวกันก็วุ่นอยู่กับการหาที่เรียนต่อ ส่วนผู้ใหญ่ท่ีมาในวันนั้นก็ไม่เป็นไปตามคาด เพราะมี
มาไม่ถึง 10 คน”
ความร่วมมือที่ขาดหายเกิดขึ้นจากการขาดกระบวนการสานสายใยตั้งแต่ในโรงเรียนไปจนถึง
ภายนอกชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ค่ายอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถูกจัดขึ้นอีก
2 ครั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นน้องให้เข้ามาสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อม
“เรามุ่งไปที่น้องชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ส่วนใหญ่ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านหลวงใน
ชั้นมัธยมศึกษา เพราะสัมผัสมาด้วยตัวเองว่าความเคยชินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้องให้ครูบังคับ
ถึงจะมาร่วมทำ�กิจกรรม เราเลยอยากปูพื้นฐานให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความเสียสละ
และจิตอาสาไว้ก่อน” ชมพู่ กล่าว
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เมือ่ ต้องลุกขึน้ มาสวมบทบาทรุน่ พี่ เพือ่ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรูใ้ ห้รนุ่ น้อง ทีมงานจึงนำ�บทเรียน
จากความไม่รู้และการคิดเองเออเองมาเป็นโจทย์
สร้ า งสรรค์ กิจ กรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
น้องๆ ทีม่ าร่วมอบรม โดยกิจกรรมจะไม่เน้นวิชาการ
แต่เน้นสร้างความเข้าใจให้น้องๆ จากสิ่งที่เห็น...
ไม่ใช่จากทฤษฎี ใช้วิธีตั้งคำ�ถามให้เขาคิดหาสาเหตุ
ของน้�ำ เสียเหมือนทีเ่ ราเคยคิด หลังจากนัน้ จึงพาน้องๆ
ไปค้นหาคำ�ตอบด้วยการเดินสำ�รวจริมน้�ำ จริงๆ เพือ่
ให้เขาพิสูจน์คำ�ตอบด้วยตัวเอง
แม้วา่ ค่ายอบรมครัง้ แรกจะมีเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม
ถึง 39 คน แต่ก็เป็นการมาเข้าร่วมกิจกรรมแกมบังคับ
ก่อนปิดค่ายครั้งแรกกลุ่มเยาวชนแกนนำ�จึงชี้แจงกับ
น้องๆ ว่า ค่ายอบรมที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไปน้องๆ จะมา
ร่วมหรือไม่มาร่วมก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ โดยก่อน
เลิ ก ค่ า ยก็ ถ ามน้ อ งๆ ว่ า ครั้ ง ต่ อ ไปใครจะมาอี ก บ้ า ง
น้องยกมือกันเกือบทัง้ หมด พอเราจัดค่ายครัง้ ที่ 2 น้องๆ
มากันถึง 20 คน ซึ่งเกินความคาดหมายที่วางไว้

จิตส�ำนึกสร้างได้...ไม่ยากอย่างทีค
ิ
่ ด
จิตสำ�นึกไม่ใช่เรื่องที่จะปลูกฝังกันได้ง่ายๆ และ
ความเปลี่ยนแปลงคงไม่เกิดขึ้นให้เห็นทันตา แต่ส่ิงที่
ที ม งานตั้ ง ใจถ่ า ยทอดให้ น้ อ งๆ ก็ ง อกเงยขึ้ น อย่ า ง
น่าประทับใจ
“น้อง ม.5 บอกกับพวกเราว่า น้องๆ ทีเ่ ข้าร่วมอบรม
กับพวกเราตัง้ แต่ชน้ั ป.6 พอมาเรียนชัน้ ม.1 น้องๆ ขยัน
ขันแข็งมาโรงเรียนตัง้ แต่เช้า เพือ่ มาดูปยุ๋ หมักและมาเก็บ
ขยะในโรงเรี ย น ไม่ อิ ด ออดที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยงานด้ า น
สิ่งแวดล้อมเลย” หมูแดง กล่าวอย่างภาคภูมิใจ
ส่วนการสานสายใยกับชุมชน ทีมงานเลือกใช้
วิธเี ดินรณรงค์เข้าไปพูดคุยให้ขอ้ มูลกับชาวบ้านด้วย
ตัวเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านบางกลุ่ม
นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชนใน
งานวั ด ของหมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากมองว่ า เป็ น โอกาส
เหมาะสมสำ�หรับการส่งต่อข้อมูลให้คนในชุมชน
หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกัน
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การจัดนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชน แม้จะไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่คิดไว้ เนื่องจากปัญหา
ความไม่พร้อมของสถานที่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ รวมทั้งระยะเวลาในการนำ�เสนอนิทรรศการ
จากเดิมทีค่ ดิ ว่าจะจัดนิทรรศการได้ทงั้ วัน กลับเหลือเวลาแค่เพียงช่วงเย็นทีเ่ ต็มไปด้วยการแสดงบันเทิง
บนเวที ซึ่งดึงดูดใจผู้ร่วมงานได้มากกว่า
“คนทีเ่ ข้ามาดูนทิ รรศการส่วนใหญ่สนใจการสาธิตงานสานผักตบชวา แต่ไม่ได้สนใจข้อมูลทีพ่ วกเรา
พยายามจะบอก...พวกเราคิดว่ากิจกรรมที่ทำ�ผ่านมาทั้งหมด ถ้าคนในชุมชนมีส่วนร่วมและรู้ข้อมูล
เขาจะได้เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ราทำ� ไม่ใช่แค่มองเห็นแต่ไม่ได้ชว่ ยอะไร โดยเฉพาะชุมชนริมน้�ำ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ
กับคลองโดยตรง ถ้าเขาให้ความร่วมมือก็จะส่งผลดีต่อส่วนรวม เพราะน้ำ�ในคลองที่ไหลผ่านมา
ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน” หลิน กล่าว

สมองกับหัวใจต้องไปด้วยกัน
โครงการปลูกใจรักษ์โลกไม่ได้ท�ำ ให้ทมี งานเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาตัวเองเฉพาะด้านความคิดเท่านัน้ แต่ขนั้ ตอนการ
ทำ�งานทุกขั้นตอน ค่อยๆ กล่อมเกลาจิตใจพวกเขา ทำ�ให้
การใช้ชีวิตของเยาวชนที่เคยวางเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
กลั บ มาใช้ ชี วิ ต แบบเกื้ อ กู ล และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ตั ว เอง
คนรอบข้าง และสภาพแวดล้อมรอบตัว
กาญ เล่าว่า เดิมทีเพือ่ นในกลุม่ แม้จะเรียนห้องเดียวกัน
แต่ก็แทบไม่ได้คุยกัน เว้นเสียแต่ว่าครูให้จับกลุ่มช่วยกัน
ทำ�งาน ด้วยความเป็นวัยรุ่นแต่ละคนจึงมีความสนใจและ
ความชอบส่วนตัว ใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเอง แต่ความไม่สามัคคี
ของกลุ่มในช่วงแรกเป็นแรงหนุนที่ช่วยดึงพลังและศักยภาพ
ของพวกเขาออกมา ทำ�ให้พวกเขาเกิดความรักและสามัคคี
กันมากขึน้ นึกถึงใจเขาใจเรา และยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพือ่ ทำ�งานให้สว่ นรวม
“ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ใช้สมองทำ�งาน เวลาเขียนโครงการก็แค่คิดสรรหาคำ�สวยๆ ขึ้นมา
มองปัญหาแบบคิดเอาเองว่า น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่พอใช้ใจทำ�งาน เลยทำ�ให้มองเห็น
ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนจริงๆ อยากออกไปหาข้อมูลเพือ่ ให้รถู้ งึ ต้นตอของปัญหาให้ได้...เราทำ�งาน
ด้วยกันไม่กี่คน ได้แค่นี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้ว”
การวางเป้าหมายงานและการวางแผนช่วยพัฒนาความคิดไม่ให้ทำ�งานแบบฉาบฉวย หลิน ย้ำ�ว่า
ถึงแม้หลายกิจกรรมในโครงการ Youth River Conservation จะไม่ส�ำ เร็จตามทีต่ งั้ ใจไว้ แต่ทกุ ๆ กิจกรรม
ผ่านการคิดและใส่ความตั้งใจลงไปอย่างเต็มที่ เราไม่ได้ทำ�กิจกรรมแค่ให้จบหรือผ่านๆ ไป งานไหน
ไม่สำ�เร็จ พอได้ลงมือทำ�เราก็อยากทำ�ให้ดียิ่งขึ้น
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การฝืนใจและข่มใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ต้องเจอ ชมพู่ บอกว่า
การทำ�งานเป็นทีมทำ�ให้เธอยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แม้ว่าจะ
ไม่เห็นด้วยก็ตาม สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ระดับมหาวิทยาลัยและในสังคมอืน่ ทีไ่ ม่คนุ้ เคย เราได้พฒ
ั นาทักษะการสือ่ สาร
ของตัวเอง ทำ�ให้คนอืน่ เข้าใจสิง่ ทีเ่ ราพูดด้วย เช่น จะดึงดูดความสนใจของน้องๆ
ให้มาทำ�กิจกรรมกับเราอย่างไร จะโน้มน้าวและสร้างความเข้าใจอย่างไรให้เขา
มารับช่วงต่องานจากเรา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังคนอื่นด้วย ทุกอย่างทำ�ให้
เรามีความอดทน
นอกจากความเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาแล้ว หมูแดง บอกว่า พฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำ�วันของเธอเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ
“ทีบ่ า้ นติดแอร์ทกุ ห้อง แต่ตอนนีใ้ นห้องของตัวเองแทนทีจ่ ะเปิดแอร์กจ็ ะใช้
พัดลมแทน ก่อนออกจากบ้านจะถอดปลั๊กทุกอย่าง เพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้มนุษย์
ใช้พลังงานมากเกินจำ�เป็น แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ของคนๆ หนึ่งแต่ส่งผลกระทบ
ไปเรื่อยๆ ในวงกว้าง...ก่อนบอกให้คนอื่นทำ�ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน”
วิถีชีวิตริมน้ำ�ยังคงดำ�เนินต่อไป การฟื้นฟูและรักษาคุณภาพน้ำ�ใน
ลำ�คลองคงไม่สามารถทำ�ได้แค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เมื่อคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายๆ คนทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้น่าจะจุดประกายให้คนอื่นๆ
ทำ�ตามบ้าง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ตัวเองแล้วขยายออกไปสู่ชุมชน
“เราอาบน้�ำ ทำ�ตัวเองให้สะอาดได้ทกุ วัน...แล้วทำ�ไมเราไม่ชว่ ยกันทำ�ให้
สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้นทุกวันๆ บ้าง” หมูแดง กล่าวทิ้งท้าย
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โครงการ Youth River
Conservation
ที่ปรึกษา
เฉลา ม่วงทรัพย์
ทีมงาน
สุธิชา ชิณบุตร
โสภิดา แก้วเกิด
ชุติกาญจน์ เจียมพรเศรษฐ์
วุศยพร เชียงกาญจนพงษ์
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บทเรียน...
นอกห้องเรียน
โครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนา
แม่น�้ำประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก
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“พลงช้างเผือก”ชุมชนขนาดกลางที่มีประชากร 250 ครัวเรือน วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังพึ่งพา
น้ำ�จากแม่น้ำ�ประแสเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงทำ�การเกษตรและประมง เช่น การทำ�นากุ้ง และทำ�สวน
เป็นต้น แม่น้ำ�ประแสจึงผูกพันและสัมพันธ์กับคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
“แม่น้ำ�ประแส” เกิดจากลำ�คลองหลายสายไหลมารวมกัน ผ่านทั้งชุมชนและเขตอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง ช่วงปี พ.ศ.2541 แม่น้ำ�ประแสจึงตกอยู่ในสภาพเน่าเสียอย่างรุนแรง หน่วยงานท้องถิ่น
ต้องออกนโยบายควบคุมและกวดขันเรื่องการทิ้งขยะ และการบำ�บัดน้ำ�เสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ�
เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำ�ให้มีคุณภาพดีขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่สายน้ำ�แห่งนี้ที่ยาวกว่า 26 กิโลเมตรจะไหลลงสู่
ปากอ่าวไทยบริเวณอำ�ภอแกลงซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของบ้านแหลมสน หมูบ่ า้ นชาวประมงทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่ ของ
ประเทศไทย

ใช้ทุนเดิม...ต่อยอดงานใหม่
“ถ้าคุณภาพน้ำ�ไม่ดี สัตว์น้ำ�อยู่ไม่ได้ ชาวประมงก็จับสัตว์น้ำ�ได้น้อยลง ชาวสวนนำ�น้ำ�ไปใช้
รดพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทีป่ ระกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม”
เอิร์น-ธัญวรัตน์ ช่างทอง หนึ่งในแกนนำ�เยาวชนกลุ่ม ว.ส.วัยใสหัวใจเด็กเล สะท้อนให้เห็นปัญหา
ภาพรวมทั้งระบบที่กระทบกันเป็นลูกโซ่ เอิร์นที่มีประสบการณ์ทำ�งานเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย
แม่น�้ำ ประแสร่วมกับชุมชนมาตัง้ แต่สมัยเรียนชัน้ ประถมศึกษา เมือ่ ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” จึงสนใจเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของรุ่นพี่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำ�แม่น้ำ�ประแส เพราะมีฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับแม่น้ำ�ประแสอยู่บ้าง
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“โครงการนี้ยังดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ท�ำให้รู้จักตั้งค�ำถามและสนใจ
สิ่ งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว จากที่มองปั ญหาน�้ำเสี ยเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกับตัวเอง
ก็รู้สึกว่าเป็นปั ญหาที่เราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขได้”

เมือ่ ครูรชั นี พรมจันทร์ ครูประจำ�ชมรมสร้างสรรค์
ผลงานสิง่ แวดล้อม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ชักชวน
ให้เข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งรุ่นพี่เคยทำ�แล้ว
หยุดไป เธอจึงไม่ปฏิเสธ เพราะมีความคุน้ เคยกับการทำ�
กิจกรรมเพื่อชุมชนและได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เล็ก นอกจากความรู้และการ
พั ฒ นาตั ว เองแล้ ว เธอเห็ น ว่ า การทำ � กิ จ กรรมนอก
ห้องเรียนมีประโยชน์คือ สามารถนำ�ไปยื่นเสนอเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
“กระบวนการเรียนรู้จากการทำ�โครงการ ช่วย
พัฒนาความคิดเรือ่ งจิตอาสา ทำ�ให้นกึ ถึงคนอืน่ และ
ส่วนรวม นอกจากเป็นประวัติไว้ใส่ในแฟ้มผลงาน
ของตัวเองแล้ว โครงการนีย้ งั ดึงศักยภาพของตัวเอง
ออกมาใช้ ทำ�ให้รจู้ กั ตัง้ คำ�ถามและสนใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ใกล้ตัว จากที่มองปัญ หาน้ำ�เสียเป็นเรื่อ งไกลตัว
ไม่เกี่ยวกับตัวเอง ก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขได้” เอิร์น กล่าว
ขณะที่ครูรัชนี เสริมว่า เด็กและเยาวชนจะเข้าใจ
ปัญหาก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำ� ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นสำ�คัญของสังคมที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วม
แก้ไข ดังนั้น การจะปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องทำ�ให้เด็กและเยาวชนได้สมั ผัส
รู้และเข้าใจด้วยตัวเอง ตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาและ
เชื่อมโยงผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และโลกได้

“กระบวนการ” พาตั้งโจทย์
โครงการชัด
อาจกล่าวได้วา่ โครงการปลูกใจรักษ์โลกทำ�ให้กลุม่
เยาวชน ว.ส.วัยใสหัวใจเด็กเล เรียนรู้ที่จะใส่ใจ
สิ่งรอบตัว โดยไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ในชีวิตประจำ�วัน สิ่งนี้ช่วยพัฒนากระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล และไม่นง่ิ ดูดายต่อปัญหา หากสามารถ
เชื่อมโยงผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวม
ทั้งระบบได้จะยิ่งช่วยให้มองเห็นต้นเหตุของปัญหา
ที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนได้อย่าง
ตรงจุด
เอิรน์ เล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของโครงการว่า เคยทำ�กิจกรรม
เก็บขยะในแม่น�้ำ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแสมาก่อน
ภาพขยะจำ � นวนมากที่ ผ่ า นสายตาเมื่ อ ไปเที่ ย วชม
สถานที่สำ�คัญ ชวนให้ตั้งคำ�ถามต่อว่า แล้วเราจะทำ�
อะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง
“เราออกไปเก็บขยะแถวเรือรบหลวงในนามนักเรียน
ของโรงเรียนหลายครัง้ เก็บไปก็นกึ ได้วา่ เก็บแบบนีเ้ มือ่ ไร
จะหมด เพราะขยะลอยไหลเรือ่ ยมาตัง้ แต่ตน้ น้�ำ เมือ่ เรา
หยุดเก็บ ขยะก็ลอยมากองกันบริเวณที่ไปช่วยกันเก็บ
ขยะอยู่ดี”
ความรู้ แ ละวิ ธี คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการอบรม
พัฒนาโครงการปลูกใจรักษ์โลก ทำ�ให้กลุม่ เยาวชนฉุกคิด
และหันมามองสถานที่ใกล้ตัว ซึ่งตนเองมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการเวลา ใช้สมอง และออกแรงทำ�
กิจกรรมได้
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“อนุสรณ์เรือหลวงประแสอยู่ไกลจากโรงเรียนออกไปกว่า 10 กิโลเมตร แต่โรงเรียนของเราอยู่ใกล้
แม่น้ำ�ประแสและอยู่เหนือกว่า เลยตกลงกันว่าน่าจะเริ่มทำ�กิจกรรมจากแม่น้ำ�ที่ไหลผ่านโรงเรียนก่อน”
เอิร์น อธิบาย

“สร้างทีม” ด้วยการสร้างความรู้สึกร่วม
ถึงแม้จะมีจุดหักเหให้ต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นแกนนำ�จนโครงการเกือบเสียศูนย์ แต่เอิร์น
บอกว่า ความอดทนและความพยายามทำ�ความเข้าใจกันและกัน ค่อยๆ สร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
แกนนำ�เยาวชนให้ประสานการทำ�งานและมีความรูส้ กึ ร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือ
ใส่ใจพัฒนาแม่น้ำ�ประแสกับชุมชนพลงช้างเผือกได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ไหม-พรกนก จำ�เนียร แกนนำ�โครงการทีม่ ารับช่วงต่อจากคำ�ชักชวนของทีป่ รึกษาโครงการ บอกว่า
ไม่เคยทำ�กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังมาก่อน แต่ยนิ ดีเข้ามาร่วมโครงการ ด้วยความอยากลอง
“ตอนแรกแค่อยากลองทำ� เพราะที่ผ่านมาเคยแต่เข้าแข่งขันกิจกรรมวิชาการ ไม่คิดมาก่อน
ว่าจะทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนมาได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้ แต่พอทำ�ไปๆ รู้สึกสนุก เพราะได้
รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ...เหนื่อยมาก แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือความรู้”
เช่นเดียวกับ ฟร้อง-ธีรวัฒน์ ตาลเสี้ยน ที่จับพลัดจับผลูกลายเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำ�โครงการ
ด้วยใจอาสาอยากช่วยเพื่อน “เห็นเพื่อนขาดคนเลยมาช่วย อีกใจหนึ่งก็คิดว่าแม่น้ำ�ประแสสำ�คัญกับ
ชีวิตของเรา เพราะเป็นแม่น้ำ�สายหลักที่ไหลผ่านชุมชน”

ใช้ “ความรู้” น�ำทาง
แต่กว่าจะมาเป็นโครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนาแม่น้ำ�ประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก ที่มี
เป้าหมายให้คนในชุมชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนหันมาดูแลรักษาแม่น้ำ�ประแส เพราะน้ำ�ในแม่น้ำ�
มีแนวโน้มกลับมาเน่าเสียอีกครั้งจากพฤติกรรมการใช้น้ำ�ของคนในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การปล่อย
น้ำ�ทิ้งในครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ�โดยตรง หรือจากนากุ้งที่ผู้ประกอบการบางรายไม่บำ�บัดน้ำ�ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ำ�ตามธรรมชาติ กลุ่มเยาวชนจึงต้องวางแผนการทำ�โครงการอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอนเพื่อ
สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน เริ่มตั้งแต่ 1. สำ�รวจสภาพพื้นที่และพฤติกรรมการใช้น้ำ�
ของคนในชุมชน และวัดคุณภาพน้�ำ ทางชีวภาพและกายภาพ เพือ่ ตรวจคุณภาพน้�ำ และสืบค้นหา
ต้นตอทีท่ �ำ ให้น�้ำ เน่าเสียอย่างแท้จริง 2. ถ่ายทอดข้อมูลจากการสำ�รวจ พร้อมอบรมวิธวี ดั คุณภาพ
น้ำ�ให้เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนพลงช้างเผือก และ 3. จัดนิทรรศการเพื่อคืนข้อมูลสู่
ชุมชน
ถึงแม้ทางชมรมสร้างสรรค์ผลงานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จะทำ�กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง แต่การสำ�รวจสภาพพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้น้ำ�ผ่านวิถีชีวิตของ
ผูค้ นริมฝัง่ แม่น�้ำ ละแวกแหลมท่าตะเคียนใกล้โรงเรียนในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ยังเป็นเรือ่ งใหม่
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พวกเขาจึงนำ�ความรู้และทักษะการสังเกตที่ได้รับการ
ฝึกฝนในวิชาชุมนุม เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�
ทัง้ ด้านชีวภาพและกายภาพมาใช้เก็บตัวอย่างน้�ำ ทัง้ หมด
3 จุด เพื่อนำ�ผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็น
ค่ามาตรฐาน
“เราสำ�รวจเพือ่ เก็บข้อมูล 2 ครัง้ ครัง้ แรกเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำ�ก่อนเริ่มโครงการ ส่วนครั้งที่ 2
หลังจากเราทำ�กิจกรรมครบแล้วคืนข้อมูลให้ชมุ ชน เพือ่
ติดตามความเปลี่ยนแปลง และเก็บตกข้อมูลที่มองข้าม
ไปในการสำ�รวจครั้งแรก” ไหม อธิบาย

เข้าใจเขา...เข้าใจเรา
การแก้ไขปัญหาน้�ำ ในแม่น�ำ้ ของชุมชนคงไม่สามารถ
ทำ�ได้ภายในกลุม่ แคบๆ ทีม่ เี พียงเด็กและเยาวชนไม่กค่ี น
พวกเขาจึงวางแผนขยายแนวร่วมกับเด็กเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในและต่าง
โรงเรียน รวมทั้งหาแนวทางฟื้นฟูบนฐานข้อมูลร่วมกับ
ชุมชนในงานบุญกลางบ้าน ณ หอประวัติเมืองแกลง

งานประเพณี ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค นจากหลากหลายตำ � บล
แวะเวียนมาเยี่ยมชม
ฟร้อง เล่าว่า วิธีขยายแนวร่วมจะใช้การจัดค่าย
อบรมน้องๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกให้ติดตัวไปตั้งแต่เด็ก
และคาดหวังว่าน้องๆ จะไปบอกเล่าให้ผปู้ กครองรับรูว้ า่
เราพาเขาทำ�กิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนการคืนข้อมูลให้
ชุมชนก็เพื่อบอกให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น เทศบาลตำ�บลรู้ว่า ข้อมูลที่เราขอเจ้าหน้าที่มา
เราเอาไปทำ�อะไร และได้อะไรเพิ่มเติมกลับมาบ้าง
ทั้งนี้ พวกเขาให้เหตุผลที่เน้นทำ�กิจกรรมกับกลุ่ม
เป้าหมายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้นว่า
การทำ�กิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพต้องคำ�นึงถึงวัยวุฒิ
ของผู้นำ�โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
“พวกเราอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาตอนปลาย การชักชวน
เพือ่ นรุน่ เดียวกันมาทำ�กิจกรรม ทำ�ได้ยาก เพราะเพือ่ น
จะไม่ค่อยฟัง แต่น้องๆ ยังมีความเกรงใจรุ่นพี่อยู่บ้าง
แต่เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาด้วย น้องเขาจะซนซึ่งเรา
ต้องอดทน และต้องไม่ทำ�ตัวเครียดหรือจริงจังเกินไป”
ไหม กล่าว
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เพื่อชักชวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมค่ายอบรมวิธีวัดคุณภาพน้ำ� กลุ่มเยาวชนจึงขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกและโรงเรียนเมืองแกลงวิทยา ออกไปประชาสัมพันธ์โครงการ
หน้าเสาธงให้น้องๆ ที่สนใจทำ�กิจกรรมมาลงชื่อเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

“บางคนไม่อยากตอบค�ำถาม เขาก็เมินหน้าหนี บางคนพู ดจาส่ อเสี ยด
ใส่ เรา สิ่ งที่เราท�ำได้คือ อย่าตอบโต้ ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยน
คนอื่นให้เข้ามาช่วยคุยหรือรับช่วงต่อ แต่ละคนในทีมต้องไว้ใจกัน
ไม่ว่าชาวบ้านจะว่าอะไรต้องยิ้มรับไว้ก่อน เพราะถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือ
แล้วเราจะไปท�ำงานกับใคร”

“ค่าย” เครื่องมือสร้างการเรียนรู้
การจัดค่ายอบรมครัง้ แรกมีกลุม่ เป้าหมายมาร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน เป็นการจัดค่ายแบบไม่คา้ งคืน
ทำ�กิจกรรมตัง้ แต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น พร้อมทัง้ ชวนเพือ่ นๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการพาน้องๆ ทำ�ค่าย
หรือเป็นพี่เลี้ยงด้วย โดยมีเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมถึง 22 คน แต่ละคนแบ่งหน้าที่ตามความสนใจและ
ความถนัด
ฟร้อง รับหน้าทีด่ แู ลฐานสัตว์หน้าดิน เป็นการตรวจสอบสิง่ มีชวี ติ ในดินริมตลิง่ ทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพ
น้ำ�บริเวณนั้น ส่วนไหม ทำ�หน้าที่ดูแลฐานสัมภาษณ์ชุมชน ให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับวิธีการเข้าหาและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่เมื่อต้องลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลตามบ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีฐานชีวภาพที่ได้รับ
ความร่วมมือจากเพือ่ นในชัน้ เรียนเป็นพีเ่ ลีย้ งช่วยให้ความรู้ ส่วนเอิรน์ รับหน้าทีด่ ภู าพรวมของค่ายทัง้ หมด
ไหม เล่าเสริมว่า การทำ�งานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ต้องใช้
ความอดทนและรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ เนือ่ งจากในพืน้ ทีจ่ ริงมีทง้ั คนทีใ่ ห้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ
“บางคนไม่อยากตอบคำ�ถาม เขาก็เมินหน้าหนี บางคนพูดจาส่อเสียดใส่เรา สิ่งที่เราทำ�ได้คือ
อย่าตอบโต้ ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนคนอื่นให้เข้ามาช่วยคุยหรือรับช่วงต่อ แต่ละคนในทีม
ต้องไว้ใจกัน ไม่ว่าชาวบ้านจะว่าอะไรต้องยิ้มรับไว้ก่อน เพราะถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเรา แล้วเรา
จะไปทำ�งานกับใคร”
ส่วนค่ายครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นหลังกิจกรรมงานบุญกลางบ้านนั้น ทำ�กิจกรรมลักษณะเดียวกับครั้งแรก
เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดค่ายครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
บางอย่าง แต่ครัง้ นีป้ รับให้นอ้ งๆ แต่ละกลุม่ ได้เรียนรูค้ รบทุกฐาน จากเดิมหนึง่ กลุม่ หนึง่ ฐาน แล้วให้ตวั แทน
กลุ่มออกมานำ�เสนอข้อมูลให้กลุ่มอื่นรับทราบ แต่ที่พลาดไปคือทั้ง 2 ครั้งเราไม่ได้ทำ�แบบประเมินวัด
ความเข้าใจของน้องๆ เลยไม่รู้ว่าน้องได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน สนุกและเข้าใจจริงหรือเปล่า
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ในฐานะคนดูแลภาพรวมของงาน เอิร์น ประเมิน
ภาพรวมของค่ายทัง้ 2 ครัง้ ว่า เป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะเห็น
ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ จากการชักชวนและบอกต่อๆ กัน
ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ค่ายครั้งที่ 2 เราตั้งใจชวน
เด็กประถมศึกษาจากโรงเรียนอื่นมาเพิ่มด้วย มีน้องๆ
มาประมาณ 18 คน จำ�นวนน้อยกว่าเดิมเพราะเป็นช่วง
ปิดเทอม ทำ�ให้การประสานงานยากขึน้ แต่มที งั้ กลุม่ เดิม
และคนใหม่ที่น้องๆ ชวนกันมาเอง
ทั้งนี้ จากการลงสำ�รวจแม่น้ำ�ด้วยตัวเองและจาก
การพาน้องๆ ไปร่วมสำ�รวจ พวกเขาได้ท�ำ แผนทีแ่ สดง
ขอบเขตการทำ�กิจกรรมพัฒนาแม่น้ำ�ประแสไว้ให้
รุ่นน้องนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย
“จบค่ายแรก พวกเราสรุปผลการทำ�กิจกรรมไป
ประกาศหน้าเสาธงอีกครั้ง เพราะถ้าหากไม่ประกาศให้
คนอืน่ รู้ เขาก็ไม่รวู้ า่ เราทำ�อะไร ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
การสร้างการมีสว่ นร่วมต้องบอกให้คนรับรูใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ ”

เรียนรู้และสั มผัสชุมชน
นอกจากการปลู ก ฝั ง จิ ต สำ � นึ ก ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนรัก หวงแหน และเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้าม
“งานบุญกลางบ้าน” งานประจำ�ปีของอำ�เภอทีม่ ี
การแสดงและมีงานออกร้านต่างๆ มากมาย เพื่อดึงดูด
ความสนใจของคนในชุมชน จึงถูกกลุ่มเยาวชนนำ�มาใช้
เป็น “เครื่องมือ” เผยแพร่ข้อมูลจากการสำ�รวจแม่น้ำ�
ประแส โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ “อยากให้คนใน
ชุมชนรับรู้”
นิทรรศการภายในบูธโครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือ
ใส่ ใ จพั ฒ นาแม่ น้ำ � ประแสกั บ ชุ ม ชนพลงช้ า งเผื อ ก
ประกอบด้วย การนำ�เสนอประวัติแม่น้ำ�ประแสย้อนไป
ถึงครั้งที่น้ำ�ในแม่น้ำ�เน่าเสีย จนทางการออกระเบียบ
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และบทลงโทษจนน้�ำ กลับมามีสภาพดีขนึ้ อีกครัง้ กระทัง่ ปัจจุบนั ทีค่ นเริม่ ปล่อยปละละเลยทิง้ ขยะมูลฝอย
และก่อมลพิษทางน้ำ�จากพฤติกรรมการใช้น้ำ�ในครัวเรือนของตนเอง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์กลับตาลปัตร จากที่คาดหวังให้คนในชุมชนรับรู้ แต่กลับมีคนสนใจบูธ
นิทรรศการของพวกเขาน้อยมาก ฟร้อง ผูร้ บั หน้าทีแ่ ต่งตัวตุก๊ ตาให้เป็นจุดเด่นเพือ่ ออกไปดึงความสนใจ
ของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในงาน วิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานบุญกลางบ้านครั้งนั้นว่า
เกิดจากการประสานงานผิดพลาด ทำ�ให้บธู เข้าไปอยูใ่ นจุดทีค่ นมองไม่เห็น และใกล้เวทีการแสดง
จนไม่สามารถพูดบรรยายอะไรได้ รวมทั้งไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนพลงช้างเผือก
รับทราบอย่างทั่วถึง
ฟร้อง อธิบายเสริมว่า งานนี้ไม่ได้มีเพียงชาวบ้านจากชุมชนพลงช้างเผือกมาร่วมงานเท่านั้น
แต่เป็นชาวบ้านทั้งตำ�บล มองอีกแง่หนึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
แม่น้ำ�ให้คนในชุมชนอื่นๆ ได้รับรู้ด้วย แต่เพราะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนชุมชนพลงช้างเผือกซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักรู้ก่อน คนที่เข้ามาในบูธส่วนใหญ่จึงมาจากชุมชนอื่นที่ได้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากแม่น้ำ�ประแสเน่าเสีย
“เขาอาจรับรู้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวอะไรกับเขา แต่ถ้าคนในชุนชนพลงช้างเผือกรับรู้ มันเกี่ยวข้อง
กับเขาโดยตรง” ฟร้อง กล่าว
ส่วนเอิรน์ วิเคราะห์การทำ�งานของทีมว่า เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเด็กและเยาวชนขาดความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับชุมชน ดังนัน้ การรวมตัวกันทำ�กิจกรรมเพือ่ ชุมชนจึงไม่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูใ้ หญ่เท่าทีค่ วร คิดว่า
จะลงชุมชนจริงจังกว่านี้ แต่จัดสรรเวลาให้พร้อมเพรียงกันยาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งการเรียนและ
การทำ�โครงการ แล้วเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องให้ชุมชนรับรู้ว่าโครงการของเรา “บทเรียนจากในห้องเรียนสอนให้เก่ง
ทำ�อะไรไปแล้วบ้าง แทนที่จะดึงผู้ใหญ่ให้เข้ามา แต่บทเรียนจากการท�ำกิจกรรม
ร่วมได้มากกว่านี้ เขาก็วางเฉยและไม่ค่อยให้ ข้างนอกสอนให้อยู่เป็น ซึ่งการจะ
ความร่วมมือ
ใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสั งคมปั จจุบัน

บทเรียน...นอกห้องเรียน

เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ให้เป็นด้วย”

บทเรียนจากการทำ�โครงการสอนให้พวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่า ความล้มเหลวไม่มอี ยูจ่ ริง เว้นเสีย
แต่ว่าจะยอมแพ้ไปเสียก่อน
“บทเรียนจากในห้องเรียนสอนให้เก่ง แต่บทเรียนจากการทำ�กิจกรรมข้างนอกสอนให้อยูเ่ ป็น
ซึ่งการจะใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ให้เป็นด้วย” ไหม กล่าว
“เวลาอยูใ่ นห้องเรียนกดดันเพราะมีการแข่งขัน แต่กจิ กรรมนอกห้องเรียนสร้างความร่วมมือ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยให้เกิดความสุขและความสนุกในการทำ�งาน” ฟร้อง
เปรียบเทียบ
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ถึงแม้ระหว่างทางต้องเจอกับการเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหัน ทัง้ เปลีย่ นทีม
เปลี่ยนพื้นที่ และเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ไม่นอ้ ย แต่กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ระหว่างทำ�โครงการทีส่ อนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และทำ�ให้พวกเขาเรียนรู้ว่า การวางแผนงานระยะยาวอย่าง
ละเอียดและมีแบบแผนต่อเนื่อง รวมทั้งการวางแผนสำ�รองไว้เป็นเรื่อง
สำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจะช่วยให้จัดสรรเวลาในการเรียน
และทำ�กิจกรรมได้ดีขึ้น
เอิรน์ สะท้อนว่า โครงการนีส้ ร้างความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะเรื่องความกล้าแสดงออกด้านการพูดในที่ชุมชน จากเดิมเป็นคน
ไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้คนจำ�นวนมาก ตอนนี้การจับไมค์พูดกลายเป็นเรื่องธรรมดา
ไปแล้ว ที่สำ�คัญโครงการนี้ทำ�ให้ต้องขยันกว่าเดิม มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบ
ที่เราต้องแบ่งเวลาให้ได้ ผลการเรียนจะดีหรือไม่ดีอยู่ท่ีตัวเราว่าจะทำ�กิจกรรม
แล้วทิ้งการเรียนหรือทำ�ทั้ง 2 อย่างให้ดี ที่แน่ๆ การทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน
ทำ�ให้รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและรู้จักการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำ�รวจคุณภาพน้ำ�ครั้งที่ 2 เป็นเครื่องการันตี
อย่างหนึง่ ว่า การให้ขอ้ มูลแก่ชมุ ชนทำ�ให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการดูแล
รักษาแม่น้ำ�ประแส สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ขยะในแม่น้ำ�ลดลงและ
คุณภาพน้ำ�ที่ได้จากการทดสอบอยู่ในระดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชน
ยังได้รับกำ�ลังใจและคำ�ชื่นชมจากคนในชุมชนหนาหูขึ้นเมื่อลงพื้นที่
“ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่างานของเรา แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าทุกคนช่วยกัน”
เอิร์น กล่าว
โครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนาแม่น�้ำ ประแสกับชุมชนพลงช้าง
เผือก กำ�ลังบอกเราว่า ผลลัพธ์จากการทำ�งานบางครั้งอาจไม่ได้อย่างใจคิด
แต่การคิดต่อยอดและลงมือปรับปรุงการทำ�งานไปเรื่อยๆ ด้วยการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุจะช่วยสร้างสรรค์ผลลัพธ์ให้ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างแน่นอน
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โครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนา
แม่น�้ำประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก
ที่ปรึกษา รัชนี พรมจันทร์
ทีมงาน
ธัญวรัตน์ ช่างทอง
ธีรวัฒน์ ตาลเสี้ยน
พรกนก จำ�เนียร
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น้ำ�ใสได้ถ้าใส่ใจ
โครงการน�้ำใสใจ Relation
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“คลองบางใหญ่” สายน้�ำ หลักของจังหวัดภูเก็ต ไหลผ่านอำ�เภอกระทู้ อำ�เภอเมืองภูเก็ต แล้วไหล
ลงสู่ทะเล ในอดีตลำ�คลองเล็กๆ แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางล่องเรือสำ�เภาขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขาย
แต่ภาพจำ�ในอดีตกลับแตกต่างจากวันนี้โดยสิ้นเชิง วันนี้คลองบางใหญ่คับแคบ ตื้นเขิน และเต็มไปด้วย
ตะกอนสีเขียวคล้ำ� บางครั้งส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว แม้ปัญหาน้ำ�เน่าเสียคลองบางใหญ่ไม่ใช่
เรือ่ งใหม่ แต่กย็ งั ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เมือ่ เห็นปัญหานักเรียนจากโรงเรียนสตรีภเู ก็ต
จึงรวมตัวกันทำ�โครงการน้ำ�ใสใจ Relation เพื่อให้น้ำ�ในคลองบางใหญ่กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง
โดยทีมงานประกอบด้วย ปอ-กษมา พจนตันติ หนุย่ -ณัฐกานต์ เหีย้ มหาญ เอ็ม-ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์
เบลล์-รัชนีมล พรศิรวิ งศ์ ซิต-้ี แคทรีน นิตธิ รรมธาดากุล ศุภาวรรณ อินทร์แก้ว ฟร้อนท์-วิภวานี แก่นหิน

เพราะสายน�้ำคือชีวิต
ตลอดระยะทางราว 17 กิโลเมตรของคลองบางใหญ่ ที่มีต้นน้ำ�อยู่บริเวณน้ำ�ตกกระทู้ ไหลผ่านทั้ง
ชุมชน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน 5 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ตั้งอยู่บริเวณ
ช่วงกลางของลำ�น้�ำ ทีผ่ า่ นมาโรงเรียนแห่งนีท้ �ำ หน้าทีเ่ ฝ้าระวังคุณภาพน้�ำ ในคลองบางใหญ่มาโดยตลอด
เพราะอยากเห็นนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาลำ�น้ำ�ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยจัดอบรมให้ความรู้
นักเรียนเรื่องการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบำ�บัดน้ำ�บริเวณที่ไหลผ่านโรงเรียน
รวมทั้งจัดกิจกรรมนักสืบสายน้ำ� เพื่อให้นักเรียนได้สำ�รวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ด้วยตัวเอง
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“แม้จะเราช่วยกันบ�ำบัดน�้ำมากเพียงใด น�้ำในคลองก็ไม่มีทางดีข้ น
ึ ได้ ถ้าคนที่
อยู่ตั้งแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำไม่ร่วมมือด้วย เลยคิดว่า การสร้างกระแสให้
คนร่วมมือกัน น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าท�ำกันเองไม่กี่คน
เพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องแก้ที่คน”
ปอ บอกว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นโอกาสดี
ที่ทำ�ให้ทีมงานได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะการ
ใช้ชีวิต เพราะต้องคิดและลงมือทำ�กิจกรรมด้วยตนเอง
ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
และปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบกับนักเรียนโรงเรียน
สตรีภูเก็ตได้เรียนรู้เรื่องน้ำ�หมักอยู่แล้ว โรงเรียนเองก็มี
นโยบายส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันดูแลคลองบางใหญ่
ถ้ า น้ำ � เน่ า เมื่อ ไรทุกคนจะได้กลิ่น เหม็น ทัน ที จึ งเป็ น
หน้าที่ของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้อง
ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงที พอมี
โครงการปลูกใจรักษ์โลกเข้ามา ยิ่งเป็นโอกาสให้ได้
ค้นหาแนวทางที่ดีกว่าการใช้น้ำ�หมักหรือวิธีเดิมๆ
แต่เมือ่ ได้เรียนรูจ้ ากวิทยากรกระบวนการโครงการปลูกใจ
รักษ์โลก ทำ�ให้ทมี งานเข้าใจข้อเท็จจริง และต้องคิดใหม่
เมื่อรู้ว่าน้ำ�หมักไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำ�เน่าเสีย
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
หนุ่ ย บอกว่ า เป้ า หมายของโครงการน้ำ � ใส
ใจ Relation คือ ต้องการให้กลุ่มเยาวชนและชุมชน
รู้ถึงสาเหตุที่ทำ�ให้น้ำ�ในคลองบางใหญ่เน่าเสีย เพื่อ
นำ�ไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
“เราต้องการนำ�เสนอข้อมูลให้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ�
หรือคนที่อยู่ในภูเก็ตเห็นว่า ถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแล
รักษาคลองให้ดี อีก 10 ปีข้างหน้าพวกเขาต้องพบกับ
อะไรบ้าง”
ขณะที่เบลล์ ให้เหตุผลที่ต้องใช้คำ�ว่า “คนที่อยู่ใน
ภูเก็ต” เพราะภูเก็ตมีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็น
จำ�นวนมาก จากการสำ�รวจพบว่า มีคนภูเก็ตดั้งเดิมอยู่
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่

ทำ�ให้คนทีอ่ ยูใ่ นภูเก็ตส่วนใหญ่ ไม่มคี วามรักและผูกพัน
กับชุมชน เพราะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง
จึงไม่นึกอยากมีส่วนร่วมดูแลรักษาสายน้ำ�แห่งนี้
“เราจะว่าเขาก็ไม่ได้ เพราะขนาดตัวเราเองเมือ่ ก่อน
ยังไม่นึกอยากทำ�ให้อะไรดีขึ้น” เบลล์ กล่าว

รู้...เหตุแห่งปั ญหา
ทีมงานบอกว่า การนำ�สิง่ ทีส่ �ำ รวจมาเป็นฐานข้อมูล
เพือ่ ฉายให้เห็นสภาพความเสือ่ มโทรมของแหล่งน้�ำ
และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จะช่วยสร้างกระแสให้คนเห็นปัญหาและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง
“แม้จะเราช่วยกันบำ�บัดน้�ำ มากเพียงใด น้�ำ ในคลอง
ก็ไม่มที างดีขน้ึ ได้ ถ้าคนทีอ่ ยูต่ ง้ั แต่ตน้ น้�ำ ไปจนถึงปลายน้�ำ
ไม่รว่ มมือด้วย เลยคิดว่า การสร้างความตระหนักให้คน
ร่วมมือกัน น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าทำ�
กันเองเพียงไม่กี่คน เพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้อง
แก้ที่คน” ปอ อธิบาย
ด้วยเหตุนที้ มี งานจึงวางแผนสำ�รวจคลองบางใหญ่
ทีม่ รี ะยะทางราว 17 กิโลเมตร เพือ่ ให้ “รู”้ สภาพลำ�น้�ำ
ในปัจจุบัน โดยรู้แรกคือทีมงานต้องรู้สภาพคลอง
และสาเหตุของการเกิดน้ำ�เน่าเสีย รู้ที่สองคือ ต้อง
ทำ�ให้นกั เรียนในโรงเรียนและคนในชุมชนรูถ้ งึ ปัญหา
และผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขาทัง้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต
เอ็ม เล่าถึงแผนการสำ�รวจว่า ทีมงานแบ่งลำ�น้ำ�
ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 2 จุด ได้แก่ ต้นน้ำ�บริเวณน้ำ�ตก
กระทู้ โซนก่อสร้างและห้างสรรพสินค้า กลางน้�ำ บริเวณ
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ชุมชนแออัดก่อนถึงโรงเรียน และบริเวณที่ไหลผ่าน
โรงเรียนไปแล้ว และปลายน้�ำ เริม่ จากปลายโรงเรียนไป
จนถึงสะพานหินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเผาขยะก่อนไหล
ออกสู่ทะเล จากนั้นนำ�ค่าที่วัดได้มาเปรียบเทียบเป็น
ค่าตัวแทนคุณภาพน้ำ�ตลอดลำ�คลอง
ทั้ ง นี้ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ � ใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ ประกอบด้วยค่า pH
แสดงความเป็นกรดด่างของน้�ำ ซึง่ น้�ำ เสียจะมีสภาพ
ความเป็ น กรดมาก อุ ณ หภู มิ จ ะบ่ ง บอกปริ ม าณ
ออกซิเจนในน้ำ� ส่วนความขุ่นใสวัดจากตะกอนและ
สารแขวนลอยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำ�
และสิ่งมีชีวิตจำ�พวกสัตว์ตัวเล็กในน้ำ�ที่เป็นตัวชี้วัด
ความสะอาด รวมถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้าง
โดยรอบ ไม่วา่ จะเป็นตำ�แหน่งท่อน้�ำ ทิง้ คราบน้�ำ มัน
และพิกดั โรงงาน หรือจุดต้องสงสัยทีน่ า่ จะเป็นสาเหตุ
ทำ�ให้น้ำ�เน่าเสีย
“ท่ อ น้ำ � ทิ้ ง มี เ ยอะมาก เป็ น ท่ อ เล็ ก ท่ อ น้ อ ยนั บ
จำ�นวนไม่ไหว ระหว่างสำ�รวจถ้าเจอคราบน้ำ�มัน เราจะ

ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน กำ�หนดพิกัดให้รู้เลยว่าเราเจอ
ตรงจุดไหน” เอ็ม กล่าว
ด้วยความยาวของลำ�น้�ำ และจุดสำ�รวจทีม่ หี ลายจุด
ทีมงานต้องใช้เวลาสำ�รวจถึง 3 ครัง้ โดยครัง้ แรกมีเพือ่ น
ในชั้ น เรี ย นอาสาเข้ า มาช่ ว ย แต่ ห ลั ง จากนั้ น จำ � นวน
ผู้สำ�รวจก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 3 คน
ในครั้งที่ 3
“อาจเพราะเป็นช่วงปิดเทอมพอดี แล้วก็รู้สึกว่า
ไปหลายคนไม่คล่องตัว เลยอาสาไปกันเองแค่ 3 คน
เพื่อความรวดเร็ว” ปอ อธิบาย
นอกจากการสำ � รวจข้ อ มู ล แหล่ ง น้ำ � ที ม งานยั ง
ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจความคิดเห็นของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูร่ มิ น้�ำ ใน
บริเวณ 1 กิโลเมตรรอบโรงเรียนด้วย เพื่อสอบถาม
ถึงความรู้สึกต่อปัญหามลพิษทางน้ำ� เชื่อมโยงไปถึง
พฤติกรรมการใช้น้ำ�ของแต่ละบุคคล และการสำ�รวจ
ครั้ ง นี้ เ องที่ ทำ � ให้ ที ม งานรู้ ว่ า จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ค นจาก
ต่างถิน่ มาอาศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก แต่ดว้ ยเวลาทีจ่ �ำ กัด
ทำ�ให้พวกเขาสุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ได้เพียง 20 คนเท่านั้น
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“ทีมงานตระหนักดีว่า การเผยแพร่ข้อมูลจากการส� ำรวจให้กลุ่มเป้ าหมาย
แต่ละกลุ่ม “รู้” ต้องน�ำเสนอด้วยภาษาและรูปแบบแตกต่างกัน เช่น
นักเรียนในโรงเรียน ใช้ค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่าง หรืออุณหภูมิ
เป็ตัวอธิบายข้อมูลได้ แต่ส�ำหรับคนทั่วไป เราต้องแปลงค่าเหล่านั้น
ให้เข้าใจง่ายด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่ งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวัน”
“ส่วนใหญ่คนจะบ่นว่าไม่ชอบน้ำ�เน่าเสีย เพราะมีกลิ่นเหม็น แต่เมื่อให้เสนอวิธีแก้ไข ก็ไม่มีใคร
มองย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าจะทำ�อะไรได้บ้าง มีแต่เสนอแนะให้ทางราชการหรือคนอื่นเข้ามาช่วย”
แก้มใจ กล่าวด้วยความน้อยใจ ก่อนจะสรุปผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจคลองบางใหญ่
ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลายน้�ำ ทีส่ าวไปถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางน้�ำ เบือ้ งต้นได้วา่ 1. ปัญหามลพิษทางน้�ำ
ในคลองบางใหญ่มจี ดุ เริม่ ต้นจากจุดเชือ่ มต่อระหว่างต้นน้�ำ กับกลางน้�ำ บริเวณทีม่ หี า้ งสรรพสินค้า
และโรงพยาบาล และ 2.ปัญหาการทิ้งขยะลงในลำ�คลองของชาวบ้านในชุมชนริมน้ำ� เกิดขึ้นจาก
ความบกพร่องด้านการบริหารจัดการขยะที่ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหน่วยงาน
ราชการ อันเนื่องมาจากจำ�นวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีชุมชนริมน้ำ�
เกิดใหม่หลายแห่งและบางแห่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด
“จากจุดสำ�รวจต้นน้ำ�ลงมาแค่ 3 กิโลเมตร ผลสำ�รวจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่ต้องใช้
แว่นขยายเราก็เห็นแล้วว่าสีน�ำ้ เปลีย่ นไป พอใช้แว่นขยายส่องหาสัตว์น�ำ้ ตัวเล็กๆ อย่างชีปะขาว จิงโจ้น�ำ้
ทีเ่ คยพบบริเวณต้นน้�ำ หรือแม้แต่กงุ้ ปลาแทบไม่มใี ห้เห็น ค่า pH เป็นกรดมากขึน้ และเมือ่ หยดสารทดสอบ
ลงไปก็พบว่าน้ำ�มีสารที่มีในผงซักฟอกเจือปนอยู่” แก้มใจ กล่าว
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“จากเด็กไม่ต้งั ใจเรียนและใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ จนผู้ปกครองกังวลว่า
เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ที่ไหนได้บ้าง กระบวนการท�ำงานในโครงการพัฒนาความคิดให้ใช้ชีวิต
อย่างมีเหตุผลมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือ
เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเป็นเด็กชอบโดดเรียนมาเข้าเรียนทุกคาบ
ด้วยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเอง”

เรียนรู้อดีต...สร้างปั จจุบัน...เพื่ออนาคตที่ดี
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึน้ ฟร้อนท์ บอกว่า พวกเขาต้องสืบค้นไปถึง ประวัตคิ วามเป็นมาของ
คลองบางใหญ่และการใช้ประโยชน์ รวมถึงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพริมฝัง่ คลองในอดีตจาก
ลุงไชยยุทธ ปิ่นประดับ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 จากศูนย์การเรียนรู้บ้านเหมือนแร่ อำ�เภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ทำ�ให้ทีมงานรู้ว่า คลองบางใหญ่เป็นเส้นทางทับถมของโคลนจากการล้างเหมืองแร่
ในอดีต ถึงแม้จะมีการขุดลอกคลองทุกปี แต่ตะกอนที่ทับถมจากกิจการเหมืองแร่มานานนับสิบปี และ
ตะกอนใหม่ที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด จนลำ�น้ำ�ตื้นเขิน และเป็นสาเหตุให้
เกิดน้ำ�ท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง
แผนงานที่เตรียมไว้สร้างกระแสในขั้นตอนสุดท้ายของการทำ�โครงการ คือ การจัดนิทรรศการที่
คิดว่าจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในตลาดใหญ่ อำ�เภอเมืองภูเก็ต ทั้งนี้ ทีมงานตระหนักดีว่า
การเผยแพร่ข้อมูลจากการสำ�รวจให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม “รู้” ต้องนำ�เสนอด้วยภาษาและ
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รูปแบบแตกต่างกัน เช่น สำ�หรับนักเรียนในโรงเรียน
ใช้ค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่าง หรืออุณหภูมิ เป็น
ตัวอธิบายข้อมูลได้ แต่สำ�หรับคนทั่วไป เราต้อง
แปลงค่าเหล่านัน้ ให้เข้าใจง่าย ด้วยการเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำ�วัน เช่น คุณภาพน้ำ�
เหมือนน้ำ�ซักผ้า เหมือนน้ำ�โค้ก เพื่อทำ�ให้คนรับรู้
และเข้าใจง่ายขึ้น
แต่ด้วยข้อจำ�กัดของเวลา ประกอบกับภาระที่ต้อง
ทบทวนตำ�ราเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ทำ � ให้ พ วกเขายัง ไม่ส ามารถส่ง มอบความรู้ที่ มี อยู่ ให้
คนทั่วไปรับรู้ได้

ยิ่งท�ำ...ยิ่งเปลี่ยน
แม้ ก ารทำ � โครงการจะเดิ น ไปไม่ สุ ด ทางอย่ า งที่
ตั้งใจไว้ แต่ก็สร้างการเรียนรู้ให้ทีมงานไม่น้อย โดยปอ
บอกว่า สิ่งที่เธอได้รับมากกว่าผลลัพธ์และเกียรติบัตร
คือ “โอกาสที่ได้เจออุปสรรค” จากการทำ�โครงการ
เพราะในอนาคตเมือ่ เติบโตขึน้ เธอต้องพบเจออุปสรรค
มากมายเข้ามาในชีวิต เลยรู้สึกดีที่การทำ�กิจกรรม
ครั้งนี้ทำ�ให้เธอได้ออกไปรู้จักโลกภายนอกมากขึ้น
อุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาถือเป็นประสบการณ์
ในการเตรียมความพร้อมให้เธอ

ทักษะการบริหารจัดการความคิด เป็นสิ่งที่ปอ
ได้รับติดตัวมาจากการทำ�โครงการ ในฐานะผู้นำ�ทีม
เพื่อนๆ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ปอทำ�หน้าที่ผู้นำ�
ได้เป็นอย่างดี ใช้เหตุผลในการทำ�งาน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น “เวลาวางแผนงานเราต้องนำ�
ความคิดของทุกคนมารวมกันให้ได้ เพราะความคิด
ของทุกคนมีคณ
ุ ค่า สิง่ ทีห่ ลายๆ คนช่วยกันคิดเมือ่ มา
รวมกันย่อมดีกว่าความคิดของคนๆ เดียว”
ส่วนทีมงานที่เหลือ ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า
เข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้เกียรติบัตรเป็นผลงาน
ในประวั ติ ข องตั ว เอง แม้ ว่ า เดิ ม ที จ ะเคยรั บ รู้ ปั ญ หา
คลองบางใหญ่อยูบ่ า้ ง แต่กไ็ ม่เคยใส่ใจหรืออยากเข้ามา
มีส่วนร่วมแก้ปัญหาเลยสักนิด
ขณะที่ซิตี้ สะท้อนว่า ความใสสะอาดของน้ำ�จาก
ต้นน้ำ�ที่ไปเห็นด้วยตาตัวเอง เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ
ที่ ทำ � ให้ เ ธอและเพื่ อ นๆ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจทำ � งานต่ อ ไป
“น้ำ�จากต้นน้ำ�ใสและมีคุณภาพดีมาก อยู่ที่ว่าคนริมน้ำ�
จะช่วยกันไหม”
จากเด็กไม่ตงั้ ใจเรียนและใช้ชวี ติ ไร้สาระไปวันๆ
จนผูป้ กครองกังวลว่าเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้ ว จะสอบเข้ า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ หนได้ บ้ า ง
กระบวนการทำ�งานในโครงการพัฒนาความคิดให้ซติ ี้
ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่
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เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ เธอเปลี่ยนตัวเองจากเด็กที่ชอบโดดเรียน
มาเข้าเรียนทุกคาบ ด้วยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเอง
ส่วนแก้มใจ บอกว่า จากประสบการณ์ทำ�โครงการร่วมกับเพื่อน ทำ�ให้รู้ว่า
ตัวเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะได้คิดและทำ�ในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะ
ทำ�ได้ “เห็นอะไรแล้วจะคิดตลอดว่าจะทำ�ให้ดขี นึ้ ได้ยงั ไงบ้าง ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน
คงไม่คดิ ขนาดนี้ ตอนนีก้ ลายเป็นคนทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับสิง่ แวดล้อมรอบตัว
และคนรอบข้างมากขึ้น”
แม้โครงการน้ำ�ใสใจ Relation ของกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังเดิน
ไปไม่ถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ แต่พวกเขาหวังว่าภาพอนาคตทีส่ ร้างขึน้ จะช่วยขยาย
ขอบเขตจินตนาการให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจและดูแลรักษาคลองบางใหญ่อย่าง
จริงจัง
“เราตัง้ ใจว่าการนำ�เสนอข้อมูลของเราจะให้คนในชุมชนเลือกชีวติ ของ
ตัวเอง ระหว่างทุกข์กับปัญหาน้ำ�เน่าเสีย หรือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมา
ช่วยพัฒนาคลองให้ดีขึ้น จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองภูเก็ต” ปอ ขยายภาพเป้าหมายอย่างชัดเจน
จากเด็กเมืองที่ใช้ชีวิตประจำ�วันด้วยการทำ�สิ่งเดิมๆ ซ้ำ�ๆ ตื่นเช้ามา
ไปโรงเรียน ทำ�การบ้านอ่านหนังสือ กวดวิชา แทบจะไม่เคยคิดดึงศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวมาใช้ แต่โครงการปลูกใจรักษ์โลกได้ทลายกำ�แพงนั้น นำ�พา
พวกเขาเดินสุเู่ ส้นทางใหม่ของการเรียนรูจ้ ากการลงมือทำ� เพือ่ เป็นฐานทุน
ให้พวกเขาใช้ดำ�เนินชีวิตต่อไปในอนาคต
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โครงการน�้ำใสใจ relation
ที่ปรึกษาโครงการ
ทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ
ทีมงาน
กษมา พจนตันติ
ณัฐกานต์ เหี้ยมหาญ
ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์
รัชนีมล พรศิริวงศ์
แคทรีน นิติธรรมธาดากุล ศุภาวรรณ อินทร์แก้ว
วิภวานี แก่นหิน
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การจัดการดิน
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ไส้เดือนที่รักษ์ดิน
โครงการลดการใช้สารเคมีในการทำ�นา
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เพราะคิดหา “ช่องทาง”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมาโดยตลอด เมื่อรู้ข่าวโครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก ครูสุรพล ยะคำ�ป้อ แห่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จึงไม่อาจน่ิงเฉย ชักชวนลูกศิษย์ให้เข้ามาทำ�โครงการ โดยมีมิ้นท์-พรธิรา ปันวัง เป็นตัวตั้งตัวตีชักชวน
เพื่อนๆ ร่วมห้องเรียน ซึ่งได้แก่ เกณฑ์-ชาลิสา โปธาสินธุ์ พอแต-กนิษฐา หล้ามา น้ำ�ฝน-นวพร
คล้ายพวก ภาพ-สุพัตร โสมสุริยฉาย ดือที-สมโภชน์ ดูลอย เอฟ-พิษณุศักดิ์ ทองสา ซอ-ดวงฤทธิ์
ดูลอย จะลา-วรชัย หน่ามือ และเนย-วริศรา เขียนปัญญา ทำ�โครงการลดการใช้สารเคมีในการ
ทำ�นา โดยมิ้นท์ขอใช้พื้นที่จำ�นวน 2 ไร่จากป้า เป็นพื้นที่เรียนรู้ของทีมงาน

คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามศักยภาพทีมงาน
แต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก พี่เลี้ยงโครงการพาทบทวนโจทย์ปัญหา
ศักยภาพของทีม และความสอดคล้องของประเด็นการทำ�งานในด้านต่างๆ ทีมงานค้นพบว่า
การทำ�โครงการลดการใช้สารเคมีในการทำ�นาเป็นเรื่องใหญ่ และช่วงเวลาในการทำ�โครงการกับ
ฤดูทำ�นาไม่สอดคล้องกัน ทีมจึงทบทวนบริบทของพื้นที่ชุมชนใหม่อีกครั้ง พบว่า ตำ�บลแม่ต่ืน
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ บุ เขาห่างไกล แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของป่าเขาทีง่ ดงาม ทว่าแม่ตนื่ ก็ไม่ได้หลุดรอด
จากเส้นทางของเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมี เพราะประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�การเกษตรในระบบ
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พันธะสัญญาทีป่ ลูกพืชเชิงเดีย่ ว เช่น ข้าวโพด พริก และ
มะเขือเทศ พื้นที่การเกษตรในชุมชนจึงอาบชโลมด้วย
สารเคมีทางการเกษตรต่อเนือ่ งยาวนาน ส่งผลให้ผนื ดิน
เสื่อมสภาพ คลายความอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน
สารเคมี ท่ีตกค้างก็ส่ง ผลต่อ คุณภาพน้ำ� สุขภาพของ
เกษตรกร และคุณภาพของพืชผัก อีกทั้งการใช้สารเคมี
ยังมีค่าใช้จ่ายสูง
สภาพปัญหาที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน ทำ�ให้ทีมงาน
เห็นว่า น่าจะทำ�โครงการที่ช่วยให้เกษตรกรตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี จากแนวทางคร่าวๆ ที่
ร่วมกันคิด ถูกนำ�ไปหารือกับครูสุรพลจนได้ข้อสรุปว่า
อยากจะทำ�ประเด็นฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำ�คัญต่อการทำ�การเกษตร
โดยเริ่มจากการสร้างทางเลือกในการผลิตพืชผัก
สวนครัวทีล่ ดการใช้สารเคมีเพือ่ บริโภคภายในชุมชน
จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนประเด็นทำ�งาน และ
เปลี่ยนชื่อกลุ่มจาก The Youth of Green Society
เป็น กลุ่มไส้เดือนดิน เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
การทำ�งาน ด้วยทีมงานเปรียบตนเองเหมือนไส้เดือนที่
ทำ�หน้าที่ปรับปรุงผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ส� ำรวจให้รู้ทิศทาง พื้นที่ คน งาน
ทีมงานร่วมกันกำ�หนดขอบเขตพื้นที่การทำ�งาน
ครอบคลุม 7 หมู่บ้านในตำ�บลแม่ตื่น คือ บ้านใหม่
บ้านหลวง บ้านโป่ง บ้านทุ่งขาม บ้านต้นปิ่น บ้านห้วย
แม่หก และบ้านห้วยระดูก โดยวางแผนสำ�รวจผลกระทบ
จากการใช้สารเคมีในการทำ�เกษตร ซึง่ ทีมงานได้ชว่ ยกัน
ออกแบบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมี
ประเด็นหลักๆ คือ สุขภาพ ค่าใช้จ่าย และสภาพดิน
โดยข้อมูลด้านสุขภาพทีมงานได้ประสานขอข้อมูล
จาก อสม. และสาธารณสุขที่มาตรวจสุขภาพของ
ชาวบ้านเป็นหลัก ส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายและเรื่อง
สภาพดินทีมงานจะสอบถามจากชาวบ้านโดยตรง

ในการสำ�รวจทีมงานใช้วธิ แี บ่งพืน้ ทีล่ งเก็บข้อมูล
โดยยึดหลักใครอยูห่ มูบ่ า้ นใดให้รบั ผิดชอบหมูบ่ า้ นนัน้
แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มารวบรวมไว้ ซึ่งผลของการสำ�รวจ
พบว่า ชาวบ้านคิดว่าการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
สร้างรายได้ที่ดี ไม่ค่อยคำ�นึงถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพ
หรือสิ่งแวดล้อม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนอยูแ่ ล้ว
ส่วนข้อมูลทางด้านสุขภาพพบว่า ผลการตรวจสารเคมี
ตกค้างในกระแสเลือดของคนทั้ง 7 หมู่บ้าน โดย อสม.
และสาธารณสุข มีกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเพียง 10
เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 60 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ใน
ภาวะที่เป็นอันตรายถึง 30 เปอร์เซ็นต์
สำ�หรับข้อมูลสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินพบว่า
ผืนดินส่วนใหญ่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ เพราะเกษตรกร
ในพืน้ ทีบ่ างรายพยายามบำ�รุงรักษาดินโดยการปลูกพืช
ตระกูลถัว่ หลังการทำ�นาเพือ่ บำ�รุงดิน แต่มบี างพืน้ ที่ เช่น
บ้านห้วยแม่หก ซึ่งทำ�การเกษตรในระบบพันธะสัญญา
อย่างเข้มข้น จึงใช้สารเคมีในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านหลายคนสะท้อนว่า เริ่มตระหนักถึงแนวโน้ม
ของการเสื่อมสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก
เมื่อทราบถึงสภาพของพื้นที่ ทีมงานได้ร่วมกัน
คั ด เลื อ กครั ว เรื อ นต้ น แบบเพื่ อ เชิ ญ ชวนเข้ า ร่ ว ม
โครงการปลูกพืชผักสวนครัว เปรียบเทียบระหว่าง
แปลงที่ใช้สารเคมีและแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี เพราะ
เป็นเด็กในพื้นที่ การคัดเลือกตัวแทนชาวบ้านจึงทำ�ได้
ไม่ยาก แต่ความยากอย่ทู่ กี่ ารเข้าไปเชิญชวนให้ครัวเรือน
เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทีมงานแต่ละคนต่างงัด
กลยุทธ์ที่หลากหลาย ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทั้งใช้ความเป็นลูกหลานอ้อนให้ญาติมิตร
ในชุ ม ชนร่ ว มกิ จ กรรม บางหมู่ บ้ า นก็ ไ ด้ ป ระสานกั บ
ผู้ นำ � ชุ ม ชนเพื่ อ ขอเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจำ � เดื อ นของ
หมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแนะนำ�
โครงการ และถามความสมัครใจจากครัวเรือนเป้าหมาย
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ครัวเรือนต้นแบบทีก่ ระจายตัวอยูค่ รบทัง้ 7 หมูบ่ า้ น คือ บ้านห้วยน้�ำ ขาว 6 ครัวเรือน บ้านห้วยแม่หก
6 ครัวเรือน บ้านห้วยระดูก 4 ครัวเรือน บ้านใหม่ 6 ครัวเรือน บ้านห้วยดินหม้อ 2 ครัวเรือน
ส่วนบ้านหลวงที่ส่วนมากทำ�นาไม่มีครัวเรือนต้นแบบ แต่เปลี่ยนเป็นบ้านสันต้นปิน 6 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีลูกหลานเป็นนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันกับทีมงาน
ซึ่งจะมีส่วนช่วยติดตามผล

ขยายผลความรู้
แปลงผักสวนครัวที่ปลูกเปรียบเทียบ ชาวบ้านเลือกปลูกผักที่บริโภคเป็นประจำ� เช่น กวางตุ้ง
ผักกาด ต้นหอม ผักชี โดยมีทีมงานอาสาเข้าไปช่วยเป็นแรงงานในการยกแปลงและปลูก พร้อมทั้ง
ติดตามบันทึกผลการเติบโตของพืชเป็นระยะ โดยระหว่างทางของการทดลองปลูกพืช ทีมงานได้
ออกแบบแผ่นพับซึ่งมีเนื้อหาของโครงการ และผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสุขภาพกาย สภาพดิน
และค่าใช้จ่าย ที่รวบรวมจากการสำ�รวจจำ�นวน 200 ชุด ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อมีความรู้ทีมงานจึงมองหาโอกาสขยายผล เห็นว่าที่ อบต. มีการจัดตลาดนัดอินทรีย์
ทุกวันพฤหัสบดีอยู่แล้ว พวกเขาจึงประสานงานขอจัดเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี
แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยขอความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาให้
ความรู้ พร้อมๆ กับแจกแผ่นพับที่ทีมงานทำ�ไว้
แผ่นพับ 200 ชุดถูกแจกออกไปให้ชาวบ้านอย่างทัว่ ถึง แม้จะตัง้ ใจทำ�แผ่นพับมาอย่างดี แต่ทมี งาน
ก็เห็นปัญหาว่า แผ่นพับของพวกเขาเต็มไปด้วยตัวหนังสือ และตัวอักษรเล็กเกินไป ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตา
ไม่ค่อยดีและชาวบ้านบางส่วนอ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านหนังสือไม่ได้ แผ่นพับที่ชาวบ้านได้รับจึงดู
ไร้ประโยชน์ เมื่อเห็นเช่นนี้ทีมงานบางส่วนจึงอาสาช่วยอ่านแผ่นพับให้ชาวบ้านฟัง ภาพของนักเรียน
ที่พูดคุยและนั่งประกบอ่านแผ่นพับให้ชาวบ้านฟังอย่างตั้งใจ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดย
ปราศจากการวางแผน

เรื่องจริงนอกห้องเรียน
การติดตามผลการทดลองของทีมงานพบว่า ครัวเรือนต้นแบบเน้นปลูกพืชไว้บริโภคในครอบครัว
โดยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ การทำ�ปุ๋ยหมัก และการจัดการเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมี โดยอ้างว่า ใส่นิดหน่อยเพื่อให้ผักโตแล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอก
บำ�รุงเพิ่ม
“ตอนทดลองเห็นได้ชดั เลยว่า กะหล่�ำ แปลงทีไ่ ม่ใช้สารเคมี ผลผลิตไม่งาม มีแมลงกิน แต่กม็ ผี ลผลิต
เพียงพอที่จะเก็บไว้กินในครอบครัวได้ ส่วนแปลงที่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ผักสวยกว่า
ซึ่งแปลงนี้ชาวบ้านเอาไปขาย” ทีมงาน เล่า
ข้อค้นพบเรื่องความเคยชินในการเพาะปลูก และพฤติกรรมรู้แต่ก็ยังทำ�ของชาวบ้าน คือ
ความจริงที่ทีมงานได้รับรู้ และยอมรับว่าครัวเรือนต้นแบบยังมีการใช้สารเคมี โดยเฉพาะปุ๋ย
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เพือ่ บำ�รุงให้พชื โต แต่กม็ กี ารลดการใช้สารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพืช ถือเป็นแนวโน้มที่ดี
ขณะเดียวกัน ทีมงานได้พยายามเรียนรู้เพื่อหา
ทางเลือก โดยศึกษาจากตัวอย่างคนที่ใช้ปุ๋ยคอก และ
สารไล่แมลงชีวภาพจากสะเดา ซึ่งในชุมชนมีคุณยาย
แขก เป็งหล้า ที่มีการผลิตในวิถีดังกล่าว แปลงเกษตร
หลังบ้านของคุณยายแขกจึงกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ของ
ทีมงาน ที่คอยแวะเวียนกันไปช่วย ไปดู เป็นประจำ�
บรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ
ทีมงานประเมินผลงานของตนเองว่า สำ�เร็จ 70
เปอร์เซ็นต์ โดยมองว่า อย่างน้อยชาวบ้านก็เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี และมีพฤติกรรม
ลดการใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ในพืชผักสวนครัว
ที่ปลูกไว้บริโภคและขาย แต่ยังไม่สามารถลดการใช้
สารเคมีในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในระบบเกษตรพันธะ
สัญญาได้

แต่สิ่งที่ทีมงานได้เรียนรู้คือ ประสบการณ์ชีวิต
จริงนอกห้องเรียนที่เกิดจากการเอาตัว เอาใจลงไป
สัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ความรู้ที่
เคยรู้แต่ทางทฤษฎี เชื่อมต่อกับความรู้เชิงประจักษ์
ทีเ่ ห็นจากการสำ�รวจข้อมูล การสัมผัสกับวิถกี ารผลิต
ของเกษตรกร ทีอ่ าจไม่งดงามอย่างทีค่ ดิ ทีมงานบาง
คนเป็นลูกหลานเกษตรกร แต่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง
การเพาะปลู ก อย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพราะพ่ อ แม่ เ ป็ น ห่ ว ง
อยากให้เรียนหนังสืออย่างเดียว จนเกิดช่องว่างของ
การรับรู้
“หลังจากที่ไปทำ�งานในชุมชน หนูได้ความรู้และ
ได้ปฏิบัติจริง ได้ทักษะกระบวนการในการเข้าหาผู้ใหญ่
การพูดความรู้ใหม่ๆ เช่น ไปสัมภาษณ์เกษตรกรเรื่อง
การปลูกพืช หนูเพิ่งรู้ว่าการที่เขาปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อ
บำ�รุงดินแล้วไปปลูกนาอีกรอบ และบางรายก็เอาฟาง
ไปกลบ เผา แต่ ล ะคนจะมี ทั ก ษะในการทำ � เกษตร
ไม่เหมือนกัน การได้รแู้ ละได้ลงพืน้ ทีไ่ ปเห็นจริงๆ ว่าเขา
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ทำ�กันแบบนี้ แม้จะเป็นความรูใ้ หม่เอามาตอบข้อสอบไม่ได้ แต่มปี ระโยชน์ เพราะแม่ท�ำ นา ก็นา่ จะนำ�ไป
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้” มิ้นท์ เป็นตัวแทนสะท้อนบทเรียน

มิติใหม่ของความรู้ และผู้รู้
การเรียนรูด้ งั กล่าวส่งผลทัง้ ในมิตขิ องความรู้ กล่าวคือ ก่อนทำ�งานทีมงานคิดว่า ตนเองเป็น
ผู้รู้ และจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร แต่เมื่อทำ�งานจริงสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือ พวกเขาได้
เรียนรู้จากเกษตรกรมากกว่า มิติของพฤติกรรมในครอบครัวที่ทีมงานหลายคนเริ่มหันมาใส่ใจ
ช่วยเหลือครอบครัวในการทำ�การเกษตรมากขึ้น และมิติของการพัฒนาทักษะชีวิต ที่ต้องปฏิสัมพันธ์
กับผู้คน ทำ�ให้ทีมงานเรียนรู้วิธีการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำ�งานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่งทีมงานสะท้อนว่า เป็นการเตรียมตัวสู่วัยทำ�งานในอนาคต
พอแต ได้สะท้อนความเปลีย่ นแปลงของเธอว่า เดิมเป็นเด็กติดบ้าน ไม่ชอบออกไปไหน ไม่เข้าสังคม
แต่เมื่อทำ�โครงการนี้ ต้องทำ�หน้าที่เป็นเลขาจดบันทึก ทำ�ให้ต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ยิ่งไปเจอ
อากาศร้อน ยิง่ ไม่ชอบ ในช่วงแรกๆ ต้องฝืนใจอย่างมาก แต่เมือ่ ต้องทำ�บ่อยๆ เข้า ก็เริม่ ชินในทีส่ ดุ
“แต่ตอนนี้ชินแล้ว หนูว่าแบบนี้ดีกว่า ปกติไม่มีใครรู้จัก ขนาดคนข้างบ้านยังไม่รู้จัก ญาติก็ไม่รู้จัก
ถ้าไปไหนเกิดอุบตั เิ หตุไม่มใี ครรูจ้ กั เขาก็ไม่อยากช่วย แต่นมี่ คี นรูจ้ กั ว่าเป็นลูกหลานคนแถวบ้าน มีปญ
ั หา
เขาก็อยากช่วยเรา” พอแต เล่าข้อดีของการเป็นทีร่ จู้ กั พร้อมเสริมว่า คนทีด่ ใี จทีส่ ดุ ในการเปลีย่ นแปลง
ครั้งนี้ของเธอคือแม่ ที่ยินดีอย่างมากที่ลูกเปิดตัวสู่โลกภายนอก
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คือที สะท้อนเพิ่มเติมว่า การทำ�งานโครงการ ทำ�ให้ได้เรียนรู้เรื่องการ
วางแผนการทำ�งานอย่างเป็นระบบ การแบ่งงานกันทำ� ซึง่ ต้องพิจารณาจาก
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเพือ่ น โดยการทำ�งานทีผ่ า่ นมา
แม้จะมีชอ่ื แกนนำ�ในโครงการ 10 คน แต่ในการทำ�งานจริงมีเพือ่ นๆ ร่วมห้องอีก
30 คน คอยช่วยเหลือสนับสนุน ซึง่ การทีไ่ ด้ท�ำ งานร่วมกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ที่ทำ�ให้เพื่อนทั้งห้องสนิทสนมกับมากขึ้น อีกทั้งพบว่า เพื่อนๆ ที่ไม่ค่อยกล้า
ออกความเห็น ไม่คอ่ ยกล้าแสดงออก แต่เมือ่ ทำ�งานด้วยกันและสนิทกันมากขึน้
เวลาลงพื้นที่มีเพื่อนๆ ไปด้วย เพื่อนจะมีความกล้าที่จะถาม ช่วยกันมากขึ้น
“การทำ�งานเราจะไม่กดดันเพื่อน ทำ�ให้เขากล้าขึ้น เพราะเขาได้ฝึกปฏิบัติ
จริงๆ แล้วพอได้ลงมือทำ�มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิด เห็นได้ชัดตอนลงพื้นที่
รอบ 2 รู้สึกว่าเพื่อนมีความกล้ามากขี้น” คือที เล่า
จากเด็กห้องคิงส์ที่เรียนเก่ง มีชีวิตอยู่ในกรอบตำ�รา การทำ�โครงการ
ทำ�ให้พวกเขาได้เรียนรูโ้ ลกของความจริงทีต่ า่ งจากทฤษฎีในหนังสือ การก้าว
ออกจากห้องเรียนมาเรียนรู้ชุมชน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพความ
เป็นไปของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่มากขึ้นว่า มีทั้งความพร้อม และยังมี
ความขาดแคลนอีกหลายด้าน ดังนั้นพวกเขาจึงปวารณาตัวว่า จะเลือกเส้น
ทางการเรียนที่จะสามารถหวนคืนกลับมาทำ�งานเพื่อพัฒนาถิ่นเกิดของ
ตนเอง
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โครงการลดการใช้สารเคมีในการทำ�นา
ที่ปรึกษาโครงการ สุรพล ยะคำ�ป้อ
ทีมงาน
พรธิรา ปันวัง
ชาลิสา โปธาสินธุ์
กนิษฐา หล้ามา
นวพร คล้ายพวก
สุพัตร โสมสุริยฉาย สมโภชน์ ดูลอย
พิษณุศักดิ์ ทองสา ดวงฤทธิ์ ดูลอย
วรชัย หน่ามือ
วริศรา เขียนปัญญา
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สานสายใย...
สองวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการสองวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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การรุกคืบของนายทุนทีเ่ ข้ามาส่งเสริมเกษตรกรทำ�การเกษตรแบบพันธะสัญญา ทำ�ลายวิถชี วี ติ ของ
ผู้คนชนบทในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะชุมชนบ้านแบก ตำ�บลนาทอง อำ�เภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ที่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าว
และปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลขายในชุมชน แต่ 90 เปอร์เซ็นต์ของวิถีชีวิตดังกล่าวหายไปทันที
เมื่อมีนายทุนเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแคนตาลูป เพื่อจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทต่างชาติ
จากที่เคยทำ�เกษตรแบบพึ่งตนเอง ก็เปลี่ยนเป็นเกษตรแบบพันธะสัญญา ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทั้ง
ปุ๋ย สารเคมี ไปจนถึงอุปกรณ์ในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ถูกส่งตรงมาจากบริษัท เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ก็ขนย้ายเข้าสู่โรงงานทั้งหมด การใช้ชีวิตประจำ�วันของคนในชุมชนเร่ิมเปลี่ยนไป น้ำ�ที่เคยดื่มกินจาก
บ่อน้ำ�ธรรมชาติก็ต้องซื้อกินแทน ดินเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ พืชผักท้องถิ่นหากินยากขึ้น...

3 ปีของการ “ปลุกส� ำนึก” รักชุมชน
เมื่อเห็นปัญหาดังกล่่าว กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนจึงคิดทำ�โครงการลดมลพิษพลิกฟื้นชีวิตดิน
ขึ้นในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2558 พัฒนามาเป็นโครงการสองวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมาย
ระยะยาวคือต้องการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนกลับมาพึง่ พาตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยทำ�ให้
ครอบครัวและคนในชุมชนเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร และปรับเปลีย่ น
มาใช้วิธีดั้งเดิมแบบปลอดสารพิษ เป็นการทำ�เกษตรแบบรักสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว
ยังขยายขอบเขตโครงการไปสู่เรื่องวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักและหวงแหนในวิถี
ความเป็นอยู่ดั้งเดิมในท้องถิ่นอีกด้วย

235

เมื่อประเด็นการทำ�โครงการครอบคลุมทั้งด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การบริโภค และวัฒนธรรม
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ส้ น ทางการขั บ เคลื่ อ นโครงการในปี แรก
จึงเน้นไปที่การสร้างกลุ่มเครือข่ายภายในชุมชน ทั้งเด็ก
เยาวชนในโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญา
ผู้นำ�ชุมชน ผู้ปกครอง และชาวบ้าน ส่วนปีที่ 2 เน้นไป
ที่การเฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร
และค่อยๆ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทำ�เกษตร
แบบปลอดภัยแก่ชาวบ้าน ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม
ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำ�หมักและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
ในปีที่ 3 การทำ�งานของกลุ่มก้าวหน้าขึ้นอีกขัน้
ด้วยการเพิ่มเนื้องานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมา โดย
กลุม่ เยาวชนจะแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบทำ�กิจกรรมเฉพาะ
เจาะจงลงไปแต่ละเรื่อง ทั้งด้านวัฒนธรรม การบริโภค
การเกษตร และสิง่ แวดล้อม แล้วนำ�ทุกเรือ่ งมาเชือ่ มโยง
ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

วัฒนธรรมเชื่อมร้อยวิถีชีวิต
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ ใ นหมู่ บ้ า น ทำ � ให้
กลุ่มเยาวชนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน... งานบุญบ้าน
หรืองานบุญเบิกฟ้า เป็นงานประเพณีประจำ�ปีที่มี
ต้นกำ�เนิดมาจากชุมชนบ้านแบกทีป่ ฏิบตั กิ นั มาแต่โบราณ
โดยมีพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว การแสดงความเคารพต่อ
พระแม่โพสพและพระแม่ธรณี ด้วยเครื่องบูชาสักการะ
และการหาบปุย๋ คอกไปใส่ในนาข้าวเพือ่ บำ�รุงดิน งานบุญ
เบิกฟ้าจึงเป็นประเพณีที่เชื่อมร้อยวิถีเกษตรกรรมที่ใช้
ประโยชน์จากผืนดินและดินฟ้าอากาศอย่างแยกไม่ออก
ขันหมากเบ็งหรือพานพุ่มใบตอง สำ�หรับใช้เป็น
พานเครือ่ งบูชาในพิธกี รรมทางศาสนา เป็นอีกสิง่ หนึง่ ที่
กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนสนใจเข้ามาเรียนรู้ เพื่อเก็บ
รักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ แล้วนำ�ไปถ่ายทอดให้กลุ่ม
เป้าหมายได้เรียนรู้ต่อไป

“เราเห็ น คนเฒ่ า คนแก่ ทำ � งานประดิ ด ประดอย
ขันหมากเบ็งและตั้งใจร่วมประเพณีบุญเบิกฟ้าทุกปี
ก็สงสัยอยากรู้ว่าเขาทำ�ไปทำ�ไม เลยคิดว่าน่าจะเก็บ
ข้อมูล แล้วนำ�มาเผยแพร่ให้เยาวชนคนอื่นๆ รู้ด้วย”
แฟ้ม-ลักษณ์ฑิณี สิงกาโม้ กล่าว
การเข้าไปทำ�ความรูจ้ กั และเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม
ของกลุ่มเยาวชน เกิดขึ้นเพราะพวกเขาได้ลงไปสัมผัส
คลุกคลีลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ชาวบ้าน จากเดิมทีเ่ คยเห็นแต่
มองผ่าน เมือ่ ได้พดู คุย สอบถามด้วยตัวเอง จึงมองเห็น
ความน่าสนใจจนนำ�ไปสู่การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
“ตอนสัมภาษณ์จะมีขอ้ มูลบางจุดทีช่ าวบ้านบอกว่า
จำ�ไม่ค่อยได้แล้ว หรือไม่แน่ใจ หน้าที่ของเราคือ ค้นหา
ข้อมูลเพือ่ ความถูกต้อง เช่น ถามจากผูใ้ หญ่หลายๆ คน
หรือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต...เราทำ�หน้าที่ส่งต่อ
ความรูใ้ ห้คนอืน่ ข้อมูลเราต้องไม่คลาดเคลือ่ น เพือ่ สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้ตัวเองในสายตาผู้ใหญ่ด้วย” พริกปรียารัตน์ โสฬส กล่าว

ขยายผล...ส่ งต่อความรู้
3 ปี ข องการ “บ่ ม เพาะความรู้ ” จากรุ่ น สู่ รุ่ น
กิจกรรมค่ายสองวัยหัวใจสีเขียว 2 วันแบบไม่ค้างคืน
จึงเกิดขึ้น พวกเขาหวังใช้เวทีนี้เผยแพร่ความรู้ด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การบริโภค และวัฒนธรรม
ทีเ่ รียนรูแ้ ละสืบค้นมาส่งต่อไปยังเด็กและผูป้ กครอง
จำ�นวน 15 ครัวเรือนที่มาร่วมกิจกรรม มีผู้รู้ 4 คนคือ
ถาวร หารละคร ให้ความรูเ้ รือ่ งการทำ�น้�ำ หมักชีวภาพ
ยายนวล สีอุ่นลี ให้ความรู้เรื่องการทำ�ขันหมากเบ็ง
นิคม ศรีมาตร ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา
ของหมู่บ้านในอดีต และยายทา สิงกาโม้ ให้ความรู้
เรือ่ งการทำ�การเกษตรปลอดภัย และเพือ่ ให้การจัดค่าย
ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกเขาได้ผนวกเรื่องการทำ�
โครงงานของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ต้องเก็บ
รายละเอียดค่ายสองวัยหัวใจสีเขียว เพื่อนำ�ไปต่อยอด
ทำ�โครงงานในปีถัดไปอีกด้วย
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กล่าวได้ว่า ค่ายครั้งนี้สัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม นักเรียนที่จะเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อทำ�โครงงาน และผู้รู้ในชุมชน องค์ประกอบเรื่องเวลา
จึงเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่สุดของการจัดค่าย เนื่องจากต้องตรวจสอบเวลาว่างของทุกฝ่าย รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานทุกฝ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ปัญหาคือกลุ่มเยาวชนไม่มีเวลา
เตรียมการ เนื่องจากติดภาระการเรียนและการสอบวัดมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และปีที่ 6 ทำ�ได้ดีที่สุดแค่ประชุมงานเพียง 1 วันก่อนจัดค่ายเท่านั้น
“ค่ายนี้เรากำ�หนดวันแล้วเลื่อนมาหลายครั้ง เพราะจัดตารางไม่ได้ จนไม่สามารถเลื่อนได้อีกแล้ว
ถ้าเลื่อนน้องๆ ชั้น ม.2 ตอนนั้นจะไม่มีข้อมูลสำ�หรับนำ�ไปทำ�โครงงานชั้น ม.3 ส่วนพวกเราก็ติดสอบ
ได้ประชุมและเตรียมสถานที่ตอน 6 โมงเย็นก่อนวันจัดค่าย แล้วยังต้องออกไปเก็บผักในสวนมาเตรียม
เป็นตัวอย่างผักปลอดภัยให้เด็กและผู้ปกครองดู กว่าจะเก็บผักเสร็จก็ 2 ทุ่ม แล้วมาเตรียมอย่างอื่นต่อ
ฉุกละหุกมาก” แฟ้ม กล่าวและว่า แถมกลุม่ เป้าหมายทีม่ าร่วมงานก็ไม่เป็นไปตามคาด เนือ่ งจากวันจัดค่าย
ตรงกับวันแข่งกีฬาสีขององค์การบริหารส่วนตำ�บล บทเรียนจากการลงพื้นที่สำ�รวจชุมชนและจัดค่าย
ครั้งนั้น ทำ�ให้พวกเขาเรียนรู้ว่า การทำ�งานกับชาวบ้านต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำ�วันและ
ปฏิทินกิจกรรมของคนในชุมชน
“ช่วงเก็บข้อมูลพวกเราต้องใช้เวลาช่วงเย็นถึงค่ำ�เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน เพราะตอนกลางวัน
แต่ละบ้านต้องออกไปทำ�เกษตร พอมาจัดค่ายเรากำ�หนดวันตามที่เราสะดวก ไม่ได้ดูปฏิทินกิจกรรม
ชุมชนเลย แถมยังไปชนกับงานกีฬาสีอีก ทำ�ให้มีคนมาร่วมงานน้อย แกนนำ�เยาวชนหลายคนก็เป็น
นักกีฬาด้วย การจัดกิจกรรมวันนัน้ เลยค่อนข้างวุน่ วาย เพราะทีมงานต้องวิง่ ไปวิง่ มาแข่งกีฬาสีแล้วกลับ
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มาจัดค่ายอีก ดังนั้นต่อไปเวลาจะจัดกิจกรรมกับชุมชน
ต้องดูปฏิทินกิจกรรมชุมชนก่อน การวางแผนงานอย่าง
ไม่รอบคอบเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการทำ�โครงการ
ต่อไปเวลาทำ�กิจกรรมอะไร นอกจากระบุลงในปฏิทิน
การทำ�งานแล้ว เราต้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2
อาทิ ต ย์ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เราสามารถควบคุ ม การจั ด
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่วางไว้ได้” วิน-ณัฐวุฒิ
ป้องโพนทอง กล่าว

3 ปีของการร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ทำ�ให้กลุม่
ฮักนะเชียงยืนมี “ต้นทุนบุคคล” ทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน
ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกรซึ่งได้รับการปลูกฝังจิตสำ�นึก
เกี่ยวการทำ�เกษตรปลอดภัยมาก่อน จึงไม่ยากที่จะใช้
ต้นทุนที่มีอยู่มาขับเคลื่อนงานในโครงการสองวัยใส่ใจ
ส่ิ ง แวดล้ อ มในปี นี้ โดยมี 15 ครอบครั ว ของกลุ่ ม
ยุวเกษตรกรเป็นครอบครัวเป้าหมาย ซึง่ ทัง้ 15 ครอบครัว
มีจดุ เด่นที่ กลุม่ ยุวเกษตรกรได้น�ำ ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
การปลูกผักแบบปลอดภัยไปเผยแพร่แก่ผปู้ กครอง ทำ�ให้
แต่ละครอบครัวสามารถปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง
ใช้ “สื่ อ” ส่ งต่อคุณค่าและ
ได้ในครัวเรือน
ความหมายโครงการ
ในค่ายนอกจากจะมีการมอบแผ่นป้าย ครอบครัว
การส่งสารให้กลุม่ เป้าหมายได้รบั รูข้ อ้ มูลต้องอาศัย เกษตรปลอดภัย ให้แก่ครอบครัวต้นแบบแล้ว ยังเปิด
สื่อกลาง ละครเร่ นิทานเล่าเรื่อง และบอร์ดนิทรรศการ พื้นที่ให้กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ได้รับการฝึกฝนการแสดง
กลางหมูบ่ า้ น คือสิง่ ทีก่ ลุม่ เยาวชนฮักนะเชียงยืนเลือกใช้ ละครเร่ร่วมกับรุ่นพี่ฮักนะเชียงยืน ได้แสดงละครเร่เรื่อง
เมล็ดพันธุด์ งั้ เดิม ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับวิถกี ารทำ�เกษตร
เพื่อสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
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แบบดัง้ เดิมของชุมชน รวมถึงโทษภัยของการใช้สารเคมี
ในการทำ�การเกษตรต่อหน้าผู้ปกครอง
“ผูป้ กครองยังไม่เคยเห็นน้องๆ แสดง รูแ้ ต่วา่ น้องๆ
ขออนุญาตมาซ้อมละคร มาทำ�กิจกรรมกับรุ่นพี่ พอได้
เห็นการแสดงแต่ละคนชมลูกไม่ขาดปาก น้องๆ ก็รู้สึก
ภูมิใจในตัวเอง ผู้ปกครองก็ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเด็กๆ ได้
เรียนรู้และฝึกฝนอะไรมาบ้าง” แฟ้ม กล่าว
กิจกรรมวันแรกหลังจากแต่ละครอบครัวได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาจากผู้รู้ทั้ง 4 ฐานแล้ว วันที่ 2 จึงเป็นการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยการ วาดนิทานเล่าเรื่อง ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่กลุ่มเยาวชนนำ�มาใช้ถอดบทเรียนความรู้ที่
ยุวเกษตรกรแต่ละคนได้รบั จากการทำ�กิจกรรมในวันแรก
โดยลำ�ดับแรกให้นอ้ งแต่งนิทานของตัวเองก่อน เพื่อผูก
เรือ่ งราวจากทัง้ 4 ฐาน หลังจากนัน้ ก็ให้วาดออกมาเป็น
นิทาน แล้วนัดวันส่งรูปเล่ม เพื่อให้น้องๆ นำ�กลับไปทำ�
เป็นการบ้านร่วมกับผู้ปกครอง การสื่อสารและรับสาร
ด้วยภาพช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
จดจำ�ได้อย่างแม่นยำ�มากขึ้น

นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย
หนึ่งที่กลุ่มเยาวชนต้องการส่งต่อข้อมูลชุมชนที่ได้จาก
การสำ�รวจในตอนแรก ศาลากลางบ้านหมู่ 1 ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านที่มีตลาดนัด และเป็นสถานที่
ที่ผู้ใหญ่มักนัดแนะกันมาประชุม ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของ
ผังข้อมูลชุมชน แผนที่หมู่บ้าน และรายละเอียดของผู้รู้
ทัง้ 4 ท่าน และประเด็นความรูด้ า้ นการเกษตร สิง่ แวดล้อม
การบริโภค และวัฒนธรรมทั้งหมด
กลุ่มเยาวชน เล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อน
ตาถาวรเป็นผู้รู้ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชน
โดยสิ้ น เชิ ง แต่ ห ลั ง จากกลุ่ ม เยาวชนมุ ม านะทำ � งาน
ต่อเนื่องถึง 2 ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ในปีที่ 3 ตาถาวรจึง
อาสาเข้ามาให้คำ�ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอย่างเต็มที่
“จากที่เรียนรู้มาทั้งหมด ในตอนนี้เป็นแค่การ
เรียนรู้ที่ยังไม่ได้นำ�ไปปฏิบัติจริง ความก้าวหน้าใน
อนาคตต้องลงมือทำ�และเรียนรูจ้ ากการทำ�ด้วย ไม่ใช่
จากข้อมูล อย่าทำ�อะไรเพิม่ มากกว่านี้ หากยังไม่ได้
ลงมือทำ�อย่างจริงจัง” วิน ถ่ายทอดสิ่งที่ตาถาวรกล่าว
ในที่ประชุม
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แม้ไม่ถึงเป้าหมาย...แต่ได้เรียนรู้
หากให้ประเมินผลการทำ�งานของตัวเอง วิน บอกว่า เป้าหมายที่อยากเห็นครอบครัวต้นแบบทั้ง
15 ครัวเรือน หันมาปลูกผักปลอดภัยรับประทานเองสำ�เร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดการมีส่วน
ร่วมจากกลุ่มยุวเกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีภาระเรื่องการเรียน ไม่มีเวลาดูแลแปลงผัก หรือกระถาง
ผักสวนครัวเล็กๆ ที่ปลูกไว้ที่บ้าน
“กลายเป็นว่าน้องเรียนรู้ บอกต่อผูป้ กครอง ผูป้ กครองมาเรียนรูร้ ว่ มกับเด็ก สุดท้ายผูป้ กครองเป็น
คนทำ� เพราะน้องๆ ไม่มีเวลาทำ�” วิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม แฟ้ม บอกว่า ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบจากความไม่พร้อมของทีมงาน สิ่งที่
เกิดขึ้นเกินความคาดหมายของพวกเขา คือ ความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มน้องๆ นักเรียนใน
โรงเรียนที่สนใจทำ�กิจกรรมอย่างเต็มที่ “เขารับฟังสิ่งที่เราบอกแล้วนำ�ไปทำ�ต่อ เช่น นำ�ผักกลับไปปลูก
ในกระถางเล็กๆ ที่บ้าน เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่เราให้ความรู้แล้วบอกให้เขาทำ�...คิดว่า
ถ้าทีมของเราจัดสรรเวลาได้ดกี ว่านี้ มีความพร้อม และมีสมาธิในการทำ�งานมากกว่านี้ ผลงานทีอ่ อกมา
น่าจะดีขึ้น ซึ่งเราก็ต้องพยายามต่อไป”
ส่วนความสัมพันธ์ภายในกลุ่มนั้น โอ-ณัฐวุฒิ ศรีอันจันทร์ บอกว่า การทำ�งานเป็นทีมทำ�ให้
พวกเขารู้จักรู้ใจกันมากขึ้น ถึงแม้จะมีความไม่พอใจในการทำ�งานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ความไว้ใจกัน
ทำ�ให้ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนมีโอกาสสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาได้ โดยคนอื่นก็พร้อมที่จะ
รับฟัง
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“เรื่องน่าหนักใจของกลุ่มเรามากที่สุด คงเป็น
เรือ่ งความไม่กระตือรือร้น ชอบเรียกประชุมกะทันหัน
ทำ�ให้ไม่ได้คดิ วางแผนทำ�กิจกรรมอย่างรอบคอบ พอไป
ทำ�กิจกรรมจริงๆ ก็ขาดๆ เกินๆ อย่างตอนจัดค่ายกับ
น้องๆ กิจกรรมของเราขาดสีสนั เคร่งเครียดเกินไป รูส้ กึ
ว่าน้องๆ ไม่สนุก แค่ทำ�ไปตามหน้าที่” แย๊ค-สตรีรัตน์
ไววิลาศ กล่าว
แย๊ค เล่าต่อไปว่า ถึงแม้จะไม่มปี ญ
ั หาในการทำ�งาน
กับเพือ่ นรุน่ เดียวกัน แต่เธอรูต้ วั เองว่า เธอไม่ชอบเด็ก
และมักจะเข้ากับรุ่นน้องไม่ได้ แต่กระบวนการของ
โครงการทำ�ให้เธอต้องปรับใจใหม่ ซึ่งต้องอาศัย
ความอดทนเป็นอย่างมากในช่วงแรก
“มันรู้สึกรำ�คาญไปทุกอย่าง พูดอะไรก็รู้สึกว่าเขา
ไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูด แต่ตอนนี้นิ่งขึ้นมาก รู้สึกรำ�คาญ
เด็กน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ทีส่ �ำ คัญคือ เมือ่ ก่อนเป็น
คนปากไว พูดไม่คิดจนเพื่อนโกรธ แต่ตอนนี้จะคิด
ก่อนพูด และสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้น”

ด้าน พริก สะท้อนจุดอ่อนของตัวเองว่า เธอมี
ปัญหาในการสือ่ สารกับเพือ่ นในกลุม่ เนือ่ งจากไม่มนั่ ใจ
ในตัวเอง ทำ�ให้หลายครั้งรู้สึกอึดอัดคับข้องใจในการ
ทำ � งาน แต่ เ มื่ อ สถานการณ์ บั ง คั บ ให้ ค นที่ มี โ ลก
ส่วนตัวสูงอย่างเธอต้องทำ�งานร่วมกับผู้อื่น เธอจึง
ต้องปรับตัว อดทนและพยายามถ่ายทอดสิง่ ทีต่ วั เอง
ต้องการสื่อสารออกไปให้ได้ “มันก็ต้องปรับที่ตัวเอง
เพราะถ้าเราพูดไม่รู้เรื่อง ก็คงไม่มีใครอยากฟังเราพูด”
ส่วนวิน ทัง้ ทีเ่ ป็นเยาวชนนอกชุมชนบ้านแบก แต่ก็
พยายามสละเวลามาทำ�โครงการอย่างเต็มที่ พยายาม
จัดระเบียบวินยั ของตัวเองให้ไปทำ�กิจกรรมตรงตาม
นัดหมายทุกครัง้ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของ
ตัวเอง “ผมคิดว่าต้องพัฒนาตัวเองให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
มากขึ้น ในกลุ่มตอนนี้ผมเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ บางครั้ง
เวลาพูดอะไรไปน้องๆ ยังไม่เชื่อฟัง อาจเป็นเพราะ
บุคลิกของผมก่อนหน้านี้ไม่นิ่ง ไม่สุขุม ผมก็พยายาม
ปรับตัว ด้วยการกำ�หนดสมาธิกบั สิง่ ทีท่ �ำ ไม่ให้วอกแวก”
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“แม้การลงมือท�ำจะเป็นสิ่ งที่ส�ำคัญ เพราะผลลัพธ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้
ลงมือปฏิบัติ แต่ความรู้และฐานข้อมูลชุมชนที่ถูกต้องชัดเจนเป็นสิ่ งที่
มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากการท�ำงานกับชุมชนต้องสั มพันธ์กับคนทุกเพศ
ทุกวัย หลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงหน่วยงานราชการ ดังนั้น
กลุ่มเยาวชนอย่างพวกเขาจึงต้องรู้จักและเข้าใจสิ่ งที่ท�ำอย่างแท้จริง”
ความกล้าแสดงออกเป็นอีกหนึง่ ทักษะทีก่ ลุม่ เยาวชนได้รบั จากการทำ�โครงการ โย-อารีรตั น์ แสงต้น
สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีว่า จากเดิมเป็นคนไม่กล้าพูดในที่ชุมชน แต่ปัจจุบัน เธอพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น
คนที่พูดจาฉะฉาน กระทั่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ายสองวัยหัวใจสีเขียวได้อย่างคล่องแคล่ว
“ถ้าเราเข้าใจงาน เข้าใจบทบาทที่ทำ� และฝึนฝนตัวเอง เราก็ทำ�ได้” โย กล่าว
เช่นเดียวกับ แฟ้ม ทีบ่ อกว่า “เมือ่ ก่อนไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวทำ�ไม่ถกู กลัวผิดพลาดแล้ว
ทำ�ให้คนอื่นเดือดร้อน แต่พอได้เริ่มฝึกทำ� ฝึกพูด ความกลัวก็ค่อยๆ หายไป”
แม้ความไม่พร้อมจะมีมาก แต่โครงการสองวัยใส่ใจสิง่ แวดล้อมก็สามารถสร้างแกนนำ�รุน่ น้องทีเ่ ป็น
ผลผลิตอีกรุ่นหนึ่งจากการทำ�กิจกรรมของกลุ่มได้
ภัทร-ภูริภัทร สุ่นสุข เป็นทีมงานรุ่นใหม่ที่เติบโตมาจากการทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืน ซึ่งสนใจเข้ามาทำ�กิจกรรมกับพี่ๆ อย่างต่อเนื่อง และนำ�ความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติ
ด้วยตัวเอง ชักชวนคนในครอบครัวทำ�อย่างจริงจัง ภัทร กล่าวว่า เมื่อนำ�วิธีการปลูกผักแบบปลอดภัย
ไปใช้ปลูกผักที่บ้าน พืชผักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิด
ระยะเวลา 3 ปีกับการทำ�กิจกรรมภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ถึงแม้จะสับเปลี่ยนกลุ่มแกนนำ�
เยาวชนเข้ามาดูแลโครงการถึง 3 รุ่นแล้วก็ตาม แต่ถือว่ากลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนมีชั่วโมงบินในการ
ทำ�โครงการมากพอสมควร ในฐานะตัวแทนกลุม่ เยาวชนฮักนะเชียงยืน โอ บอกว่า แม้การลงมือทำ�จะ
เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ เพราะผลลัพธ์จะเกิดขึน้ ต่อเมือ่ ได้ปฏิบตั ิ แต่ความรูแ้ ละฐานข้อมูลชุมชนทีถ่ กู ต้อง
ชัดเจนเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากการทำ�งานกับชุมชนต้องสัมพันธ์กับคนทุกเพศทุกวัย
หลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงหน่วยงานราชการ ดังนั้นกลุ่มเยาวชนอย่างพวกเขาจึง
ต้องรู้จักและเข้าใจสิ่งที่ทำ�อย่างแท้จริง
“ตอนนีเ้ รายังเชือ่ มโยงเรือ่ งวัฒนธรรมเข้ากับอีก 3 ส่วนได้ไม่ดี คิดว่าพวกเราต้องมีความรูม้ ากกว่านี้
คือ รู้จริง เวลามีใครมาถามข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�เราต้องตอบได้และถูกต้องด้วย” โอ กล่าว
เพ็ญศรี ใจกล้า ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวย้ำ�ถึงแนวทางการทำ�โครงการของกลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืน รุ่นที่ 3 หลังจากรุ่นพี่ปีแรกจบการศึกษาออกไปเรียนต่อนอกชุมชนว่า การเรียนรู้ของ
กลุ่มเยาวชนใช้วิธี “พี่สอนน้อง” เรียนรู้จากการลงมือทำ�กิจกรรมไปพร้อมๆ กับน้องก่อนในช่วงแรก
เพื่อทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ�ให้คำ�ปรึกษา หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ถอยห่างออกมาให้รุ่นน้อง
ทำ�กิจกรรมด้วยตัวเอง
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ด้าน แสน-ธีระวุฒิ ศรีมงั คละ แกนนำ�เยาวชนฮักนะเชียงยืนรุน่ แรก กล่าวว่า
ความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน หลังจาก
เยาวชนแต่ละคนเข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมในโครงการ
“เมื่อต้องมาทำ�งานร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ บางคนจากทีพ่ ดู ไม่รเู้ รือ่ ง พูดจาสือ่ สาร
ไม่ได้ ตอนนีก้ ลับพัฒนาตัวเองขึน้ มาเป็นคนวางแผนงาน อธิบายแผนงานให้เพือ่ น
ฟังได้”
จากจุดเริ่มต้นโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ได้ต่อมือกันเข้ามาลงสมองออกแรง
อย่างไม่ลดละ จนเริ่มเห็นวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองของคนในชุมชนฟื้นคืน
มาอีกครัง้ สังเกตได้จากครอบครัวกลุม่ เป้าหมายทัง้ 15 ครัวเรือนมีการปลูก
ผักปลอดสารพิษกินเอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถึงแม้จะเป็น
จำ�นวนไม่มากนัก แต่ความสำ�เร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ลว้ นต้องใช้ความพยายาม ใช้เวลา
และความอดทน ผลลัพธ์ในวันนี้จึงถือเป็นการลงแรงกาย แรงใจที่คุ้มค่า
เพราะสิ่งที่ได้คืนมา คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชนนั่นเอง
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