




“
การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพ้ืนทีแ่ละสนับสนุน 
“เปิดพ้ืนที่” ในทีน่ีห้มายถึงการเปิดพ้ืนทีใ่ห้เยาวชนได้มีโอกาส

เข้ามาท�างานร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู ้
เรือ่งราวต่างๆ ในสังคมไทย หรือในชุมชนของเขา 

การเปิดโอกาสและการสนับสนุนเช่นนีจ้ะท�าให้คนรุ่นใหม ่
ค่อยๆ เห็นภาพจนเกิดความเข้าใจสังคมโดยรวม 

แล้วเกิดการเชือ่มโยงตัวเองเข้าเปน็ส่วนหนึ่งของบ้าน ของเมือง 
ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งส่ิงเหล่านีจ้ะค่อยๆ ปลุกส�านึกและ 
ความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วม อยากเข้ามามีส่วนช่วย 

อยากเข้ามารับผิดชอบสังคมชุมชนทีเ่ขาอาศัยอยู่  
เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอกาส และมีคนท�าหน้าทีใ่ห้โอกาสเหล่านี้

”



คำ นำ 
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้าขั้นวิกฤติ หลายปัญหายากที่จะเยียวยาให้กลับคืนสภาพเดิม  

ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน การเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า ทรัพยากรชายฝั่ง 

แหล่งน้ำาสะอาด และดิน ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นวิกฤติของ “คน” วิกฤติของ “โลก” ที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้ 

สาเหตขุองปญัหาทีท่ำาใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม สว่นใหญเ่กดิจาก “คน” ไมว่า่

จะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการดำารงชีวิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบทำาลายล้าง 

ที่ขาดสมดุล เกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ 

กองทนุสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาเยาวชนจงึเกดิขึน้ ดว้ยเช่ือวา่การแกไ้ขปญัหาส่ิงแวดล้อมตอ้ง

แก้ไขที่ “คน” ทำาให้ “คน” เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการจัดการ ดูแลรักษา ฟื้นฟู ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ซึง่กองทนุฯ เชือ่ในศกัยภาพและพลงัของเยาวชนคนรุน่ใหม ่ซึง่จะเปน็กลุ่มทีร่บัชว่งดูแลทรพัยากร

ของประเทศในอนาคต

กองทนุฯ โดยความรว่มมอืของมลูนธิกิองทนุไทย มลูนธิสิยามกมัมาจล และองคก์รพนัธมติร 

จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาส กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการและฟื้นฟู

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมโดยเริ่มจากชุมชนที่ตนอาศัย เพื่อเป็นการปลูกสำานึกความเป็นพลเมือง 

ในการใช้และดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมผ่านการทำาโครงการด้านส่ิงแวดล้อมโดยเลือกโจทย์ใน

ชุมชนของตน และเพื่อให้เยาวชนมีทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy)

ในปนีี ้กองทุนฯ สนบัสนนุเยาวชนเพือ่รว่มดแูลทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมทัว่ประเทศ 21 โครงการ 

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ น้ำา ขยะ ซึ่งระยะเวลา 1 ปีที่เยาวชน

ได้ทำาโครงการร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นกระบวนการที่ค่อยๆ หล่อหลอมให้เขาร่วมรับรู้ถึง

สถานการณส์ิง่แวดลอ้มในชมุชน รูส้าเหตขุองปญัหา ซึง่ส่วนหน่ึงอาจมสีาเหตมุาจากเขาเองด้วย

เช่นกัน แล้วจึงวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเพียงพอกับศักยภาพ ลงมือทำา แก้ปัญหา จนบรรลุ

เป้าหมายในที่สุด 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ครั้งนี้ได้นำาเสนอให้เห็นบทบาทของเยาวชนต่อการมีส่วนร่วม

ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงของเยาวชนที่ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้จากโครงการ และความรู้เรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโคช 

ในโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ของกองทุนฯ ที่ได้สร้างขึ้นจากกระบวนการทำางาน

ในปีนี้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย

กรรชิต สุขใจมิตร

ผู้อำานวยการมูลนิธิกองทุนไทย
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คำ นำ 
เส้นทางสร้างพลเมืองเยาวชน

ด้านส่ิงแวดล้อม

ขณะน้ีหลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen ในมุมมองของมูลนิธิ 

สยามกัมมาจลนั้น Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจเรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม 

อยากที่จะเห็นสังคมไทยดีข้ึน ความสำาคัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวม รู้สึก 

เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำาให้สังคมดีข้ึน และเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ พูดอีกนัยหน่ึง 

ก็คือ มูลนิธิสยามกัมมาจลอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีสำานึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซ่ึงตรงกับคำาว่า 

Active Citizen นั่นเอง

ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน “เปิดพื้นที่” ในที่นี้หมายถึง

การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้เรื่องราว

ต่างๆ ในสังคมไทย หรือในชุมชนของเขา การเปิดโอกาสและการสนับสนุนเช่นนี้ จะทำาให้คนรุ่นใหม่

คอ่ยๆ เหน็ภาพ จนเกดิความเขา้ใจสงัคมโดยรวม แล้วเกดิการเช่ือมโยงตวัเองเขา้เปน็ส่วนหนึง่ของบา้น 

ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ปลุกสำานึกและความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วม 

อยากเข้ามามสีว่นชว่ย อยากเขา้มารบัผดิชอบสงัคมชมุชนทีเ่ขาอาศยัอยู ่เราอยากเหน็เดก็ไทยมโีอกาส 

และมีคนทำาหน้าที่ให้โอกาสเหล่านี้ 

โครงการปลกูใจรกัษโ์ลก หรอืกองทนุสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาเยาวชน มลูนธิฯิ ทำางานรว่ม

กบัมูลนธิกิองทุนไทย และองคก์รเครอืขา่ยดา้นส่ิงแวดล้อม เปน็โครงการทีเ่ราต้องการมีกลไกทีใ่หโ้อกาส

เยาวชน ทำาหน้าที่พัฒนาเยาวชน โดยใช้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ สร้าง Active citizen 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เยาวชนเรียนรู้โจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒนาเป็น 

โครงการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา เขาจะรู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือมีความรู้อะไร

ทีจ่ะเขา้มาชว่ยแกป้ญัหาเหลา่น้ัน ดว้ยการเขา้ไปพฒันาโครงการและทำางานรว่มกบัชมุชน ซึง่การทำางาน

ในลักษณะนี้จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 

และสำานึกรักชุมชน การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย โครงการ

เหล่านี้ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้างหรือพัฒนา Active Citizen ขึ้นมาได้ราวหนึ่งร้อยคน
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โครงการนี้เราเข้าไปสนับสนุนมูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งมีเครือข่ายองค์กร และบุคลากรที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาเยาวชน เป็น Active Citizen ที่ห่วงใยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และ

ต้องการส่งต่อจิตวิญญาณน้ีให้คนรุ่นใหม่ต่อไป โดยมูลนิธิฯ เข้าไปหนุนเสริมทักษะ 

ความสามารถในการเป็นโคช ซึ่งบทบาทที่สำาคัญของโคชคือ เข้าใจสถานการณ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ ให้กำาลังใจเยาวชนในการทำางาน

และเผชญิกบัปญัหา กระตุน้ใหเ้ยาวชนมองเหน็ความเช่ือมโยงวา่ตนเองเปน็ส่วนหนึง่ของชุมชน

และสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร และจะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อร่วม

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างไร เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้เยาวชนเกิดสำานึกของความเป็น

พลเมืองได้ รวมถึงสนับสนุนให้กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดีในด้านการจัดการความรู้  

ฐานข้อมูล การสื่อสาร และการระดมทุน เพื่อเป็นกลไกพัฒนาเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง 

ด้วยเช่นกัน

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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เพราะเชือ่มัน่วา่ “พลงัของเดก็” ไมไ่ดเ้ล็กอยา่งรา่งกายหรอืประสบการณ ์หากไดร้บั “โอกาส” 

จะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างพฤติกรรมในการดำารงชีวิตอย่างใส่ใจและ 

ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

การไดร้ว่มงานกบัเดก็และเยาวชนในงานมหกรรมพลงัเยาวชนครัง้ที ่2 คือจุดเริม่ทีท่ำาใหเ้ครอืขา่ย

คนทำางานด้านสิง่แวดลอ้มสมัผัสพลงับางอยา่งทีก่อ่ตวัขึน้ จากการทีเ่ห็นเดก็ๆ ทีม่ารว่มงานไดน้ำาเสนอ

การทำางานในมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อม มูลนิธิกองทุนไทยกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร 

ไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) เหน็โอกาสรว่มกนัในการพัฒนาเยาวชนใหเ้ปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 

เป็นคนรุ่นใหม่ทีม่สีำานึกรกัส่ิงแวดลอ้ม และสำานึกสาธารณะ ด้วยการใหโ้อกาสกบัเยาวชนในโรงเรยีน 

ชุมชน และมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 15-25 ปี ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน 

5 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการใช้พลังงาน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ 

การเสือ่มโทรมของทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ การเส่ือมโทรมของแหล่งน้ำา และการเส่ือมโทรมของ

ดิน ภายใต้การดำาเนินโครงการปลูกใจรักษ์โลก 

“โครงการ” เปรยีบเสมอืนสนามฝกึฝน เปน็ “เครือ่งมอื” ทีม่ลูนธิกิองทนุไทยใชใ้นการพฒันา

เด็กและเยาวชนใหม้ทีกัษะทีส่ามารถทำากจิกรรมดแูลสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาทกัษะ

ชีวิตสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม โจทย์การทำางานจึงต้องเสริมท้ังความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม 

และประสบการณ์ชีวิตที่จะสร้างพฤติกรรมแห่งสำานึกรับผิดชอบ รู้คิด ทำาได้ แก้ปัญหาเป็น

แตกต่าง...แต่ลงตัว
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กลไกสำาคญัในการทำางานสรา้งเดก็และเยาวชนคอื 

“พีเ่ล้ียง” ดว้ยการทำางานทีมี่ท้ังมติขิองสิง่แวดลอ้มและ

พัฒนาศักยภาพเยาวชน ลำาพังทีมงานของกองทุนไทย

ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ไม่อาจนำาพาโครงการไปสู่

เปา้หมายได ้เพราะตอ้งการคนทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการ

พัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ีเข้าใจ

และรู้วิธีการเข้าถึงเด็กและเยาวชน การทำางานใน

ระยะแรกของโครงการจึงเป็นการมองหาภาคทีีจ่ะมา

ช่วยกันขับเคล่ือนงาน เครือข่ายคนทำางานใกล้ตัว เช่น 

กลุ่มไม้ขีดไฟ และตาวิเศษ (สมาคมสร้างสรรค์ไทย) 

ซึ่งเคยทำางานร่วมกัน ถูกชวนให้มาร่วมด้วยช่วยกัน

“ชว่งแรกคดิว่า ดงึคนทีม่ศีกัยภาพมาชว่ยจัดอบรม 

เป็นวิทยากรรายครั้ง ไม่ได้มองถึงการทำางานร่วมกัน

แบบน้ี แต่ด้วยเน้ือหางานทำาให้เกิดกระบวนการท่ีทีมงาน

ต้องออกแบบกระบวนการเอง ซ่ึงเรารู้แต่เร่ืองส่ิงแวดล้อม 

แต่เรื่องอ่ืนเราไม่รู้เลย ในเบ้ืองต้นเราดึงแค่ทีมไม้ขีดไฟ 

และตาวิเศษเข้ามา เพราะเขาทำางานกับเด็ก” พี่เลี้ยง

โครงการปลูกใจรักษ์โลก บอก 

จากเพื่อน 2 องค์กรที่มาช่วยอบรมค่ายในปีแรก 

ขยายตัวออกเป็นกลุ่มเพื่อนที่ขยายวงกว้างออกไป 

เพราะทีมงานกองทุนไทยรู้แล้วว่า กระบวนการทำางาน

ที่ออกแบบให้มีพี่เลี้ยงในการอบรมนั้น ต้องใช้ทีมงาน

จำานวนมากที่จะต้องประกบกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด 

เพื่อนจึงช่วยชวนเพื่อนจากองค์กรต่างๆ มาช่วยกัน

ทำางาน ตั้งแต่ค่ายที่ 2 ปีแรก จากที่แค่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง

ในกลุ่มย่อย ก็กลายเป็นทีมท่ีช่วยกันออกแบบกระบวนการ

หลังจัดค่ายครั้งที่ 2 ปีแรกมีการสรุปบทเรียน 

เพือ่นๆ ทีม่าชว่ยงานกช็ว่ยสะทอ้นความเหน็ เมือ่จะ

จดัคา่ยครัง้ใหม ่จงึนำาขอ้คดิเหน็ของเพือ่นๆ รวมทัง้

ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันออกแบบกระบวนการด้วย 

แต่ละคนก็นำาความรู้ ประสบการณ์มาเทกองรวมกัน 

การมาช่วยงานจึงไม่ใช่แค่การมาเป็นพี่เล้ียงกลุ่ม  

แต่ทุกคนนำาความสามารถของแต่ละคนออกมาคลี่  

เอาเครื่องมือของแต่ละองค์กรมาช่วยกัน จึงเป็น

บรรยากาศทีเ่ปิล้-ลัดดา วไิลศร ีสะทอ้นวา่ “เปน็การ

ผสมผสานท่ีลงตัว ถ้าไม่มีเพ่ือนๆ เราอาจจะทำาไม่ได้ 

เพราะเราไม่มีประสบการณ์การทำางานกับเด็ก เราไม่มี

อะไรในหวัเลย สิง่ทีเ่ราได้คอื ส่ิงท่ีเพือ่นเทให ้เราเอง

กเ็ปดิใจเตม็ท่ีวา่ บอกฉนัหนอ่ยวา่ ฉนัตอ้งทำาอยา่งไร 

เป็นการทำางานบนความแตกต่างท่ีลงตัว เราก็เรียนรู้

ไปพร้อมๆ กับเด็กๆ เหมือนกัน”

จากบทบาทพี่เลี้ยงกลุ่มในค่าย ถูกเพิ่มเติมสู่การ

ร่วมออกแบบกระบวนการ จนกระทั่งในปีที่ 3 ของการ

ทำางาน จึงมีการเพิ่มบทบาทการร่วมติดตามหนุนเสริม

น้องๆ ในพื้นที่ ความรู้สึกร่วมจึงเกิดขึ้นกับภาคีตลอด

เส้นทางของการทำางาน 
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ค้นหาเยาวชนผู้มี	“แรงบันดาลใจ”

การเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้เน้นให้

กลุ่มเยาวชนส่งข้อเสนอโครงการเฉกเช่นการเปิดให้ทุน 

อื่นๆ หากแต่ทีมงานกำาหนดให้เยาวชนเขียนเล่า 

แรงบันดาลใจว่า อยากทำาอะไร และคิดว่าจะทำา

อยา่งไร เพ่ือดคูวามต้ังใจของกลุม่เยาวชนแต่ละกลุม่ 

แต่ด้วยความคุ้นชิน กลุ่มเยาวชนส่งเอกสารในลักษณะ

ของข้อเสนอโครงการเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ 

“แรงบันดาลใจ” บางครั้งไม่อาจสะท้อนผ่าน 

ข้อเขียน ด้วยเหตุน้ีการคัดกรองเบ้ืองต้นจึงพิจารณาแค่ว่า 

เยาวชนมีพ้ืนท่ีทำางานไหม มีคนดูแลหรือไม่ จากน้ันจึง

เป็นหน้าท่ีของตอง-จริยา ตาทิบ ท่ีจะต้องโทรศัพท์ไป

พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่ม “ถามว่าน้อง

อยากทำาอะไร ทำาไมถึงอยากทำา บางกลุ่มท่ีเขาอยากทำา 

เขาก็จะตอบได้ แต่ตอบแบบของเขา เช่น บ้านหนู 

น้ำาเหมน็มากเลย หนอูยากทำาอะไร อยา่งไร เรากจ็ะเหน็

ความตั้งใจ แต่บางกลุ่มจะบอกว่า ขอกลับไปดูเอกสาร

ก่อนนะ บางคนก็บอกว่า พี่ต้องโทรไปตามคุณครูนะคะ 

หนูไม่รู้เรื่อง ถ้าเจอแบบนี้คือไม่ผ่าน ส่วนกลุ่มที่บอกว่า 

จะขอดูเอกสารก่อน เราจะยังไม่ตัด แต่ให้เล่าแบบไม่มี

เอกสารเบื้องต้นก่อน ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ ถ้าน้องเล่าได้ก็ 

ยังเอาไว้อยู่”

การคัดกรองในรอบแรก ทีมงานได้รับความช่วยเหลือ

จากภาคีท่ีมีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมในการให้ข้อมูล ท้ังข้อมูล

เกี่ยวกับประเด็นงาน และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี 

ที่เยาวชนจะทำางาน ขณะเดียวกันทีมงานก็ต้องสืบค้น

ข้อมูลเพื่อทำาความเข้าใจกับพื้นที่ที่กลุ่มเยาวชนจะ

ทำางานไปพร้อมกันด้วย ซึ่งการรับรู้ข้อมูลพื้นที่เป็นการ

ทำาความเขา้ใจโครงการทีเ่ยาวชนจะทำา และเปน็การเชค็

ฐานงานที่เคยมีการดำาเนินในพื้นที่นั้นๆ 

“ไม่อยากให้เป็นการเอางานเก่ามาขาย แต่ถ้าเป็น

งานเก่าก็ต้องต่อยอด ซึ่งเราต้องรู้จักพื้นที่จึงจะแนะนำา

นอ้งได้” แอว๋-รตันตกิา เพชรทองมา เลา่วธิกีารทำางาน

ของทีม

กระบวนการคดักรองโครงการทีพ่ฒันาปรบัปรงุมา

เรื่อยๆ จากปีท่ี 1 และปีที่ 2 ทีมงานให้โอกาสน้องที่

เสนอโครงการมาเขา้ค่ายพฒันาโครงการรว่มกนั เพราะ

เห็นข้อจำากัดของเด็กบางกลุ่มท่ีมีความต้ังใจดี แต่อาจ

จะเขียนไม่เก่งหรือพูดไม่เก่ง ถ้าให้โอกาสมาเข้าค่าย  

ทีมงานจะได้สัมผัสกับตัวตนของกลุ่มเยาวชนมากขึ้น 

กอ่นจะคดัเหลอืประมาณ 25 กลุม่ โดยมคีณะกรรมการ

ตดัสนิ แตป่ระสบการณท์ีผ่า่นมาสมัผสัไดถ้งึบรรยากาศ

ของการแข่งขันสูงมาก 

“บทเรียนนี้เกิดจากปี 1 ที่พอเด็กมานำาเสนอกับ

กรรมการ ไม่ว่ากรรมการจะแนะนำาอะไร เด็กหูดับหมดเลย 

คิดแค่ว่า จะนำาเสนออย่างไรให้โครงการของฉันผ่าน  

จึงรู้สึกว่ากระบวนการแบบนี้ทำาให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการ

แขง่ขนั ไม่เปดิใจในการวเิคราะห์โครงการ หรอืออกแบบ

การทำางานจริงๆ ในปีที่ 3 จึงคิดว่า ควรลดความกดดัน 

ความกงัวลใจในเรือ่งนี ้โดยคัดเลือกกอ่น แล้วมาพฒันา

โครงการทีหลัง” แอ๋ว เล่าถึงบทเรียนที่นำามาสู่การปรับ

เปลี่ยนกระบวนการทำางานในปีที่ 3

“กระบวนการคัดกรองตั้งแต่การให้กลุ่มเยาวชนเขียนความตั้งใจของตนเอง 
จนถึงการมีคณะกรรมการช่วยให้ข้อคิดเห็น เปน็จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
ที่ท�าให้เด็กและเยาวชนได้คิด ทบทวนอย่างมีเหตุผลต่อส่ิงที่ตนเอง
อยากท�าอย่างรอบด้าน แม้จะยังไม่เข้มข้นถึงการคิดวิเคราะห์ แต่การได้
กระตุ้นความคิด ก็เปน็การกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้ในขั้นต่อไป”
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คณะกรรมการคดัเลอืกประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 8 องคก์ร คือ รคีอฟ (ศนูยฝ์กึอบรมวนศาสตร์

ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิก) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก WWF ประเทศไทย 

มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดเลือกจากเอกสารที่กลุ่มเยาวชนส่งเข้ามา โดยเน้นที่

ความตัง้ใจและความเปน็ไปไดข้องการทำาโครงการ มทีมีงานเปน็ผูน้ำาเสนอขอ้มูลเพ่ิมเตมิจากการ

โทรศัพท์สัมภาษณ์ 

แอ๋ว เล่าเกณฑ์ในการคัดกรองเบื้องต้นว่า มีส่วนหนึ่งที่หลุดไปก่อน คือ 1. เป็นโครงการครู ไม่ใช่

โครงการเด็ก 2. เด็กบางกลุ่มยังคิดแบบเดิม คือ ยังคิดแบบอีเวนต์ แต่ไม่ได้มองพื้นที่ว่า ควรจะทำาอะไร 

คณะกรรมการจะมีข้อเสนอแนะซึ่งทีมงานจะส่งกลับไปให้เด็กปรับปรุงงานของตนเอง

สำาหรับในปีที่ 3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการถูกใช้เป็นประเด็นในการปรับข้อเสนอโครงการ

ของกลุม่เยาวชนในคา่ยอบรมพฒันาโจทยโ์ครงการ โดยขอ้เสนอสว่นใหญจ่ะเปน็เรือ่งการสบืคน้ขอ้มลู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน หรือหากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มเติม

แต่ระหว่างทางก่อนจะเข้าค่าย ตองจะเป็นคนโทรศัพท์ไปช้ีแจงอธิบายข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการให้เยาวชนแต่ละกลุ่มรับรู้ “ไม่ใช่แค่ส่งเอกสารข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป  

แต่ตองจะเป็นคนโทรไปคุยกับน้องด้วยว่า เข้าใจประเด็นท่ีคณะกรรมการแนะนำาไหม พร้อมท้ัง

อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ว่า น้องต้องเตรียมตัวอย่างไร”

กระบวนการคัดกรองตั้งแต่การให้กลุ่มเยาวชนเขียนความตั้งใจของตนเอง จนถึงการมี 

คณะกรรมการช่วยให้ข้อคิดเห็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ทำาให้เด็กและเยาวชนได้คิด 

ทบทวนอยา่งมเีหตผุลตอ่ส่ิงทีต่นเองอยากทำาอยา่งรอบดา้น แมจ้ะยงัไมเ่ขม้ขน้ถึงการคดิวเิคราะห ์

แต่การได้กระตุ้นความคิด ก็เป็นการกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
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พัฒนาโจทย์...พัฒนาใจ

กิจกรรมหนุนเสริมการทำางานของกลุ่มเยาวชนเริ่มจากค่าย 1 การพัฒนาโจทย์โครงการ เพื่อให ้

การทำาโครงการของกลุม่เยาวชนมคีวามชดัเจนและสมบรูณม์ากขึน้ โดยครัง้นีจ้ะมคีณะกรรมการเขา้มา

รับฟังการนำาเสนอโครงการของกลุ่มเยาวชนในวันสุดท้าย ซ่ึงเป็นการปรับกระบวนการหนุนเสริม  

หลังจากสรุปบทเรียนการทำางานในปีแรกๆ ที่เป้ิล เล่าว่า ค่ายแรกของปีแรก ทีมงานทำากระบวนการ 

โดยเน้นให้เยาวชนได้ใช้สมองคิด วิเคราะห์อย่างเข้มข้นจนเกิดความเครียด ประกอบกับความรู้สึกว่า 

ต้องนำาเสนอให้ผ่าน จนกลายเป็นบรรยากาศของการแข่งขันมากกว่าการเรียนรู้ หลังจบงานทีมงาน 

สรุปบทเรียนกัน มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “การทำางานด้านสิ่งแวดล้อมมันทำาด้วยใจ ถ้าใจมา 

น้องเขาอยากทำาเอง เราจะทำาอย่างไรที่จะดึงฐานใจของน้องให้ได้” คำาพูดดังกล่าวกระตุกให้ 

ทีมงานคิดว่าต้องปรับกระบวนการอบรมให้เน้นการสร้างคนมีใจก่อน

เปิ้ล บอกต่อว่า “ฐานใจ” เป็นพลังของเด็กที่จะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าเราชวนเด็กคิดเยอะ

เกินไป บางทีเด็กก็ถอดใจ เพราะใช้แต่ “หัว” ไม่ได้ใช้ “ใจ”

เมื่อปรับจูนแนวคิดการทำางานได้แล้ว กิจกรรมวันแรกของค่ายในปีที่ 3 จึงเริ่มจากกิจกรรม 

“สันทนาการ” เพ่ือละลายพฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเยาวชน ต่อด้วยกิจกรรม  

“สิ่งที่ฉันชอบหายไป” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องการคิดเช่ือมโยงไปสู่เรื่องราวของ 

สิ่งแวดล้อมที่สรรพสิ่งต่างสัมพันธ์กัน ด้วยคำาถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เยาวชนแต่ละคนชอบ แล้วต่อด้วย

คำาถามว่า ถ้าสิ่งนั้นหายไปจะเป็นอย่างไร 

“คอนเซปต์ประมาณ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลต่อเรื่องใหญ่” ตั๊ก-ไพลิน 

แก้วจริง บอกถึงคอนเซปต์ของกิจกรรม

ขณะที ่เจน-นนัทน์ภสั วชริะสมบรูณ์ เสรมิวา่ “เราไมไ่ดม้องแคเ่รือ่งการเชือ่มโยง แตอ่ยากใหเ้ขา

รู้สึกว่า สิ่งที่เราไม่ได้รักแต่มันกำาลังจะหาย แล้วมันจะกระทบกับส่ิงที่เรารักอีกทีหนึ่ง เพราะว่า 

คนอาจจะไม่ได้รักต้นไม้ต้นน้ีแต่มันกำาลังจะโดนโค่น มันก็ไม่สำาคัญอะไรกับฉัน แต่ถ้าเขาเช่ือมโยงได้  

เขาก็จะเห็นว่ามันเก่ียวกัน เพราะบางคนชอบหมอน บางคนชอบต้นไม้ บางคนชอบภูเขา ต่างคนต่าง

ชอบส่ิงท่ีแตกต่างกัน ถ้าวันหน่ึงส่ิงท่ีชอบหายไป คงใจหาย และบางคร้ังส่ิงท่ีเพ่ือนชอบหายไป อาจ

กระทบต่อสิ่งที่เราชอบ เช่น เมื่อภูเขาหายไป ต้นไม้ก็หายไปด้วย แล้วนุ่นที่เป็นไส้หมอนก็หายไป  

หมอนรักของใครบางคนก็คงหายไปด้วย เรื่องราวจากสิ่งเล็กๆ จึงสร้างความรู้สึกและการคิด 

เชื่อมโยงของสรรพสิ่งได้เป็นอย่างด”ี 

โจทย์สร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำาคัญมากๆ ในการจัดค่ายครั้งแรก แม้จะมี 

เป้าหมายเพื่อพัฒนาโจทย์โครงการ แต่ก็ต้องแอบซ่อนไว้ หากลวิธีที่จะทำาให้เยาวชน “มีใจ” ในการ

ทำางานให้ได้ก่อน เพราะเด็กส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการจากการนำาของครู การกระตุ้นให้พวกเขา

มีใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำาให้เขาลุกขึ้นมาพัฒนางานของตนเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ 

ทำากิจกรรมให้ผ่านๆ ไป 

“การท�างานด้านส่ิงแวดล้อมมันท�าด้วยใจ ถ้าใจมา น้องเขาอยากท�าเอง 
เราจะท�าอย่างไรที่จะดึงฐานใจของน้องให้ได้”
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ค้นหาแรงบันดาลใจ

จากปีแรกที่ในค่ายมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

เพียงกิจกรรมเดียว เมื่อประเมินแล้วว่า ไม่ได้ผลตาม 

เป้าหมายท่ีวางไว้ ปีที่ 2 ทีมงานจึงปรับกระบวนใหม่  

ใช้ตัวอย่างบุคคลต้นแบบท่ีทำางานด้านส่ิงแวดล้อมมาเป็น 

“แรงบันดาลใจ” และก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม เพราะ 

คนตน้แบบทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ตวัจรงิเสยีงจรงิในแวดวง

สิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นที่รู้จักของเด็กและเยาวชนโดย

ทั่วไป หากแต่ดารานักร้องที่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 

กลับเป็นท่ีรู้จักในฐานะไอดอลด้านสิ่งแวดล้อมของ

เยาวชนไทยมากกว่า จนทีมงานยอมรับว่า คนที่ไม่ได้

ทำาจรงิ แตอ่ยูใ่นสือ่กเ็ปน็แรงบนัดาลใจไดเ้หมือนกนั 

น่ันจึงเป็นท่ีมาของการค้นหาตัวแทนดาราท่ีมีช่ือเสียง

เป็นที่รู้จัก และทำางานด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆ เพื่อใช้

เป็นบุคคลต้นแบบให้เยาวชนได้สัมผัสเรียนรู้วิธีคิด 

วิธีทำา

“นา่สงัเกตวา่ ตอนนัน้ศศนิ เฉลมิลาภ เดนิรณรงค ์

คนทำางานด้านสิ่งแวดล้อมตื่นตัวกัน แต่ถามเด็กไม่รู้จัก 

แตเ่ชญิโนต้-วชัรบลู ลีส้วุรรณ มาเดก็รูจ้กั” เจน สะทอ้น

จากฐานคิดที่ว่า แรงบันดาลใจจากการพูดคุย 

การได้รับฟัง การได้ร่วมกิจกรรมจะช่วยให้เด็กได้

ประสบการณ์ตรง การสร้าง “แรงบันดาลใจ” ในปีท่ี 3 

ทีมงานจึงเฟ้นหาบุคคลต้นแบบท่ีทำางานด้านส่ิงแวดล้อม

เพื่อเชิญเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

เดก็ๆ โดยบุคคลต้นแบบท่ีคดัสรรมากม็ ีลงุชวน ชจูนัทร์ 

ปราญ์ชาวบ้านแห่งชุมชนคลองลัดมะยม และโน้ต-  

วชัรบลู ลีส้วุรรณ พระเอกหวัใจสเีขยีวจากชอ่ง 7 ดารา

ทีท่ำางานดา้นส่ิงแวดล้อม เปน็วทิยากรทีเ่ลอืกสรรมาเพือ่

สร้างความหลากหลายของมิติการเรียนรู้ในปีที่ 3 

“เราจัดเป็นห้องย่อยเล็กๆ กลุ่มหนึ่งเด็กมา 3 คน

ก็จับแยกไป 3 ห้อง เพราะเขาต้องมาแชร์กันว่า แต่ละคน

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เนื่องจากวิทยากรแต่ละท่านมีความ

แตกต่างของบทบาทหน้าที่ แต่กำาลังทำาในเรื่องเดียวกัน 

เดก็กจ็ะไดส้มัผสั แลว้กลบัมาแลกเปลีย่นในกลุม่เขาเอง 

และในกลุ่มใหญ่ด้วย โดยโจทย์ที่ให้เด็กค้นหาคือ ทำาไม

คนๆ นีจ้งึลกุขึน้มาทำาเรือ่งนี ้เขามแีรงบนัดาลใจอยา่งไร 

เกิดอะไรขึ้น และได้เรียนรู้อะไร” แอ๋ว เล่า
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ทีมงานไม่ได้บอกให้เยาวชนรู้ก่อนว่า วิทยากรที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะได้พบคือใคร การได้พบกับ

วิทยากรในแต่ละห้องจึงเป็นความตื่นเต้นในการเรียนรู้ของเด็กๆ 

“ดวงดาวหิ่งห้อย” คือภาพยนตร์ญ่ีปุ่นที่ทีมงานเลือกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ 

ในค่ำาคืนแรกของการอบรมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเยียวยากำาลังใจให้กับเยาวชนด้วยเช่นกัน  

ด้วยประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาทีมงานพบว่า เด็กและเยาวชนที่ทำาโครงการหรือกิจกรรมลักษณะนี้ 

สว่นใหญม่ภีาระทัง้การเรยีน และการทำากจิกรรมตา่งๆ ในชวีติ บางครัง้เสรจ็จากกจิกรรม หรอืการเรียน

ทีเ่ขม้ขน้แลว้กต็อ้งเดนิทางเขา้มารว่มอบรม ทำาใหเ้กดิความออ่นลา้ เกนิกวา่จะเรยีนรู้สิง่ใหมไ่ด ้การทำา

กิจกรรมที่ไม่หนักมาก แต่แฝงข้อคิดให้ได้รู้สึก จึงเป็นทางเลือกที่ดี

สำาหรับภาพยนตร์ท่ีเลือกมาน้ัน เน้ือเร่ืองจะเล่าถึงเด็กญ่ีปุ่นท่ีพยายามอนุรักษ์ห่ิงห้อยท่ีตนรัก 

เชื่อมโยงไปสู่การรักษาแม่น้ำาให้ใสสะอาด เพราะหิ่งห้อยชอบน้ำาสะอาด มีเนื้อหาที่สะท้อนทั้ง 

วิธีคิด วิธีทำา และตัวอย่างของคนตัวเล็กๆ ที่มีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็

โชวบ์ทบาทของครซูึง่เปน็พีเ่ลีย้งเด็กๆ ให้ท่ีปรกึษาโครงการของกลุ่มเยาวชนได้เรยีนรูวิ้ธีการหนนุ

เสริมเยาวชน 

เป้ิล บอกว่า ท่ีออกแบบการเรียนรู้เช่นน้ี เพราะท่ีผ่านมาเห็นว่า เด็กๆ มีภาวะเหน่ือยล้า แม้แววตา

ที่เขาสื่อออกมาว่า อยากทำา แต่เขาเหนื่อยล้าจากการสอบ การทำากิจกรรมในโรงเรียน เสร็จแล้วก็ต้อง

มาอบรมอีก ดังน้ันบรรยากาศวันแรกของการอบรมจึงให้เด็กๆ ได้พัก ได้พูดคุยกันก่อน ไม่ใช่มาถึงก็

พัฒนาโจทย์เลย 
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“ปีแรกเราไม่สนใจว่าเด็กจะเป็นอย่างไร ฉันต้อง

เอางานฉันให้เสร็จ แต่พอคิดได้ว่า ถ้าเหนื่อยแล้วใจ 

ไม่อยากทำา ใจมันไม่อยู่แล้ว ไม่เอาแล้ว งานที่ออกมา 

ก็คงไม่ดี เราจึงต้องทำาให้เขาอยากทำาก่อน” 

 เก๋-เกษณ ีซือ่รมัย ์เสรมิวา่ เราคำานงึถงึบรรยากาศ

ของค่ายด้วย จังหวะการวางกิจกรรมต้องทำาให้ล่ืนไหล 

เริ่มจากการรู้จักกันก่อน แล้วคิดเชื่อมโยงจากเรื่องส่ิงที่

ฉันชอบหายไป ก่อนจะมาฟังคนท่ีทำางานด้านส่ิงแวดล้อม

เล่าถึงวิธีคิด วิธีทำางาน แล้วตบท้ายด้วยการดูหนังซ่ึง

เป็นการผ่อนคลาย 

หลังชมภาพยนตร์จบ ทีมงานชวนเยาวชนสะท้อน

การเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัจากการชมภาพยนตร์ ดว้ยคำาถาม

ง่ายๆ เช่น ประทับใจฉากไหน เด็กๆ ในภาพยนตร์

เห็นปัญหาอะไร เด็กเหล่าน้ันมีกระบวนการทำางาน

อยา่งไร และไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ฯลฯ 

ภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวถูกใช้สร้างแรงบันดาลใจ 

และถูกนำามาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์เพ่ือเขียน

โครงการในวันถัดไป

“เหลาคม”	ให้โครงการ

การวางกระบวนการในวันแรกของค่ายแบบไม่ 

หนกัหนว่ง ชว่ยฟืน้กำาลงักายใจของเยาวชนท่ีออ่นลา้ให้

แข็งแรงขึ้น เพื่ออีกวันจะได้มีแรงในการพัฒนาโครงการ 

กรณีศึกษาจากภาพยนตร์ถูกใช้เป็นตัวอย่างในการ 

บอกเล่าถึงบริบทชุมชม สภาพปัญหา แนวคิดในการ

ทำางาน กิจกรรมที่ทำาเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ Project 

Management เป็นเครื่องมือ ด้วยมีเป้าหมายว่า 

กิจกรรมนี้จะช่วยให้เยาวชนที่มีความแตกต่าง 

หลากหลายเขา้ใจกระบวนการทำางานรว่มกนั เพราะ

เยาวชนแต่ละกลุ่มจะต้องทบทวนข้อมูลสภาพพื้นที่ 

สภาพชุมชน และงานที่ได้ออกแบบไว้

“1. ให้เขาได้ทบทวนสิ่งที่เขามี 2. ให้เขาได้มี

ทิศทางที่จะทำาต่อ 3.ผนวกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น 

หนึง่โครงการทีเ่ขาคดิเองทำาเอง” เจน เลา่ถงึเปา้หมาย

ของกิจกรรม 

ทีมงานซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในค่ายจะค่อยๆ ชวน 

พูดคุยถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของเยาวชน ที่อาจ

กระจัดกระจายแยกส่วน ออกมาจัดระเบียบใหม่  

ให้เห็นที่มาท่ีไปของส่ิงที่อยากทำา ทุนที่มีอยู่ทั้งใน

ส่วนของเยาวชนและชุมชน กิจกรรมที่อยากทำา 

เทียบเคียงกับระยะเวลาของโครงการ เพ่ือร่วมกัน

พิจารณาเป้าหมายของงาน กลั่นออกมาเป็น

โครงการที่มีเค้าร่างชัดเจนมากขึ้น เป็นการทำางาน

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่อยากทำา

กิจกรรมอะไรก็ทำาโดยไม่มีทิศทาง โดยมีการศึกษา

พืน้ทีช่มุชน ผา่นการทำาแผนทีช่มุชนซึง่เปน็เครือ่งมอื

ทีท่ำาใหก้ลุม่เยาวชนแตล่ะกลุม่ไดรู้จ้กัชมุชนทีต่นเอง

จะทำางาน ทัง้ในมติขิองสภาพพืน้ที ่ปญัหาทีแ่วดลอ้ม

ที่เกิดขึ้น และทุนในชุมชน 

“ให้ทำาแผนที่ชุมชน เพราะอยากให้เด็กทบทวน

บ้านตนเอง รู้จักชุมชนตนเอง เราในฐานะพี่เลี้ยงก็ได้

รู้จักด้วย พ่ีเล้ียงจะชวนน้องคุยได้ต้องเห็นภาพด้วย 

เพราะไม่เช่นน้ันจะคุยกันไม่รู้เร่ือง เด็กจะได้รู้ว่าบ้านเขา

มีอะไรอยู่ตรงไหน มีผู้รู้เป็นใครบ้าง เห็นพ้ืนท่ี เห็นปัญหา 

บ้านเพื่อนแต่ละคนอยู่ตรงไหน ไกลกันไหม” เปิ้ล เล่า

การทำาแผนท่ีรว่มกนัทำาให้ทมีเยาวชนชัดเจนข้ึนใน

สิง่ทีต่นเองรูแ้ละไม่รูเ้กีย่วกบัชมุชน บอ่ยครัง้ทีท่มีพีเ่ลีย้ง

พบว่า เยาวชนไมรู้่จกัพืน้ทีท่ีต่นจะทำางาน จงึเปน็สาเหตุ

ให้การออกแบบการทำางานไม่สอดคล้องกับสภาพจริง

ของพื้นที่ เมื่อเป็นเช่นนี้การบ้านสำาหรับเยาวชนคือ  

ตอ้งไปสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบับรบิทของชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับประเด็นงานของตนเพิ่มเติม 
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หลังจากทำาแผนที่ชุมชน ก็เป็นการตั้งเป้าหมายการทำางาน เลือกปัญหามาวิเคราะห์ ซึ่งในปีที่ 3 

ทมีงานเนน้โจทยท์ีอ่ยากทำา โดยมคีำาถามใหว้เิคราะห์วา่ ส่ิงท่ีอยากทำาเพราะมปีญัหาอะไร สาเหตุ

เกิดจากอะไร ทำาไมต้องทำาเรื่องนี้ 

“เราเรียกว่ากิจกรรม “สายน้ำาปัญหา” โดยให้เลือกว่าอยากทำาอะไร ทำาไมถึงอยากทำา ใช้การต้ังคำาถาม 

ใช้แผ่นกระดาษเป็นเคร่ืองมือ วาดเป็นแม่น้ำาตรงกลางเป็นส่ิงที่เขาอยากเห็น อยากให้มันเกิดขึ้น  

อยากทำา ไม่ได้หมายถึงกิจกรรม แต่หมายถึงอยากเห็นส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไปอย่างไร ข้างบนเป็น 

ผลกระทบวา่ ถา้เขาไม่ทำาเรือ่งนีม้นัจะเกดิอะไร ขา้งลา่งมสีาเหตอุะไร เกดิจากอะไร เหมอืนตน้ไมป้ญัหา 

แต่ตรงกลางดึงสิ่งที่เขาอยากทำามา เพราะถ้าเป็นต้นไม้ปัญหา คำาถามคือ สิ่งที่เขาอยากทำา พอมีคำาว่า

ปัญหาปุ๊บเด็กก็คิดแต่ปัญหา แต่พอเป็นตัวนี้เด็กจะคิดในมุมบวกมากขึ้น” เปิ้ล เล่า 

การคลี่งานจากความคิดลงมาเขียนบนกระดาษ เป็นกลยุทธ์ที่จะทำาให้เยาวชนได้นำาเสนอ 

สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งพี่เลี้ยงจะต้องช่วยตั้งคำาถาม เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

ของสิ่งที่อยากทำากับเป้าหมายท่ีอยากเห็น เช่น ส่ิงที่อยากทำาเช่ือมโยงกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ

อย่างไร ถ้าทำากิจกรรมนั้นๆ แล้วจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ภายในระยะเวลาที่จำากัดของ

โครงการ บางคร้ังกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มคิดเป้าหมายใหญ่ ก็ต้องช่วยซอยย่อยให้เป็นเป้าหมายเล็กๆ 

รายทางที่สอดคล้องกับระยะเวลา บางทีกลุ่มเยาวชนไม่รู้ข้อมูลชุมชนของตนเอง ต้องให้กลับไปสืบค้น

เพิม่เตมิ สิง่สำาคญัคอื พ่ีเลีย้งกลุม่ตอ้งจบัสงัเกตใหท้นัวา่เยาวชนกลุม่นัน้มีอาการอยา่งไร เชน่ ไมรู่้

ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องที่จะทำา ไม่รู้จักชุมชน หรือออกแบบกิจกรรมไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องเช็คคือ โครงการ

ต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต้องเป็นเหตุเป็นผล และต้องเกี่ยวข้องกับแผนที่ที่วาด ซึ่งในขั้นตอนนี้

หัวใจของการโคชคือ ต้องรับฟังให้มากท่ีสุด อย่าด่วนตัดสิน ฟังให้รู้ว่าเด็กกำาลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร 

หรือฟังให้รู้ว่าเด็กไม่คิดอะไร
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นอกจากการฟังอย่างลึกซ้ึงแล้ว ความรู้รอบตัว

เป็นส่ิงสำาคัญที่พี่ เลี้ยงต้องมี บางคนมีความรู้

ประสบการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่พอ เพราะต้อง

รู้จักจิตวิทยาเด็ก ต้องรู้จักการจัดกระบวนการเรียนรู้  

พี่เลี้ยงบางคนมีจิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็ก แต่ไม่มี

ความรู้เรื่องต้นไม้ พืชพันธุ์ ดังนั้น ใครไม่รู้เรื่องใด ก็ถาม

เพือ่นทีรู่ ้การมทีมีงานทีห่ลากหลายจงึเปน็สิง่ทีเ่ตมิเตม็

กันและกัน

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ 3 นอกจากจะมีเยาวชน 

กลุ่มใหม่เสนอโครงการเข้ามาแล้ว ยังมีกลุ่มเยาวชน 

ที่เคยผ่านการทำางานร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก 

มาแลว้อกี 6 กลุม่ทีเ่สนอโครงการตอ่ยอด ดังนัน้สำาหรับ

กลุ่มเยาวชนกลุ่มน้ีจะถูกแยกออกไปโดยไม่ต้องทำาแผนท่ี

ชุมชน แต่ให้ร่วมกันวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการทำา

โครงการที่ผ่านมาว่า บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างไร  

มีอะไรท่ียังทำาไม่สำาเร็จ ซ่ึงจะต้องมีการต่อยอดการ

ทำางานในครั้งนี้ 

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทบทวนงาน

ของตนเอง และการซกัไซไ้ลเ่รยีงของพีเ่ลีย้ง เปน็การ

ขดัเกลาใหเ้กดิความชดัเจนในเปา้หมาย ทิศทางของ

โครงการ ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นข้อพิจารณาคือ การทำากิจกรรม

มรีะยะเวลาเพยีง 7 เดอืน ดงันัน้เปา้หมายใหญ่ๆ  จงึ

ไม่อาจบรรลุได้ในเวลาจำากัด พี่เลี้ยงจะช่วยลดทอน

ให้กลุ่มเยาวชนสามารถกำาหนดเป้าหมายย่อย แล้ว

นำามากำาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการทำางานเพียง  

2 ข้อ เท่าที่จะสามารถทำาได้ภายในกรอบเวลา  

ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วโครงการของกลุ่มเยาวชนจะกำาหนด

วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เป็นการศึกษาพื้นที่ ทำาข้อมูล   

2. ทำากิจกรรมต่อ หรือสร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน 

สร้างการเปล่ียนแปลงบางอย่าง หรือสร้างความตระหนัก 

เอาข้อมูลไปสร้างความตระหนัก

ในข้ันของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมภายใต้

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยใช้เคร่ืองมือภูเขา 3 ลูก 

คล้ายเป็นไทม์ไลนใ์นการจดัระเบยีบกจิกรรมทีอ่ยากทำา
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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 

เพราะเขาไมเ่ชือ่หรอก แตเ่มือ่ลงไทมไ์ลนแ์บบนี ้และ

ไล่ดูเวลาแล้ว น้องก็จะสามารถบอกเองว่า ทำาไม่ได้ 

ทำาไม่ทัน ถึงตอนนี้เราจึงจะบอกให้เขาดึงกิจกรรมที่

ไม่เกี่ยวข้องออกไป 

อย่างไรก็ตาม ทีมงานก็มีบทเรียนที่ต้องใคร่ครวญ

เม่ือพบสถานการณ ์2 รปูแบบคอื กลุม่เยาวชนบางกลุม่

ยึดส่ิงทีอ่ยากทำา โดยไมส่นใจเปา้หมาย กับกลุม่เยาวชน

ทำางานอย่างมีเป้าหมาย แต่อาจจะไม่ได้ทำากิจกรรมที่

อยากทำา ความย้อนแย้งของการทำางานจึงเกิดข้ึนใน

ความรู้สึก

“จากเดิมเราต้ังเป้าหมายไว้ว่า การทำางานส่ิงแวดล้อม 

ตอ้งคลีอ่อกมาใหเ้หน็ว่าสาเหตเุกดิขึน้จากอะไร แลว้ไป

แก้ตรงนั้น แต่มันไปขัดกับสิ่งที่เด็กอยากทำา ซึ่งทั้ง 2 ปี

ก็มีบทเรียนแบบนี้ เด็กก็กลับไปแบบเห็นภาพไม่ชัด  

พวกเราเลยคุยกันว่า ทำาอย่างไรให้เด็กอยากทำาแล้วได้ทำา 

จากน้ันค่อยเช่ือมโยงไปสู่การแก้ปัญหา แต่ไม่ใช่การทำา

กิจกรรมคร้ังเดียวแล้วจบ ทำางานแล้วต้องมาวิเคราะห์ 

ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงว่า ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุอะไร

แลว้แกไ้ปทลีะเรือ่ง” แอว๋ เลา่แนวทางการประนปีระนอม

ในการทำางานกับกลุ่มเยาวชน 

กระบวนการพัฒนาจึงเป็นการทำาให้กลุ่มเยาวชน

แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันใคร่ครวญ คิดเช่ือมโยง ทำาให้

สมาชิกในกลุ่มเห็นภาพโครงการร่วมกัน 

“ทีผ่า่นมา ถา้ไม่ใช่ครเูขยีน กเ็ปน็เดก็คนใดคนหนึง่

รับผิดชอบเขียนโครงการ แต่พอได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน 

เด็ก 3 คนต้องแชร์กัน ทำาให้ทุกคนเห็นภาพโครงการชัด

พอๆ กัน แล้วกลับไปช่วยกันทำางานในพ้ืนท่ี” ใหม่ เล่าถึง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
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เมื่อเด็กๆ ได้ตกตะกอนทางความคิดถึงแผนงานการทำาโครงการแล้ว ทีมงานจัดแบ่งกลุ่ม

เยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อนำาเสนอสิ่งที่จะทำาให้เพื่อนกลุ่มอื่นรับรู้ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการ

ร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย การต้องเล่าถึงสภาพพื้นที่ เป้าหมายการทำางาน และ

สิ่งที่จะทำา เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะของการเติมเต็มจากเพื่อน

กลุม่อืน่ๆ และคณะกรรมการทีร่ว่มรบัฟงั ซึง่บรรยากาศจะแตกตา่งจากการนำาเสนอโครงการเพือ่

ขอทุน แต่เป็นจังหวะการเติมเต็มท่ีเนียนอยู่ในกระบวนการ แต่กระนั้น การรับสารที่ส่ือมาจาก

กรรมการกย็งัไมส่ามารถนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิคีดิ และวธิกีารทำาโครงการของกลุม่ได้ พีเ่ลีย้งจงึตอ้ง

เป็นคนเก็บตกประเด็นแล้วนำามาอธิบายเพิ่มเติมในกลุ่มอีกครั้งว่า ที่กรรมการบอกนั้นหมายถึงอะไร 

ก่อนจะให้เยาวชนแต่ละกลุ่มหารือกันอีกคร้ัง เพ่ือนำาข้อเสนอท่ีได้รับจากเพ่ือนกลุ่มอ่ืนและคณะกรรมการ

มาปรับแต่งสิ่งที่อยากทำาเป็นข้อเสนอโครงการ โดยมีพี่เล้ียงคอยประคับประคองไปอย่างช้าๆ โดยใช้

ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องหิ่งห้อยที่ได้ชมไป 

แอ๋ว เล่าว่า ตัวอย่างก็เอามาจากหนัง ให้เขาเล่าบริบทพื้นที่อย่างง่ายๆ ยกตัวอย่างให้ดู ชวนเขา

คุยว่า ถ้าอย่างนี้เขียนอย่างไร ตรงนี้มาจากไหน เม่ือเขียนเสร็จแล้วก็ให้เขาช่วยกันอ่านว่าเข้าใจไหม 

พรอ้มทัง้ใหห้ลกัการในการเขยีนขอ้เสนอโครงการ เชน่ แผนทีช่มุชนนำามาเขยีนในสว่นของขอ้มลูบรบิท 

นำาธงมาใส่ในเป้าหมาย นำาส่ิงท่ีทำาช่วงภูเขามาใส่ตรงกิจกรรม ภายใต้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการท่ีมีให้ 

เมื่อสิ้นสุดค่ายในวันสุดท้าย เยาวชนแต่ละกลุ่มจะได้ข้อเสนอโครงการของตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบ

ด้วยหลักการและเหตุผล เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ซ่ึงอาจจะยัง 

ไม่สมบูรณ์ เพราะตัวแทนกลุ่มทั้ง 3 คน ต้องนำาสิ่งที่ทำาในค่ายไปพัฒนาต่อกับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มา 

รวมทั้งอาจต้องมีการหาข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติมด้วย 

รอ...พิสูจน์ใจ

หลงัจบคา่ยแรก กลุม่เยาวชนแยกย้ายกลบัไปภมูลิำาเนาของตนเอง โดยมขีอ้ตกลงรว่มกนัวา่ จะสง่

ข้อเสนอโครงการกลับมาภายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แต่ละกลุ่มต้องกลับไปหารือกับ

สมาชิกที่เหลือ รวมทั้งเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย 

“ที่ให้เวลา 2 สัปดาห์ เพราะรู้แล้วว่า ถึงจะให้เวลาเยอะ น้องก็ไม่ได้ทำา กระบวนการในค่ายช่วย

ทำาทุกอย่างจนเกือบเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แค่กลับไปคุยกับเพื่อนในกลุ่ม และเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่มี  

ดังนั้นในปีที่ 3 ทีมงานจะไม่ตาม น้องต้องส่งกลับมาเอง เป็นการฝึกให้เขารู้จักความรับผิดชอบ 

ถ้าอยากทำาก็ต้องส่งมาในเวลาที่กำาหนด” แอ๋ว เล่า 

ผลลพัธจ์ากการรอคอยคอื กลุม่เยาวชนสว่นใหญส่ง่ขอ้เสนอโครงการกลบัมาภายในเวลาทีก่ำาหนด 

มีบางกลุ่มที่ทบทวนสิ่งที่อยากทำากับภารกิจชีวิตและเงื่อนไขเรื่องอื่นๆ ขอถอนตัวไป 3 กลุ่ม เช่น  

กลุ่มเยาวชนที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยบางกลุ่ม ไม่สามารถทำาโครงการได้ในเงื่อนไขเวลาที่กำาหนด 

เพราะต้องฝึกงาน หรือกลุ่มเยาวชนบางพื้นที่ เม่ือกลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ก็พบว่า ส่ิงที่

อยากทำาเป็นสิ่งที่ชุมชนทำาไปแล้ว รวมทั้งบางกลุ่มก็ถอนตัวเพราะสิ่งที่คิดร่วมกันในค่าย ไม่สอดคล้อง

กับความคิดของครู ส่วนความสมบูรณ์ของเอกสารข้อเสนอโครงการของบางกลุ่มท่ียังไม่ชัดเจน จะถูกเก็บ

เป็นประเด็นในการลงไปติดตามหนุนเสริมการทำางานของแต่ละกลุ่มในพื้นที่ต่อไป
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ติดตาม...เรียนรู้ร่วม...ในพ้ืนที่

โจทย์เรื่องสร้างคนมาดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ต้องอาศัยกระบวนการโคชอย่างจริงจังใกล้ชิด กลายเป็น

เงื่อนไขของการทำางานที่ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามหนุนเสริมเยาวชนแต่ละกลุ่ม 

การติดตามครั้งแรกเป็นการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยาวชนแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา

สถานการณใ์นพืน้ที ่สถานการณข์องกลุม่เยาวชน โดยพีเ่ลีย้งทีร่บัผดิชอบในแตล่ะพืน้ทีจ่ะชวนเยาวชน

ทั้งกลุ่มทบทวนเป้าหมายการทำางานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันเดินสำารวจชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ทำางาน 

“รูปแบบการลงพ้ืนท่ีไม่ใช่ไปคุยกับน้องอย่างเดียว แต่จะให้น้องพาเดินดูพ้ืนท่ีท่ีจะทำางาน ชวนกันเดิน 

ชวนกันคุย ให้เขาเล่าให้ฟังว่า พื้นที่เป็นอย่างไร ก่อนที่จะมานั่งคุยกัน เราก็เหมือนเป็นกระบวนกรที่จะ

ช่วยให้เขาได้จูนกันอีกทีว่า ทำาไมแต่ละคนมาทำาโครงการนี้ อยากเห็นอะไร แล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่เพื่อน

แต่ละคนพูดกับสิ่งที่เสนอให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทุกคนเป็นเจ้าของงานร่วมกัน” แอ๋ว เล่า

ทั้งนี้การเดินทางลงพื้นที่แต่ละครั้ง ทีมงานต้องยึดเวลาของเยาวชนเป็นหลัก สิ่งที่วางแผนไว้ว่าจะ

เติมเต็มให้แต่ละกลุ่ม อาจทำาไม่ได้ครบอย่างใจคิด ทีมงานแต่ละคนต้องวิเคราะห์และปรับกระบวนการ

หนุนเสริมให้สอดคล้องกับเวลาว่างที่กลุ่มเยาวชนมีให้และตามอาการของกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที ่

ต้องเน้นย้ำากับเยาวชนคือ การนำาสิ่งที่คิดที่เขียนมาคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม หรือสำาหรับบางกลุ่มที่ 

งานเป็นไปตามแผน ก็สามารถชวนถอดบทเรียนการทำางานเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเงื่อนไข รวมทั้งวางแผน 

การทำางานในระยะต่อไปด้วย 

แต่หลายๆ ครั้งที่ทีมงานสะท้อนว่า ก่อนจะทำางานทุกครั้ง สิ่งที่ต้องทำาคือ การรับฟังเรื่องราว

ชีวิตในทุกมิติของเยาวชนแต่ละคน รวมทั้งต้องเคลียร์ประเด็นที่อาจค้างคาใจระหว่างกัน เช่น 

บทบาทของทีมงาน การจัดกระบวนการในค่ายอบรม เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการ

ปลูกใจรักษ์โลก อีกทั้งส่วนหนึ่งก็ต้องคลี่บทบาทระหว่างทีมงานกับที่ปรึกษาโครงการ โดยพยายาม 

สอดแทรกแนวคิดการทำางานให้ที่ปรึกษาโครงการเข้าใจว่า “การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ต้อง Empower เด็ก 

ต้องปล่อยให้เด็กคิดเองทำาเอง” ซึ่งประเด็นนี้ทีมงานต่างสะท้อนว่า ใช้พลังเยอะแต่มีผลสัมฤทธ์ิ 

ไม่มาก เพราะที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมายในใจที่อยากเห็น และชินกับการวัดความสำาเร็จของการ

ทำางานจากเนื้อหา มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน

แอ๋ว เล่าต่อว่า ในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานจัดแยกคุยต่างหาก เรามองว่าที่ปรึกษา

โครงการมบีทบาทสำาคญั จงึพยายามให ้“แนวคดิ” บทบาทการเปน็โคชของทีป่รกึษาโครงการวา่ 

ต้องทำาอะไร อย่างไร พยายามเติมเครื่องมือการทำางาน เช่น AAR (After Action Review) เพื่อให้

เด็กสะท้อนการเรียนรู้ วิธีการต้ังคำาถามเพ่ือกระตุ้นเด็ก แต่เทคนิคเหล่าน้ีไม่สำาคัญเท่ากับ “วิธีคิด” 

เพราะท่ีปรึกษาบางส่วนยังเกรงว่าโครงการจะล้มเหลว จึงไม่ปล่อยให้เด็กคิดเองทำาเองได้

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ก็ทำาให้ทีมงานเห็นภาพการทำาโครงการชัดเจนขึ้น ทั้งสภาพพื้นที่ 

สถานการณข์องกลุม่เยาวชน ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดส้มัผสัจงึเป็นฐานขอ้มลูทีน่ำาไปสูก่ารออกแบบกระบวนการ

หนุนเสริม ซ่ึงทีมงานสะท้อนว่า การลงพื้นที่ทำาให้รู้ว่า เด็กยังขาดความรู้และทักษะในเรื่องการ

สื่อสารงาน ส่ือสารข้อมูล ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับการทำางานในระยะต่อไป ท่ีต้องมีการ 

คืนข้อมูลให้กับชุมชน หรือการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จึงนำามาเป็นประเด็นในการจัดค่าย 

ครั้งที่ 2

22



เติมทักษะการส่ือสาร...เพ่ิมพลัง
การท�างาน

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 จัดขึ้นหลังจากกลุ่มเยาวชน

ทำางานได้คร่ึงทางแล้ว โดยค่ายน้ีมีเป้าหมายอยู่ที่การ

เติมทักษะการสื่อสาร และเพิ่มพลังในการทำางาน  

ถอืเปน็ครัง้แรกทีเ่ยาวชนทกุกลุม่ไดม้าพบกนั เหตเุพราะ

ค่ายแรกแบ่งจัด 2 รุ่นเพื่อความเข้มข้นของการพัฒนา

ขอ้เสนอโครงการ ดงันัน้วนัแรกของค่า่ยครัง้นีใ้นช่วงเช้า

จึงเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก 

มักคุ้นกันก่อน ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการ

เก็บข้อมูล โดยคร้ังน้ีทีมงานจำาลองสถานการณ์ให้เยาวชน

ได้ฝึกการตั้งคำาถาม

สำาหรบัการฝกึตัง้คำาถามน้นั เจน เลา่วา่ ทมีงานจะ

มีปรัศนีตั้งเป็น 6 กลุ่ม ให้แต่ละคนปลอมตัวเป็นใคร

ที่ไหน เช่น สมมุติให้เจนเป็นยายคนหนึ่งที่อยู่กับป่า  

แตเ่ราจะไมบ่อกเดก็วา่ เจนเปน็ใครทีไ่หน คร้ังแรกจะให้

น้องรุมไปคุยกับเจนก่อน เก็บข้อมูลเจนให้ได้เยอะที่สุด

แล้วสรุปเฉลยกับเขาว่า ข้อมูลเจนเป็นแบบนี้ใช่ไหม  

แลว้จงึสอบถามเขาวา่ ใชเ้ทคนคิในการถามอยา่งไรเพือ่

ให้ได้คำาตอบ เสร็จแล้วค่อยเข้าสู่การจับประเด็นการ 

ตั้งคำาถาม การเก็บข้อมูลว่ามีเครื่องมืออะไรใช้ได้บ้าง

ทีมงานเล่าต่อว่า ที่ออกแบบเช่นนี้ เพราะต้องการ

ให้เด็กๆ ได้ฝึกการตั้งคำาถาม สำาหรับเตรียมตัวลงพื้นที่ 

ศึกษาดูงานจากบุคคลต้นแบบท่ีทำางานด้านส่ิงแวดล้อม  

3 แห่ง คือ ร้านศูนย์บาท ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กับการ

จัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนคลองจินดา  

กับการปรับตัวสู่การทำาการเกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมี 

รับมือโลกร้อน ของชุมชนชาวสวนอำาเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม และ HiP Incy Farm สวนผักพอเพียง 

ใจกลางกรุงของอดีตนักร้องนำาวง P2Warship ที่ผันตัว

มาเป็นเกษตรกร ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปลี่ยนสนามฟุตบอลขนาด 1 ไร่ 

ให้กลายเป็นสวนผักนานาชนิด

แอ๋ว บอกเหตุผลของการพาน้องๆ ไปเรียนรู้จาก 

ของจริง เพราะเชื่อว่า “ประสบการณ์ตรง” จะทำาให้

น้องๆ เข้าใจเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างลึกซ้ึง 

ย่ิงพวกเขาได้เห็นขยะ จับขยะ ได้ผสมปุ๋ย ได้สัมผัสป่า 
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ได้ยินเสียงนกร้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำาให้น้องๆ มี

ประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะความเข้าใจที่เกิดขึ้น

จาก “ภายใน” จากการลงมือปฏิบัติจริง

นอกจากเป้าหมายเรื่องการเรียนรู้จากของจริง

แล้ว ทีมงานยังสอดแทรกการฝึกทักษะการทำางาน

รว่มกันของเยาวชน ซึง่จะถกูแบง่เปน็ 3 กลุม่ใหญต่าม

จำานวนแหล่งดูงาน ซึ่งคร้ังน้ีทีมงานมีโจทย์ให้เยาวชน

ทำางานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีเพ่ือฝึกการทำางาน

และความรับผิดชอบ เพราะหลังจากดูงานเสร็จแล้ว 

แต่ละกลุ่มต้องเตรียมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มานำาเสนอให้

เพื่อนๆ ฟัง

“การดูงานไม่ใช่ไปดูเฉยๆ แต่เป็นการเรียนรู้ ดังน้ัน

จึงต้องมอบโจทย์เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล เช่น 

สถานการณ์พื้นที่เป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร มีการ

จัดการเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการ

ทำางานหรือไม่ จุดเด่นจุดด้อยของแหล่งศึกษาดูงานคือ

อะไร และสิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง” เปิ้ล เล่า

เพราะวางกระบวนการเรยีนรูไ้วอ้ย่างด ีบรรยากาศ

ของการศึกษาดูงานจึงดูแปลกแตกต่างจากการเรียนรู้ 

ในห้อง ทีมงานเห็นถึงบรรยากาศการอยู่ในกลุ่มเล็กๆ 

ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้นอ้งๆ เองกก็ลา้ซักกลา้ถามมากขึน้

เมื่ออยู่กับแหล่งข้อมูลและกลุ่มคนจำานวนน้อย 

หลังจบการเรียนรู้ดูงานในพื้นท่ี วันที่ 3 ของการ 

จดัคา่ย ทมีงานมแีผนใหเ้ยาวชนทดลองจดัเวทนีำาเสนอ

ผลการเรียนรู้ในรูปแบบงานวดั หรือมหกรรมการเรยีนรู้ 

เพื่อนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานมานำาเสนอ  

โดยก่อนจัดงานพี่ๆ ทีมงานให้ความรู้เรื่องรูปแบบการ

จัดงาน และการทำาสื่อประเภทต่างๆ 3 รูปแบบ คือ  

การสื่อสารผ่านการพูด การสื่อสารผ่านการแสดงละคร 

และการสื่อสารผ่านโปสเตอร์ 

เบือ้งหลงัวธิคีดิทีต่อ้งออกแบบใหทั้กษะความรู้

เรือ่งการจดังานมหกรรมแกน่อ้งๆ นัน้ เพราะทีมงาน

เห็นว่า การส่ือสารกับชุมชนไม่ใช่แค่ไปจัดนิทรรศการ 

ไปเล่าให้ฟัง หรอืแคจ่ดัประชมุ แตท่ำาอยา่งไรใหก้าร 

นำาเสนอสนกุ เราคดิบนฐานความสนกุกค็ดิถงึงานวดั

ว่ามีอะไรบ้าง ทำาอย่างไรให้คนมาร่วม ถือเป็นรูปแบบ

การสรุปรวบยอดกิจกรรมที่สนุกสร้างสรรค์ เหมือน

พลุทีแ่ตกกระจาย เพราะสิง่ทีน่อ้งๆ ทำาดอียูแ่ล้ว แต่

ทำาอย่างไรจึงจะนำาเสนอส่ิงดีๆ เหล่านี้ให้คนอื่นรับรู้ 

และสนุกไปพร้อมกัน
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นอกจากน้ีการให้น้องๆ ทุกคนนำาเสนอเร่ืองราวท่ีได้ไปเรียนรู้มาโดยร้อยเป็นเร่ืองเดียวกัน ยังเป็นการ

ฝึกวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพราะหากให้ต่างคนต่างมานำาเสนอคงไม่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน 

วิธีการในการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลก็เป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในส่วนของการให้ความรู้เรื่องการแปลงเนื้อหามาเป็นส่ือนั้น ทีมงานให้ความรู้ 3 ประเภท 

คือ การพูด การทำาอินโฟกราฟิก และละคร เหตุผลที่เลือก 3 เรื่องนี้เพราะทีมมองว่า เรื่องการพูด 

น้องๆ ส่วนใหญ่คุ้นชินท้ังการพูดเสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง การจัดรายการวิทยุ รวมถึงการพูดคุยกับ

ชาวบ้านอยู่แล้ว ส่วนการทำาอินโฟกราฟิกเพราะเห็นเด็กหลายคนชอบวาดรูป จึงนำาสิ่งที่เขาชอบมาใช้

เพื่อสื่อสารข้อมูลให้คนอื่นรับรู้ สำาหรับการสื่อสารผ่านละครหรือการแสดง เป็นการนำาวัฒนธรรมหรือ

การละเล่นของชุมชนมาเป็นสื่อ 

ใหม่ บอกว่า กระบวนการน้ีใช้เวลาเรียนรู้เร่ืองแนวคิดการส่ือสารคร่ึงวัน ก่อนท่ีแต่ละกลุ่มจะแยกย้าย

กนัไปออกแบบส่ือของตนเอง โดยแบง่น้องๆ ส่วนหนึง่ออกมารบัผดิชอบเรือ่งการจดัมหกรรม ซึง่ผลลัพธ์

ที่ออกมาคือ น้องๆ สามารถออกแบบสื่อได้ดี แต่ภาพรวมของการจัดงานมหกรรมยังเน้นไปที่

ความสนุกสนานมากเกินไป จนละเลยเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ไป ซึ่งก็เป็นบทเรียนให้ทีมงาน

ได้นำาไปปรับปรุงต่อไป

“เราให้เขานำาเสนอสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นงานมหกรรม ฉะนัน้จงึตอ้งจดัทัง้งาน และเตรยีมแสดง คนท่ีถกู

ดึงไปจัดงานก็จะทิ้งกลุ่มของตนเอง เลยกลายเป็นช่องโหว่ในการทำางานระยะสั้น เราก็อยากให้เขา 

เรียนรู้ทั้งหมด แต่กลายเป็นว่างานพลิก...น้องๆ สนใจแต่ความสนุกสนาน จนละเลยเนื้อหาและโจทย์

ที่ให้ไป พอบอกว่าเป็นงานมหกรรม เขาก็เล่นสนุกสนานอย่างเดียว” เจน สะท้อน

แม้จะท้ิงสาระไปบ้าง แต่ทีมงานบอกว่า อย่างน้อยเยาวชนได้ทักษะการทำางานเป็นทีม  

ได้คิดร่วม ทำาร่วม และสนุกกับการทำางานร่วมกัน 
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Coaching	จากของจริง

เสร็จจากการเติมเต็มความรู้ในค่าย เป็นระยะเวลาของการลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการทำางานของ

น้องๆ ในรอบที่ 2 แต่ครั้งนี้มีโจทย์คือ การร่วมกิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นในชุมชน เพราะมีเป้าหมายว่า 

จะ “โคช” น้องผ่านวิธีทำางานจริงๆ การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเน้นลงพื้นที่ก่อนวันงาน เพื่อชวนน้องทบทวน

สิ่งท่ีจะทำาในวันรุ่งขึ้น และช่วยเสริมในส่วนท่ียังไม่เรียบร้อย ก่อนที่จะสังเกตการณ์การทำางานของ

เยาวชน เพื่อนำามาสรุปบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเยาวชน 

“เราจะไม่ร้ือหรือเปล่ียนแปลงงานของน้อง แต่จะใช้วิธีต้ังคำาถามเพ่ือช่วยอุดช่องโหว่ของงาน 

เช่น แบ่งหน้าท่ีกันหรือยัง ใครเตรียมอุปกรณ์ คอนเฟิร์มผู้ใหญ่หรือยัง แล้วก็ปล่อยให้เขาทำางานไป 

เรามหีนา้ทีส่งัเกตการณ์จนเสรจ็งาน แลว้จงึชวนเขาสรปุบทเรยีน ทบทวนเปา้หมายของกจิกรรม 

สิ่งที่ทำาบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อะไรที่ทำาได้ดี และอะไรที่ทำาได้ไม่ดี เพราะอะไร โดยให้แต่ละคน

สะท้อน” เปิ้ล เล่า

เพราะกลยุทธ์ของการหนุนเสริมขึ้นอยู่กับงานจริงในพื้นที่ การนัดหมายจึงต้องรอให้กลุ่มเยาวชน

จัดกิจกรรมก่อน ทีมงานจึงจะได้ลงพื้นที่ กระนั้นแม้จะอยู่ในชุมชนแล้ว ทีมงานก็ยังต้องรอจังหวะ 

รอโอกาสอยู่เหมือนกัน

เพราะการพัฒนาศักยภาพในการคิด การทำางาน สำาหรับน้องๆ ที่ประสบการณ์น้อย บางคร้ังก ็

คิดไม่ออก ติดกรอบ เมื่อทีมงานใช้คำาถามกระตุ้นเพื่อให้คิดแล้ว ก็ต้องรอด้วย “ถ้าน้องเรียนรู้บน 

ความกดดัน เขาจะไม่ได้อะไร ถ้าอยากให้เขาเรียนรู้ก็ต้องใช้เวลา เราก็ต้องยอมให้ใช้เวลา  

เราตอ้งปลอ่ยให้เขาคดิ แตร่ะหวา่งรอทมีงานกต็อ้งสงัเกตวธิกีารทำางาน วธิกีารแกป้ญัหาของเขา

ไปด้วย” 

แอ๋ว บอกเหตุผลว่า ที่ต้องทำาเช่นน้ีเพราะเคยเห็นแล้วว่า เวลาเรารีบให้ทำาเร็วๆ สะท้อนเร็วๆ  

น้องไม่ได้เข้าใจจริงๆ เขาก็หยิบไปใช้อย่างงงๆ

การสรุปบทเรียนโดยใช้คำาถาม เพื่อให้เยาวชนสะท้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการชี้แนะที่ 

ทีมงานไม่ได้เป็นคนบอก แต่เป็นการเห็นจากสิ่งที่น้องทำา ซึ่งภาพรวมของปัญหาการทำางานของกลุ่ม

เยาวชนที่พบจากการลงพ้ืนที่ในคร้ังน้ีคือ ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมงาน คิดเอาว่าน่าจะทำาได้ น่าจะมีคน 

รบัผดิชอบตรงนัน้ ตรงน้ี หรอืบางกลุม่ไมไ่ดม้กีารแบง่งานใหเ้พือ่น มแีตแ่กนนำา 2-3 คนท่ีรูง้านแลว้ตอ้ง

วิ่งวุ่นทำาทุกอย่าง โดยที่เพื่อนๆ ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ การได้มาสรุปบทเรียนร่วมกันจึงเป็นการ

สะท้อนภาพการทำางาน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งในกระบวนการนั้น ทีมงานต้องย้ำากับเยาวชน

เสมอว่า สิ่งที่เพื่อนพูด เพื่อนสะท้อน ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการช่วยกันมองงาน รวมทั้งต้องย้ำา

ถึงเปา้หมายการทำางานวา่ พี่ๆ  ไมไ่ดต้้องการความสำาเรจ็สมบรูณแ์บบ แตถ่า้มเีร่ืองใดพลัง้พลาด

ก็ให้รู้ว่าพลาดเพราะอะไร 
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รู้ใจ	รู้บทเรียน

ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทีมงานได้จัดค่ายหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีเป้าหมาย

เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้สรุปบทเรียนการทำางานของตนเอง ซึ่งทีมงานเลือกใช้กระบวนการประเมิน

เสริมพลังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำาโครงการของเยาวชน 

หัวใจของการประเมินในครั้งนี้คือ การชี้ให้เห็นว่า บทเรียนจากการทำางานจะเป็นประโยชน์

ต่อการทำางานของตนเองในอนาคต ดังนั้นส่ิงที่ต้องสร้างความเข้าใจคือ ทัศนคติต่อการสรุป 

บทเรียนว่า การทำางานมีท้ังความสำาเร็จและความล้มเหลว การเรียนรู้เง่ือนไขของความสำาเร็จ 

และความล้มเหลวอย่างเข้าใจ แล้วนำาบทเรียนไปปรับใช้จะช่วยให้น้องสามารถพัฒนาการทำางานได้

กระบวนการในค่ายเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการที่แฝงข้อคิดเหมือนเช่นเคย โดยทีมงานเลือกใช้

กิจกรรมประกอบร่างและกิจกรรมตีลูกโป่ง ที่นำาไปสู่ความเข้าใจเงื่อนไข ปัจจัยความสำาเร็จและ

ความล้มเหลวของการทำางาน พร้อมกับเสริมกิจกรรมป่วน เพ่ือให้เยาวชนเรียนรู้ภาวะอารมณ์ 

ซึ่งมีผลต่อการทำางาน โดยที่มาของกิจกรรมนี้เกิดจากการที่ทีมงานนำาเความคิดที่รุ่นพี่คนหนึ่ง 

เคยสะทอ้นในแวดวงสิง่แวดลอ้มวา่ คนทำางานดา้นส่ิงแวดล้อมขาดเรือ่งการเรยีนรูด้า้นใน เพราะ

มุ่งเรียนรู้แต่ด้านนอก เรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมท้ังๆ ท่ีพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านในของคนทำางานพัฒนา 

คือปัจจัยเงื่อนไขสำาคัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
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กจิกรรมประกอบรา่งนำาไปสูก่ารทำาความเข้าใจวา่ 

เราไม่ได้วัดผลความสำาเร็จ เพราะการประกอบร่าง 

มาจากทุกคนที่มารวมกัน เพื่อทำาให้น้องรู้ว่า เราไม่ได้

ต้องการความสวยงาม หรือความสำาเร็จ แต่ส่ิงที่เรา

ต้องการคือ การเรียนรู้ระหว่างทาง ส่วนกิจกรรม 

ตีลูกโป่ง เปรียบเสมือนการทำาโครงการที่ต้องมีปัจจัย

แวดลอ้มเขา้มาเกีย่วข้อง ทัง้เรือ่งเวลา โจทยท่ี์ใหท้ำาตาม

เง่ือนไข ถ้าทำาไม่สำาเร็จก็ให้น้องนำาปัจจัยเง่ือนไขท่ีเป็น

สาเหตุของการทำาไม่สำาเร็จมาพูดคุยกัน เพ่ือให้คร้ังต่อไป

ทำาได้ดีขึ้น แล้วเชื่อมโยงให้เห็นความสำาคัญของการ 

ถอดบทเรียน ส่วนป่วน คือกิจกรรมที่จะทำาให้น้องได้

เรียนรู้อารมณ์ 5 ด้าน คือ โกรธ อยาก เหงา ฟุ้งซ่าน 

และลังเล เพ่ือให้น้องได้เรียนรู้ว่า ระหว่างการทำางาน 

พวกเขาจะมีอารมณ์พวกนีเ้ข้ามาเกีย่วข้อง แลว้พวกเขา

จะรับมือและจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างไร

นอกจากกจิกรรมขา้งตน้แลว้ ทมีงานยงัใชก้จิกรรม

ที่ชื่อว่า “ฉันคือใคร” ด้วยการตั้งคำาถามซ้ำาๆ ว่า “ฉัน

คือใคร” แล้วให้น้องๆ เขียนตอบ ภายใต้เป้าหมายคือ 

ให้น้องได้มองถึงอุปสรรค ภายในของตัวเอง เพราะ

หลายๆ ครั้งที่ทำางานน้องมักมองเห็นแต่อุปสรรค

ภายนอก แตไ่มไ่ดม้องใจตวัเอง ท่ีเปน็อุปสรรคใหญ่

ของการทำางาน

การผสมผสานกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าว สร้างความ

ตระหนกัใหน้อ้งๆ เขา้ใจตนเอง เขา้ใจเงือ่นไขทีส่ง่ผลตอ่

การทำางาน โดยเฉพาะเง่ือนไขภายในของตนเอง “เขามอง

ไม่เห็นใจตัวเองที่เป็นอุปสรรคในการทำางาน อยากทำา

เรื่องใหญ่ๆ หรือฟุ้งจนทำางานไม่ได้ แล้วไปโกรธเพื่อน 

โกรธตัวเอง พอเอาป่วนเข้ามาใช้ เหมือนชวนให้เขาเห็นว่า 

ความอยากเป็นอย่างไร ความโกรธเป็นอย่างไร มันอยู่

ในตัวเราแบบไหน คนท่ีได้ลงมือทำางานจะเห็นภาพเลยว่า 

อ๋อ ท่ีฉันเจอเป็นแบบน้ี เขาก็จะป๊ิงทันทีว่า ท่ีงานไม่สำาเร็จ 

ไม่ใช่เพราะเพ่ือนไม่ร่วมมือ แต่เป็นเพราะตัวเอง” เจน เล่า

เมื่อผ่านการเรียนรู้ภายในแล้ว เยาวชนแต่ละกลุ่ม

ไดร้ว่มเรยีนรูเ้รือ่งการใชเ้ครือ่งมอืการประเมนิเสรมิพลงั 

เพื่อประเมินผลการทำาโครงการของกลุ่ม โดยลดทอน 

ขั้นตอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนคือ  

ให้แต่ละกลุ่มทบทวนเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรม แล้ว

ให้คะแนนกิจกรรมที่ได้ทำา

“กระบวนการประเมินเสริมพลังต้องมีการให้คะแนน 

แต่เป็นการให้เหตุผลประกอบคะแนนที่ให้ ซ่ึงเราก็มี 

ข้อกังวลว่า ด้วยระบบโรงเรียนทำาให้คะแนนมีผลมาก  

จงึตอ้งทำาความเขา้ใจกับนอ้งตัง้แตแ่รกวา่ ถา้ในมมุมอง 

ของการตัดสิน คะแนนคือตัวตัดสิน แต่ในมุมมองของ

การพัฒนา คะแนนก็เหมือนขั้นบันไดที่ ณ วันนี้เราอยู่

ทีข่ัน้ที ่6 ไมใ่ชว่า่เราจะไปถงึขัน้ 10 ไมไ่ด ้จงึตอ้งพานอ้ง

เปล่ียนวิธีคิดใหม่ โดยใครจะให้คะแนนเท่าไรก็ได้ แล้วให้

เหตุผลตาม โดยมีพ่ีเล้ียงประจำากลุ่มชวนคุย” แอ๋ว เล่า

ดังนั้นบรรยากาศของการสรุปบทเรียน จึงไม่ใช่

บรรยากาศของความเคร่งเครียดเพ่ือการตัดสิน แต่เป็น 

การสรุปบทเรียนเพื่อให้รู้ใจตัวเอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อนใน

การทำางานทีผ่า่นมา และเกบ็เกีย่วบทเรยีนไปสรา้งสรรค์

วิธีการทำางานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

ทัง้นีก้ระบวนการชวนคุยของพีเ่ลีย้งประจำากลุม่จะใช้

วิธีคละกลุ่มเยาวชนที่มีผลการทำางานที่หลากหลาย
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เข้าดว้ยกนั 3-4 โครงการ โดยคาดหวงัว่า ระหวา่งการแลกเปลีย่นนอ้งๆ จะได้เรยีนรูบ้ทเรยีนผา่น

การทำาโครงการของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย 

 

มหกรรมเพ่ือการเรียนรู้

และแล้วก็ถึงเวลา “เปิดพื้นที่การเรียนรู้” ด้วยการจัดงานมหกรรมเพื่อการเรียนรู้ขึ้นอีกครั้ง  

โดยคร้ังน้ีทีมงานหวังสร้างการเรียนรู้ซ้ำาอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีพ่ีๆ เปล่ียนบทบาทใหม่ รับเป็นเจ้าภาพจัดงานเอง 

เพือ่ใหน้อ้งไดเ้หน็เทคนคิและรปูแบบการจดังานเพือ่นำาเสนอขอ้มลู รวมทัง้สอดแทรกเรือ่งการระดมทนุ 

เพื่อเป็นแนวทางในการทำางานของกลุ่มเยาวชนในอนาคต 

สำาหรับการออกแบบงาน พ่ีๆ ทีมงานได้คัดสรรรูปแบบกิจกรรมดีๆ ของเยาวชนบางกลุ่มมานำาเสนอ 

เช่น โปสการ์ดของกลุ่มเยาวชนจากลำาปาง อินโฟกราฟิกของกลุ่มเยาวชนแม่พริกฮักดี การแสดงของ

เยาวชนจากประแส การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุพืช และกิจกรรมสอยดาวเพื่อระดมทุน โดยเยาวชน

สามารถมีส่วนร่วมด้วยการเข้าชมบูธต่างๆ พร้อมสะสมแต้มจากการเข้าชมไว้ในสมุดโน้ต 

“เราคาดหวังว่า การนำาเสนอรูปแบบและเทคนิคที่นำาไปใช้ได้จริง ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ ที่จะให้คนไป 

เดินดูนิทรรศการท่ีมีข้อมูลเยอะๆ เพราะเด๋ียวน้ีคนไม่อ่านกันแล้ว การใช้อินโฟกราฟิก หรือการใช้คำาถาม 

เป็นวิธีสร้างการเรียนรู้ที่ดีได้ ซึ่งพี่ๆ จะรู้ว่ากลุ่มไหนมีอะไรดีก็ชวนให้เอามาแชร์กัน” เปิ้ล บอก

การจดังานมหกรรม จึงเป็นตวัอยา่งของกระบวนการนำาเสนอขอ้มลูท่ีแปลงเนือ้หายากๆ ให้

เป็นเรื่องง่ายๆ หยิบจับไปใช้ได้จริง ตรงประเด็น ตอบโจทย์โดยไม่ต้องบรรยาย แต่ผ่านกิจกรรม

หลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
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เมื่อถึงวันสุดท้ายของค่าย เป็นการขมวดการประเมินเสริมพลัง ที่เมื่อได้เห็นบทเรียนความสำาเร็จ

และไม่สำาเร็จ คือการคิดต่อว่าถ้าจะทำากิจกรรมแบบเดิมจะปรับอะไรใหม่อย่างไร โดยลดรูปแบบลง 

เหลือเพียงให้เยาวชนแต่ละกลุ่มสังเคราะห์บทเรียนการทำางานของตนเองว่า ถ้าจะทำาใหม่อีกคร้ังมีส่ิงใด 

ที่ควรทำา (Do) มีสิ่งใดไม่ควรทำา (Don’t) เป็นการขมวดความรู้ในท้ายที่สุดว่า บทเรียนจากการทำาเรื่อง

สิ่งแวดล้อมสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

ในช่วงทา้ยสดุทมีงานใหเ้ยาวชนแต่ละคนสรปุบทเรยีนในมติคิณุคา่ของการทำางานโครงการ

ที่มีต่อตนเองและชุมชน ในกิจกรรมโล่ชีวิต ซึ่งมีคำาถาม 4 ข้อให้ตอบไว้ในช่องคำาตอบแต่ละช่อง

ดังนี้

ท้ังน้ี คำาตอบบนโล่ชีวิตของเยาวชนแต่ละคน จะสะท้อนการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จากการทำาโครงการ โดยมีคำาตอบท่ีน่าสนใจ เช่น เยาวชนรู้สึกกล้าคิดมากข้ึน มีความคิดท่ี 

เป็นเหตุเป็นผลมากข้ึนจากกระบวนการทำางานที่เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นผลจากการได้ลองคิด 

และลงมือทำาด้วยตนเอง 

ก่อนเริ่มโครงการ

ตัวเองเป็นอย่างไร

มีนิสัยอย่างไร

มีวิธีคิดอย่างไร

ระหว่างทำาโครงการ

มีอารมณ์ ความรู้สึก

อย่างไร เจอปัญหา

อุปสรรคอย่างไร

โครงการที่ทำา

เกิดผลสำาเร็จอะไรบ้าง

ต่อตนเอง ต่อชุมชน

และต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อจบโครงการแล้ว 

เห็นว่าตนเอง

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
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บทเรียนของ	Coaching	

การหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ที่เป็นเป้าหมายของการทำางานโครงการ 

ปลูกใจรักษ์โลก มีร่องรอยของความสำาเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ในชีวิตประจำาวันของเยาวชน เช่น ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ปิดไฟเม่ือไม่ใช้ ใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า ฯลฯ  

แม้จะเป็นพฤติกรรมเล็กๆ แต่ล้วนเกิดขึ้นจากการมีจิตสำานึก และการเติบโตภายในของเยาวชน

ที่รู้ตัว รู้ตน รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง คิดเป็น สร้างสรรค์ได้อย่างสอดคล้องกับ 

สภาพบริบท ล้วนเป็นผลอันน่าชื่นใจ แต่กระนั้นทีมงานยอมรับว่า ยังมีงานบางส่วนที่ยังไปไม่ถึง

เป้าที่อยากเห็น

การทำางานกับพ่ีเล้ียงหรือท่ีปรึกษาโครงการในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นกลไกสำาคัญในการหนุนเสริมเยาวชน 

คอืสว่นทีที่มงานทกุคนเหน็ตรงกนัว่า ยงัทำาไดไ้มด่ี บทบาทการเปน็โคชทีเ่ฝา้มอง ประคบัประคอง 

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือคิดเอง ทำาเอง จึงยังไม่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทุกพื้นที่

การทำางานกบัเยาวชนทีอ่ยูท่า่มกลางภารกจิและความคาดหวงัของตนเอง ผูป้กครอง คร ูโรงเรยีน 

กเ็ปน็ส่ิงทีย่ากเกนิกวา่จะเขา้ไปชว่ยจดัการชวีตินอ้งๆ ได ้ทัง้นีท้มีงานยอมรบัวา่ เงือ่นไขทีเ่ดก็เยาวชน

ไม่ได้อยากทำาโครงการต้ังแต่แรก แต่เข้ามาเพราะครูคัดเลือกคนเก่งของโรงเรียน เป็นเง่ือนไขสำาคัญ

ที่ทำาให้เด็กๆ ไม่สามารถแบ่งเวลาได้

“เด็กเขาก็จัดลำาดับความสำาคัญของชีวิตว่า อะไรสำาคัญ เขาก็พยายามหาจุดท่ีลงตัว บางคนได้มาฝึก 

เขาก็ฝึกเต็มที่ บางคนก็แค่เข้ามาร่วมเท่าน้ัน การทำางานกับเด็กจึงต้องมีจังหวะ ไม่ใช่ใส่ปุ๊ปได้ป๊ับ 

มันต้องทำาซ้ำาๆ ย้ำาๆ รอ ทบทวน ทำาแล้วทำาซ้ำาอีก ไม่ได้ใส่ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วมันเกิด และต้องมี

กระบวนการตรวจสอบด้วยว่า หากน้องยังไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีการใส่ใหม่ รอจังหวะ รอเวลา” ทีมงาน เล่า

ส่ิงท่ีทีมงานทุกคนยืนยันท้ิงท้ายเป็นหมายเหตุสำาคัญในการทำางานกับเด็กและเยาวชนคือ การทำางาน

กับเด็กต้องเข้าใจเด็ก ต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเขาตลอดการเรียนรู้ ขอให้จับจ้องท่ีการ

เรียนรู้ของเด็ก วิธีพูด วิธีคิดของเด็ก แล้ววิเคราะห์ให้เข้าใจ แล้วจะหาวิธีการเข้าถึงพวกเขาได้ 

ซึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดๆ มากำากับ แต่ต้องใช้ใจนำาทาง

ทีมงานท่ีเป็นเครือข่ายจากหลายภาคี แต่ละคนนำาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และเคร่ืองมือ 

มาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นตัวหลอมรวม

ความแตกต่างให้ผสมกลมกลืน มิตรภาพจากการทำางานร่วมกันคือคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์การ

ทำางานของทีม ณ วันนี้หน่ออ่อนของคนที่ปลูกไว้ เพื่อหวังใจว่าเขาจะเติบโตไปดูแลสิ่งแวดล้อม

ได้หย่ังราก และปรากฏผลแล้วในบางพ้ืนท่ี หน่ออ่อนท่ีพร้อมจะเติบโตยังคงจะได้รับการหนุนเสริม

จากพี่ๆ ทีมงาน แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการไปแล้ว เพราะสายใจที่ถักทอได้กลายเป็นความผูกพันที่

เชื่องโยงระหว่างกันให้ต่อเนื่องไปตราบนานเท่านาน
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ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการปลูกใจรักษ์โลก
รัตนติกา เพชรทองมา ลัดดา วิไลศรี

จริยา ตาทิบ

ภาคีเครือข่าย
กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มนักวิชาการอิสระ

สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน วรรณา เลิศวิจิตรจรัส

ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน ไพลิน กล้าจริง

กลุ่มหุ่นไล่กา กลุ่มทำาดีมะ

พงศกร เถาทอง ชุติมา เรืองแก้วมณี

ว่าที่ รต. สุทธิลักษณ์ หนองแก้ว นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์

มณิสรา แสงประสงค์

สมาคมป่าชุมชนอีสาน ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

เกษณี ซื่อรัมย ์ ประเทศไทย

 สุภาภรณ์ ปันวารี
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การอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่า
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เพราะ “ป่า” คือ “บ้าน”
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง
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บา้นปา่ซาง อำาเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย ยังมคีวามอดุมสมบรูณข์องทรัพยากรธรรมชาตอิยูม่าก 

เห็นได้จาก “ป่าชุมชน” ที่ชาวบ้านมีการแบ่งการจัดการออกเป็น 3 ป่า ได้แก่ ป่าแพะ ป่าปง และ 

ปา่อ่าง แมจ้ะมปีา่มาก แตค่นกเ็ขา้ไปหาประโยชนจ์ากปา่มากตามไปดว้ย ทัง้หาของปา่ ตดัตน้ไม ้จนถงึ

ถางพื้นที่ป่า แม้จะมีกฎคุ้มครองป่า แต่เพราะไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง และไม่มีผู้รับผิดชอบรักษาป่า

โดยตรง ป่าชุมชนบ้านป่าซางจึงค่อยๆ เสื่อมโทรมลง กระท่ังเยาวชนกลุ่มฟรีด้อมโปรเจ็กต์ซึ่งเป็น

เยาวชนทีท่ำางานรว่มกบัมลูนธิวิฒันเสร ีหนว่ยงานต่อตา้นการคา้มนษุย ์เหน็ปญัหาเรือ่งปา่ในบา้น

ของตัวเองมาตลอด ได้รู้จักกับโครงการปลูกใจรักษ์โลกปีที่ 2 จาก พี่แข-นงนุช จำาปารัตน์ เจ้าหน้าที่

โครงการเดอะโซลดโ์ปรเจ็กต ์มลูนธิวิฒันเสร ีจงึตดัสนิใจลกุขึน้มาดแูลปา่ ดว้ยการสรา้งจิตสำานึกแก่

ชุมชน ภายใต้โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง อันหมายถึง “ร่วมแรงรักป่าซาง” หรือรว่มแรงรกัษาบา้น

ของพวกเขานั่นเอง

พ่ีแขบอกว่า เห็นว่าโครงการปลูกใจรักษ์โลกน่าสนใจ และเคยทำางานร่วมกับเด็กๆ ในชุมชนน้ีอยู่แล้ว 

เห็นเด็กๆ ที่นี่ไม่ค่อยผูกพันกับป่า คิดว่าโครงการนี้น่าจะทำาให้เขาเห็นความสำาคัญของป่าที่บ้าน

ตัวเองมากข้ึน อีกอย่างเราไม่ใช่คนพ้ืนท่ีน้ี ก็เลยอยากรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย โดยเรียนรู้ 

ไปพร้อมเด็กๆ

ดรีม-จุฑามาศ นาลัย หนึ่งในแกนนำาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่ 2 บอกว่า เธอเห็นว่า

ป่าที่บ้านของตัวเองค่อยๆ ลดลง จึงอยากทำาอะไรสักอย่าง เมื่อพี่แขมาชวน เธอและเพื่อนอีก 2 คน

คือ แคท-อังคณา หมื่นแก้ว และแจง-สุธิณี ละราธ ิจึงตอบตกลง 
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“ไดร้กัษาปา่ทีบ่า้นตวัเอง และไดใ้ชเ้วลาว่างมา

ทำาประโยชนเ์พือ่สงัคม” คอืเหตผุลทีท่ำาใหก้ลุ่มเยาวชน

ไม่ลังเลที่จะเข้ามาทำาโครงการ

กิจกรรมท�าเพ่ือป่า

เ น่ืองจากป่าชุมชนบ้านป่าซางมี ถึง 3 แห่ง  

กลุ่มเยาวชนจึงเร่ิมต้นทำางานด้วยการเลือกพ้ืนที่ 

ทำาโครงการที่ “ป่าปง” ซึ่งเสื่อมโทรมมากที่สุดและ  

เดินทางไปทำากิจกรรมได้สะดวก โดยปีนี้ทีมงาน 

เพิ่มกิจกรรมหลายอย่าง บางกิจกรรมก็ต่อยอดจาก

กิจกรรมเดิม บางกิจกรรมคิดขึ้นใหม่ และบางกิจกรรม 

ก็ใช้ทุนเดิมของชุมชน แต่ “เป้าหมาย” การทำางาน 

เพิ่มขึ้นคือ ต้องการสร้างความเข้มแข็งในการทำา

โครงการใหแ้กนนำาเยาวชนชุดปจัจุบนัจำานวน 10 คน 

และหาแนวร่วมเพิ่มอีก 10 คน ที่เห็นประโยชน์และ

ความสำาคัญของป่า 

เมื่อทีมพร้อม เป้าหมายพร้อม กิจกรรมพร้อม  

การทำาโครงการจงึเริม่ขึน้ ซ่ึงกจิกรรมแรกของนอ้งๆ เปน็

กิจกรรมประจำาปีของชุมชน คือ “วอล์คแรลล่ี” โดย 

พวกเขาได้เข้าไปร่วมจัดฐานการเรียนรู้ป่าดงพงพี 

ให้ชาวบ้านเรียนรู้พืชพรรณในป่า และถือเป็นการ 

เปิดตัวทีมงานให้เป็นที่รู้จักของชุมชน 

หลังวอล์คแรลลี่ผ่านไป ทีมงานได้ทำากิจกรรม  

“ผ้ามัดย้อม” เน่ืองจากต้องการนำาความรู้ด้านสีธรรมชาติ

ที่เคยศึกษาไว้ในปี 2 มาต่อยอด จากนั้นจึงเดินหน้าทำา

กิจกรรม “สำารวจป่าร่วมกับผู้รู้” เพื่อเตรียมตัวจัดค่าย

ให้น้องๆ ในหมู่บ้านกับกิจกรรมสำาคัญ “เปิดพื้นที่ 

ป่าเรียนรู้” และการคืนข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป

แม้เคยสำารวจปา่แลว้ในปทีี ่2 แต่เมือ่จะทำากจิกรรม

ในปีที่ 3 ก็ต้องสำารวจอีก เนื่องจากทำากิจกรรมคนละฤดู 

ย่อมมีพืชพรรณที่ต่างกัน คร้ังแรกพวกเขาสำารวจแค่ 

ไม้ใหญ่และไผ่ รอบน้ีจึงคิดสำารวจสมุนไพรและผักเพิ่ม 

เพราะชาวบ้านนิยมนำาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งวิธีการเก็บ

ความรู้จากป่าก็ไม่ยาก น้องๆ ใช้วิธีเด็ดตัวอย่างใบไม้

กลับมาสอบถามชื่อและสรรพคุณทางยาจากอุ้ยหวัง  

ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน 

จากน้ันนำาใบไม้เหล่าน้ันไปสตาฟฟ์เก็บเป็นฐานข้อมูล 

แต่ก็พบปัญหาเม่ือใบไม้ท้ังหมดถูกเจ้าหน้าท่ีดูแลมูลนิธิฯ 

เก็บทิ้ง กลุ่มเยาวชนจึงแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ข้อมูลที่

ได้ใส่กระดาษและรวมเป็นเล่มแทน จำานวนพืชพรรณ

ที่พบทั้งหมดแบ่งเป็นสมุนไพร 10 ชนิด ต้นไม้ 43 

ชนิด ม ี112 ต้นเปน็ตน้ไมใ้หญ่ เหตุผลทีต่อ้งรูจ้ำานวน

ต้นไม้แบบละเอียด ก็เพ่ือนำาไปเปรียบเทียบกับ

จำานวนต้นไม้ในอดีต 

เม่ือได้จำานวนต้นไม้แล้ว กลุ่มเยาวชนยังจัดกิจกรรม 

“สำารวจครัวเรือน” ซ่ึงก็คือการสำารวจข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากป่าของครัวเรือนต่างๆ จากนั้นนำาข้อมูล

ที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อ “คืนข้อมูลให้

ชุมชน” รับรู้ว่าตัวเองใช้ประโยชน์จากป่าไหนมากท่ีสุด 

เพ่ือช้ีให้เห็นถึงผลกระทบด้านรายได้ และแหล่ง

อาหารเมื่อปริมาณต้นไม้ในป่าลดลง โดยใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง 100 หลังคาเรอืน ไดร้ายไดเ้ฉล่ีย 200 กวา่บาท

ต่อ 1 ครั้งต่อ 1 ครัวเรือนที่เข้าไปเก็บของป่า ซึ่งกลุ่ม

เยาวชนบอกว่า จากการสอบถามผูป้กครอง จำานวนเงนิ

ดังกล่าวลดลงกว่าครึ่งท่ีเคยได้ แสดงว่าของป่าอาจมี

จำานวนลดลง 

เรียนรู้คณุค่าและความหมายของป่า

เมือ่ขอ้มูลเรือ่งปา่พรอ้ม กลุม่เยาวชนจงึเดนิหนา้

จัดกิจกรรม “เปิดพ้ืนท่ีป่าเรียนรู้” ซ่ึงเป็นค่ายท่ีชักชวน

เด็กๆ ในหมู่บ้านเดินข้ึนดอย ระหว่างทางหากเจอผัก

ชนิดไหนก็เก็บกลับมาประกอบอาหาร และตอบคำาถาม

ในใบงานเกี่ยวกับพืชในป่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เด็กๆ 

รู้จักและเห็นความสำาคัญของป่ามากข้ึน โดยกลุ่ม

เยาวชนได้ขอความช่วยเหลือจาก พ่ีต้อย-วรรณภา  

เชื้อเมืองพาน และ ลุงชัด ทิพย์สุภา ปราชญ์ชาวบ้าน 

พาเดนิสำารวจปา่และใหค้วามรูเ้รือ่งปา่ ความออ่นนอ้ม

ในการเข้าหาผู้ใหญ่ และการเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
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ชาวบ้านของเด็กๆ ทำาให้พี่ต้อยเกิดความเอ็นดู พร้อมจะสนับสนุนการทำางานของพวกเขาอย่าง

เต็มที่

หยก-ขตัยิาภรณ ์ถงุแกว้ บอกถงึผลตอบรบัจากกจิกรรมนีว้า่“เด็กๆ ในหมู่บา้นไดรู้จั้กกบัป่า ทำาให้

บางคนสนใจมาชว่ยกลุม่ของพวกเราทำากจิกรรม และอยากมาทำาอกี แตค่งตอ้งเปล่ียนพืน้ที ่เพราะดอย

ชันเกินไป เดินค่อนข้างยาก”

เมือ่ใกลจ้บโครงการ กลุม่เยาวชนสรปุผลการทำางาน โดยนำาขอ้มลูทีไ่ดส้ำารวจมาเผยแพรใ่น

กิจกรรม “คืนข้อมูลให้ชุมชน” ซึ่งในวันน้ันกลุ่มเยาวชนบอกว่า มีทั้งชาวบ้านท่ีเห็นด้วยและ

สนับสนุนเรื่องการรักษาพื้นที่ป่า และมีบางส่วนที่มองไม่เห็นความจำาเป็นที่ต้องรักษาพื้นที่ป่า

สำาหรับกิจกรรมส่งท้ายของกลุ่มฟรีด้อมโปรเจ็กต์คือ “จัดนิทรรศการ” เพ่ือส่งมอบความรู้สู่สาธารณะ 

โดยจัดเป็นนิทรรศการประมวลภาพกิจกรรม และสรุปความรู้ไว้ในห้องสมุดของมูลนิธิฯ ดรีมเล่าว่า  

“ทีเ่ลอืกตัง้ไวใ้นหอ้งสมดุ เพราะทกุวนัเสารเ์มือ่มเีดก็มาทำากจิกรรม เขาจะไดอ้า่นและเลน่เกมตอ่จิก๊ซอว์

รูปกิจกรรม ซึ่งก็มีน้องสนใจและมาถามว่า พี่ดรีมนี่รูปป่าบ้านเราหรอ พวกเราจึงตั้งใจจัดนิทรรศการนี้

ไปเรื่อยๆ”

บทเรียนจากป่า

กวา่จะถงึปลายทางของโครงการ เยาวชนกลุม่ฟรด้ีอมโปรเจก็ตส์ะท้อนปญัหาเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่

บทเรียนสำาคัญของการทำางานเป็นทีมคือ “การประชุม” 

ดรีม ในฐานะหัวหน้าทีมยอมรับว่า เธอเรียกประชุมแบบกระช้ันชิดมากเกินไป พอได้รับคำาแนะนำา

จากพี่แขก็อยากพูดคุยทันที จึงนัดเพ่ือนผ่านเฟซบุ๊ก คนที่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กตอนน้ันก็จะไม่ได้มา หรือ

บางครั้งนัดกันล่วงหน้าแล้วถ้าเพื่อนลืมหรือติดกิจกรรมที่โรงเรียนก็มาไม่ได้ พอมาไม่ครบ เวลาทำางาน 

ด้วยกันจึงมีปัญหา

ปัญหาที่ดรีมกล่าวถึงคือ การประสานงานกับองค์กรภายนอก แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ  

ความไม่เข้าใจระบบการทำางานของทีมงาน และการทำางานทับซ้อนหน้าที่กับเพ่ือน แต่ทุกคน

ยอมรับว่า การทำางานในโครงการนี้เป็นแบบฝึกหัดบทแรกที่จำาลองการทำางานและการปรับตัว 

ใหเ้ข้ากับสงัคมในอนาคตของพวกเขา ขอ้ผดิพลาดตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จงึเปน็ขอ้ดทีีท่ำาใหพ้วกเขาได้

เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ขณะที่ เหรียญ-กรณิกา นวลคำา กล่าวตรงไปตรงมาว่า โครงการนี้เปลี่ยนแปลงตัวเธอชนิดที่ 

เรียกว่า “ฟ้ากับเหว”

“เม่ือก่อน หนูไม่ค่อยอยู่กับคนอ่ืน ชอบอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยเสนอความคิดเห็น ไม่กล้าท้วงคนอ่ืน 

แต่พอเข้าโครงการก็มีมุมมองท่ีสมเหตุสมผลมากข้ึน กล้าคุยกับคนท่ีไม่สนิท กล้าแสดงความคิดเห็น

ตอนที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่ค่อยถูกใจ รอคนอื่นพูดเท่าไรก็ยังไม่เข้าประเด็น หนูทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้น

พูดเอง ทำาให้หลังจากนั้นหนูกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าท้วงคนอื่น”
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อีกหน่ึงสาวน้อยท่ียืนยันหนักแน่นถึงความเปล่ียนแปลงของตัวเองหลังเข้ามา

ทำาโครงการคือ ออย-พัชรดา ใจดี ที่บอกว่า เมื่อก่อนเวลาต้องพูดในวงประชุม 

เธอจะร้องไห้เสมอ เพราะรู้สึกไม่กล้า ทว่าเมื่อลองค่อยๆ แสดงความคิดเห็น

ไปเรื่อยๆ ทำาให้เธอกล้ามากขึ้น และกล้าออกมาเป็นผู้นำาในอีกหลายเรื่อง 

กระทั่งตอนนี้เธอกล้าก้าวขึ้นสู่การเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนแล้ว

ส่วนอีก 2 สาว ไอซ์-อริสรา สุดา และ แหม่ม-สุพัตรา เชื้อเมืองพาน  

ทีจ่บัพลดัจบัผลมูารว่มทมีตามคำาชวนของพี่ๆ  อยา่งไมต่ัง้ใจ กไ็ดพ้บความมุง่มัน่

ต่อการรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกิจกรรมภายในตัวเอง 

สำาหรับ ซิกกี้-ปิยะธิดา ตุงคบุร ีเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่า เธอกล้าแสดง

ความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำามากขึ้น แถมที่บ้านยังสนับสนุนให้ทำาโครงการ 

เพราะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆ 

ขณะท่ีหยก เสริมถึงประโยชน์ของโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การเข้าค่าย

แต่ละครั้ง เธอจะได้แนวคิดจากทีมพ่ีเลี้ยงที่คาดไม่ถึงกลับไปด้วย พอไป 

ทำากิจกรรมท่ีโรงเรียน เธอจึงมีความคิดท่ีต่างจากคนอื่น ซึ่งช่วยแก้ปัญหา

ได้ดีขึ้น

สำาหรับดรีมที่ต้องทำาหน้าที่ทั้งหัวหน้าทีมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ต้องเตรียมสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย บอกว่า เธอรู้สึกกดดันและเครียด

มากที่ต้องรับภาระพร้อมกัน แต่เธอก็เลือกจะไม่ทิ้งทางใดทางหนึ่ง เพราะ

นี่คือความรับผิดชอบ 

“เวลาทำางานหนูพยายามทุ่มเททุกอย่าง พยายามมาเช้ากว่าน้อง เพ่ือให้

เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะการทำางานเป็นทีมเหมือนกับรถแข่ง ต้องมี 4 ล้อ 

ถ้าขาดล้อใดล้อหนึ่งไป ก็ไม่สามารถไปต่อได้ ตัวหนูคือล้อหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้อง

นำาพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้”

พี่แข สรุปทิ้งท้ายถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 2 ปี ของกลุ่มฟรีด้อม

โปรเจ็กต์ว่า จากปีแรกที่เธอต้องลงมือทำาให้เด็กๆ ดูเป็นตัวอย่าง มาปีนี้เธอ

สามารถปล่อยให้เด็กๆ ลงมือทำาเองได้ และวางบทบาทของตัวเองไว้เป็นแค่ 

ที่ปรึกษา เธอจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กๆ มากขึ้น

“น้องๆ กล้าคิด กล้าทำามากขึ้น เพราะไม่ค่อยได้ทำากิจกรรม นี่จึงเป็น

กิจกรรมแรกท่ีเขาได้เจอเพ่ือนๆ จากท่ีอ่ืน นอกจากเพ่ือนในหมู่บ้าน เห็นชัด

ว่าพวกเขารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม จากแต่ก่อนคิดแต่เรื่องเรียนและเรื่อง

ของตัวเอง ตอนน้ีคิดเรื่องของหมู่บ้าน เร่ืองชุมชนมากขึ้น คิดได้เองโดย 

ไม่ต้องรอเราบอกให้ทำาอะไรอีกแล้ว”
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โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง 
ที่ปรึกษาโครงการ นงนุช จำาปารัตน์

ทีมงาน

จุฑามาศ นาลัย กรณิกา นวลคำา 

ปิยะธิดา ตุงคบุรี  ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว 

พัชรดา ใจดี  อริสรา สุดา 

สุพัตรา เชื้อเมืองพาน
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ต่อกล้า...ต่อชีวิต
โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน

45



“ตอ่ใหค้นตดัปา่ไปครัง้ละเปน็รอ้ยตน้ แตส่องมอืปลกูไดท้ลีะตน้ก็ตอ้งทำา...ทอ้แตก็่ไมถ่อย” 

คอืเสียงสะท้อนทีก่อ้งอยูใ่นใจของเยาวชนกลุม่หน่ึงแหง่ชมุชนบา้นสาแพะ อำาเภอแจห่้ม จงัหวดัลำาปาง

ตามรอยพระนักพัฒนาข้ึนไปทางตอนเหนือของประเทศไทยในชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง พื้นที่ราว  

60 ไร่ของป่าม่อนต้นลาน ตำาบลสาแพะ อำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง ก็มีสภาพไม่ต่างจากป่าที่อื่นๆ 

จากป่าไม้หนาทึบที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิด กลับถูกคนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ตัด

ไปใช้ประโยชน์จนร่อยหรอ เมื่อความแห้งแล้งมาเยือน วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมต้องหยุดชะงัก ตามมา

ด้วยปัญหาไฟไหม้ป่าทั้งจากความสะเพร่าของคนและธรรมชาติ 

ป่าชุมชนตำาบลสาแพะมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ป่าม่อนต้นลาน และป่าสาสบหก อาจจะเป็นโชคดีของ

ชุมชนบ้านสาแพะที่มี พระครูสันติพนารักษ์ พระนักพัฒนา เจ้าอาวาสวัดสาแพะ เป็นตัวอย่างให้

คนในชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนเห็นถึงความพยายามในการฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชนให้คงอยู่  

ถึงแม้ป่าท้ังสองจะอยู่คนละฝากฝ่ังของตำาบล แต่เพราะป่าชุมชนเป็นของทุกคน พระครูจึงลงมือปลูกป่า

และจัดพิธีกรรมบวชป่าทั้ง 2 แห่งต่อเนื่องมานานนับสิบปี แม้ว่าแรงคนปลูก...จะไม่เร็วเท่าแรงคนตัด

ก็ตาม 

มาส-วัชระพงษ์ สุขพรรณ์ ประธานกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด บอกว่า เขามักได้ยินพระครู 

เทศนธ์รรมและอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งป่าแกส่าธชุนในวนัสำาคัญทางศาสนาอยูเ่สมอ พระครสูนัตพินารกัษ์

จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้กลุ่มเยาวชนก้าวข้ึนมารับผิดชอบ โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน 

ด้วยตัวเอง เพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน
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“โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนเรียนรู้ประโยชน์ของป่าและเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมทั้งเพ่ือส่งสารต่อให้คนในชุมชนเข้าใจสภาพปัญหาป่าชุมชน
ในปัจจุบัน แล้วหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลป่าให้คงอยู่ ก่อนที่จะสายเกินไป”

“ต้ังแต่จำาความได้เวลาพ่อแม่พาไปวัดก็ได้ฟังพระครู

พูดถึงป่าให้ญาติโยมฟังมาตลอด หลายครั้งพระครู 

เอ่ยปากชวนพวกเราไปรว่มกจิกรรมบวชป่า เรือ่งปา่เลย

กลายเป็นสำานึกที่ติดตัวมาโดยไม่รู้ตัว พอมีโครงการ 

ปลูกใจรักษ์โลกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติเข้ามา เราเลยทำา เพราะไหนๆ ก็ทำากิจกรรม

อื่นๆ ในชุมชนอยู่แล้ว ทำาอีกอย่างคงไม่น่าจะเป็นอะไร 

และคงไม่มีอะไรยาก” มาส กล่าว 

 

คิดเอง...ท�าเอง

การร่วมกิจกรรมที่ผู้ใหญ่คิดให้ทำา กับเมื่อต้องคิด

และทำาด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นนั้นต่างกัน กลุ่มเยาวชน 

ฮกับา้นเกดิ บอกวา่ ชว่งเวลาปรบัตวัทำางานในตอนแรก

นั้นยากมาก เพราะพวกเขาไม่เคยทำาโครงการที่ต้องมี

การวางแผนระยะยาว และต้องคิดแบบมีเหตุผลประกอบ

การทำากิจกรรมทุกขั้นตอนแบบนี้มาก่อน ทำาให้ขาด

ความเข้าใจจนเกิดความกลัว เพราะปกติจะทำาตามที่

พระครูบอก หรือทำาตามที่ผู้ใหญ่คิดมันก็ง่าย เพราะเรา

แค่ไปช่วยทำา แต่โครงการนี้ต้องคิดเองตั้งแต่ต้น แล้วทำา

เองด้วย มันเลยยาก เพราะเราไม่มีความรู้ และไม่เคย

ทำามาก่อน...ทำาแล้วกลัวว่าต้องทำาอะไรต่อ กลัวว่าจะ 

ทำาไม่ได้...แต่แปลกที่เมื่อได้ลงมือทำาจริงๆ ความกลัว 

หายไปเลย ทำาให้ได้เรียนรู้ว่าที่กลัว เพราะยังไม่ได้ทำา

โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน  

มเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนในชมุชน

เรียนรู้ประโยชน์ของป่า และเข้าใจถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังเพื่อส่งสารต่อให้คนใน

ชุมชนเข้าใจสภาพปัญหาปา่ชมุชนในปจัจบุนั หนัมา

รว่มมือกนัอนรุกัษแ์ละดแูลปา่ใหค้งอยู ่กอ่นท่ีจะสาย

เกินไป

ในฐานะประธานกลุ่ม มาสให้เหตุผลที่เลือกป่า

ม่อนต้นลานเป็นจุดเริ่มต้นในการทำาโครงการ ทั้งที่เขา

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้กับป่าสาสบหกมากกว่าว่า  

ป่าม่อนต้นลานเป็นผืนป่าที่ได้รับความสนใจทั้งจาก

คนในและนอกชุมชนน้อยกว่าป่าสบหก เห็นได้จาก 

ปา่แหง่น้ีมบีรษิทัเอกชนเขา้มาทำากจิกรรมเพือ่สงัคมและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น การสร้างฝายและการรณรงค์ต่างๆ 

อยา่งตอ่เนือ่ง เลยอยากเปน็สว่นหนึง่ในการเขา้มาดูแล

และให้ความสนใจป่าม่อนต้นลานบ้าง

“ป่าของเรา คนในชุมชนควรช่วยกันดูแลรักษา 

ไม่ใช่ตั้งตารอคอยให้คนอื่นมาช่วยอยู่ตลอด” 

“ทีม”	ต้องก้าวไปพร้อมกัน

ด้วยเป็นเด็กในชุมชนและเคยทำากิจกรรมเพ่ือชุมชน

ด้วยกันมาก่อน การรวมกลุ่มทำางานน่าจะทำาได้ไม่ยาก 

แต่เมื่อกลุ่มไม่เป็นกลุ่ม...งานจึงไม่เดินหน้า

กิจกรรมสำารวจป่าและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก

คนในชุมชนเป็นงานแรกที่กลุ่มเยาวชนต้องทำา เริ่มจาก

ทำาความรู้จักป่าด้วยการเข้าไปสำารวจข้อมูลพันธุ์ไม้และ

สัตว์ป่า แล้วเชื่อมโยงข้อมูลผืนป่าม่อนต้นลานในอดีต

จากการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชน เพื่อให้เห็นภาพ 

ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันให้ได้ 

มากที่สุด

การสำารวจป่าทำาให้ได้ข้อมูลสภาพความเป็นจริง 

ในปจัจบุนั ยกตวัอยา่งเชน่ ชนดิพชืพนัธุไ์ม ้ทัง้ไมย้นืตน้ 

ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และพืชผลที่กินได้ รวมถึงสัตว์ที่อาศัย

อยู่ในป่า
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ส่วนการสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยการสอบถามถึงสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีย้อนกลับไป

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งสามารถนำามาเปรียบเทียบกับสภาพป่าในขณะนี้ได้ 

2 ปีในการทำาโครงการ ปีแรกเป็นปีที่มีปัญหาด้านการจัดการเวลามากที่สุด อุ้ม-กุลธิดา ขยันดี 

เล่าว่า ในช่วงต้นของการทำาโครงการ แต่ละคนไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาโครงการ 

มากพอ ทำาให้ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำากิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันได้ จนเกิดปัญหา 

เนื่องจากเข้าใจขั้นตอนการทำางานไม่ตรงกัน 

มาส วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองจากการทำางานในปีแรกว่า เป็นเพราะเขาไม่มีความอดทน

และใจรอ้นเกนิไป ตอนนดัไปสำารวจปา่ นดัๆ กันแลว้กม็าสาย บางคนไมม่า เลยตดัสนิใจเขา้ไปสำารวจ

และทำาทุกอย่างเอง โดยไม่ปรึกษาและไม่รอใคร ทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องป่าเลย คิดแค่ว่าในเมื่อนัดแล้ว

ไม่มีใครมา ไปเองคนเดียวก็ได้ ผลคือเข้าไปสำารวจแล้วกลับออกมาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไร เพราะไม่รู้จะไป

เก็บข้อมูลอะไร เข้าไปมั่วๆ เสียเวลาเปล่า

นอกจากนี้ เมื่อแกนนำาเยาวชนแต่ละคนไม่มีเวลา คิดว่า “ทำาให้เสร็จๆ ไป” เป็นอุปสรรคทาง

ความคดิอกีอยา่งหนึง่ทีเ่ขา้มาขดัขวางการทำางาน ยกตวัอยา่งการทำาโครงการปแีรก ทัง้ทีพ่วกเขาวางแผน

ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเอง แต่เพราะไม่สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและทำาโครงการได้ 

จึงทำาได้แค่แจกแบบสอบถามให้คนในชุมชนช่วยตอบคำาถาม 

แพรว-เกล็ดตะวัน มีกำาไร บอกว่า ถึงแม้แบบสอบถามจะครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการท้ังหมด  

ทั้งเรื่องประวัติป่าม่อนต้นลานและการใช้ประโยชน์จากป่า แต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ขาดการ

วางแผน ทำาให้ข้อมูลตกหล่น เนื่องจากไม่ได้ติดตามเก็บแบบสอบถามจากชาวบ้านจนครบถ้วน ทั้งยัง

ไม่มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแกนนำาโครงการและผู้ใหญ่ในชุมชน 

ข้อบกพร่องจากความไม่เข้าใจงานและการทำางานโดยปราศจากทีมเวิร์ค ส่งผลให้การทำาโครงการ

ปีแรกของกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดไม่สามารถเก็บข้อมูลป่าที่น่าเช่ือถือได้ดีพอ เป้าหมายที่วางไว้ว่า 

จะเก็บข้อมูลชาวบ้านทั้งหมด 30 เปอร์เซ็นต์จากร้อยกว่าหลังคาเรือนคลาดเคล่ือน และไม่ได้ข้อมูล

เฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มเยาวชนไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องการได้ข้อมูลป่าชุมชนแห่งไหน ทำาให้ได้

ข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั้ง 2 ป่า แทนที่จะเป็นป่าม่อนต้นลานแห่งเดียว เมื่อข้อมูลที่ได้ไม่มีคุณภาพ 

จึงไม่สามารถนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้

“ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะอธิบายสภาพปัญหาของป่าม่อนต้นลานได้เลย” อุ้ม กล่าว

ด้วยเหตุนี้ในปีที่ 2 ของการทำาโครงการ พวกเขาจึงวางแผนลงเก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มขึ้นจาก  

30 หลังคาเรือนเป็น 60 หลังคาเรือน ใช้วิธีลงไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองและให้สมาชิกในกลุ่มที่ไม่ใช่ 

แกนนำา แตม่คีวามสนใจทำากจิกรรม พดูคยุสอบถามจากพอ่แมโ่ดยตรงเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามละเอียด

และน่าเชื่อถือมากขึ้น

“เราพยายามดงึใหน้อ้งๆ และผูป้กครองมาทำากจิกรรมร่วมกนั เพือ่สรา้งความสัมพนัธ์ทีด่ ีผูป้กครอง

จะได้รับรู้ในสิ่งที่เด็กทำาด้วย” อุ้ม กล่าว
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ปรับ	เปลี่ยน	และเรียนรู้

“แกนนำาปีแรกมีอยู่ 12 คน ปีน้ีเหลือพวกเราทำา

หลักๆ กันอยู่ 5 คน แต่เราก็ไม่ท้อถอยหรือรู้สึกน้อยใจ 

เพราะเข้าใจได้ว่าในปีแรกพวกเราไม่ได้เตรียมความพร้อม

ของตัวเองดีพอ ไม่สามารถสื่อสารให้สมาชิกในกลุ่ม

เข้าใจการทำางานในทิศทางเดียวกันได้” มาส เอ่ยขึ้น 

บทเรียนจากการไม่รับฟังผู้อ่ืน และไม่ทำางานเป็นทีม

ทำาให้เสียเวลา ทั้งข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่มีคุณภาพมากพอที่

จะนำามาใช้ประโยชน์เพื่อสานต่อโครงการได้ ด้วยเหตุนี้

พวกเขาจึงนำาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา

เปน็บทเรยีน เพือ่ปรบัปรงุตวัเองและการทำางานของทมี

“ปีแรกยอมรับเลยว่าผมฉายเด่ียว ใช้ตัวเองเป็น

ศูนย์กลาง ทำาอะไรไม่รอ ไม่ถามใคร ป่าใหญ่ขนาดน้ัน 

ผมคนเดยีวทำาอะไรไมไ่ดห้รอก เราตอ้งชว่ยกนั” มาส 

สะท้อนความคิด แล้วย้ำาว่า การทำางานเป็นทีมต้อง

แยกภาวะความเป็นผู้นำาออกจากการเป็นนักตัดสิน 

ต้องวางระเบียบและข้อตกลงในกลุ่มให้ได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องทำางานร่วมกันมากกว่า 1 คน

เมือ่ความคดิ วธิกีารทำางานตกตะกอน พวกเขา

จึงวางแผนการทำางานระยะยาว โดยกำาหนดเป็น

ปฏิทินกิจกรรม เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบริหาร

จัดการเวลา ทำาให้สมาชิกในกลุ่มกลับมาทำางาน 

ร่วมกันได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ปฏิทินการทำางาน 

ยังช่วยให้พวกเขาแบ่งบทบาทหน้าที่กันง่ายขึ้น  

ยิง่เมือ่เปดิโอกาสใหส้มาชกิทกุคนชว่ยคดิและแสดง

ความคิดเห็น งานจึงเดินหน้าได้อย่างเป็นระบบ 

เพราะแตล่ะคนรูว้า่ตวัเองมบีทบาทหนา้ทีอ่ะไร และ

ต้องรับผิดชอบอะไรในแต่ละกิจกรรม ทั้งยังจัดสรร

เวลาทำาโครงการและแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้ลงตัว 

“ก่อนหน้านี้เวลาเรียกประชุมเราจะเรียกแบบ

กะทนัหนัมาก จงึไมแ่ปลกทีห่ลายคนมารว่มประชมุดว้ย

ไม่ได้ เพราะติดธุระส่วนตัว แต่พอเราวางแผนระยะยาว

วา่เดอืนนีจ้ะทำากจิกรรมอะไร อาทติยน์ี ้วนันีจ้ะทำาอะไร 

แต่ละคนจึงจัดสรรเวลาของตัวเองได้ ตอนไหนควรแบ่ง

เวลาใหก้บัการเรยีน ตอนไหนออกมาทำากจิกรรม ถา้งาน
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โรงเรยีนและโครงการชนกนัจนเลือ่นไมไ่ดจ้รงิๆ แกนนำาคนทีว่า่งกต็อ้งเขา้มารบัผิดชอบสานงานไปก่อน” 

มาส ย้ำาภาพการทำางานของทีม

ขณะท่ีอุ้ม ย้ำาว่า ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทำางานของทีม หลังมีการวางแผนงานระยะยาว

อยา่งชดัเจน คอื สมาชกิกลุม่มาประชมุกนัไดอ้ยา่งพรอ้มเพรยีง เปน็การสรา้งโอกาสใหท้มีไดแ้ลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกัน ยิ่งประชุมก็ยิ่งได้ไอเดียจากคนอื่น การทำางานก็สนุกและง่ายขึ้น

ด้วยเหตุนี ้“การประชุม” จึงไม่ใช่เรื่องน่าขยาดสำาหรับกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดอีกต่อไป พวกเขา

สามารถพัฒนารูปแบบการประชุมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการมอบหมายโจทย์การบ้านหรือ

ประเด็นการประชุมในวาระถัดไปให้สมาชิกทำาการบ้านมาก่อนล่วงจะได้ไม่ใช้เวลาประชุมมากเกินไป 

ส่วนกลวิธีที่ใช้ในการสร้างสีสันและค้นสาระที่ต้องการในเชิงลึก พวกเขานำาวิธีการเขียนลงกระดาษที่ได้

เรียนรู้จากการอบรมจากพี่ๆ โครงการปลูกใจรักษ์โลกมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 

การเขียนส่ือสารส่ิงท่ีต้องการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือนำาเสนอลงในกระดาษ เป็นการตกตะกอน

สิ่งที่แต่ละคนคิดออกมาเป็นตัวอักษรแทนคำาพูด ตัวอักษรที่ว่ามีน้ำาหนักในการสื่อสารเชิงลึก เนื่องจาก

ผู้เขียนมีเวลาคิดก่อนเขียน มากกว่าคิดแล้วพูด

“ไม่กล้าพูด กลัวพูดไม่ถูก แต่ถ้าเขียนจะมีเวลาคิดเยอะกว่า ไม่ต้องเขินและเกร็ง” แพรว กล่าว

สร้าง	“มูลค่าต้นไม้”	ให้เป็นดัชนีชี้วัด

เมื่อจัดทัพ จัดทีม และวางแผนการทำางานลงตัว คำาถามคือ “ข้อมูล” ที่ได้มาจะสื่อสารให้คนใน

ชุมชนเห็นถึงผลเสียของการตัดไม้ทำาลายป่าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นได้อย่างไร 

การสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำาลายไป คือ คำาตอบของโจทย์นี้

“ถ้าเราพูดว่ามีคนตัดต้นไม้ออกไป 2 ต้น ฟังแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอะไร แต่ถ้าเรา

แปลงค่าต้นไม้ 2 ต้นเป็นมูลค่า ยกตัวอย่าง ต้นไม้ 2 ต้นคิดเป็นมูลค่า 2 หมื่นบาท ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

จากการรบัรูข้อ้มลูจะแตกตา่งกนัทนัท ีตน้ไมห้ายไป 2 ตน้ เทา่กบัชมุชนของเรา ปา่ของเราจา่ยเงนิออก

ไปให้คนอื่นฟรีๆ” มาส อธิบาย

กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด เน้นย้ำาว่า การสร้างความตระหนักรู้ต้องทำาให้คนในชุมชนเห็นผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ด้วยการฉายให้เห็นภาพใหญ่แล้วค่อยสาวมาถึงชีวิตประจำาวันของคนในชุมชน

“การประชุม” จึงไม่ใช่เรื่องน่าขยาดส�าหรับกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดอีกต่อไป
พวกเขาสามารถพัฒนารูปแบบการประชุมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ด้วยการ
มอบหมายโจทย์การบ้านหรือประเด็นการประชุมในวาระถัดไป ให้สมาชิก
ท�าการบ้านมาก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่ใช้เวลาประชุมมากเกินไป ส่วนกลวิธีที่ใช้
ในการสร้างสีสันและค้นสาระที่ต้องการในเชิงลึก พวกเขาน�าวิธีการเขียน 
ลงกระดาษที่ได้เรียนรู้จากการอบรมจากพ่ีๆ โครงการปลูกใจรักษ์โลก
มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล”
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“เราบอกวา่เดมิปา่สมบรูณ ์สามารถเกบ็ของปา่

ออกมากนิมาขายได ้กใ็หค้นในชมุชนลองคดิครา่วๆ 

วา่ เหด็โคน เห็ดน้ำาผึง้ หน่อไม ้ผกักดู ผกัหวานทีเ่กบ็

มาในปีๆ หนึ่งคิดเป็นเงินเท่าไร ตอนนี้ป่าไม่มีผัก 

ไมม่เีหด็ใหเ้กบ็แลว้ นัน่หมายถงึตอ้งใชเ้งนิไปซือ้พชื

ผักเหล่านั้นเป็นจำานวนเงินกี่บาท การอธิบายแบบนี้

จะทำาใหค้นในชมุชนเหน็ภาพวา่เขาเคยไดอ้ะไร และ

เสียอะไรไป” อุ้ม อธิบายต่อ

มาส บอกว่า เร่ืองท่ีคนท่ัวไปมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา 

อย่างการตัดไม้ไผ่จากป่ามาเหลาเพ่ือทำาเป็นไม้ค้ำายัน

สำาหรับปลูกไม้เลื้อยท่ีมีนายทุนเข้ามาส่งเสริมให้ปลูก 

เช่น มะระ แตงกวา แตงโม และฟักทอง ก็สามารถนำา

มาแปลงเป็นมูลค่าได้

“ต่างคนต่างไปตัดไม้ออกมา เพียงเพราะคิดว่า

มีอีกเยอะ สุดท้ายแม้แต่ไม้ไผ่ก็ยังลดลงอย่างเห็น 

ได้ชัด” 

“การมีส่วนร่วมของชุมชน” 
ปลายทางความส�าเร็จ

ด้วยประเมินการทำางานของกลุ่มได้ว่ายังขาด  

“การมีส่วนร่วมกับชุมชน” กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด 

จึงจัดการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพ่ือแนะนำา

โครงการ แนะนำาตัวเอง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่า 

ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 18.30 น. 

โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สร้างความ 

คุ้นเคยและให้ความรู้แก่คนในชุมชน

“ผู้ใหญ่หลายคนก็มาทักมาถามว่าใช่กลุ่มพวกเรา

หรอืเปลา่ทีไ่ปประชาสมัพนัธ ์เขาบอกว่าพดูจาชดัเจนด ี 

มีสาระ แต่อาจจะหลุดตลกขำาๆ กันเองบ้าง เราก็ต้อง

ปรับปรุง” อุ้ม กล่าว

นอกจากนี้ยังใช้งานบุญรอยพระบาทของหมู่บ้าน 

เป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่ง 

ได้รับการตอบรับจากเด็กและเยาวชน รวมถึงชาวบ้าน

เป็นอย่างดี
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“เราไม่ได้จัดบูธให้ความรู้ แต่เราทำาโปสการ์ดรูปสถานที่สำาคัญในชุมชน ต้นไม้ประจำาถิ่น และให้

ขอ้มูลเกีย่วกบัตน้ไมท้ีมี่ประโยชนใ์นปา่ลงไปในโปสการด์ดว้ย ภาพพวกนีเ้ปน็ภาพทีพ่วกเราถา่ยตอนไป

ลงพื้นที่ ทำามา 120 แผ่นก็หมด แล้วมีคนมาถามหาเพิ่มอีก” มาส กล่าว

“สามัคคี”	คือ	“พลัง”	

2 ปีของการทำาโครงการ แม้จะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่กลุ่มเยาวชนก็ได้เรียนรู้และ

พัฒนารูปแบบการทำากิจกรรมของตัวเอง แม้แกนนำามีจำานวนน้อยลง แต่ความสามัคคีกลับมีมากขึ้น

“แกนนำาหลักๆ มีกันไม่กี่คน แต่เราคุยกันได้ทั่วถึง พอจัดกิจกรรมก็ได้น้องๆ มาช่วย ตอนนี้มีน้อง 

8 คนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งต่อไป เป็นน้องประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้ามาช่วย

แบ่งเบางานด้านการจดบันทึกข้อมูล เพราะน้องๆ จดละเอียดและจับใจความเก่ง” มาส กล่าว

ด้านอุ้ม สะท้อนว่า จากเดิมที่เป็นคนขี้หงุดหงิด ไม่ชอบทำางานร่วมกับใคร แต่ตอนนี้กลับชอบ

การทำางานเปน็ทมี เพราะมโีอกาสเรยีนรูน้สิยัใจคอและมมุมองความคดิของคนอืน่ ทัง้ยงัได้ฝกึฝน

ทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัวเข้าหาผู้อ่ืนได้ดีข้ึน เห็นชัดเลยว่าข้ีสงสัยมากข้ึน 

อยากรู้ อยากถาม อยากเข้าไปคุยกับคนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กลับมา

ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพรวมต่อชุมชน ถึงแม้จะไม่เห็นความสมบูรณ์ของป่าอย่าง

ทันตา แต่กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดกล่าวอย่างมั่นใจว่า ชาวบ้านรับทราบข้อมูล แล้วหันมาสนใจ 

สอดส่องดูแลป่ามากขึ้น

“เดีย๋วนีเ้วลาชาวบา้นเหน็พริธุวา่ใครจะเขา้มาตดัไมใ้นปา่ เขาจะบอกตอ่ๆ กนัเอง อาจจะแจง้

กำานันหรือใครให้เข้ามาช่วยดู” แพรว กล่าว

ด้าน แอล-ชิดชนก หล้าปาวงศ์ แม้จะเป็นแกนนำารุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมโครงการได้ไม่นาน  

แต่เพราะรุ่นพ่ีทำางานให้เห็นเป็นตัวอย่าง เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรม แอลจึงมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ 

ด้วยมีความอยากทำาและมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วเป็นทุนเดิม 

“ถ้าพี่ๆ อยากให้ออกความคิดเห็นอะไร ถ้าเราพอคิดได้ก็จะช่วยเสนอ พี่ๆ ทำาอะไรก็อยากเข้า 

มาช่วย เพราะเห็นว่าสิ่งที่ทำาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเอง มาทำางานแบบนี้มันเหนื่อยก็จริง แต่ได้

สร้างประโยชน์ ถ้าอยู่บ้านเฉยๆ นอกจากการบ้านการงานของตัวเอง เราก็ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไร 

อีกอย่างถ้าเราสนุกไปกับการทำางาน มันก็ไม่เหนื่อย แต่ถ้ามีความขี้เกียจ ทำาอะไรก็เหนื่อย ทำาแบบ 

ขอไปที งานที่ออกมาก็ไม่มีคุณภาพ ก็อย่าทำาดีกว่า”

“ชอบการท�างานเปน็ทีม เพราะมีโอกาสเรียนรู้นิสัยใจคอและมุมมองความคิด
ของคนอื่น ทั้งยังได้ฝกึฝนทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัวเข้าหา
ผู้อื่นได้ดีขึ้น เห็นชัดเลยว่าขี้สงสัยมากขึ้น อยากรู้อยากถาม อยากเข้าไปคุยกับ
คนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เปน็ประโยชน์กลับมา”
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เช่นเดียวกับมาสที่ยอมรับว่า โครงการนี้ช่วยพัฒนาให้คนขี้เกียจอย่างเขา 

มคีวามตืน่ตัว รูจ้กัรบัผดิชอบตอ่ตวัเองและสว่นรวมมากขึน้ เม่ือกอ่นทำาอะไร

ก็แค่ทำาให้เสร็จๆ ไป ไม่เคยคิดหรือมีเป้าหมายว่าจะทำาไปเพื่ออะไร ออกมาทำา

กิจกรรมแต่ทำาแบบคนขี้เกียจ พอมาทำาโครงการเราต้องคิดเอง ก่อนหน้านี้เรา

ช่วยกันรักษาป่า แต่คนอ่ืนก็ยังตัดอยู่ ก็คิดได้ว่าทำาไมเราไม่ทำาให้คนที่ตัด

เลิกตัด ด้วยการให้ความรู้ไปพร้อมๆ กับทำาให้คนในชุมชนหวงแหนป่า หันมา

ช่วยกันสอดส่องดูแล ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความเปล่ียนแปลง แม้จะเล็กน้อย  

แต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำา

“ตอ่ให้คนตดัปา่ไปครัง้ละเปน็รอ้ยตน้ แตส่องมือปลกูไดท้ลีะตน้กต็อ้ง

ทำา...ท้อแต่ก็ไม่ถอย” คำากล่าวที่สะท้อนอยู่ในใจนี้มาจากพระครูสันติพนารักษ์
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โครงการคืนต้นกล้าให้ผืนป่าม่อนต้นลาน
ที่ปรึกษาโครงการ พระครูสันติพนารักษ์

ทีมงาน

วัชระพงษ์ สุขพรรณ์

เกล็ดตะวัน มีกำาไร

กุลธิดา ขยันดี

ชิดชนก หล้าปาวงศ์
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รู้จัก รู้รักษ์
จ๊วยกั๋นฮักษา

ป่าต้นน้ำ บ้านเฮา
โครงการจ๊วยกั๋นฮักษาป่าต้นน�้าบ้านเฮา 
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ภาพฝนตกหนักจนน้ำาเอ่อล้นตลิ่ง ไหลท่วมท่ีนาชาวบ้านบริเวณติดลำาน้ำา และพื้นที่ข้างเคียง  

ขา้วเนา่ทิง้รวงยนืตน้ตาย ผลผลติทางการเกษตรหลายชนดิไดร้บัความเสยีหาย แมจ้ะไมใ่ชภ่าพชนิตาที่

เกิดขึ้นทุกปี แตก่ลุ่มเยาวชนละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขายังจำาภาพครั้งนั้นได้ติดตา

จากห้องเรียนสู่ชุมชน

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนโยบายจากส่วนกลางให้นักเรียนทำา 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษาละ 50 ชั่วโมง 

คือใบเบิกทางที่ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคำาว่า จิตอาสาและการพัฒนาชุมชน

คอม-ชัชวาล ขนาดขจี แกนนำากลุ่มเยาวชนละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม เล่าถึงที่มาของกลุ่มว่า 

กิจกรรมดังกล่าว นำาพาเขาออกไปทำากิจกรรมในชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ

น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มดอยคำารักษ์โลก จากจุดเริ่มต้นครั้งนั้น “จุดประกาย” ให้คอมและ

เพื่อนร่วมชั้นเข้ามาจับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บวกกับเห็นว่าในชุมชนและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่เคยขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้ำาในชุมชนเลย ทั้งท่ีชุมชนแห่งนี้มีป่าชุมชน 

อยู่ไม่ไกลจากเขตเมืองมากนัก 
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“ป่าชุมชนห้วยบวกแข้ เปน็ป่าต้นน�้าที่ไหลลงสู่แม่น�้าแม่ขนาด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
บ้านดอยยาว หมู่ 16 ต�าบลทากาศ อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน ซึ่งเปน็ที่ตั้งของ
ชุมชนกะเหรี่ยง กลุ่มเยาวชนบอกว่า หากไม่ได้เข้ามาท�ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
พวกเขาแทบไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับผืนป่าแห่งนี้เลย เรียกได้ว่าเปน็ส่ิงใกล้ตัว
ที่ถูกมองข้ามไปโดยส้ินเชิง”

ปา่ชมุชนหว้ยบวกแข ้เปน็ปา่ตน้น้ำาทีไ่หลลงสู่แม่น้ำา

แม่ขนาด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอยยาว หมู่ 16 ตำาบล

ทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ

ชุมชนกะเหร่ียง กลุ่มเยาวชนบอกว่า หากไม่ได้เข้ามา 

ทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พวกเขาแทบไม่รู้จักและ 

ไม่คุ้นเคยกับผืนป่าแห่งน้ีเลย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว 

ที่ถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง 

แม้จะตัง้ใจขบัเคลือ่นงานเตม็ที ่แตด่ว้ยความทีเ่ป็น

นักเรียน ยังไม่มีรายได้อะไร แถมงบประมาณที่ใช้จัด

กิจกรรมที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งค่าอาหาร ค่าน้ำามันรถที่

ใช้ในการเดินทาง และค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พยายาม

หาตัวช่วย ย่ืนจดหมายขอการสนับสนุนงบประมาณ 

จากหน่วยงานราชการอยู่หลายคร้ัง แต่ก็ไม่ได้รับการ

ตอบรับใดๆ 

“วันหนึ่งครูเอาโปสเตอร์โครงการปลูกใจรักษ์โลก

มาให้ดู พวกเราประชุมแล้วตกลงกันว่าลองดูอีกสักต้ัง 

ไหนๆ เราก็ต้ังใจทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว  

น่าจะมีใครเห็นความพยายามและความต้ังใจของเรา

จริงๆ” คอม เอ่ยขึ้น

โดยมคีรณูฐักานต ์นนัตากาศ ทีป่รกึษาโครงการ 

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ช่วยดูแลเร่ืองเอกสาร  

เช่น ในกรณท่ีีตอ้งประสานงานกบัองคก์รภายนอก หรอื

ใหค้ำาปรกึษาหากกลุม่เยาวชนขอความชว่ยเหลอื เพราะ

ทกุคนตา่งมคีวามรบัผดิชอบทัง้ในเรือ่งเรยีนและการทำา

กจิกรรมพฒันาชมุชนเปน็อยา่งดี คดิสรา้งสรรคก์จิกรรม

ด้วยตัวเอง เราแค่ดูภาพรวมอยู่ห่างๆ เป็นที่ปรึกษาที่ 

ไม่ต้องเหนื่อยเลย เพราะเด็กจะคิดวางแผนเอง

ความพยายามที่ไม่สูญเปล่า

ความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ได้รับความสนใจ

และไม่ได้รับการสนับสนุน ทำาให้สมาชิกหลายคนถอดใจ

ถอนตัวออกไป แต่ความหวังก็เปล่งประกายขึ้นอีกครั้ง 

เม่ือได้รับการตอบรับจากโครงการปลูกใจรักษ์โลก  

บททดสอบด่านแรกจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ต้อม-พรนภา  

แสงแกว้กาศ แนท-เพญ็นภา เรอืนฝายกาศ และคอม 

ต้องเป็นตัวแทนร่วมอบรมการพัฒนาโครงการ 

แนท บอกวา่ บทเรยีนสำาคญัทีไ่ดร้บัจากการอบรม

เพ่ือพัฒนาโครงการ คือ การมองให้เห็นเป้าหมาย

อย่างชัดเจนแล้วลงมือวางแผนงาน และการทำา

โครงการดา้นสิง่แวดล้อมทีต่อ้งคำานงึถึงสภาพอากาศ 

ฤดูกาล และต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน 

“เดมิทเีราคดิกนัวา่น่าจะมกีจิกรรมปลกูป่ากบัสรา้ง

ฝาย แตช่ว่งทำาโครงการเปน็หนา้แลง้ ไมม่นี้ำา ปลูกตน้ไม้

ก็ตายแน่นอน จะสร้างฝายก็ไม่มีน้ำาให้เก็บ เรา 3 คน

เลยตอ้งชว่ยคดิกนัใหมว่า่จะทำาอะไรกนับา้ง” แนท กลา่ว

ในที่สุด คอม ต้อม และแนท ก็ทลายกำาแพง 

ความกดดัน คิดวางแผนโครงการจ้วยกั๋นฮักษาป่า

ต้นน้ำาบ้านเฮา เป็นผลสำาเร็จ โดยแผนประกอบไปด้วย 

3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การสำารวจป่าเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลพันธุไ์ม้และทำาแผนทีป่า่ 2.การทำาหนงัส้ัน เพ่ือ

เผยแพรข่อ้มลูและความสำาคญัของปา่ใหแ้กเ่ดก็และ

เยาวชนในโรงเรียน และผู้ใหญ่ในชุมชนได้รับรู้ และ 

3. การฟื้นฟูพิธีกรรมป่าสะดือ ความเชื่อดั้งเดิมของ

ชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกุศโลบายท่ีใช้รักษาต้นไม้ใหญ่

ในป่าให้คงอยู่ต่อไป

59



ทั้งนี้ กิจกรรมทั้ง 3 อย่างอยู่ภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกัน นั่นคือเพื่อพัฒนาทักษะการทำางาน

ของแกนนำาเยาวชนละออ่นอาสาพฒันาสงัคม และเพือ่จดุประกายใหม้กีารลงมอืปฏบิตัเิกีย่วกบั

การอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณผืนป่าต้นน้ำาอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

ต่างๆ ก่อน

กล้าถามในส่ิงที่ไม่รู้

และเพื่อให้พวกเขา “รู้จักป่า” มากขึ้น กลุ่มแกนนำาเยาวชนจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลพันธุ์พืช และทำา

แผนที่ป่าชุมชนห้วยบวกแข้ เพื่อนำามาเผยแพร่ให้น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนได้รับรู้ 

คอม บอกว่า ที่ผ่านมาเวลาเขาทำาสิ่งใหม่ มักเกิดความกลัวขึ้นทุกครั้ง แต่ครั้งน้ีความกลัวไม่ผุด 

ขึน้มาอีกแลว้ เพราะเขาเปลีย่นความกลวัเปน็ความกล้า การกลา้ถามในส่ิงทีไ่ม่รู ้เพ่ือขอคำาปรกึษา

จากผู้รู้

“เราตอ้งกลา้ถามเพือ่ใหง้านออกมาดี อยา่งการสำารวจปา่ พวกเราไปกนัเองไม่ไดแ้น่ๆ  เราเลยตอ้ง

ขอความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงโครงการให้ช่วยเข้าไปสำารวจป่ากับพวกเราก่อน”

เส้นทางสำารวจ 4 กิโลเมตรในปา่ชุมชนห้วยบวกแข้ที่ลดัเลาะไปตามลำาน้ำา เป็นเส้นทางเข้าออกป่า

เส้นทางเดียวที่เดินสำารวจได้ง่ายที่สุดและไม่เป็นอันตราย

เติ้ล-ศุภโชค นันตากาศ บอกว่า ก่อนเข้าป่าพวกเขาวางแผนการทำางาน โดยแบ่งเพื่อนสมาชิก

เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเน้นเก็บข้อมูลไม้พุ่มและไม้ยืนต้น อีกกลุ่มทำาแผนที่ เพื่อให้การทำางานสะดวกขึ้น 

และเพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ำา ทั้งยังทำาให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น จากเดิมที่รู้จักต้นไม้แค่ไม่กี่ชนิด เช่น 

จามจุรี หรือต้นสัก แต่หลังจากได้สำารวจป่าแล้วกลับมาทำาแผนที่เพื่อระบุจุดของต้นไม้พบว่า พวกเขา

รูจ้กัตน้ไมเ้พิม่ขึน้ถงึ 28 ชนดิ บางชนดิคลา้ยกนัมาก และพี่ๆ  กส็อนใหรู้ว้ธิสีงัเกตเพือ่แยกแยะประเภท

ของต้นไม้ด้วย

คอม ย้ำาว่า การรู้จักดีกว่าไม่รู้ เพราะการทำาความรู้จักช่วยให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม ถือเป็นการต่อยอดความรู้ท่ีอาจจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคต ไม่ทางใด

ก็ทางหนึ่ง 

“ตอนแรกผมก็รู้แค่ว่าตรงนั้นเป็นป่าชุมชน พอคิดจะทำาโครงการก็หาข้อมูลจนรู้ว่าป่าตรงนั้นเป็น

ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง หลังจากเข้าไปสำารวจป่าก็ได้รู้ลึกขึ้นว่าในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมี

พรรณไม้อะไรบ้าง ป่าชุมชนของเรามีทั้งต้นพญายา สมอไทย และสมอพิเภก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ผมไม่เคย

รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน”

 

หลากกลยุทธ์พลิกฟื้ นผืนป่า

คอม เล่าต่อว่า เขตอำาเภอแม่ทามีชาวกะเหร่ียงอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก “ป่าสะดือ” เป็นความเช่ือ

ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เขาเห็นต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านยังคงยืนต้นตั้งเด่นตระหง่าน จึงเกิด

ความสงสัยว่า ทำาไมต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้ใหญ่ต้นเดียวที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น จึงค้นหาคำาตอบด้วย

การถามจากลุงจันทร์ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน จนได้รับรู้เรื่องราวของต้นไม้สะดือ ต้นที่ยังเหลืออยู่
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ลุงจันทร์ เล่าว่า แต่เดิมเมื่อบ้านไหนคลอดทารก 

ทุกบ้านจะนำารกเด็กห่อผ้าไปแขวนไว้บนต้นไม้ใหญ่ 

ที่เรียกขานกันว่าเป็นต้นไม้สะดือของหมู่บ้าน โดยมี 

ความเชื่อว่าเทพารักษ์และต้นไม้จะช่วยปกปักรักษา 

ทุกคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต้นไม้สะดือจึงเป็น 

ตน้ไม้ใหญท่ีค่นในชมุชนใหค้วามเคารพและไมม่ใีครกล้า

ตัดไปใช้ประโยชน์ พวกเขาจึงคิดฟื้นฟูความเชื่อเร่ือง 

ป่าสะดือขึ้นมาเพื่อใช้เป็น “กุศโลบาย” ในการสร้าง

ความรว่มมือไม่ใหค้นในชมุชนตดัไม ้แตด่ว้ยสภาพสงัคม

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทุกคนไปคลอดลกูท่ีโรงพยาบาล และ

คงเปน็เรือ่งแปลกหากจะมใีครสกัคนนำารกเดก็มาหอ่ผา้

แล้วนำาไปแขวนไว้กับต้นไม้ 

คอมจึงขอคำาปรึกษาจากลุงจันทร์และรองนายก

องค์การบรหิารสว่นตำาบลทากาศเหนอื จนไดข้อ้สรปุวา่ 

ให้นำาเล็บและเส้นผมมาใช้แทนรก เพื่อเป็นสัญลักษณ์

แทนตัวบุคคล

ส่วนแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น คือ การทำาหนังสั้นเพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำารวจป่า ทีมงานคิดว่าน่าจะ 

สอดแทรกความเชื่อเรื่องป่าสะดือลงไปในหนังด้วย  

แต่เพราะรุ่นพี่ที่จะเข้ามาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการทำา

หนังสั้น เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกไปศึกษาต่อ

นอกหมู่บ้านกันหมด การทำาหนังส้ันที่คิดไว้จึงต้อง 

พับเก็บไว้ก่อน

แบ๋ม-ศศิธร ใจกาศ บอกว่า นอกจากโครงการ

ปลูกใจรักษ์โลกจะปลูกฝังเรื่องความรักธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังปลูกฝังวิธีคิดให้พวกเขาด้วย ดังนั้น 

เม่ือต้องเปล่ียนแผนกะทันหัน แทนที่กลุ่มเยาวชนจะ

เครยีดเหมอืนกอ่น พวกเขากลบัมองไปทีเ่ปา้หมายและ

ปรับมุมคิดใหม่ 

“เราเห็นเพ่ือนหลายกลุ่มในโครงการปลูกใจรักษ์โลก

จัดค่ายเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กลุ่มของพวกเราจึงตกลง

กันใหม่ว่า งั้นเรามาจัดค่ายให้น้องๆ นักเรียนแทน  

เราไม่ได้เปล่ียนเป้าหมาย แค่เปล่ียนกิจกรรมเท่าน้ัน” 

แบ๋ม กล่าว

ด้วยเหตุนี้ ค่ายละอ่อนอาสาปลูกใจน้องรักษ์ป่า

ตน้น้ำา จงึเกดิขึน้มาแทนทีก่ารทำาหนังส้ัน ใช้เวลาจัดคา่ย

แบบไม่ค้างแรมทั้งหมด 2 วันคือ วันเสาร์อาทิตย์ เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมกับ 
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บุตรหลาน โดยกลุ่มแกนนำาเยาวชนประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้านดอยคำา และ

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เพื่อขอนักเรียนมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 26 คน 

กิจกรรมวันแรก เป็นการให้ความรู้เร่ืองป่า ด้วยข้อมูลท่ีสรุปจากการสำารวจป่าของกลุ่มแกนนำาเยาวชน 

สว่นระหวา่งวนัจดักจิกรรมแบง่ออกเปน็ 3 ฐานในหวัขอ้ กนิอยูอ่ยา่งไรใหป้า่ยัง่ยนื มีผูรู้ใ้นชุมชนมาเปน็

วิทยากรประจำาฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 เรียนรู้การนึ่งข้าวในกระบอกไม้ไผ่ โดยลุงชู

ฐานที่ 2 เรียนรู้การหลามปลาด้วยการก่อกองไฟตามธรรมชาติ โดยป้าแสงหล้า

ฐานที่ 3 เรียนรู้การทำาแกงแคจากวัตถุดิบที่หาได้ในป่า โดยป้าขันทอง

คอม เล่าต่อว่า ที่เราจัดกิจกรรมฐานเหล่านี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ว่าอดีตที่ผ่านมาปู่ย่า

ตายายใชช้วีติอยา่งไร สะทอ้นภาพใหเ้หน็ถงึประโยชนข์องปา่ทีมี่ผลตอ่การดำารงชวีติ ความยากลำาบาก

ของการหุงหาอาหารมาโดยไมท่ำาลายปา่ตอ้งทำาอยา่งไร ทัง้หมดนีจ้ะมาขมวดจบตอนทา้ยดว้ยคำาแนะนำา

จากเจา้หน้าที ่หวัหนา้หนว่ยงานพทัิกษป์า่บา้นปา่เลา ท่ีพวกเราเชญิมาใหค้วามรูก้ารสร้างฝายธรรมชาติ

และเรือ่งปา่โดยเฉพาะสว่นกจิกรรมวนัที ่2 กลุม่แกนนำาเยาวชนจะนำานอ้งๆ เขา้ปา่ไปเลอืกตน้ไมส้ะดอื

ของตัวเอง แล้วให้แต่ละคนวัดขนาดรอบต้นไม้ไว้ เพื่อบันทึกการเจริญเติบโต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้

น้องๆ ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาด้วย โดยวางแผนว่าจะพากลับมาวัดว่าต้นไม้ของน้องๆ โตขึ้น

ขนาดไหน 

“นอกจากโครงการปลูกใจรักษ์โลกจะปลูกฝังเรื่องความรักธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังปลูกฝังวิธีคิดให้พวกเขาด้วย ดังนั้น เมื่อต้อง
เปลี่ยนแผนกะทันหัน แทนที่กลุ่มเยาวชนจะเครียดเหมือนก่อน
พวกเขากลับมองไปที่เป้าหมายและปรับมุมคิดใหม”่
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“วันนั้นผมได้นั่งคุยกับน้องชั้น ม.3 เขาบอกว่า

อยากทำากิจกรรมแบบน้ีอีก แล้วจะเอาไปเผยแพร่ให้

เพื่อนๆ ในโรงเรียนด้วย ถือเป็นความสำาเร็จของเราที่

ทำาให้น้องคนหนึ่งรู้สึกผูกพันกับป่าได้” คอม กล่าว

ส่วน เติ้ล เล่าว่า ก่อนแยกย้ายกลับบ้านในวันที่ 2 

พวกเขาได้แจกกระดาษให้น้องๆ เขียนสรุปการเรียนรู้

จากกจิกรรมทัง้ 2 วนั ผลลพัธท์ีป่รากฏบนกระดาษสรา้ง

ความปลื้มใจและภาคภูมิใจให้พวกเขาจนหายเหนื่อย

เปน็ปลดิทิิง้ นอ้งบางคนสะท้อนวา่ จะนำาความรูท้ีไ่ดร้บั

ไปบอกต่อกับผู้ปกครอง หลายคนบอกว่า ชอบทำากิจกรรม

แบบนี้ แต่ไม่เคยมีใครชวนทำา

ปัญหาช่วยให้เติบโต

ดูเหมือนโครงการจ๊วยกันฮักษาป่าต้นน้ำาบ้านเฮา 

จะบรรลผุลสำาเร็จตามแผนทีว่างไว ้แตป่ญัหาเฉพาะหนา้

และข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการทำากิจกรรม  

เปน็บทเรียนใหส้มาชกิในกลุม่ไดเ้รยีนรู้และพฒันาทกัษะ

ของตัวเองซ่ึงสอดคล้องตามเป้าหมายหลักที่วางไว้  

พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การสรุปงานหรือการ

ถอดบทเรียนเป็นส่ิงสำาคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาตัวเองได้จริง 

คอม บอกว่า การถอดบทเรียนทำาให้เรารู้ปัญหา

และรู้ที่มาของปัญหา เป็นส่ิงท่ีเราต้องมาช่วยกันคิด

ตอ่วา่แลว้จะทำาอยา่งไรไมใ่หเ้กดิปญัหาขึน้อกี ทำาใหเ้รา

คิดทำางานอย่างรอบคอบ และต้องวางแผนสำารองไว้  

การถอดบทเรยีนยงัทำาให้กลุม่เยาวชนคน้พบจุดออ่น 

ของตัวเองว่า การทำางานที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากการ

จัดค่ายละอ่อนอาสาฯ มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง 

มากที่สุด คือ เรื่องการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ล่วงหน้า และการสร้างความเข้าใจการทำางานให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

“เราชอบมาประชุมตอนกระชั้นชิด โดยเฉพาะ 

คร้ังทีจ่ดัคา่ยละออ่นอาสาฯ เราประชมุแบบเรง่ดว่นเลย

มากันไม่ครบ พอมาไม่ครบ การแบ่งบทบาทหน้าที่ก็

เป็นการจับวาง ไม่ได้แบ่งตามความถนัด แล้วไม่มีการ

สื่อสารที่ชัดเจน ทำาให้ไม่เข้าใจกัน” ต้อม อธิบาย 
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เต้ิล ย้ำาว่า การทำางานต้องมีการประชุมวางแผนงานลว่งหนา้ เพือ่ให้สามารถเตรยีมงานไดท้นั  

หลังจากนั้นจึงปล่อยให้แต่ละคนทำาหน้าที่ของตัวเองด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

“เม่ือระบบรวนต้ังแต่แรกเพราะไม่ได้ประชุมกันอย่างชัดเจน เวลาทำางานจริงทำาให้ไม่เข้าใจ 

ภาพรวมของงาน เพราะมีคนรู้งานอยู่แค่กลุ่มเดียวคือคนที่เข้าประชุม กลายเป็นว่ากลุ่มที่รู้งานต้อง 

รบัภาระทำางานไป คนทีไ่มรู่ก้ไ็มรู่จ้ะชว่ยอะไร แลว้คนทีรู่ก้ไ็มว่างใจใหค้นทีไ่มรู่ท้ำางาน งานกเ็ดนิไปแบบ

ติดๆ ขัดๆ เพราะประสานการทำางานกันไม่ได้” 

ส่วน แอ๋ม-พิยดา คำากาศ เสริมว่า หากจำาเป็นต้องประสานงานกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกให้

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงการติดต่องานแบบกระช้ันชิด เพราะองค์กรภายนอกเขามี

ภาระงานอยู่แล้ว หากเราไม่ติดต่อล่วงหน้า เขาอาจไม่ว่างหรือไม่มีเวลาเพียงพอสำาหรับการเตรียมตัว

มาร่วมงานกับเรา

นอกจากนี้ ปูเป้-ภัทรวดี แสงกาศ บอกว่า การทำางานเป็นทีมต้องช่วยเหลือกัน แต่ก็ต้อง 

ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตนเอง 

“ชอบการท�างานเปน็ทีม เพราะมีโอกาสเรียนรู้นิสัยใจคอและมุมมองความคิด
ของคนอื่น ทั้งยังได้ฝกึฝนทักษะการใช้ชีวิตของตัวเอง ด้วยการปรับตัว
เข้าหาผู้อื่นได้ดีขึ้น เห็นชัดเลยว่าขี้สงสัยมากขึ้น อยากรู้ อยากถาม อยากเข้าไป
คุยกับคนอื่น แล้วเราเองก็ได้ความรู้ที่เปน็ประโยชน์กลับมา”
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“ค่ายวันแรก พวกเราไม่ได้เช็คอุปกรณ์ตามฐานต่างๆ ว่าพร้อมหรือเปล่า 

กลายเป็นว่าเตรียมกระบอกไม้ไผ่ไว้ไม่พอใช้ เพราะนับจำานวนผิด ส่วนลุงจันทร์

วทิยากรฐานแรกกม็าไมไ่ด ้ใหล้งุชมูาแทน แตล่งุชูอธิบายไม่เกง่ เราเลยตอ้งอาศัย

คอมมาช่วยเปน็วทิยากรแทน เพราะคอมมคีวามรูแ้ละเคยทำากจิกรรมในฐานนัน้

มาก่อน พอคอมมาช่วยงานตรงนี้ ก็ไม่ได้ทำาหน้าที่ของตัวเอง”

ต้อม สะท้อนความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมค่ายละอ่อนอาสาฯ ใน

ช่วงเปลี่ยนฐานว่า เขารับผิดชอบดูแลฐานที่ 1 คือ การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ 

แตต่ดิพนักบัการทำากจิกรรมสนัทนาการจนไมไ่ดไ้ปเตรยีมงานในฐานของตนเอง

ด้วยเช่นกัน

แนท เสริมว่า เธอรับหน้าท่ีให้อยู่ฝ่ายสันทนาการท้ังท่ีไม่ถนัด พอเอาเข้าจริง

ก็ไม่สามารถดึงความสนใจและสร้างความสนุกให้น้องๆ ได้ เลยต้องขอแรงคอม

และต้อมเข้ามาช่วย จนทำาให้ระบบการทำางานเสีย

“แม้จะค้นพบข้อผิดพลาดมากมาย แต่ในสถานการณ์จริงการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นและเป็นที่น่าพอใจ แม้จะรู้ว่าการทำางานไม่เป็น

ไปตามแผน แต่พอถามน้องๆ กลับบอกว่ากิจกรรมสนุก เพราะได้ลงมือทำาตามฐาน

ที่เราจัดให้ ถึงเราจะรู้ว่าเบื้องหลังมันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ผลตอบรับจากน้องๆ ก็

ทำาให้เราคลายความกังวลใจ” เมย์-ปภาวดี ฝั้นกาศ กล่าว

ความไม่ย่อท้อและไม่ถอดใจต้ังแต่ครั้งที่ไม่ได้งบประมาณสนับสนุน

จากผูใ้หญใ่นพ้ืนที ่รวมถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจดขีองเยาวชนกลุม่ละออ่นอาสา

พัฒนาสังคม ได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจ น่ันคือ ความร่วมมือที่เกิดข้ึนกับ

คนในชุมชน จากเดิมที่วางเฉยหากมีคนภายนอกเข้าไปลักลอบตัดไม้  

ตอนนี้หากมีใครพบเห็น ผู้ใหญ่จะช่วยกันพูดและห้ามปรามไม่ให้ทำา แล้ว

บอกต่อๆ กัน เพราะเห็นเด็กๆ อาสาเข้าไปทำากิจกรรมกับป่า ความผูกพัน

นัน้ยงัส่งตอ่ไปถึงพอ่แมผู่ป้กครองให้มคีวามรกัและหวงแหนปา่มากขึน้ดว้ย
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โครงการจ๊วยกั๋นฮักษาป่าต้นน�้าบ้านเฮา 
ที่ปรึกษาโครงการ ณัฐกานต์ นันตากาศ 

ทีมงาน

ศศิธร ใจกาศ พิยดา คำากาศ

ปภาวดี ฝั้นกาศ พรนภา แสงแก้วกาศ

ชัชวาล ขนาดขจี ศุภโชค นันตากาศ

ภัทรวดี แสงกาศ เพ็ญนภา เรือนฝายกาศ
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ผืนป่าที่ขอคืน
โครงการนวัตกรรมสันป่าไร่
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แม้จะมีการประกาศให้พ้ืนท่ีป่าเบญจพรรณในบริเวณหมู่บ้านสันป่าไร่ ตำาบลแม่จะเรา อำาเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก เป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติขุนพระวอ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี 137,500 ไร่  

ในอำาเภอแม่สอดและอำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และมีการผลักดันให้ประชาชนออกนอกพื้นที่  

แตเ่ม่ือเวลาผา่น การรกุคบืของพชืผลในระบบเกษตรเชงิเดีย่ว เชน่ ขา้วโพด ดงึดดูใหช้าวบา้นขยายพืน้ที่

ทำากิน จนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว

หลังจากคณะ คสช. ให้ทหารเข้ามาสำารวจและขอคืนพื้นที่ป่าที่ถูกครอบครองโดยมิชอบ  

กลุม่เยาวชนจากโรงเรยีนแมจ่ะเราวทิยาคมจงึเหน็ “โอกาส” ทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มฟืน้ฟปูา่ใหค้นื

ความอุดมสมบูรณ์ เม่ือครูขิง-เนตรนภา สายเสือ แนะนำาโครงการปลูกใจรักษ์โลก ชิ-หม่อซาชิ ม่ันคง 

ป๊อปปี้-กฤษดา มั่นคง เมย์-สุภาภรณ์ คำาอ่อน และ เวียร์-สุรศักดิ์ แซ่ม้า จึงรวมตัวกันทำาโครงการ

นวัตกรรมสันป่าไร่ โดยรวบรวมน้องๆ ในโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตั้งเป็นกลุ่มเยาวชน 

อ้าซ่าปาจิงโกะ 

เมย์ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันป่าไร่ เล่าว่า ในหมู่บ้านไม่ได้มีป่าชุมชนเป็นป่าใช้สอย หากคนใน

หมูบ่า้นตอ้งการหาอาหารหรอืไมใ้ช้สอยจากปา่ ตอ้งเดนิทางไปปา่ชมุชนของตำาบลอืน่ทีอ่ยูไ่กลออกไป  

แต่เมื่อทหารขอคืนพื้นที่ป่า 15 ไร่ในหมู่บ้าน จึงคิดว่าน่าจะฟ้ืนฟูให้เป็นป่าของชุมชนที่ชาวบ้าน

สามารถเข้าไปหาของป่าได้โดยไม่ถูกจับ

“พื้นที่น้ีไม่ได้เป็นป่าของชุมชน เป็นแค่พื้นที่ที่ไม่มีคนสนใจ เมื่อทหารขอคืนแล้วส่งให้อุทยานฯ 

ดูแล และป่านี้ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนในเขตบ้านสันป่าไร่ซึ่งเป็นบ้านเมย์ เลยอยากทำาให้มันดีขึ้น  

จึงประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและขออนุญาตอุทยานฯ เพื่อทำากิจกรรมปลูกป่า” เมย์ อธิบายที่ไปที่มา

ของแนวทางการทำางาน
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“ทีมเตรียมความพร้อมด้วยการให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักให้น้องๆ
เห็นความส�าคัญของป่า มีวิทยากรจากเทศบาลทุ่งหลวงมาให้ความรู้
นอกจากนี้ยังช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเปน็มาของหมู่บ้าน
สันป่าไร่ รวมทั้งพัฒนาการของป่าและการใช้ประโยชน์จากป่า ผสมผสานกับ
ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน น�ามาเรียบเรียงเปน็เอกสารประกอบการอบรม”

เพราะเคยมีประสบการณ์จากการทำางานโครงการ

ปลูกใจรักษ์โลกปี 2 มาก่อน ทำาให้เมย์มองเห็นเส้นทาง 

การทำางาน แต่สำาหรับสมาชิกคนอื่นๆ ล้วนเป็นมือใหม่

ที่อยากเรียนรู้ ชิในฐานะหัวหน้าทีม สารภาพว่า รู้สึก

ว่ายาก เพราะไม่เคยทำางานอย่างเป็นระบบที่มีการ

วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาก่อน ต้องมีการสรุปงาน 

เม่ือพบปัญหาเร่งรีบ จึงทำาอะไรไม่ค่อยทัน แต่ยังดีที่

มีเมย์มาคอยช่วย

ส่วนเวียร์และป๊อปปี้ บอกว่า เข้ามาร่วมทีม

เพราะไมเ่คยรูจ้กัคำาวา่ “โครงการ” มากอ่น จงึอยาก

หาประสบการณ ์

ป่าต้องรู้จัก...ความรู้ต้องมี	

เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนและทางอุทยานฯ เห็นชอบที่

เด็กๆ จะช่วยกันฟื้นฟูป่า เมย์เป็นคนกลางทำาหน้าที่

ประสานงานระหว่างทีมกับผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือพาทีมงาน

ลงพื้นที่สำารวจสภาพพื้นที่ป่า ก่อนวางแผนฟื้นฟู

“ให้เขาพาไปดูพื้นที่ เพ่ือดูว่าพ้ืนท่ีไหนทำาได้บ้าง 

เขาก็ชี้บริเวณที่จะให้เราทำากิจกรรม ซึ่งตอนนั้นมีสภาพ

เป็นไร่เก่าที่เริ่มมีต้นไม้เล็กๆ ขึ้น” ชิเล่า

นอกจากเห็นสภาพพื้นที่แล้ว สิ่งที่ทีมงานให้ 

ความสำาคัญคือ สังคมพืชท่ีเกิดข้ึนในบริเวณน้ัน เพราะ

คิดว่า หากจะนำาต้นไม้เข้าไปปลูกเพื่อฟื้นฟูความ 

อดุมสมบูรณ ์พชืทีน่ำามาปลกูเสรมิควรเปน็ชนดิเดียว

กับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณนั้น เช่น ไผ่ตง 

กล้วยป่า จามจุรี

กอ่นจะพานอ้งๆ ไปปลกูปา่ ทมีเตรยีมความพรอ้ม

ดว้ยการใหค้วามรูเ้พือ่สรา้งความตระหนกัใหน้อ้งๆ เหน็

ความสำาคัญของป่า มีวิทยากรจากเทศบาลทุ่งหลวงมา

ให้ความรู้ นอกจากนี้ยังช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวตัคิวามเปน็มาของหมูบ่า้นสนัปา่ไร ่และพฒันาการ

ของป่า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่า ผสมผสานกับ

ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน นำามาเรียบเรียงเป็นเอกสาร

ประกอบการอบรม 

ชิ อธิบายเบื้องหลังความคิดของการจัดอบรมว่า 

เพราะทีมต้องการให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นน้องๆ  

ชั้น ป.5-ป.6 รับรู้ถึงความสำาคัญของป่า รู้ว่าป่า 

เป็นพื้นที่ของอุทยานฯ ไม่ควรบุกรุก และเพื่อให้น้องๆ  

รู้เหตุผลของการทำาโครงการนี้

การอบรมจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนแม่จะเรา

วิทยาคม มีน้องๆ เข้าร่วมถึง 95 คน และเชิญชวน 

ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย แม้กระบวนการอบรมที่เน้นการ

บรรยาย ได้ถูกทีมประเมินว่า ไม่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย

เทา่ไร แตย่งัดท่ีีทมีจัดใหมี้การระดมความคดิเหน็ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยการแบ่งกลุ่มทั้งนักเรียนและ 

ผูป้กครอง เพ่ือขอความคดิเหน็เรือ่งผลกระทบทีเ่ห็น

ทัว่ไปเกีย่วกบัปา่ วธิกีารปอ้งกนัการทำาลาย และการ

รกัษาปา่ ทีท่ำาให้ทมีได้รบัรูถ้งึเบือ้งหลงัความคิดของ

ผู้เข้าร่วม 

ทีมงานเล่าว่าข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่มนำาเสนอคล้ายๆ กัน

คือ ป่าถูกทำาลายเพราะคนปล่อยปละละเลยปัญหา 

ชาวบ้านต่างคิดวา่ตนเองไมม่คีวามรูใ้นการรกัษาปา่ 

ท้ังๆ ท่ีในอดีตชุมชนมีภูมิปัญญาในการดูแลป่าอยู่แล้ว 
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เช่น ปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองโดยไม่เข้าไปรบกวน การสร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้น แต่เมื่อวิถี

ชีวติเปลีย่นทำาให้ความสมัพนัธข์องคนกบัปา่เปลีย่นไป นอ้งๆ หลายคนบอกวา่ ไมรู่จ้กัปา่ เพราะ

พ่อแม่กันไม่ให้ลูกหลานเข้าป่า ด้วยเกรงจะเกิดอันตรายเพราะเป็นพื้นที่เปลี่ยว

ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม ถูกนำาไปหารือกับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน

“หลังจากผู้ใหญ่บ้านประกาศ คนในชุมชนบางส่วนให้ความร่วมมือ ขณะที่พ่อแม่บางคนก็บอกว่า

ทำาไปทำาไม มันฟื้นไม่ได้หรอก ต้องใช้เวลานานหลายปี บางคนก็บอกว่า เด็กจะทำาได้หรือ ผู้ใหญ่ระดับ

หน่วยงานยังทำาไม่ได้เลย ได้ยินแบบนี้ ยิ่งอยากทำา เป็นแรงบันดาลใจ อยากทำาให้เขาดู แต่เรื่องนี้ไม่ได้

เลา่ใหเ้พือ่นฟงั (เลอืกไมเ่ลา่) เพราะมนับัน่ทอนกำาลงัใจมาก” เมย ์เลา่ถงึปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัของคนใน

ชุมชนและความคิดในการรักษากำาลังใจของทีมงาน

ระหว่างที่แผนงานบวชป่าและปลูกป่ายังค้างอยู่ รอการมาเยือนของฤดูฝนที่จะช่วยสร้างความ 

ชุ่มฉ่ำาลงบนผืนดินตามคำาแนะนำาของชาวบ้าน ที่บอกให้ทีมงานรอก่อน เพราะหากปลูกป่าเสริมใน 

ช่วงแล้ง โอกาสที่ต้นไม้จะรอดจนเติบใหญ่คงยาก ทีมงานจึงติดต่อขอพันธ์ุไม้จากชาวบ้านที่เพาะ 

ต้นกล้วยและไผ่ไว้ รอวันที่ฟ้าฝนเป็นใจ จะได้พากันไปปลูกป่า

“เลือกปลูกกล้วยกับไผ่ เพราะจากที่เคยไปสำารวจในบริเวณนั้นเห็นมีกล้วยกับไผ่เป็นอาหารให้คน

และสัตว์ และพืชสองชนิดนี้ยังเป็นพืชเบิกน้ำา ที่ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้พื้นที่” เวียร์ บอกถึงชนิดของ 

พืชที่ปลูกเพื่อฟื้นฟูป่า 

รู้จริงจากประสบการณ์

การทำางานที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นชิน ได้สร้าง “การเรียนรู้” ให้ทีมงานเป็นอย่างมาก ป๊อปปี้ 

สะทอ้นวา่ ประสบการณท์ำางานโครงการนำามาซึง่การศกึษาหาความรูท้ีต่นเองไมเ่คยสนใจมากอ่น 

โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับป่า ที่ตอนนี้ตระหนักแล้วว่า การปลูกป่าไม่ใช่งานง่ายๆ การจะฟื้นฟู

ป่าต้องใช้เวลากว่าที่ป่าจะสมบูรณ์ แต่การตัดไม้ทำาลายป่านั้นใช้เวลาแค่ชั่วขณะเดียว

สำาหรับเมย์ เธอสัมผัสได้ถึงประโยชน์ของการทำางานที่เชื่อมโยงกับการเรียน “เดี๋ยวนี้นักเรียน 

ทกุคนตอ้งเขยีนโครงการหรอืโครงงานเป็น แมจ้ะไมเ่จาะลกึ แตก่ต็อ้งรูว้า่เขยีนอยา่งไร วางแผนอยา่งไร 

เพื่อนบางคน ไม่รู้อะไรเลย ก้อปปี้จากอินเทอร์เน็ตมา แต่เราจะรู้ลึกซึ้งทั้งการคิด การวางแผนงานที่

รอบคอบขึ้น จากเมื่อก่อนคิดแล้วทำาเลย แล้วผลไม่เป็นอย่างที่ต้องการ”

การพัฒนาทักษะการวางแผนในการทำางานโครงการ กลายเป็น “ทักษะ” ที่สามารถนำาไป

ปรับใช้ในการเรียน และการใช้ชีวิต เพราะเด็กและเยาวชนยุคนี้มีกิจกรรมที่ต้องทำามากมาย 

“ประสบการณ์ท�างานโครงการน�ามาซึ่งการศึกษาหาความรู้ที่ตนเองไม่เคย
สนใจมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับป่า ที่ตอนนี้ตระหนักแล้วว่า
การปลูกป่าไม่ใช่งานง่ายๆ การจะฟ้ืนฟูป่าต้องใช้เวลากว่าที่ป่าจะสมบูรณ์ 
แต่การตัดไม้ท�าลายป่านั้นใช้เวลาแค่ชั่วขณะเดียว”
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 ส่วนเวียร์ บอกว่า การทำาโครงการได้พลิกชีวิตของเขา ด้วยความกล้าที่เพิ่มพูน ทำาให้มั่นใจที่จะ

เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเพศทางเลือก เหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่เขายังคงใช้ชีวิตปกติ ทำางานที่ได้รับ 

มอบหมายอย่างต้ังใจต่อไป นอกจากน้ียังสัมผัสได้ถึงความเปล่ียนแปลงของตนเอง ปกติเป็นคน

เขยีนได ้คดิได ้แตพ่ดูบรรยายไมไ่ด ้เพราะไมก่ลา้ แต่พอไดผ้า่นกระบวนการในคา่ยทีพ่ี่ๆ  โครงการ

ปลูกใจรักษ์โลกจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการส่ือสารให้แก่น้องๆ จึงเป็นการฝึกฝนและเติมเต็ม

เทคนิคท่ีช่วยให้ม่ันใจข้ึน หลังจากค่ายคร้ังน้ัน ส่ิงท่ีคิด ส่ิงท่ีเขียน ก็สามารถบรรยายได้อย่างตรงใจ

ขณะท่ีชิซ่ึงเป็นพี่ใหญ่ บอกว่า การเรียนรู้ในโครงการเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  

โดยสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ตนเอง มทีัง้แรงบนัดาลใจในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งเกิดจากการที่ได้เรียนรู้ เห็นตัวอย่างจากท่ีพี่ๆ ในโครงการนำาเสนอ เรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ  

รวมทั้งวิธีการทำางาน เช่น การติดต่อประสานงานกับคนที่อายุมากกว่า หรือหน่วยงานต่างๆ

“ได้พัฒนาตัวเองในด้านการแสดงออก ผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยการถอดบทเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ทั้งเพ่ือนในกลุ่ม และเพ่ือนต่างถิ่น
ที่ได้สานสายใยความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียอย่างสม�่าเสมอ จึงรู้สึกได้ว่า เส้นทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ใช่เส้นทางที่โดดเดี่ยว
แต่เปน็เส้นทางที่มีเยาวชนอีกหลายๆ พ้ืนที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกัน”
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นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาตวัเองในดา้นการแสดงออผ่านกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการถอดบทเรยีน

ร่วมกับเพื่อนๆ ท้ังเพื่อนในกลุ่ม และเพื่อนต่างถิ่น ที่ได้สานสายใยความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำาเสมอ จึงรู้สึกได้ว่า เส้นทางในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ใช่เส้นทางท่ีโดดเด่ียว แต่เป็นเส้นทางทีม่เียาวชนอกีหลายๆ 

พื้นที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกัน 

ระหว่างทางของการรอคอยและได้สัมผัสกับความเป็นไปในชุมชน ทำาให้ทีมงานเริ่มสังเกตเห็น 

เค้าลางของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ที่วันนี้รู้ว่า 

แม้แต่ อบต.ในพื้นที่ก็ไม่สามารถจัดการได้ เพราะไม่มีท่ีทิ้ง บ่อทิ้งขยะที่เคยทิ้งก็เต็ม อบต.จึงไม่รับ 

จัดการขยะ แต่ให้ชาวบ้านจัดการกันเอง แม้จะไม่ได้ทำาโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ แต่ทีมงาน 

ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์คัดแยกขยะ พร้อมกับรณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตในโรงเรียนอย่างแข็งขัน  

เพื่อลดการสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยหวังว่า แนวทางเหล่านี้จะเป็นความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่

ติดตัวนักเรียน และนำากลับไปเผยแพร่ขยายผลในชุมชนต่อไป

ครูผู้เอื้อการเรียนรู้

ด้านครูขิง-เนตรนภา สายเนตร ในฐานะที่ปรึกษาก็ได้เรียนรู้วิธีการที่พี่ๆ 

ในโครงการปลูกใจรักษ์โลกจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ จนเกิดการทบทวน

ตนเองในบทบาทที่เคยสอนแบบกำาหนดเวลา กำาหนดขอบเขต กำาหนดเป้าหมาย

ให้นักเรียน ก็ค่อยๆ ปรับตัว “เปิดพื้นที่” ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด 

วเิคราะห ์และลงมอืทำาดว้ยตนเองมากข้ึน ซึง่ครขูงิยอมรบัวา่ บางครัง้กต็อ้งฝืน 

ตอ้งรอ เพราะวา่การเรยีนการสอนมรีะยะเวลากำากบัทีท่ำาให้ครตูอ้งเรง่สอนใหท้นั

ตามแผนการสอน 

“ตอนแรกเราอยากให้เด็กเข้าร่วมโครงการ เพราะอยากให้เขาได้ประสบการณ์ ให้เขาได้เจอเพื่อน 

ไปเจอคนข้างนอก เราเป็นครูบางคร้ังเราไม่มีเวลาสอนเด็ก เขาก็ไปเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การคิด  

การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การประเมิน เพราะเวลาเราสอนกว่าเด็กจะมาถึงเราบางทีคาบหนึ่งเหลือ 

เวลา 40 นาท ีเราจะสอนกระบวนการแบบทีพ่ี่ๆ  สอนกไ็มไ่ด ้เราไมรู่ม้ากอ่นวา่ โครงการเขาจะสอนเดก็

แบบนี้ แต่ผู้อำานวยการเขาเคยมีประสบการณ์ เขาบอกว่า ส่งเด็กไปเลย เด็กจะได้มีประสบการณ์  

ผลจะเกิดกับเด็ก และเด็กเราเป็นเด็กชนบทได้โอกาสที่จะเปิดหูเปิดตาก็เป็นสิ่งที่ดี พัฒนาเด็กได้แน่ๆ”

“เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ โดยเฉพาะทักษะ
การคิด การวางแผนที่เปน็ระบบ รวมทั้งประสบการณ์ชีวิต
ที่ได้ไปเปดิหูเปดิตาในโลกกว้าง ที่น�ามาซึ่งความมั่นใจ
ในการด�าเนินชีวิต”
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สำาหรับการสนบัสนนุของครทูีป่รกึษานัน้ ส่วนใหญจ่ะมีบทบาทใหค้ำาปรกึษา 

แตบ่างคร้ังกต็อ้งกระตุน้บา้ง เช่น กรณทีีพ่ี่ๆ  ใหส้ง่งาน ถา้ไมเ่หน็งานกต็อ้งตดิตาม

ถามไถ่ว่า นักเรียนทำาหรือยัง หรือการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น  

หากพบว่าเกินกำาลังของลูกศิษย์ก็จะช่วยอำานวยความสะดวก ซึ่งหลังจากผ่าน 

การเรยีนรูใ้นโครงการมาระยะหนึง่ ครขูงิ บอกวา่ เหน็ถงึความเปล่ียนแปลง

ของลูกศิษย์โดยเฉพาะทักษะการคิด การวางแผนที่เป็นระบบ รวมทั้ง

ประสบการณช์วีติทีไ่ดไ้ปเปดิหเูปดิตาในโลกกวา้ง ทีน่ำามาซึง่ความมัน่ใจใน

การดำาเนินชีวิตมากขึ้น 

“เรื่องการคิดเองทำาเอง แรกๆ ครูยอมรับว่าเด็กยังไม่ค่อยมี แต่เราก็ไม่ได้

คาดหวังว่าเขาต้องทำาได้สมบูรณ์แบบ แต่หลังๆ เขาทำาได้มากขึ้น เพราะเวลา

ทำางานในค่ายจะเห็นว่าพี่ๆ ที่ปรึกษาโครงการใจเย็นมาก ให้เวลาเด็กคิด ใช้เวลา

เท่าไรก็ได้ แต่เราซึ่งเป็นครูจะร้อนร้นว่า ทำาไมแค่นี้หนูตอบไม่ได้ อยากจะบอก

ไปวา่ ทำาอยา่งน้ีส ิจงึกลายเปน็วา่ในฐานะครเูราเรยีนรูเ้ยอะมาก โดยเฉพาะเรือ่ง

การให้เวลากับเขา ขอบเขตงาน เป้าหมายที่ต้องการ ครูก็นำามาปรับใช้ ให้เขาคิด

แก้ปัญหาเอง เราแค่สนับสนุนเป็นระยะๆ”

ระยะเวลาของโครงการและฤดกูาลทีด่เูหมอืนจะไมส่อดคลอ้งกนั ทำาให้

ช่วงเวลาของการ “รอ” ทำากิจกรรมที่ค้างอยู่ จนล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด

ของโครงการตามสัญญา แต่ทีมงานยืนยันว่า ยังคงจะสานต่อภารกิจท่ีเร่ิมไว้

ให้เสร็จสิ้นอย่างตั้งใจ ด้วยเพราะ “สำานึก” ว่าเป็น “หน้าที่” ที่อาสามาทำา 

จงึตอ้งทำาใหส้ำาเรจ็ เพราะผลทีจ่ะเกดิขึน้จะเกดิประโยชนต์อ่สภาพแวดลอ้ม

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 คำาอ่อน
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เรื่องวุ่นๆ ของ
วัยรุ่นรักป่า

โครงการต้นกล้ารักษ์ป่า ฮักนะ...โสกผีดิบ
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จากถนนหลวงสายหลัก เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินสายเล็กพอให้รถสองคันวิ่งสวนกันได้ บรรยากาศ

สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนา มุ่งหน้าสู่ตำาบลโสกนกเต็น อำาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปลายทางคือ  

“ปา่ชุมชนโสกผดีบิ” สถานทีท่ีเ่ดก็และเยาวชน กลุ่มเยาวชนกล้าด ีกำาลังทำากจิกรรมภายใต ้โครงการ

ต้นกล้ารักษ์ป่า ฮักนะ...โสกผีดิบ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาป่าชุมชนโสกผีดิบให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางพืชพรรณไม้และวัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อดูแลรักษาป่าให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

กล้าได้...แต่ต้องกล้าดี

กลุ่มเยาวชนกล้าดี เป็นเด็กและเยาวชนจิตอาสาในตำาบลโสกนกเต็น และจากชุมชนข้างเคียงท่ี 

รวมตัวกันมากว่า 5 ปีแล้ว มีเป้าหมายเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองและ

ชุมชน ภายใต้การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำาบลโสกนกเต็น (อบต.โสกนกเต็น) ปัจจุบันมีการ

ทำากจิกรรมตอ่เนือ่งเปน็รุน่ที ่3 เมือ่เหน็วา่ โครงการปลกูใจรกัษโ์ลก มเีปา้หมายสอดคลอ้งกบักจิกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มทำาอยู่ จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพการทำางานของกลุ่มให้เข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น

“พวกเราได้รับแรงบันดาลใจและเห็นตัวอย่างดีๆ จากรุ่นพี่ที่มีจิตอาสาเข้ามาทำางานเพ่ือชุมชน  

จึงอยากทำาให้ได้เหมือนรุ่นพ่ี และส่งเสริมน้องๆ รุ่นต่อไปให้เข้ามามีบทบาทสานต่องานในชุมชน”  

คือจุดเริ่มต้นที่ มิ้นท์-อมรรัตน์ สิงห์สา พี่ใหญ่ของกลุ่มเยาวชนกล้าด ีอาสาเข้ามาสานต่องานของ
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“การวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่ท�าให้งานเดินไปได้ด้วยดี แม้จะไม่ราบรื่น
ทั้งหมด แต่มีทิศทางมากขึ้น เพราะทีมงานรับรู้งานร่วมกัน หากมีส่ิงไหน
ขาดตกบกพร่องจะได้ช่วยกันย�้าเตือนหรือทักท้วง ท�าให้ภาระไม่ให้ตกที่ใคร
คนใดคนหนึ่ง”

รุ่นพี่ และไม่ผิดหวังเมื่อการเข้าร่วมกลุ่มครั้งนี้ทำาให้เธอ

และเพือ่นๆ ในกลุม่มพีฒันาการดา้นการทำางานเป็นทมี

ดีขึ้นเป็นลำาดับ โดยเฉพาะ “วิธีการทำางาน” ที่ให้ความ

สำาคัญกับ “การประชุม” แทนที่จะมองว่า การประชุม

เปน็เรือ่งนา่เบือ่ แตเ่ปน็เวลาทีด่แีละมคีวามสขุทีท่มีงาน

ได้มาพบปะพูดคุยกันแล้ว การประชุมยังช่วยให้งาน 

ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี 

“การทำางานที่ผ่านมา เรามองกว้างๆ ว่าอยาก

ให้คนในชุมชนรู้ว่าป่าดีอย่างไร อยากพัฒนาป่าให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่เคยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สมัพนัธก์บัปา่โดยตรง พอพี่ๆ  พาคดิวิเคราะห์ใหเ้หน็

เป้าหมายชัดเจน เราก็คิดต่อได้ว่าจะทำากิจกรรมอะไร 

ควรดงึใครมามสีว่นรว่ม และควรขอความชว่ยเหลอื

จากใคร” มิ้นท์ กล่าว

แผนงาน	“เข็มทิศ”	น�าทางสู่ 
ความส�าเร็จ	

มะนาว-จันทิมา แข็งฤทธิ ์ เล่าถึงบทเรียนสำาคัญ

ที่เธอได้เรียนรู้จากการทำางานโครงการต้นกล้ารักษ์ป่า 

ฮกันะ...โสกผดีบิ คอื การวางเปา้หมาย การวางแผนงาน 

และการแบ่งบทบาทหน้าที่ ซึ่งช่วยให้งานสำาเร็จง่ายขึ้น 

เพราะการวางแผนจะเป็นเข็มทิศนำาทางให้ไปถึง 

เป้าหมายได้ ต่อให้เดินหลงทางก็ยังวกกลับมาใหม่ได้ 

ทันท่วงที

ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนการทำางานทั้งหมดของทีมจึง 

เกดิขึน้จากการระดมความคดิของสมาชกิ ผ่านการแสดง

ความคิดเห็น ถกเถียง และยอมรับในมติ แล้วนำาไปสู่

การเตรียมความพร้อม การแบ่งบทบาทหน้าที่ จากนั้น

ลงมือทำาแต่ละงานด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน 

เต้-สุทธินันท์ ธรรมธร เล่าว่า สถานการณ์ปัญหาท่ี 

เกิดขึ้นกับป่าชุมชนโสกผีดิบมี 3 ส่วน ได้แก่ 1. ป่าโดน

บุกรุกแปลงเป็นพ้ืนที่ทำาการเกษตร 2. การลักลอบ

ตัดต้นไม้ใหญ่ในป่า 3. ชาวบ้านนำาขยะไปท้ิงในป่า 

สร้างมลภาวะจนระบบนิเวศบางส่วนเสียสมดุล 

อยา่งไรกต็ามเพือ่ให้ปา่กลายเปน็แหลง่เรยีนรูท้าง

พืชพรรณไม้และวัฒนธรรม ทีมงานจึงออกแบบ 5 

กิจกรรม ได้แก่ การสำารวจและเก็บข้อมูลสภาพป่าและ

พืชพรรณไม้ การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า 

การประชาสมัพนัธก์จิกรรมผา่นหอกระจายเสยีงของ

ชุมชน การออกบูธนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้

เรื่องสมุนไพรสู่ชุมชน และการจัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อ

รายงานความคืบหน้าการทำากิจกรรมของเยาวชน 

โดยงานนี้ทีมงานต้องสวมบทบาทการเป็นนักสำารวจ 

นักประสานงาน พี่เลี้ยง และนักประชาสัมพันธ์

น้ำาฝน-ศิวพร สุริยะพงษ ์ ที่รับบทบาทนักสำารวจ

บอกว่า เธอนำาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานป่าชุมชน

ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพป่าและประวัติความเป็นมา

คล้ายกับป่าชุมชนโสกผีดิบมาใช้

“ตอนนั้นคิดว่าถ้าเขาทำาได้เราก็ต้องทำาได้” น้ำาฝน 

กล่าว

“พวกเราลงไปสำารวจป่าก่อนที่จะพาน้องๆ ใน

ชุมชนเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เราต้องรู้ด้วย 

ตัวเองก่อนถึงจะพาน้องๆ ไปได้” เต้ กล่าว

แม้จะมีประสบการณ์มาบ้าง แต่ปัญหาก็มีมาให้

แก้ไข อาร์ต-จิรายุ ศรีทาสร้อย เล่าว่า ความไม่พร้อม

เพรยีงและขาดการส่ือสารทีด่ ีทำาใหก้ารทำางานล่าช้าและ

ผิดพลาด 
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“เป็นเพราะพวกเราไม่ประชุมสรุปงานกันให้ชัดเจน วันที่สำารวจป่าพวกเรานัดกันตั้งแต่เช้า เพื่อน

บางคนมาไม่ได้ก็ไม่แจ้งให้กลุ่มรู้ ทุกคนก็รอ จากที่นัดตอนเช้ากว่าจะได้สำารวจป่าจริงๆ เวลาก็ล่วงเลย

ไปตอนบ่าย ซ่ึงวันน้ันเรานัดพ่ีๆ โครงการปลูกใจรักษ์โลกและผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวให้ช่วยนำาทาง 

โชคยังดีที่บ้านผู้ใหญ่อยู่ใกล้ป่าอยู่แล้ว เลยไม่มีปัญหา” อาร์ต กล่าว

เหตุท่ีทีมงานขอให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวเป็นผู้ให้ความรู้ เพราะผู้ใหญ่คลุกคลีอยู่กับป่าบริเวณน้ี 

มานาน จึงสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มาของปา่ พชืพรรณดัง้เดมิทีส่ญูหายไป พชืพรรณ

ที่ยังคงอยู่ รวมทั้งประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษในป่าหรือประเพณีสงกู่ ที่แสดงให้เห็นว่าป่าเป็นศูนย์รวม

จิตใจของคนในชุมชนมาช้านาน

แม้กิจกรรมแรกจะผิดแผนไปบ้าง แต่ก็ทำาให้ทีมงานเห็นว่า การวางแผนงานเป็นส่ิงสำาคัญ  

โดยแป้-รุ่งอรุณ จันล ี ย้ำาว่า ยิ่งทีมมีการวางแผนระยะยาวมากเท่าไร ก็จะส่งผลดีต่อการจัดสรรเวลา

ของสมาชิกให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากทีมงานศึกษาอยู่คนละโรงเรียน ต่างระดับชั้น และ

ต่างหมู่บ้าน เวลาจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง

“หลังจากน้ันเราเรียกประชุมอย่างเป็นทางการในเฟซบุ๊ก แล้วก็โทรนัดย้ำาอีกที พอมาประชุมได้

แผนงานระยะยาวว่าแต่ละเดือนจะทำาอะไร ใครรับผิดชอบหน้าที่ไหน ทำาเป็นปฏิทินการทำางาน

ระยะยาวเพื่อให้แต่ละคนบริหารจัดการเวลาของตนเอง หากเพ่ือนไม่ว่างก็ขอให้บอก เพราะ 

ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ หรือไม่ก็ให้คนที่เหลือช่วยกันทำาต่อได้ การทำางาน

จะได้ไม่มีปัญหา” แป้ง อธิบาย 

มิน้ท ์เสรมิวา่ การวางแผนและแบง่บทบาทหนา้ทีท่ำาใหง้านเดนิไปไดด้ว้ยด ีแมจ้ะไมร่าบรืน่ทัง้หมด 

แต่มีทิศทางมากขึ้น เพราะทีมงานรับรู้งานร่วมกัน หากมีสิ่งไหนขาดตกบกพร่อง ทีมงานจะได้ช่วยกัน

ย้ำาเตือนหรือทักท้วง ทำาให้ภาระไม่ให้ตกที่ใครคนใดคนหนึ่ง

“ป่าโสกผีดิบไม่ใช่ของพวกเรา ถ้าเราไม่สร้างการตระหนักรู้ 
แล้วท�าอยู่กลุ่มเดียว โดยไม่ดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมคงยากที่จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากทุกฝ่ายรับรู้สภาพปัญหา ช่วยกันแก้ไข
หลายๆ มือร่วมกันย่อมดีกว่ามือเดียว”

เชื่อมร้อยชุมชนร่วม	“รักป่า”

เห็นได้ชัดเจนว่า การทำางานชุมชนน้ัน นักประสานงานเป็นบทบาทสำาคัญไม่แพ้บทบาทอื่น  

ทีมงานจึงต้องประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้ช่วยนำาทางเก็บข้อมูลในป่า ทั้งยัง 

ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายภายนอก เพื่อออกไปศึกษาดูงานขยายขอบเขตความรู้ อาทิ 

ประสานงานกับ อบต. และโรงเรียนประจำาหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียน

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ เป็นต้น การสร้างสายสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนที่พวกเขารัก
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“ป่าโสกผีดิบไม่ใช่ของพวกเรา ถ้าเราไม่สร้าง

การตระหนกัรู ้แลว้ทำาอยูก่ลุม่เดยีว โดยไม่ดงึคนอืน่

เข้ามามีส่วนร่วมคงยากท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงได้ 

แต่หากทุกฝ่ายรับรู้สภาพปัญหา และช่วยกันแก้ไข 

หลายๆ มือร่วมกันย่อมดีกว่ามือเดียว” แป้ง กล่าว

“ถ้าเราไม่ชักชวนน้องๆ ในโรงเรียนมาด้วย  

เด็กรุ่นหลังอาจไม่ช่วยกันรักษาป่า เพราะไม่เห็น

ความสำาคัญ” อาร์ต เสริม

ด้วยความชัดเจนของแผนงานและข้อมูลป่าที่

ได้จากการลงมือสำารวจจริง ทำาให้ทีมงานได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ทันทีที่ เข้าไป

ประสานงาน

“จริงๆ แล้วป่าชุมชนมี อบต.ดูแลภาพรวมอยู่แล้ว 

ก่อนหน้าน้ี อบต.ก็พยายามขอคืนพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกจาก

ชาวบา้น แตก่ไ็มไ่ดมี้การเขา้ไปฟืน้ฟ ูพวกเราทำากจิกรรม

กับ อบต.มาตลอด ครั้งนี้เลยเข้าไปเสนอแผนงาน ทั้ง

ปฏิทินการทำางานและวิดีโอสำารวจป่าครั้งแรกให้นายก 

อบต.ดู” น้ำาฝน อธิบาย

การประสานงานกับโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้อำานวยการของทั้ง 2 โรงเรียนเป็นอย่างดี มีนักเรียน

ต่างหมู่บ้านเข้ามาทำากิจกรรมด้วย ถือเป็นการขยาย

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

เรียนรู้และทำาความรู้จักกับป่า 

“พวกเราเข้าไปหาผู้อำานวยการโรงเรียน เพื่อชี้แจง

ข้อมูล โดยโรงเรียนนัดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนละ 15 คน มารับฟังด้วย ซึ่งน้องๆ ก็ให้ความ

สนใจดี” เต้ กล่าว

“รู้จัก รู้ใจ ให้ความสำาคัญ” หลักคิดการเป็น 

พี่เล้ียงที่ดีเม่ือต้องผันตัวเองมารับบทบาท “พ่ีเล้ียง” 

ดแูลนกัเรยีน 30 คน ในกจิกรรมเดนิสำารวจปา่ ดเูหมอืน

จะเป็นภาระหนัก เพราะนักเรียนกับทีมงานอายุไม่ต่างกัน

มากนัก พวกเขาจึงนำาหลัก รู้จัก รู้ใจ และให้ความสำาคัญ 

มาใช้ โดยทีมงานจัดรูปแบบกิจกรรมเดินสำารวจป่าออก

เป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเช้านำาข้อมูลสำารวจป่าพร้อม

ภาพถ่าย วิดีโอ และคลิปวิดีโอละครเร่ที่เคยบันทึก 

การแสดงไว้ก่อนหน้านี้มานำาเสนอ นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมต้ังคำาถามชวนคิดจากภาพประกอบที่น่าสนใจ

จากปา่ โดยมิน้ทต์ัง้ชือ่กจิกรรมในครัง้นัน้วา่ “เรือ่งวุน่ๆ 

ของวัยรุ่นรักป่า” 
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“ตอนคิดกิจกรรม เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลย เพราะวัยของเราไม่ต่างกันมาก เราไม่ชอบอะไรที่

วิชาการเกินไป เลยตั้งชื่อการนำาเสนอให้คล้ายซีรีส์เกาหลี แล้วคิดคำาประกอบภาพที่ให้ทั้งความรู้และ

สรา้งความบนัเทิงไปพรอ้มกนั เลอืกเพลงและคิดคำาประกอบภาพทีใ่ช้ภาษาดงึดดูใจวัยรุน่” มิน้ท์ อธบิาย

ส่วนกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติในภาคบ่าย ใช้วิธีแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คละชั้นเรียน 

แต่ละกลุ่มจะมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมกับน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พร้อมกำาหนดโจทย์ให้ทุกคน

จดบันทึกชื่อพันธุ์พืชและสัตว์อย่างละ 10 ชนิดจากคำาแนะนำาของปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งเก็บขยะ 

ที่เจอระหว่างทางใส่ถุงดำา กลุ่มไหนเก็บได้มากที่สุดจะมีรางวัลให้ 

“พอรู้แบบน้ี อบต.ก็ส่งรถขนขยะมาช่วยขนขยะออกไปด้วย” แป้ง กล่าวถึงความร่วมมือท่ีได้รับ

มะนาว บอกว่า สำาหรับบทบาทพี่เลี้ยงที่สำาคัญคือ ต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 

แก่น้องๆ เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง รุ่นพี่ต้องทำาให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน หลังจากทำากิจกรรม 

จบครั้งหนึ่งก็ต้องชักชวนน้องๆ มาทำากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกและ

สร้างความผูกพันกับป่าให้เกิดขึ้นในใจอย่างถาวร

“เมื่อก่อนเห็นรุ่นพ่ีทำาเป็นตัวอย่าง เราก็อยากมาทำากิจกรรมด้วย ถ้าน้องๆ เห็นเราทำาเขาคงมี 

แรงใจอยากทำาอย่างเราบ้าง แล้วคงยิ่งดีใจและภูมิใจถ้าเราไปชวนเข้ามาทำากิจกรรมเรื่อยๆ” 

“บทบาทพ่ีเลี้ยงที่ส�าคัญคือ ต้องประพฤติตัวเปน็แบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ 
เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง รุ่นพ่ีต้องท�าให้เห็นเปน็ตัวอย่างก่อน หลังจาก
ท�ากิจกรรมจบครั้งหนึ่งก็ต้องชักชวนน้องๆ มาท�ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างความผูกพันกับป่าให้เกิดขึ้นในใจ
อย่างถาวร”
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กล้าเปลี่ยนแปลง

หลังผ่านบทบาทนักสำารวจ นักประสานงาน  

และพี่ เลี้ยงไปแล้ว ก็เข้าสู่บทบาทสุดท้ายนั่นคือ  

นักประชาสัมพันธ์ คราวน้ีทีมงานขอใช้เวทีคืนข้อมูล

ชุมชนให้ความรู้แก่คนในชุมชน และเป็นการรายงาน

ความคืบหน้าการทำากิจกรรมในโครงการให้ผู้ใหญ่ใน

ชุมชนได้รับรู้

“วิธีเชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่วมก็ใช้วิธีกระจายเสียง

ประชาสัมพันธ์และประกาศทางเฟซบุ๊กชวนให้คนใน

ชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมเวที ผลตอบรับจากผู้ใหญ่

ทำาให้เราสัมผัสได้ว่า ผู้ใหญ่สนใจสิ่งที่เด็กอย่างเราทำา 

เพราะเราคดิจริง ทำาจรงิ และกจิกรรมทีเ่ราทำากช็ว่ยฟืน้ฟู

ปา่ในระยะยาวไดจ้รงิ...เมือ่เหน็แบบนีท้ำาไมเขาจะไมใ่ห้

ความร่วมมือ” อาร์ต เอ่ยขึ้น

ไม่เฉพาะแค่ผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนมุมมองความคิดที่

มีต่อเด็ก แม้แต่ทีมงานเองก็ได้พัฒนาความคิดและ

พฤตกิรรมของตนเองตลอดเสน้ทางการทำากจิกรรม

เพื่อชุมชน

มิ้นท์ เล่าถึงพัฒนาการของทีมว่า จากเดิมการ

ทำางานของกลุ่มตอ้งอาศยัพ่ีเล้ียงคอยชีแ้นะอยูต่ลอด 

แตป่จัจบุนัสามารถพดูไดว้า่ กิจกรรมทัง้หมดเกดิขึน้

จากความคิดและการลงมือทำาของกลุ่มเยาวชนกล้าดี

ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

“จากเด็กที่ท�าอะไรไม่เปน็ชิ้นเปน็อัน ติดเกมไปวันๆ ผลการเรียนไม่ดีเด่น 
ไม่มีความรับผิดชอบ แต่เพราะมีเพ่ือนๆ พ่ีๆ คอยสอน อาร์ตจึงน�าผลการเรียน
มาการันตี เพ่ือพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่า ถึงแม้จะมาท�ากิจกรรมเพ่ือชุมชนแต่
ผลการเรียนก็ไม่ตกต�่า แถมดีขึ้นอีกต่างหาก จากที่พ่อแม่ไม่อยากให้มารวมกลุ่ม
กับเพ่ือนๆ ก็ยิ่งส่งเสริม เพราะเชื่อว่าการท�ากิจกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงลูกได”้
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“พอเราทำากิจกรรมเพื่อชุมชนบ่อยๆ ส่ิงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คือ เราจะนึกถึงคนอ่ืนมากขึ้น  

คิดและอยากทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ จากเดิมคิดแค่ว่าเป็นหน้าที่ ตอนนี้รู้สึกว่า

เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน แล้วทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด” 

ขณะที่มะนาว บอกว่า การทำาโครงการร่วมกับเพื่อนๆ ทำาให้เธอเห็นประโยชน์ของการทำางาน

เป็นทีม และเห็นว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา การร่วมมือกันทำาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้  

การลงมือทำาคนเดียวอาจคิดได้ไม่ดีเท่าหลายๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันทำา

ดา้นอารต์ มองวา่ การเขา้มามสีว่นรว่มทำากจิกรรมเปน็เครือ่งพสิจูนต์วัเอง เพือ่ใหพ้อ่แมย่อมรบั

และเหน็วา่เขากม็ดี ีจากเดก็ทีท่ำาอะไรไมเ่ปน็ชิน้เปน็อนั ตดิเกมไปวนัๆ ผลการเรยีนไม่ดเีดน่ ไม่มี

ความรับผิดชอบ แต่เพราะมีเพื่อนๆ พี่ๆ คอยสอน อาร์ตจึงนำาผลการเรียนมาการันตี เพื่อพิสูจน์

ใหพ้อ่แมเ่หน็วา่ ถงึแมจ้ะมาทำากจิกรรมเพือ่ชุมชนแตผ่ลการเรยีนกไ็ม่ตกต่ำา แถมดข้ึีนอกีต่างหาก 

จากที่พ่อแม่ไม่อยากให้มารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ก็ยิ่งส่งเสริม เพราะเชื่อว่าการทำากิจกรรมเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงลูกได้

 “ผมรู้แต่ว่าผมต้องทำาให้ได้ พิสูจน์ตัวเองให้ได้ เพื่อให้ทุกคนยอมรับผม” อาร์ต เอ่ยขึ้นด้วย

น้ำาเสียงสั่นเครือ 

ผลลพัธจ์ากความพยายามทำาใหป้จัจบุนั อารต์กลายเปน็เดก็ทีม่คีวามรบัผดิชอบ และไดร้บั

ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้ทำาหน้าที่รองประธานสภาเด็กและเยาวชนโสกนกเต็น

ส่วน เต้ บอกว่า จากที่เคยเป็นคนอยู่ไม่นิ่ง ชอบแกล้งแหย่คนอื่น การทำางานขัดเกลานิสัยให้มี

สมาธิอยู่กับส่ิงท่ีทำา “ผมถนัดงานศิลปะ ชอบทำามากกว่าชอบคิด เม่ือก่อนมาเพราะอยากทำา แต่ตอนน้ี

ไม่ได้แค่อยากทำา แต่คิดจะทำามากขึ้นด้วย” 
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ด้าน น้ำาฝน ยอมรับว่า เธอไม่ใช่เด็กในพื้นที่ แต่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะ

อยากมีผลงานไปใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่ความเสียสละและ 

ความอิ่มใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้ลงมือทำาประโยชน์ให้ผู้อื่นขัดเกลาความคิด

ของเธอว่า ผลงานกลายเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น เพราะผลตอบแทนที่

ยิ่งใหญ่กว่าคือ ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นอยู่เต็มหัวใจ

จดุเดน่ของกลุม่เยาวชนกลา้ดทีีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การมุง่มัน่คดิและทำา

กิจกรรมด้วยใจอาสา มองส่ิงใกล้ตัวเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า อย่างท่ีพวกเขาบอกว่า 

“ในเมื่อชุมชนล้อมรอบด้วยป่า แล้วจะไปทำาโครงการอื่นทำาไม” และการใช้

ศกัยภาพหรอืตน้ทนุเดิมทีต่วัเองมมีาขับเคลือ่นกจิกรรม รวมถงึการผลกัดนั

รุน่นอ้งให้เขา้มาสานตอ่งานแลว้ ยงัคดิดงึชมุชนเข้ามามส่ีวนรว่มในกจิกรรม 

ด้วยแนวคิดเช่นนี้พวกเขาจึงไม่เคยทำาตัวแปลกแยกจากผู้ใหญ่ เข้าร่วม

กิจกรรมงานประเพณีท่ีผู้ใหญ่จัดขึ้น ทั้งยังเต็มใจช่วยกิจกรรมของ อบต.  

อยู่เสมอ ด้วยคิดว่าส่ิงท่ีทำาท้ังหมดน้ีก็เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย 

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 แล้วป่ากำาลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ใครจะทำาอะไรได้บ้าง?

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ตำาบลหนองแวงนางเบ้า อำาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ติดกับ 

ป่าชุมชนตำาบลหนองแวงนางเบ้าที่ขาดการดูแลรักษา และอยู่นอกเหนือความสนใจของคนในชุมชน  

จะว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ที่ป่าแห่งนี้ถูกละเลย แต่ความละเลยของคนในชุมชนไม่ได้เป็น

สิ่งการันตีว่าจะไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับป่า เมื่อพื้นที่ป่ากว่า 200 ไร่ ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด

เขา้มาดแูลอยา่งเปน็ทางการ จึงเกดิชอ่งวา่งให้กลุม่ผูล้กัลอบและคนในชมุชนบางกลุม่ใชโ้อกาสนีเ้ขา้มา

ลดิรอนผนืปา่ นำาทรพัยากรปา่ไม ้ทัง้เหด็ ของปา่ และพชือืน่ๆ รวมทัง้ตน้ไมใ้หญอ่อกไปใชแ้ละขายเพือ่

ประโยชน์ส่วนตน 

 “เราโตมากบัปา่ เข้าปา่ไปกบัตายายตัง้แตเ่ลก็ๆ โตขึน้มากย็งัเขา้ปา่กบัเพือ่น เหน็ปา่เปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม เดี๋ยวนี้ต้นไม้ใหญ่และสัตว์ต่างๆ น้อยลง เห็ดหายากขึ้น และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือขยะ”  

เต๋า-รัตนาภรณ์ ขวัญทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา พ่ีใหญ่กลุ่ม

เยาวชน P.P.พิทักษ์โลก สะท้อนสภาพความเปลี่ยนแปลงของป่า พร้อมบอกถึงเป้าหมายการทำา

โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life คือ 1. ฟื้นฟู ป้องกันและรักษาป่า 2.รวบรวมองค์ความรู้เรื่อง

ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิต และประโยชน์ของป่าชุมชน
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“ป่า”	คือบ้านของเรา

“เพราะสนใจเร่ืองป่าและส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว พอครู

นำารายละเอียดโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาให้ดู ก็รู้สึก

สนใจ จึงรวมกลุ่มเพ่ือน 4 คน มาช่วยคิดช่วยทำากิจกรรม” 

เต๋า เล่าถึงจุดเร่ิมต้นของการทำาโครงการสายล่อฟ้า 

Top Ten Life ปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยการทำากิจกรรม 

ที่ผ่านมาทั้ง 2 ปี มีรูปแบบเหมือนเดิมคือ ลงพื้นที่เก็บ

ขอ้มูลพรรณไมใ้นปา่ จัดเกบ็และรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั

พืชพรรณไม้ในชุมชนให้เป็นระบบ เพ่ือให้คนในชุมชน

เขา้ถงึขอ้มูลไดง้า่ยมากข้ึน จดัเวทเีพือ่ดึงคนในชมุชนให้

มาทำากจิกรรมปลกูปา่รว่มกนั และกจิกรรมคนืขอ้มลูแก่

ชุมชน  

เมื่อได้ออกไปสำารวจป่าจนเห็นต้นตอของปัญหา 

ทีมงานพบวิธีท่ีผู้ลักลอบตัดไม้ใช้เพื่อนำาไม้ออกไป 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างแนบเนียน โดยผู้ลักลอบมักใช้ 

ยาป้ายให้ต้นไม้ยืนต้นตายแล้ว จึงนำาออกจากป่าไป 

ใช้ประโยชน์ โดยไม่ถือเป็นความผิด 

“ในความเป็นจริงต้นไม้ไม่ได้ตายเอง คนต่างหาก

ที่ทำา” เท่ย์-กิตติกร ประสมบูรณ์ แกนนำาเยาวชนรุ่นที่ 

3 เอ่ยขึ้น

นอกจากปัญหาเรื่องป่าแล้ว ปัญหาขยะมูลฝอยที่

กองทับถมอยู่เป็นหย่อมๆ ในป่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่

ทำาลายระบบนิเวศ ทำาให้สมุนไพรและพรรณไม้ต้นเล็ก

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เม่ือได้ข้อมูลสถานการณ์

ปัญหาป่าที่เป็นรูปธรรม ทีมงานจึงนำาข้อมูลที่ได้มา 

เผยแพร่ให้ผู้นำาชุมชนและชาวบ้านรับรู้

“เมื่อเราเห็น เรารู้ เราก็ต้องบอกให้คนในชุมชนรู้ 

แล้วมาร่วมมือกับเรา” เต๋า กล่าว

เมื่อมีข้อมูลมากพอ ทีมงานจึงขอใช้โอกาสในเวที

ประชมคมหมู่บ้าน นำาเสนอข้อมูลป่าให้คนในชุมชน 

รบัรู ้โดยเตา๋ บอกวา่ ทีผ่า่นมาทมีงานไมไ่ดอ้อกไปสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกจึงไม่มีโอกาสทำากิจกรรม

ร่วมกับผู้ใหญ่ และไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วผู้นำาในชุมชนเอง 

ก็มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมารับผิดชอบดูแลรักษาป่าไม้ใน

ชุมชนเช่นกัน

“พวกเราประสานงานกับ อบต. และผู้นำาหมู่บ้าน

จัดเวทีประชาคมขึ้นมา โดยมีผู้ใหญ่เข้าร่วมจาก 

ทกุหมูบ่า้น เราก็ออกไปนำาเสนอขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวม

มาได้ หลังจากนั้นกลุ่มผู้ใหญ่ก็ร่วมกันวางกฎกติกา

ชุมชนในการดูแลป่าข้างโรงเรียนทันที” 

กฎกติกาชุมชนเพื่อดูแลป่าทั้ง 5 ข้อ1 ถูกประกาศ

ใหค้นในชมุชนรับรูผ้า่นเสยีงตามสายของแตล่ะหมูบ่า้น 

และมกีารปกัปา้ยเตอืนบริเวณปา่ เพือ่แจง้คา่ปรบัอยา่ง

เป็นทางการ 

กิจกรรมท�าเพ่ือป่า

หลงัจากคนืขอ้มลูจากการสำารวจเพือ่ขบัเคลือ่นใน

ระดับผูน้ำาชมุชนแลว้ ทีมงานยงัปลกูฝงัจติสำานกึรกัและ

หวงแหนปา่ใหแ้กเ่ดก็ เยาวชน ผูป้กครอง และผูใ้หญ่

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 

ยอ่มาจาก Green ดงัน้ัน Green Share จงึเปรยีบเสมือน

การมาพบปะพูดคุย เพ่ือแลกเปล่ียนเร่ืองราวดีๆ เก่ียวกับ

ป่าระหว่างคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน

T Shift G Share เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยมี

โรงเรียนพลพัฒนศึกษาเป็นแม่งาน ครูที่ปรึกษาช่วยทำา

จดหมายเชิญผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาชุมชนแต่ละหมู่บ้าน 

1 กฎกติกาชุมชน 5 ข้อ

1. หากจบัไดว้า่ลกัลอบตดัไม้ออกมาจากปา่ ปรับตามวงปขีองตน้ไม้

วงละ 500 บาท

2. หากจับไดว้า่นำาขยะมาท้ิงในปา่ ปรับตามน้ำาหนกักโิลกรัมละ 500 

บาท

3. หากจับได้ว่าเผาป่าและรุกล้ำาเขตแนวป่า ปรับ 500 บาท

4. หากจบัไดว้า่ลกัลอบทำาใหต้น้ไม้ยืนตน้ตาย ดว้ยการปา้ยยาตน้ไม ้

ปรับต้นละ 500 บาท

5. หากทำาลายป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ได้รับความเสียหาย ปรับ

ป้ายละ 500 บาท
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นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำาบล และผู้ปกครองนักเรียน ส่วนทีมงานประสานงานให้ผู้ใหญ่ 

ช่วยประกาศเสียงตามสายเชิญชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลจากการสำารวจถูกนำาเสนอในแง่มุมที่เข้าใจง่ายขึ้น ผ่านบูธหรือฐานการเรียนรู้ที่กลุ่มแกนนำา

เยาวชนจัดไว้ โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับภัยจากการทำาลายป่า ประโยชน์จากป่า ต้นไม้หายากในป่า และ

การปลูกต้นไม้ที่ถูกวิธี เป็นต้น โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล จังหวัด

ขอนแก่น ให้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูลทั้งหมดที่นำาเสนอตามบูธ

ต่างๆ 

“เรารู้จักพี่ๆ จากสวนพฤกษศาสตร์อยู่แล้ว เพราะเข้าไปขอข้อมูลและต้นกล้า จนพี่ๆ กลายเป็น 

พี่เลี้ยงสำารวจป่าให้พวกเรา ปีก่อนโน้นเราขอต้นไม้จากสวนพฤกษศาสตร์มาปลูก 1,500 ต้น รอดจริง

ไมถ่งึครึง่ เพราะปลกูผดิวธิ ีเหน็วา่แคเ่รือ่งการปลกูตน้ไมก้เ็ปน็สิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้ปีนีจ้งึเนน้ให้ความรูเ้รือ่ง

การปลูกป่าเป็นสำาคัญ เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวสำาหรับการลงแขกปลูกต้นไม้ในครั้งต่อไป” เต๋า อธิบาย

การจัดกิจกรรมลงแขกปลูกป่า แต่ละครั้งใช้กล้าไม้กว่า 1,500 ต้น ปีแรกในขอบเขตพื้นที่ 40 ไร่ 

และขยายเพิม่ขึน้อีกเทา่ตวักลายเปน็พืน้ท่ี 80 ไรใ่นปจัจบุนั ซึง่กลา้ไมท้ีน่ำาไปปลกูกไ็ดม้าจากการเขา้ไป

สำารวจปา่ ทีพ่ี่ๆ  จากสวนพฤกษศาสตรแ์นะนำาวธิเีกบ็เมลด็พนัธุไ์มท้ีห่ลน่อยูต่ามพืน้มาเพาะเปน็ตน้กลา้

สำาหรับใช้ในการปลูกป่าต่อไป

การทำากิจกรรมต่อเนื่องถึง 2 ปี ทำาให้ปีล่าสุด T Shift G Share ได้รับความร่วมมือและ 

เสยีงตอบรบัจากคนในชมุชนลน้หลาม โรงเรยีนสง่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายมารว่มงาน

เกินกว่าท่ีคาดไว้เท่าตัว ส่วนในวันลงแขกปลูกป่า ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเกินคาดเช่นกัน

“เมื่อก่อนเปน็คนไม่ฟังใครเลย และไม่ยืดหยุ่น หากมอบหมายงานให้
คนอื่นท�าก็ต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่าง แต่ตอนนี้เรียนรู้ที่จะไว้ใจคนอื่น 
รับฟังมุมมองความคิดของทีมงาน และให้เขาแสดงศักยภาพของตัวเอง”

เมื่อ	“ป่าในใจ”	งอกงาม

เตา๋ บอกวา่ ตลอด 2 ปทีีท่ำาโครงการมาเหน็ไดชั้ดเจนว่า ปา่เกิดความเปลีย่นแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้นคือ มีการขยายขอบเขตพื้นที่ดูแลป่า และเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย

ที่เพิ่มจำานวนข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงกว่าที่พวกเขาจะผ่านกิจกรรมทั้ง 2 ปีมาได้ ต้องใช้ความอดทน

และไม่ย่อท้อ โดยทีมงานแต่ละรุ่นจะมีการประชุมและให้กำาลังใจกันตลอดเวลาที่ทำางานร่วมกัน 

ทุกคนจึงเห็นภาพรวมของการฟ้ืนฟูป่าไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน

ตลอดระยะเวลาการทำาโครงการ ทำาให้ทมีงานเหน็ความเปลีย่นแปลงของตวัเอง แกนนำาเยาวชน

รุ่นที่ 2 และ 3 ที่เข้ามาสานต่อโครงการต่างมีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยไป

กว่ากัน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ขาดภาวะความเป็นผู้นำาเท่านั้นเอง 
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“น้องๆ จะไม่ค่อยพูด แต่ถ้าให้ลงแรงถึงไหนถึงกัน 

บ้าพลังกว่าพวกพี่ๆ รุ่น 1 อีก ไม่คิดว่าจะมีรุ่นน้องเข้า

มาสานงานตอ่ เพราะงานทีท่ำาตรงนีทั้ง้เหนือ่ยและหนกั 

แต่พอเอาเข้าจริงๆ กลับมีน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น

ใหค้วามสนใจมากข้ึนเรือ่ยๆ อาจเพราะเราเปน็ตวัอยา่ง

ทีด่ใีหน้้องเหน็มากอ่น” เตา๋ ยนืยนั และกล่าวตอ่วา่รูส้กึ

พอใจและภาคภูมิใจกับกิจกรรมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำาให้กับเยาวชน 

รุ่นน้อง คงต้องใช้เวลาและเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้

แสดงออกอย่างต่อเนื่อง แต่การทำากิจกรรมนอก

ห้องเรียนเหล่านี้ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

เยาวชนใหม้สีำานกึความเปน็พลเมืองไดอ้ยา่งชัดเจน 

แม้จะยังไม่สามารถถ่ายทอดส่ิงที่ตัวเองเรียนรู้ได้

มากนัก แต่การเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

จนเกิดแรงจูงใจในการทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ตามกำาลังที่แต่ละคนจะทำาได้ แสดงให้เห็นว่า  

“พวกเขามีใจ”

เท่ย์ อ้อน-อาภัสรา ธรรมราช และ ครีม-ศศิธร 

ก้อนสีลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 คือแกนนำา

เยาวชนรุ่นที่ 3 ที่เดินตามรอยรุ่นพี่อย่างแข็งขัน

เท่ย์ บอกว่า เขามาช่วยทำาโครงการเพราะเห็นรุ่นพ่ี

ทำาแลว้นา่สนกุ อยูบ่า้นไมม่อีะไรทำา แตม่าทำากจิกรรม

ตรงนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้รู้จักพันธุ์ไม้

ในชุมชนเพ่ิมข้ึน ซึ่งการปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่าย 

หากจะปลูกให้รอด แต่ก็เขาทำาได้

ส่วนอ้อนและครีม บอกว่า นอกจากได้รับความรู้

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เรียนรู้ระหว่างทำากิจกรรม

แล้ว โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ 

เป็นอย่างดี จากเดิมท่ีเป็นคนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดง

ความคดิเห็นเพราะกลวัคนอืน่ไมเ่ขา้ใจ ปจัจบุนัทัง้ 2 คน 

กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความตื่นเต้นน้อยลง หากต้อง

แสดงความคิดเห็นในกลุ่มหรือต่อหน้าผู้คนจำานวนมาก 

เพราะรู้แล้วว่า หากไม่ยอมสื่อสารสิ่งที่คิดออกไป 

ให้คนอื่นรับรู้ ยิ่งไม่มีทางทำาให้คนอื่นเข้าใจได้
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ดา้นเตา๋ กลา่วถงึแนวคดิการทำางานหลงัทำากจิกรรมรว่มกบัชุมชนมาพกัใหญ่วา่ ตอ้งใจเยน็ใหม้าก 

และพร้อมตั้งรับกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี เมื่อก่อนเป็นคนไม่ฟังใครเลย และ

ไม่ยืดหยุ่น หากมอบหมายงานให้คนอ่ืนทำาก็ต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่าง แต่ตอนน้ีเรียนรู้ที่จะไว้ใจ 

คนอื่น รับฟังมุมมองความคิดของทีมงาน และให้เขาได้แสดงศักยภาพของตัวเอง

ครูผู้	“หนุนเสริม”	การเรียนรู้

“ถ้าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ มนุษย์เราก็มี 

ชีวิตอยู่ไม่ได้” ชัยภร สีมาตร ผู้อำานวยการโรงเรียน 

พลพัฒนศึกษา กล่าว และให้เหตุผลที่สนับสนุนการทำา

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาอย่างเนื่องว่า  

การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

ภายใตโ้ครงการปลูกใจรกัษโ์ลกช่วยดงึศกัยภาพทีซ่อ่น

อยู่ในตัวของนักเรียนออกมาได้ เพราะโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองคิด ลองทำา  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทำาโครงการดา้นสิง่แวดล้อมทีจ่ะชว่ยปลูกฝงัใหเ้ด็กเยาวชนรกัและหวงแหน

ทรัพยากร ธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจของมนุษย์ 

ขณะทีค่รยุูพิน ลนุบง ทีป่รกึษาโครงการ ยนืยันถงึประโยชนท์ีเ่กิดขึน้จากการบรูณาการหลักสตูร

การเรียนการสอนเข้ากับโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การเรียนในห้องเรียนทำาให้นักเรียนรู้แค่ผิวเผิน

ตามตำารา แต่การทำากิจกรรมนอกห้องเรียนทำาให้นักเรียนเรียนรู้ลึกขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

“เด็กท่ีน่ีอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับป่าจนเฉยเมย ไม่สนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว เพราะเห็นแบบน้ีอยู่ทุกวัน 

แต่ครูช่วยดึงความสนใจเด็กในส่วนนี้ได้ ปล่อยให้เขาออกไปทำากิจกรรม ให้เขาได้ออกไปเห็นป่าจริงๆ 

เหน็ตน้ตอของปญัหาดว้ยตวัเอง ไมใ่ชรู่แ้คว่า่ปา่มกีีป่ระเภทตามทีห่นงัสอืบอก แตไ่มรู่ว่้าปา่ใกลโ้รงเรยีน

ของตัวเองเป็นป่าประเภทไหน โครงการนี้ไม่ได้ทำาให้งานของครูยุ่งยากขึ้น ครูแค่นำาโครงการที่นักเรียน

ทำาอยู่มาปรับให้เข้ากับแผนการเรียนการสอนภาคปกติเท่านั้น”

“การเรียนในห้องเรียน
ท�าให้นักเรียนรู้แค่ผิวเผิน
ตามต�ารา แต่การท�า
กิจกรรมนอกห้องเรียนท�าให้
นักเรียนเรียนรู้ลึกขึ้นจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว”
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ครูยุพิน เสริมว่า กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสเด็กให้

ได้เก็บองค์ความรู้ด้านพืชพรรณไม้ท้องถิ่น เมื่อเขาได้เข้าไปสำารวจและ 

ศกึษาค้นควา้ดว้ยตวัเอง ความรูเ้หลา่นีก้จ็ะไม่สญูหายไปไหน ทีส่ำาคญัเดก็ๆ 

ชวนกนัทำาขอ้มลูออกมาในรูปแบบอนกุรมวธิาน เปน็ขอ้มูลทีเ่ปน็ลายลกัษณ์

อักษรที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากน้ีครูยุพิน ยังสะท้อนความแตกต่างของการทำาโครงการปลูกใจ 

รักษ์โลกปีแรกและปีที่ 2 ว่า ปีแรกเน้นพัฒนาตัวเด็ก เพื่อสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้

และสร้างสำานึกของการทำาประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ส่วนปีที่ 2 เม่ือกลุ่มแกนนำา

เยาวชนมีความเข้าใจในกระบวนการทำางานมากขึ้น แผนการทำางานจึงเน้นไปที่

การสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชน

“ถา้ชมุชนไมร่บัรู ้ไมม่ใีครชว่ยเป็นหเูปน็ตาสอดสอ่งดูแลปา่กไ็มมี่ประโยชน ์

ต่อให้เด็กๆ ปลูกต้นไม้เติบโตขึ้นมา คนที่ตัดก็ตัดไปเรื่อยๆ อยู่ดี...ป่าตรงนี้เคย

ไร้ความเป็นเจ้าของ แต่เด็กๆ ทำาให้ผู้ใหญ่หันกลับมามอง และสนใจได้” 

แมต้น้ไม ้3,000 ตน้ทีป่ลกูภายในระยะเวลา 2 ป ีจะเหลือรอดตายเพียง

ครึ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่งอกงามขึ้นมาคือ “สำานึกความเป็นเจ้าของผืนป่า” ที่อยู่ 

ในใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเยาวชนใน

โรงเรียนใกล้ป่า กลับ “จุดประกาย” ให้ อบต.หันมาขับเคลื่อนนโยบาย

อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปูา่ในตำาบลจนออกเปน็เทศบญัญตั ิทัง้ยงัหนนุเสรมิใหเ้ดก็

เยาวชนทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาป่าของชุมชนต่อไป 
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โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life
ที่ปรึกษาโครงการ ยุพิน ลุนบง

ทีมงาน

รัตนาภรณ์ ขวัญทอง  กิตติกร ประสมบูรณ์ 

อาภัสรา ธรรมราช ศศิธร ก้อนสีลา
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เราเปลีย่น...โลกเปลีย่น
โครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า

101



การตั้งข้อสังเกตเมื่อเห็นปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าของ โจ้-พงศ์ภัค ศารามณ กับเพื่อนๆ 

ยังไม่ได้นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงใดๆ หลังกลับจากเท่ียวหมู่บ้านของ ทิว-ภาณุพงศ์ ธงศรี ในวันน้ัน 

โจ้ยังคงเล่นโซเซียลมีเดียด้วยความสนใจ วันดีคืนดีเหลือบเห็นเพจท่ีถูกแนะนำาในเฟซบุ๊ก โจ้จึงคลิก

เข้าไปในเพจของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เพราะเห็นข่าวรับสมัคร

เยาวชนทำาโครงการปลกูใจรกัษโ์ลก ความสนใจผดุบงัเกดิ พรอ้มๆ กบัภาพขยะในปา่ขา้งทาง เนือ่งจาก

ตอนอยู่โรงเรียนก็ทำากิจกรรมในชุมนุมสิ่งแวดล้อม เคยมีประสบการณ์ในการทำากิจกรรมปลูกป่าใน 

ป่าเสื่อมโทรมมาบ้าง โจ้จึงหยิบยกเร่ืองดังกล่าวมาพูดคุยกับทิว เพื่อสอบถามความสนใจ เมื่อเพื่อน

แสดงความสนใจ จงึระดมรายชือ่เพือ่นๆ ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนเขือ่งในพทิยาคาร อำาเภอเขือ่งใน 

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกลุ่มลูกเขื่องใน เสนอโครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า

มด-วรรณลินี ยอดบุญ พลอย-พิชญพรรณ บัญเจน อ้น-อรสา ครองยุติ ติ๊ก-อุไรวัลย์ สุภาพ 

ขิม-นภสร บุญโกศล อาร์-อานนท์ ทองใบ และ โย-โยธิน หมายม่ัน คือทีมงานท่ีจะร่วมกันทำาโครงการ 

แม้เพือ่นบางคนยงัไม่รูช้ดัว่าจะทำาอะไร แต่ดว้ยความท่ีเปน็เพือ่นกนั เคยเรยีน เคยเลน่ และทำากจิกรรม

ร่วมกันมา จึงเต็มใจเข้าร่วม โจ้ในฐานะโต้โผใหญ่จึงต้องคอยอธิบายงานให้เพ่ือนๆ ฟังตามท่ีตนเองเข้าใจ 

พร้อมท้ังร่างโครงการส่ง โดยมีเป้าหมายโครงการคือ ทำาให้ป่าอุดมสมบูรณ์และปลอดขยะ
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โจเ้ลา่วา่ ตอนรูว้า่ไดร้บัการสนบัสนนุ รูส้กึดใีจมาก 

แต่เมื่อเห็นเอกสารมีคำาแนะนำาของกรรมการแทบจะ 

ทกุบรรทัด สรา้งความสะเทอืนใจใหก้บัเขาเปน็อย่างมาก 

เพราะยังไม่เข้าใจส่ิงที่กรรมการแนะนำา จนกระทั่ง 

พี่ตอง-จริยา ตาทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการปลูกใจ 

รักษ์โลกนัดหมายให้ไปร่วมอบรม จึงสอบถามว่าต้อง

ทำาอย่างไร คำาตอบที่ได้ทำาให้โล่งใจคือ มาอบรมก่อน

แล้วค่อยปรับข้อเสนอโครงการ 

“ก่อนไปอบรม พวกเราเตรียมตัวหาข้อมูลก่อน 

เพราะคิดว่าต้องนำาเสนอให้ดีที่สุด ต้องพูดให้ตัวเองดูดี

ที่สุด” ทิว เล่าถึงการเตรียมตัวเข้าค่าย

บรรยากาศในการอบรม ที่พี่ๆ ช่วยกันซักถาม

เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการของกลุ่มเยาวชน

แต่ละกลุ่ม ทำาให้ทีมงานเกิดความชัดเจนในเส้นทาง 

การทำางานของตนเองมากขึ้น ที่เคยหวาดหวั่นก็เริ่ม

คลายใจ เพราะเห็นสภาพเพ่ือนกลุ่มอ่ืนว่าไม่ต่างกัน 

การได้ทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ 

ทำาให้ทีมงานเกิดความชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่อยาก

เหน็ยงัเหมือนเดมิคือ “ปา่ดงสวนหมอ่นอดุมสมบรูณ์

และสะอาด” โดยส่ิงทีจ่ะทำาใหบ้รรลเุปา้หมายได ้คอื 

การสร้างแกนนำาเยาวชนเพื่อดูแลป่าชุมชนจำานวน 

40 คน และผลักดันให้เกิดกติกาชุมชนในการรักษาป่า

ฟื้ นความทรงจ�า...สู่ป่าที่ถูกลืม

ป่าชุมชนบ้านยางขี้นก หรือป่าดงสวนหม่อน 

เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ี 157 ไร่ เป็นแหล่ง 

หาอยู่ หากินของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอาศัยหาเก็บ

เห็ด แมลง และอาหารชนิดต่างๆ จากป่า ผืนป่าถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นป่าช้าเก่าซึ่งปล่อยให้

ต้นไม้ขึ้นเต็มที่ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ชาวบ้านตกลง

กันว่าจะแบ่งเป็นพื้นที่ทำากิน ซึ่งช่วงนั้นมีการสนับสนุน

ให้ชาวบ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม โดยพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนนี้ 

มีถนนตัดผ่านเข้าไปในป่า หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้าน

ก็เลิกปลูกต้นหม่อน และปล่อยให้ป่ารกร้าง ผู้นำาชุมชน

จึงนำาต้นยูคาลิปตัสเข้ามาปลูกแทน และก็เร่ิมมีคนเอา

ขยะมาท้ิงทัง้ตรงปากทางเขา้ปา่ หรอืขีร่ถเขา้ไปตามถนน

ที่ตัดผ่านป่า เพื่อเอาขยะเข้าไปทิ้งในป่า

หมู่บ้านยางขี้นกซ่ึงทิวอาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านที่มี

อาณาเขตตดิกบัปา่และใช้ประโยชนจ์ากปา่ แตช่าวบา้น

ในชุมชนไม่ได้มีการดูแลรักษาป่า แม้จะมีกฎระเบียบ 

เก่ียวกับป่า แต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง ป่าจึงอยู่ใน

สภาพถูกปล่อยปละละเลยไร้คนดูแล

กจิกรรมแรกของทมีงานคือ การสำารวจขอ้มูลชุมชน 

รวบรวมประวัติความเป็นมาของป่า จากผู้รู้ในชุมชน  

ใชศ้กัยภาพของกลุม่ซึง่มปีระสบการณใ์นการทำาหนงัสัน้ 

จัดการถ่ายทำาวิดีโอไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล โดย

คาดหวังว่า จะนำาวิดีโอไปฉายในค่ายที่จะจัดให้น้องๆ 

แกนนำา 

“สำารวจข้อมูลคร้ังแรก พวกเราอัดวิดีโออย่างดี โดยให้

พลอยเปน็พิธกีร ทีค่ดิไวค้อืเปน็วิดีทศันใ์หท้ัง้ผู้ใหญ่และ

เด็กดู ประเด็นท่ีศึกษา เช่น ปัญหาขยะในป่า ความสำาคัญ

ของป่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัต ิ

ของป่า เป็นต้น ที่แบ่งหัวข้อเช่นนี้ เพราะตอนนั้นเราจะ

เอาขอ้มูลมาทำาค่าย จงึคิดวา่ตอ้งเช่ือมใหเ้ดก็เหน็ความ

สำาคัญของป่าผืนนี้” ทิว เล่า

ข้อมูลจากการไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในหมู่บ้าน 

ยางขี้นก ทุกคนต่างชี้นิ้วออกจากตัว ต่างบอกว่าขยะที่

เหน็อยูข่า้งทางเป็นขยะทีค่นภายนอกนำามาทิง้ โดยไมม่ี

ใครยอมรับว่ามีส่วนในการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว 

ทั้งๆ ที่เด็กๆ เคยเห็นชาวบ้านหิ้วขยะไปท้ิงระหว่าง 

เดินทางไปนา แม้ข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริงจะ 

ไม่สอดคล้องกัน แต่ทีมงานไม่ได้โต้แย้งอะไร เพียงแต่

รับรู้และสัมผัสได้ถึงท่าทีของชาวบ้านต่อสถานการณ์

ปัญหา

การจัดค่ายลูกเขื่องในปลูกใจให้น้อง ผิดแผนไป 

จากที่กำาหนดไว้ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม จึงไม่สามารถ

ประสานงานกบันอ้งๆ ระดบัมธัยมศกึษาจำานวน 20 คน

จากโรงเรยีนเขือ่งในพทิยาคารได ้ทมีจงึปรบัแผนเปลีย่น

กลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆ จากโรงเรียนยางขี้นก ซึ่งทิว 

มีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้อำานวยการ จึงอนุญาตให้

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3-6 เขา้รว่มทัง้หมด เพราะ
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แต่ละชั้นมีนักเรียนไม่มาก รวมแล้วจำานวน 28 คน ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่า ความรู้เกี่ยว

กบัปา่ และปญัหาทีเ่กดิข้ึนกบัปา่ โดยทมีงานออกแบบกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการบรรยายสลบักบั

กิจกรรมสันทนาการ เพื่อไม่ให้บรรยากาศน่าเบื่อ ซึ่งก็ได้เพ่ือนๆ จากอำาเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ท่ีเป็นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในโครงการปลูกใจรักษ์โลกอาสามาช่วยทำากิจกรรม

สันทนาการ 

“การบรรยายที่เป็นเนื้อหาความรู้ เราจะไม่บรรยายเองเพราะเราเองก็ไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้น 

แต่ใช้วิดีโอ และเชิญพ่อทองใส ธงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 มาให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา  

ส่วนอาจารย์เสถียร ประกอบจันทร์ มาให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของป่า เพราะเป็นคนคิดเอา

ต้นยูคาไปปลูกในพื้นที่รกร้าง”

โดยทีมงานส่วนหน่ึงทำาหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงกลุ่ม ทิวและโจ้ช่วยสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ของวิทยากร

เป็นช่วงๆ พร้อมนำากระบวนการเรียนรู้โดยการฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องขยะ สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน 

แล้วชวนน้องพูดคุยถึงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อปัญหา 

และเพื่อประเมินผลการทำางาน โย บอกว่า หลังเสร็จจากค่าย พวกเขาสัมภาษณ์ตัวแทนน้อง  

4 คนว่า น้องได้อะไรจากการเข้าค่ายครั้งนี้บ้าง น้องๆ ตอบว่า รักป่ามากขึ้น อยากดูแลป่า และ 

จะไม่ท้ิงขยะ นับได้ว่าการจัดค่ายของพวกเขาประสบความสำาเร็จแล้วในระดับหนึ่ง นั่นคือสามารถ 

ปลุกจิตสำานึกรักป่าให้น้องได้ 

ก่อร่างสร้างฐานกติกา

เพราะอยากสรา้งฐานใหน้อ้งๆ คดิได ้แตห่ลงัจากจบคา่ยทมีงานยงัไมไ่ดเ้ริม่ทำากจิกรรมอะไร

กับน้องๆ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม จึงหันมาให้ความสำาคัญกับการจัดประชุมในชุมชนแทน  

เพื่อผลักดันให้เกิดกติกาของชุมชน แม้ว่าชุมชนจะมีกติกาของชุมชนอยู่แล้ว แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่า 

เป็นกติกาที่คิดขึ้นมาโดยคณะกรรมการหมู่บ้านไม่กี่คน แล้วนำามาติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน แต่คน 

ในชุมชนไม่ได้รับรู้ การบังคับใช้กฎกติกาจึงไม่เกิดผล พวกเขาจึงคิดสร้างกติกาขึ้นมาใหม่  

โดยเป็นกติกาที่ชาวบ้านทุกคนร่วมกันคิด

โชคดีที่พ่อของทิวเป็นสารวัตรหมู่บ้าน และทิวเองก็มีบทบาทช่วยเหลืองานของชุมชนสม่ำาเสมอ 

จึงเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน การประสานขอเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อนำาเสนอผลการสำารวจของ

เยาวชนจึงทำาได้ไม่ยาก ทีมงานจัดทำาใบปลิวและฝากผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายทั้งหมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 10 ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน เชิญชวนให้ชาวบ้านมาประชุม ในขณะเดียวกันน้องๆ ที่เคยมาเข้าค่ายก็

เปน็แรงงานชว่ยแจกใบปลวิใหถ้งึมอืสมาชกิทกุครวัเรอืน พรอ้มทัง้ยงัเปน็กระบอกเสยีงบอกเลา่กจิกรรม

ที่ได้ทำากับพี่ๆ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับรู้

เวที “เว้าสู่กันฟัง แล้วกะนั่งโสเหล่” จึงมีสมาชิกจากทั้ง 2 หมู่บ้านเข้าร่วมจำานวน 67 คน 

จากจำานวนทั้งหมด 200 กว่าครัวเรือน โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปร่วมงานศพ รวมทั้งเกิดเหตุการณ์

ไฟไหม้บ้านในหมู่บ้าน จำานวนของผู้เข้าร่วมที่เกิน 1 ใน 3 จึงเป็นจำานวนที่ทีมงานยอมรับได้ 
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กระบวนการในเวที ทีมงานใช้การสืบค้นข้อมูล

ประวัติศาสตร์ชุมชนจากชาวบ้าน โดยจัดหมวดหมู่

ตามช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น รวมทั้งนำาเสนอข้อมูล

ความสำาคญัของป่า ปัญหาขยะทีพ่บเจอในปา่ชมุชน 

และเสนอแนวทางแก้ไข โดยมีทิวเป็นคนชวนพูดคุย 

อาร์เป็นคนจับประเด็น ขณะท่ีทีมงานคนอ่ืนๆ ช่วยกัน 

ลงทะเบียน ดูแลอำานวยความสะดวก โดยมีทีมงาน

เสรมิคือ กลุม่นอ้งๆ ท่ีเคยเขา้คา่ยเขา้รว่มประชมุกนั

อย่างคึกคัก

“เด็กๆ กระตือรือร้นตลอด เราบอกว่าเวทีประชุม 

ไม่ต้องมาก็ได้ ขอตัวแทนแค่ 2 คนให้มาสะท้อนความ

คิดเห็นว่าตอนพี่ๆ จัดค่ายให้รู้สึกอย่างไร แต่น้องๆ  

ยกโขยงปั่นจักรยานมากันเต็มศาลา บางคนมาถึงแล้ว

ไมเ่หน็พอ่แม่ตนเองเขา้รว่มประชมุกป็ัน่จกัรยานไปตาม

ที่บ้าน เป็นบรรยากาศที่ทำาให้ผู้ใหญ่รู้สึกได้ว่า เด็กๆ มี

ความตื่นตัวแบบนี้แล้วผู้ใหญ่จะนิ่งเฉยได้หรือ แต่ก็ 

มขีอ้เสยีคอื นอ้งๆ พดูคยุหยอกลอ้กนัเสยีงดงัไปหนอ่ย” 

ทิว เล่าบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในการ

ประชุม พร้อมทั้งเสริมถึงบทเรียนการทำางานครั้งนี้ว่า 

“เนื่องจากผมกับอาร์ไม่เคยทำางานด้วยกัน เลยยัง

ไมรู่ท้างกนั อารจ์บัประเด็นไมไ่ด ้ผมชวนชาวบา้นคยุอยู่

หันไปจะสรุปเนื้อหา ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลย  

จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียกโจ้ที่ดูภาพรวมของ

งานมาช่วยจับประเด็นแทน” ทิวเล่า

“ตอนนั้นจับประเด็นไม่ได้ พอทิวเรียกโจ้มาช่วย  

ก็รู้สึกเหมือนไม่มีหน้าท่ีตรงน้ัน เลยไปช่วยเสิร์ฟน้ำาแทน” 

อาร์เล่า แถมสารภาพว่า รู้สึกไม่ดีที่ช่วยเพื่อนไม่ได้

การประชุมระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาขยะ 

และวิธีอนุรักษ์ป่าดงสวนหม่อน ได้หัวข้อหลักๆ ที่

ทีมงานส่งมอบให้คณะกรรมการของหมู่บ้านไป

ดำาเนินงานต่อ เพื่อให้ได้กติกาของชุมชนที่ผ่านการ

ทำาประชาคมของหมู่บ้านทั้งสองแห่ง 
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หลงัเปดิเทอม ทมีงานกลบัไปทำากจิกรรมรว่มกบันอ้งๆ ทีเ่คยมาเขา้ค่าย โดยช่วยกนัทำาปา้ยรณรงค์

เพือ่ประชาสมัพนัธไ์มใ่หช้าวบ้านนำาขยะมาทิง้ในป่า มพีี่ๆ  เปน็คนร่างแบบ นอ้งๆ ชว่ยกันลงส ีขอ้ความ

บนป้ายท่ีสะท้อนแนวคิดการรณรงค์ เช่น “บ้านของฉันคือถังขยะ” ท่ีหมายถึงขยะเป็นคนพูดว่า เขาไม่ควร

อยู่ในป่า เขาควรอยู่ในถังขยะ อาร์ เล่า

“ขอร้องล่ะ ไปทิ้งม่อง (ที่) อื่น” มด บอก

ส่วนตั๊ก เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า ป้ายรณรงค์ที่เขาออกแบบ เป็นการ์ตูนภาพเด็กผู้หญิงที่ใครๆ 

มองก็รู้ว่าเป็นเธอ พร้อมข้อความอ้อนวอนว่า “อย่าทิ้งขยะนะคะ หนูขอร้อง”

ปา้ยรณรงคท์ัง้ 3 แผน่ถกูนำาไปติดไวใ้นบรเิวณปา่ทีม่คีนมาทิง้ขยะ พรอ้มๆ กบัทีท่มีงานเหน็

ความเปลี่ยนแปลงในการจัดการพื้นที่ของหมู่บ้านคือ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ทำารั้วกั้นพื้นที่ป่าไม่ให้คนเข้าไปทิ้งขยะ 

เราเปลี่ยน...โลกจึงเปลี่ยน

การทำากิจกรรมได้ปลุกสำานึกภายในของทีมงาน และสร้างความเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนโดยเฉพาะ

พฤติกรรมการท้ิงขยะของตนเอง “เราประกาศตัวว่าเป็นผู้ดูแลโลก พฤติกรรมของเราเร่ิมเปล่ียนแปลง 

เราอาจจะเคยท้ิงขยะไม่เป็นท่ี พอเราทำางานแบบน้ี ก็รู้สึกว่า เราจะไปชวนให้คนอ่ืนเขาเปล่ียนแปลง 

แตเ่รายงัมพีฤตกิรรมแบบเดมิมนัไม่มีประโยชน ์เรากต็อ้งเปลีย่นพฤตกิรรมตนเอง ไมก่ลา้ทิง้ขยะ

ไม่เป็นที่เป็นทาง รู้และตระหนักมากขึ้นว่าต้องทำาอะไร อย่างไร” โจ้สะท้อน
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ขณะเดียวกันแต่ละคนก็เกิดทักษะในการทำางานจากการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น  

“หนูได้เรียนรู้การตอบคำาถาม การวิเคราะห์ข้อมูล หนูชอบมากเพราะได้ฝึกใช้สมองคิดวิเคราะห์

หาเหตุผล ที่นำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน คือ หนูเป็นคนชอบเถียง แต่ตอนนี้หนูฟังเพื่อนมากขึ้น 

เอาสิ่งที่เพื่อนพูดมาคิดด้วยเหตุผลว่า เพื่อนพูดถูกไหม แล้วถ้าเพื่อนถูกแล้วหนูผิดหนูก็ขอโทษ” 

ตั๊ก เล่าถึงมุมเรียนรู้ของตนเอง ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีพี่ๆ ใช้การตั้งคำาถามทีละข้ัน ถ้าตอบ 

ไมไ่ด ้ไมใ่หผ้า่น เหมอืนเลน่เกม และถามทลีะคน ใหต้อบโดยไมซ่้ำากนั ซึง่เปน็กระบวนการทีท่ำาให้

ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และทำางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

สำาหรับมดนัน้ การทำางานครัง้นีท้ำาใหเ้ธอไดเ้รยีนรูบ้ทบาทการเปน็ผู้ตาม เพราะทีผ่า่นมาในการ

ทำากิจกรรมทุกครั้งเธอมักเป็นผู้นำา เมื่อทำางานกับทิว ทิวมีภาวะผู้นำามากกว่า เธอก็ได้รับความรู้สึก

ของการเป็นผู้ตามบ้าง เม่ือกลับไปเป็นผู้นำาอีกคร้ังมดจึงเข้าใจว่า คนท่ีเป็นผู้ตามเขารู้สึกอย่างไร แล้วยัง

ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนการทำางานที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น

มด ยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า ความที่เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว พ่อแม่จึงค่อนข้างห่วงและ

หวง ชวีติทีผ่า่นมาของเธอจงึไมค่อ่ยได้ไปไหนไกลๆ การทำางานกบัเพือ่นๆ ในครัง้นีเ้ปดิโลกการเรยีน

รู้เรื่องทักษะชีวิต ที่เพื่อนบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องปกติที่เขาทำากัน แต่สำาหรับมด

นั้นบางเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ เช่น การไปกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเดินทางไกลโดย

ไมม่ผู้ีใหญไ่ปดว้ยครัง้แรก การต้องอยูท่า่มกลางคนแปลกหนา้คนเดยีวครัง้แรก “บางทโีจเ้ขากส็อน 

แต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำาลังสอนหนูอยู่ เช่น การจองตั๋วรถทัวร์ หนูไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำาอย่างไร เพราะไม่

เคยเดินทางคนเดียว พอเห็นโจ้ทำา จึงได้เรียนรู้ไปด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ” 

สำาหรับโจ้แล้ว การทำาโครงการน้ีคือกระบวนการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ เพราะตลอดโครงการพี่ๆ จะ

กระตุ้นให้น้องๆ แต่ละทีมทำาให้ดีที่สุด โดยไม่เน้นที่ความสำาเร็จ แต่จะเน้นที่กระบวนการทำางาน 

และกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงส่ิงน้ีทำาให้น้องๆ สบายใจที่จะบอกเล่าทั้งความสำาเร็จและไม่สำาเร็จ

อยา่งตรงไปตรงมา โดยไมต่อ้งสรา้งภาพหรอืโกหกวา่ทำางานสำาเรจ็ นอกจากนีก้ารทำางานกบัเพือ่น

ทำาให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันลึกซึ้งมากขึ้น จึงรู้จักรู้ใจกันมากขึ้นว่า พฤติกรรมเช่นไรที่เพื่อนชอบ

หรือไม่ชอบ สิ่งนี้ช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ด้านทิว ยืนยันความรู้สึกในแนวทางเดียวกันว่า “โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีมาก ทำาให้ได้เรียนรู้ 

สอนใหเ้ราไมโ่กหกเหมอืนกบัทีโ่จพ้ดู ทีผ่า่นมาทกุโครงการทีส่ง่เขา้ไปจะตอ้งเป็นโครงการทีด่ทีีส่ดุ 

เลิศเลออลังการงานสร้าง แต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่ามันจะเป็นจริงไหม สามารถทำาได้จริงไหม 

“ตลอดโครงการพ่ีๆ จะกระตุ้นให้น้องๆ แต่ละทีมท�าให้ดีที่สุด โดยไม่เน้น
ที่ความส�าเร็จ แต่จะเน้นที่กระบวนการท�างานและกระบวนการเรียนรู้ 
ซึ่งส่ิงนี้ท�าให้น้องๆ สบายใจที่จะบอกเล่าทั้งความส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ
อย่างตรงไปตรงมา”
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โครงการนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันตอนที่ไปค่ายครั้งแรก มีกระบวนการให้เรา 

ได้เรียนรู้ นอนทำางานกลิ้งเกลือกอยู่ตรงน้ัน ทำาให้ความคิดของเราปลอดโปร่ง 

ความคิดของเราอาจจะเริ่มจาก 0 แล้วค่อยๆ ไป 1 ค่อยๆ เรียนรู้ แล้วย้อนกลับ

มาดอูกีทวีา่ ตอบหวัขอ้หลกัของเราไดไ้หม แลว้ถา้เราลงมอืทำาจะเปน็จรงิไดไ้หม”

นอกจากความชื่นชมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการแล้ว ทิว บอกว่า 

การทำางานครัง้นีท้ำาใหเ้ขารูจ้กัจัดการอารมณข์องตวัเอง จากคนอารมณร์อ้น 

ไม่ฟังใคร ก็เริ่มพูดน้อยลง รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น และสิ่งสำาคัญคือ การได ้

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นตา่งกลุม่ ทำาให้เหน็รปูแบบวถิชีวีติทีห่ลากหลาย 

ทำาให้ย้อนกลับมาตั้งคำาถามในเรื่องเป้าหมายชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง

มากขึ้นว่า อยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร 

“การได้เห็นโอกาสของเพ่ือนๆ พ่ีๆ ทำาให้ผมได้ย้อนมองว่า เราต้องตอบคำาถาม

ของชวีติว่า เราจะทำาอะไร เพือ่อะไร ทำาแลว้เรามคีวามสขุไหม แลว้เราจะสามารถ

ทำาไปตลอดชีวิตของเราได้ไหม”

ทิว เล่าถึงหลักคิดในการกำาหนดเป้าหมายชีวิต ท่ีแม้ตอนนี้ยังไม่สามารถ 

ตอบตนเองได้ชัดเจน แต่ก็มีหลักคิดในการพิจารณา 

จากคำาถามเรื่องราวของบ้านเพื่อน นำามาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ของทมีงาน แมว้า่ไมใ่ชบ่า้นของตนเอง แตท่กุคนเตม็ใจทีจ่ะชว่ยใหบ้้านของ

เพื่อนสะอาดและอุดมสมบูรณ์ การทำางานที่ทำาให้สัมผัสถึงน้ำาจิตน้ำาใจของ

กันและกัน สานความสัมพันธ์ในกลุ่มให้แน่นเฟ้น ทักษะที่ถูกพัฒนาเป็น

ทักษะชีวิตช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถเอาตัวรอดในสังคม

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นพลังขับเคล่ือนที่ทำาให้

ตระหนักถึงความสำาคัญของถ่ินเกิด แม้จะไม่ใช่บ้านเกิด แต่เม่ือพิจารณา

ความเช่ือมโยงแลว้ ไมส่ำาคญัวา่เปน็ปา่ของหมูบ่า้นไหน กเ็ป็นปา่ของอำาเภอ

เข่ืองใน เป็นป่าของจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเราอาศัยอยู่ เป็นป่าของประเทศไทย 

และเป็นป่าของโลก เป็นบ้านของเรา เปน็โลกของเราทีต้่องชว่ยกนัดแูลรกัษา
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โครงการลูกเขื่องในปลูกใจรักษ์ป่า
ที่ปรึกษาโครงการ สุรพล ยะคำาป้อ

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” เหตุผลสำาคัญของการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เมื่อไม่รู้จึงไม่เห็น

ความสำาคัญ เมื่อไม่เห็นความสำาคัญจึงไม่เห็นคุณค่า เมื่อไม่เห็นคุณค่าก็ไม่เห็นความจำาเป็นที่จะต้อง

รักษาสิ่งนั้นไว้ จนเกิดเป็นวงจรแห่งการทำาลายที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

บนเน้ือท่ีป่ากว่า 700 ไร่ในเขตตำาบลหนองปล่อง อำาเภอชำานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 หมู่บ้าน 

ที่ดินส่วนหนึ่งถูกกันไว้เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เนื้อที่ที่เหลืออีกราว 170 ไร่เป็นเขตป่าชุมชนที่

รู้จักกันในชื่อ “ป่าชุมชนหนองผงาด” ป่าแห่งนี้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ที่คนในท้องถิ่นสามารถ

เขา้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ตัง้แตเ่กบ็เหด็และพชืผกัไปทำาอาหาร กระทัง่ตดัไมอ้อกมาใชใ้นครวัเรอืน โดยไมม่ี

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 เลา่ถงึจดุเร่มิตน้วา่ เธอรูส้กึวา่อยากทำากจิกรรม

ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้าง เมื่อครูมน-ถวัลย์ 

พอกประโคน ที่ปรึกษาโครงการและครูประจำา

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ให้ลองศึกษารายละเอียด

โครงการปลูกใจรักษ์โลก เธอเลยลองคิดโครงการส่ง

เข้าไป 

ขณะที่ครูมน บอกว่า เหตุผลที่อยากให้เด็กๆ ทำา

โครงการนี ้เนือ่งจากสนใจงานพฒันาชมุชนเปน็ทนุเดมิ 

และเล็งเห็นถึงพิษภัยของการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนที่

สร้างความเสียหายต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา

การไล่ถางผืนป่าใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หากมโีครงการหรอื

กิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้ป่าบ้านเราดีขึ้น เธอจึงยินดี

สนบัสนนุเตม็ที ่ซึง่เหตผุลที่เลอืกกิก๊เข้ามาเป็นแกนนำา

คือ ก๊ิกมีภาวะความเป็นผู้นำา เป็นเด็กวา่นอนสอนงา่ย 

และมคีวามรบัผดิชอบ เปน็ประธานนกัเรยีนโรงเรยีน 

เตบิโตมาทา่มกลางครอบครัวและเครอืญาตทิีท่ำางาน

ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น คุณสมบัติของกิ๊กจึง

เหมาะสมที่จะเป็นตัวต้ังตัวตีในการชักชวนเพื่อนๆ 

ในชุมชนให้มาทำาโครงการร่วมกัน

เมื่อได้รับความไว้วางใจจากครูให้เป็นโต้โผชักชวน

เพื่อนๆ กิ๊ก ใช้วิธีชักชวนคนที่สนิทกันก่อน ด้วยคิดว่า

น่าจะพูดคุยได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุน้ีแกนนำา 10 คนแรก

ของกลุ่มจึงเป็นคนคุ้นเคยทั้งเพื่อนในโรงเรียนและ 

ต่างโรงเรียน รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนที่อยู่

ในละแวกเดียวกัน 

ด้วยสภาพความแห้งแล้งในชุมชน และปัญหา

ขาดแคลนน้ำากินน้ำาใช้ คือโจทย์ที่กลุ่มเยาวชนเมล็ด

พนัธุด์รีกัษบ์า้นเกดิใชท้ำาโครงการสลนัปรเีซราะแอง 

ทีม่เีปา้หมายคอื การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟปูา่ ดว้ยคดิวา่

ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์จะช่วยสร้างความชุ่มช้ืนและเป็น

แหล่งเก็บกักน้ำาตามธรรมชาติที่ดีที่สุด 

ปัญหาคือ พวกเขาแทบจะไม่รู้จักป่าชุมชนเลย

แม้แต่น้อย!!!

เรียนรู้เพ่ือท�าความเข้าใจ

“ป่าก็คือป่า ก็แค่นั้น” ออย-ธิดารัตน์ ร่วมชาติ  

อีกหนึ่งแกนนำาเยาวชน เอ่ยขึ้น

แต่การอบรมเชิงกระบวนการของพ่ีเล้ียงโครงการ

ปลูกใจรกัษโ์ลกพาพวกเขาเรยีนรูว้า่ กอ่นจะทำาโครงการ

อะไรก็ตามต้องมีความรู้ก่อน เมื่อจะทำาโครงการ

เกี่ยวกับป่าก็ต้องรู้จักป่าก่อน

พวกเขาจงึตัง้ตน้ดว้ยการเขา้ไปสำารวจเส้นทางและ

เก็บข้อมูลพรรณไม้ในป่าชุมชน รวมท้ังพูดคุยกับผู้เฒ่า

ผู้แก่ที่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า 30 คน โดยใช้เวลา

ทั้งหมด 2 วัน ผลที่ได้จากการสำารวจเส้นทาง คือ แผนที่

ป่าชุมชนหนองผงาดที่กลุ่มแกนนำาเยาวชนบรรจงวาด

กับมือ และข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ใน

ชมุชน คอื แตเ่ดมิปา่แหง่นีม้สีตัวแ์ละพชืทอ้งถิน่ชนดิใด

บ้าง ส่ิงมีชีวิตใดที่สูญพันธ์ุไปแล้ว และส่ิงใดยังมีอยู่  

รวมทัง้ประวตัขิองปา่ชุมชนผนืนีท้ีเ่คยเปน็ปา่ชา้มากอ่น

“ถา้รูแ้ตแ่รกวา่เปน็ปา่ชา้เกา่ พวกเราคงไมก่ลา้เดิน

เข้าไปสำารวจ” ออย กล่าวติดตลก

แต่สิ่งสำาคัญที่สุดที่พวกเขาได้รู้และเห็นด้วยตา 

ตวัเองคอื ภาพปา่แหง้แลง้ ผนืดนิแหง้เหอืด และจำานวน

ตน้ไม้โหรงเหรง ไม่ไดด้หูนาแนน่อยา่งทีเ่หน็ในระยะไกล 

ทราย-รัตนากร พวงมาลัย บอกว่า ส่ิงที่ได้เห็น

คลายความสงสัย และทำาให้เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรอากาศ

จึงร้อนขึ้นทุกวันๆ นอกจากนี้ คำาบอกเล่าจากปากของ

ผูเ้ฒา่ผูแ้กย่งัย้ำาใหรู้ถ้งึสาเหตทุีแ่ทจ้รงิทีท่ำาใหต้น้ไมใ้น

ป่าชุมชนลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือ 1. มีการลักลอบ

ตดัไมใ้หญ่ออกไปใชง้านและเอาไปขาย 2. เมือ่ตน้ไมล้ด

ลงความแห้งแล้งก็ตามมา ส่งผลให้พืชพรรณที่ไม่ทน

ความแห้งแล้งตายลง ลดจำานวนจนสูญพันธ์ุไปในท่ีสุด 

3. ขยะที่ชาวบ้านนำาไปทิ้งในป่า ทับถมจนทำาให้ต้นไม้

ไม่สามารถเติบโตได้
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นอกจากน้ี การสำารวจข้อมูลยังทำาให้กลุ่มเยาวชนรู้อีกว่า ชาวบ้านบางกลุ่มรวมตัวกันปลูกป่าต่อเน่ือง

ทุกปี แต่ไม่มีการจัดเวรเข้ามาดูแล ต้นกล้าที่รอดตายเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จึงเหลือไม่มากนัก

“ไดไ้ปเหน็สภาพปา่ดว้ยตาตวัเองแบบนัน้ ทำาใหเ้รายอ้นนกึไปสมัยเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ เขา้ใจ

เจตนารมณ์ของ ผอ.สัญญา เสาวกูล ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดตาเหล็งเลยว่า ทำาไมท่านถึงพยายาม 

ปลูกฝังให้นักเรียนปลูกต้นไม้ในโรงเรียน แล้วแบ่งเวรเข้ามารดน้ำาใส่ปุ๋ย ตอนน้ันข้ีเกียจไม่อยากทำา ไม่เห็น

ประโยชน์ว่า ผอ.จะบังคับให้ทำาไปทำาไม เพราะเราไม่รู้ แต่ตอนนี้รู้และเข้าใจแล้ว” กิ๊ก สะท้อนความรู้สึก

ป่าเป็นเรื่องของทุกคน

โครงการสลนัปรเีซราะแอง มุง่หวงัอยากใหค้นในทอ้งถิน่เขา้ใจสถานการณป์ญัหาสิง่แวดล้อม

ในชุมชนและเต็มใจร่วมดูแลฟื้นฟูผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นำามาสู่การจัดเวทีสร้าง

ความเข้าใจกับชาวบ้าน และจัดกิจกรรมการปลูกป่า ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนยังวางแผนระยะยาวให้เด็กและ

เยาวชน รวมทัง้ผูใ้หญใ่นชมุชนใสใ่จเขา้ไปดแูลตน้ไม้ทีป่ลูก และใหค้วามรว่มมือไม่ตดัโค่นตน้ไม้ใหญอ่กี

“ตอนน้ีป่าของเราลดน้อยลงไปมากแล้ว ขอเชิญชวนพ่อแม่พ่ีน้องมาร่วมฟังเสวนาและร่วมกันปลูกป่า” 

เสียงนี้ดังขึ้นจากหอกระจายเสียง ส่งข่าวสารไปทั่วทั้ง 4 หมู่บ้านในตำาบลหนองปล่อง วันละไม่ต่ำากว่า 

2 ครั้ง โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ โชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

“เราเข้าไปอธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าเราจะทำาอะไร เพ่ืออะไร พอดีช่วงน้ันแต่ละคนในกลุ่มยุ่งกันมาก 

จากที่วางแผนว่าจะไปประกาศเสียงตามสายแบบสดๆ ด้วยตัวเองทุกวัน ต้องใช้วิธีอัดเสียง แล้วนำาไป

ให้หอกระจายเสียงแต่ละหมู่บ้านแทน” ออย เล่า

นอกจากการประกาศผ่านหอกระจายเสียงแล้ว กลุ่มเยาวชนยังใช้วิธีประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน

เฟซบุ๊ก เพื่อชักชวนกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนด้วย แต่แกนนำาเยาวชนยืนยันว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการเดิน

เข้าไปพบปะพูดคุยตามบ้านเรือน เพราะการส่ือสารแบบตัวต่อตัวสร้างความคุ้นเคยและความประทับใจ 

ได้มากกว่า

การทำากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนต้องคำานึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก เช่น  

ชาวบ้านตำาบลหนองปลอ่งใน 4 หมูบ่า้นทีอ่ยูต่ดิปา่ชมุชน ชาวบา้นส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทำานา ทำาเกษตร 

หาเลี้ยงชีพ เมื่อเป็นเช่นนี้จากเดิมที่กลุ่มแกนนำาเยาวชนวางแผนทำากิจกรรม 2 วัน จึงลดลงเหลือเพียง 

1 วัน โดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจในช่วงเช้าและลงมือปลูกป่าในช่วงบ่าย

ทีมแกนนำาเยาวชน บอกว่า ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลป่าชุมชนอย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องประวัติ 

พนัธุไ์ม ้และปญัหาทีเ่ขา้ไปเหน็ดว้ยตาตัวเอง เปน็หลกัฐานช้ันเยีย่มทีช่ว่ยใหก้ารสือ่สารสรา้งความเข้าใจ

กับคนในชุมชนได้ชัดเจนและง่ายมากขึ้น 

“ถา้จู่ๆ  เราเขา้ไปบอกให้เขาทำาโนน่นี ่โดยไมม่ขีอ้มลูหรอืหลกัฐานมาชีแ้จง ยงัไมต่อ้งถงึขัน้ทำาตาม

ที่เราบอกหรอก แค่ฟังเขายังไม่ฟังเลย แตค่วามจริงที่ได้ไปเห็นและข้อมูลจากการสำารวจ จะทำาให้

เขาฟังเรา ส่วนจะร่วมมือหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง” กิ๊ก กล่าว
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กลา้ไม้จำานวน 600 ตน้ทีก่ลุม่แกนนำาเยาวชนตดิตอ่

ขอจากสถานเีพาะชำากลา้ไมล้ะหานทราย จงัหวดับรุรีมัย ์

ถูกเตรียมไว้เป็นเพื่องานน้ี แม้ช่วงเช้าจะมีคนในชุมชน

มาร่วมเวทีเสวนาน้อยกว่าท่ีคิด แต่กิจกรรมลงแรงช่วง

บา่ยทีบ่อกใหแ้ตล่ะบ้านเอาจอบเอาเสยีมมาเอง กลบัมี

คนมาเข้าร่วมราว 150 คน ไม่มากไม่น้อย แต่น่าพอใจ 

กลา้ไม ้600 ตน้อาจมากเกนิไปสำาหรบัคน 150 คน

กับระยะเวลาปลูกเพียงแค่ไม่ก่ีชั่วโมง กลุ่มแกนนำา

เยาวชนจงึแบง่ปนัตน้ไมใ้หช้าวบา้นนำาไปปลกูท่ีบา้นของ

ตัวเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ปลูกป่าไปทำาต่อที่บ้าน เป็นการ “เชื่อมโยง” ความรู้สึก

และความผูกพันกับต้นไม้ในป่าที่แต่ละคนปลูก

“ธรรมชาติของชาวบ้านหรือแม้แต่เด็กๆ ถ้าให้เขา

มานั่งฟังบรรยายเขาไม่ชอบ แต่ถ้าให้ลงมือทำาพวกเขา

เตม็ที ่การประชาสมัพนัธผ์า่นหอกระจายเสียงย้ำาๆ ซ้ำาๆ 

ช่วยได้เยอะ เม่ือก่อนชาวบ้านไม่สนใจป่าเลย แต่หลังจาก

ประชาสัมพันธ์ แล้วมีกิจกรรมปลูกป่า คนก็เร่ิมพูดถึง

และกระตือรือร้นที่จะทำากิจกรรมกับป่ามากขึ้น” ครูมน 

กล่าว

ปลูกป่าต้องเริ่มที่ใจ

เม่ือกิจกรรมปลูกป่าผ่านไป ส่ิงที่ต้องทำาต่อคือ  

การติดตามผลเพื่อให้ม่ันใจว่า ต้นกล้าจะอยู่รอดแล้ว

เตบิโตไดจ้รงิ แตด่ว้ยสภาพความแหง้แลง้อนัเกดิจากฝน

ท่ีไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุม 

ต้นกล้าหลายร้อยต้นที่ปลูกไว้ จึงค่อยๆ ตายลงในที่สุด

“เห็นแล้วใจหายมาก ต้นกล้าเหลือแค่ 30 ต้น  

แต่ยังดีกว่าไม่เหลือรอดเลย” กิ๊ก เอ่ยขึ้น

ทราย เสรมิวา่ จากสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปทุกปี ไม่สามารถคาดเดาได้ พระครูเจ้าอาวาสวัดตาเหล็ง 

จงึแนะนำาใหห้าเมล็ดพนัธ์ุไม้ทีเ่หมาะสมกบัปา่เข้าไปโรย

ในพื้นที่ เมื่อใดที่ฝนตก เมล็ดพันธุ์ที่มีความพร้อมก็จะ

เตบิโตงอกงามขึน้มาได ้และมคีวามแขง็แรง เนือ่งจากมี

รากแก้วที่หยั่งลึกได้มากกว่า 

นอกจากการปลูกกล้าและบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุแล้ว 

การรกัษาตน้ไมใ้หญใ่หค้งอยูเ่ปน็สิง่ทีต่อ้งจัดการเช่นกัน 

การบวชป่าจึงเป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธ์ุดี 

รักษ์บ้านเกิดวางแผนทำาต่อไป ด้วยเช่ือว่าการบวชป่าเป็น
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เร่ืองพิธีกรรมความเช่ือ ท่ีชาวบ้านมีความเช่ือเร่ืองพวกน้ีอยู่แล้ว เขาก็จะไม่กล้าตัดไม้

กล่าวได้ว่า กิจกรรมเหล่านี้เป็น “กุศโลบาย” ที่ทำาให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งคนในชุมชนได้

มีโอกาสเข้าไปรู้จักและสัมผัสกับป่า ผ่านการลงมือทำา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ความผูกพัน และ

ความหวงแหนไม่อยากให้ใครมาทำาลายป่าของตน

นอกจากนี้ แกนนำาเด็กและเยาวชนได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านว่า หากใครเห็นคนมาลักลอบ

ตัดไม้ให้ช่วยกันตักเตือนหรือไม่ก็มาแจ้งผู้นำาชุมชน คล้ายเป็นการวางระเบียบในชุมชนแบบไม่เป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ใจซื้อใจกัน

โครงการสลันปรีเซราะแองยังเดินหน้าต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มแกนนำา 

เนื่องจากแกนนำาเด็กและเยาวชนอย่างก๊ิก ออย และทราย ต้องออกไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

นอกชมุชน ทำาใหก้ระทบตอ่การทำางานในภาพรวมของกลุม่ แมว้า่กิก๊จะพยายามปลกุปัน้แกนนำารุน่ใหม ่

อย่าง ยุ้ย-ศิริวรรณ โนนกระโทก และ อิ๋ว-อารีรัตน์ แก้วโศก ให้มารับช่วงต่อ แต่ยุ้ยและอิ๋ว ก็เพิ่ง

เข้ามาร่วมโครงการได้ไม่นาน จึงยังไม่มีความมั่นใจและยังไม่เข้าใจวิธีการคิดดูแลจัดการป่าอย่างลึกซึ้ง

กิ๊ก วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการทำางานของตัวเองว่า สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดข้ึนจาก 

ตวัเองทีใ่ชวิ้ธกีารชกัชวนแกมบงัคับ ดงึเพือ่นๆ ให้เขา้มาทำากจิกรรมในตอนตน้ โดยไมไ่ดอ้ธบิาย

ถึงที่มาที่ไปและประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนให้สมาชิกคนอื่นๆ เข้าใจตั้งแต่แรก ทั้งยังไม่ได้ติดต่อ

ประสานงานกบักลุม่สมาชกิอยา่งตอ่เนือ่ง เม่ือทำาโครงการไปไดร้ะยะหนึง่ สมาชกิแกนนำาบางคน

จึงเริ่มถอนตัวออกไป จนเหลือแกนนำาเพียงไม่กี่คนที่ยังทำางานร่วมกันอยู่จนถึงปัจจุบัน

“ใครอยากทำาหรือไม่อยากทำาเราบังคับเขาไม่ได้ แต่ส่ิงท่ีเราทำาได้ คือ สร้างความเข้าใจต้ังแต่แรกว่า 

กิจกรรมท่ีเราชักชวนไปทำามีประโยชน์ต่อตัวเขา คนรอบข้าง และชุมชนอย่างไร เพ่ือให้แต่ละคน

ตดัสนิใจเองว่าอยากอาสามาทำากจิกรรม และรบัผดิชอบงานรว่มกนัหรอืเปลา่ ถา้เขาอาสากด็งึเขา้

มามีส่วนร่วมตามที่เขาถนัด” กิ๊ก กล่าวถึงบทเรียนที่ได้รับ

“คุณค่า”	จากการลงมือท�า

ทีมแกนนำาเด็กและเยาวชน ยืนยันชัดเจนว่า การได้มีโอกาสเข้าไปทำาความรู้จักกับป่า จน

เข้าใจสถานการณป์ญัหาตามความเปน็จรงิ ตลอดจนความรว่มมอืกันระหวา่งกลุม่เด็กและเยาวชน

กับผู้ใหญ่ในชุมชน ช่วยปลูกจิตสำานึกให้เกิดความรักและหวงแหนป่าอย่างไม่รู้ตัว

“ถ้าไม่มาทำาโครงการนี้ ก็ไม่เคยคิดถึงป่า ไม่เห็นคุณค่า และไม่มีทางให้ความสำาคัญกับป่า” 

กิ๊ก ยอมรับ

“ทีมแกนน�าเด็กและเยาวชน ยืนยันชัดเจนว่า การได้มีโอกาสเข้าไป
ท�าความรู้จักกับป่า จนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาตามความเปน็จริง
ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชน 
ช่วยปลูกจิตส�านึกให้เกิดความรักและหวงแหนป่าอย่างไม่รู้ตัว”
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นอกจากนี ้กิก๊ ยังสะทอ้นวา่ กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ระหวา่งทำาโครงการ 

ทำาให้เธอซึ่งมีทักษะการประสานงานกับผู้คนดีอยู่แล้ว ได้พัฒนาทักษะการ

ส่ือสารดา้นการเขยีนใหดี้ยิง่ขึน้ ทัง้ยงัสามารถนำามาใชก้บัการเขยีนโครงงาน

ในห้องเรียนได้อีกด้วย เมื่อก่อนเวลาเขียนโครงงานก็จะเขียนแค่พอผ่านๆ  

ไม่ได้ใส่ใจ แต่หลังจากได้เข้าอบรมกับพี่เลี้ยงโครงการ รู้เลยว่าเราต้องรับผิดชอบ

ต่อทุกๆ คำาที่เขียนลงไป เมื่อก่อนเคยคิดว่ายาก ตอนนี้รู้แล้วว่าที่มันยาก เพราะ

ไม่ได้คิดจะทำาจริงจัง

ส่วนออย เคยต้ังคำาถามก่อนมาทำากิจกรรมนี้ว่า “ในเม่ือมีป่าอยู่แล้วจะ

ปลกูอกีทำาไม?” กระทัง่ไดเ้หน็ดว้ยตาตวัเองจึงเกดิความตระหนกัวา่ “ไมป่ลกู

ไม่ได้” สาเหตุที่ต้องปลูกก็เพื่อให้มีต้นไม้ มีป่าอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน

“เราเห็นคุณค่าของป่าก็ตอนท่ีได้ขุดดินแล้วปลูกต้นกล้าแต่ละต้นด้วยมือ

ของเราเอง” ทราย กล่าวย้ำา 

ท้ังน้ี ทราย ยังบอกอีกว่า การเข้ามาทำาโครงการทำาให้เธอและเพ่ือนๆ ในทีม

มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้น “สำานึกเกิดขึ้นเพราะเราไม่ท้ิงกัน  

ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมา ที่เหลือก็ต้องมาช่วย ยกเว้นจะติดธุระสำาคัญจริงๆ 

เวลาทุกคนมีเท่ากัน ต้องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ได้” 

ด้านอ๋ิวและยุ้ย สมาชิกน้องใหม่ ถึงแม้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่ต้น แต่ก็

ยืนยันว่า การได้ลงมือปลูกต้นกล้าทีละต้นๆ ด้วยตัวเอง หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ทีต่อ้งเข้าไปดแูลตน้กลา้ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทมี ทำาใหพ้วกเธอรกัปา่

และอยากดูแลรักษาป่าชุมชนให้มีสภาพสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่

“มาทำากิจกรรมกับพ่ีๆ ถึงแม้จะต้องทำางานกลางแดดร้อนๆ แต่ก็สนุก 

ทำางานด้วยกันแล้วมีความสุข เลยอยากมาทำา” อิ๋ว กล่าว

ป่าชุมชนหนองผงาดเป็นป่าผืนสุดท้ายในตำาบล เป็นป่าที่คนในชุมชน

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใครคนใดคนหนึ่งคงไม่สามารถดูแลป่าทั้งผืนได้อย่าง

ท่ัวถึง การพัฒนาผืนป่าบนพ้ืนท่ีเพียง 70 ไร่ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ ของผืนป่า

ทั้งหมดและเป็นเศษเส้ียวของผืนป่าทั่วประเทศ แต่ความอุดมสมบูรณ์ 

จุดเล็กๆ น้ี จะขยายออกไปเขียวขจีมากข้ึนได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

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

โครงการชวนทำดี รักษ์ป่า รักบ้านเรา
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เพราะเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจทำากิจกรรมนอกห้องเรียน แถมยังมีประสบการณ์ทำาโครงการมากมาย 

อาทิ ปั่นป่ันพลังส่ือพลเมือง Ship and Share True ปลูกปัญญาเริ่มต้นด้วยการให้ พื้นที่นี้ดีจัง  

ลานวัฒนธรรม ฯลฯ เมื่อครูฮาริส มาศชาย นำาข่าวการรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาบอก ทำาให้ 

วา-วลยัลักษณ ์และมาล ีและ อทิ-ณัฐวุฒ ิเอีย่วน้อย รูส้กึสนใจ จึงชกัชวนคูแ่ฝดคอื นญัมา-ศริลิกัษณ ์

และมาลี และเพื่อนๆ รวมทั้ง นาบีล แซ่แดง รุ่นน้องในโรงเรียนร่วมทำาโครงการ โดยเบื้องต้นคิดว่า 

จะรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งด้านบวก และด้านลบแก่ชุมชนในพ้ืนที่ แต่ได้รับ

การทักท้วงจากพี่ๆ ในโครงการว่า เป็นประเด็นร้อนที่มีทั้งกระแสคัดค้านและสนับสนุนในพื้นที่ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อน้องๆ หรือต่อโรงเรียนได้ ข้อคิดสะกิดใจทำาให้ทีมงานต้องหันกลับมาทบทวน

โจทย์การทำางานใหม่อีกครั้ง 

วิเคราะห์บริบทพ้ืนที่หา	“โจทย์”	โครงการ

ครั้งนี้ทีมงานพิจารณาถึงบริบทของโรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาแก้ว ตำาบล

เหนือคลอง อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ติดภูเขา และมีป่าชายเลย เพราะอยู่ใกล้ทะเลฝั่ง

อันดามัน เป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็ก 30 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีการทำานา ทำา

สวนยาง สวนปาลม์ และนากุง้อยูบ่า้ง โรงเรยีนอยูไ่ม่ไกลจากปา่ชายเลนมากนกั นกัเรยีนจงึใช้พืน้ที่

ปากคลองและป่าชายเลน และนาข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ทำาให้เห็นสภาพปัญหาที่

กำาลังเกิดขึ้นกับป่าชายเลน คือ มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำาลำาน้ำา การวิ่งเรือในลำาคลองทำาให้ 
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“โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากป่าชายเลนมากนัก นักเรียนจึงใช้พ้ืนที่ปากคลอง
ป่าชายเลน และนาข้าว เปน็แหล่งเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ท�าให้เห็นสภาพปัญหา
ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับป่าชายเลน คือ การปลูกสร้างอาคารรุกล�้าล�าน�้า การวิ่งเรือใน
ล�าคลองท�าให้น�้ากัดเซาะริมตลิ่ง การท�านากุ้ง รวมถึงการปล่อยน�้าเสียลงคลอง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนอันเปน็แหล่งอนุบาลสัตว์น�้า ป่าชายเลนจึงกลายเปน็
ประเด็นที่ทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมกับการท�าโครงการ”

น้ำากดัเซาะรมิตลิง่ การทำานากุง้ รวมไปถงึการปลอ่ย

น้ำาเสยีลงคลอง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ปา่ชายเลนซึง่

เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา ป่าชายเลนจึงกลายเป็น

ประเด็นที่ทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสมกับ

การทำาโครงการ

นัญมาและนาบีลเป็นตัวแทนกลุ่ม เล่าถึงการทำา 

โครงการชวนทำาดี รักษ์ป่า รักบ้านเราว่า มีเป้าหมาย

เพื่อให้ชาวบ้านในบ้านเขาแก้วเห็นถึงความสำาคัญ

และคุณค่าของป่าชายเลน ทั้งนี้ในช่วงแรกทีมงาน

กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

เยาวชนในหมูบ่า้นเขาแกว้ เพือ่สรา้งแกนนำาในการดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนใกล้ชุมชน แต่เนื่องด้วย

ในชมุชนมีเด็กและเยาวชนจำานวนไมม่าก อกีทัง้ทมีงาน

ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี การจะดึงเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม

ทำาได้ยาก จึงเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันอนุบาล

ถงึมธัยมศกึษาในโรงเรยีนดวงแกว้อสิลามนสุรณ ์จำานวน 

40-50 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชนแทน

รู้และรักษ์อย่างเข้าใจ

ก่อนพาน้องๆ ทำากิจกรรม ทีมงานช่วยกันหา 

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นความรู้

พื้นฐานในการทำางาน และเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ โดย

ได้เรียบเรียงเน้ือหาส่วนหน่ึงนำาเสนอในรูปแบบของ 

พาวเวอร์พอยต์ บางส่วนนำาไปเผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย

ของโรงเรียน รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้ว เช่น หนังสั้น

ที่เคยทำาแข่งขันในงานวิชาการมาเป็นสื่อให้ความรู้

แม้ต้ังใจขับเคล่ือนงานเต็มที่ แต่ทีมงานต้องปรับ

กระบวนท่าการทำางานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

นกัเรยีนโรงเรยีนอสิลามทีต่อ้งเรยีนรูทั้ง้วชิาสามญั และ

ด้านศาสนา ตารางชีวิตจึงถูกอัดแน่น ทีมงานจึงขอใช้

เวลาช่วงกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่กำาหนดให้นักเรียนทำา

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การทำาความสะอาด

ห้องเรียน การทำาความสะอาดบริเวณโรงเรียน มาทำา

กิจกรรมในโครงการแทน

“ทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายโรงเรียนจะจัดเวลาประมาณ 

1.30-2 ชั่วโมงไว้เป็นคาบจิตสาธารณะ พวกเราจะใช้

เวลาช่วงนี้นัดกันมาทำากิจกรรม แต่ก่อนทำากิจกรรม 

ทุกครั้ง ทีมจะจัดประชุมว่าสัปดาห์นี้จะจัดกิจกรรม

อะไร แต่ไม่ได้ทำากิจกรรมของโครงการกันทุกสัปดาห์ 

บางทีก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นให้น้องเล่น หรือบางครั้ง

ก็ทำาความสะอาดโรงเรียน” นัญมา เล่า

กจิกรรมหลกัของโครงการคอื เสรมิสรา้งทกัษะ

ให้กับสมาชิกในโครงการ ทั้งทักษะการเก็บข้อมูล 

และความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน โดยก่อนจัด

กิจกรรมทีมงานหาความรู้เรื่องป่าชายเลนด้วยการไป

ศึกษาดูงานที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 27 

(ท่าแดง กระบ่ี) หลังจากน้ันช่วยกันออกแบบวิธีเก็บข้อมูล 

วิธีสำารวจข้อมูลป่าชายเลน พร้อมกับหนุนเสริมทักษะ

ถ่ายภาพแก่น้องๆ เพราะมีเป้าหมายที่จะใช้ภาพถ่าย 

ในการเล่าเรื่องราวป่าชายเลนของชุมชน

เมื่อถึงวันกิจกรรมสำารวจข้อมูล ทีมงานนำาสมาชิก

ทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลป่าชายเลน และ

ปัญหาระบบนิเวศป่าชายเลนในชุมชน ท้ังสำารวจ ถ่ายภาพ 
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และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนจาก 24 ครัวเรือน 

“คำาถามที่ใช้สัมภาษณ์ก็ง่ายๆ เช่น อยากให้เราทำาอะไร ชาวบ้านทราบไหมว่า ป่าชายเลน

เปลีย่นแปลงไปอย่างไร ชาวบ้านมกีารใชป้ระโยชน์จากปา่ชายเลนอย่างไร การเปลีย่นแปลงของ

ป่าชายเลนส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร และถ้าไม่มีป่าชายเลนแล้วชุมชนจะเป็นอย่างไร”  

นัญมา เล่าถึงกรอบคำาถามที่ใช้สัมภาษณ์ชาวบ้าน

ขอ้มลูทีไ่ด้ทำาใหที้มงานเขา้ใจถงึสภาพความเปน็อยูข่องชุมชนทีย่งัคงมีวถิกีารดำารงชีวติทีต่อ้งอาศัย

ทรัพยากรจากปา่ชายเลน แตช่าวบา้นกย็อมรบัว่า การตอ้งใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณดังกลา่วในการประกอบอาชีพ 

เช่น การเลีย้งกุง้ การเผาถา่น ทำาให้ไมส่ามารถดแูลปา่ชายเลนได ้เมือ่เดก็ๆ เขา้มาทำากจิกรรมจงึเปน็

สว่นหน่ึงทีก่ระตุน้ใหช้าวบา้นเห็นความสำาคญัของปา่ชายเลน และต่างรูส้กึดใีจและยนิดชีว่ยเหลอื

กิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนเท่าที่จะทำาได้  

ภาพถ่าย	“เครื่องมือ”	สร้างการรับรู้ในชุมชน

กจิกรรมชวนนอ้งทำาดรีกัษโ์ลก เปน็กจิกรรมทีต่อ่เนือ่งจากการลงพืน้ที ่โดยทีมงานพานอ้งๆ ลงไป

ปลูกป่าเพิ่ม โดยขอพันธุ์ต้นโกงกางจำานวน 500 ต้น จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27  

(ท่าแดง กระบ่ี) นำามาปลูกเสริมในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนร่วมกับชาวบ้านท่ีแวะเวียนเข้ามาช่วย  

โดยระหว่างทำากิจกรรมปลูกป่าทีมงานแบ่งกลุ่มให้น้องๆ ถ่ายภาพป่าชายเลน เพื่อนำาเสนอข้อมูลผ่าน

ภาพถ่ายทั้งด้านบวกและด้านลบ 

“หลงัจากไดภ้าพถา่ยแลว้ นอ้งๆ แตล่ะคนจะตอ้งนำาเสนอภาพทีต่นเองถา่ยคนละ 2 รปูใหเ้พือ่นๆ 

ในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกเพ่ือส่งเข้ากองกลางกลุ่มละ 2 ภาพ ซึ่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำาไป 

อัดขยายใช้เป็นสื่อในนิทรรศการภาพถ่ายที่จะนำาเสนอต่อชุมชน” นาบีล เล่า ขณะที่นัญมา เสริมว่า  

ทีมงานจะคัดเลือกภาพถ่ายเพิ่มอีกจำานวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดนิทรรศการ 

ทีมงานใช้ทักษะความรู้เก่ียวกับการถ่ายภาพเป็น “เคร่ืองมือ” การส่ือสารของโครงการ ด้วยเห็นว่า 

ภาพถ่ายมีพลังในการสร้างการรับรู้ได้มากกว่าการเล่าเรื่อง 

การคืนข้อมูลให้ชุมชนถูกออกแบบให้เป็นการนำาเสนอผ่านนิทรรศการภาพถ่าย โดยทีมงานเลือก

จดันทิรรศการหนา้มสัยดิชุมชนในวนัศกุร์ ดว้ยเหน็วา่เปน็โอกาสท่ีสมาชิกในชมุชนจะมาละหมาดท่ีมสัยิด

อยู่แล้ว หลังทำาพิธีละหมาดเสร็จก็จะสะดวกในการเดินชมนิทรรศการ ซึ่งการจัดนิทรรศการภาพถ่าย

ของโครงการสามารถสร้างการรับรู้แก่สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี

“ข้อมูลที่ได้ท�าให้ทีมงานเข้าใจสภาพความเปน็อยู่ของชุมชนที่ยังคงมีวิถีการ
ด�ารงชีวิตที่ต้องอาศัยทรัพยากรจากป่าชายเลน แต่ชาวบ้านก็ยอมรับว่า 
การต้องใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงกุ้ง 
การเผาถ่าน ท�าให้ไม่สามารถดูแลป่าชายเลนได้ เมื่อเด็กๆ เข้ามาท�ากิจกรรม
จึงเปน็ส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญของป่าชายเลน และ
ต่างรู้สึกดีใจและยินดีช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนเท่าที่จะท�าได”้
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สนุกเรียน...รับรู้จุดอ่อน

เพราะสนุกกับการทำางาน ทีมงานจึงมองว่า 

การเข้าๆ ออกๆ ของน้องๆ สมาชิก หรือทีมงานไม่ใช่

ปัญหาใหญ่ แม้จะทำาให้งานสะดุดไปบ้าง แต่ก็พอจะ

หมุนเวียนกันมาช่วยอุดช่องว่างในการทำางานได้ แต่สิ่ง

ที่ทีมงานมองว่ายากที่สุดในการทำางานคือการจัดการ

ดา้นเอกสารการเงิน ทีรู่ส้กึว่ามรีายละเอยีดคอ่นขา้งมาก 

ด้วยความเป็นเด็กทำาให้บ่อยคร้ังท่ีทีมงานบกพร่อง 

ในการเกบ็หลกัฐานการเงนิตามขอ้กำาหนดของโครงการ 

ตัวช่วยสำาคัญคือ ครูที่ปรึกษาที่จะช่วยหนุนเสริมให้ทีม

แก้ปัญหา

“ชอบทำากิจกรรม แต่เรื่องเอกสารไม่ชอบ ถามว่า

จดักจิกรรมแลว้ตอ้งมรีายงานไหม มนักใ็ช ่แตเ่รารูส้กึวา่

จดักจิกรรมไปแลว้ สนกุแลว้ ตอ้งยอ้นกลบัมาทำารายงาน 

เอกสารการเงินอีก มันก็ไม่ค่อยอยากทำา” นัญมา สะท้อน

ความรู้สึก แต่ก็ยอมรับว่า การฝึกฝนเร่ืองเอกสารเป็น 

สิง่ทีด่แีละเปน็ประโยชน ์เพราะในการสมคัรทุนเรยีนตอ่

ในระดบัมหาวทิยาลัย แฟม้ผลงานนกัเรยีนของเธอล้วน

สะสมผลงานการทำากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งโครงการนี้

นอกจากนี้การทำากิจกรรมยังทำาให้ทีมงานเป็นที่

รู้จักของน้องๆ ในโรงเรียน โดยนัญมา บอกว่า ปกติเธอ

เป็นคนที่มีความกล้าอยู่แล้ว แต่โครงการนี้ช่วยพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้นำาของเธอ เพราะฝึกฝนนำาน้องๆ ทำา

กิจกรรม ซึ่งเธอมองว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ

นอ้ง เปน็การใชเ้วลาวา่งให้เปน็ประโยชนแ์ละสนกุสนาน

ไปพร้อมๆ กัน

สำาหรับนาบีล การทำาโครงการทำาให้เขาเปล่ียน

บทบาทตนเอง ได้ก้าวออกมาจากพื้นที่คนแถวหลัง 

ออกมานำากิจกรรม นำาสันทนาการ จนพัฒนาเป็น

ความสามารถในการพูดต่อหน้าสาธารณะได้อย่าง

มั่นใจมากขึ้น 
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คนคัดท้าย

ครูฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโรงเรียน และที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า  

การทำางานสว่นใหญจ่ะใหอ้สิระกบัลกูศษิยใ์นการคดิ วางแผน และลงมอืทำา 

ครจูะเปน็ผูส้นบัสนนุเมือ่มปีญัหา ทีผ่า่นมาการทำางานสว่นใหญจ่ะอยูใ่นมือ

ของเดก็ๆ มบีา้งบางคร้ังท่ีทีมงานรู้สึกกดดันจากการทำางาน ครูก็ต้องเติมเต็ม

กำาลังใจให้เป็นระยะๆ

“ความกดดันจากการทำางานในพ้ืนท่ีมีไม่มาก พอทำากันได้ แต่เวลาต้องไปค่าย 

เด็กๆ เขาจะรู้สึกกดดันมาก แม้จะไม่ใช่การแข่งขัน แต่เม่ือต้องไปเปรียบเทียบ

กับที่อื่น เขาจะกดดันค่อนข้างเยอะ” ครูฮาริส เล่าถึงอาการท้อของลูกศิษย์

เม่ือพบว่า ลูกศิษย์มีอาการเช่นน้ี การกระตุ้นของครูคือ ให้รุ่นพ่ีเข้าไปพูดคุย 

ให้คำาปรึกษา เพราะด้วยวัยที่ใกล้กัน เด็กๆ จะเปิดใจได้ง่ายกว่า กลยุทธ์ให้รุ่นพี่

ที่ประสบความสำาเร็จเข้ามาจูง ชวน เชิญ จึงเป็นยารักษาอาการท้อที่ครูต้องให้

กับกลุ่มเป็นประจำา นอกเหนือจากการเติมเต็มความรู้โดยการพาไปเรียนรู้กับ

หน่วยงาน องค์กรภายนอกเพื่อเปิดโลกทัศน์ 

ครูฮาริส ยังสะท้อนความรู้สึกต่อโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า การทำางานที่

พี่ๆ  พยายามใหน้อ้งใสใ่จในรายละเอยีดดา้นเอกสารการเงนิเปน็เรือ่งทีด่ ีเพราะ

เป็นการฝึกวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต อีกทั้ง

กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่มเ่นน้ผลสำาเรจ็ แตเ่นน้สรา้งกระบวนการคิดวเิคราะหใ์หแ้ก่

เยาวชนกเ็ปน็แนวทางการเรยีนรูท้ีช่ว่ยใหเ้ยาวชนมทีกัษะในเรือ่งของการจดัการ

ตนเองได้เป็นอย่างดี 

“ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ การที่เด็กออกไปข้างนอก พบเพื่อน 

แม้กระทั่งการเดินทาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งนั้น แล้วเด็กกลับมาทำาเอง  

อยู่กับเพื่อน อยู่กับน้อง กับชุมชน ได้ฝึกแก้ปัญหา เป็นผลลัพธ์ที่มีค่ามาก มันได้

ในเรื่องของสังคม ได้ในเรื่องของการจัดการตนเอง”

การใส่ใจสังเกตความเป็นไปของส่ิงใกล้ตัว นำามาสู่การศึกษาพื้นท่ีป่า

ชายเลนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งลงมือสร้างจิตสำานึก 

ปลุกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่าชายเลนท่ีใช้ประโยชน์อยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน 

พากันหาความรู้เพื่อปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไม่ใช่

ความสำาเร็จงดงาม แต่ระหว่างทางของการลงมือปฏิบัติทำาให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำางานที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลให้กล้า ให้มั่นใจ 

ให้มีทักษะความเป็นผู้นำา จนสามารถเช่ือมโยงบทบาทในสังคมท่ีตนเองสังกัด

กับชุมชนได้อย่างแนบเนียน
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โครงการ ชวนทำดี 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 ปัจจุบันมีเน้ือท่ี 7,016 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตอำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

อยู่ในพื้นที่ลำาน้ำาปวน ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำาเลย ป่าภูกระแตเป็นพื้นที่ต้นน้ำาของลำาห้วยหลายสาย  

เช่น ห้วยเตย ห้วยวา ห้วยลิ้นควาย ห้วยซำาใหญ่ ที่ไหลลงสู่ลำาน้ำาสวยซึ่งเป็นลำาน้ำาสาขาของลำาน้ำาปวน 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์ป่าภูกระแตเป็นที่เลี้ยงสัตว์ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้  

ผักหวาน พื้นที่บางส่วนของป่าภูกระแตถูกประกาศเป็นพื้นที่ สปก. 12,684 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรและ

ที่อยู่อาศัย นอกจากน้ีพ้ืนที่ป่าประมาณ 20 ไร่ยังใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำาบลเอราวัณและ

เทศบาลตำาบลผาอนิทร ์โดยเปน็ทีก่ำาจดัขยะแบบฝงักลบและเผาจำานวน 6 บอ่ ดว้ยความทีพ่ืน้ทีบ่อ่ขยะ

ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำาห้วยเตย ห้วยแย้ และห้วยซำาใหญ่ ทำาให้ช่วงฤดูฝนมีน้ำาจากบ่อขยะไหลลงสู่ลำาห้วย 

ส่วนการเผาขยะก็ทำาให้เกิดควันไฟเป็นมลภาวะในอากาศและสร้างความรำาคาญกับชุมชน ทั้งยังพบว่า

ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เข้าไปใช้ประโยชน์ เช่น หาของป่า หาอาหาร หาฟืน และสมุนไพร มีการเผาป่า 

ล่าสัตว์ หรือตัดไม้ บางรายก็ขุดต้นผักหวานออกจากป่า ทำาให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลง 

สัตว์ป่าบางชนิดเร่ิมหายไป วิถีชีวิตหาอยู่หากินก็เปล่ียนแปลงไป คนรุ่นใหม่บริโภคอาหารพ้ืนบ้านน้อยลง 

จนเกิดวัฒนธรรมตลาดนัดที่พึ่งพิงอาหารจากภายนอกมากขึ้น

กลุ่มเยาวชนก่อการดี เป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำากิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของ 

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปี 2552 มีเป้าหมายคือ ทำาสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน

ตนเอง เชน่ การปรบัปรงุศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้ปน็หอ้งสมุดชมุชน มีการสรา้งกลุ่มเยาวชนอาสา

ส่งเสรมิการอา่น ควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น มกีารสรา้งแกนนำาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

จนไดร้บัการยอมรบัจากชมุชน และไดร้บัความรว่มมือจากผูน้ำาชมุชน ผูป้กครอง ตลอดจนองคก์ร

ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำาบลเอราวัณ กศน.เอราวัณ
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ในปี พ.ศ.2556 กลุ่มเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการ

ปลกูใจรกัษโ์ลก โดยทำาโครงการปา่สัญจร รอนแรมใน

ปา่ใหญ ่ป ี1 ซึง่เกดิจากการนัง่คยุกนัและได้ตัง้ขอ้สงัเกต

วา่ “เม่ือกอ่นคนบ้านเราไมต่อ้งไปหาอาหารไกล แตเ่ด๋ียว

น้ีต้องไปหาไกลถึงต่างจังหวัด แล้วทำาไมมันถึงหายไป 

แลว้ถา้มนัเปน็อยา่งนีอ้ยูม่นัจะสง่ผลอยา่งไรตอ่อนาคต

ของคนในชุมชน” เบญ-เบญจมาภรณ์ วงษา เล่าที่มา

ของโครงการ

รู้จัก	“คน”	ก่อนรู้จัก	“ป่า”

เมือ่เหน็เหตแุหง่ปญัหา และเมือ่ได้ทบทวนวถิชีวีติ

ของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จึงจำาได้ว่า พ่อแม่เคยขึ้นไปหา 

ผักหวาน เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้จากป่าบนภูกระแตเป็น

ประจำา แตเ่ยาวชนกลบัไม่คอ่ยรูว้า่มปีา่ภกูระแตอยู่ หรอื

มีอยู่ตรงไหน ทีมงานจึงได้ข้อสรุปว่าจะทำาการศึกษา 

ป่าภูกระแตซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

แต่ก่อนที่จะรู้จัก “ป่า” ทีมงานต้องรู้จัก “คน” 

ก่อนวา่ ใครเปน็ผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัปา่ภกูระแตบา้ง 

ทีมงานจึงพากันไปหากำานันซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลในการ

สืบค้นหาผู้รู้ในชุมชน รายชื่อที่ได้มาก็มีแม่บุญโฮม 

เซียนเห็ด ยายแสงเดือนหมอสมุนไพร ตาสมบูรณ์ 

ตาวุฒิ และตาบุญเทียนคนหาของป่าในชุมชน 

การเขา้หาผูใ้หญเ่พือ่ขอความรูเ้ปน็ไปอย่างราบรืน่ 

เพราะความเมตตาเอน็ดตูอ่ลกูหลานทีแ่สดงความสนใจ

ตอ่ฐานทรพัยากรในชมุชน ผูรู้ต้า่งเตม็อกเตม็ใจบอกเล่า

เรื่องราว ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับป่าภูกระแตให้

แก่แกนนำาเยาวชน จากนั้นนำามาเรียบเรียงเป็นข้อมูล

เก็บไว้ เพราะคิดว่าการเรียนรู้จากการฟังคงไม่ทำาให้รู้ 

ชดัแจง้เท่ากบัการสมัผสัของจรงิ แกนนำาจงึนดัหมายกนั

ติดตามผู้รู้ขึ้นไปสำารวจป่าภูกระแต 

“เราตอ้งศกึษาขอ้มลูของปา่ภกูระแต เพราะเราทำา

เรือ่งเกีย่วกบัปา่และการอนรุกัษ ์จงึตอ้งรูก้อ่นว่าขา้งบน

นั้นมีอะไรบ้าง มีเห็ดหรือมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง พวกเรา 

ให้ความสำาคัญกับการเก็บข้อมูลในเร่ืองท่ีจะทำามาก 

เพราะถ้าไม่ถาม ไม่หาข้อมูล มันเหมือนวา่เราจบัประเดน็

ไม่อยู่ ถ้าเรามีแนวคร่าวๆ เราก็จะทำางานได้ง่ายขึ้น” 

เบญ เล่าถึงหลักคิดในการทำางาน 

ก่อนการสำารวจ ทีมงานได้จัดค่ายนอนกลางดิน 

กนิกลางปา่ใหก้บันอ้งๆ ในชมุชน เพือ่สรา้งความเขา้ใจ

แก่น้องๆ ว่าทำาไมถึงต้องทำาโครงการ ทำาไมต้องรักษาป่า 

กจิกรรมในคา่ยมกีารเชิญปราชญช์าวบ้านมาเลา่ประวตัิ

ความเป็นมาของป่าว่าเม่ือก่อนเป็นอย่างไร แล้วตอนน้ี

เปน็อยา่งไร กอ่นทีจ่ะพานอ้งๆ ขึน้ไปสำารวจปา่ภูกระแต 

โดยให้โจทย์การสำารวจป่าแก่น้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง

ให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานกัน เช่น คนจดบันทึก คนถ่ายรูป  

คนถาม เม่ือเสร็จส้ินการสำารวจน้องๆ แต่ละกลุ่มต้อง

นำาข้อมูลท่ีได้มาสรุป จัดหมวดหมู่พรรณไม้ท่ีพบ 

สมุนไพรท่ีเจอ รวมท้ังวาดแผนท่ีเส้นทางป่าภูกระแต 

ก่อนที่จะนำาผลงานมานำาเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

“ข้างบนจะมีต้นไม้คือ เต็ง รัง ยางนา หูกวาง  

หญ้าเพ็ก ตอนแรกขึ้นไปเป็นหน้าแล้ง ต้นไม้ผลัดใบ  

ส่ิงทีเ่ปน็ผลด ีคือ พอตน้ไม้บางเราจะเห็นตอไม้ทีโ่ดนตดั

โผล่มาเยอะมาก เปรยีบเทยีบกบัทีเ่ราไปหนา้ฝน ซึง่แทบ

จะไม่เห็นเลย เพราะมีต้นไม้หรือหญ้าเพ็กปกคลุม  

พอหน้าแล้งหญ้าเพ็กตายเหลือแต่ตอ แล้วก็เจอขยะ  

เราก็ได้รู้ว่า ขยะจากหน้าบ้านเรามันไปอยู่ตรงนั้นเอง 

จากที่เราเคยสงสัยว่าเขาเอามันไปไหน พอขึ้นไปแล้ว

ตกใจมากว่า ป่าอยู่ในสภาพนี้เลยเหรอ” เบญ เล่า

ในขณะทีเ่ดก็เยาวชนไดค้วามรู้ ได้ซึมซบัคุณคา่

ของทรพัยากรชมุชน และเหน็สภาพความเสือ่มโทรม

ของสภาพแวดล้อมในป่า ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้รู้ก็รู้สึก 

ชุ่มชื่นหัวใจ มีความสุขที่ได้บอกได้เล่า เกิดสายใย

ความสัมพันธ์ระหว่างวัย ต่างจากเดิมที่แม้จะอยู่

หมู่บ้านเดียวกัน แต่ก็ต่างคนต่างอยู่ แม้เด็กๆ จะรู้จัก

ว่าใครช่ืออะไร แต่ไม่ได้ลึกซึ้งว่าแต่ละท่านเก่งใน

เรื่องใดบ้าง เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอก

ห้องเรียน และรู้จักแหล่งความรู้ที่เปิดโลกกว้างกว่า

ในตำารา 
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การท�างานที่เกื้อกูลคู่ขนาน

ความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในชุมชนที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ประจวบเหมาะกับ

เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ในชุมชนสนใจทำางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืนป่าภูกระแต อำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จึงนำาไปสู่การก่อร่างสร้างตัวของคณะกรรมการ

อนุรักษ์ป่าภูกระแต โดยเด็กๆ ได้เชิญผู้รู้และกำานันร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 การได้เห็นสภาพปัญหาขยะในพื้นที่ป่าภูกระแต ที่แม้ว่าจะมีบ่อขยะ แต่ขยะกลับเกลื่อนกลาดอยู่

รอบๆ บ่อ แม้จะมีเตาเผาขยะก็ไม่ใช้ แต่กลับมีการเผาขยะนอกเตา ส่ิงที่พบเจอนำามาซึ่งการหา

แนวทางแกไ้ข แกนนำาเยาวชนจงึรว่มกนัจัดคา่ยขยะ ทีม่เีปา้หมายคอืตอ้งการใหเ้ดก็และชาวบา้น

รู้จักการคัดแยกขยะก่อนนำาไปทิ้ง โดยทีมงานอาศัยจังหวะช่วงการจัดงานบุญบั้งไฟในชุมชน  

ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะ ให้เด็กๆ แต่งกายด้วยชุดที่ทำาจากขยะ เดินร่วมขบวนแห่บั้งไฟ 

ซึ่งสร้างความสนใจแก่ชาวบ้าน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้หน่วยงาน เช่น เทศบาลเริ่มสนใจ 

เข้ามาจัดการปัญหาขยะ พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานการจัดการขยะจากต่างถิ่น แล้วสนับสนุนให้

ชาวบ้านคัดแยกขยะอย่างจริงจังมากขึ้น รวมทั้งมีการนำาร่องจัดตั้งธนาคารขยะที่บ้านโนนถาวร 

หมู่ที่ 13

เมื่อมีหน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามารับผิดชอบจัดการปัญหาขยะ กลุ่มเยาวชนจึงทุ่มความสนใจไปที่ 

การอนุรักษ์ป่าภูกระแตต่อ เพราะระหว่างการขึ้นไปสำารวจป่าภูกระแต เยาวชนได้ช่วยกันเก็บลูกไม้  

เมล็ดพันธ์ุไม้มาเพาะ โดยหวังว่าจะนำาไปปลูกเพ่ิมในป่า แต่พบว่า เมล็ดพันธ์ุท่ีเพาะไว้งอกบ้างตายบ้าง 

ทีมงานจึงร่วมกันพูดคุยเพื่อสรุปบทเรียนการทำางานพบว่า เป็นเพราะกลุ่มเยาวชนไม่มีความรู้

เรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ จึงเป็นท่ีมาของการเชื่อมโยงสู่การทำางานต่อยอดโครงการป่าสัญจร 

รอนแรมในป่าใหญ่ ปี 2 มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการทำางาน และสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

รุ่นใหม่ร่วมกันดูแลป่าภูกระแต

โดยเริ่มต้นแกนนำาได้จัดกิจกรรม เว้าสู่กันฟัง เว้าเท้าความ เพื่อนำาเสนอข้อมูลจากการสำารวจป่า

เมื่อปีที่แล้ว ผ่านแผนที่ป่าภูกระแต รายชื่ออาหารจากป่า สมุนไพร ไม้ใช้สอย สภาพปัญหาในป่า  

ข้อตกลงในการดูแลรักษาป่า และขอความร่วมมือจากชุมชนในการทำาโครงการ โดยกิจกรรมหลักของ 

ปีนี้คือ การเพาะพันธุ์ไม้ ซึ่งในส่วนของเยาวชนเองได้มีการจัดกิจกรรมเพาะรักษ์จึงปลูก โดยเชิญผู้รู้มา

สอนวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ว่า ควรปลูกอย่างไร วิธีปลูกต้นไม้ต้องทำาอย่างไร เช่น ต้นมะค่าก่อนจะปลูก

ต้องทำาให้น้ำาเข้าไปข้างในเมล็ดก่อน เป็นต้น 

“ปีแรกเราได้เมล็ดมะค่ามา เราก็เอาไปฝังดินเลย มันก็ไม่งอก แต่ปีนี้เราเอาเมล็ดมะค่ามาผ่าให้

เป็นแผล นำาไปแช่น้ำาให้มันบวม แล้วจึงเอาไปฝัง มันงอกเยอะมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เราก็ได้ความรู้ว่า

ตอ้งทำาแบบนี ้ถอืวา่ประสบความสำาเรจ็” เบญ เลา่ถงึความกา้วหนา้ของการทำางาน ทีร่อวนัฝนตกจะได้

นำากล้าไม้ที่เพาะไว้ขึ้นไปปลูกบนป่าภูกระแต 
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การทำาโครงการของเยาวชนทำาคู่ขนานไปกับ

กจิกรรมหอ้งสมดุทีม่กีารจดัทกุเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ 

น้องๆ ท่ีมาห้องสมุดก็จะแวะเวียนมาช่วยพ่ีๆ เพ่ือนๆ 

ขนแกลบดิบมาทำาแกลบดำาบ้าง ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ์ุ

บ้าง ช่วยกันเพาะเมล็ดในถุงดำา หรือรดน้ำาต้นกล้าที่

กำาลงัเตบิโตบา้ง บรรยากาศการทำางานจึงเป็นไปด้วย

ความเพลิดเพลินไรค้วามกดดนั ขณะเดียวกนัทมีงาน

ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิจัยของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ

การขับเคล่ือนเร่ืองคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าภูกระแต

รว่มกบัผู้ใหญใ่นชุมชมจดัทำาปฏทินิการใชป้ระโยชน์

จากปา่ โดยหารอืกับหมูบ่า้นทีอ่ยูร่อบๆ ปา่ภกูระแต

เพื่อสร้างข้อตกลงในการปิดป่าร่วมกัน

“ในฤดฝูนเราจะเปดิปา่ 2 วนั ปดิปา่ 3 วนั ถ้าฝา่ฝนื

จะมีการปรับ ซึ่งเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่า เหตุผลที่

ต้องเปิดปิดป่าเพราะอยากให้ต้นไม้ได้มีโอกาสฟื้นฟู 

ตวัเอง เพราะหากเปดิปา่ทกุวัน คนกจ็ะเขา้ไปเหยียบย่ำา 

ต้นไม้ก็จะเติบโตได้น้อย”

คุณค่าที่เกิดจากการลงมือท�า

การทำางานซึ่งมีเบญ ฝน-พัชรี อินทนาม และ 

ก้อย-รุ่งธิวา หวังประสพกลาง เป็นพี่ใหญ่นำาน้องๆ 

คือ ฟ้า-กิตติยา วันเอ็ด จอน-อดิสรณ์ สอนสุภาพ 

นน-ยุทธยา ภูมิภาค พลอย-สุพัฒตา รุ่งเช้า และ 

ต้น-นันทกร เศิกกันยา คอยช่วยประสานงานกับเด็ก

และเยาวชนในชุมชน รวมทั้งช่วยงานตามโอกาสที่พี่ๆ 

จัดกิจกรรม เม่ือถึงวาระที่พี่ก้อยและพ่ีฝนไปเรียนต่อ 

น้องๆ ทั้ง 5 คน จึงกลายเป็นแกนนำาหลักช่วยพี่เบญ

ทำางานในปีที่ 2

“พี่ให้ช่วยนัดเพื่อนๆ ช่วยพาน้องๆ ทำากิจกรรม

ก่อนการประชุม เช่น เล่นเกม สันทนาการ บางครั้งพี่ก็

ให้ช่วยอ่านหนังสือให้น้องๆ ฟัง” พลอย เล่าถึงบทบาท

หน้าที่ และแม้ว่าจะเป็นการทำางานตามที่พี่มอบหมาย

รายครั้ง แต่เมื่อได้ทำาบ่อยๆ เข้าก็ทำาให้เกิดการฝึกฝน  

จนเกง่ขึน้โดยไมรู่ต้วั ซึง่พลอย เลา่ถงึความเปลีย่นแปลง

136



ของตนเองว่า “เมื่อได้เข้ากลุ่มก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ คือ เราต้องฝึกฝน ถ้าเราทำาไม่ได้เราต้องฝึก ถ้าเรา

ทำาได้แล้วก็ยังต้องฝึกให้ดีข้ึนอีก เพราะเม่ือก่อนหนูอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำาอะไร หนูเรียนหนังสือไม่เก่ง 

เม่ือก่อนสอบได้เลขสองหลักตลอด แต่พอข้ึน ป.6 สอบได้เลขตัวเดียว เพราะว่ามาทำากิจกรรมรักการอ่าน 

แล้วให้พี่เขาสอน ได้ฝึกอ่านหนังสือ ได้อ่านหนังสือให้น้องๆ ฟัง” 

สำาหรับฟ้าบอกว่า เธอเกิดพัฒนาการทางความคิด และกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นผลจาก 

การผลักดันของพ่ี ท่ีเวลาผู้ใหญ่ถามอะไร พ่ีๆ ก็จะกระตุ้นให้ตอบ ไม่มีผิดไม่มีถูก ทำาให้กล้าพูดมากขึ้น 

ทั้งนี้ฟ้ายอมรับในช่วงแรกๆ ที่มาช่วยพี่เบญทำางาน ต้องอยู่กับน้องเล็กๆ ที่ยังเด็กมาก เธอรู้สึก

ไมช่อบเดก็ รู้สึกรำาคาญ วุ่นวาย จึงต้องฝืนตัวเอง น่ันกลายเป็นการฝกึความอดทน และทำาใหเ้ปลีย่น

ความคิดว่า “น้องเล็กๆ ก็เหมือนเราตอนเด็กๆ พ่ียังพัฒนาเราได้ เราก็น่าจะช่วยพัฒนาน้องๆ 

เหมือนที่พี่พัฒนาเรา”

ในขณะที่ต้นบอกว่า การได้ไปเรียนรู้ในป่าภูกระแตทำาให้รู้จักสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งสมุนไพร 

บางอย่าง เช่น ต้นแคนา สามารถนำามาขย้ีทาแผลเพ่ือห้ามเลือดได้ นับว่าเป็นประโยชน์กับเด็กแบบต้น

ที่มักมีแผลจากการเล่นซนเป็นประจำา

ด้าน เบญ สะท้อนความเปล่ียนแปลงของน้องๆ ว่า มีพัฒนาการด้านความคิดและการส่ือสารอย่าง

เห็นได้ชัด สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนตัวของ

เบญนัน้ การตอ้งกมุสภาพงานทำาใหไ้ดพ้ฒันาความสามารถและความคดิ ดว้ยบทบาทในปทีี ่2 ทีต่อ้ง

เปน็พีเ่ลีย้งดนูอ้งๆ ดูแลภาพรวมของงานและการดำาเนนิกจิกรรม อกีทัง้ยังช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร 

ความกล้าท่ีจะประสานงานกับผู้ใหญ่ในชุมชน แต่ใช่ว่าการทำางานจะราบร่ืน เพราะในช่วงท่ีผ่านมาแกนนำา

หลายคนอยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่นเตรยีมตัวสอบเข้ามหาวทิยาลัย ทำาใหง้านตอ้งหยดุชะงกัไปช่วงหนึง่ เพราะ

ไม่มีคนทำางาน คนที่เหลืออยู่จึงต้องรับภาระหนัก

นอกจากน้ีเบญยังสะท้อนปัญหาส่วนตัวท่ีอาจจะมีภาวะท่ียังจัดการกับอารมณ์ของตนเองไม่ได้ 

ทำาให้บางคร้ังเธอจะมีอารมณ์หงุดหงิด บางครั้งก็โกรธจนไม่อยากทำางาน โดยเฉพาะเม่ือได้รับฟัง 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ซึ่งใช้ถ้อยคำาที่ติดลบ จึงหมดกำาลังใจในการทำางาน แต่การทำางานโครงการ 

ได้ช่วยให้รู้จักจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น

“ส�าหรับผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนทั้งหลาย ต่างกล่าวเปน็เสียงเดียวกันว่า
รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ปลื้มใจที่เด็กๆ สนใจเรื่องราวป่าของชุมชน และยินดีที่จะ
สนับสนุนการท�างานของกลุ่มเยาวชนต่อไป โดยคาดหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้
จะเปน็ผู้สืบทอดการดูแลรักษาป่าภูกระแตให้เปน็แหล่งอาหารและ
ที่พ่ึงของชุมชนสืบไป”
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สำาหรับผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนทั้งหลาย ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  

รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ปลื้มใจที่เด็กๆ สนใจเรื่องราวป่าของชุมชน และยินดีที่จะ

สนับสนุนการทำางานของกลุ่มเยาวชนต่อไป โดยคาดหวังว่า เยาวชนกลุ่มนี้

จะเปน็ผูส้บืทอดการดแูลรกัษาปา่ภกูระแตใหเ้ปน็แหล่งอาหารและทีพ่ึ่งของ

ชุมชนสืบไป

“ดีท่ีเด็กๆ ได้เรียนรู้การทำากิจกรรม จากท่ีไม่เคยรู้จักต้นไม้เราก็แนะนำาไปว่า 

ชื่ออะไร ทั้งชื่อไทย ชื่ออีสาน ก็เรียนรู้สองภาษา ชื่อที่พวกอนุรักษ์ป่าไม้เขาเรียก

อย่างหนึ่งเราเรียกอีกอย่าง เขาจะได้รู้ไว้ว่าต้นไม้ใช้ทำาประโยชน์อะไรบ้าง ดีใจที่

เขาสนใจด้านป่า ถ้าเขาสนใจอย่างน้ีก็จะสนับสนุน แนะนำาต่อไป เมื่อก่อนเขา 

ไม่เคยมาถามอะไรแบบนี ้จนนอ้งเบญเขามาตดิตอ่ พาไปหาผม เห็นแลว้กใ็จออ่น 

มาชว่ย ไมป่ฏเิสธเลย เพราะวา่มนัมปีระโยชนท์ีเ่ราสามารถนำาความรุ้ภูมูปิญัญา

มาแนะนำาเด็กๆ ได้ รู้สึกดีใจมาก” พ่อวุฒิ แก้วก่ำา ตัวแทนผู้อาวุโสสะท้อน 

ความรู้สึกตื้นตันใจ

เพราะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หยิบฉวยเอามา

ศึกษาเป็นบทเรียน และสร้างสถานการณ์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ การรวมตัว

ของเดก็ๆ ดว้ยพลงัทีเ่กดิจากความใส่ใจถิน่ฐานบา้นเกดิ จงึเปน็แรงกระตกุ

กระตุ้นชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรของบ้านตนเอง ความร่วมมือ

ระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชนจับมือเดินคู่ขนานกันไปบนเส้นทางของ

การอนุรักษ์ป่าภูกระแต จึงเป็นภาพสะท้อนที่อยู่ที่ยืนของพลเมืองเยาวชน

ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม
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โครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ 
ที่ปรึกษาโครงการ สุริยาณีย์ วงษา

ทีมงาน

เบญจมาภรณ์ วงษา พัชรี อินทนาม 

รุ่งธิวา หวังประสพกลาง กิตติยา วันเอ็ด 

อดิสรณ์ สอนสุภาพ ยุทธยา ภูมิภาค 

สุพัฒตา รุ่งเช้า นันทกร เศิกกันยา
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พลิกฟื้นผืนป่า...
แก้ปัญหาให้ชุมชน

โครงการพลิกฟื้นผืนป่าหนองอียอ 
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‘ป่าเรามีขยะเยอะ พวกเราจะทำาอะไรได้บ้างกับขยะที่อยู่ในป่า’

คำาถามที่เด็กเยาวชนกลุ่มหนึ่งฉุกคิดขึ้น เมื่อเข้าไปเห็นสภาพป่าชุมชนของพวกเขา

.............................

 เมื่อพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารารุกคืบเข้ามา ที่ดินส่วนตัวของชาวบ้านบางผืนที่เคยเป็นพื้นที่ป่า 

กลับกลายเป็นสวนยางพาราไปในที่สุด ซ้ำาร้ายป่าชุมชนที่เหลืออยู่ราว 37 ไร่ 3 งาน โดยพื้นที่ 5 ไร ่

กลายสภาพเป็นท่ีท้ิงขยะของคนในชุมชน เม่ือขยะรุกล้ำา เห็ด และพืชผักตามธรรมชาติท่ีพอหาเก็บกินได้ 

จึงแทบไม่เหลือ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนหนองอียอวิิทยา อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มหน่ึง

จึงลุกขึ้นมาทำาโครงการพลิกฟ้ืนผืนป่าชุมชนหนองอียอ เพื่อขยายแนวร่วมกลุ่มเด็กและเยาวชนใน

โรงเรียน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน ให้เข้ามาจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน

ป่าชุมชน รวมทั้งพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมามีสภาพดีขึ้น

“รู้สึกสงสารป่า ป่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้” ยะ-สิริชัย พร้อมด ีหนึ่งในแกนนำารุ่นที่ 2 เอ่ยถึงปัญหาที่

เพิง่เกดิขึน้ในชว่ง 4-5 ปทีีผ่า่นมา ขณะทีแ่ปม๋-กรรณกิาร ์ดวงด ีฝา้ย-รุง่นภา จันทรล้์ำา เอริน์-จันทมิา 

งามสง่า หมิว-สุนิษา นาคแสร์ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ก่อนเข้ามารับผิดชอบโครงการน้ี พวกเขามีโอกาส

ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน ร่วมกับโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองอียออยูเ่สมอ 

ทัง้ปลกูผักสวนครัวในโรงเรยีน ออกไปดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน จดักิจกรรมทำาบญุใสบ่าตรและงานประเพณี

ตา่งๆ หรอืแมแ้ตก่ารเดนิเกบ็ขยะทีท่ิง้เกลือ่นกลาดรอบตำาบล กจิกรรมเหล่านีช่้วยปลูกฝงัสำานกึจติอาสา 

ทำาให้พวกเขานึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมมากขึ้น 
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ส่วน “แรงบันดาลใจ” ที่ทำาให้ทีมคิดทำาโครงการ

พลิกฟื้นผืนป่าหนองอียอเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นักเรียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติกับทางโรงเรียน ทำาให้เห็นสภาพป่า

ชุมชนที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะ รู้สึกทนไม่ได้ที่เห็นภาพ

ขยะเกล่ือนไปทัว่ผนืปา่ เมือ่มโีครงการปลกูใจรักษ์โลก

เข้ามาพวกเขาจึงไม่รีรอ ใช้โอกาสนี้สานต่อแนวคิด 

ดังกล่าว 

“กอ่นหนา้นีต้อ่ใหเ้ราคดิอยากทำา แตไ่มม่โีครงการ

หรอืผูใ้หญเ่ขา้มาสนบัสนนุอยา่งเปน็ทางการ จงึทำาอะไร

ไม่ได้มาก เพราะพวกเราเป็นเด็ก ไม่มีความน่าเชื่อถือ

ในสายตาของคนในชุมชน ผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กๆ มา

ทำากิจกรรม เดี๋ยวก็เลิก ไม่ได้จริงจังอะไร” ฝ้าย เล่าถึง

ภาพลักษณ์ของเด็กในสายตาผู้ใหญ่

สืบค้นหาปัญหา...เพ่ือหาทางออก

“ทำาไมคนในชมุชนถงึตอ้งนำาขยะไปทิง้ในปา่?”

คำาถามน้ีนำาไปสู่การค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่ 

เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชนบอกว่า ข้อค้นพบที่ได้จากการ

สอบถามผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ อบต. คือ ระบบ

การเก็บจัดการขยะของ อบต.ยังไม่ครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ในชุมชน

“ปกติแต่ละบ้านจะมีที่ทิ้งขยะ เพ่ือรวบรวมไว้เผา

และฝังกลบด้วยตัวเอง บ้านที่ใกล้ตลาดนัดก็จะขนขยะ

ไปกองไว้ให้รถของ อบต.มาเก็บ บ้านไหนที่ไกลหน่อย 

กเ็อาขยะมาทิง้ในปา่เพ่ือไมใ่หร้กบา้นตวัเอง พอคนหนึง่

ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งตามกัน” ยะ กล่าวถึงสภาพความเป็นจริง

ในชุมชน 

เมื่อสาเหตุมาจากผู้ใหญ่ จึงจำาเป็นท่ีกลุ่มเยาวชน

จะต้องดึงผู้ใหญ่ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกำาจัดขยะ

ด้วย “คนในชุมชนน่ีแหละเป็นคนเอาขยะมาทิ้ง แม้จะ

ไม่รู้ว่าใครบ้าง ่ในเมื่อทิ้งก็ต้องมาเก็บเอง ถ้าผู้ใหญ่ได้

มาเห็น มาทำาเอง พวกเราที่เป็นเด็กยังมาช่วยกันทำา 

ผู้ใหญ่ก็น่าจะคิดได้ว่า ต่อไปเขาไม่ควรทำาแบบนี้อีก”  

ยะ กล่าวอย่างชัดเจน

โชคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน

ให้การสนับสนุนการทำากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเต็มท่ี 

โดยไมเ่ขา้ไปชีน้ำาว่าเดก็จะตอ้งทำาอะไร แตเ่ปดิโอกาสให้

เด็กคิดและทำาอย่างอิสระ ทั้งเจ้าหน้าท่ี อบต. และ 

ครทูีป่รกึษาวางบทบาทตวัเองเปน็เพยีงแค่ทีป่รกึษาและ

ผู้ดูแลเด็กๆ ระหว่างลงพื้นที่ไปทำากิจกรรมเท่านั้น

มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ

เปา้หมายของโครงการพลิกฟืน้ผนืปา่หนองอยีอที่

กลุ่มเยาวชนหมายม่ันปั้นมืออยากทำาให้สำาเร็จ ตั้งอยู่

บนบันได 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่หนึ่ง กำาจัดขยะมูลฝอยที่ทับถมภายในป่า 

ให้หมด 

ข้ันท่ีสอง ทำาให้คนในชุมชนไม่น่ิงนอนใจต่อปัญหา

ส่วนรวม และเกิดความหวงแหนพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเหลือ

อยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ 11 ที่ป่าชุมชน 

ตั้งอยู่ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำานึกรักส่ิงแวดล้อมให้แก่เด็ก

และเยาวชนในชุมชน 

ขั้นที่สาม จัดพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นฐานการเรียนรู้

เกี่ยวกับพืชพันธ์ุท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ 

อบต.

นอกจากความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจาก อปท. และ

โรงเรียนช่วยหนุนเสริมแล้ว กลุ่มเยาวชนจึงต้องสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้ตัวเอง เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้าง

ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่ 

ในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ หมิว บอกว่า เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทำาให้

คนในชุมชนเห็นความตั้งใจจริงของกลุ่มเยาวชนที่

ต้องการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
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แป๋ม อธิบายว่า พวกเขาต้องวางแผนข้ันตอนการทำางานอย่างเป็นลำาดับชัดเจนก่อน แล้วจึงนำาเสนอ

ให้ผู้ใหญ่รับทราบ โครงการเข้ามากระตุ้นให้เราคิดแล้วทำา แต่พอต้องทำาจริงๆ ยังไงก็ต้องไปขอ 

คำาแนะนำาจากพ่ีๆ อบต. กับคุณครูก่อนว่าแบบน้ีดีไหม เหมาะสมหรือเปล่า

ขัน้ตอนการทำางานของแกนนำาเดก็และเยาวชนหนองอยีอในโครงการพลกิฟืน้ผนืปา่ ประกอบดว้ย 

การสำารวจข้อมูลและทำาแผนที่ป่า กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในป่าชุมชน และการจัดการขยะ

ในป่าร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน

เติมความรู้...ก่อนให้ความรู้

ยะ เลา่วา่ กอ่นชักชวนนอ้งๆ ในโรงเรยีนทำากจิกรรม Big Cleaning ในปา่ชมุชน พวกเขาต้องเข้าไป

สำารวจพ้ืนท่ีป่า เพ่ือทำาความรู้จักป่าด้วยตัวเองก่อน เพราะก่อนหน้าน้ีพวกเขาเองก็แทบไม่ได้สนใจป่า 

เท่าไร ส่วนการวาดแผนที่ป่าก็เพื่อดึงดูดความสนใจของน้องๆ ในโรงเรียน และเป็นเครื่องมือให้ความรู้

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่ได้จากการสำารวจป่า

“ครั้งแรกก่อนไปสำารวจป่า พวกเราขอให้ครูไปเป็นเพื่อน พอลงพื้นที่ก็เจอผู้นำาชุมชน เจอชาวบ้าน 

เราเลยถามถึงปราชญ์ชาวบ้านท่ีพอจะรู้เร่ืองพืชพรรณในป่า ก็ได้รับคำาแนะนำามา ตอนมาสำารวจป่า 

คร้ังท่ี 2 พ่ีสมเกียรติ สาระ เลยขอความร่วมมือจากผู้รู้ให้ช่วยพาพวกเราเข้าไปสำารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูล

พืชพันธ์ุไม้ต่างๆ ด้วย” แป๋ม อธิบายการทำางาน

หลังทีมงานเติมความรู้เรื่องป่าแล้ว กิจกรรม Big Cleaning Day ก็มาถึง ครั้งนี้กลุ่มเยาวชนขอให้ 

ครูที่ปรึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ชักชวนนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ผลคือได้รับการตอบรับจาก

นักเรียนในโรงเรียนอย่างล้นหลาม มีน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันจริงร่วม 50 คน ทั้งที่ต้อง

ทำางานออกแรงกลางแจ้งก็ตาม

ดอม-จิรวัฒน์ การะเกต แกนนำาเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

หนองอียอวิทยา เล่าว่า ภาพที่เห็นนักเรียนในโรงเรียนมาทำากิจกรรมกันด้วยความสนุกสนาน ทำาให้นึก

ยอ้นไปถงึตอนทีเ่ข้ามาชว่ยทำากจิกรรมครัง้แรกตัง้แตเ่รยีนอยูช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 “ผมเหน็รุน่พีม่าปลูก

ผักสวนครัวหน้าบ้าน ดูแล้วสนุกดี แถมยังได้ผักมากินอีก เลยอยากมาทำากิจกรรมด้วย” 

เช่นเดียวกับหมิว ที่ย้ำาว่า ความสนุกจากการทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ดึงดูดใจให้เด็กอย่าง 

พวกเธอออกมาทำากิจกรรมกลางแจ้ง แม้ต้องใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตาม เห็นตัวอย่างดีๆ จาก 

พีแ่กนนำารุ่นที ่1 ท่ีมกัจัดกจิกรรมจิตอาสา ชกัชวนนอ้งๆ ให้เขา้มารว่มกจิกรรมอยู่เสมอ “อยูบ่า้นสบาย

กว่าก็จริง แต่มาทำากิจกรรมแบบนี้สนุกกว่า” 

แก้ไขความไม่รู้...ด้วยการให้ความรู้

“ตอนมาสำารวจ เราเหน็ขยะเยอะมากกจ็รงิ แตไ่มค่ดิวา่เมือ่มาทำาจรงิมนัจะเยอะขนาดนี ้เกบ็ยงัไง

ก็ไม่หมด” เอิร์น กล่าว
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ยะ บอกว่า ขยะท่ีกองทับถมกันในป่าไม่สามารถ

คัดแยกเป็นหมวดหมู่ได้เลย วิธีการกำาจัดขยะจึงหลีกเลีย่ง

วิธีเผาและฝังไม่ได้ พวกเราแบ่งกลุ่มและแบ่งพื้นท่ีกัน 

แต่ละกลุ่มมีแกนนำาเยาวชนเป็นหัวหน้า เก็บแล้วนำามา 

กองรวมไว ้ยะกบัเพือ่นๆ ผูช้ายจะทำาหนา้ทีเ่กบ็รวบรวม

อีกที ขยะด้านบนแห้งหน่อยก็เผา แต่ขยะด้านล่างที่

ทบัถมกนัจนชืน้กต็อ้งขนไปขุดหลมุฝงั บรเิวณนัน้มพีืน้ที่

อยูป่ระมาณ 1 งานใหฝ้งัได ้ครึง่วนัผ่านไปก็ยังทำาไมเ่สรจ็ 

เพราะไม่ใช่แค่เศษขยะ มีทั้งอิฐ หิน ปูน ทราย ทีวีก็มี 

คือถ้ายกบ้านทั้งหลังมาทิ้งได้คงทำาไปแล้ว พวกขยะที่

เกบ็แลว้บางสว่นแตข่นไปไมไ่ดก้ย็งักองรวมกนัอยูใ่นปา่

เมื่อปฏิบัติการครั้งแรกยังไม่สำาเร็จด้วยแรง 

ของเดก็และเยาวชน จงึถงึเวลาทีที่มแกนนำาเยาวชน

จะต้องเดินเข้าหาผู้นำาชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อขอ

ความรว่มมอือยา่งเปน็ทางการ เริม่จากแกไ้ขปญัหา

ความไม่รู้ของผู้ใหญ่ และการไม่ตระหนักถึงผลเสีย

ของการทิ้งขยะในป่า 

“เห็นเด็กลงมือทำาขนาดนี้ ใจลึกๆ ของผู้ใหญ่ก็ 

นา่จะคดิได้แลว้ว่าตวัเองตอ้งทำาอะไรบา้ง เพราะป่าไมใ่ช่

ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคน” ฝ้าย กล่าว

ทั้งน้ี วิธีการแก้ความไม่รู้ ก็คือการให้ความรู้ 

กลุ่มเยาวชนจึงทำาแผน่พับใหค้วามรูเ้รือ่งการคดัแยก

ขยะและคณุคา่จากปา่ชุมชนขึน้มา เพ่ือนำาไปแจกให้

ถึงมือชาวบ้านหมู่ 11 ที่มีอยู่ราว 40 หลังคาเรือน 

“เราตั้งใจไปถึงบ้านอยู่แล้ว คิดว่ามีแผ่นพับติดมือ

ไปด้วยน่าจะดีกว่า ไปแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังด้วยว่า

พวกเราเป็นใคร กำาลังทำาอะไร อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยอะไร 

ถ้าทำาแล้วจะเกิดผลดีต่อชุมชนอย่างไร” แป๋ม กล่าว

ยะ ย้ำาว่า สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ

ทำาให้บันไดขั้นแรกสำาเร็จ คือ ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ที่

จะสละเวลาและเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นรถไถ รถแบ็คโฮ 

มาชว่ยขดุขนของหนกัๆ ใสร่ถขนออกไปจากปา่ เพือ่นำา

ไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี

146



“พลัง”	ของความร่วมมือร่วมใจ

เมื่อต้องสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง กลุ่มเยาวชนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาเห็น 

“พลังของการทำางานเป็นทีม” การทำางานเพื่อส่วนรวมทำาให้ต้องขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

มากขึ้น

“เวลาทำางานด้วยกัน เราอยากมาเพราะมีเพื่อน เลยชวนๆ กันมา มาแล้วถ้าเพื่อนยังไม่กลับเราก็

กลับไม่ได้ เพราะเพื่อนยังทำางานอยู่ เราต้องช่วยกันทำา รอกลับพร้อมกัน” ยะ กล่าวถึงมุมมองความคิด

ของเขา

ด้าน หมิว บอกว่า งานส่วนรวมแทนที่จะดึงเวลาส่วนตัว กลับทำาให้เธอรู้จักจัดสรรเวลาและ

มเีวลาใหต้วัเองมากขึน้ พอมีงานตอ้งรบัผิดชอบ แทนทีจ่ะปล่อยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปล่าประโยชน ์

รูโ้ดยอตัโนมตัวิา่เวลาไหนควรทำาอะไรกอ่นหลัง ถา้มีการบา้นตอ้งรีบทำาการบา้นใหเ้สรจ็กอ่น แล้วจงึ

ออกไปกับเพื่อนๆ ได้

ส่วน ฝ้าย เล่าว่า จากคนที่ขี้เกียจ อยู่บ้านไม่ทำาอะไรนอกจากเล่นโทรศัพท์อย่างเดียว กลับกลาย

เป็นคนที่อยากออกไปข้างนอกเพื่อทำากิจกรรมจิตอาสา ไม่เคยรู้สึกฝืนใจเวลารุ่นพ่ีมอบหมาย 

ให้ทำางาน 

การหนุนเสริมของชุมชน

ด้านสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำานักงานปลัด อบต.หนองอียอ บอกว่า องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินและขา้ราชการทอ้งถิน่มหีนา้ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาชุมชนในทกุๆ ดา้น เม่ือมีองค์กรภายนอก

เข้ามาสนับสนุนให้เด็กเยาวชนทำาโครงการท่ีเป็นประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

ถอืเปน็โอกาสทีด่ทีีต่อ้งควา้ไว้ ผูใ้หญค่วรเปดิพืน้ทีใ่หเ้ด็กออกไปแสดงความสามารถ ฝกึคดิ ฝกึทำา 

และฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำา ช่วยให้เด็กเห็นและ

ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เมื่อเด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม พวกเขาก็จะเป็นรากฐาน

สำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

หนคูลา้ย วรวงษ ์ทีป่รกึษาโครงการ บอกวา่ ทางโรงเรยีนสนบัสนนุโครงการพฒันาศกัยภาพเดก็

และเยาวชนร่วมกับ อบต.อยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้มีการจัดค่ายในโรงเรียนเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเฟ้นหาแกนนำา

เด็กและเยาวชนที่อาสาเข้ามาเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนๆ นักเรียน เพราะเช่ือว่ากิจกรรม 

“ผู้ใหญ่ควรเปดิพ้ืนที่ให้เด็กออกไปแสดงความสามารถ ฝกึคิด ฝกึท�า 
และฝกึแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากการ
ลงมือท�า ช่วยให้เด็กเห็นและดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เมื่อเด็กมี
ทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม พวกเขาก็จะเปน็รากฐานส�าคัญต่อการ
พัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต”
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ทีใ่ห้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้จะช่วยพัฒนาตัวเองและพัฒนาส่วนรวมไปพร้อมกัน 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่

เน้นท่ีการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนนำาความรู้และทักษะท่ีได้ไปประกอบอาชีพ 

พึ่งพาตัวเองและดูแลครอบครัวได้ 

“การทำากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตให้

เด็กและเยาวชนได ้โดยเฉพาะดา้นการวางแผนความรบัผดิชอบและความอดทน 

เราสร้างเด็กมา 3 รุ่นแล้ว ตอนนี้กำาลังจะมีรุ่นที่ 4 ส่ิงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนใน 

ตัวเด็กคือ เขาสามารถวางแผนการทำางาน เป็นตัวตั้งตัวตีเข้ามาขอคำาปรึกษาเรา

ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครบอกหรือสั่ง”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การทำางานของแกนนำาเด็กและเยาวชนภายใต้การ

ดูแลของเจ้าหน้าที่ อบต. และครูที่ปรึกษา สร้างผลกระทบเชิงบวกที่เห็นได้อย่าง

ชดัเจน 2 อย่าง คอื 1. สรา้งความนา่เชือ่ถอืใหแ้กนนำาเดก็และเยาวชนในการ 

ทำากิจกรรมพัฒนาชุมชน ทำาให้แกนนำาสามารถชักชวนเด็กคนอื่นๆ เข้ามาทำา

กจิกรรมได้มากขึน้ โดยมคีรชูว่ยประชาสมัพนัธ์และขอความรว่มมือจากผูป้กครอง 

ผู้ปกครองเองก็ไว้ใจและอนุญาตให้ลูกหลานมาทำากิจกรรมในวันหยุด เนื่องจาก

มีครูและเจ้าหน้าที่ อบต. คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย 2. การสนับสนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและโรงเรียน ทำาให้ผู้นำาชุมชนและชาวบ้าน 

เปดิใจยอมรบักจิกรรมของเดก็และเยาวชนมากขึน้ เหมือนเปน็ใบเบกิทางให้

แกนนำาเยาวชนสามารถเข้าถึงผู้ใหญ่ แล้วต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

ต่อไปในอนาคต

จากคำาถามกระตุกต่อมคิดที่ว่า “ป่าเรามีขยะเยอะ พวกเราจะทำาอะไร 

ได้บ้างกับขยะท่ีอยู่ในป่า” ทำาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มหน่ึงไม่นิ่งดูดาย ร่วมผนึก

กำาลังทัง้แรงกาย แรงใจกนัอยา่งแข็งขนั เพือ่พลกิฟ้ืนผนืปา่ของชมุชนให้กลบั

มาเป็น “ป่า” เหมือนเดิม
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โครงการพลิกฟื้นผืนป่าหนองอียอ
ที่ปรึกษาโครงการ

สมเกียรติ สาระ หนูคล้าย วรวงษ์

ทีมงาน

สิริชัย พร้อมดี กรรณิการ์ ดวงดี

จันทิมา งามสง่า สุนิษา นาคแสร์ 

รุ่งนภา จันทร์ล้ำา จิรวัฒน์ การะเกต 
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สำ นึกเปลี่ยน...
พฤติกรรมเปลี่ยน

โครงการเยาวชนขุนยวม
สู่สังคมคาร์บอนต�่า
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม ทุกชั้นเรียน ทุกวิชา และทุกจังหวะของการดำาเนินชีวิตถูกสอดแทรกด้วยสาระเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น จากที่เห็นผลงานการทำากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว เมื่อ 

ครูกุ้ง-สุภาลักษณ์ เทพวงศ์ ชวนทำาโครงการต่อยอด เด็กเรียนห้องคิงส์จึงก้าวเดินสู่โลกของการ

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ทีมงานกลุ่มใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วย เพลา-มลทิพย์ โพธ์ิทอง อ๋ิว-กชามาส อรรคฮาต นุ่น-เก็จมณี 

กรองสตปิญัญา เนย-ธนภรณ ์สวุรรณสงัข ์โบว-์วชิชกุา ใจมาเครอื ไอซ-์กชกร วงศฟ่ั์น ฟิล์ม-นภคั 

วงศ์ศักดิ์ศรี จอย-ปาจรีย์ นภาทอง แจน-สุนัฐชา กันทา ฟ้า-พรนภัส มนุษย์พัฒนา และ ปาล์ม-

ศตวรรษ นวลลออ รวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเยาวชนขุนยวมสู่สังคมคาร์บอนต่ำา โดยใช้

แนวทางการทำางานทีรุ่น่พีเ่คยทำาในโรงเรยีนขยายออกไปสูชุ่มชนปอ๊กกงุเจา้ราชซึง่อยูไ่มไ่กลจากโรงเรยีน

ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราช ตำาบลขุนยวม มีประชากรประมาณ 90 ครัวเรือน มีวิถีการดำาเนินชีวิต 

ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ ซึ่งได้แก่ ไต เมือง ม้ง กะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำานา ปลูกข้าวโพด กะหล่ำาปลี และบางส่วนค้าขาย ในพื้นที่ชุมชน

เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาล โรงพยาบาล กศน. และร้านค้า เรียกได้ว่า 

ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราชเป็นศูนย์กลางของตำาบลก็ว่าได้
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การเรียนรู้สู่ชุมชน

กจิกรรมลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดที์เ่คยทำาสำาเร็จ

ในโรงเรียน เช่น การคัดแยกขยะ การรณรงค์ลดการใช้

พลังงานน้ำามันด้วยกิจกรรมขับป่ันไปด้วยกัน รณรงค์

ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำาประปา เป็นกิจกรรมหลัก 

ที่จะขยายผลสู่ชุมชน ซ่ึงก่อนจะขยับขับเคลื่อนงาน  

ทมีงานทัง้หมดไดร้ว่มกนัศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ทำาโครงการ เช่น พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตของคนใน

ชุมชนที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขยะที่ทำาให้

เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วิธีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยการประหยัดน้ำาไฟ และการปลูกต้นไม้ ผลกระทบ

จากการเผาขยะ และการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอน- 

ไดออกไซด์ การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและเอกสาร

ต่างๆ ทำาให้ทีมงานเข้าใจภาพรวมของการทำางาน และ

มีความรู้เบื้องต้นท่ีสามารถนำามาออกแบบการทำางาน 

ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการสำารวจพฤติกรรมของคน 

ในชมุชนปอ๊กกงุเจ้าราช เพ่ือทำาความรูจ้กับรบิทของคน

และพื้นที่ทำางาน โดยเฉพาะการดำาเนินชีวิตของคนใน

พื้นที่ที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

“ขอ้มลูจากงานทีรุ่น่พีท่ำามแีลว้สว่นหนึง่ สว่นขอ้มลู

ที่เราต้องไปหาเพิ่ม เช่น คำานวณการใช้ไฟฟ้า การใช้

น้ำามนัรถ วา่ถา้ลดความเรว็ลงเทา่นีจ้ะประหยดัไดเ้ทา่ไร 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร” ทีมงานเล่า

แม้จะเป็นชุมชนไม่ใหญ่มาก แต่จำานวนครัวเรือน 

50 หลังคาเรือน หรือคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด

คือ “เป้าหมาย” ท่ีทีมงานวางไว้ในการเก็บข้อมูล และ

เพ่ือไปใหถ้งึเปา้หมายทีว่างไว ้ทมีงานจงึชว่ยกนัวาด

แผนทีท่ำามอืเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการวางแผนจัดสรร

กำาลังคน โดยพยายามให้การสำารวจข้อมูลครอบคลุม

ทุกซอกทุกซอยในชุมชน โดยก่อนลงพื้นที่ครูกุ้งได้

ประสานงานกับเทศบาลไว้เบื้องต้น เพื่อกรุยทางให้

โบว์และไอช์ประสานงานต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ

ให้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายของ

เทศบาล

“ก่อนไปเราวาดแผนที่กันแล้วแบ่งทีมละ 2 คน 

กำาหนดว่าทีมไหนไปซอยไหน แต่หากซอยใดบ้านเยอะ

ก็เพิ่มเป็น 3 คน โดยพยายามเฉลี่ยให้เท่าๆ กัน” โบว์

อธิบาย

แม้ว่าการแบ่งทีมจะคละกันระหว่างคนคุยเก่ง

และคุยไม่เก่ง แต่เวลาทำางานร่วมกันทุกคนสามารถ 

ชว่ยเหลอืกนัไดเ้ปน็อยา่งด ีแตก่พ็บปญัหาเนือ่งจาก

ชมุชนมคีนหลากหลายชาตพินัธุท์ัง้ มง้ ไต กะเหรีย่ง 

การส่ือสารจึงทำาได้ลำาบาก ทีมงานต้องใช้ภาษาไทย

เป็นหลัก แต่บรรยากาศการทำางานโดยรวมเป็นไป

ด้วยดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือดมีาก แมว้า่ชาวบา้น

บางส่วนจะยังไม่สนใจ เพราะยังไม่มีผลกระทบรุนแรง 

ซึ่งทีมงานก็จะใช้โอกาสนี้อธิบายว่า กิจกรรมที่ทำา 

จะส่งผลดีต่อเขาอย่างไร รวมทั้งแนะนำาแนวทาง 

การประหยัดน้ำา ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน  

การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ตามผลจากการสำารวจพฤติกรรมของ

ชุมชนเรื่องปริมาณขยะ วิธีการจัดการขยะ อุปกรณ์

ไฟฟา้ในครวัเรอืน การใชไ้ฟฟา้และน้ำาประปา พบว่า 

คนสว่นใหญท่ิง้ขยะในถงัขยะหนา้บา้นและบางบา้น

มีการคดัแยกขยะขาย เช่น ขวดแกว้ พลาสติก กระดาษ 

ส่วนขยะเปียกจะทิ้งลงถังขยะ ซึ่งจะมีรถเก็บขยะของ

เทศบาลมาเก็บไป 

สำาหรับการใช้น้ำา ใช้ไฟฟ้า จะผันแปรตามวิถี 

การดำาเนนิชวีติ เช่น บา้นทีค้่าขายหรอืประกอบกจิการ

จะใช้ไฟฟ้าและน้ำาประปาในปริมาณมาก โดยเสียค่า

ไฟฟ้าเดือนละประมาณ 2,000 บาท สว่นบา้นทีม่สีมาชกิ

อาศัยอยู่น้อยหรือมีคนแก่อยู่คนเดียวมักจะไม่เสีย 

ค่าไฟฟ้า เพราะใช้ไม่เกินปริมาณท่ีรัฐบาลช่วยเหลือ  

โดยอปุกรณไ์ฟฟา้พืน้ฐานในบ้านสว่นใหญ ่คอื โทรทศัน ์

ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม 
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ขอ้มลูจากการสำารวจดงักลา่วทำาใหท้มีงานรบัรูเ้พิม่เตมิวา่ การใชน้้ำาประปาในชมุชนตำาบลขนุยวม

จะเชื่อมโยงไปสู่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากในพื้นที่ต้องป่ันไฟเพื่อสูบน้ำาข้ึนมาผลิตเป็นน้ำาประปา

สำาหรับใช้ในครัวเรือน 

สร้างสีสันเป็นรอยจ�าประทับใจ

หลังการสำารวจข้อมูลผ่านพ้น ทีมงานนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปร่วมกัน และนำาไปจัดนิทรรศการ 

เพือ่รณรงคล์ดการใชน้้ำา ใชไ้ฟ และการคัดแยกขยะ ในตลาดนดัชมุชนทีจั่ดขึน้ทกุวนัเสาร ์พรอ้มๆ 

กับการนำาเสนอข้อมูลหน้าเสาธง และเสียงตามสายของโรงเรียน รวมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ผ่าน

เสียงตามสายของเทศบาล

แผนงานต่อไปที่ทีมวางแผนทำาคือการจัดกิจกรรมขับปั่นไปด้วยกันในโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้

นกัเรยีน คร ูบคุลากรในโรงเรยีน และผูป้กครอง สนใจปัน่จกัรยานเพือ่ออกกำาลงักายแทนการใชร้ถยนต์

หรือจักรยานยนต์ในการเดินทางที่ไม่ไกลมากนัก โดยกิจกรรมนี้มีผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าทีม

นักปั่นจักรยานในตำาบลขุนยวมเข้าร่วมรณรงค์กับทีมงานด้วย

สว่นการประชาสมัพนัธใ์นตลาดนดัวนัเสาร ์เปน็กจิกรรมทีส่รา้งสสีนั ความสนกุสนาน และกระตุน้

ความสนใจของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ นำาเสนอ

ข้อมลูจากการสำารวจ มมีาสคอตรณรงคก์ารใช้ถงุผา้ และแผน่พบัความรูเ้กีย่วกบัการประหยัดพลังงาน

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการสร้างจุดจำาในใจของชาวบ้านเช่นนี้ทำาให้ชาวบ้าน

สามารถเชื่อมโยงกับการรับฟังข่าวสารที่ทีมงานร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของเทศบาล 

ได้เป็นอย่างดี 

ส�านึกเปลี่ยน...พฤติกรรมเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ทีมงานเล่าว่า น่าเสียดายที่แผนงานเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำาประปา 

รวม 3 เดือน เพื่อนำามาเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงการใช้พลังงานของชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย 

ไมเ่ปน็อยา่งทีต่ัง้ใจไว ้เนือ่งด้วยภาระหนา้ทีใ่นการเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 ทำาใหพ้วกเขาตอ้งละวาง

การทำากจิกรรมในโครงการไวก้อ่น เพราะในชว่งปดิเทอมทมีงานซึง่เปน็เดก็เรยีนดีตา่งมุง่เรยีนพเิศษเพือ่

สร้างความพร้อมในการสอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนต่อของแต่ละคน

“เรื่องน้ำาประปาและไฟฟ้าคิดไว้ว่าจะไปขอเก็บบิลค่าน้ำา ค่าไฟในแต่ละเดือนมาคำานวณ ถ้าเขา 

ไม่ให้ก็จะขอถ่ายเอกสารมา แต่ด้วยระยะเวลา และทุกคนไม่ค่อยว่าง เลยยังไม่ได้ทำา รวมทั้งการทำา 

สติกเกอร์ที่ตั้งใจจะทำาเพื่อเตือนใจ และการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำา” โบว์ เล่าด้วยน้ำาเสียง

แสนเสียดาย 

ทั้งนี้ทีมงานทั้งหมดยอมรับว่า ภาระในการเรียนที่หนักหน่วงมีผลอย่างมากต่อการจัดการเวลา 

ในชีวิต เพราะแต่ละคนแบกความหวังของตนเอง ผู้ปกครอง และโรงเรียน เรื่องการเรียนต่อในสถาบัน

อุดมศึกษาไว้อย่างเต็มท่ี การได้เรียนรู้กระบวนการทำางานในโครงการ แม้จะไม่สามารถทำาทุกกิจกรรม
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ได้ตามแผนที่วางไว้ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ทำาให้แต่ละคน “ตระหนัก” ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มากขึ้นว่า ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่และ 

ใกล้ตัวทุกคน “สำานึก” ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนผ่านการ 

“ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม” ของตนเอง ตัง้แตเ่รือ่งการ

ไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การปิดน้ำา ปิดไฟฟ้า

เมื่อไม่ใช้ การคัดแยกขยะ การใช้จักรยานในการ 

เดนิทางระยะใกลม้ากขึน้ การหอ่ขา้วมาโรงเรยีนโดย

ใช้ปิ่นโต การรีดผ้าจำานวนมากในครั้งเดียว ซึ่งมั่นใจ

ได้ว่าการฝึกฝนตนเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ 

เหลา่นีอ้ยา่งสม่ำาเสมอจะสัง่สมเปน็พฤตกิรรมทีเ่ปน็

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเขาต่อไป

การไม่สามารถทำางานตามแผน แม้จะทำาให้ 

ความสมบูรณ์ของโครงการพร่องไปบ้าง แต่ได้สร้าง 

บทเรียนในเรื่องการรู้จักประเมินสถานการณ์รอบตัว 

และปรับตัว โดยยึดหน้าที่หลักของเด็กเยาวชน คือการ

เรียนเป็นสำาคัญ 

“กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นท�าให้แต่ละคน “ตระหนัก” ถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม
มากขึ้นว่า ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เปน็เรื่องใหญ่และใกล้ตัวทุกคน “ส�านึก” ที่เกิดขึ้น
จึงสะท้อนผ่านการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ของตนเอง ตั้งแต่เรื่องการปฏิเสธ
ไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การปดิน�้า ปดิไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ การคัดแยกขยะ 
การใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้มากขึ้น ...ซึ่งมั่นใจได้ว่าการฝกึฝน
ตนเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อย่างสม�่าเสมอจะส่ังสมเปน็พฤติกรรม
ที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเขาต่อไป”
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สร้างแรงกระเพ่ือมให้ชุมชน

อนันต์ โก่งสายเงิน หัวหน้ากองการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำาบลขุนยวม  

เล่าว่า การทำางานของเยาวชนได้ “สร้างแรงกระเพ่ือม” ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมของประชาชน โดยเฉพาะเรือ่งการจดัการขยะ ดว้ยอำาเภอขนุยวมเปน็อำาเภอทีห่า่งไกล 

การจัดการขยะแบบในเมืองที่ใช้การคัดแยกแล้วขาย ทำาได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีคนเข้ามารับซื้อ 

เน่ืองจากไม่คุ้มค่าขนส่ง ดังนั้นการรณรงค์ให้ชาวบ้านลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง และการ 

คัดแยกขยะจึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระเทศบาลได้ส่วนหนึ่ง

“สิ่งที่น้องๆ ทำามีเป็นประโยชน์มาก เพราะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนคัดแยกขยะ โครงการที่ 

นอ้งๆ ทำาชว่ยทำาใหค้นเขา้ใจงานของเทศบาลมากขึน้ เพราะในสว่นงานของผมมแีค ่2 คน ไมม่ใีครช่วย

ประชาสัมพันธ์ เม่ือน้องๆ มารณรงค์ประชาสัมพันธ์ จึงช่วยเสริมงานของผม และเท่าท่ีสงัเกตเมือ่นกัเรียน

บอกชุมชน เขาก็จะฟังนักเรียนมากกว่า จึงอยากให้น้องๆ รุ่นต่อไปต่อยอดทำาเร่ืองประชาสัมพันธ์ต่อไป 

เพราะส่วนอื่นๆ เทศบาลก็ทำาอยู่แล้ว แต่ถ้ามีคนช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาก็จะทำาให้ 

ชาวบ้านเกิดความตระหนักและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อ	“กระบวนการคิด”	ถูกกระตุ้น

ครูกุ้งในฐานะที่ปรึกษาโครงการ สะท้อนบทเรียนการสนับสนุนการทำางานของเยาวชนว่า  

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีของโรงเรียน สิ่งที่โครงการนี้เข้ามาหนุน คือ การขยายผลกิจกรรม 

ที่เคยประสบความสำาเร็จในโรงเรียนไปสู่ชุมชน โดยเน้น 4 กิจกรรมหลัก คือ ลดปริมาณขยะ  

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ประหยดัพลงังาน กจิกรรมเดนิทางอยา่งยัง่ยนื โดยการดำาเนนิโครงการสว่นใหญ่
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เป็นการขับเคลื่อนของนักเรียน ทั้งเร่ืองการบริหารจัดการภายในกลุ่ม และ 

การดำาเนนิงานในชุมชน โดยครเูปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกในการประสานงาน

กับหนว่ยงานตา่งๆ ในเบือ้งตน้ และชว่ยกลัน่กรองเรือ่งเอกสารทีจ่ะเผยแพร่

สู่ภายนอก 

สำาหรับการทำางานท่ีขาดตอนไปน้ัน ครูกุ้ง เล่าว่า ค่อนข้างหนักใจ เพราะเป็น

ช่วงคาบเกี่ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ช่วงปิดเทอมนักเรียนไป 

เรียนพิเศษกันหมด ใจเขามุ่งเรื่องเรียน ครูก็ไม่อยากบังคับ บวกกับผู้ปกครองก็

อยากใหล้กูสนใจเรือ่งเรยีน เรากต็อ้งคดิถงึใจเขาใจเรา เอาลกูเขามาทำางาน บางที

ผลกระทบก็ตามมา ย่ิงเขาเป็นเด็กห้องคิงส์ ความคาดหวังของผู้ปกครองก็มีสูง 

ครูก็กลัวว่าจะไปกระทบการเรียนของเขาด้วย

ครูกุ้ง มองว่า การทำาโครงการน้ีช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียน คือ 

“กระบวนการคดิ” ทีถ่กูกระตุน้จากกระบวนการอบรมของพี่ๆ  จากโครงการ 

ปลูกใจรกัษโ์ลก ทีใ่ชค้ำาถามกระตุ้นความคดิ และใหเ้วลาในการคดิวเิคราะห์ 

จนทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ส่ิงน้ีสะท้อนจากการทำางานที่เด็กๆ 

สามารถบริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากเวลาท่ีเด็กไปเข้าค่ายกลับมา 

เขาสามารถนำาความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมทีมรับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง และ

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างจากนักเรียนทั่วไปคือ เป็นกลุ่มที่

ทำางานเร็ว และมีความรับผิดชอบในการทำางาน

ประสบการณ์ของการทำางานไม่ใช่อยู่บนวิถีของความสำาเร็จทั้งหมด... 

ความไม่สมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนยังสร้างบทเรียนสำาคัญให้ได้เรียนรู้ เด็กห้องคิงส์

ทั้ง 11 คน ก้าวออกจากพื้นที่นอกห้องเรียนไปสัมผัสชุมชน สัมผัสปัญหา 

ค้นหาสาเหตุ สร้างความเข้าใจที่นำามาสู่ “ความตระหนักรู้” ถึงความรุนแรง

ของสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม ร่องรอยความสำาเร็จของการเรียนรู้จึงปรากฎ

อยูท่ีก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติ เปน็การเปลีย่นแปลงเลก็ๆ ทีจ่ะ

สง่ผลใหโ้ลกใบนีน้า่อยูม่ากขึน้ เพราะเยาวชนกลุม่น้ีจะเตบิใหญเ่ปน็สมาชกิ

ที่รับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการเยาวชนขุนยวมสู่สังคม
คาร์บอนต�่า
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
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การทำางานเป็นปีท่ี 2 เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับการรับผล 

อันชื่นใจจากสิ่งที่ได้ทำาไป แม้จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ตาม แต่ ป๊อป-สิงหรัตน์ ใจดา ส้ม- 

อรวี จินาเที่ยง โบว์-กฤษณา คำาษา และแหม่ม-กฤติยา เทือกศิริ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ

เยาวชนอาสารว่มใจพฒันาลดขยะชมุชน ในตำาบลแมพ่รกิ อำาเภอแมพ่รกิ จงัหวดัลำาปาง รว่มกบั

น้องๆ เช่น ใหม่-นลธิดา สุดธง ด้วยเห็นว่า ภารกิจที่เริ่มต้นไว้ยังไม่สำาเร็จดั่งใจ 

ทีมงานย้อนเล่าถึงจุดเร่ิมต้นการทำางานในปีแรกว่า มาด้วยความลังเลระหว่างการทำาโครงการ 

เกี่ยวกับป่า หรือโครงการเกี่ยวกับขยะ เนื่องจากในพื้นที่อำาเภอแม่พริกมีป่าอยู่จำานวนมาก ในฤดูแล้ง

มักเกิดไฟป่าเผาทำาลายต้นไม้ และสร้างมลพิษทางอากาศ เป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่องมาหลายปี  

ขณะเดียวกันก็พบว่า บ่อขยะที่เทศบาลนำาไปทิ้ง กำาลังจะเต็ม ในชุมชนมีขยะถูกทิ้งอยู่เป็นจำานวนมาก 

ชาวบ้านไม่มีการจัดการขยะ เบื้องต้นทีมงานเลือกส่งหัวข้อเกี่ยวกับป่า

กระบวนการ...พาชัด

แต่เมื่อเข้าอบรมกับพี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลก “กระบวนการ” อบรมทำาให้ทีมหันกลับมา 

ทบทวนตนเอง ทั้งศักยภาพของทีม และสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ตนเอง

ทำาให้ทีมงานได้ข้อสรุปว่า การทำาให้ชาวบ้านหยุดเผาป่าทำาได้ยาก ส่วนขยะแม้จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ยัง

มีโอกาสเห็นผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่า 
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“พี่ๆ  เขาใหว้าดแผนทีช่มุชน ชวนทบทวนปัญหา

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนท้ังหมดว่า มีอะไรท่ีเราพอจะทำาได้ 

ให้เลือกปัญหาอะไรท่ีชัดเจนท่ีสุด เราเลยเลือกเร่ืองขยะ 

เพราะเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนและน่าจะทำาได้ง่ายกว่า 

สามารถชวนชาวบ้านทำาได้เป็นประจำา แต่ถ้าทำาเรื่อง

เกีย่วกบัปา่ไมห้รอืการเผาปา่ คงยากทีจ่ะระดมชาวบา้น

เขา้ไปทำากิจกรรมในปา่รว่มกนั” ปอ๊ป เลา่ยอ้นไปถงึการ

ตัดสินใจเลือกประเด็นทำางาน

เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องประเด็นทำางาน ทีมร่วมกัน

ตดัสนิใจเลอืกพืน้ทีท่ำางานครอบคลมุทัง้ 3 หมู่บา้นทีอ่ยู่

ในเขตของเทศบาลตำาบลแม่พริก คือ บ้านแม่พริกลุ่ม 

บา้นสนัปา่สกั และบา้นทา่ดา่น ทัง้ 3 หมูบ่า้นมปีระชากร

ทัง้สิน้ 875 ครวัเรอืน หรอื 2,633 คน ชาวบ้านสว่นใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่มีป่าชุมชนซึ่ง

สามารถใช้ประโยชน์จากการหาของป่า และเป็นพื้นท่ี 

ทิ้งขยะกับเทศบาล ทุกเช้าจะมีรถเก็บขยะของเทศบาล

ตระเวนเก็บขยะหมุนเวียนไปในแต่ละหมู่บ้าน โดยเก็บ

ค่าบริการ 120 บาทต่อปี และจะมีการฝังกลบบ่อขยะ 

ปีละ 2 ครั้ง

ลงแรงอย่างตั้งใจ

ทมีไดอ้อกแบบการทำางาน โดยเนน้สรา้งพฤตกิรรม

การคดัแยกขยะ มกีลุม่เปา้หมายเขา้รว่มโครงการนำารอ่ง

หมูบ่า้นละ 20 ครวัเรือน โดยทีมจะสนบัสนนุการคดัแยก

ขยะแล้วขาย พร้อมทั้งจูงใจสมาชิกด้วยการให้แลกขยะ

เป็นส่ิงของเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีการแบ่งพื้นที่ให้

แต่ละคนรับผิดชอบ เช่น ส้มรับผิดชอบบ้านแม่พริกลุ่ม 

แหม่มและใหม่ดูแลพื้นที่บ้านสันป่าสัก โบว์และป๊อบ

ดแูลพืน้ทีบ่า้นทา่ดา่น แตเ่นือ่งจากวนัเวลาลงพ้ืนทีแ่ตล่ะ

หมู่บ้านไม่พร้อมกัน เมื่อถึงเวลาทำางานจริง ทุกคนก็จะ

ช่วยกันทำางานในทุกหมู่บ้าน ซึ่งทีมจัดให้มีการประชุม

วางแผนรายสปัดาหว์า่ แตล่ะสปัดาหจ์ะทำาอะไรบา้ง ใน

พื้นที่ใด 

เมื่อแนวคิดและพื้นที่ลงตัว ทีมประสานงานกับ

ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ขอโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุม

ประจำาเดือนของหมู่บ้านแนะนำาโครงการ พร้อมท้ัง 

รับสมัครแกนนำาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการชี้แจงโครงการ

ครัง้นีท้ำาใหผู้ใ้หญบ้่านเหน็ชอบและยินดใีหก้ารสนบัสนุน

ผลการรับสมาชิกบ้านท่าด่าน ได้ผู้เข้าร่วมมากถึง 

37 ครัวเรือน ส่วนบ้านสันป่าสักและแม่พริกลุ่ม กลับได้

ต่ำากว่าเป้า คือ หมู่บ้านละ 11 ครัวเรือน โดยเทคนิค

สำาคัญท่ีทีมงานใช้ในการชักชวนกลุ่มเป้าหมายคือ  

ถ่ายภาพบ่อขยะที่อยู่ห่างจากบ้านท่าด่านไม่ถึง 1 

กิโลเมตรที่กำาลังจะเต็ม ในภาพมีอีกาและแมลงวัน 

บนิวอ่น ถนนทีเ่ขา้ไปยงับอ่ขยะเกลือ่นกลาดไปดว้ยขยะ

ที่ตกเรี่ยราดเลยมาจนถึงทางแยกถนนใหญ่ รวมทั้ง 

นำาเสนอข้อมูลผลกระทบจากขยะที่ทีมช่วยกันค้นคว้า

จากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเสนอแนวทางคัดแยกขยะ 

ในบ้านก่อนทิ้ง ซ่ึงเป็นเป้าหมายของทีมงานที่ต้องการ

ปรับพฤติกรรมของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก โดยทีมจะ

สนับสนุนถุงขยะเพื่อแยกประเภทขยะชนิดต่างๆ 

“กระบวนการอบรมท�าให้ทีมหันกลับมาทบทวนตนเอง ทั้งศักยภาพของทีม 
และสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ตนเองท�าให้ทีมงาน
ได้ข้อสรุปว่า การท�าให้ชาวบ้านหยุดเผาป่าท�าได้ยาก ส่วนขยะแม้จะเปน็เรื่องใหญ่ 
แต่ยังมีโอกาสเห็นผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่า”
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แม้ขยะไม่ลด...แต่พฤติกรรมเปลี่ยน

ทั้งนี้ทีมวางแผนแบ่งกันเดินสายไปชั่งขยะให้สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านที่คัดแยกไว้คือ บ้านท่าด่าน

ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน บ้านแม่พริกลุ่มทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ส่วนบ้านสันป่าสักทุกวันที่ 

10 และ 30 ของเดือน ในแต่ละเดือนจะมีการรวมยอดปริมาณขยะ พร้อมทั้งมอบของใช้ เช่น น้ำามันพืช 

น้ำายาล้างจาน ผงซักฟอก ให้แก่สมาชิก

“ครัง้แรกๆ เราใช้วธิรีบัซือ้ขยะ แตพ่บปญัหาคอื เวลาเรารบัซือ้ขยะมารวมกนัๆ ไวเ้พือ่รอเวลาขาย 

พอฝนตกขยะกเ็ปยีก เกดิความเสยีหาย เราเลยเปล่ียนแผนใหม่เปน็ช่ังแตป่รมิาณขยะ แตใ่ห้เขาขายเอง 

โดยพวกเราประสานรถซาเล้งเข้าไปซื้อ” ป๊อป เล่าถึงวิธีแก้ปัญหา

1 ปีผ่านไป ทีมประเมินผลการทำางานว่า ยังไม่ชัดเจนว่าปริมาณขยะลดลงเท่าไร แต่ส่ิงท่ีเห็นว่า

เป็นความเปลี่ยนแปลงคือ ชาวบ้านเริ่มมีพฤติกรรมคัดแยกขยะ จากที่ไม่เคยทำามาก่อน 

ทีมงานบอกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะทีมงานเห็นสมาชิกคนไหนไม่ทำา ก็จะเข้าไปพูดคุยถึงประโยชน์

ที่เขาจะได้รับ เข้าไปกระตุ้นทุกสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่ทีมคิดว่าเหมาะสมคือช่วงที่ทีมงานลงชั่งขยะก็

ชวนเขาคุย บ้านไหนที่เป็นปัญหาก็ค่อยๆ ปรับความเข้าใจกับเขา 

ในช่วงท้ายของการทำางานในปีแรก ทีมงานได้สรุปข้อมูลและรายงานผลการทำางานต่อที่ประชุม

หมูบ่า้นวา่ การทำางานไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงอยา่งไรบา้ง และช่วยลดปรมิาณขยะทีไ่มต่อ้งทิง้ลงบอ่

ขยะได้เท่าไร แต่ทีมงานก็ประเมินผลการทำางานว่า ยังไม่สามารถสร้างความย่ังยืนในเร่ืองการจัดการขยะ 

เพราะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมด จึงคิดต่อยอดในปีที่ 2 โดย

มีเปา้หมายคอื เพิม่จำานวนสมาชกิ และสรา้งแนวรว่มกับหนว่ยงานในทอ้งถ่ินใหร้บัลกูสานตอ่การทำางาน

ในอนาคต

เรียนรู้และสานต่อ

ระหวา่งรอยตอ่ของการทำางานในปทีี ่2 ทีมงานมีโอกาสเขา้ค่ายกบัโครงการปลกูใจรกัษโ์ลกอีกครัง้ 

ครัง้นีม้กีารตัง้ขอ้สงัเกตจากพี่ๆ  ในโครงการปลูกใจรกัษโ์ลกวา่ การแจกถงุดำากลายเป็นส่วนหนึง่ของการ

เพิ่มขยะหรือไม่ ควรจะเปลี่ยนจากถุงดำาเป็นภาชนะอย่างอื่นหรือไม่ คำาถามนี้ทำาให้พวกเขา “ฉุกคิด” 

และนำามาหารือกับชาวบ้านเพื่อปรับปรุงการทำางานร่วมกัน 

“เรานำาความคิดเห็นน้ันไปคุยกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านบอกว่า อยากให้เป็นถุงขยะเหมือนเดิม 

เพราะเก็บง่ายกว่า หากขยะเปียกถ้าเต็มก็มัดทิ้งลงถังเลย ส่วนขยะรีไซเคิลก็แยกไว้” ทีมงาน เล่า

“ทีมงานประเมินผลการท�างานว่า ยังไม่สามารถสร้างความยั่งยืนเรื่องการ
จัดการขยะ เพราะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ครัวเรือนทั้งหมด จึงคิดต่อยอดในปทีี่ 2 โดยมีเป้าหมายคือเพ่ิมจ�านวน
สมาชิก และสร้างแนวร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้รับลูกสานต่อ
การท�างานในอนาคต”
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นอกจากการปรึกษาหารือแนวทางการทำางานกับ

กลุ่มเป้าหมาย ทีมงานยังตั้งใจที่จะปรับปรุงการทำางาน

ในส่วนของข้อมูล และการสร้างแกนนำารุ่นใหม่ เพราะ 

ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลปริมาณขยะยังไม่ชัดเจน

“ปีนี้เราจะปรับเรื่องข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มายัง

ไม่ชัดเจน เช่น ปริมาณขยะของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้วิธีชั่ง 

แต่ใช้วิธีประมาณการแทน จัดทำาแบบฟอร์มให้ชาวบ้าน

บันทึกเอง เพื่อให้เขาเห็นปริมาณขยะในบ้านเขาว่า

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร” ส้ม เล่าการปรับกระบวนการ

ทำางานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักจาก

ข้อมูล

สำาหรับการสร้างแกนนำารุ่นใหม่เกิดจากความคิด 

ที่ว่า ทีมงานเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แล้ว  

ในอนาคตตอ้งไปเรยีนตอ่ทีอ่ืน่ จำาเปน็ตอ้งถา่ยทอดงาน

ให้รุ่นน้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีคนสานต่องานในพื้นท่ี 

ตอ่ไป ใหม่ซึง่เปน็รุน่นอ้งในโรงเรยีนเดยีวกนัทีไ่ดร้บัการ

ทาบทามจากครูและรุ่นพี่ จึงชักชวนเพื่อนๆ อีก 10 คน

เข้าร่วมโครงการ 

“เหน็พี่ๆ  ทำามาตัง้แตป่แีรก พอครชูวนกม็าเลย 

เพราะเห็นว่าสิ่งที่ทำาเป็นประโยชน์กับชุมชน หนูอยู่

บ้านสันป่าสักและเป็นกลุ่มเยาวชนที่เคยช่วยงาน

ตา่งๆ ของชมุชนอยูแ่ลว้ จงึอยากเปน็สว่นหนึง่ทีช่ว่ย

แก้ปัญหาของหมู่บ้าน” ใหม่เล่าถึงที่มาของตนเอง 

สอนแบบไม่สอน

วิธีการสอนงานของพี่ไม่ใช่แค่การบอกการสอน  

แต่เป็นการพาน้องลงพ้ืนที่ไปทำางานพร้อมกัน เพ่ือ

ให้น้องๆ เห็นและซึมซับวิธีทำางาน ซึ่งการสอนแบบ 

ไมส่อนของพี่ๆ  ถกูใหมส่รปุเปน็แนวทางการทำางาน

ของกลุ่มว่า การทำางานต้องเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมี

การจดบันทึกการทำางานแต่ละครั้ง เวลามีงานต้อง

ช่วยกันทำา 

และเมื่อตั้งใจทำาให้ปีนี้ทีมงานได้สมาชิกเข้าร่วม

โครงการเพิ่มเป็น 85 ครัวเรือน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์

ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลแม่พริก ที่มีอยู่กว่า 

800 ครวัเรอืน โดยกจิกรรมหลักยงัเนน้ไปท่ีการเกบ็ แยก 

ขาย แต่สิ่งที่ต่างคือ ปีนี้ไม่การแลกของรางวัลแล้ว 

สำาหรบัการทำางานกเ็หมือนเดมิคือ เขา้รว่มประชุม

กบัทกุหมูบ่า้น แตเ่มือ่ถงึเวลาจรงิมเีพยีงบา้นแมพ่รกิลุม่
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หมู่บ้านเดียวท่ีทีมงานมีโอกาสเข้าไปช้ีแจงโครงการ ส่วนบ้านท่าด่านและบ้านสันป่าสักไม่ได้เข้าไป  

เน่ืองจากปอ๊ปซึง่อาศยัอยูบ่า้นท่าดา่นบวช ทำาใหข้าดผูป้ระสานงานกบัพืน้ที ่เมือ่หมูบ้่านเลือ่นวนัประชมุ

จึงไม่มีตัวแทนของทีมงานเข้าร่วมประชุม สำาหรับบ้านสันป่าสัก  ซึ่งเป็นบ้านของใหม่นั้นระยะหลังการ

ประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้านมักนัดหมายกันกะทันหัน ทำาให้ทีมงานเตรียมตัวไม่ทัน 

เมื่อไม่ได้ประชุมชี้แจงโครงการ การทำางานในบ้านท่าด่านและสันป่าสักจึงต้องปรับแผนใหม่ ใช้วิธี

ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกใหม่ตามบ้าน ทำาให้ทีมงานต้องกระจายตัวกันใช้ความสามารถในการอธิบาย 

โน้มน้าว ชักจูงใจ และถามความสมัครใจจากชาวบ้านทีละหลังๆ จนได้สมาชิกครบตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรม “แลกของ” จะหายไป แต่ทีมงานพบว่า ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี อีกท้ังผู้ใหญ่บ้านแม่พริกลุ่มได้นำาแนวคิดน้ีไปสานต่อ โดยมีน้องๆ แกนนำารุ่นใหม่ของ

โครงการร่วมขับเคลื่อน แต่ทีมงานยังคงร่วมกิจกรรมกับทางหมู่บ้านทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามผล 

นอกจากน้ีความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นชัดเจนอีกเรื่องคือ มีการเก็บกวาดถนนทางเข้าบ่อขยะจนดู

สะอาดเรียบร้อย 

รักษาสัญญาและหน้าที่

ดูเหมือนการทำางานมีความก้าวหน้าและราบรื่นดี แต่เบื้องหลังการจัดการทีมงานยอมรับว่า  

มีปัญหาอุปสรรคเช่นกัน โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และสภาพอากาศที่มีฝนตก

ทำาให้การทำางานไม่สะดวก จนบางครั้งต้องเลื่อนวัน ซึ่งกระทบกับเวลาว่างที่หาตรงกันได้ยากอยู่แล้ว 

ขณะที่ส้ม สะท้อนว่า ปัญหาของเธอคือ ต้องทำางานตอนคนในพื้นที่ไม่อยู่ เพราะในช่วงปิดเทอม

ป๊อปบวช และน้องๆ ไปเรียนพิเศษ ความที่เป็นคนต่างถิ่น ทำาให้เข้าหาชาวบ้านไม่สะดวกนัก เพราะ 

จำาบ้านของสมาชิกแต่ละรายไม่ค่อยแม่น เธอแก้ปัญหาโดยหาเด็กในพื้นที่เป็นคนนำาทาง 

“ชวนนอ้งเนยซึง่เปน็หลานของปอ๊ปให้พาไป ทำาใหท้ำางานไดเ้รว็ขึน้ ดกีวา่รอนอ้งๆ ทีไ่ปเรยีนพเิศษ 

เพราะสภาพอากาศตอนนั้นเดี๋ยวฝนตก แม้ทีมจะไม่ครบ แต่เราหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดงานก็ชะงัก ชาวบ้าน

เขาก็รอ ทำางานอยู่ดีๆ จะหายไปไหนได้ยังไง” ส้ม เล่าวิธีแก้ปัญหา 

ทีมงานยังได้เล่าถึงบทเรียนสำาคัญในการทำางาน เช่น เร่ืองการประชาสัมพันธ์ ที่ต่างคนต่างหา

ข้อมูลแล้วมาพูดให้ชาวบ้านฟังเลย โดยไม่ได้วางแผนนำาเสนอร่วมกันก่อน ทำาให้เน้ือหาไม่สอดคล้องกัน 

ซึ่งก็ได้รับคำาแนะนำาจากพี่แอ๋ว-รัตนติกา เพชรทองมา พี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า แกนนำา

ควรพูดคุยวางแผนร่วมกันก่อนนำาเสนอข้อมูล เรียงลำาดับหัวข้อการนำาเสนอ เพ่ือให้เน้ือหาในการ 

นำาเสนอสอดคล้องกัน 

“เห็นพ่ีๆ เขาท�ามาตั้งแต่ปแีรก พอครูชวนก็มาเลย เพราะเห็นว่า
เปน็ประโยชน์กับชุมชน หนูอยู่บ้านสันป่าสักและเปน็กลุ่มเยาวชนที่เคย
ช่วยงานต่างๆ ของชุมชนอยู่แล้ว จึงอยากเปน็ส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
ของหมู่บ้าน”
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การลงพ้ืนที่มาเย่ียมเยือนของพี่เลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลก บางครั้งก็ได้ตั้งคำาถามให้ฉุกคิด  

เช่น “เรารู้ได้อย่างไรว่า ชาวบ้านเขาได้ยินได้ความรู้จากที่เราประชาสัมพันธ์” ทำาให้ทีมงานคิดว่าจะทำา

สมุดบันทึกแจก 

“แต่เม่ือจะทำาสมุดบันทึกก็คิดเอาเองว่า ชาวบ้านคงไม่บันทึก กลัวจะเป็นการรบกวนเขา เลยไม่ได้แจก 

จนพี่แอ๋วมาชวนคิดว่า เราคิดเองหรือเปล่า ทำาไมไม่ลองทำาดูก่อน” ส้ม เล่า ซึ่งในตอนหลังทีมงานก็พบ

ทางออกว่า ถ้าชาวบ้านไม่จด ก็สามารถขอให้คนท่ีรับซ้ือขยะช่วยจดปริมาณขยะลงในสมุดบันทึกได้ 

เพราะยังไงเขาก็ต้องชั่งขยะก่อนรับซื้ออยู่แล้ว 

“ถามให้คิด”	หนึ่งกระบวนการเรียนรู้จากครูที่ปรึกษา

ส่วนการสนับสนุนของครูรุ่ง-ปรภูมิ อินจับ ที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานเล่าว่า ครูรุ่งให้อิสระ 

ในการทำางาน ไม่ได้ลงมาคลุกคลีด้วยมากนัก แต่ถ้าพบปัญหาอะไรก็สามารถเข้าพบและปรึกษาได้  

ซึง่สไตลก์ารใหค้ำาแนะนำาของครรูุง่จะไมเ่หมอืนครคูนอืน่ๆ เพราะครจูะไมใ่หค้ำาตอบ แตจ่ะตัง้คำาถาม

ให้ทีมงานได้คิด วิเคราะห์เอง 

“ครูเขาจะไม่แก้ให้ แต่เขาจะตั้งคำาถามให้เราคิดเอง บางครั้งเราก็คิดว่า ตกลงมาถามเพื่ออะไร แต่

ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า ครูทำาแบบนี้เพื่อให้เราได้คิดแก้ปัญหาเอง เวลาเขาถามมา เขาก็จะมีแนวๆ ให้เรา 

แต่ให้เราคิดเองว่า ทำาไมเป็นอย่างนั้น” ป๊อป เล่าถึงวิธีกระตุ้นกระบวนการคิดจากที่ปรึกษา

การทำางานในช่วงท้ายของปีที่ 2 ทีมงานตั้งใจจะคืนข้อมูลการทำางานสู่ชุมชน โดยเฉพาะข้อมูล

ปรมิาณขยะของครัวเรือนทีเ่ขา้รว่มโครงการสามารถช่วยลดปรมิาณขยะทีจ่ะนำาทิง้ในบอ่ขยะได ้1,002.85 

กิโลกรัม ในระยะเวลา 5 เดือน พร้อมทั้งจะมีการแจกประกาศนียบัตรที่มีนายอำาเภอ นายกเทศมนตรี 

ผู้ใหญ่บ้านลงนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

พัฒนาตน...จากการพัฒนางาน

ภาพบรรยากาศของชุมชนที่ปลอดขยะยังคงเป็น “ภาพฝัน” ที่ทีมงานอยากเห็น และหวังใจว่า 

จะมีการสานต่อการคัดแยกขยะต่อไปในชุมชน แต่สิ่งที่ทุกคนบอกว่าได้แน่ๆ คือ บทเรียนการทำางาน

และการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างหลากหลาย 

ใหม่ บอกวา่ โครงการนีท้ำาใหเ้ธอสมัผสัไดถ้งึการมีบทบาทชว่ยแกไ้ขชมุชนของตนเอง ไดพั้ฒนา

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน ท่ีต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ใช่เอาความคิดของ

ตนเองเป็นใหญ ่

ส่วนโบว์ เล่าว่า การเป็นคนนอกพื้นที่ทำาให้เธอได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนในชุมชน ซ่ึงต้องมี

มนษุยสมัพนัธท่ี์ด ีทำาให้ตอ้งฝกึฝนการชวนพดูชวนคยุ ซึง่ยอ้นกลบัมาพฒันาทกัษะในการปฏิสมัพันธ์

กับผู้คนของตนเอง และทำาให้เธอกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น 

ด้านแหม่ม บอกว่า เธอมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ตอนแรกเป็นคนไม่เข้าหาคน  

ไม่ชอบพูดกับใคร อยู่แต่บ้าน แต่พอได้ทำาโครงการนี้ ให้ขี้เกียจยังไงก็ต้องไป ต้องบังคับตัวเองให้

ไปให้ได้ เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา ช่วงแรกจึงต้องฝืนตัวเองมาก” 
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สำาหรับส้มแล้ว สัญลักษณ์ของ “เด็กขยะ” คือภาพจำาของส้มในสายตาของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน 

เมื่อต้องทำางานในภาวะท่ีเพื่อนๆ ไม่อยู่เคียงข้าง กลายเป็นโอกาสให้เธอได้พัฒนาตนเอง เช่น  

เป็นหัวหน้าทีมในการร่วมประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้านที่ทำาให้เธอตื่นเต้นเป็นอันมาก

“ในด้านการทำางานคิดว่า พูดเก่งขึ้น เมื่อต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าการประชุมของหมู่บ้าน แม้จะ

ไม่เคยทำา ก็ต้องทำา ช่วงแรกรู้สึกกังวลอยู่บ้างว่าจะพูดอย่างไร เรียงลำาดับอย่างไร แต่พอได้ทำาก็ทำาได้ 

เพราะทำาสคริปต์การประชุมไว้ว่าจะพูดเร่ืองอะไรบ้าง จะได้ไม่ตะกุกตะกัก แล้วก็ต้องซ้อมพูดด้วย  

หนูไม่เคยพูดให้ผู้ใหญ่ฟัง เคยพูดแต่ในโรงเรียน หนูก็ซ้อมคนเดียวในห้อง” 

นอกจากการเอาจริงเอาจังในการทำางานถึงข้ันต้องซักซ้อมเป็นการส่วนตัวแล้ว การทำางานเป็นกลุ่ม

ยังทำาให้ส้มก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาเรียนรู้การทำางานกับเพื่อนๆ

 “เมื่อก่อนชอบทำางานเด่ียวมากกว่าทำางาน 

เป็นทีม เพราะสามารถแก้ปัญหาเองได้ แล้วเราก็

โทษใครไมไ่ด้เพราะมนัเปน็งานของเรา แตพ่อทำากบั

เพื่อนในกลุ่มใหญ่ เราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องพูด

ให้เขารู้ ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเขา ตอนแรกๆ ก็

ฝืนตัวเองเยอะ เพราะชอบทำางานคนเดียวมากกว่า 

ผิดพลาดตรงไหนก็แก้ได้เร็วกว่า แต่น่ีต้องรวม

เพื่อนๆ คุยกันเพื่อแก้ปัญหา แม้จะไม่คล่องตัว 

แตข่อ้ดคีอืไดแ้นวคดิทีเ่ราคดิไมถ่งึ ชว่งแรกๆ กมี็หงดุหงิดบา้ง แตข่อ้ดมีีเยอะกวา่ ไดท้ัง้แนวคิดเพือ่น 

แนวคิดตนเอง แลกเปลี่ยนกันแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุด ตอนนี้สามารถทำางานได้ทั้งคนเดียวและงานกลุ่ม”  

ส้ม สะท้อนตนเอง

“ตอนแรกๆ ก็ฝนืตัวเองเยอะ
เพราะชอบท�างานคนเดียวมากกว่า
ผิดพลาดตรงไหนก็แก้เลย เร็วกว่า
แต่นี่ต้องรวมเพ่ือนๆ คุยกัน
เพ่ือแก้ปัญหา แม้จะไม่คล่องตัว
แต่ข้อดีคือได้แนวคิดที่เราคิดไม่ถึง”
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ปอ๊ปในฐานะหวัหนา้ทมี เลา่ถงึความเปลีย่นแปลงของตนเองกบัครอบครวั

ว่า “ครอบครัวผมเหมือนชาวบ้านคนอ่ืนท่ีไม่ได้แยกขยะก่อนท้ิง พอมาทำาเร่ืองน้ี

มันก็ต้องฝึกตัวเอง ฝึกคนในครอบครัว เพราะต้องทำาเป็นตัวอย่าง สิ่งที่เกิด

ข้ึนคือ พฤติกรรมการแยกขยะของเรากับคนในครอบครัว ส่วนการทำางาน 

ผมอยู่แม่พริกมาหลายปีแต่ไม่เคยไปประชุมกับเขาเลย ก็กลายเป็นมีคนรู้จัก 

เยอะมากขึ้นเพราะทำางานนี้” 

ป๊อป บอกอีกว่า ยังมองเห็นตนเองชัดเจนในมุมของการบริหารจัดการทีม  

ซึ่งก่อนหน้าน้ีคุ้นชินกับบทบาทหัวหน้าทีมที่มักแบ่งงานให้เพื่อนทำา โดยไม่เคย

ถามเพ่ือนเลยว่าทำาไดไ้หม แตเ่มือ่มาทำาโครงการนี ้ในช่วงแรกยงัใชว้ธีิเดมิจนเหน็

ปัญหาว่าเพื่อนทำาไม่ได้ จึงได้เรียนรู้ถึงวิธีการแบ่งงานในทีมว่า ต้องพิจารณาถึง

ความถนัดและถามความสมัครใจของเพ่ือนด้วย 

การจัดการขยะในชุมชนที่ถูกจัดระเบียบใหม่ ด้วยการสร้างพฤติกรรม

การคดัแยกขยะอย่างสม่ำาเสมอและเอาจรงิเอาจงัของทมีงาน อยา่งนอ้ย 60 

ครั้งตลอดระยะเวลา 2 ปีของการทำาโครงการ สร้างให้กลุ่มเป้าหมาย 85  

ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจนเป็นนิสัยติดตัว การขยับขับเคลื่อนของ

เยาวชนในการคัดแยกขยะเป็นแนวทางให้ผู้นำาท้องถิ่นได้เห็นแบบอย่าง 

การแก้ปัญหาและนำาไปสานต่อ การทำางานในโครงการยังมีส่วน “กระตุ้น” 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับวิธีการทำางาน เช่น ใส่ใจกับความสะอาด

เรียบร้อยของถนนทางเข้าบ่อขยะ ระวังการขนย้ายไม่ให้ขยะตกเรี่ยราด 

บนถนน และการทิ้งขยะลงบ่อแทนการกองไว้รอบๆ บ่อขยะ 

ความอิ่มอกอิ่มใจที่เห็นงานที่เริ่มถูกสานต่อ เติมเต็มความสมบูรณ์ใน 

ความรูส้กึชืน่บานของทมีงานทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการสรา้งความเปลีย่นแปลง

ที่ดีสู่ชุมชนและบ้านเกิด บทเรียนจากการทำางานยังต่อเติมความมั่นใจใน

การทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะในการ

ทำางาน พัฒนาความรับผิดชอบ อันเป็นรากฐานสำาคัญของการเติบโตสู่การ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
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โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนา
ลดขยะชุมชน
ที่ปรึกษา ปรภูมิ อินจับ 

ทีมงาน

สิงหรัตน์ ใจดา อรวี จินาเที่ยง 

กฤษณา คำาษา กฤติยา เทือกศิริ 

นลธิดา สุดธง
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ขยะ...แก้ได้ด้วยมือเรา
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

ห้วยกะโปะสดใส
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หมู่บ้านห้วยกะโปะ ตำาบลหลักด่าน อำาเภอน้ำาหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์เป็นหมู่บ้านห่างไกล

อยู่ในพื้นที่ราบระหว่างภูเขา หมู่บ้านไม่มีระบบการจัดการขยะ ชาวบ้านต้องหาวิธีกำาจัดขยะเอง เช่น 

นำาไปทิ้งริมทางในป่า ทิ้งแม่น้ำา หรือเผา เป็นต้น ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกจากการซื้อของจาก

รถขายกบัขา้วทีเ่ขา้มาในหมูบ่า้น ทัง้ผูใ้หญแ่ละเยาวชนในชมุชนจงึพบเหน็ปรากฎการณเ์ชน่นีอ้ยูช่นิตา

โอกาสของการเรียนรู้

แต่เมื่อ “โอกาส”  มาถึง ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะที่คลุกคลีกับการทำางานโครงการมา

ยาวนาน ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกใจรักษ์โลก จึงได้กระจายข่าวและกระตุ้นให้นักเรียนใน

โรงเรียนทำาโครงการ ด้วยเห็นว่า โครงการลักษณะนี้นอกจากจะเปิด “โอกาส” การเรียนรู้โลกกว้าง

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลแล้ว อาจช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่มีอยู่มากมายในชุมชนได้

นวิ-กาญจนา ขวัญพรม บมี-ปวันรตัน ์สายคำาด ีหวา้-วรีดา ชวัญเดิน นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่ 3 ลูกศิษย์ของครูปอง-คมเพชร ราชครู จึงรวมตัวกับรุ่นพี่ในชุมชนคือ บอล-พงศพร วังคีรี  

นำาปัญหาขยะมาเป็นโจทย์โครงการ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และมีแนวโน้มว่าอาจจะ 

สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในอนาคต หากไม่มีการหาแนวทาง

ป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้ 
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“หากได้เตาเผาขยะมาก็ช่วยให้การจัดการขยะ 

ในชุมชนทำาได้ง่ายข้ึน” น่ีคือความคิดแรกของทีมงาน  

แต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก  

ด้วย “กระบวนการ” ที่พี่ๆ โครงการพาคิดวิเคราะห์

ถึงปัญหา สาเหตุ และทางออก ที่มาพร้อมกับ 

“คำาถาม” กระตุกต่อมคิดว่า “แล้วเตาเผาขยะจะ 

ไม่สร้างมลพิษท่ีอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ของคนในชมุชนหรอื” ทำาใหท้มีงานฉกุคดิถงึวธิกีาร

จัดการขยะในรูปแบบอื่นๆ

นิว เล่าว่า ถ้าอย่างนั้นก็ขุดบ่อเพื่อฝังกลบ พี่เขาก็

ถามอีกว่าการจะขุดบ่อเพ่ือฝังกลบก็ต้องขุดพื้นที่ในป่า 

เมื่อบ่อเต็มก็ต้องหาพื้นที่ขุดใหม่ โดนคำาถามจี้ตลอด 

คิดกันนานมากจนสรุปได้ท่ีการจัดการขยะโดยการ

คัดแยก และลดการสร้างขยะต้ังแต่ต้นทาง จึงเกิด

เป็นโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ห้วยกะโปะ

สดใสข้ึน มเีปา้หมายคอืการลดขยะในชมุชนอยา่งนอ้ย

ใน 34 ครัวเรือนนำาร่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

ครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเดียวกัน 

โลกของการเรียนรู้นอกโรงเรียน

เมือ่การทำาโครงการเปน็ครัง้แรก จงึเริม่ตน้ดว้ย

ความไม่รู้ ดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการ

ทำางานจึงเป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกคน บอล ซึ่ง

เป็นเด็กติดเกม และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก

โรงเรยีนบา้นหว้ยกะโปะไปแลว้ กย็งัอาสามาชว่ยนอ้งๆ 

ทำาโครงการ 

กิจกรรมแรกๆ ของโครงการจึงเป็นการประชุม 

เพือ่วางแผนการทำางานรว่มกนัของทีมงาน เพราะในวนั

จันทร์ถึงศุกร์บอลซึ่งเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่

โรงเรยีนน้ำาหนาวตอ้งเขา้ไปพักในเมืองเพือ่เรยีนหนงัสือ 

เวลาที่สะดวกทำางานร่วมกันจึงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ 

ทกุคนอยู่ในชมุชน ทมีงานออกแบบกระบวนการสร้าง

การเรียนรูใ้หก้บัน้องๆ และเพือ่นๆ ในโรงเรยีน ดว้ย

การหาอาสาสมัครร่วมโครงการเพ่ือทดลองนำาร่อง

จัดการขยะในครัวเรือน 

การสำารวจขยะในชุมชนเป็นแผนงานหลักท่ี 

ทมีงานเหน็วา่จะทำาให้พวกเขาเขา้ใจถงึสภาพปญัหา

ขยะในชุมชนได้ดีที่สุด จึงร่วมกันเดินสำารวจปริมาณ 

และประเภทขยะในชุมชน โดยเน้นเก็บข้อมูลจากบ้าน

ของแกนนำาเยาวชน

“การสำารวจก็จะแบ่งกันไปสัมภาษณ์ มีคนคอยจด

บันทกึ ไปกันคร้ังหน่ึงก็ 5-6 คน บ้านห้วยกะโปะมี 171 

ครัวเรือน เราสำารวจเฉพาะบ้านแกนนำาตั้งแต่ ป.4-ม.2 

ถ้านับรวมกับพวกเราด้วยก็เป็น 42 คน (หลังคาเรือน) 

ทีก่ระจายตวัอยูท่ัว่ชมุชน คำาถามท่ีใชค้อื ประวตัสิว่นตวั 

และมีการคัดแยกขยะไหม ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำาแนะนำา

วิธีจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ 

แล้วนำาไปขาย ลดการใช้ถุงพลาสติกในการไปซื้อของ

จากรถพุ่มพวง โดยให้นำาชามหรือภาชนะไปใส่แทน” 

บอล เล่า

สำาหรับการรวบรวมปริมาณขยะนั้น ทีมงานใช้วิธี

การสุ่มสำารวจ โดยเก็บรวบรวมขยะจากแหล่งที่คนใน

ชมุชนทิง้มาจำาแนกเปน็ 4 สว่น วา่มปีระเภทใดบา้ง และ

มปีรมิาณเทา่ไร โดยสุม่สำารวจ 2-3 ครัง้ ซ่ึงผลการสำารวจ

กพ็บวา่ ใกล้เคียงกนั คือ ขยะทีร่ไีซเคิลได ้67 เปอรเ์ซน็ต ์

“การส�ารวจขยะในชุมชนเปน็แผนงานหลัก ที่ทีมงานเห็นว่าจะท�าให้พวกเขา
เข้าใจถึงสภาพปัญหาขยะในชุมชนได้ดีที่สุด จึงร่วมกันเดินส�ารวจปริมาณ
และประเภทขยะในชุมชน โดยเน้นเก็บข้อมูลจากบ้านแกนน�าเยาวชน”
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ขยะอินทรีย์ 13 เปอร์เซ็นต์ ขยะทั่วไป 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบการทิ้งขยะอันตราย เพราะชาวบ้านจะ

ฝังไว้ที่ไร่ ซึ่งเป็นวิธีกำาจัดอย่างง่าย แต่อาจจะส่งผลต่อสภาพดิน และน้ำาในชุมชมได้ ส่วนที่มาของขยะ

มาจากการบริโภคของคนในบ้านห้วยกะโปะเอง เพราะอาชีพทำาไร่ข้าวโพด ทำาให้ชาวบ้านไม่มีเวลา 

เพาะปลูก จึงนิยมซื้ออาหารจากรถพุ่มพวง ส่วนขยะที่เกิดจากการบริโภค ก็มักจะใส่ในถุงปุ๋ยแล้วนำาไป

ทิ้งในลำาห้วยหรือแม่น้ำาระหว่างเดินทางไปไร่ เนื่องจากในชุมชนไม่มีการกำาจัดขยะ และชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะปริมาณขยะยังไม่มาก และยังไม่ส่งผลกระทบ

ตอ่การดำาเนินชวีติ รวมทัง้ยงัไมม่พีฤตกิรรมคดัแยกขยะ แม้วา่ทกุวนัพระทีค่นในชมุชนหยดุทำางาน 

จะมีรถเข้ามารับซื้อขยะถึงในชุมชนก็ตาม 

คืนข้อมูล	สะท้อนปัญหา	กระตุ้นส�านึก

หลังสำารวจประเภท ปริมาณขยะ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ทีมงานใช้โอกาสที่ชุมชน

จัดงานทำาบุญ “เลยดั้น” หรือลานหินแห่งแม่น้ำาเลย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในช่วงขึ้นปีใหม่ 

ประชาสัมพันธ์การทำาโครงการ โดยนำาเสนอผลการสำารวจขยะต่อชุมชน 

“วันที่ 1 มกราคมของทุกปีจะมีชาวบ้านไปทำาบุญตักบาตร ช่วงก่อนพระฉันอาหาร เราใช้เวลา 

10-15 นาที เล่าถึงผลสำารวจดังกล่าว มีหลวงตาช่วยช้ีแจงเพิ่มเติมให้ด้วย และเชิญชวนคนในชุมชน 

เข้าร่วมกลุ่มของเรา พ่อแม่ของน้องๆ ในกลุ่มก็สนใจมากขึ้น” นิว เล่าบรรยากาศการนำาเสนอข้อมูลสู่

ชุมชน

นอกจากนี้การทำางานของทีมยังช่วยหนุนเสริมโครงการธนาคารขยะที่ดำาเนินงานโดยน้องๆ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะมีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับขยะและนำามาประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 

เช่น ลักษณะและคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท รวมทั้งนำาตัวอย่างขยะต่างๆ มาให้น้องดู 

“ธนาคารขยะเปน็กจิกรรมทีม่อียูแ่ลว้ในโรงเรยีน มนีอ้ง ม. 2 เปน็คนบรหิาร เรากช็ว่ยประชาสมัพนัธ์

ให้น้องๆ ชั้นอื่นๆ ทำาอย่างจริงจังมากขึ้น” นิว เสริมว่า ในระยะแรกที่มีการประชาสัมพันธ์ น้องๆ ใน

โรงเรยีนใหค้วามรว่มมอืดี แตพ่อนานไปกเ็ริม่แผว่ ทมีงานจงึตอ้งประชาสัมพนัธ์กระตุน้ซ้ำาทกุ 2 สัปดาห ์

โดยพยายามค้นคว้าหาเรื่องราวใหม่ๆ มาบอกเล่าเสริมกับเรื่องการจัดการขยะ 

สว่นกจิกรรมท่ีตัง้ใจจะทำาคอื การให้ครวัเรอืนเปา้หมายคดัแยกขยะ ซึง่เปน็กจิกรรมทีท่มีงานกำาลงั

หาเวลาว่างในการรณรงค์และขับเคลื่อนต่อในชุมชน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทีมงานซึ่งเป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเตรียมตัวสอบ O-NET และเตรียมตัวเรื่องการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ทำาให้ต้องละวางกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนไว้ก่อน 

“การท�างานโครงการที่แม้ว่ายังไม่ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
แต่ “กระบวนการเรียนรู้” ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของแกนน�า
เรื่องการจัดการขยะ และการไม่สร้างขยะ”
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โลกสวยเริ่มด้วยมือเรา

การทำางานโครงการที่แม้ว่ายังไม่สำาเร็จตาม 

เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้แต ่“กระบวนการเรยีนรู”้ ไดเ้ปลีย่น

พฤติกรรมของแกนนำาเรื่องการจัดการขยะ และการ

ไม่สร้างขยะ โดยทุกคนบอกว่า เวลาไปซื้อของจาก

รถพุ่มพวงพวกเขาจะนำาภาชนะไปใส่ หรือไม่รับถุง

พลาสติกเพ่ิม มีการนำาถุงพลาสติกท่ีได้จากการซ้ือ

มาใช้ซ้ำา มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง

อย่างสม่ำาเสมอ และปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะให้

เป็นที่เป็นทาง

“ปญัหาขยะตอ้งแกท้ีต่วัเรา ตอ้งทำาเปน็ตัวอยา่ง 

เช่น เวลาไปซื้อของก็เอาชามไปใส่แทนถุงพลาสติก  

เมือ่ก่อนหนไูปซือ้ของทีร่ถพุม่พวงหนกูเ็อาถงุทีเ่ขาใสใ่ห ้

แต่ตอนนี้หนูเอามาแต่ของที่ซื้อ โดยไม่ต้องให้เขาใส่ถุง

พลาสติกให้อีกแล้ว” นิว เล่า

หว้า เล่าเสริมว่า รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของ 

ทีมงาน ที่ปรกติเคยทิ้งขยะแบบไม่คิด อยากทิ้งก็ทิ้ง 

แตต่อนนีไ้มก่ลา้ทิง้ขยะเรีย่ราดเหมอืนเดมิ กนิอะไร

แล้วถ้าไม่มีถังขยะก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน เห็นถังขยะ

ค่อยทิ้ง สิ่งเหล่านี้พัฒนาเป็นนิสัยติดตัว

ด้านบอล บอกว่า การทำางานทำาให้ทุกคนในทีม

พัฒนาความกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

ส่วนตัวรู้สึกว่า ได้พัฒนาทักษะด้านการพูดมากขึ้น 

โดยเฉพาะการพูดจากข้อมูลที่ได้จากการลงมือ

สำารวจและทำาด้วยตนเอง จึงมีความมั่นใจในการ

บอกเล่า ซึ่งสิ่งน้ีกลายเป็นบทเรียนที่สามารถนำาไป

ปรบัใชก้บัการดำาเนินชวีติ วา่ การทำางานตอ้งมีขอ้มลู

รองรับ 

สำาหรบัขอ้เสนอแนะทีใ่ห้คนในชมุชนนำาภาชนะ

ไปใส่ของที่ซ้ือจากรถพุ่มพวง ยังไม่เป็นผล เพราะ

ชาวบ้านยังเคยชินกับวิถีเดิมๆ ที่เน้นความสะดวก 

แต่ทีมงานพบว่า บริเวณที่ชาวบ้านเคยนำาขยะไปทิ้ง

ระหว่างเดินทางไปทำาไร่ มีปริมาณขยะน้อยลง ทั้งนี้
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อาจเป็นเพราะชาวบ้านรู้ว่าขยะขายได้ จึงคัดแยกเก็บไว้ขาย อย่างไรก็ตามข้อสรุปนี้ยังไม่ชัดเจน 

เพราะบอลตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดี เกิดภาวะแห้งแล้ง ทำาให้ข้าวโพด

ขายไม่ได้ คนไม่มีเงิน จึงลดการซื้อ ปริมาณขยะจึงลดลง 

อยา่งไรกต็ามการทำาโครงการของนอ้งๆ ไดส้รา้งผลสะเทอืนเล็กๆ ใหเ้กิดขึน้ในชมุชน ทำาให้

ผู้นำาชุมชนหนัมาใสใ่จปญัหาการจดัการขยะมากขึน้ จากเดิมท่ีไมเ่คยกลา่วถงึกเ็ริม่มกีารประกาศ

รณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านเสียงตามสายในชุมชนบ่อยขึ้น 

ส่วนปัญหาในการทำางานน้ัน บีม เล่าว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ด้วยแต่ละคน 

มีภาระที่ต้องช่วยครอบครัวทั้งงานบ้าน งานไร่ แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบตัวเป็นอย่างดี  

ทัง้ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนทีย่ื่นโอกาสใหน้กัเรยีนได้พฒันาตนเองและกา้วสูโ่ลกกวา้ง ครปูองท่ีใหค้ำาปรึกษา

และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมงานอย่างใกล้ชิด หลวงตาที่แม้จะเป็นพระสงฆ์แต่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์

โครงการสู่ชุมชนอีกแรงหนึ่ง พร้อมทั้งมีแผนสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผน

จะพาเด็กๆ ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะจากชุมชนอื่น 

คือ	“โอกาส”	ของเด็กชายขอบ

ครูปองในฐานะท่ีปรึกษา เล่าถึงการทำางานโครงการว่า มีจุดเร่ิมต้นจากผู้อำานวยการโรงเรียนคนเก่า 

ทีอ่ยากใหเ้ดก็ฝกึประสบการณ ์เพราะเดก็ทีน่ีส่ว่นใหญจ่ะกลา้เฉพาะเวลาอยูใ่นหมูบ่า้นตนเอง แตเ่วลา

ไปข้างนอกจะไม่กล้า จนเป็นท่ีรู้กันในวงการการศึกษาของอำาเภอน้ำาหนาว จึงอยากให้เด็กได้ไปแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และได้ไปเปิดหูเปิดตา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของลูกศิษย์

“การทำางานส่วนใหญ่เป็นบทบาทของนักเรียน ครูมีหน้าท่ีคอยดูแลอยู่ห่างๆ แต่ก็ยอมรับว่า อาจทำาได้

ไม่เต็มท่ีนัก เพราะโรงเรียนต้องรับแขกซ่ึงมาจัดค่ายบ่อยมาก กิจกรรมแบบนี้ส่งผลกระทบทั้งนักเรียน

และคร ูเพราะตอ้งมภีาระในการอำานวยความสะดวกแกอ่งคก์ร หนว่ยงานตา่งๆ ชว่งนัน้โรงเรยีนฮติมาก

เรื่องการจัดค่าย ถ้าโรงเรียนไหนติดต่อไป เขตการศึกษาก็จะส่งมาที่นี่ หรือแม้ติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อบจ.เขาก็จะส่งมาห้วยกะโปะ กลายเป็นว่าต้องรับแขกทุกเสาร์อาทิตย์ ย่ิงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์  

ครูกับนักเรียนแทบไม่ได้พักเลย” ครูปอง สะท้อนปัญหาหลักของการเป็นโรงเรียนเน้ือหอม ซ่ึงผลกระทบ

นอกจากมภีาระเพิม่ขึน้แลว้ การเขา้มาแจกสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ บางครัง้การไดร้บัมาฟรีๆ  บอ่ยๆ 

ทำาใหเ้ดก็ๆ เคยชนิกบัการรบัและไมเ่หน็คณุคา่ของสิง่ตา่งๆ ซึง่อาจเปน็การบม่เพาะลกัษณะนสิยั

ที่ไม่ดีให้กับเด็ก

“การท�าโครงการของน้องๆ ได้สร้างผลสะเทือนเล็กๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
ท�าให้ผู้น�าชุมชนหันมาใส่ใจปัญหาการจัดการขยะมากขึ้น เห็นได้จากเดิม
ที่ไม่เคยกล่าวถึงก็เริ่มมีการประกาศรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ 
และจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านเสียงตามสายในชุมชนบ่อยมากขึ้น”
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แตส่ำาหรบัการทำาโครงการนี ้ครปูองเลา่วา่ บรรลเุปา้หมายในเรือ่งของ

การสร้างโอกาสให้เด็กได้เปิดหูเปิดตา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และ

พัฒนาความกล้าของนักเรียน ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนว่า ลูกศิษย์กล้าพูดมากข้ึน 

เริ่มกล้าแสดงออกมากข้ึน และการไปเห็นโลกกว้างยังสร้างแรงบันดาลใจ

แก่ชีวิต ทำาให้เด็กๆ เริ่มมีเป้าหมายในการเรียนต่อ การมีเป้าหมายในชีวิต

จึงเป็นแรงขับเคลื่อนช้ันดีให้ต้ังใจเรียน และรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ใน 

เส้นทางที่เหมาะที่ควร เพื่อที่จะได้มีอาชีพอย่างที่วาดหวังไว้ 

ด้วยเป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยท่ีสุดในเครือข่ายโครงการปลูกใจรักษ์โลก 

ประกอบกบัเปน็การทำางานโครงการครัง้แรกในชวีติ การทำางานของทมีงาน

จงึเปน็แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป แตล่ะคนไดซ้มึซบัความกลา้แสดงออกจากการ

ฝึกฝนในการรว่มอบรมของโครงการ จนพฒันาความกลา้แสดงออกไดอ้ยา่ง

มัน่ใจยิง่ข้ึน กจิกรรมทีท่ำาเริม่ตน้จากการเหน็ปรากฎการณ์ทีอ่าจจะส่งผลให้

เกิดเป็นปัญหาของชุมชนในอนาคต จึงไม่นิ่งดูดาย การทำางานยังช่วยสร้าง

สำานึก และทำาให้เข้าใจว่า การแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ซึ่งแม้ว่าวันนี้ 

เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ยังไปไม่ถึงที่สุด แต่หน่ออ่อนของการใส่ใจความเป็นไป

ของบ้านเมืองได้ถูกปลูกไว้แล้วในชีวิตและจิตใจของเด็กเยาวชนบ้าน 

ห้วยกะโปะกลุ่มนี้
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โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ห้วยกะโปะสดใส 
ที่ปรึกษาโครงการ คมเพชร ราชครู

ทีมงาน

กาญจนา ขวัญพรม  ปวันรัตน์ สายคำาดี 

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 ตำาบลบ้านหลวง อำาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อยู่ติดริมคลอง 

งูเหลือม คลองเส้นนี้ไหลคดเคี้ยวแยกย่อยมาจากคลองบางพระ ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำาสายใหญ่อย่าง

แม่น้ำาท่าจีน เลาะเลี้ยวเข้าสู่เขตชุมชนบ้านหนองกระพ้ี ชาวบ้านละแวกนี้จึงรู้จักคลองเส้นนี้ในนาม 

“คลองหนองกระพี้” และโครงการ Youth River Conservation โดยกลุ่มเยาวชน บ.ล.ใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่นี่ 

หลิน-สุธิชา ชิณบุตร หน่ึงในทีมงาน บอกว่า ความเกรงใจของเธอเป็นจุดเร่ิมต้นของการทำาโครงการ

“ทีแรกครูเข้ามาชวน จริงๆ ตอนนั้นรู้สึกเฉยๆ เพราะมีกิจกรรมสอนหนังสือให้น้องๆ ในโรงเรียน

นอกเวลาเรียนอยู่แล้ว แต่ไหนๆ ครูอุตส่าห์เอ่ยปากชวน เลยตกลงกับเพื่อนๆ ในกลุ่มว่า...ทำาก็ทำา”

 ขณะที่เฉลา ม่วงทรัพย์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา เล่าถึงเหตุผลที่ชักชวน

นักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลกว่า ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่องส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

มองว่าโครงการน้ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการสร้างจิตสำานึกรักส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเด็ก โรงเรียน รวมถึงชุมชนเอง

“โรงเรียนมีนโยบายปลูกฝังให้นักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด เช่น การคัดแยกขยะในโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมเก็บผักตบเพื่อนำามาทำาปุ๋ย ครูเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ  

เวลาทำาอะไรเขาจะทำาดว้ยกนัเปน็กลุม่ เลยมัน่ใจวา่ถา้เขาสนใจ เขานา่จะทำาโครงการนีไ้ด”้ ครเูฉลา กล่าว
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“เราเขยีนโครงการนีข้ึ้นมากบัมือ รูสึ้กว่าเปน็ความรับผดิชอบทีต้่องผา่นปัญหาตา่งๆ
ไปให้ได้ บางครั้งน้อยใจกันเองในกลุ่มเวลาเพ่ือนบางคนหายไป พอไม่คุยกันก็
รู้สึกอึดอัด แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครยอมทิ้งโครงการ เพราะเราคิดและท�ากันมาแล้ว
กต็อ้งกลบัมาคุยกนั เพ่ือชว่ยกนัคดิแก้ปัญหาตอ่ พวกเราผา่นช่วงเวลาทอ้แทม้าได้
เพราะความมุ่งมั่น”

จุดเปลี่ยน...

จากความรู้สึก “เฉยๆ” ไม่ได้เดือดเน้ือร้อนใจ 

กับปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน กาญ-ชุติกาญจน์  

เจียมพรเศรษฐ์ 1 ใน 3 ตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมอบรม

พัฒนาโครงการกับพ่ีโครงการปลูกใจรักษ์โลก บอกว่า 

ข้อมูล ความรู้ และวิธีคิดที่ได้รับเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ 

“สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ตัวแทนทั้ง 3 คนมองเห็น

ปัญหาในชุมชนจริงๆ ทั้งยัง “สร้างความเข้าใจ” ให้

พวกเขานำาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาบอกต่อ

เพื่อนๆ แกนนำาที่เหลือ

“ปกติเราไปไหนมาไหนทำาอะไรด้วยกันเป็นกลุ่ม 

กจ็รงิ แตน่านๆ ทเีราจะรวมกลุม่กนัทำากจิกรรมท่ีมีสาระ 

ได้คิดด้วยตัวเองต้ังแต่ต้น แล้วลงมือทำาเองทุกอย่าง  

แค่ตอนได้คิดก็รู้สึกดีแล้ว ยิ่งพอได้ทำาก็ยิ่งเกิดความ 

ภาคภูมิใจ” หลิน กล่าว

ด้วยโรงเรียนอยู่ติดคลองที่มีสภาพขัดกับคำากล่าว

ที่ว่า น้ำาใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลา ดังนั้น สถานการณ์

ปญัหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนท่ีกลุม่เยาวชนแกนนำานกึถงึ

เป็นอย่างแรกจึงหนีไม่พ้นปัญหาความเสื่อมโทรมของ

แหล่งน้ำา

“เราตั้งเป้าหมายว่าอยากพัฒนาน้ำาในคลองให้ใส

จนมองเห็นปลา” หมูแดง-วุศยพร เชียงกาญจนพงษ ์

เล่าเรื่องจริงแบบติดตลก

“แลว้แนใ่จไดย้งัไงวา่น้ำาเสยี” วทิยากรกระบวนการ

คนหนึ่งย้อนถาม

“จากที่คิดตั้งเป้าหมายว่า จะเปลี่ยนน้ำาในคลอง 

ให้ใส พอมาวางแผนคิดวิธีทำาให้คลองใส มันคิดไม่ออก 

เราเลยฉุกคิดได้ว่าน้ำาใสอาจเป็นเป้าหมายท่ีไกลเกินไป 

เลยเปล่ียนมาทำาในส่ิงท่ีทำาได้ คือ ลดสาเหตุการเกิด

ปัญหาน้ำาเน่าเสีย และการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน

และคนในชุมชน เพราะจริงๆ แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าน้ำา

ในคลองเสียจริงหรือเปล่า หรือเราแค่คิดเองว่ามันเสีย

เพราะมันไม่ใส” หมูแดง บอกเป้าหมายใหม่

คือ	“ความรับผิดชอบ”

แกนนำากลุ่มเยาวชน บ.ล.ใส่ใจสิ่ งแวดล้อม  

มีทั้งหมด 6 คน ถือว่าเป็นจำานวนน้อยมาก เมื่อเทียบ

กับขอบเขตแผนการทำางานที่วางไว้ นอกจากกำาลังพล

น้อยแล้ว “เวลา” คือปัจจัยสำาคัญที่น่าวิตก เนื่องจาก

แกนนำาทั้ง 6 คนกำาลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

จึงต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการเตรียมตัวสอบ

เข้ามหาวิทยาลัย

“เวลานัดหมายมาประชุมหรือมาทำากิจกรรมก็

ไม่เคยมาครบ แต่เราเขียนโครงการนี้ขึ้นมากับมือ 

รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต้องผ่านปัญหาต่างๆ 

ไปใหไ้ด ้บางครัง้น้อยใจกนัเองในกลุม่เวลาเพือ่นบาง

คนหายไป พอไม่คยุกนักร็ูส้กึอดึอดั แตส่ดุทา้ยกไ็ม่มี

ใครยอมทิ้งโครงการ เพราะเราคิดและทำากันมาแล้ว 

ก็ต้องกลับมาคุยกัน เพ่ือช่วยกันคิดแก้ปัญหาต่อ 

พวกเราผา่นชว่งเวลาทอ้แทม้าไดเ้พราะความมุง่มัน่” 

ชมพู-่โสภดิา แกว้เกดิ เลา่ถึงประสบการณท์ำางานกลุม่

ของพวกเขา
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 ท้ังนี้ แผนงานโครงการ Youth River Conservation เพื่อลดสาเหตุการเกิดปัญหาน้ำาเน่าเสีย  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 เก็บข้อมูล ผ่านการลงพ้ืนที่สอบถามพฤติกรรมการใช้น้ำาคลองของคนในชุมชน และ 

 การสำารวจคุณภาพน้ำาในคลองทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ

ส่วนที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมเก็บผักตบชวาในคลอง

ส่วนที่ 3 ปลกูฝงัจติสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้มใหเ้ด็กและเยาวชนรุน่นอ้ง เพือ่ใหเ้ขา้มาสานตอ่โครงการ  

 ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์คลอง

ส่วนที่ 4 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการคืนข้อมูลจากการสำารวจแก่คนในชุมชน 

 ผ่านการจัดนิทรรศการในงานวัดของชุมชน

“ท่ีผ่านมาไม่เคยต้องลงแรงทำากิจกรรมอะไรหนักหนาขนาดน้ี ถามเพ่ือนๆ ได้เลยว่าถ้าเป็นเม่ือก่อน

ไม่มีทางได้เห็นหมูแดงทำากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา เว้นแต่ว่าครูบังคับ แต่โครงการน้ี

เมื่อเริ่มแล้วก็ต้องทำาต่อไปให้ได้” หมูแดง กล่าว

เพราะ	“รู้”	จึง	“เข้าใจ”

เมื่อสำานึกรับผิดชอบเกิดขึ้น ทีมงานจึงเดินหน้าทำางาน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งการศึกษา

พฤติกรรมการใช้น้ำาคลองของคนในชุมชน และการตรวจสอบสภาพน้ำาตลอดระยะทางประมาณ  

1.5 กิโลเมตร จากเขตชุมชนบ้านแหลมถึงชุมชนหนองกระพี้ เพื่อหาต้นตอของมลพิษทางน้ำาและ 

คลายข้อสงสัยจากคำาถามที่ว่า “แล้วแน่ใจได้ยังไงว่าน้ำาเสีย?” 

เพ่ือให้เห็นด้วยตาและได้ยินคำายืนยันบอกเล่าด้วยหูของตัวเอง ทีมงานใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 

ลงพื้นท่ีสุ่มสอบถามชาวบ้านถึงประวัติคลอง การใช้ประโยชน์จากน้ำาคลองในชีวิตประจำาวัน และ 

ขอความคิดเห็นถึงสาเหตุที่อาจทำาให้น้ำาเน่าเสีย รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำาคลองจากจุดต่างๆ เพื่อนำามา

วเิคราะหค์ณุภาพน้ำา ทัง้หมดกนิเวลากวา่ 2 อาทิตย์ เนือ่งจากภารกจิการเรยีนทีต่ดิพนั ถอืเปน็บทเรยีน

ที่ทำาให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความสำาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว...ทุกอย่างต้องใช้เวลา

“พวกเราไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียว เพราะทำาวันเดียวไม่เสร็จ การเก็บตัวอย่างน้ำาไม่ได้เก็บแค่จุดเดียว 

ลำาน้ำาไหลลงมาเป็นสาย บางจุดคนอาศัยอยู่เยอะ บางจุดเป็นพื้นที่เกษตร เราต้องสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำา

จากหลายๆ จุด ช่วงที่หยุดไปเพราะติดงานโรงเรียน พวกเราก็กลับไปเก็บตัวอย่างน้ำามาตรวจใหม่ 

อีกรอบ เพื่อนำามาเปรียบเทียบกับค่าเดิมที่วัดได้และเพื่อความแน่นอนของข้อมูล” หลิน เล่า

“การลงส�ารวจชุมชนด้วยตัวเองเหมือนเปน็การ “เปดิโลก” ให้ทีมงานได้
รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ตกเย็นก็
กลับบ้านไม่รู้เลยว่าคนในชุมชนมีวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง ถึงตอนนี้พวกเขา
ไม่ใช่แค่ “รู้” แต่การลงมือท�า ท�าให้พวกเขา “รู้จริง””
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“ขนาดวันหยุดพวกเรายงัมาทำางานตรงนี ้เพราะ

เราทำางานด้วยกัน ถ้าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าจะมา 

เราก็ต้องมาด้วยกัน” กาญ เอ่ยขึ้น

ทั้งนี้ การเข้าหาคนในชุมชนเป็นสิ่งที่พวกเขา

ลำาบากใจมากที่สุด ทำาให้กลุ่มแกนนำาเยาวชนรู้ตัวว่า  

ท่ีผ่านมาพวกเขาใช้ชีวิตประจำาวันโดยขาดการปฏิสัมพันธ์

กับชุมชนโดยสิ้นเชิง ทีมงานเล่าว่า ครั้งแรกที่สุ่มเข้าไป

ถามข้อมูลตามบ้านตัวเราก็เกร็ง ชาวบ้านก็เกร็ง เพราะ

เราเข้าไปดื้อๆ แบบจู่โจม ไปถึงก็ยิงคำาถามเลย เขาก็ 

ไม่กล้าตอบ เพราะไม่ไว้ใจ กลัวเราจะไปจับผิด ทั้งที่เรา

ก็ใส่ชุดพลศึกษาแสดงตัวว่าเป็นนักเรียน ตอนหลังเลย

ปรับให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น แนะนำาตัวเองก่อนว่าเป็น

ใครมาจากไหน เป็นลูกหลานใคร จะเอาข้อมูลไปทำาอะไร 

ผลตอบรับก็ดีขึ้น ชาวบ้านจากที่เคยถามคำาตอบคำา  

กลับชวนคุยและให้ข้อมูลเต็มที่

การลงสำารวจชุมชนด้วยตัวเองเหมือนเป็นการ 

“เปดิโลก” ใหท้มีงานได้รูจ้กัชมุชนของตวัเองมากขึน้ 

จากเดมิทีใ่ช้ชวิีตอยูใ่นโรงเรยีน ตกเยน็กลบับา้น ไมรู่้

เลยวา่ในคนในชุมชนมวิีถชีวิีตอยา่งไรบา้ง ถึงตอนนี้

พวกเขาไม่ใช่แค่ “รู้” แต่การลงมือทำา ทำาให้พวกเขา 

“รู้จริง”

ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทำาให้รู้ว่า น้ำาใน

คลองงูเหลือมไม่ได้เสียอย่างที่คิด สีเขียวคล้ำาของน้ำา 

เกดิจากแรธ่าตบุางอยา่งทีอ่ยูใ่นดนิโคลนใตน้้ำา จากการ

ศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิและจากการสอบถามชาวบา้นทำาให้

รู้ว่าผักตบชวาไม่ได้เป็นตัวการทำาให้น้ำาเน่าเสีย ในทาง

กลับกันรากของผักตบชวายังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับ

น้ำาได้อีกด้วย ย่ิงเม่ือได้เดินสำารวจตลอดริมฝ่ังคลอง  

ยิง่ทำาใหรู้้วา่ ในชมุชนมกีารประกอบอาชีพทีห่ลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงเป็ด การปลูกผักกระเฉด ผักบุ้ง 

ในคลอง ปลูกดอกรัก และดอกบานไม่รู้โรย รวมท้ัง 

การปลูกผักและเลี้ยงปลากระชังตามริมคลอง

“ตลกมากทีเ่ราพยายามยดัเยยีดว่าน้ำาในคลองเสยี 

เราคิดเองเออเองมาตลอด” หมูแดง เอ่ยขึ้น

ผลการสำารวจทำาให้ทีมงานสามารถสรุปสาเหตุท่ี 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำาในคลองงูเหลือมจนอาจ 

ก่อให้เกิดปัญหาน้ำาเน่าเสียได้ 4 ประการ คือ 
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“ทีมงานน�าบทเรียนจากความไม่รู้และคิดเองเออเอง มาเปน็โจทย์ในการ
สร้างสรรค์กิจกรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ โดยกิจกรรมจะ
ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นสร้างความเข้าใจให้น้องๆ จากส่ิงที่เห็น...ไม่ใช่จาก
ทฤษฎี ใช้วิธีตั้งค�าถามให้เขาคิดหาสาเหตุของน�้าเสีย เหมือนที่เราเคยคิด
หลังจากนั้นจึงพาน้องๆ ไปค้นหาค�าตอบด้วยการเดินส�ารวจริมน�้าจริงๆ 
เพ่ือให้เขาพิสูจน์ค�าตอบด้วยตัวเอง”

1. ท่อน้ำาทิ้งที่ปล่อยมาจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำาโดยตรง

2. น้ำากร่อยที่สูบออกจากบ่อดิน จากอุตสาหกรรมชุมชนที่มีการตักหน้าดินมาใช้ประโยชน์

3. โรงงานผลิตน้ำาส่า วัตถุดิบที่ใช้สำาหรับราดถนน

4. การไหลซึมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นสวนดอกไม้ริมคลอง 

ทั้ง 4 ข้อเป็นบทสรุปที่ชี้วัดได้ว่า ชุมชนริมน้ำาไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม 

การใช้น้ำาของตัวเอง แม้บางบ้านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำาในคลองแล้วเพราะใช้น้ำาประปา  

แต่การปล่อยน้ำาเสียจากครัวเรือนลงสู่ลำาคลองย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำาโดยตรง

“พาคิด	พาท�า”	กระบวนการฝึกน้อง

ถึงแม้จะรู้ตั้งแต่เก็บข้อมูลแล้วว่า ผักตบชวาไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้น้ำาเน่าเสีย แต่เพื่อ 

สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มแกนนำาเยาวชน นักเรียนในโรงเรียน และผู้ใหญ่ในชุมชน  

พวกเขาจึงจัดกิจกรรมเก็บผักตบชวาขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำากิจกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในชุมชน โดยกลุ่มเยาวชนประสานงานขอความร่วมมือ

จากกลุ่มรักษ์แม่น้ำาท่าจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่รวมกลุ่มกันทำางานด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอยู่แล้ว 

“ครั้งที่ 2 เราไม่ได้ชวนนักเรียนในโรงเรียนไปด้วย เพราะเป็นช่วงปิดเทอม นัดหมายกันยาก  

เพื่อนห้องเดียวกันก็วุ่นอยู่กับการหาท่ีเรียนต่อ ส่วนผู้ใหญ่ที่มาในวันนั้นก็ไม่เป็นไปตามคาด เพราะมี

มาไม่ถึง 10 คน” 

ความร่วมมือที่ขาดหายเกิดขึ้นจากการขาดกระบวนการสานสายใยตั้งแต่ในโรงเรียนไปจนถึง

ภายนอกชุมชน เมื่อเป็นเช่นน้ีค่ายอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงถูกจัดขึ้นอีก  

2 ครั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นน้องให้เข้ามาสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อม 

“เรามุ่งไปที่น้องชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ส่วนใหญ่ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านหลวงใน 

ชั้นมัธยมศึกษา เพราะสัมผัสมาด้วยตัวเองว่าความเคยชินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้องให้ครูบังคับ

ถึงจะมาร่วมทำากิจกรรม เราเลยอยากปูพื้นฐานให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความเสียสละ

และจิตอาสาไว้ก่อน” ชมพู่ กล่าว
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เม่ือต้องลุกข้ึนมาสวมบทบาทรุ่นพ่ี เพ่ือถ่ายทอด

ประสบการณ์ความรู้ให้รุ่นน้อง ทีมงานจึงนำาบทเรียน

จากความไม่รู้และการคิดเองเออเองมาเป็นโจทย์

สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ

น้องๆ ทีม่ารว่มอบรม โดยกจิกรรมจะไมเ่นน้วชิาการ 

แต่เน้นสร้างความเข้าใจให้น้องๆ จากส่ิงท่ีเห็น...

ไม่ใช่จากทฤษฎี ใช้วิธีตั้งคำาถามให้เขาคิดหาสาเหตุ

ของน้ำาเสียเหมือนท่ีเราเคยคิด หลังจากน้ันจึงพาน้องๆ 

ไปคน้หาคำาตอบดว้ยการเดนิสำารวจรมิน้ำาจรงิๆ เพือ่

ให้เขาพิสูจน์คำาตอบด้วยตัวเอง

แม้วา่คา่ยอบรมครัง้แรกจะมเีดก็ๆ มารว่มกจิกรรม

ถึง 39 คน แต่ก็เป็นการมาเข้าร่วมกิจกรรมแกมบังคับ  

ก่อนปิดค่ายครั้งแรกกลุ่มเยาวชนแกนนำาจึงช้ีแจงกับ

น้องๆ ว่า ค่ายอบรมที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไปน้องๆ จะมา

ร่วมหรือไม่มาร่วมก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ โดยก่อน

เลิกค่ายก็ถามน้องๆ ว่าคร้ังต่อไปใครจะมาอีกบ้าง  

นอ้งยกมือกนัเกอืบทัง้หมด พอเราจดัคา่ยครัง้ท่ี 2 นอ้งๆ 

มากันถึง 20 คน ซึ่งเกินความคาดหมายที่วางไว้

จติส�านกึสรา้งได.้..ไมย่ากอยา่งทีค่ดิ

จิตสำานึกไม่ใช่เรื่องที่จะปลูกฝังกันได้ง่ายๆ และ

ความเปลี่ยนแปลงคงไม่เกิดขึ้นให้เห็นทันตา แต่สิ่งท่ี 

ทีมงานต้ังใจถ่ายทอดให้น้องๆ ก็งอกเงยขึ้นอย่าง 

น่าประทับใจ 

“น้อง ม.5 บอกกับพวกเราว่า น้องๆ ท่ีเข้าร่วมอบรม

กบัพวกเราตัง้แตช่ัน้ ป.6 พอมาเรยีนช้ัน ม.1 น้องๆ ขยนั

ขันแข็งมาโรงเรียนต้ังแต่เช้า เพ่ือมาดูปุ๋ยหมักและมาเก็บ

ขยะในโรงเรียน ไม่อิดออดที่จะเข้ามาช่วยงานด้าน 

สิ่งแวดล้อมเลย” หมูแดง กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ส่วนการสานสายใยกับชุมชน ทีมงานเลือกใช้ 

วิธีเดินรณรงค์เข้าไปพูดคุยให้ข้อมูลกับชาวบ้านด้วย

ตัวเอง ซ่ึงก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านบางกลุ่ม 

นอกจากน้ี ยังจัดนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชนใน 

งานวัดของหมู่บ้าน เนื่องจากมองว่าเป็นโอกาส

เหมาะสมสำาหรับการส่งต่อข้อมูลให้คนในชุมชน 

หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกัน
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การจัดนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชน แม้จะไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่คิดไว้ เนื่องจากปัญหา 

ความไม่พร้อมของสถานที่ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ รวมทั้งระยะเวลาในการนำาเสนอนิทรรศการ  

จากเดมิทีคิ่ดว่าจะจดันทิรรศการได้ทัง้วนั กลบัเหลือเวลาแคเ่พียงชว่งเยน็ทีเ่ตม็ไปด้วยการแสดงบนัเทงิ

บนเวที ซึ่งดึงดูดใจผู้ร่วมงานได้มากกว่า 

“คนท่ีเข้ามาดูนิทรรศการส่วนใหญ่สนใจการสาธิตงานสานผักตบชวา แต่ไม่ได้สนใจข้อมูลท่ีพวกเรา

พยายามจะบอก...พวกเราคิดว่ากิจกรรมที่ทำาผ่านมาท้ังหมด ถ้าคนในชุมชนมีส่วนร่วมและรู้ข้อมูล 

เขาจะได้เข้าใจในส่ิงท่ีเราทำา ไม่ใช่แค่มองเห็นแต่ไม่ได้ช่วยอะไร โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำาท่ีอยู่ใกล้ชิด

กับคลองโดยตรง ถ้าเขาให้ความร่วมมือก็จะส่งผลดีต่อส่วนรวม เพราะน้ำาในคลองที่ไหลผ่านมา

ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน” หลิน กล่าว

สมองกับหัวใจต้องไปด้วยกัน

โครงการปลกูใจรกัษโ์ลกไมไ่ดท้ำาใหท้มีงานเปลีย่นแปลง

และพฒันาตวัเองเฉพาะดา้นความคดิเทา่นัน้ แตข่ัน้ตอนการ

ทำางานทุกข้ันตอน ค่อยๆ กล่อมเกลาจิตใจพวกเขา ทำาให้

การใช้ชีวิตของเยาวชนที่เคยวางเฉยต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กลับมาใช้ชีวิตแบบเก้ือกูลและเอ้ือประโยชน์ต่อตัวเอง  

คนรอบข้าง และสภาพแวดล้อมรอบตัว

กาญ เลา่วา่ เดมิทเีพือ่นในกลุม่แมจ้ะเรยีนหอ้งเดียวกนั 

แต่ก็แทบไม่ได้คุยกัน เว้นเสียแต่ว่าครูให้จับกลุ่มช่วยกัน

ทำางาน ด้วยความเป็นวัยรุ่นแต่ละคนจึงมีความสนใจและ

ความชอบส่วนตัว ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แต่ความไม่สามัคคี

ของกลุ่มในช่วงแรกเป็นแรงหนุนท่ีช่วยดึงพลังและศักยภาพ

ของพวกเขาออกมา ทำาให้พวกเขาเกิดความรักและสามัคคี

กันมากข้ึน นึกถึงใจเขาใจเรา และยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพ่ือทำางานให้ส่วนรวม

“ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนท่ีใช้สมองทำางาน เวลาเขียนโครงการก็แค่คิดสรรหาคำาสวยๆ ขึ้นมา 

มองปัญหาแบบคิดเอาเองว่า น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่พอใช้ใจทำางาน เลยทำาให้มองเห็น

ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนจริงๆ อยากออกไปหาข้อมูลเพ่ือให้รู้ถึงต้นตอของปัญหาให้ได้...เราทำางาน

ด้วยกันไม่กี่คน ได้แค่นี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้ว”

การวางเป้าหมายงานและการวางแผนช่วยพัฒนาความคิดไม่ให้ทำางานแบบฉาบฉวย หลิน ย้ำาว่า 

ถงึแมห้ลายกจิกรรมในโครงการ Youth River Conservation จะไมส่ำาเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว ้แตท่กุๆ กจิกรรม

ผ่านการคิดและใส่ความตั้งใจลงไปอย่างเต็มที่ เราไม่ได้ทำากิจกรรมแค่ให้จบหรือผ่านๆ ไป งานไหน

ไม่สำาเร็จ พอได้ลงมือทำาเราก็อยากทำาให้ดียิ่งขึ้น
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การฝืนใจและข่มใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ต้องเจอ ชมพู่ บอกว่า 

การทำางานเป็นทีมทำาให้เธอยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน แม้ว่าจะ 

ไม่เห็นด้วยก็ตาม สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ระดบัมหาวทิยาลยัและในสงัคมอ่ืนทีไ่มคุ่น้เคย เราไดพ้ฒันาทกัษะการสือ่สาร

ของตวัเอง ทำาใหค้นอืน่เข้าใจสิง่ทีเ่ราพดูดว้ย เชน่ จะดึงดดูความสนใจของนอ้งๆ  

ให้มาทำากิจกรรมกับเราอย่างไร จะโน้มน้าวและสร้างความเข้าใจอย่างไรให้เขา 

มารับช่วงต่องานจากเรา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังคนอื่นด้วย ทุกอย่างทำาให้

เรามีความอดทน 

นอกจากความเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีกล่าวมาแล้ว หมูแดง บอกว่า พฤติกรรม

การใช้ชีวิตประจำาวันของเธอเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ 

“ทีบ่า้นตดิแอรท์กุหอ้ง แตต่อนน้ีในหอ้งของตวัเองแทนทีจ่ะเปดิแอรก์จ็ะใช้

พัดลมแทน ก่อนออกจากบ้านจะถอดปลั๊กทุกอย่าง เพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้มนุษย์

ใช้พลังงานมากเกินจำาเป็น แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ของคนๆ หนึ่งแต่ส่งผลกระทบ

ไปเรื่อยๆ ในวงกว้าง...ก่อนบอกให้คนอื่นทำาต้องเริ่มจากตัวเองก่อน” 

วิถีชีวิตริมน้ำายังคงดำาเนินต่อไป การฟ้ืนฟูและรักษาคุณภาพน้ำาใน

ลำาคลองคงไม่สามารถทำาได้แค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เมื่อคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายๆ คนทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่ิงเหล่านี้น่าจะจุดประกายให้คนอื่นๆ 

ทำาตามบ้าง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ตัวเองแล้วขยายออกไปสู่ชุมชน

“เราอาบน้ำาทำาตวัเองใหส้ะอาดได้ทกุวัน...แล้วทำาไมเราไม่ชว่ยกนัทำาให้

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�้าประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก
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“พลงช้างเผือก”  ชุมชนขนาดกลางที่มีประชากร 250 ครัวเรือน วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังพึ่งพา

น้ำาจากแม่น้ำาประแสเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงทำาการเกษตรและประมง เช่น การทำานากุ้ง และทำาสวน 

เป็นต้น แม่น้ำาประแสจึงผูกพันและสัมพันธ์กับคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 

“แม่น้ำาประแส” เกิดจากลำาคลองหลายสายไหลมารวมกัน ผ่านทั้งชุมชนและเขตอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง ช่วงปี พ.ศ.2541 แม่น้ำาประแสจึงตกอยู่ในสภาพเน่าเสียอย่างรุนแรง หน่วยงานท้องถิ่น

ต้องออกนโยบายควบคุมและกวดขันเรื่องการทิ้งขยะ และการบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำา  

เพ่ือฟื้นฟูสภาพน้ำาให้มีคุณภาพดีขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่สายน้ำาแห่งนี้ที่ยาวกว่า 26 กิโลเมตรจะไหลลงสู่ 

ปากอ่าวไทยบรเิวณอำาภอแกลงซึง่เปน็ทีต่ัง้ของบา้นแหลมสน หมูบ่า้นชาวประมงทีส่ำาคญัแหง่หนึง่ของ

ประเทศไทย 

ใช้ทุนเดิม...ต่อยอดงานใหม่

“ถ้าคุณภาพน้ำาไม่ดี สัตว์น้ำาอยู่ไม่ได้ ชาวประมงก็จับสัตว์น้ำาได้น้อยลง ชาวสวนนำาน้ำาไปใช้

รดพชืผลทางการเกษตรไมไ่ด ้ส่งผลกระทบตอ่ชาวบา้นทีป่ระกอบอาชพีประมงและเกษตรกรรม” 

เอิร์น-ธัญวรัตน์ ช่างทอง หนึ่งในแกนนำาเยาวชนกลุ่ม ว.ส.วัยใสหัวใจเด็กเล สะท้อนให้เห็นปัญหา

ภาพรวมทั้งระบบที่กระทบกันเป็นลูกโซ่ เอิร์นที่มีประสบการณ์ทำางานเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย

แมน่้ำาประแสรว่มกบัชมุชนมาตัง้แตส่มยัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เมือ่ศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรยีน

แกลง “วิทยสถาวร” จึงสนใจเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของรุ่นพี่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพ

น้ำาแม่น้ำาประแส เพราะมีฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับแม่น้ำาประแสอยู่บ้าง
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“โครงการนี้ยังดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ท�าให้รู้จักตั้งค�าถามและสนใจ
ส่ิงที่เกิดขึ้นใกล้ตัว จากที่มองปัญหาน�้าเสียเปน็เรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกับตัวเอง
ก็รู้สึกว่าเปน็ปัญหาที่เราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขได”้

เมือ่ครรูชัน ีพรมจันทร ์ครปูระจำาชมรมสรา้งสรรค์

ผลงานสิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนแกลง “วทิยสถาวร” ชกัชวน

ให้เข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งรุ่นพี่เคยทำาแล้ว

หยดุไป เธอจงึไมป่ฏเิสธ เพราะมคีวามคุน้เคยกับการทำา

กิจกรรมเพ่ือชุมชนและได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่า

ของสิ่งแวดล้อมมาต้ังแต่เล็ก นอกจากความรู้และการ

พัฒนาตัวเองแล้ว เธอเห็นว่าการทำากิจกรรมนอก

ห้องเรียนมีประโยชน์คือ สามารถนำาไปยื่นเสนอเพื่อ 

เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

“กระบวนการเรียนรู้จากการทำาโครงการ ช่วย

พฒันาความคดิเรือ่งจติอาสา ทำาใหน้กึถงึคนอืน่และ

ส่วนรวม นอกจากเป็นประวัติไว้ใส่ในแฟ้มผลงาน 

ของตวัเองแลว้ โครงการนียั้งดงึศกัยภาพของตวัเอง

ออกมาใช้ ทำาใหรู้จ้กัตัง้คำาถามและสนใจสิง่ทีเ่กดิขึน้

ใกล้ตัว จากที่มองปัญหาน้ำาเสียเป็นเรื่องไกลตัว  

ไม่เกี่ยวกับตัวเอง ก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขได้” เอิร์น กล่าว

ขณะที่ครูรัชนี เสริมว่า เด็กและเยาวชนจะเข้าใจ

ปัญหาก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำา ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น

ประเด็นสำาคัญของสังคมท่ีทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วม

แก้ไข ดังนั้น การจะปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหน

ทรพัยากรธรรมชาต ิตอ้งทำาใหเ้ดก็และเยาวชนไดสั้มผสั 

รู้และเข้าใจด้วยตัวเอง ตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาและ 

เชื่อมโยงผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

และโลกได้

“กระบวนการ”	พาตั้งโจทย์
โครงการชัด

อาจกลา่วไดว้า่ โครงการปลกูใจรกัษโ์ลกทำาใหก้ลุม่

เยาวชน ว.ส.วัยใสหัวใจเด็กเล เรียนรู้ที่จะใส่ใจ 

สิ่งรอบตัว โดยไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 

ในชีวิตประจำาวัน ส่ิงนี้ช่วยพัฒนากระบวนการคิด

อย่างมีเหตุผล และไม่น่ิงดูดายต่อปัญหา หากสามารถ

เช่ือมโยงผลกระทบของส่ิงที่เกิดข้ึนเป็นภาพรวม 

ทั้งระบบได้จะยิ่งช่วยให้มองเห็นต้นเหตุของปัญหา

ที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนได้อย่าง

ตรงจุด

เอิร์น เล่าถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการว่า เคยทำากิจกรรม

เกบ็ขยะในแม่น้ำาบรเิวณอนสุรณเ์รอืหลวงประแสมากอ่น 

ภาพขยะจำานวนมากที่ผ่านสายตาเม่ือไปเท่ียวชม 

สถานที่สำาคัญ ชวนให้ตั้งคำาถามต่อว่า แล้วเราจะทำา

อะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง

“เราออกไปเก็บขยะแถวเรือรบหลวงในนามนักเรียน

ของโรงเรียนหลายครัง้ เกบ็ไปกน็กึได้ว่าเกบ็แบบนีเ้มือ่ไร

จะหมด เพราะขยะลอยไหลเรือ่ยมาตัง้แตต่น้น้ำา เม่ือเรา

หยุดเก็บ ขยะก็ลอยมากองกันบริเวณที่ไปช่วยกันเก็บ

ขยะอยู่ดี” 

ความรู้และวิธีคิดที่ได้จากกระบวนการอบรม

พฒันาโครงการปลกูใจรกัษโ์ลก ทำาใหก้ลุม่เยาวชนฉกุคดิ

และหันมามองสถานท่ีใกล้ตัว ซ่ึงตนเองมีศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการเวลา ใช้สมอง และออกแรงทำา

กิจกรรมได้ 
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“อนุสรณ์เรือหลวงประแสอยู่ไกลจากโรงเรียนออกไปกว่า 10 กิโลเมตร แต่โรงเรียนของเราอยู่ใกล้

แม่น้ำาประแสและอยู่เหนือกว่า เลยตกลงกันว่าน่าจะเริ่มทำากิจกรรมจากแม่น้ำาที่ไหลผ่านโรงเรียนก่อน” 

เอิร์น อธิบาย

“สร้างทีม”	ด้วยการสร้างความรู้สึกร่วม

ถึงแม้จะมีจุดหักเหให้ต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นแกนนำาจนโครงการเกือบเสียศูนย์ แต่เอิร์น 

บอกว่า ความอดทนและความพยายามทำาความเข้าใจกันและกัน ค่อยๆ สร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

แกนนำาเยาวชนใหป้ระสานการทำางานและมคีวามรูสึ้กรว่มในการเปน็เจา้ของโครงการ ว.ส.วยัใสรว่มมือ

ใส่ใจพัฒนาแม่น้ำาประแสกับชุมชนพลงช้างเผือกได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 

ไหม-พรกนก จำาเนียร แกนนำาโครงการท่ีมารับช่วงต่อจากคำาชักชวนของท่ีปรึกษาโครงการ บอกว่า 

ไมเ่คยทำากจิกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจรงิจังมาก่อน แตย่นิดเีขา้มารว่มโครงการ ดว้ยความอยากลอง 

“ตอนแรกแค่อยากลองทำา เพราะที่ผ่านมาเคยแต่เข้าแข่งขันกิจกรรมวิชาการ ไม่คิดมาก่อน

ว่าจะทำากิจกรรมเพื่อชุมชนมาได้ต่อเน่ืองยาวนานขนาดน้ี แต่พอทำาไปๆ รู้สึกสนุก เพราะได ้

รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ...เหนื่อยมาก แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือความรู้” 

เช่นเดียวกับ ฟร้อง-ธีรวัฒน์ ตาลเส้ียน ที่จับพลัดจับผลูกลายเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำาโครงการ  

ด้วยใจอาสาอยากช่วยเพื่อน “เห็นเพื่อนขาดคนเลยมาช่วย อีกใจหน่ึงก็คิดว่าแม่น้ำาประแสสำาคัญกับ

ชีวิตของเรา เพราะเป็นแม่น้ำาสายหลักที่ไหลผ่านชุมชน” 

ใช้	“ความรู้”	น�าทาง

แต่กว่าจะมาเป็นโครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนาแม่น้ำาประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก ที่มี

เป้าหมายให้คนในชุมชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนหันมาดูแลรักษาแม่น้ำาประแส เพราะน้ำาในแม่น้ำา

มีแนวโน้มกลับมาเน่าเสียอีกครั้งจากพฤติกรรมการใช้น้ำาของคนในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การปล่อย 

น้ำาทิ้งในครัวเรือนลงสู่แม่น้ำาโดยตรง หรือจากนากุ้งท่ีผู้ประกอบการบางรายไม่บำาบัดน้ำาก่อนปล่อยลง 

สู่แหล่งน้ำาตามธรรมชาติ กลุ่มเยาวชนจึงต้องวางแผนการทำาโครงการอย่างเป็นลำาดับขั้นตอนเพื่อ

สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน เริ่มตั้งแต่ 1. สำารวจสภาพพื้นที่และพฤติกรรมการใช้น้ำา

ของคนในชมุชน และวดัคณุภาพน้ำาทางชวีภาพและกายภาพ เพือ่ตรวจคณุภาพน้ำาและสบืคน้หา

ตน้ตอทีท่ำาใหน้้ำาเนา่เสยีอยา่งแทจ้รงิ 2. ถา่ยทอดขอ้มลูจากการสำารวจ พรอ้มอบรมวธิวัีดคณุภาพ

น้ำาให้เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนพลงช้างเผือก และ 3. จัดนิทรรศการเพื่อคืนข้อมูลสู่

ชุมชน

ถึงแม้ทางชมรมสร้างสรรค์ผลงานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จะทำากิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง แต่การสำารวจสภาพพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้น้ำาผ่านวิถีชีวิตของ

ผูค้นริมฝัง่แมน่้ำาละแวกแหลมทา่ตะเคยีนใกลโ้รงเรยีนในระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ยังเปน็เรือ่งใหม ่ 
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พวกเขาจึงนำาความรู้และทักษะการสังเกตท่ีได้รับการ

ฝึกฝนในวิชาชุมนุม เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำา 

ท้ังด้านชีวภาพและกายภาพมาใช้เก็บตัวอย่างน้ำาท้ังหมด 

3 จุด เพื่อนำาผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดท่ีเป็น 

ค่ามาตรฐาน 

“เราสำารวจเพือ่เก็บขอ้มลู 2 ครัง้ ครัง้แรกเกบ็ขอ้มลู

เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำาก่อนเริ่มโครงการ ส่วนครั้งที่ 2 

หลงัจากเราทำากจิกรรมครบแลว้คนืขอ้มลูใหช้มุชน เพ่ือ

ติดตามความเปลี่ยนแปลง และเก็บตกข้อมูลที่มองข้าม

ไปในการสำารวจครั้งแรก” ไหม อธิบาย

เข้าใจเขา...เข้าใจเรา

การแก้ไขปัญหาน้ำาในแม่น้ำาของชุมชนคงไม่สามารถ

ทำาได้ภายในกลุ่มแคบๆ ท่ีมีเพียงเด็กและเยาวชนไม่ก่ีคน 

พวกเขาจึงวางแผนขยายแนวร่วมกับเด็กเยาวชนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในและต่าง

โรงเรียน รวมทั้งหาแนวทางฟ้ืนฟูบนฐานข้อมูลร่วมกับ

ชุมชนในงานบุญกลางบ้าน ณ หอประวัติเมืองแกลง  

งานประเพณีท้องถิ่นท่ีมีคนจากหลากหลายตำาบล 

แวะเวียนมาเยี่ยมชม

ฟร้อง เล่าว่า วิธีขยายแนวร่วมจะใช้การจัดค่าย

อบรมน้องๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้ติดตัวไปตั้งแต่เด็ก 

และคาดหวงัวา่นอ้งๆ จะไปบอกเล่าใหผู้ป้กครองรบัรูว้า่ 

เราพาเขาทำากิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนการคืนข้อมูลให้

ชุมชนก็เพื่อบอกให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น เทศบาลตำาบลรู้ว่า ข้อมูลที่เราขอเจ้าหน้าที่มา  

เราเอาไปทำาอะไร และได้อะไรเพิ่มเติมกลับมาบ้าง

ทั้งนี้ พวกเขาให้เหตุผลท่ีเน้นทำากิจกรรมกับกลุ่ม

เป้าหมายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้นว่า  

การทำากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพต้องคำานึงถึงวัยวุฒิ

ของผู้นำาโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

“พวกเราอยูช่ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย การชกัชวน

เพือ่นรุน่เดยีวกันมาทำากจิกรรม ทำาไดย้าก เพราะเพือ่น

จะไม่ค่อยฟัง แต่น้องๆ ยังมีความเกรงใจรุ่นพี่อยู่บ้าง 

แต่เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาด้วย น้องเขาจะซนซ่ึงเรา

ต้องอดทน และต้องไม่ทำาตัวเครียดหรือจริงจังเกินไป” 

ไหม กล่าว
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เพื่อชักชวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมค่ายอบรมวิธีวัดคุณภาพน้ำา กลุ่มเยาวชนจึงขอ 

ความรว่มมอืจากโรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืกและโรงเรยีนเมอืงแกลงวทิยา ออกไปประชาสมัพนัธโ์ครงการ

หน้าเสาธงให้น้องๆ ที่สนใจทำากิจกรรมมาลงชื่อเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

“ค่าย”	เครื่องมือสร้างการเรียนรู้

การจัดค่ายอบรมคร้ังแรกมีกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน เป็นการจัดค่ายแบบไม่ค้างคืน 

ทำากิจกรรมต้ังแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น พร้อมท้ังชวนเพ่ือนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพาน้องๆ ทำาค่าย

หรือเป็นพี่เลี้ยงด้วย โดยมีเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมถึง 22 คน แต่ละคนแบ่งหน้าที่ตามความสนใจและ

ความถนัด

ฟรอ้ง รบัหนา้ทีด่แูลฐานสตัวห์นา้ดนิ เปน็การตรวจสอบสิง่มชีวีติในดนิรมิตลิง่ทีส่ะทอ้นถงึคณุภาพ

น้ำาบริเวณนั้น ส่วนไหม ทำาหน้าที่ดูแลฐานสัมภาษณ์ชุมชน ให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับวิธีการเข้าหาและ

พูดคุยกับผู้ใหญ่เมื่อต้องลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลตามบ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีฐานชีวภาพที่ได้รับ

ความร่วมมือจากเพ่ือนในช้ันเรียนเป็นพ่ีเล้ียงช่วยให้ความรู้ ส่วนเอิร์น รับหน้าท่ีดูภาพรวมของค่ายท้ังหมด

ไหม เล่าเสริมว่า การทำางานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ต้องใช้

ความอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจริงมีท้ังคนท่ีให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ 

“บางคนไม่อยากตอบคำาถาม เขาก็เมินหน้าหนี บางคนพูดจาส่อเสียดใส่เรา สิ่งที่เราทำาได้คือ 

อย่าตอบโต้ ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนคนอื่นให้เข้ามาช่วยคุยหรือรับช่วงต่อ แต่ละคนในทีม 

ต้องไว้ใจกัน ไม่ว่าชาวบ้านจะว่าอะไรต้องยิ้มรับไว้ก่อน เพราะถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเรา แล้วเรา

จะไปทำางานกับใคร” 

ส่วนค่ายครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นหลังกิจกรรมงานบุญกลางบ้านนั้น ทำากิจกรรมลักษณะเดียวกับครั้งแรก 

เพือ่เปรียบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งการจดัค่ายครัง้แรกและครัง้ที ่2 ทีมี่การปรบัปรงุแก้ไขขอ้บกพร่อง

บางอย่าง แต่คร้ังน้ีปรับให้น้องๆ แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ครบทุกฐาน จากเดิมหน่ึงกลุ่มหน่ึงฐาน แล้วใหต้วัแทน

กลุ่มออกมานำาเสนอข้อมูลให้กลุ่มอื่นรับทราบ แต่ที่พลาดไปคือทั้ง 2 ครั้งเราไม่ได้ทำาแบบประเมินวัด

ความเข้าใจของน้องๆ เลยไม่รู้ว่าน้องได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน สนุกและเข้าใจจริงหรือเปล่า

“บางคนไม่อยากตอบค�าถาม เขาก็เมินหน้าหนี บางคนพูดจาส่อเสียด
ใส่เรา ส่ิงที่เราท�าได้คือ อย่าตอบโต้ ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยน
คนอื่นให้เข้ามาช่วยคุยหรือรับช่วงต่อ แต่ละคนในทีมต้องไว้ใจกัน
ไม่ว่าชาวบ้านจะว่าอะไรต้องยิ้มรับไว้ก่อน เพราะถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือ
แล้วเราจะไปท�างานกับใคร”
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ในฐานะคนดูแลภาพรวมของงาน เอิร์น ประเมิน

ภาพรวมของคา่ยทัง้ 2 ครัง้ว่า เปน็ทีน่่าพอใจ เพราะเหน็

ความรว่มมือทีเ่กดิขึน้จากการชกัชวนและบอกตอ่ๆ กนั

ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ค่ายครั้งที่ 2 เราตั้งใจชวน

เด็กประถมศึกษาจากโรงเรียนอื่นมาเพิ่มด้วย มีน้องๆ 

มาประมาณ 18 คน จำานวนนอ้ยกวา่เดมิเพราะเปน็ชว่ง

ปดิเทอม ทำาใหก้ารประสานงานยากขึน้ แตม่ทีัง้กลุม่เดมิ

และคนใหม่ที่น้องๆ ชวนกันมาเอง

ทั้งนี้ จากการลงสำารวจแม่น้ำาด้วยตัวเองและจาก

การพานอ้งๆ ไปรว่มสำารวจ พวกเขาไดท้ำาแผนทีแ่สดง

ขอบเขตการทำากิจกรรมพัฒนาแม่น้ำาประแสไว้ให้ 

รุ่นน้องนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

“จบค่ายแรก พวกเราสรุปผลการทำากิจกรรมไป

ประกาศหน้าเสาธงอีกครั้ง เพราะถ้าหากไม่ประกาศให้

คนอ่ืนรู้ เขาก็ไม่รู้ว่าเราทำาอะไร ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร 

การสร้างการมีส่วนร่วมต้องบอกให้คนรับรู้ให้ได้มากท่ีสุด” 

เรียนรู้และสัมผัสชุมชน

นอกจากการปลูกฝังจิตสำานึกให้เด็กและ

เยาวชนรัก หวงแหน และเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การสร้าง

ความตระหนักรู้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นส่ิงที่ไม่ควร

มองข้าม

“งานบุญกลางบ้าน” งานประจำาปีของอำาเภอท่ีมี

การแสดงและมีงานออกร้านต่างๆ มากมาย เพื่อดึงดูด

ความสนใจของคนในชุมชน จึงถูกกลุ่มเยาวชนนำามาใช้

เป็น “เครื่องมือ” เผยแพร่ข้อมูลจากการสำารวจแม่น้ำา

ประแส โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ “อยากให้คนใน

ชุมชนรับรู้” 

นิทรรศการภายในบูธโครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือ

ใส่ใจพัฒนาแม่น้ำาประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก 

ประกอบด้วย การนำาเสนอประวัติแม่น้ำาประแสย้อนไป

ถึงครั้งที่น้ำาในแม่น้ำาเน่าเสีย จนทางการออกระเบียบ
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และบทลงโทษจนน้ำากลบัมามสีภาพดขีึน้อกีครัง้ กระทัง่ปจัจบุนัทีค่นเริม่ปลอ่ยปละละเลยทิง้ขยะมลูฝอย

และก่อมลพิษทางน้ำาจากพฤติกรรมการใช้น้ำาในครัวเรือนของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์กลับตาลปัตร จากท่ีคาดหวังให้คนในชุมชนรับรู้ แต่กลับมีคนสนใจบูธ

นทิรรศการของพวกเขานอ้ยมาก ฟรอ้ง ผูร้บัหนา้ทีแ่ตง่ตวัตุก๊ตาให้เปน็จดุเดน่เพือ่ออกไปดงึความสนใจ

ของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในงาน วิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานบุญกลางบ้านครั้งนั้นว่า 

เกิดจากการประสานงานผดิพลาด ทำาใหบ้ธูเขา้ไปอยูใ่นจดุทีค่นมองไมเ่ห็น และใกลเ้วทีการแสดง 

จนไม่สามารถพูดบรรยายอะไรได้ รวมทั้งไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนพลงช้างเผือก 

รับทราบอย่างทั่วถึง

ฟร้อง อธิบายเสริมว่า งานนี้ไม่ได้มีเพียงชาวบ้านจากชุมชนพลงช้างเผือกมาร่วมงานเท่านั้น  

แต่เป็นชาวบ้านทั้งตำาบล มองอีกแง่หน่ึงถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ 

แม่น้ำาให้คนในชุมชนอื่นๆ ได้รับรู้ด้วย แต่เพราะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนชุมชนพลงช้างเผือกซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้าหมายหลักรู้ก่อน คนที่เข้ามาในบูธส่วนใหญ่จึงมาจากชุมชนอื่นที่ได้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากแม่น้ำาประแสเน่าเสีย

“เขาอาจรับรู้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวอะไรกับเขา แต่ถ้าคนในชุนชนพลงช้างเผือกรับรู้ มันเกี่ยวข้อง

กับเขาโดยตรง” ฟร้อง กล่าว

ส่วนเอิร์น วิเคราะห์การทำางานของทีมว่า เน่ืองจากท่ีผ่านมาเด็กและเยาวชนขาดความสัมพันธ์ท่ีดี

กับชุมชน ดังน้ัน การรวมตัวกันทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนจึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เท่าท่ีควร คิดว่า

จะลงชุมชนจริงจังกว่านี้ แต่จัดสรรเวลาให้พร้อมเพรียงกันยาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งการเรียนและ

การทำาโครงการ แล้วเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเน่ืองให้ชุมชนรับรู้ว่าโครงการของเรา

ทำาอะไรไปแล้วบ้าง แทนที่จะดึงผู้ใหญ่ให้เข้ามา

ร่วมได้มากกว่าน้ี เขาก็วางเฉยและไม่ค่อยให้

ความร่วมมือ

บทเรียน...นอกห้องเรียน

บทเรียนจากการทำาโครงการสอนใหพ้วกเขาเขา้ใจอยา่งลกึซึง้วา่ ความลม้เหลวไมม่อียูจ่รงิ เวน้เสยี

แต่ว่าจะยอมแพ้ไปเสียก่อน 

“บทเรียนจากในห้องเรียนสอนให้เก่ง แต่บทเรียนจากการทำากิจกรรมข้างนอกสอนให้อยู่เป็น 

ซึ่งการจะใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ให้เป็นด้วย” ไหม กล่าว

“เวลาอยู่ในห้องเรียนกดดันเพราะมีการแข่งขัน แต่กิจกรรมนอกห้องเรียนสร้างความร่วมมือ 

และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน ช่วยให้เกิดความสุขและความสนุกในการทำางาน” ฟร้อง 

เปรียบเทียบ

“บทเรียนจากในห้องเรียนสอนให้เก่ง 
แต่บทเรียนจากการท�ากิจกรรม
ข้างนอกสอนให้อยู่เปน็ ซึ่งการจะ
ใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน 
เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ให้เปน็ด้วย”
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ถงึแม้ระหวา่งทางตอ้งเจอกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งกะทนัหนั ทัง้เปลีย่นทมี 

เปล่ียนพื้นที่ และเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหา 

ไมน่อ้ย แตก่ระบวนการเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้ระหวา่งทำาโครงการทีส่อนทักษะการ

คิดวิเคราะห์ และทำาให้พวกเขาเรียนรู้ว่า การวางแผนงานระยะยาวอย่าง

ละเอียดและมีแบบแผนต่อเนื่อง รวมทั้งการวางแผนสำารองไว้เป็นเรื่อง

สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจะช่วยให้จัดสรรเวลาในการเรียน

และทำากิจกรรมได้ดีขึ้น

เอิร์น สะทอ้นวา่ โครงการนีส้รา้งความเปล่ียนแปลงทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชัดเจน 

โดยเฉพาะเรื่องความกล้าแสดงออกด้านการพูดในที่ชุมชน จากเดิมเป็นคน

ไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้คนจำานวนมาก ตอนนี้การจับไมค์พูดกลายเป็นเรื่องธรรมดา

ไปแล้ว ที่สำาคัญโครงการนี้ทำาให้ต้องขยันกว่าเดิม มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบ

ที่เราต้องแบ่งเวลาให้ได้ ผลการเรียนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำากิจกรรม 

แล้วทิ้งการเรียนหรือทำาทั้ง 2 อย่างให้ดี ที่แน่ๆ การทำากิจกรรมนอกห้องเรียน

ทำาให้รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและรู้จักการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำารวจคุณภาพน้ำาครั้งที่ 2 เป็นเครื่องการันตี 

อยา่งหน่ึงวา่ การใหข้อ้มลูแกช่มุชนทำาให้ชาวบา้นใหค้วามรว่มมือในการดแูล

รักษาแม่น้ำาประแส สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ขยะในแม่น้ำาลดลงและ

คุณภาพน้ำาที่ได้จากการทดสอบอยู่ในระดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชน

ยังได้รับกำาลังใจและคำาชื่นชมจากคนในชุมชนหนาหูขึ้นเมื่อลงพื้นที่

“ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่างานของเรา แต่จะดีย่ิงขึ้นไปอีกถ้าทุกคนช่วยกัน”  

เอิร์น กล่าว

โครงการ ว.ส.วยัใสรว่มมือใสใ่จพฒันาแมน่้ำาประแสกบัชุมชนพลงช้าง

เผือก กำาลังบอกเราว่า ผลลัพธ์จากการทำางานบางครั้งอาจไม่ได้อย่างใจคิด 

แต่การคิดต่อยอดและลงมือปรับปรุงการทำางานไปเรื่อยๆ ด้วยการแก้ไข

ปัญหาที่ต้นเหตุจะช่วยสร้างสรรค์ผลลัพธ์ให้ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างแน่นอน
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โครงการ ว.ส.วัยใสร่วมมือใส่ใจพัฒนา
แม่น�้าประแสกับชุมชนพลงช้างเผือก
ที่ปรึกษา รัชนี พรมจันทร์

ทีมงาน

ธัญวรัตน์ ช่างทอง 

ธีรวัฒน์ ตาลเสี้ยน

พรกนก จำาเนียร
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น้ำ ใสได้ถ้าใส่ใจ
โครงการน�้าใสใจ Relation
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“คลองบางใหญ”่ สายน้ำาหลกัของจงัหวดัภเูกต็ ไหลผา่นอำาเภอกระทู ้อำาเภอเมอืงภเูกต็ แลว้ไหล

ลงสู่ทะเล ในอดีตลำาคลองเล็กๆ แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางล่องเรือสำาเภาขนาดใหญ่ท่ีใช้ติดต่อค้าขาย  

แต่ภาพจำาในอดีตกลับแตกต่างจากวันนี้โดยสิ้นเชิง วันนี้คลองบางใหญ่คับแคบ ตื้นเขิน และเต็มไปด้วย

ตะกอนสีเขียวคล้ำา บางคร้ังส่งกล่ินเน่าเหม็นคละคลุ้งไปท่ัว แม้ปัญหาน้ำาเน่าเสียคลองบางใหญ่ไม่ใช่ 

เรือ่งใหม่ แตก่ย็งัไมส่ามารถแกไ้ขได้อยา่งเปน็รปูธรรม เมือ่เหน็ปญัหานกัเรยีนจากโรงเรยีนสตรภีเูกต็

จึงรวมตัวกันทำาโครงการน้ำาใสใจ Relation เพื่อให้น้ำาในคลองบางใหญ่กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง 

โดยทีมงานประกอบด้วย ปอ-กษมา พจนตันติ หนุ่ย-ณัฐกานต์ เห้ียมหาญ เอ็ม-ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์ 

เบลล์-รัชนีมล พรศิริวงศ์ ซิต้ี-แคทรีน นิติธรรมธาดากุล ศุภาวรรณ อินทร์แก้ว ฟร้อนท์-วิภวานี แก่นหิน 

เพราะสายน�้าคือชีวิต

ตลอดระยะทางราว 17 กิโลเมตรของคลองบางใหญ่ ที่มีต้นน้ำาอยู่บริเวณน้ำาตกกระทู้ ไหลผ่านทั้ง

ชุมชน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน 5 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ตั้งอยู่บริเวณ

ชว่งกลางของลำาน้ำา ทีผ่า่นมาโรงเรียนแหง่นีท้ำาหนา้ทีเ่ฝา้ระวงัคณุภาพน้ำาในคลองบางใหญม่าโดยตลอด 

เพราะอยากเห็นนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาลำาน้ำาให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน โดยจัดอบรมให้ความรู้

นักเรียนเรื่องการทำาน้ำาหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบำาบัดน้ำาบริเวณที่ไหลผ่านโรงเรียน  

รวมทั้งจัดกิจกรรมนักสืบสายน้ำา เพื่อให้นักเรียนได้สำารวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำาด้วยตัวเอง 
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ปอ บอกว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นโอกาสดี

ที่ทำาให้ทีมงานได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์

และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะการ 

ใช้ชีวิต เพราะต้องคิดและลงมือทำากิจกรรมด้วยตนเอง 

ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

และปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบกับนักเรียนโรงเรียน 

สตรีภูเก็ตได้เรียนรู้เรื่องน้ำาหมักอยู่แล้ว โรงเรียนเองก็ม ี

นโยบายส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันดูแลคลองบางใหญ่ 

ถ้าน้ำาเน่าเมื่อไรทุกคนจะได้กลิ่นเหม็นทันที จึงเป็น

หน้าที่ของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้อง

ช่วยกันเฝ้าระวังเพ่ือจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงที พอมี

โครงการปลูกใจรักษ์โลกเข้ามา ยิ่งเป็นโอกาสให้ได้

ค้นหาแนวทางที่ดีกว่าการใช้น้ำาหมักหรือวิธีเดิมๆ  

แต่เม่ือได้เรียนรู้จากวิทยากรกระบวนการโครงการปลูกใจ

รกัษโ์ลก ทำาใหท้มีงานเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ และตอ้งคดิใหม ่

เมื่อรู้ว่าน้ำาหมักไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำาเน่าเสีย 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

หนุ่ย บอกว่า เป้าหมายของโครงการน้ำาใส 

ใจ Relation คือ ต้องการให้กลุ่มเยาวชนและชุมชน 

รู้ถึงสาเหตุที่ทำาให้น้ำาในคลองบางใหญ่เน่าเสีย เพื่อ

นำาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 

“เราต้องการนำาเสนอข้อมูลให้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำา

หรือคนที่อยู่ในภูเก็ตเห็นว่า ถ้าวันน้ีเราไม่ช่วยกันดูแล

รักษาคลองให้ดี อีก 10 ปีข้างหน้าพวกเขาต้องพบกับ

อะไรบ้าง” 

ขณะที่เบลล ์ให้เหตุผลที่ต้องใช้คำาว่า “คนที่อยู่ใน

ภูเก็ต” เพราะภูเก็ตมีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็น

จำานวนมาก จากการสำารวจพบว่า มีคนภูเก็ตดั้งเดิมอยู่

เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่

ทำาใหค้นท่ีอยูใ่นภเูกต็ส่วนใหญ ่ไม่มีความรกัและผกูพนั

กับชุมชน เพราะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง  

จึงไม่นึกอยากมีส่วนร่วมดูแลรักษาสายน้ำาแห่งนี้

“เราจะว่าเขากไ็มไ่ด้ เพราะขนาดตวัเราเองเมือ่กอ่น 

ยังไม่นึกอยากทำาให้อะไรดีขึ้น” เบลล์ กล่าว

รู้...เหตุแห่งปัญหา

ทีมงานบอกว่า การนำาส่ิงท่ีสำารวจมาเป็นฐานข้อมูล 

เพือ่ฉายใหเ้หน็สภาพความเสือ่มโทรมของแหลง่น้ำา

และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

จะช่วยสร้างกระแสให้คนเห็นปัญหาและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง 

“แมจ้ะเราชว่ยกนับำาบดัน้ำามากเพยีงใด น้ำาในคลอง

ก็ไม่มีทางดีข้ึนได้ ถ้าคนท่ีอยู่ต้ังแต่ต้นน้ำาไปจนถึงปลายน้ำา

ไม่ร่วมมือด้วย เลยคิดว่า การสร้างความตระหนักให้คน

ร่วมมือกัน น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าทำา

กันเองเพียงไม่กี่คน เพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้อง

แก้ที่คน” ปอ อธิบาย

ดว้ยเหตนุีท้มีงานจงึวางแผนสำารวจคลองบางใหญ่

ทีม่รีะยะทางราว 17 กโิลเมตร เพือ่ให ้“รู”้ สภาพลำาน้ำา

ในปัจจุบัน โดยรู้แรกคือทีมงานต้องรู้สภาพคลอง

และสาเหตุของการเกิดน้ำาเน่าเสีย รู้ท่ีสองคือ ต้อง

ทำาใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนและคนในชมุชนรูถ้งึปญัหา

และผลกระทบตอ่ชวีติของพวกเขาทัง้ในปจัจบุนัและ

อนาคต 

เอ็ม เล่าถึงแผนการสำารวจว่า ทีมงานแบ่งลำาน้ำา

ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 2 จุด ได้แก่ ต้นน้ำาบริเวณน้ำาตก

กระทู ้โซนกอ่สรา้งและหา้งสรรพสนิคา้ กลางน้ำาบรเิวณ

“แม้จะเราช่วยกันบ�าบัดน�้ามากเพียงใด น�้าในคลองก็ไม่มีทางดีขึ้นได้ ถ้าคนที ่
อยู่ตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้าไม่ร่วมมือด้วย เลยคิดว่า การสร้างกระแสให้
คนร่วมมือกัน น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าท�ากันเองไม่กี่คน
เพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องแก้ที่คน”
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ชุมชนแออัดก่อนถึงโรงเรียน และบริเวณที่ไหลผ่าน

โรงเรยีนไปแลว้ และปลายน้ำา เริม่จากปลายโรงเรยีนไป

จนถึงสะพานหินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเผาขยะก่อนไหล

ออกสู่ทะเล จากนั้นนำาค่าที่วัดได้มาเปรียบเทียบเป็น 

ค่าตัวแทนคุณภาพน้ำาตลอดลำาคลอง

ทั้งนี้ การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใช้หลักเกณฑ์ 

ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ ประกอบด้วยค่า pH 

แสดงความเปน็กรดดา่งของน้ำา ซึง่น้ำาเสยีจะมีสภาพ

ความเป็นกรดมาก อุณหภูมิจะบ่งบอกปริมาณ

ออกซิเจนในน้ำา ส่วนความขุ่นใสวัดจากตะกอนและ

สารแขวนลอยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำา 

และสิ่งมีชีวิตจำาพวกสัตว์ตัวเล็กในน้ำาที่เป็นตัวชี้วัด

ความสะอาด รวมถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้าง

โดยรอบ ไม่วา่จะเปน็ตำาแหนง่ทอ่น้ำาทิง้ คราบน้ำามนั 

และพิกัดโรงงาน หรือจุดต้องสงสัยท่ีน่าจะเป็นสาเหตุ

ทำาให้น้ำาเน่าเสีย

“ท่อน้ำาท้ิงมีเยอะมาก เป็นท่อเล็กท่อน้อยนับ

จำานวนไม่ไหว ระหว่างสำารวจถ้าเจอคราบน้ำามัน เราจะ

ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน กำาหนดพิกัดให้รู้เลยว่าเราเจอ

ตรงจุดไหน” เอ็ม กล่าว

ดว้ยความยาวของลำาน้ำาและจดุสำารวจทีมี่หลายจดุ 

ทมีงานตอ้งใชเ้วลาสำารวจถงึ 3 ครัง้ โดยครัง้แรกมเีพือ่น

ในช้ันเรียนอาสาเข้ามาช่วย แต่หลังจากนั้นจำานวน 

ผู้สำารวจก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 3 คน 

ในครั้งที่ 3 

“อาจเพราะเป็นช่วงปิดเทอมพอดี แล้วก็รู้สึกว่า 

ไปหลายคนไม่คล่องตัว เลยอาสาไปกันเองแค่ 3 คน 

เพื่อความรวดเร็ว” ปอ อธิบาย

นอกจากการสำารวจข้อมูลแหล่งน้ำา ทีมงานยัง

ลงพืน้ทีส่ำารวจความคิดเหน็ของผูค้นท่ีอาศัยอยูร่มิน้ำาใน

บริเวณ 1 กิโลเมตรรอบโรงเรียนด้วย เพื่อสอบถาม 

ถึงความรู้สึกต่อปัญหามลพิษทางน้ำา เช่ือมโยงไปถึง

พฤติกรรมการใช้น้ำาของแต่ละบุคคล และการสำารวจ 

ครั้งนี้เองที่ทำาให้ทีมงานรู้ว่า จังหวัดภูเก็ตมีคนจาก 

ตา่งถิน่มาอาศยัอยูเ่ปน็จำานวนมาก แตด่ว้ยเวลาทีจ่ำากดั

ทำาให้พวกเขาสุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ได้เพียง 20 คนเท่านั้น
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“ส่วนใหญ่คนจะบ่นว่าไม่ชอบน้ำาเน่าเสีย เพราะมีกล่ินเหม็น แต่เม่ือให้เสนอวิธีแก้ไข ก็ไม่มีใคร 

มองย้อนกลับไปท่ีตัวเองว่าจะทำาอะไรได้บ้าง มีแต่เสนอแนะให้ทางราชการหรือคนอื่นเข้ามาช่วย”  

แกม้ใจ กลา่วดว้ยความนอ้ยใจ กอ่นจะสรปุผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสำารวจคลองบางใหญ่

ต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำาท่ีสาวไปถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางน้ำาเบ้ืองต้นได้ว่า 1. ปัญหามลพิษทางน้ำา

ในคลองบางใหญม่จีดุเริม่ตน้จากจุดเชือ่มตอ่ระหวา่งตน้น้ำากบักลางน้ำาบรเิวณท่ีมหีา้งสรรพสินคา้

และโรงพยาบาล และ 2.ปัญหาการทิ้งขยะลงในลำาคลองของชาวบ้านในชุมชนริมน้ำา เกิดขึ้นจาก

ความบกพร่องด้านการบริหารจัดการขยะที่ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหน่วยงาน

ราชการ อันเน่ืองมาจากจำานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีชุมชนริมน้ำา

เกิดใหม่หลายแห่งและบางแห่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด

“จากจุดสำารวจต้นน้ำาลงมาแค่ 3 กิโลเมตร ผลสำารวจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่ต้องใช้ 

แว่นขยายเราก็เห็นแล้วว่าสีน้ำาเปล่ียนไป พอใช้แว่นขยายส่องหาสัตว์น้ำาตัวเล็กๆ อย่างชีปะขาว จิงโจ้น้ำา 

ท่ีเคยพบบริเวณต้นน้ำา หรือแม้แต่กุ้งปลาแทบไม่มีให้เห็น ค่า pH เป็นกรดมากข้ึน และเม่ือหยดสารทดสอบ

ลงไปก็พบว่าน้ำามีสารที่มีในผงซักฟอกเจือปนอยู่” แก้มใจ กล่าว

“ทีมงานตระหนักดีว่า การเผยแพร่ข้อมูลจากการส�ารวจให้กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม “รู้” ต้องน�าเสนอด้วยภาษาและรูปแบบแตกต่างกัน เช่น 
นักเรียนในโรงเรียน ใช้ค่า pH ความเปน็กรดเปน็ด่าง หรืออุณหภูมิ
เปต็ัวอธิบายข้อมูลได้ แต่ส�าหรับคนทั่วไป เราต้องแปลงค่าเหล่านั้น
ให้เข้าใจง่ายด้วยการเปรียบเทียบกับส่ิงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวัน”

215



เรียนรู้อดีต...สร้างปัจจุบัน...เพ่ืออนาคตที่ดี

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ ฟรอ้นท ์บอกวา่ พวกเขาตอ้งสบืคน้ไปถงึ ประวตัคิวามเปน็มาของ

คลองบางใหญแ่ละการใชป้ระโยชน ์รวมถงึวถิชีวีติและการประกอบอาชพีรมิฝัง่คลองในอดตีจาก

ลุงไชยยุทธ ปิ่นประดับ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 จากศูนย์การเรียนรู้บ้านเหมือนแร่ อำาเภอกะทู้ 

จังหวัดภูเก็ต ทำาให้ทีมงานรู้ว่า คลองบางใหญ่เป็นเส้นทางทับถมของโคลนจากการล้างเหมืองแร ่

ในอดีต ถึงแม้จะมีการขุดลอกคลองทุกปี แต่ตะกอนที่ทับถมจากกิจการเหมืองแร่มานานนับสิบปี และ

ตะกอนใหม่ที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด จนลำาน้ำาตื้นเขิน และเป็นสาเหตุให้

เกิดน้ำาท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง

แผนงานที่เตรียมไว้สร้างกระแสในขั้นตอนสุดท้ายของการทำาโครงการ คือ การจัดนิทรรศการที่ 

คิดว่าจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในตลาดใหญ่ อำาเภอเมืองภูเก็ต ทั้งนี้ ทีมงานตระหนักดีว่า  

การเผยแพร่ข้อมูลจากการสำารวจให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม “รู้” ต้องนำาเสนอด้วยภาษาและ

“จากเด็กไม่ตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ จนผู้ปกครองกังวลว่า
เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ที่ไหนได้บ้าง กระบวนการท�างานในโครงการพัฒนาความคิดให้ใช้ชีวิต
อย่างมีเหตุผลมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือ 
เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเปน็เด็กชอบโดดเรียนมาเข้าเรียนทุกคาบ 
ด้วยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเอง”
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รปูแบบแตกตา่งกนั เชน่ สำาหรบันักเรยีนในโรงเรยีน 

ใช้ค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่าง หรืออุณหภูมิ เป็น

ตัวอธิบายข้อมูลได้ แต่สำาหรับคนทั่วไป เราต้อง

แปลงคา่เหลา่นัน้ใหเ้ขา้ใจงา่ย ดว้ยการเปรยีบเทยีบ

กับสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน เช่น คุณภาพน้ำา

เหมือนน้ำาซักผ้า เหมือนน้ำาโค้ก เพื่อทำาให้คนรับรู้

และเข้าใจง่ายขึ้น

แต่ด้วยข้อจำากัดของเวลา ประกอบกับภาระที่ต้อง

ทบทวนตำาราเรียนเพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ทำาให้พวกเขายังไม่สามารถส่งมอบความรู้ที่มีอยู่ให้ 

คนทั่วไปรับรู้ได้

ยิ่งท�า...ยิ่งเปลี่ยน	

แม้การทำาโครงการจะเดินไปไม่สุดทางอย่างที่ 

ตั้งใจไว้ แต่ก็สร้างการเรียนรู้ให้ทีมงานไม่น้อย โดยปอ 

บอกว่า สิ่งที่เธอได้รับมากกว่าผลลัพธ์และเกียรติบัตร

คือ “โอกาสที่ได้เจออุปสรรค” จากการทำาโครงการ 

เพราะในอนาคตเมือ่เตบิโตขึน้ เธอตอ้งพบเจออปุสรรค

มากมายเข้ามาในชีวิต เลยรู้สึกดีที่การทำากิจกรรม 

ครั้งนี้ทำาให้เธอได้ออกไปรู้จักโลกภายนอกมากขึ้น 

อุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาถือเป็นประสบการณ์ 

ในการเตรียมความพร้อมให้เธอ 

ทักษะการบริหารจัดการความคิด เป็นส่ิงที่ปอ 

ได้รับติดตัวมาจากการทำาโครงการ ในฐานะผู้นำาทีม 

เพื่อนๆ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ปอทำาหน้าที่ผู้นำา

ได้เป็นอย่างดี ใช้เหตุผลในการทำางาน และรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น “เวลาวางแผนงานเราต้องนำา

ความคิดของทุกคนมารวมกันให้ได้ เพราะความคิด

ของทุกคนมีคุณค่า ส่ิงท่ีหลายๆ คนช่วยกันคิดเม่ือมา

รวมกันย่อมดีกว่าความคิดของคนๆ เดียว” 

ส่วนทีมงานที่เหลือ ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า 

เข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้เกียรติบัตรเป็นผลงาน

ในประวัติของตัวเอง แม้ว่าเดิมทีจะเคยรับรู้ปัญหา 

คลองบางใหญอ่ยูบ่า้ง แตก่ไ็มเ่คยใสใ่จหรอือยากเขา้มา

มีส่วนร่วมแก้ปัญหาเลยสักนิด

ขณะที่ซิตี้ สะท้อนว่า ความใสสะอาดของน้ำาจาก

ต้นน้ำาที่ไปเห็นด้วยตาตัวเอง เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ

ที่ทำาให้เธอและเพื่อนๆ มุ่งมั่นตั้งใจทำางานต่อไป  

“น้ำาจากต้นน้ำาใสและมีคุณภาพดีมาก อยู่ที่ว่าคนริมน้ำา

จะช่วยกันไหม”

จากเดก็ไมต่ัง้ใจเรยีนและใชช้วีติไรส้าระไปวนัๆ 

จนผูป้กครองกงัวลวา่เรยีนจบมัธยมศกึษาตอนปลาย 

แล้วจะสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนได้บ้าง 

กระบวนการทำางานในโครงการพฒันาความคดิใหซิ้ตี้

ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่
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เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ เธอเปลี่ยนตัวเองจากเด็กที่ชอบโดดเรียน 

มาเข้าเรียนทุกคาบ ด้วยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเอง

ส่วนแก้มใจ บอกว่า จากประสบการณ์ทำาโครงการร่วมกับเพื่อน ทำาให้รู้ว่า

ตัวเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะได้คิดและทำาในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะ

ทำาได้ “เหน็อะไรแลว้จะคดิตลอดวา่จะทำาใหด้ขีึน้ไดย้งัไงบา้ง ถา้เปน็เมือ่ก่อน

คงไมค่ดิขนาดนี ้ตอนนีก้ลายเปน็คนทีใ่หค้วามสำาคญักบัสิง่แวดลอ้มรอบตวั

และคนรอบข้างมากขึ้น” 

แม้โครงการน้ำาใสใจ Relation ของกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังเดิน

ไปไมถ่งึเปา้หมายทีว่างไว ้แตพ่วกเขาหวงัวา่ภาพอนาคตทีส่รา้งขึน้ จะชว่ยขยาย

ขอบเขตจนิตนาการใหค้นในชมุชนหันมาใสใ่จและดแูลรกัษาคลองบางใหญอ่ยา่ง

จริงจัง

“เราตัง้ใจวา่การนำาเสนอขอ้มลูของเราจะใหค้นในชมุชนเลอืกชวีติของ

ตัวเอง ระหว่างทุกข์กับปัญหาน้ำาเน่าเสีย หรือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมา

ช่วยพัฒนาคลองให้ดีข้ึน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองภูเก็ต” ปอ ขยายภาพเป้าหมายอย่างชัดเจน

จากเด็กเมืองที่ใช้ชีวิตประจำาวันด้วยการทำาส่ิงเดิมๆ ซ้ำาๆ ตื่นเช้ามา 

ไปโรงเรียน ทำาการบ้านอ่านหนังสือ กวดวิชา แทบจะไม่เคยคิดดึงศักยภาพ

ที่มีอยู่ในตัวมาใช้ แต่โครงการปลูกใจรักษ์โลกได้ทลายกำาแพงนั้น นำาพา 

พวกเขาเดนิสุูเ่สน้ทางใหมข่องการเรยีนรูจ้ากการลงมอืทำา เพ่ือเปน็ฐานทนุ

ให้พวกเขาใช้ดำาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
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โครงการน�้าใสใจ relation 
ที่ปรึกษาโครงการ ทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ

ทีมงาน

กษมา พจนตันติ ณัฐกานต์ เหี้ยมหาญ

ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์ รัชนีมล พรศิริวงศ์

แคทรีน นิติธรรมธาดากุล ศุภาวรรณ อินทร์แก้ว

วิภวานี แก่นหิน

219



220



221

การจัดการดิน
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ไส้เดือนที่รักษ์ดิน
โครงการลดการใช้สารเคมีในการทำนา 
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เพราะคิดหา “ช่องทาง”  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมาโดยตลอด เมื่อรู้ข่าวโครงการ

ปลูกใจรักษ์โลก ครูสุรพล ยะคำาป้อ แห่งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่ 

จึงไม่อาจน่ิงเฉย ชักชวนลูกศิษย์ให้เข้ามาทำาโครงการ โดยมมีิ้นท์-พรธิรา ปันวัง เป็นตัวตั้งตัวตีชักชวน

เพื่อนๆ ร่วมห้องเรียน ซึ่งได้แก่ เกณฑ์-ชาลิสา โปธาสินธุ์ พอแต-กนิษฐา หล้ามา น้ำาฝน-นวพร 

คล้ายพวก ภาพ-สุพัตร โสมสุริยฉาย ดือที-สมโภชน์ ดูลอย เอฟ-พิษณุศักดิ์ ทองสา ซอ-ดวงฤทธิ์ 

ดูลอย จะลา-วรชัย หน่ามือ และเนย-วริศรา เขียนปัญญา ทำาโครงการลดการใช้สารเคมีในการ

ทำานา โดยมิ้นท์ขอใช้พื้นที่จำานวน 2 ไร่จากป้า เป็นพื้นที่เรียนรู้ของทีมงาน

คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามศักยภาพทีมงาน

แต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก พ่ีเล้ียงโครงการพาทบทวนโจทย์ปัญหา 

ศักยภาพของทีม และความสอดคล้องของประเด็นการทำางานในด้านต่างๆ ทีมงานค้นพบว่า  

การทำาโครงการลดการใช้สารเคมีในการทำานาเป็นเรื่องใหญ่ และช่วงเวลาในการทำาโครงการกับ

ฤดูทำานาไม่สอดคล้องกัน ทีมจึงทบทวนบริบทของพ้ืนท่ีชุมชนใหม่อีกคร้ัง พบว่า ตำาบลแม่ต่ืน 

ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่บุเขาหา่งไกล แวดลอ้มไปดว้ยบรรยากาศของปา่เขาทีง่ดงาม ทวา่แมต่ืน่กไ็มไ่ดห้ลดุรอด

จากเส้นทางของเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมี เพราะประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำาการเกษตรในระบบ 
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พนัธะสญัญาทีป่ลกูพชืเชงิเดีย่ว เชน่ ขา้วโพด พรกิ และ

มะเขือเทศ พ้ืนที่การเกษตรในชุมชนจึงอาบชโลมด้วย

สารเคมทีางการเกษตรตอ่เนือ่งยาวนาน สง่ผลใหผ้นืดนิ

เส่ือมสภาพ คลายความอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน 

สารเคมีท่ีตกค้างก็ส่งผลต่อคุณภาพน้ำา สุขภาพของ

เกษตรกร และคุณภาพของพืชผัก อีกทั้งการใช้สารเคมี

ยังมีค่าใช้จ่ายสูง

สภาพปัญหาที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน ทำาให้ทีมงาน

เห็นว่า น่าจะทำาโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรตระหนักถึง

ผลกระทบจากการใช้สารเคมี จากแนวทางคร่าวๆ ที่ 

ร่วมกันคิด ถูกนำาไปหารือกับครูสุรพลจนได้ข้อสรุปว่า 

อยากจะทำาประเด็นฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสำาคัญต่อการทำาการเกษตร 

โดยเริ่มจากการสร้างทางเลือกในการผลิตพืชผัก 

สวนครวัทีล่ดการใชส้ารเคมเีพือ่บรโิภคภายในชมุชน

จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนประเด็นทำางาน และ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มจาก The Youth of Green Society 

เป็น กลุ่มไส้เดือนดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น 

การทำางาน ด้วยทีมงานเปรียบตนเองเหมือนไส้เดือนที่

ทำาหน้าที่ปรับปรุงผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

ส�ารวจให้รู้ทิศทาง	พ้ืนที่	คน	งาน

ทีมงานร่วมกันกำาหนดขอบเขตพื้นที่การทำางาน

ครอบคลุม 7 หมู่บ้านในตำาบลแม่ต่ืน คือ บ้านใหม่ 

บ้านหลวง บ้านโป่ง บ้านทุ่งขาม บ้านต้นปิ่น บ้านห้วย

แม่หก และบ้านห้วยระดูก โดยวางแผนสำารวจผลกระทบ

จากการใช้สารเคมีในการทำาเกษตร ซ่ึงทีมงานได้ช่วยกัน

ออกแบบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมี

ประเด็นหลักๆ คือ สุขภาพ ค่าใช้จ่าย และสภาพดิน  

โดยข้อมูลด้านสุขภาพทีมงานได้ประสานขอข้อมูล

จาก อสม. และสาธารณสุขที่มาตรวจสุขภาพของ

ชาวบ้านเป็นหลัก ส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายและเรื่อง

สภาพดินทีมงานจะสอบถามจากชาวบ้านโดยตรง 

ในการสำารวจทมีงานใชว้ธิแีบง่พืน้ทีล่งเกบ็ขอ้มลู  

โดยยึดหลักใครอยู่หมู่บ้านใดให้รับผิดชอบหมู่บ้านน้ัน 

แล้วนำาข้อมูลที่ได้มารวบรวมไว้ ซึ่งผลของการสำารวจ

พบว่า ชาวบ้านคิดว่าการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

สร้างรายได้ที่ดี ไม่ค่อยคำานึงถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพ

หรือสิ่งแวดล้อม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน

การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนอยู่แล้ว 

ส่วนข้อมูลทางด้านสุขภาพพบว่า ผลการตรวจสารเคมี

ตกค้างในกระแสเลือดของคนทั้ง 7 หมู่บ้าน โดย อสม. 

และสาธารณสุข มีกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเพียง 10 

เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 60 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ใน

ภาวะที่เป็นอันตรายถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

สำาหรับข้อมูลสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินพบว่า 

ผนืดนิส่วนใหญย่งัคงความอดุมสมบรูณ ์เพราะเกษตรกร

ในพืน้ทีบ่างรายพยายามบำารงุรกัษาดนิโดยการปลกูพชื

ตระกลูถัว่หลงัการทำานาเพ่ือบำารงุดนิ แตม่บีางพืน้ที ่เชน่

บ้านห้วยแม่หก ซึ่งทำาการเกษตรในระบบพันธะสัญญา

อยา่งเขม้ขน้ จงึใชส้ารเคมใีนปรมิาณมาก อยา่งไรกต็าม 

ชาวบ้านหลายคนสะท้อนว่า เริ่มตระหนักถึงแนวโน้ม

ของการเสื่อมสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก

เมื่อทราบถึงสภาพของพื้นที่ ทีมงานได้ร่วมกัน

คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเพ่ือเชิญชวนเข้าร่วม

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว เปรียบเทียบระหว่าง

แปลงที่ใช้สารเคมีและแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี เพราะ

เป็นเด็กในพื้นที่ การคัดเลือกตัวแทนชาวบ้านจึงทำาได้

ไมย่าก แตค่วามยากอยู่่ที่ก่ารเขา้ไปเชญิชวนใหค้รวัเรอืน

เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงทีมงานแต่ละคนต่างงัด

กลยุทธ์ที่หลากหลาย ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์

ของโครงการ ทั้งใช้ความเป็นลูกหลานอ้อนให้ญาติมิตร

ในชุมชนร่วมกิจกรรม บางหมู่บ้านก็ได้ประสานกับ 

ผู้นำาชุมชนเพื่อขอเข้าร่วมประชุมประจำาเดือนของ

หมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแนะนำา

โครงการ และถามความสมคัรใจจากครัวเรอืนเปา้หมาย
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ครัวเรือนต้นแบบท่ีกระจายตัวอยู่ครบท้ัง 7 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยน้ำาขาว 6 ครัวเรือน บ้านห้วยแม่หก 

6 ครัวเรือน บ้านห้วยระดูก 4 ครัวเรือน บ้านใหม่ 6 ครัวเรือน บ้านห้วยดินหม้อ 2 ครัวเรือน  

ส่วนบ้านหลวงที่ส่วนมากทำานาไม่มีครัวเรือนต้นแบบ แต่เปลี่ยนเป็นบ้านสันต้นปิน 6 ครัวเรือน  

รวมทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีลูกหลานเป็นนักเรียนในช้ันเรียนเดียวกันกับทีมงาน  

ซึ่งจะมีส่วนช่วยติดตามผล

ขยายผลความรู้

แปลงผักสวนครัวที่ปลูกเปรียบเทียบ ชาวบ้านเลือกปลูกผักที่บริโภคเป็นประจำา เช่น กวางตุ้ง  

ผักกาด ต้นหอม ผักชี โดยมีทีมงานอาสาเข้าไปช่วยเป็นแรงงานในการยกแปลงและปลูก พร้อมทั้ง

ติดตามบันทึกผลการเติบโตของพืชเป็นระยะ โดยระหว่างทางของการทดลองปลูกพืช ทีมงานได้

ออกแบบแผ่นพับซึ่งมีเนื้อหาของโครงการ และผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสุขภาพกาย สภาพดิน 

และค่าใช้จ่าย ที่รวบรวมจากการสำารวจจำานวน 200 ชุด ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 

เมื่อมีความรู้ทีมงานจึงมองหาโอกาสขยายผล เห็นว่าที่ อบต. มีการจัดตลาดนัดอินทรีย์ 

ทุกวันพฤหัสบดีอยู่แล้ว พวกเขาจึงประสานงานขอจัดเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี

แก่เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ โดยขอความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนท่ีมาให้ 

ความรู้ พร้อมๆ กับแจกแผ่นพับที่ทีมงานทำาไว้ 

แผน่พบั 200 ชดุถกูแจกออกไปใหช้าวบา้นอยา่งทัว่ถงึ แม้จะตัง้ใจทำาแผน่พบัมาอยา่งด ีแตที่มงาน

ก็เห็นปัญหาว่า แผ่นพับของพวกเขาเต็มไปด้วยตัวหนังสือ และตัวอักษรเล็กเกินไป ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตา 

ไม่ค่อยดีและชาวบ้านบางส่วนอ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านหนังสือไม่ได้ แผ่นพับที่ชาวบ้านได้รับจึงดู

ไร้ประโยชน์ เมื่อเห็นเช่นนี้ทีมงานบางส่วนจึงอาสาช่วยอ่านแผ่นพับให้ชาวบ้านฟัง ภาพของนักเรียน

ที่พูดคุยและน่ังประกบอ่านแผ่นพับให้ชาวบ้านฟังอย่างตั้งใจ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดย

ปราศจากการวางแผน

เรื่องจริงนอกห้องเรียน

การติดตามผลการทดลองของทีมงานพบว่า ครัวเรือนต้นแบบเน้นปลูกพืชไว้บริโภคในครอบครัว 

โดยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ การทำาปุ๋ยหมัก และการจัดการเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว 

แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมี โดยอ้างว่า ใส่นิดหน่อยเพื่อให้ผักโตแล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอก

บำารุงเพิ่ม 

“ตอนทดลองเหน็ไดชั้ดเลยว่า กะหล่ำาแปลงทีไ่มใ่ชส้ารเคม ีผลผลติไมง่าม มแีมลงกนิ แตก่ม็ผีลผลติ

เพียงพอที่จะเก็บไว้กินในครอบครัวได้ ส่วนแปลงที่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ผักสวยกว่า  

ซึ่งแปลงนี้ชาวบ้านเอาไปขาย” ทีมงาน เล่า

ข้อค้นพบเรื่องความเคยชินในการเพาะปลูก และพฤติกรรมรู้แต่ก็ยังทำาของชาวบ้าน คือ

ความจริงที่ทีมงานได้รับรู้ และยอมรับว่าครัวเรือนต้นแบบยังมีการใช้สารเคมี โดยเฉพาะปุ๋ย  
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เพือ่บำารงุใหพื้ชโต แตก่ม็กีารลดการใชส้ารเคมกีำาจดั

ศัตรูพืช ถือเป็นแนวโน้มที่ดี 

ขณะเดียวกัน ทีมงานได้พยายามเรียนรู้เพื่อหา 

ทางเลือก โดยศึกษาจากตัวอย่างคนที่ใช้ปุ๋ยคอก และ

สารไล่แมลงชีวภาพจากสะเดา ซึ่งในชุมชนมีคุณยาย

แขก เป็งหล้า ที่มีการผลิตในวิถีดังกล่าว แปลงเกษตร

หลังบ้านของคุณยายแขกจึงกลายเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ของ

ทีมงาน ที่คอยแวะเวียนกันไปช่วย ไปดู เป็นประจำา 

บรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไปอย่าง

สนุกสนาน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ

ทีมงานประเมินผลงานของตนเองว่า สำาเร็จ 70 

เปอร์เซ็นต์ โดยมองว่า อย่างน้อยชาวบ้านก็เกิดความ

ตระหนักรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี และมีพฤติกรรม 

ลดการใช้ปุย๋เคม ีสารเคมกีำาจดัศตัรพูชืในพชืผกัสวนครวั 

ที่ปลูกไว้บริโภคและขาย แต่ยังไม่สามารถลดการใช้ 

สารเคมีในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในระบบเกษตรพันธะ

สัญญาได้

 แต่สิ่งที่ทีมงานได้เรียนรู้คือ ประสบการณ์ชีวิต

จริงนอกห้องเรียนที่เกิดจากการเอาตัว เอาใจลงไป

สัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ความรู้ที่

เคยรู้แต่ทางทฤษฎี เชื่อมต่อกับความรู้เชิงประจักษ์

ทีเ่หน็จากการสำารวจขอ้มลู การสมัผสักบัวถิกีารผลิต

ของเกษตรกร ทีอ่าจไมง่ดงามอยา่งท่ีคดิ ทีมงานบาง

คนเป็นลูกหลานเกษตรกร แต่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง

การเพาะปลูกอย่างลึกซ้ึง เพราะพ่อแม่เป็นห่วง 

อยากใหเ้รยีนหนงัสอือยา่งเดยีว จนเกดิชอ่งวา่งของ

การรับรู้

“หลังจากที่ไปทำางานในชุมชน หนูได้ความรู้และ 

ได้ปฏิบัติจริง ได้ทักษะกระบวนการในการเข้าหาผู้ใหญ่ 

การพูดความรู้ใหม่ๆ เช่น ไปสัมภาษณ์เกษตรกรเรื่อง

การปลูกพืช หนูเพิ่งรู้ว่าการที่เขาปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อ

บำารุงดินแล้วไปปลูกนาอีกรอบ และบางรายก็เอาฟาง

ไปกลบ เผา แต่ละคนจะมีทักษะในการทำาเกษตร 

ไมเ่หมอืนกนั การไดรู้แ้ละไดล้งพืน้ทีไ่ปเหน็จรงิๆ วา่เขา

228



ทำากันแบบน้ี แม้จะเป็นความรู้ใหม่เอามาตอบข้อสอบไม่ได้ แต่มีประโยชน์ เพราะแม่ทำานา ก็น่าจะนำาไป

ใช้ในชีวิตประจำาวันได้” มิ้นท์ เป็นตัวแทนสะท้อนบทเรียน

มิติใหม่ของความรู้	และผู้รู้

การเรยีนรูด้งักลา่วสง่ผลทัง้ในมติขิองความรู ้กลา่วคอื กอ่นทำางานทมีงานคดิวา่ ตนเองเปน็

ผู้รู้ และจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร แต่เม่ือทำางานจริงสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือ พวกเขาได้

เรียนรู้จากเกษตรกรมากกว่า มิติของพฤติกรรมในครอบครัวที่ทีมงานหลายคนเริ่มหันมาใส่ใจ 

ช่วยเหลือครอบครัวในการทำาการเกษตรมากขึ้น และมิติของการพัฒนาทักษะชีวิต ท่ีต้องปฏิสัมพันธ ์

กับผู้คน ทำาให้ทีมงานเรียนรู้วิธีการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำางานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

ซึ่งทีมงานสะท้อนว่า เป็นการเตรียมตัวสู่วัยทำางานในอนาคต

พอแต ได้สะท้อนความเปล่ียนแปลงของเธอว่า เดิมเป็นเด็กติดบ้าน ไม่ชอบออกไปไหน ไม่เข้าสังคม 

แต่เมื่อทำาโครงการนี้ ต้องทำาหน้าที่เป็นเลขาจดบันทึก ทำาให้ต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ยิ่งไปเจอ

อากาศร้อน ย่ิงไม่ชอบ ในช่วงแรกๆ ต้องฝืนใจอย่างมาก แต่เม่ือต้องทำาบ่อยๆ เข้า ก็เร่ิมชินในท่ีสุด

“แต่ตอนนี้ชินแล้ว หนูว่าแบบนี้ดีกว่า ปกติไม่มีใครรู้จัก ขนาดคนข้างบ้านยังไม่รู้จัก ญาติก็ไม่รู้จัก

ถา้ไปไหนเกดิอุบตัเิหตไุมม่ใีครรูจ้กัเขากไ็ม่อยากช่วย แตน่ีมี่คนรูจั้กวา่เปน็ลูกหลานคนแถวบา้น มีปญัหา

เขากอ็ยากชว่ยเรา” พอแต เลา่ขอ้ดขีองการเปน็ท่ีรูจ้กั พรอ้มเสรมิวา่ คนทีด่ใีจทีส่ดุในการเปลีย่นแปลง

ครั้งนี้ของเธอคือแม่ ที่ยินดีอย่างมากที่ลูกเปิดตัวสู่โลกภายนอก
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คือที สะท้อนเพิ่มเติมว่า การทำางานโครงการ ทำาให้ได้เรียนรู้เรื่องการ

วางแผนการทำางานอยา่งเปน็ระบบ การแบง่งานกนัทำา ซึง่ตอ้งพิจารณาจาก 

ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของเพือ่น โดยการทำางานทีผ่า่นมา

แม้จะมีช่ือแกนนำาในโครงการ 10 คน แต่ในการทำางานจริงมีเพ่ือนๆ ร่วมห้องอีก 

30 คน คอยชว่ยเหลอืสนบัสนนุ ซึง่การทีไ่ดท้ำางานรว่มกนั ชว่ยสรา้งความสมัพนัธ์

ที่ทำาให้เพื่อนทั้งห้องสนิทสนมกับมากขึ้น อีกทั้งพบว่า เพื่อนๆ ที่ไม่ค่อยกล้า 

ออกความเห็น ไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่เม่ือทำางานด้วยกันและสนิทกันมากข้ึน 

เวลาลงพื้นที่มีเพื่อนๆ ไปด้วย เพื่อนจะมีความกล้าที่จะถาม ช่วยกันมากขึ้น 

“การทำางานเราจะไม่กดดันเพ่ือน ทำาให้เขากล้าขึ้น เพราะเขาได้ฝึกปฏิบัติ

จริงๆ แล้วพอได้ลงมือทำามันก็ไม่ได้ยากอย่างท่ีเขาคิด เห็นได้ชัดตอนลงพื้นที่ 

รอบ 2 รู้สึกว่าเพื่อนมีความกล้ามากขี้น” คือที เล่า 

จากเด็กห้องคิงส์ท่ีเรียนเก่ง มีชีวิตอยู่ในกรอบตำารา การทำาโครงการ

ทำาใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูโ้ลกของความจรงิทีต่า่งจากทฤษฎใีนหนงัสอื การกา้ว

ออกจากห้องเรียนมาเรียนรู้ชุมชน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพความ

เป็นไปของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่มากขึ้นว่า มีทั้งความพร้อม และยังมี

ความขาดแคลนอีกหลายด้าน ดังนั้นพวกเขาจึงปวารณาตัวว่า จะเลือกเส้น

ทางการเรียนที่จะสามารถหวนคืนกลับมาทำางานเพื่อพัฒนาถิ่นเกิดของ

ตนเอง
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โครงการลดการใช้สารเคมีในการทำนา
ที่ปรึกษาโครงการ สุรพล ยะคำาป้อ

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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การรกุคบืของนายทนุทีเ่ข้ามาสง่เสรมิเกษตรกรทำาการเกษตรแบบพนัธะสญัญา ทำาลายวถิชีวิีตของ

ผู้คนชนบทในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะชุมชนบ้านแบก ตำาบลนาทอง อำาเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ท่ีในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าว

และปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลขายในชุมชน แต่ 90 เปอร์เซ็นต์ของวิถีชีวิตดังกล่าวหายไปทันที 

เมื่อมีนายทุนเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแคนตาลูป เพื่อจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทต่างชาติ

จากที่เคยทำาเกษตรแบบพ่ึงตนเอง ก็เปลี่ยนเป็นเกษตรแบบพันธะสัญญา ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทั้ง 

ปุ๋ย สารเคมี ไปจนถึงอุปกรณ์ในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ถูกส่งตรงมาจากบริษัท เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ก็ขนย้ายเข้าสู่โรงงานทั้งหมด การใช้ชีวิตประจำาวันของคนในชุมชนเร่ิมเปลี่ยนไป น้ำาที่เคยด่ืมกินจาก

บ่อน้ำาธรรมชาติก็ต้องซื้อกินแทน ดินเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ พืชผักท้องถิ่นหากินยากขึ้น... 

3	ปีของการ	“ปลุกส�านึก”	รักชุมชน

เมื่อเห็นปัญหาดังกล่่าว กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนจึงคิดทำาโครงการลดมลพิษพลิกฟื้นชีวิตดิน

ขึ้นในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2558 พัฒนามาเป็นโครงการสองวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมาย

ระยะยาวคือต้องการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนกลับมาพ่ึงพาตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยทำาให้

ครอบครวัและคนในชมุชนเลง็เหน็ถงึผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร และปรบัเปล่ียน

มาใช้วิธีดั้งเดิมแบบปลอดสารพิษ เป็นการทำาเกษตรแบบรักส่ิงแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว 

ยังขยายขอบเขตโครงการไปสู่เร่ืองวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักและหวงแหนในวิถี

ความเป็นอยู่ดั้งเดิมในท้องถิ่นอีกด้วย
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เมื่อประเด็นการทำาโครงการครอบคลุมท้ังด้าน

การเกษตร สิ่งแวดล้อม การบริโภค และวัฒนธรรม

ด้วยเหตุนี้เส้นทางการขับเคลื่อนโครงการในปีแรก  

จึงเน้นไปที่การสร้างกลุ่มเครือข่ายภายในชุมชน ทั้งเด็ก

เยาวชนในโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญา 

ผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง และชาวบ้าน ส่วนปีที่ 2 เน้นไป

ที่การเฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร 

และค่อยๆ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทำาเกษตร

แบบปลอดภัยแก่ชาวบ้าน ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม

ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำาหมักและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี

 ในปีที่ 3 การทำางานของกลุ่มก้าวหน้าขึ้นอีกข้ัน 

ด้วยการเพ่ิมเน้ืองานด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินข้ึนมา โดย

กลุม่เยาวชนจะแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบทำากจิกรรมเฉพาะ

เจาะจงลงไปแต่ละเรื่อง ทั้งด้านวัฒนธรรม การบริโภค 

การเกษตร และสิง่แวดลอ้ม แลว้นำาทกุเรือ่งมาเชือ่มโยง

ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

วัฒนธรรมเชื่อมร้อยวิถีชีวิต

จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ทำาให้ 

กลุ่มเยาวชนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน... งานบุญบ้าน 

หรืองานบุญเบิกฟ้า เป็นงานประเพณีประจำาปีที่มี 

ต้นกำาเนิดมาจากชุมชนบ้านแบกท่ีปฏิบัติกันมาแต่โบราณ 

โดยมีพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว การแสดงความเคารพต่อ 

พระแม่โพสพและพระแม่ธรณี ด้วยเคร่ืองบูชาสักการะ

และการหาบปุ๋ยคอกไปใส่ในนาข้าวเพ่ือบำารุงดิน งานบุญ

เบิกฟ้าจึงเป็นประเพณีที่เช่ือมร้อยวิถีเกษตรกรรมที่ใช้

ประโยชน์จากผืนดินและดินฟ้าอากาศอย่างแยกไม่ออก

ขันหมากเบ็งหรือพานพุ่มใบตอง สำาหรับใช้เป็น

พานเครือ่งบชูาในพธิกีรรมทางศาสนา เปน็อกีส่ิงหนึง่ที่

กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนสนใจเข้ามาเรียนรู้ เพื่อเก็บ

รักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ แล้วนำาไปถ่ายทอดให้กลุ่ม 

เป้าหมายได้เรียนรู้ต่อไป

“เราเห็นคนเฒ่าคนแก่ทำางานประดิดประดอย 

ขันหมากเบ็งและตั้งใจร่วมประเพณีบุญเบิกฟ้าทุกปี  

ก็สงสัยอยากรู้ว่าเขาทำาไปทำาไม เลยคิดว่าน่าจะเก็บ

ข้อมูล แล้วนำามาเผยแพร่ให้เยาวชนคนอ่ืนๆ รู้ด้วย” 

แฟ้ม-ลักษณ์ฑิณี สิงกาโม ้กล่าว

การเขา้ไปทำาความรูจ้กัและเรยีนรูภ้มูปิญัญาดัง้เดมิ

ของกลุ่มเยาวชน เกิดขึ้นเพราะพวกเขาได้ลงไปสัมผัส 

คลุกคลีลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ชาวบ้าน จากเดิมท่ีเคยเห็นแต่

มองผา่น เมือ่ไดพ้ดูคยุ สอบถามดว้ยตวัเอง จงึมองเหน็

ความน่าสนใจจนนำาไปสู่การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

“ตอนสัมภาษณ์จะมีข้อมูลบางจุดท่ีชาวบ้านบอกว่า

จำาไม่ค่อยได้แล้ว หรือไม่แน่ใจ หน้าที่ของเราคือ ค้นหา

ขอ้มูลเพือ่ความถกูตอ้ง เช่น ถามจากผูใ้หญห่ลายๆ คน 

หรือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต...เราทำาหน้าที่ส่งต่อ 

ความรูใ้หค้นอืน่ ขอ้มลูเราตอ้งไมค่ลาดเคลือ่น เพือ่สรา้ง 

ความน่าเชื่อถือให้ตัวเองในสายตาผู้ใหญ่ด้วย” พริก-

ปรียารัตน์ โสฬส กล่าว

ขยายผล...ส่งต่อความรู้

3 ปีของการ “บ่มเพาะความรู้” จากรุ่นสู่รุ่น 

กิจกรรมค่ายสองวัยหัวใจสีเขียว 2 วันแบบไม่ค้างคืน 

จึงเกิดขึ้น พวกเขาหวังใช้เวทีนี้เผยแพร่ความรู้ด้าน

การเกษตร สิ่งแวดล้อม การบริโภค และวัฒนธรรม 

ทีเ่รยีนรูแ้ละสบืคน้มาสง่ตอ่ไปยงัเดก็และผูป้กครอง

จำานวน 15 ครัวเรือนที่มาร่วมกิจกรรม มีผู้รู้ 4 คนคือ 

ถาวร หารละคร ใหค้วามรูเ้รือ่งการทำาน้ำาหมกัชวีภาพ 

ยายนวล สีอุ่นลี ให้ความรู้เรื่องการทำาขันหมากเบ็ง 

นิคม ศรีมาตร ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา

ของหมู่บ้านในอดีต และยายทา สิงกาโม้ ให้ความรู้

เร่ืองการทำาการเกษตรปลอดภัย และเพ่ือให้การจัดค่าย

ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกเขาได้ผนวกเรื่องการทำา

โครงงานของน้องๆ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ต้องเก็บ 

รายละเอียดค่ายสองวัยหัวใจสีเขียว เพื่อนำาไปต่อยอด

ทำาโครงงานในปีถัดไปอีกด้วย
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กล่าวได้ว่า ค่ายครั้งนี้สัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมกิจกรรม นักเรียนที่จะเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อทำาโครงงาน และผู้รู้ในชุมชน องค์ประกอบเรื่องเวลา

จึงเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่สุดของการจัดค่าย เนื่องจากต้องตรวจสอบเวลาว่างของทุกฝ่าย รวมทั้งติดต่อ

ประสานงานทุกฝ่ายล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ปัญหาคือกลุ่มเยาวชนไม่มีเวลา

เตรียมการ เนื่องจากติดภาระการเรียนและการสอบวัดมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และปีที่ 6 ทำาได้ดีที่สุดแค่ประชุมงานเพียง 1 วันก่อนจัดค่ายเท่านั้น

“ค่ายนี้เรากำาหนดวันแล้วเลื่อนมาหลายครั้ง เพราะจัดตารางไม่ได้ จนไม่สามารถเลื่อนได้อีกแล้ว 

ถ้าเลื่อนน้องๆ ชั้น ม.2 ตอนนั้นจะไม่มีข้อมูลสำาหรับนำาไปทำาโครงงานชั้น ม.3 ส่วนพวกเราก็ติดสอบ 

ได้ประชุมและเตรียมสถานที่ตอน 6 โมงเย็นก่อนวนัจัดค่าย แล้วยังต้องออกไปเก็บผักในสวนมาเตรียม

เป็นตัวอย่างผักปลอดภัยให้เด็กและผู้ปกครองดู กว่าจะเก็บผักเสร็จก็ 2 ทุ่ม แล้วมาเตรียมอย่างอื่นต่อ 

ฉุกละหุกมาก” แฟ้ม กล่าวและว่า แถมกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงานก็ไม่เป็นไปตามคาด เน่ืองจากวันจัดค่าย

ตรงกับวันแข่งกีฬาสีขององค์การบริหารส่วนตำาบล บทเรียนจากการลงพื้นที่สำารวจชุมชนและจัดค่าย

ครั้งนั้น ทำาให้พวกเขาเรียนรู้ว่า การทำางานกับชาวบ้านต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำาวันและ

ปฏิทินกิจกรรมของคนในชุมชน 

“ช่วงเก็บข้อมูลพวกเราต้องใช้เวลาช่วงเย็นถึงค่ำาเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน เพราะตอนกลางวัน 

แต่ละบ้านต้องออกไปทำาเกษตร พอมาจัดค่ายเรากำาหนดวันตามที่เราสะดวก ไม่ได้ดูปฏิทินกิจกรรม

ชุมชนเลย แถมยังไปชนกับงานกีฬาสีอีก ทำาให้มีคนมาร่วมงานน้อย แกนนำาเยาวชนหลายคนก็เป็น

นกักฬีาด้วย การจัดกิจกรรมวนันัน้เลยคอ่นขา้งวุน่วาย เพราะทมีงานตอ้งวิง่ไปวิง่มาแขง่กฬีาสแีลว้กลบั
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มาจัดค่ายอีก ดังนั้นต่อไปเวลาจะจัดกิจกรรมกับชุมชน

ต้องดูปฏิทินกิจกรรมชุมชนก่อน การวางแผนงานอย่าง

ไม่รอบคอบเป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึงของการทำาโครงการ 

ต่อไปเวลาทำากิจกรรมอะไร นอกจากระบุลงในปฏิทิน

การทำางานแล้ว เราต้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 

อาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถควบคุมการจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่วางไว้ได้” วิน-ณัฐวุฒิ 

ป้องโพนทอง กล่าว

 

ใช้	“ส่ือ”	ส่งต่อคุณค่าและ 
ความหมายโครงการ

การสง่สารใหก้ลุม่เป้าหมายได้รบัรูข้้อมูลตอ้งอาศัย

สื่อกลาง ละครเร่ นิทานเล่าเรื่อง และบอร์ดนิทรรศการ

กลางหมู่บ้าน คือส่ิงท่ีกลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนเลือกใช้ 

เพื่อสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย

3 ปขีองการรว่มโครงการปลกูใจรกัษโ์ลก ทำาให้กลุม่

ฮกันะเชยีงยนืมี “ตน้ทนุบคุคล” ทีเ่ปน็เด็กและเยาวชน 

ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกรซึ่งได้รับการปลูกฝังจิตสำานึก

เกี่ยวการทำาเกษตรปลอดภัยมาก่อน จึงไม่ยากที่จะใช้

ต้นทุนที่มีอยู่มาขับเคลื่อนงานในโครงการสองวัยใส่ใจ 

ส่ิงแวดล้อมในปีนี้ โดยมี 15 ครอบครัวของกลุ่ม 

ยวุเกษตรกรเปน็ครอบครวัเปา้หมาย ซ่ึงทัง้ 15 ครอบครวั

มีจดุเดน่ที ่กลุ่มยวุเกษตรกรไดน้ำาความรูแ้ละภมิูปญัญา

การปลูกผกัแบบปลอดภยัไปเผยแพรแ่กผู้่ปกครอง ทำาให้

แตล่ะครอบครวัสามารถปลกูผักสวนครวัรบัประทานเอง

ได้ในครัวเรือน

ในคา่ยนอกจากจะมกีารมอบแผน่ปา้ย ครอบครวั

เกษตรปลอดภัย ให้แก่ครอบครัวต้นแบบแล้ว ยังเปิด

พื้นท่ีให้กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ได้รับการฝึกฝนการแสดง

ละครเร่ร่วมกับรุ่นพี่ฮักนะเชียงยืน ได้แสดงละครเร่เรื่อง 

เมล็ดพันธุด์ัง้เดมิ ซึง่มีเนือ้หาเกีย่วกบัวถิกีารทำาเกษตร
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แบบดัง้เดมิของชมุชน รวมถงึโทษภยัของการใชส้ารเคมี

ในการทำาการเกษตรต่อหน้าผู้ปกครอง 

“ผูป้กครองยังไม่เคยเหน็น้องๆ แสดง รูแ้ตว่า่นอ้งๆ 

ขออนุญาตมาซ้อมละคร มาทำากิจกรรมกับรุ่นพี่ พอได้

เห็นการแสดงแต่ละคนชมลูกไม่ขาดปาก น้องๆ ก็รู้สึก

ภูมิใจในตัวเอง ผู้ปกครองก็ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเด็กๆ ได้ 

เรียนรู้และฝึกฝนอะไรมาบ้าง” แฟ้ม กล่าว 

กิจกรรมวันแรกหลังจากแต่ละครอบครัวได้เรียนรู้

ภูมิปัญญาจากผู้รู้ทั้ง 4 ฐานแล้ว วันที่ 2 จึงเป็นการ 

สรุปองค์ความรู้ด้วยการ วาดนิทานเล่าเรื่อง ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่กลุ่มเยาวชนนำามาใช้ถอดบทเรียนความรู้ที่

ยุวเกษตรกรแตล่ะคนไดร้บัจากการทำากิจกรรมในวันแรก 

โดยลำาดับแรกให้น้องแต่งนิทานของตัวเองก่อน เพื่อผูก

เรือ่งราวจากทัง้ 4 ฐาน หลงัจากนัน้กใ็หว้าดออกมาเป็น

นิทาน แล้วนัดวันส่งรูปเล่ม เพื่อให้น้องๆ นำากลับไปทำา

เป็นการบ้านร่วมกับผู้ปกครอง การสื่อสารและรับสาร

ด้วยภาพช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และ

จดจำาได้อย่างแม่นยำามากขึ้น 

นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย

หนึ่งที่กลุ่มเยาวชนต้องการส่งต่อข้อมูลชุมชนที่ได้จาก

การสำารวจในตอนแรก ศาลากลางบ้านหมู่ 1 ซ่ึงเป็น

จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านที่มีตลาดนัด และเป็นสถานที่

ที่ผู้ใหญ่มักนัดแนะกันมาประชุม ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของ

ผังข้อมูลชุมชน แผนที่หมู่บ้าน และรายละเอียดของผู้รู้

ท้ัง 4 ท่าน และประเด็นความรู้ด้านการเกษตร ส่ิงแวดล้อม 

การบริโภค และวัฒนธรรมทั้งหมด

กลุ่มเยาวชน เล่าว่า ย้อนกลับไปเม่ือ 3 ปีก่อน  

ตาถาวรเป็นผู้รู้ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชน

โดยสิ้นเชิง แต่หลังจากกลุ่มเยาวชนมุมานะทำางาน 

ต่อเนื่องถึง 2 ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ในปีที่ 3 ตาถาวรจึง

อาสาเข้ามาให้คำาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้าน

ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอย่างเต็มที่

“จากที่เรียนรู้มาทั้งหมด ในตอนนี้เป็นแค่การ

เรียนรู้ที่ยังไม่ได้นำาไปปฏิบัติจริง ความก้าวหน้าใน

อนาคตต้องลงมือทำาและเรียนรู้จากการทำาด้วย ไม่ใช่

จากข้อมูล อย่าทำาอะไรเพ่ิมมากกว่าน้ี หากยังไม่ได้

ลงมือทำาอย่างจริงจัง” วิน ถ่ายทอดสิ่งที่ตาถาวรกล่าว

ในที่ประชุม
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แม้ไม่ถึงเป้าหมาย...แต่ได้เรียนรู้

หากให้ประเมินผลการทำางานของตัวเอง วิน บอกว่า เป้าหมายที่อยากเห็นครอบครัวต้นแบบทั้ง 

15 ครัวเรือน หันมาปลูกผักปลอดภัยรับประทานเองสำาเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดการมีส่วน

ร่วมจากกลุ่มยุวเกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีภาระเรื่องการเรียน ไม่มีเวลาดูแลแปลงผัก หรือกระถาง

ผักสวนครัวเล็กๆ ที่ปลูกไว้ที่บ้าน 

“กลายเปน็วา่นอ้งเรยีนรู ้บอกตอ่ผูป้กครอง ผูป้กครองมาเรยีนรูร้ว่มกบัเดก็ สดุทา้ยผูป้กครองเปน็

คนทำา เพราะน้องๆ ไม่มีเวลาทำา” วิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม แฟ้ม บอกว่า ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบจากความไม่พร้อมของทีมงาน สิ่งที่

เกิดขึ้นเกินความคาดหมายของพวกเขา คือ ความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มน้องๆ นักเรียนใน

โรงเรียนที่สนใจทำากิจกรรมอย่างเต็มที่ “เขารับฟังสิ่งที่เราบอกแล้วนำาไปทำาต่อ เช่น นำาผักกลับไปปลูก

ในกระถางเล็กๆ ที่บ้าน เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่เราให้ความรู้แล้วบอกให้เขาทำา...คิดว่า

ถ้าทีมของเราจัดสรรเวลาได้ดีกว่าน้ี มีความพร้อม และมีสมาธิในการทำางานมากกว่าน้ี ผลงานท่ีออกมา

น่าจะดีขึ้น ซึ่งเราก็ต้องพยายามต่อไป” 

ส่วนความสัมพันธ์ภายในกลุ่มนั้น โอ-ณัฐวุฒิ ศรีอันจันทร์ บอกว่า การทำางานเป็นทีมทำาให้ 

พวกเขารู้จักรู้ใจกันมากขึ้น ถึงแม้จะมีความไม่พอใจในการทำางานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ความไว้ใจกัน 

ทำาให้ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนมีโอกาสสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาได้ โดยคนอ่ืนก็พร้อมที่จะ 

รับฟัง
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“เรื่องน่าหนักใจของกลุ่มเรามากที่สุด คงเป็น

เร่ืองความไม่กระตือรือร้น ชอบเรียกประชุมกะทันหัน 

ทำาใหไ้มไ่ดค้ดิวางแผนทำากจิกรรมอยา่งรอบคอบ พอไป

ทำากิจกรรมจริงๆ ก็ขาดๆ เกินๆ อย่างตอนจัดค่ายกับ

นอ้งๆ กจิกรรมของเราขาดสสีนั เครง่เครยีดเกนิไป รูส้กึ

ว่าน้องๆ ไม่สนุก แค่ทำาไปตามหน้าที่” แย๊ค-สตรีรัตน์ 

ไววิลาศ กล่าว

แย๊ค เล่าต่อไปว่า ถึงแม้จะไม่มีปัญหาในการทำางาน

กับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน แต่เธอรู้ตัวเองว่า เธอไม่ชอบเด็ก 

และมักจะเข้ากับรุ่นน้องไม่ได้ แต่กระบวนการของ

โครงการทำาให้เธอต้องปรับใจใหม่ ซ่ึงต้องอาศัย

ความอดทนเป็นอย่างมากในช่วงแรก

“มันรู้สึกรำาคาญไปทุกอย่าง พูดอะไรก็รู้สึกว่าเขา 

ไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูด แตต่อนนี้นิ่งขึ้นมาก รู้สึกรำาคาญ

เดก็นอ้ยลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ทีส่ำาคญัคอื เมือ่กอ่นเปน็

คนปากไว พูดไม่คิดจนเพ่ือนโกรธ แต่ตอนน้ีจะคิด

ก่อนพูด และสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้น”

ด้าน พริก สะท้อนจุดอ่อนของตัวเองว่า เธอมี

ปญัหาในการสือ่สารกบัเพือ่นในกลุม่ เนือ่งจากไมม่ัน่ใจ

ในตัวเอง ทำาให้หลายครั้งรู้สึกอึดอัดคับข้องใจในการ

ทำางาน แต่เม่ือสถานการณ์บังคับให้คนที่มีโลก 

ส่วนตัวสูงอย่างเธอต้องทำางานร่วมกับผู้อ่ืน เธอจึง

ตอ้งปรับตวั อดทนและพยายามถา่ยทอดส่ิงทีต่วัเอง

ต้องการสื่อสารออกไปให้ได้ “มันก็ต้องปรับท่ีตัวเอง 

เพราะถ้าเราพูดไม่รู้เรื่อง ก็คงไม่มีใครอยากฟังเราพูด” 

ส่วนวิน ท้ังท่ีเป็นเยาวชนนอกชุมชนบ้านแบก แต่ก็

พยายามสละเวลามาทำาโครงการอย่างเต็มท่ี พยายาม

จดัระเบยีบวินยัของตวัเองใหไ้ปทำากจิกรรมตรงตาม

นดัหมายทุกครัง้ เพราะถอืเปน็ความรบัผดิชอบของ

ตวัเอง “ผมคิดว่าตอ้งพฒันาตวัเองใหมี้ความนา่เช่ือถอื

มากขึ้น ในกลุ่มตอนน้ีผมเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ บางครั้ง

เวลาพูดอะไรไปน้องๆ ยังไม่เชื่อฟัง อาจเป็นเพราะ

บุคลิกของผมก่อนหน้านี้ไม่นิ่ง ไม่สุขุม ผมก็พยายาม

ปรบัตวั ดว้ยการกำาหนดสมาธิกบัสิง่ทีท่ำา ไม่ใหว้อกแวก” 
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ความกล้าแสดงออกเป็นอีกหน่ึงทักษะท่ีกลุ่มเยาวชนได้รับจากการทำาโครงการ โย-อารีรัตน์ แสงตน้ 

สะท้อนเร่ืองน้ีได้ดีว่า จากเดิมเป็นคนไม่กล้าพูดในท่ีชุมชน แต่ปัจจุบัน เธอพัฒนาตัวเองข้ึนมาเป็น 

คนที่พูดจาฉะฉาน กระทั่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ายสองวัยหัวใจสีเขียวได้อย่างคล่องแคล่ว

“ถ้าเราเข้าใจงาน เข้าใจบทบาทที่ทำา และฝึนฝนตัวเอง เราก็ทำาได้” โย กล่าว

เชน่เดยีวกบั แฟม้ ทีบ่อกวา่ “เมือ่กอ่นไมก่ลา้แสดงออกเพราะกลวัทำาไมถ่กู กลวัผดิพลาดแลว้

ทำาให้คนอื่นเดือดร้อน แต่พอได้เริ่มฝึกทำา ฝึกพูด ความกลัวก็ค่อยๆ หายไป” 

แม้ความไมพ่รอ้มจะมมีาก แต่โครงการสองวัยใส่ใจส่ิงแวดล้อมกส็ามารถสรา้งแกนนำารุน่นอ้งทีเ่ปน็

ผลผลิตอีกรุ่นหนึ่งจากการทำากิจกรรมของกลุ่มได้ 

ภัทร-ภูริภัทร สุ่นสุข เป็นทีมงานรุ่นใหม่ที่เติบโตมาจากการทำากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชน

ฮักนะเชียงยืน ซึ่งสนใจเข้ามาทำากิจกรรมกับพี่ๆ อย่างต่อเนื่อง และนำาความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติ

ด้วยตัวเอง ชักชวนคนในครอบครัวทำาอย่างจริงจัง ภัทร กล่าวว่า เมื่อนำาวิธีการปลูกผักแบบปลอดภัย

ไปใช้ปลูกผักที่บ้าน พืชผักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิด 

ระยะเวลา 3 ปีกับการทำากิจกรรมภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ถึงแม้จะสับเปลี่ยนกลุ่มแกนนำา

เยาวชนเข้ามาดูแลโครงการถึง 3 รุ่นแล้วก็ตาม แต่ถือว่ากลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนมีชั่วโมงบินในการ

ทำาโครงการมากพอสมควร ในฐานะตวัแทนกลุม่เยาวชนฮกันะเชยีงยนื โอ บอกวา่ แมก้ารลงมอืทำาจะ

เปน็ส่ิงทีส่ำาคญั เพราะผลลัพธจ์ะเกดิขึน้ตอ่เม่ือไดป้ฏบัิต ิแตค่วามรูแ้ละฐานขอ้มูลชมุชนทีถ่กูตอ้ง

ชัดเจนเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากการทำางานกับชุมชนต้องสัมพันธ์กับคนทุกเพศทุกวัย 

หลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงหน่วยงานราชการ ดังนั้นกลุ่มเยาวชนอย่างพวกเขาจึง

ต้องรู้จักและเข้าใจสิ่งที่ทำาอย่างแท้จริง

“ตอนน้ีเรายังเช่ือมโยงเร่ืองวัฒนธรรมเข้ากับอีก 3 ส่วนได้ไม่ดี คิดว่าพวกเราต้องมีความรู้มากกว่าน้ี 

คือ รู้จริง เวลามีใครมาถามข้อมูลหรือคำาแนะนำาเราต้องตอบได้และถูกต้องด้วย” โอ กล่าว

เพ็ญศรี ใจกล้า ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวย้ำาถึงแนวทางการทำาโครงการของกลุ่มเยาวชน 

ฮักนะเชียงยืน รุ่นที่ 3 หลังจากรุ่นพ่ีปีแรกจบการศึกษาออกไปเรียนต่อนอกชุมชนว่า การเรียนรู้ของ 

กลุ่มเยาวชนใช้วิธี “พี่สอนน้อง” เรียนรู้จากการลงมือทำากิจกรรมไปพร้อมๆ กับน้องก่อนในช่วงแรก 

เพื่อทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำาให้คำาปรึกษา หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ถอยห่างออกมาให้รุ่นน้อง 

ทำากิจกรรมด้วยตัวเอง 

“แม้การลงมือท�าจะเปน็ส่ิงที่ส�าคัญ เพราะผลลัพธ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้
ลงมือปฏิบัติ แต่ความรู้และฐานข้อมูลชุมชนที่ถูกต้องชัดเจนเปน็ส่ิงที่
มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากการท�างานกับชุมชนต้องสัมพันธ์กับคนทุกเพศ
ทุกวัย หลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงหน่วยงานราชการ ดังนั้น 
กลุ่มเยาวชนอย่างพวกเขาจึงต้องรู้จักและเข้าใจส่ิงที่ท�าอย่างแท้จริง”
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ด้าน แสน-ธีระวุฒิ ศรีมังคละ แกนนำาเยาวชนฮักนะเชียงยืนรุ่นแรก กล่าวว่า 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน หลังจาก

เยาวชนแต่ละคนเข้ามาร่วมทำากิจกรรมในโครงการ

“เมื่อต้องมาทำางานร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการควบคุม

อารมณ ์และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ่ื้น บางคนจากทีพ่ดูไมรู่เ้รือ่ง พดูจาสือ่สาร

ไม่ได ้ตอนนีก้ลบัพฒันาตวัเองขึน้มาเป็นคนวางแผนงาน อธิบายแผนงานใหเ้พือ่น

ฟังได้” 

จากจุดเริ่มต้นโครงการปลูกใจรักษ์โลกมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเยาวชน

ฮักนะเชียงยืน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ได้ต่อมือกันเข้ามาลงสมองออกแรง

อย่างไม่ลดละ จนเริ่มเห็นวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองของคนในชุมชนฟื้นคืน

มาอกีครัง้ สังเกตไดจ้ากครอบครวักลุม่เปา้หมายทัง้ 15 ครวัเรอืนมีการปลูก

ผักปลอดสารพิษกินเอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถึงแม้จะเป็น

จำานวนไมม่ากนกั แต่ความสำาเรจ็ทีย่ิง่ใหญล่ว้นตอ้งใช้ความพยายาม ใช้เวลา

และความอดทน ผลลัพธ์ในวันน้ีจึงถือเป็นการลงแรงกาย แรงใจที่คุ้มค่า 

เพราะสิ่งที่ได้คืนมา คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชนนั่นเอง
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โครงการสองวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ เพ็ญศรี ใจกล้า 

ทีมงาน

ณัฐวุฒิ ศรีอันจันทร์ สตรีรัตน์ ไววิลาศ

ณัฐวุฒิ ป้องโพนทอง อารีรัตน์ แสงต้น

ปรียารัตน์ โสฬส ลักษณ์ฑิณี สิงกาโม้

วรรณรุณี ช่างไชย ธีระวัฒน์ แสงต้น

ภูริภัทร สุ่นสุข
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