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ที่ซ่งึ กล้วยไม้
แตกหน่อจากกอหญ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

‘กล้วยไม้’ อาจเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจในสายตาของแม่ค้าไม้ดอก และ
อาจเป็นเพียงพืชสวยงามในสายตาของคนทัว่ ไป แต่ส�ำ หรับชาวบ้านป่า กล้วยไม้
นอกจากจะมีความสวยงามเฉพาะตัวแล้ว ยังเป็นดัชนีชวี้ ดั ถึงความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
เพราะกว่าทีก่ ล้วยไม้จะเจริญเติบโตและผลิดอกอันสวยงามได้ ย่อมต้อง
อาศัยอุณหภูมิ แสงแดด ความชืน้ และสารอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสม ซึง่ ป่าไม้
ในประเทศไทยมีปจั จัยดังกล่าวพร้อมสรรพ จึงไม่นา่ แปลกใจที่ ในอดีตจะพบว่า
เรามีพนั ธุก์ ล้วยไม้ปา่ อยู่ไม่ต�่ำ กว่า 1,000 ชนิด แต่ปจั จุบนั สถิตดิ งั กล่าวกำ�ลัง
ถูกลบเลือนไป ทัง้ จากการลักลอบเก็บกล้วยไม้ปา่ เพือ่ นำ�ไปขาย และจากความ
เสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าอันเกิดจากนํ้ามือมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
พืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปัญหา กลับมีหญ้าแพรกกอหนึง่ แตกหน่อขึน้ มา และขันอาสาทีจ่ ะ
นำ�ความอุดมสมบูรณ์ และกล้วยไม้กลับคืนสู่ป่าของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง
ขอชวนไปรูจ้ กั กับหญ้าแพรกกอนี้ แล้วคุณจะพบว่า การทีก่ ล้วยไม้และ     
ผืนป่าจะดำ�รงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน อาจไม่ ได้อยู่ที่การใช้ ไม้ค้ำ�ยันหรือล้อมรั้ว     
ลวดหนาม แต่อยู่ที่การอุ้มชูจากหญ้าแพรกกอเล็กๆ เหล่านี้
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วันที่กล้วยไม้หายไป
จากแม่สามแลบ
ด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นพื้นที่ราบกลางหุบเขาสลับซับซ้อนอันอุดมด้วยผืนป่า
ที่สมบูรณ์ ทำ�ให้ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นกำ�เนิดของ
ลำ�ห้วยหลายสาย เช่น ลำ�ห้วยแม่สามแลบ ลำ�ห้วยแม่ลามา ลำ�ห้วยแม่โปว ฯลฯ
โดยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่นํ้าสาละวิน ซึ่งกั้นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่สามแลบนี้ ได้กลายเป็นที่พึ่งในการดำ�รงชีวิต
ของคนพืน้ ถิน่ ในละแวกมาช้านาน โดยเฉพาะชุมชนปกาเกอะญอ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ พึง่ พิง
อยู่กับธรรมชาติ ได้อาศัยทำ�การเกษตร อาทิ ข้าวไร่ ไร่มัน ไร่ข้าวโพด มาตั้งแต่อดีต
จนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม หากสมันอ้วนพีย่อมเป็นที่หมายตาของนายพรานฉันใด
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่สามแลบก็ตกอยูใ่ นชะตากรรมเดียวกันฉันนัน้ ด้วยพืน้ ที่
ของ ต.แม่สามแลบ ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทำ�ให้ชุมชนมีข้อจำ�กัดเรื่องที่ดินทำ�กิน
รวมไปถึงการเป็นพืน้ ทีต่ ะเข็บชายแดน ทำ�ให้มชี าวพม่าอพยพเข้าออกอยูต่ ลอดเวลา
ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำ�ให้ป่าต้นนํ้าถูกบุกรุก ทั้งการตัดไม้สักเพื่อลักลอบขาย
ตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำ�ไร่ ปัญหาไฟไหม้ป่าจากการเผาไร่
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ทำ�ให้สภาพของป่าต้นนํ้าทรุดโทรมลง ลำ�ห้วยหลายสายเล็กลีบ
และแห้งขอด สัตว์นํ้าอย่างกุ้งหอยปูปลาลดจำ�นวนลงอย่างน่าใจหาย นํ้ากินนํ้าใช้
ที่เคยมีก็ต้องกระเบียดกระเสียรขึ้นยามหน้าแล้ง รวมไปถึงของป่าและพันธุ์พืช
สำ�คัญอย่างกล้วยไม้ป่า ก็กลายเป็นของหายาก เนื่องจากถูกลักลอบเก็บไปขาย
และไม่สามารถเติบโตได้เองเพราะสภาพแวดล้อมย่�ำ แย่ลง โดยเฉพาะกล้วยไม้อากาศ
ที่เติบโตตามต้นไม้ใหญ่ เมื่อปราศจากลำ�แข้งของไม้ใหญ่ที่ถูกลักลอบตัดไปแล้ว
กล้วยไม้ประเภทนี้จะเติบโตขึ้นจากที่ใด
นีค่ อื ประเด็นปัญหาทีจ่ ะส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของคนรุ่นปัจจุบัน และวิถีในอนาคตของ
ลูกหลาน ทีจ่ ะต้องเติบโตมาในสภาพขาดพร่อง และหลุดออกจากวิถวี ฒ
ั นธรรมของ
ชุมชนแต่เดิมที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น โชคดีที่ในวันนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนที่เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่ว่า และลุกขึ้นมาชวนเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ของ ต.แม่สามแลบ ให้กลับคืน ในนาม ‘กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน’
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน คือ กลุ่มแกนนำ�เยาวชนกลุ่มหนึ่งใน
ต.แม่สามแลบ ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนด้วยการเข้าร่วม
กับโครงการพัฒนาต่างๆ มากมายที่ลงไปในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาชนบทแบบบูรณาการฯ จ.แม่ฮ่องสอน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อยอดไปถึงการ
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...ป่าต้นนํ้ากำ�ลังถูกทำ�ลาย กล้วยไม้จึงน่าจะ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนรู้ป่าและ
รักษาป่าได้
ทำ�งานจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันปัญญาปีติ ที่ได้จัดให้
มีกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาปกาเกอะญอลุ่มนํ้าสาละวินใน 4 ด้าน คือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน, การพัฒนาการผลิตอาหารด้วยระบบ
เกษตรธรรมชาติ (ข้าว ผัก เนื้อสัตว์), การดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นนํ้าของชุมชน
และการดูแลสุขภาพกายและใจ จนเกิดเป็นการตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในชื่อ
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555
และเป็นในปีเดียวกันนัน้ เอง ทีแ่ กนนำ�ของกลุม่ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
ปัญหาที่ป่าต้นนํ้าในบ้านเกิดของตนถูกทำ�ลายจนเสื่อมโทรม จึงได้รวมพลังสมอง
กันจัดทำ� ‘โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้า’ ขึ้น
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เปิดประเด็นปัญหา
จากกล้วยไม้ สู่ป่าต้นนํ้า
“เราคัดเลือกหัวข้อโครงการ ด้วยการแลกเปลีย่ นความสนใจของแต่ละคนค่ะ
อย่างนุย้ สนใจเรือ่ งสมุนไพรและผ้าทอ เจ๊ะสนใจเรือ่ งการศึกษา ส่วนเบิม้ สนใจเรือ่ ง
กล้วยไม้ คุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่า เราจะทำ�เรื่องกล้วยไม้ เพราะปัจจุบันคนใน
ชุมชนเข้าไปหากล้วยไม้เพื่อนำ�ไปขายให้นายทุนเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเบิ้มเองก็เคย
เป็นคนหากล้วยไม้มาก่อน จึงรู้สถานการณ์ของกล้วยไม้ป่า ประกอบกับเห็นว่า
ป่าต้นนาํ้ กำ�ลังถูกทำ�ลาย กล้วยไม้จงึ น่าจะเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการเรียนรูป้ า่ และ
รักษาป่าได้” อำ�ภา ธวัชวิฑูรย์ หรือ ‘นุ้ย’ หนึ่งในแกนนำ�ของกลุ่ม เล่าถึงที่มาของ
การระดมความคิด จนเกิดเป็นโครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้าขึ้น
เพราะกล้ วยไม้คือ ดัช นีชี้วัด ความอุด มสมบูรณ์ของป่า กลุ่มจึงได้นำ�
กล้วยไม้มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ โดยการเพาะกล้วยไม้เพื่อมอบคืนสู่ป่า
เป็นการสือ่ ว่าการคืนกล้วยไม้สปู่ า่ ก็คอื การคืนชีวติ ให้แก่ผนื ป่า ซึง่ ต้องเกิดจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนนั่นเอง
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การดำ�เนินโครงการ เริ่มต้นจากการที่กลุ่มได้ชักชวนผู้รู้และแกนนำ�ของ 14 ชุมชน
หนึ่งใน ต.แม่สามแลบ ในฐานะชุมชนเจ้าของพื้นที่ที่ประสบปัญหา มาร่วมสำ�รวจ
ป่าต้นนํ้าและพันธุ์กล้วยไม้ในผืนป่าสาละวิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้
ทำ � ความเข้ า ใจกั บ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และให้ ชุ ม ชนได้ มี โ อกาสสำ � รวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตน เด็กและเยาวชนพื้นถิ่นได้รู้จักฐานทรัพยากรที่
มีอยู่ และเห็นความสำ�คัญของป่าต้นนาํ้ ทีเ่ ป็นทัง้ แหล่งอาหาร สมุนไพร ไม้ให้สี เป็น
พืชเส้นใย ตลอดจนเป็นแหล่งไม้ใช้สอยทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ของชุมชน
ในการจัดกิจกรรม แกนนำ�กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จะเป็น
ผู้ทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำ�รวจ เพื่อนำ�มาเรียบเรียงใช้เป็น
วัตถุดิบในการจัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลต่อผู้รู้ กรรมการป่าต้นนํ้า และคนในชุมชน
รวมไปถึงนำ�มาจัดทำ�เป็นคูม่ อื การเรียนรูป้ า่ ต้นนํา้ และกล้วยไม้ในพืน้ ทีฉ่ บับ 3 ภาษา
(ภาษาไทย-อังกฤษ-ปกาเกอะญอ) โดยการสนับสนุนจากสถาบันปัญญาปีติ เพื่อ
ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป
“ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเรือ่ งกล้วยไม้มากเท่าไหร่คะ่ ทัง้ ทีเ่ ราเองก็อยูใ่ นป่า
แต่ไม่รู้เลยว่ากล้วยไม้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง แต่พอมีกิจกรรมการเดินสำ�รวจ
กล้วยไม้และป่าต้นนํ้า เราจึงทราบว่ากล้วยไม้ไม่ได้มีเฉพาะความสวยงาม แต่มี
ประโยชน์อีกหลายอย่างในทางสมุนไพร ทำ�ให้เราสนใจเรื่องกล้วยไม้มากขึ้นค่ะ”
อัมภิกา บุญทวีสุขใจ หรือ ‘เจ๊ะ’ หนึ่งในแกนนำ�กลุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
จากการจัดกิจกรรม เด็กๆ พบกล้วยไม้ในพื้นที่ป่าต้นนํ้ารวม 45 ชนิดพันธุ์
โดยชุมชนนำ�มาปลูกเลี้ยงไว้ 26 ชนิดพันธุ์ และจากการสำ�รวจพื้นที่ป่าต้นนํ้าทั้ง
14 ชุมชน ได้นำ�มาสู่การร่างกติกาในการดูแลป่าต้นนํ้าร่วมกันของชุมชนในที่สุด
รวมถึงร่วมกันบวชป่า และเพาะพันธุก์ ล้วยไม้เพือ่ มอบคืนสูป่ า่ ซึง่ นอกจากจะเป็นการ
ฟื้นฟูป่าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้ป่าของตนเองไปด้วยในตัว
อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไป พบว่ากว่าทีก่ จิ กรรมนีจ้ ะประสบความสำ�เร็จ
ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ในช่วงต้น กลุม่ พบปัญหาหลักคือการไม่สามารถสือ่ ความให้ชาวบ้าน
เข้าใจและเข้าร่วมกับโครงการได้
“แรกๆ ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเราจะเพาะกล้วยไม้เพือ่ คืนสูป่ า่ ชาวบ้านเข้าใจ
ว่าเราเพาะไว้เพื่อขาย กว่าจะเข้าใจต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ” นุ้ยเล่าให้ฟัง
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกัน และนำ�ไปสู่การใช้วิธีเข้าหาผู้นำ�ชุมชน
พร้อมกับพยายามเข้าถึงชาวบ้านในทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
เข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
“เราใช้วธิ ไี ปจัดกิจกรรมทีห่ มูบ่ า้ นเขาเลยค่ะ โดยทำ�โครงการสัญจรไปแทบ
จะทุกหมู่บ้าน ไปอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อคืนกล้วยไม้
สู่ป่า เข้าไปคุยกับผู้นำ�ชุมชน คุยกับกำ�นันว่าเราทำ�การอนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูป่านะ
ไม่ได้คดิ จะทำ�ลายป่า” เจ๊ะเล่าถึงวิธกี ารทีก่ ลุม่ ใช้ ซึง่ นับเป็นอีกหนึง่ บทเรียนทีน่ อ้ งๆ
ได้เรียนรู้
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เราใช้วิธีไปจัดกิจกรรมที่หมู่บ้าน...ไปอธิบาย
ให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อ
คืนกล้วยไม้สู่ป่า. .ไม่ได้คิดจะทำ�ลายป่า
วันที่หญ้าแพรก
ก้าวเดินเพื่อเติบใหญ่
นอกจากกิจกรรมคืนต้นไม้สปู่ า่ ทีต่ อ้ งการสือ่ ถึงการคืนชีวติ ให้ปา่ ต้นนาํ้ แล้ว
เด็กๆ ยังเกิดแนวคิดทีจ่ ะทำ�ให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน เชือ่ มโยงความสำ�คัญ
ของป่าต้นนํ้าต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นการเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้ากับ
พื้นที่ป่าต้นนํ้า ว่าตราบเท่าที่ป่าต้นนํ้ายังอุดมสมบูรณ์ ชุมชนก็ย่อมมีที่พึ่งด้าน
ปัจจัย 4 ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงเป็นที่มาของ ค่าย ‘อาหาร ยา ผ้า บ้าน’
โดยกิจกรรมที่ยาวนานถึง 10 วันนี้ได้ใช้สถานที่จัดงานร่วมกัน 3 หมู่บ้าน คือ
บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านซิวาเดอ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมี
เยาวชนแกนนำ�กลุ่มรับผิดชอบออกแบบกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงประสานงาน
และบริหารจัดการการทำ�งานตลอดตัง้ แต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้าย
ในค่ายได้พาให้เยาวชนในพื้นที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
การทำ�อาหารพื้นบ้าน ทำ�ยาหม่อง และยาเขียวจากพืชสมุนไพรที่หาได้ในชุมชน
เรียนรู้ขั้นตอนการปั่นฝ้าย การสานตะกร้า การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ร่วมกันทำ�
ฝายชะลอนํ้า เก็บขยะจากลำ�ธาร พร้อมกับรับฟังความรู้ในการใช้ยา-วิธีเก็บรักษา
ยาสามัญประจำ�บ้าน การป้องกันไข้มาเลเรีย จากสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
ตลอดการดำ�เนินกิจกรรมจะมีผู้รู้และแกนนำ�ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น
อย่าง อบต.แม่สามแลบ โรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีเยาวชนที่สนใจเรียนรู้กับ
กลุ่มจำ�นวนไม่น้อยกว่า 80 คน ซึ่งกลุ่มสามารถพัฒนาแกนนำ�เยาวชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน คือ บ้านซิวาเดอ บ้านปู่คำ� บ้านห้วยแห้ง
บ้านเคราะบอ บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านห้วยมะโอ มีแกนนำ�
เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการคิดและดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจาก 4 คน เป็น 15 คน
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ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื เยาวชนของกลุม่ ได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนพัฒนาตนผ่านการ
ลงมือทำ�จริง อันเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มที่ใช้ การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความสนใจ
ใคร่รู้ของเยาวชนแต่ละคน ให้ทุกคนในกลุ่มหมุนเวียนกันทำ�งานด้านต่างๆ ทั้งการ
บริหารจัดการงบประมาณ การประสานงาน การนำ�กิจกรรมสันทนาการ และการนำ�
สรุปบทเรียนการทำ�งาน เมื่อทุกคนได้ลองทำ�ทุกด้าน สุดท้ายแต่ละคนก็จะค้นพบ
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง

เราพยายามให้ทุกคนทำ�ให้เรื่องงาน
เรียน และชีวิตเดินไปด้วยกัน
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เมื่อกล้วยไม้ออกช่อ
และหญ้าแพรกเติบเต็ม
ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มากเกินกว่าที่กลุ่มตั้งเป้าหมายไว้ และมากกว่า
ผลสัมฤทธิใ์ นแง่เนือ้ หาของโครงการและการขยายผลในวงกว้าง แต่การทำ�โครงการ
ได้ ทำ � ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเองของเยาวชนในกลุ่ ม อย่ า งเห็ น ผล ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการการเรียนรูภ้ ายนอกและภายในควบคูก่ นั ทีพ่ เ่ี ลีย้ งจากสถาบันปัญญาปีติ
ได้วางแนวทางไว้ให้ทางกลุ่ม
การเรียนรู้ภายนอก คือ การที่เยาวชนในกลุ่มเรียนรู้วิถีธรรมชาติและ
วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำ� เป็นการเรียนรู้สภาวะภายนอกในการทำ�งาน และ
ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการเรียนรู้ภายใน คือ ย้อนกลับมาทบทวนสภาวะการทำ�งาน
ภายในจิตใจตัวเองด้วยว่า การทำ�งานนัน้ ได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในจิตใจของ
ตัวเองหรือไม่ อย่างไร เป็นการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก และพยายามปรับอารมณ์
ให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ขณะที่สมองเติบโตจากการเรียนรู้ภายนอก จิตใจก็ได้
เติมเต็มไปพร้อมกันจากการเรียนรู้ภายใน
การเรียนรู้ภายนอกและภายในนี้ จะเกิดขึ้นในกระบวนการการสรุปและ
ถอดบทเรียนการทำ�งานร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน โดยกลุม่ จะมีการสรุป
และถอดบทเรียนในการทำ�งานทั้งของตนเองและกลุ่ม แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน กลั่นเป็นข้อคิดเพื่อเรียนรู้และนำ�มาปรับปรุงงานใน
อนาคต พัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาจิตใจให้เติบโตขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ
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เราจะชวนคิดว่า จะทำ�อย่างไรที่เราจะเรียน
แล้วไม่ทิ้งการทำ�ไร่ทำ�สวน เรียนอะไรที่ไม่
ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน
หญ้าแพรกจะหยัดอยู่
และอุ้มชูชุมชนตลอดไป
ถึงวันนีท้ โ่ี ครงการสิน้ สุดลง แต่กระบวนการทีเ่ ยาวชนได้เรียนรู้ ทัง้ กระบวนการ
ทำ�งานและเรียนรูช้ มุ ชน ทักษะชีวติ ทีก่ ลุม่ ได้เรียนรู้ ทัง้ การพัฒนาด้านจิตใจ พัฒนา
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การน้อมนำ�จิตใจสูก่ ารเรียนรู้
จากธรรมชาติ ล้วนเป็นการวางแผนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความสนใจและการ
ทำ�งานในชุมชนของกลุม่ เยาวชนหญ้าแพรกสาละวินเอง การเรียนรูท้ งั้ หมดทัง้ มวล
ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชน ได้หล่อหลอมให้เยาวชนเกิดความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกับ
ชุมชนบ้านเกิด วันนี้เราจึงพบเห็นเยาวชนหลายคนที่เลือกจะเรียนในชุมชน ทำ�งาน
ในชุมชน และอยูใ่ นชุมชน ไปพร้อมๆ กับการมีสว่ นร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พวกเขาผูกพันมาตั้งแต่เกิด
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“เราพยายามให้ทุกคนทำ�ให้เรื่องงาน เรียน และชีวิต เดินไปด้วยกันค่ะ”
เกศสุดา โตนิติ หรือ ‘เกด’ ผู้จัดการสถาบันปัญญาปีติและพี่เลี้ยงของโครงการ
เล่าถึงน้องๆ เยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา
“อย่างของเจ๊ะ พอจบ ม.6 เขาก็เลือกเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต โดยเรียนอยู่
ในชุมชนและสามารถกำ�หนดประเด็นที่จะเรียนเองได้ เขาก็เลือกเรียนการบริหาร
จัดการกลุ่ม เพราะสนุกและชอบที่จะสัมพันธ์กับคน ส่วนนุ้ยเขาสนใจเรื่องสุขภาพ
เขามีแปลงสาธิตเพาะกล้วยไม้ เขาก็วางแผนว่าจะมีแปลงสมุนไพรที่จะใช้ดูแล
คนในชุมชน คือเราจะชวนคิดว่า จะทำ�อย่างไรที่เราจะเรียนแล้วไม่ทิ้งการทำ�ไร่
ทำ�สวน เรียนอะไรที่ไม่ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน” พี่เกดทิ้งท้าย
พร้อมกับหันไปมองหญ้าแพรกต้นเล็กๆ เหล่านั้นด้วยรอยยิ้ม
ในวันที่กล้วยไม้กำ�ลังหายไปในหลายๆ พื้นที่ แต่สำ�หรับที่ ต.แม่สามแลบ
อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน กล้วยไม้ก�ำ ลังกลับมาผลิดอกชูชอ่ อีกคราหนึง่ เช่นเดียวกับ
ผืนป่าทีก่ �ำ ลังจะได้รบั การฟืน้ ฟูกลับมาสูค่ วามอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ด้วยนํา้ พักนํา้ แรง
ของ ‘หญ้าแพรก’ ซึ่งจากที่เคยเป็นเพียงกอเล็กๆ บัดนี้เมล็ดพันธุ์ได้ถูกแพร่กระจาย
ออกไปในวงกว้าง เกิดเป็นหญ้าแพรกมากมายหลายร้อยต้น ที่พร้อมจะยืนหยัด
อนุรักษ์และอุ้มชูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนสืบต่อไป
เป็ น ทั้ ง การแก้ ปั ญ หาในชุ ม ชนด้ ว ยพลั ง ของคนในชุ ม ชน ทั้ ง ยั ง เป็ น
แรงบันดาลใจส่งไปถึงผูค้ นในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ผ่านการลงมือทำ� ว่าถึงทีส่ ดุ แล้ว หญ้าแพรก
อย่างเราไม่สามารถดำ�รงอยู่ได้ หากไม่มีธรรมชาติ
แต่มเี พียงหญ้าแพรกอย่างเรานีแ่ หละ ทีจ่ ะอุม้ ชูให้ธรรมชาติสามารถดำ�รง
อยู่ได้
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ป่าถูกบุกรุกและถูกทำ�ลาย

กลุ่มเยาวชน ‘หญ้าแพรกสาละวิน’
รวมตัวกันฟื้นฟูป่า

ชวนผูร้ แู้ ละแกนนำ�ชุมชนสำ�รวจป่าต้นนํา้
และพันธุ์กล้วยไม้ในป่าสาละวิน
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รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจากการ
สำ�รวจมาจัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลต่อ
คนในชุมชน

บวชป่าและเพาะพันธุ์กล้วยไม้คืนสู่ป่า

ร่างกติกาการดูแลป่าต้นนํ้าร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน

เกิดค่ายเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้ากับพื้นที่
ป่าต้นนํ้า ‘อาหาร ยา ผ้า บ้าน’
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุรดา หนุนพฤกษา (เบิ้ม)

กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาทางไกล

“เด็กๆ โตมาจะไม่รู้จักกับป่า อาหารจะไปหาที่ไหน เราจึงต้อง
อนุรักษ์ป่าไว้ การได้มาทำ�โครงการทำ�ให้ผมเปลี่ยนไปมาก ได้
ประสบการณ์เยอะขึน้ รูจ้ กั การทำ�งานมากขึน้ กล้าพูดกล้าแสดงออก
มากขึ้น”

อำ�ภา ธวัชวิฑูรย์ (นุ้ย)

กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาสาธารณสุข
มูลฐาน

“ก่อนเข้ามาทำ�โครงการเป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้านำ�เสนอ
ไม่กล้ามานั่งเป็นกลุ่มพูดคุย ไม่รู้จักการวางแผน แต่พอเข้ามาทำ�
โครงการจึงได้รจู้ กั คำ�ว่าวางแผนและได้ท�ำ งานใหญ่อย่างการจัดค่าย”

อัมภิกา บุญทวีสุขใจ (เจ๊ะ)

กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

“รู้สึกว่าได้ทำ�อะไรเพื่อสังคมมากขึ้น จากการทำ�กิจกรรม เช่น การ
บวชป่าทำ�ให้เราได้รจู้ กั การวางแผน การสำ�รวจป่าทำ�ให้เริม่ คิดถึง
คนอื่นมากกว่าตัวเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการ
วางแผน ได้ทำ�งานร่วมกับคนอื่น ได้เจออุปสรรค ความล้มเหลว
ความทุกข์ และได้รู้จักความสุขที่แท้จริง รู้สึกดีที่ได้ทำ� ไม่ใช่เพียง
ประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำ�เพื่อคนอื่นด้วย”
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ปลูกใจรักษ์โลก

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

เกศสุดา โตนิติ (เกด)

ผู้จัดการสถาบันปัญญาปิติ

ร่ ว มหนุ น เสริ ม กระบวนการในการ
ทำ�งานในชุมชน บทบาทสำ�คัญคือ
เป็นพีเ่ ลีย้ งและทีป่ รึกษาในพืน้ ที่ โดย
เน้ น กระบวนการในการมี ส่ ว นร่ ว ม
หนุนเสริมการทำ�งานให้สอดคล้องกับ
วิถีชุมชนและความสนใจของทั้งกลุ่ม
เยาวชนและชุมชน พร้อมช่วยให้เกิด
การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เช่น เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่อง
การหาอยู่หากิน เรื่องสภาพปัญหาใน
ชุมชน เรือ่ งเยาวชนในชุมชน เพือ่ สร้าง
การมีส่วนร่วมของการทำ�งานร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก

โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าโครงการ
นายสุรดา หนุนพฤกษา
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอำ�ภา ธวัชวิฑูรย์
2. นางสาวอัมภิกา บุญทวีสุขใจ
3. นางสาววศิกา หยกสิริผลลาภ		
4. นางสาวพรพนา แย้มสถิต				
5. นางสาวพรรณี จารุวีรวรรณ 			
6. นายพะจ่อแจ
แย้มสถิต			
7. นางสาวภาสินี นาวาสมบูรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ
1. นางเกศสุดา โตนิติ		
สถาบันปัญญาปีติ
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