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ที่ซึ่งกล้วยไม้
แตกหน่อจากกอหญ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

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

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

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

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

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

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

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

เมื่อกล้วยไม้ออกช่อ 
และหญ้าแพรกเติบเต็ม



25

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

เราจะชวนคิดว่า จะทำาอย่างไรที่เราจะเรียน
แล้วไม่ทิ้งการทำาไร่ทำาสวน เรียนอะไรที่ไม่
ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน

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

ป่�ถูกบุกรุกและถูกทำ�ล�ย

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

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

บวชป่�และเพ�ะพันธุ์กล้วยไม้คืนสู่ป่�

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

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

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

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

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

“ก่อนเข้ามาทำาโครงการเป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้านำาเสนอ 
ไม่กล้ามานั่งเป็นกลุ่มพูดคุย ไม่รู้จักการวางแผน แต่พอเข้ามาทำา
โครงการจึงได้รู้จักคำาว่าวางแผนและได้ทำางานใหญ่อย่างการจัดค่าย”

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



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

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

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

เกศสุด� โตนิติ (เกด)
ผู้จัดการสถาบันปัญญาปิติ

ร่วมหนุนเสริมกระบวนการในการ
ทำางานในชุมชน บทบาทสำาคัญคือ 
เปน็พ่ีเลีย้งและท่ีปรกึษาในพ้ืนท่ี  โดย
เน้นกระบวนการในการมีส่วนร่วม 
หนุนเสรมิการทำางานให้สอดคลอ้งกับ
วิถีชุมชนและความสนใจของทั้งกลุ่ม
เยาวชนและชุมชน พร้อมช่วยให้เกิด
การวิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เช่น เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่อง
การหาอยู่หากิน เรื่องสภาพปัญหาใน
ชมุชน เรือ่งเยาวชนในชมุชน เพ่ือสรา้ง
การมีส่วนร่วมของการทำางานร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก


