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	 ป่าคือบา้นของสัตว์บก	ขณะทีล่ำาห้วยเป็นบา้นของสัตวน์ำา้	แตร่ะบบนเิวศ
ท่ีเรียกว่า	 ‘ป่าพรุ’	 เป็นทั้งบ้านของสัตว์บก	 สัตว์นำ้า	 แถมสัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า							
ก็สามารถมาอยู่อาศัยร่วมด้วยได้อย่างไม่น่าเคอะเขิน
	 พร	ุเป็นคำาเรยีกช่ือบรเิวณทีเ่ป็นลุ่มนำา้ขงัหรอืป่าบงึ	(Swamp	Forest)	
ของคนใต้	 เป็นระบบนิเวศประเภทพื้นที่ชุ่มนำ้า	(Wetland)	ที่พบในพื้นที่ป่าฝน
เขตร้อน	มีลักษณะเด่นคือ	ผืนดินจะมีอินทรีย์สารท่ีเกิดจากการทับถมของซากพืช
ซากสัตวน์านหลายช่ัวอายุคน	ขณะทีพ่ชืพนัธุจ์ะมีระบบรากทีแ่ผ่กว้างเพือ่เสรมิ
การทรงตวัของลำาตน้	เรยีกวา่	‘รากค้ำ�ยัน’	หรอื	‘รากช่วยหายใจ’	ซึง่จะโผล่พน้
ระดับผิวดินและผิวนำ้า
	 ในประเทศไทยมีป่าพรุอยู่ไม่มากนัก	 ซึ่งด้วยความที่เป็นป่าที่มีคุณค่า
ทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 ก็ทำาให้ป่าพรุหลายแห่ง			
ถูกรุกราน	จนปัจจุบันประเทศไทยเหลือป่าพรุอยู่ไม่กี่แห่ง
	 หนึ่งในนั้น	คือ	 ‘พรุคันธุลี’	ป่าพรุผืนสุดท้ายของ	จ.สุราษฎร์ธานี	ที่มี
ชะตากรรมไม่ต่างจากป่าพรุอื่นๆ	 นั่นคือถูกรุกราน	 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูก							
ปาล์มนำ้ามัน	 เหตุเพราะว่าป่าพรุนี้มีนำ้าเหมาะสำาหรับการปลูกปาล์ม	 จนทำาให้มี
สภาพเสื่อมโทรมเกือบจะเหลือเพียงชื่อ
	 แต่ก่อนจะถึงวันนั้น	มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่า	และร่วมด้วย
ช่วยกันฟื้นฟู	จนป่าพรุเริ่มกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
	 ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเหล่าสรรพสัตว์และพันธุ์ไม้ใน	อ.ท่าชนะ	ที่วันนี้
ไม่มีใครแพ้ใครชนะ	แต่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

02
‘พรุคันธุล’ี ในวันที่นกบนิหลา 
ปลาฉ่ำาฝน และคนเข้มแข็ง
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
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พรุคันธุลี
ในวันที่เกือบจะเหลือเพียงชื่อ

 พรุคันธุลี เป็นป่าพรุขนาดเล็ก พื้นที่ 875 ไร่ อยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่  
นำ้าจืดกับพ้ืนท่ีนำ้ากร่อยใน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งแม้จะเป็นป่าพรุ
ขนาดเล็ก แต่ก็ถือเป็นระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง 
เพราะจากการสำารวจในอดีตพบว่า มีพืชพันธ์ุถึง 36 ชนิด ปลา 29 ชนิด สัตว์ป่า      
98 ชนิด และยังพบหอยทาก 2 ชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน 
 นอกจากนี้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นแอ่งกระทะ ทำาให้พรุคันธุลี
ยังมีคุณประโยชน์เป็นแหล่งรับนำ้าในฤดูนำ้าหลาก ช่วยปกป้องชุมชนรอบข้างจาก
อุทกภัยตลอดมานับแต่อดีต นอกจากน้ีชุมชนยังใช้ประโยชน์จากนำา้ท่ีป่าพรุดูดซับไว้
ในการทำาสวนผลไม้อีกด้วย
 แต่ก็เช่นเดียวกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไป พรุคันธุลีถูกคนรุกรานเข้าไปใช้
ประโยชน์หนักเบามากน้อยตามวาระ แต่สม่ำ�เสมอ นับตั้งแต่มีการสัมปทานทำา      
ไม้หมอนและไม้ฟืนรถไฟ ในช่วงปี พ.ศ. 2470 - 2495 ผู้คนก็เริ่มอพยพย้ายถ่ิน      
เข้ามาจับจองพื้นที่ในป่าพรุเพื่อทำาการเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราและปาล์ม 
แหล่งนำา้ในป่าพรุจึงถูกดึงข้ึนมาใช้ทำาการเกษตร รวมถึงใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
จนทำาให้พรคุนัธุลเีกิดภาวะขาดแคลนนำา้และเสือ่มโทรมลง หนำาซ้ำ�ในป ีพ.ศ. 2525 
และ 2527 ได้เกิดไฟไหมค้รัง้ใหญ่ขึน้ สง่ผลใหป่้าพรเุสียหายไปอกีกว่า 50 เปอร์เซน็ต ์
 สรุปแล้ว จากพื้นที่ทั้งหมด 875 ไร่ พรุคันธุลีได้รับความเสียหายจากการ
ถูกบุกรุกเข้าไปใช้เป็นพื้นที่ทำากิน 100 กว่าไร่ บวกกับปัญหาการถูกดึงนำ้าและถูก
ไฟไหม้อีกประมาณ 300 กว่าไร่ ทำาให้ปัจจุบัน พรุคันธุลีเหลือพ้ืนท่ีป่าอยู่เพียง 387 ไร่

เมื่อก่อนมีสัตว์อยู่กว่า 90 ชนิด แต่ตอนน้ี    
สูญพันธ์ุไปเยอะเพราะป่าถูกบุกรุก คิดว่าถ้าคน
บุกรุกมากกว่านีห้รอืเกดิไฟไหม้ สัตว์เหล่านี้
จะไปอยู่ท่ีไหน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา 
มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยู่ยังไง
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จิตสํานึกที่ส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น

 ชมุนมุเยาวชนรกัษท์า่ชนะเปน็ชมุนมุหนึง่ของโรงเรยีนท่าชนะ อนัเกิดจาก
การรวมตัวของนักเรียนในโรงเรียน ท่ีมีความสนใจและตระหนักถึงความสำาคัญ    
ของส่ิงแวดล้อมในชุมชน จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นท่ี 10 แล้ว มีสมาชิกต้ังแต่ ม.1 - ม.6 
รวมแล้ว 80 คน
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะมีการจัดกิจกรรมด้าน        
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนือ่ง เชน่ กจิกรรมปลกูปา่ กิจกรรมพัฒนาตามโอกาส กิจกรรม
เรียนรู้ตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ มีครูภูมิปัญญาท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมให้ 
รวมไปถึงมีกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีบทบาทในการหนุนเสริมการเรียนรู้ผ่านการสร้างนักวิจัยชุมชน เป็นภาคีใน
ชมุชนคอยเชือ่มประสานและสรา้งการแลกเปลีย่นองคค์วามรูกั้บพ้ืนท่ีอืน่ๆ จนเกิด
เป็นเครือข่ายย่อมๆ ขึ้นมา และสิ่งที่ทุกคนต่างตระหนักถึงร่วมกันก็คือ พรุคันธุลี     
ที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง
 “ตอนแรกทีเ่ขา้ไปในพรุกับเพ่ือนๆ หนไูด้ยินแตเ่สยีงโหวกเหวกโวยวายคะ่ 
แต่พอหนูหยุดและน่ังใต้ต้นไม้สักพัก เหมือนได้รับรู้ถึงส่ิงท่ีสถิตอยู่ในต้นไม้ มันขนลุก 
แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำาให้จิตใจเราสงบ และเมื่อเดินไปรอบๆ ก็เห็นสิ่งมีชีวิต
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มากมายอยู่ในน้ัน ทราบว่าเม่ือก่อนมีสัตว์อยู่กว่า 90 ชนิด แต่ตอนน้ีสูญพันธ์ุไปเยอะ
เพราะปา่ถูกบุกรกุ คดิว่าถ้าคนบกุรกุมากกว่าน้ีหรอืเกิดไฟไหม ้สตัว์เหลา่น้ีจะไปอยู่
ท่ีไหน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยู่ยังไง” วรรณนิภา 
หนูขวัญ หรอื ‘เหมยีว’ ประธานชมุนุมฯ คนปจัจบุนั เลา่ใหฟั้งดว้ยรอยย้ิม ถึงประสบ-
การณ์ครั้งแรกที่เธอได้เข้าไปในพรุคันธุลี
 เพราะข้ึนช่ือว่า ‘บ้าน’ ย่อมไม่ได้หมายถึงท่ีอาศัยของร่างกายเพียงอย่างเดียว 
แต่ย่อมเป็นที่อาศัยของจิตใจ เป็นพ้ืนท่ีที่จะมอบความอบอุ่น สุขสงบ ให้จิตใจ         
ไดพั้กผอ่นจากเรือ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงภายนอก และสำาหรบัพรคุนัธุลแีลว้ นีไ่มใ่ชเ่พียง
บ้านของพืชพันธุ์และสัตว์ แต่ยังเป็นบ้านของคนทุกคนในชุมชน
 เมื่อตระหนักได้ดังนั้น ความปรารถนาที่จะฟ้ืนฟูบ้านของทุกชีวิตหลังน้ี      
จึงเริ่มต้นขึ้น

นี่คือป่าพรุของคนที่นี่  ถ้าคนที่นี่ไม่ดูแลไว้
แล้วใครจะมาดูแล
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 “น่ีคือปา่พรขุองคนท่ีน่ี  ถ้าคนท่ีนีไ่มด่แูลไวแ้ลว้ใครจะมาดแูลให้คนรุน่หลงั
ได้มาศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติของบ้านเรา ถ้าเราไม่ดูแลรักษาไว้ แล้วใครจะมาดูแล
ให้เรา” เหมียวกล่าวถึงแรงบันดาลใจของชุมนุมด้วยแววตาจริงจัง ทำาให้เห็นพลัง
คนรุ่นใหม่ที่อยากลุกขึ้นมาทำาประโยชน์ต่อชุมชนของเขาเอง
 จากปณิธานข้างต้น นำามาสู่การปรึกษาหารือกันในชุมนุม โดยแกนนำาซึ่ง
เป็นรุ่นพ่ีของเหมียวเป็นตัวต้ังตัวตีสำาคัญ ก่อนจะได้ข้อสรุปว่า ชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ
ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาพรุคันธุลี ด้วยการยกระดับป่าพรุชุมชนข้ึนเป็น
แหล่งเรียนรู้สำาหรับเยาวชนและคนท่ัวไป ซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลรักษาป่าพรุให้    
คงสภาพความสมบูรณ์ไว้ในทางอ้อม พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำานึก
ให้แก่เยาวชนในวงกว้าง เพ่ือสรา้งแนวรว่มในการอนรุกัษส์บืตอ่ไป เมือ่น้ัน ‘โครงการ
พาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ จึงเกิดขึ้น 
 “ครั้งแรกที่ไปนำาเสนอโครงการ เด็กๆ ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะรุ่นพี่เป็น
คนเขียนโครงการ เม่ือกรรมการถามเด็กๆ จึงตอบอะไรไม่ได้เลย เด็กๆ จึงต้องกลับมา
ทำาการบ้านมากข้ึน ศึกษาและเรียนรู้หนักข้ึน และเม่ือเข้าร่วมกับโครงการก็ย่ิงทำาให้
เด็กๆ มีใจมากข้ึน ช่วยเสริมศักยภาพด้านต่างๆ และได้แลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆ ทีมอ่ืน 
ก็ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจ” รัตนา ชูแสง หรือ ‘อี๊ด’ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์และ
พี่เลี้ยงของโครงการกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 โครงการพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ มีเป้าหมายโครงการอยู่ที่การยกระดับ
พรุคันธุลีขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่
เยาวชนท่ีอาศัยรอบบริเวณป่าพรุ ซึ่งการจะสร้างแหล่งเรียนรู้ข้ึนได้น้ัน จำาเป็นที่
เจา้ของพ้ืนทีต่อ้งรูเ้รือ่งของแหลง่เรยีนรูน้ัน้อย่างแตกฉาน รวมไปถงึมสีือ่การเรยีนรู้
เสียก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
 ด้วยเหตุนี้ เด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม สำารวจศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับป่าพรุ 
เพ่ือเก็บขอ้มลูสำาหรบัจดัทำาสือ่ประจำาแหลง่เรยีนรู ้ทัง้ปา้ยชือ่พันธ์ุไม ้อาณาเขตพ้ืนท่ี
ทางกายภาพ รวมไปถึงให้แกนนำาเองได้ศึกษาฐานทรัพยากรของพรุคันธุลีอย่างละเอียด 
ก่อนที่จะนำาความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้เยาวชนทั้งในและนอกชุมชนต่อไป
  การสำารวจป่าพรุในคร้ังน้ี มีแกนนำาและสมาชิกชุมนุมเข้าร่วมท้ังหมด 10 คน 
มีครูภูมิปัญญาในชุมชน คือ นายเจือ ศิวายพราหมณ์ หรือ ‘ลุงเจือ’ และ นายจันทร์โชติ 
ภูศลิป ์หรอื ‘ลงุโชติ’ มาเปน็ผูใ้ห้ความรู้ โดยมพ่ีีอีด๊มาชว่ยดแูลเร่ืองการเดนิทางและ

แรงบันดาลใจ
สําคัญพอๆ กับความรู้

เรียนรู้
เพื่อเข้าใจใน ‘วงแคบ’ 
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ให้คำาปรึกษาในฐานะพ่ีเล้ียง และได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก 
ที่ประสานส่ง สุภาภรณ์ ปันวารี หรือ ‘พี่บี’ จากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า (รีคอฟ) มาเป็นวิทยากรพาน้องๆ สำารวจป่าพรุ 
 การสำารวจป่าพรุมีการวางแผนการสำารวจด้วยการวางแปลงขนาด      
10X10 เมตร จำานวน 5 แปลง เพ่ือเก็บขอ้มลูความสงูและขนาดเสน้รอบวงของตน้ไม ้
ดูช้ันเรือนยอด พืชคุลมดิน สัตว์และพันธ์ุพืชท่ีพบในบริเวณแปลงสำารวจ ก่อนจะนำาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพป่าและคำานวณหาปริมาณการดูดซับคาร์บอน
 “รุ่นน้ีเกิดความรู้ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยทำามาก่อนค่ะ อย่างการวัดปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ การทำาแปลงสำารวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า สำารวจพันธ์ุไม้ 
ระดับชั้นดิน ระดับเรือนยอด สมุนไพร สัตว์ป่า นก  ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำามาทำา
เส้นทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” พี่อี๊ดกล่าวด้วยความภูมิใจ
 แม้จะมีอุปสรรคบ้างตามประสานักสำารวจมือใหม่แกะกล่อง เช่น น้องๆ 
หลายคนสนกุสนานจนสตัวต่ื์นหนีกระเจงิไป ไมส่ามารถเก็บขอ้มลูได ้สภาพอากาศ
และภูมิประเทศไม่อำานวย ฝนตกทางเดินลื่นและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ระเกะระกะ 
และน้องๆ หลายคนก็แต่งกายไม่พร้อมสำาหรับการสำารวจป่า แต่อย่างน้อยท่ีสุด    
การสำารวจในครั้งนี้ก็ได้ทำาให้น้องๆ ได้ข้อมูลเรื่องระบบนิเวศ จำานวนชนิดพันธ์ุพืช
ในป่า และภัยคกุคาม ซึง่เด็กเห็นการเปลีย่นแปลงของปา่พรุจากอดตีจนถึงปจัจบุนั 
ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำาไปใช้งานได้อย่างไม่ขี้เหร่ 
 ผลการสำารวจเด็กๆ พบว่าป่าพรุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่เป็นพื้นที่
ถูกบุกรุก ส่วนท่ีกำาลังฟ้ืนตัวจากการถูกไฟไหม้ และพ้ืนท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพท่ัวไป
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พบว่า การปกคลุมผิวดิน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ การปกคลุมเรือนยอด      
อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 77 เปอร์เซ็นต์ และป่าบริเวณนี้มีจำานวนชั้นเรือนยอด      
ส่วนใหญ่ 3 ช้ัน ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า มีจำานวนชนิดพันธ์ุไม้ใหญ่
ท่ีพบ 7 ชนิด คือ ส้านนำา้ มะไฟป่า ฝาดข้ีใต้ สุหรา ไม้แดง และชาเรียน มีความหนาแน่น
ของไม้ใหญ่ต่อไร่คือ 204 ต้น พบชนิดพันธ์ุพืชอ่ืนๆ อีก 10 ชนิด เช่น หลุมพี หวาย เหด็ 
เป็นต้น และชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ 8 ชนิด เช่น มด กิ้งก่า ผีเสื้อ  กบ หอย จิ้งเหลน 
แมงมุม เป็นต้น
 เมื่อคำานวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุคันธุลี พบว่ามีปริมาณ
คาร์บอนต่อไร่ 39.26 ตัน ปริมาณคาร์บอนต่อพ้ืนที่ 15,350.66 ตัน ป่าพรุคันธุลี
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 56,183.42 ตัน และปล่อยก๊าซออกซิเจน
ออกมา 40,832.76 ตัน ข้อมูลนี้ทำาให้เด็กๆ ถึงกับอึ้งเพราะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
 เมื่อเด็กๆ ได้สำารวจ แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลทำาให้พวกเขา ‘รู้จัก’ ป่าพรุ     
บ้านเขามากย่ิงขึ้น ผืนป่าที่มีคุณค่าต่อเขา พ่ีน้องอำาเภอท่าชนะ และคุณค่าต่อ                 
ชาวสุราษฎร์ธานีทุกคน และข้อมูลน้ียังสามารถเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนในการ
ปกป้องผืนป่า ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ตนเองได้อีกด้วย 
 “กิจกรรมนี้เราเดินเก็บข้อมูลในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง      
500 เมตร ทำาให้ได้รับรู้ข้อมูลในเรื่องของชื่อ ชนิด และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ 
ได้รู้สภาพพ้ืนท่ีป่าพรุจริงๆ เป็นเช่นไร แตกต่างจากอดีตอย่างไร” พิไลวรรณ ภักดีเรือง 
หรือ ‘ฟาง’ เล่าถึงกิจกรรมการสำารวจป่าครั้งแรกในชีวิต 

 หลงัจากลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลูเพ่ิมเตมิจนไดข้้อมลูตามทีต่อ้งการ แกนนำาและ
สมาชิกชุมนุมก็ได้นำาข้อมูลมาเรียบเรียงและผลิตเป็นสื่อความรู้ต่างๆ เช่น  ป้ายชื่อ
พันธ์ุไม้ ป้ายไวนิล สื่อแผ่นพับเรื่องพันธ์ุไม้ สมุนไพร และแผนที่ โดยมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายข้อมูล และฝ่าย
ปฏิบัติลงมอืทำาป้าย ซึง่แมจ้ะขาดกำาลงัคนไปบา้ง เน่ืองจากหลายคนตดิภารกิจเรยีน
พิเศษ แต่สมาชิกที่เหลือก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานสำาเร็จ โดยมี ‘ครูเก่ง’ ครูศิลปะ
ของโรงเรียนท่าชนะมาช่วยดูแล รวมถึงลุงโชติและลุงเจือ ก็ได้มาช่วยให้ข้อมูล      
เพิ่มเติมอีกด้วย 
 จนเมื่อสื่อความรู้ต่างๆ แล้วเสร็จ แกนนำาและสมาชิกชุมนุมมีความรู้ที่
สามารถจะถ่ายทอดได้ ก็ถึงเวลาขยายผลความรู้นั้นออกไปในวงกว้าง
 นอกจากนี้ ชุมนุมได้รับโอกาสจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวท.) ให้ไปบอกเล่าเรื่องราวของป่าพรุและ

ถ่ายทอดออกไปใน 
‘วงกว้าง’
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กิจกรรมท่ีสมาชิกได้ร่วมกันทำา เป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำาป่าพรุคันธุลีในฐานะใหม่ 
น่ันคือ แหล่งเรียนรู้ ‘ห้องเรียนธรรมชาติ พรุคันธุลี’ ได้เป็นอย่างดี แม้น้องๆ หลายคน
จะตื่นไมโครโฟน จนเล่าผิดเล่าถูกบ้างก็ตาม 
 “การไปออกรายการวิทยุครัง้น้ีไดฝ้กึความกลา้แสดงออกมากๆ คะ่ เพราะ
ต่ืนเต้นมากจนพูดไม่ออก ต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างมาก” ฟางเล่าถึง
ประสบการณ์หน้าไมค์ด้วยรอยยิ้ม
 หลังจากประชาสัมพันธ์ ก็ถึงเวลาของการขยายผลผ่านกิจกรรม ‘ค่ายพาน้อง
เรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ ท่ีมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชนในพ้ืนที่โดยรอบ      
ปา่พรคัุนธุลเีขา้มาสมัผสัเรยีนรูแ้ละเกิดจติสำานกึในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในชมุชน 
เพราะเขาเชื่อว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบป่าพรุควรจะได้รู้จักป่าพรุบ้านตัวเอง 
รู้คุณค่าของมัน และมีส่วนร่วมในการดูแลได้ โดยกิจกรรมที่กินระยะเวลาสองวันนี้ 
มีน้องๆ จาก 8 โรงเรียนเครือข่าย จำานวน 25 คน มาร่วมเรียนรู้ศึกษาพันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์ 
และสมุนไพรในพรุคันธุลี
 กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วยเกมธรรมชาติเก่ียวกับป่าพรุ โดยนำา
ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจข้อมูลป่าพรุและศึกษาเพ่ิมเติมจากผู้รู้มาทำาเป็นเกม       
การเรยีนรู ้เชญิลงุจอื ลงุโชต ิปา้ตา มาเลา่เรือ่งราวของปา่พรุในอดตี ความสมบรูณ์ 
ความสำาคัญกับชุมชน ก่อนพากันลงไปสำารวจ ไปรู้จักป่าพรุด้วยกัน วาดภาพสิ่งที่
พบในป่าพรุ นำาเสนอเล่าสู่กันฟัง ก่อนจะจบลงที่การชวนน้องๆ จาก 8 โรงเรียน     
คุยกันว่า แต่ละโรงเรียนจะมีส่วนร่วมดูแลป่าพรุได้อย่างไรบ้าง 
 ผลตอบรับจากค่ายเป็นไปด้วยดี น้องๆ จากโรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้
และความสนุกสนาน ได้รับรู้ความสำาคัญของฐานทรัพยากรภายในพ้ืนท่ี แล้วกลับไป
ขยายความต่อในพ้ืนท่ีของตน แต่ใครจะรู้ว่าเบ้ืองหลังความสำาเร็จของค่ายในคร้ังน้ี 
ตอ้งแลกมาดว้ยหยาดเหง่ือและแรงใจของแกนนำาและสมาชกิอย่างทีไ่มเ่คยเปน็มา
ก่อน แต่สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการทำางานนั้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อท่ีเสียไป เพราะ
นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ป่าพรุแล้ว แกนนำายังได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน      
การทำางานตลอดทั้งกระบวน นับตั้งแต่การเตรียมงาน ดำาเนินงาน จนถึงสิ้นสุดงาน 
ทั้งการติดต่อประสานงาน สวัสดิการ เป็นพ่ีเลี้ยงให้เยาวชนจากโรงเรียนเครือข่าย 

กิจกรรมครั้งนี้ต้องทำาเองทั้งหมด...ทำาให้รู้สึก
วา่ตวัเองเปน็ผูใ้หญข่ึน้ เพราะตอ้งรบัผดิชอบ
หลายๆ อย่างมากขึ้น
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นำาสันทนาการ รวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของการเดินสำารวจเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอีกด้วย 
 “กิจกรรมคร้ังน้ีต้องทำาเองท้ังหมดเลยค่ะ ซ่ึงต่างกับกิจกรรมท่ีผ่านๆ มา แต่ก็
ทำาให้รูส้กึว่าตัวเองเป็นผูใ้หญ่ขึน้ เพราะตอ้งรบัผดิชอบหลายๆ อย่างมากข้ึน” เหมยีว
กล่าวอย่างภูมิใจ
 สว่นหนึง่ของความเหนือ่ยยากในครัง้น้ี เกิดจากความไมพ่รอ้มของทมีงาน
ชุมนุมเอง ท่ีหลายคนติดภารกิจ ไม่สามารถมาช่วยงานได้ แผนงานท่ีวางไว้ก่อนหน้า
จึงคลาดเคลื่อน ภาระงานถูกเกล่ียเฉลี่ยไปให้คนท่ีเหลืออยู่ จนหลายคนท้อ            
ขาดกำาลังใจ แต่สุดท้าย ทุกคนก็อดทนและสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ 

 มากกว่านั้น การขับเคลื่อนโครงการ ยังได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในชุมชน ทั้งการสร้างแนวร่วมที่เป็นชาวบ้าน และการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของพรุคันธุลี การจัดทำาโครงการพาน้องเรียนรู้ดูแล   
ป่าพรุได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งการท่ีแกนนำาและสมาชิกชุมนุมได้มี
โอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการลงมือทำาอย่างจริงจัง ไม่ว่า
จะเป็นการประสานงาน วางแผนกิจกรรม การนำากระบวนการเรียนรู้ การทำางาน

เดินหน้าอย่างกล้าหาญ 
ประสานเครือข่ายชุมชน
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รว่มกันเปน็ทมี ฝกึการแบง่เวลาระหว่างการเรยีนกับการทำากิจกรรม รวมทัง้ความรู้
ต่างๆ ท่ีได้รับเก่ียวกับป่าพรุ ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีค่าท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับ
น้องๆ ทุกคน
 เช่นเดียวกัน การขยายผลเนื้อหาของโครงการผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ     
ก็ยังผลให้มีเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบพ้ืนท่ีสนใจเข้ามาร่วมเป็น             
นักอนุรักษ์ตัวน้อยกับพวกเขาในพื้นที่ 4 ตำาบล 8 โรงเรียน ได้แก่ 
  ตำาบลประสงค์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา และโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
  ตำาบลคันธุลี โรงเรียนบ้านคันธุลี โรงเรียนวัดสังข์ประดิษฐ์
  ตำาบลท่าชนะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนท่าชนะ
  ตำาบลคลองพา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม โรงเรียนบ้านกลาง
 “ตอนแรกชุมชนมองว่า กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์มาชวนเด็กๆ เข้าป่า ทำาให้
เด็กไม่ค่อยไปเรียนหนังสือ มาปลุกระดมเด็กๆ ให้ต่อต้านกลุ่มชาวบ้านที่มีอิทธิพล
ในพ้ืนที่ ทำาให้เกิดความไม่พอใจและมีปัญหากับผู้ปกครอง” พ่ีอ๊ีดเล่าถึงประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินโครงการ
 แต่สุดท้ายปัญหาก็คลี่คลาย เพราะว่าตลอดการดำาเนินโครงการ หนึ่งใน
ภาคีซึ่งก็คือ ครูและโรงเรียนท่าชนะ เป็นผู้รับรองการดำาเนินโครงการของชุมนุมมา
โดยตลอด และมกีารแปรผลการทำากิจกรรมไปสูก่ารประเมนิผลการศกึษาในรปูของ
คะแนนอีกด้วย ซึ่งเมื่อครูภูมิปัญญาและชาวบ้านบางส่วนที่เข้าใจได้อธิบายให้
ผู้ใหญ่และชาวบ้านคนอื่นๆ ทราบ นอกจากกระแสต่อต้านจะลดลงแล้ว ชุมนุม      
ยังได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นอีก

หากเราไม่ปลุกกระแสให้ เยาวชนรัก
ธรรมชาต ิมนักไ็มม่ปีระโยชน์ การทีเ่ดก็ๆ ไป
สะท้อนปัญหากับผู้ใหญ่ทำาให้ผู้ใหญ่หันมา
คดิวา่ เยาวชนยังเหน็ความสำาคัญของป่าพร.ุ..
ปัจจุบันคนที่รุกล้ำาเริ่มไม่ค่อยกล้าเพราะ
ชุมชนเริ่มตื่นตัว
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 และด้วยข้อมูลท่ีเยาวชนสำารวจป่าพรุคันธุลี แล้วส่ือความไปยังผู้หลักผู้ใหญ่
ของชุมชน ทำาใหป้ัจจุบนัมีการขอคนืพืน้ทีข่องพรคุันธลุีจากผูบุ้กรุกได้ทัง้หมด และ
มกีารนำาขอ้มลูเก่ียวกับพรคุนัธุลีท่ีชมุนุมสำารวจได ้สง่ตอ่ใหแ้ก่ DSI เพ่ือใชเ้ปน็ข้อมลู
ในการประกอบกำาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าต่อไป
 “หากเราไม่ปลุกกระแสให้เยาวชนรักธรรมชาติ มันก็ไม่มีประโยชน์ การที่
เด็กๆ ไปสะท้อนปัญหากับผู้ใหญ่ทำาให้ผู้ใหญ่หันมาคิดว่า เยาวชนยังเห็นความสำาคัญ
ของป่าพรุ จึงเป็นผลทำาให้ขอคืนพ้ืนที่ป่าพรุกลับมาได้ท้ังหมด ปัจจุบันคนที่รุกล้ำ�
เริ่มไม่ค่อยกล้าเพราะชุมชนเริ่มต่ืนตัว” ลุงเจือ ในฐานะครูภูมิปัญญา ที่สนับสนุน
ชุมนุมมาโดยตลอด กล่าวด้วยดวงตาเปี่ยมความสุข

 จากปา่พรผุนืสดุทา้ยของ จ.สรุาษฎรธ์าน ีท่ีเกือบจะเสือ่มโทรมลงจนเหลอื
แต่ชื่อ ใครจะเชื่อว่าก้าวย่างเล็กๆ ของชุมนุมที่มีเยาวชนเป็นสมาชิกหลัก จะก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้ และไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงของ
พรุคันธุลี ที่วันน้ีกำาลังฟ้ืนตัวข้ึนในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน แต่รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่ของ อ.ท่าชนะ ท่ีชุมชนเกิดจิตสำานึก และได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกปักรักษาทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเองอย่างเข้มแข็ง
 ด้วยเหตุนี้ ท่ามกลางหน้าฝนยาวนานตลอด 8 เดือน อย่าแปลกใจถ้าจะ
เหน็นกบนิหลาอยู่เหนอืพรคุนัธุล ีเช่นเดยีวกับปลาทีก่ำาลังฉ่ำ�นำา้ซึง่หลอมรวมมาจาก
สายฝน ขณะที่ชาวบ้านอาจกำาลังร้องเพลงอย่างสำาราญ
 เพราะทกุคนเรยีนรูแ้ลว้ว่า ความสขุท่ีแท้ไมไ่ด้เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ 
เอาแพ้เอาชนะกัน แต่เกดิไดจ้ากการพ่ึงพาอาศยักันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
ท่าชนะในวันนี้จึงไม่มีใครชนะ แต่ทุกคนกำาลังมีความสุข
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

สำ�รวจและเก็บข้อมูลป่�พรุ

‘ป่�พรุ’ เสื่อมโทรม ถูกบุกรุกพื้นที่ 
มีปัญห�ก�รดึงนำ้�ในป่�พรุไปใช้
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เด็กๆ ทร�บข้อมูลสภ�พป่�

นำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ผลิตสื่อเผยแพร่
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
วรรณนิภ� หนูขวัญ (เหมียว)
ประธานชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 

พิไลวรรณ ภักดีเรือง (ฟ�ง)
เลขานุการชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 

“แต่เดิมไม่ได้สนใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม มาเข้าชุมนุมน้ีเพราะชุมนุมอ่ืนเต็ม 
แต่พอได้ทำากิจกรรมกับชุมนุมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ ก็เร่ิมรู้สึก
ว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้แลกกับความเหนื่อยของเรามันคุ้ม ความรู้มันมีค่า
มากๆ จากท่ีชอบอยู่คนเดียว ไม่พูดจากับใคร ไม่กล้าแสดงออก แต่เม่ือ
ได้ร่วมทำากิจกรรมก็เริ่มกล้าพูด กล้าแสดงออก อยากรู้อะไรก็ถาม 
และจากคนท่ีไม่คิดอะไรมาก คิดว่าป่าพรุเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของ
เราคนเดียว เราทำาคนเดียวแต่คนอื่นๆ ไม่ทำาเราจะทำาเพ่ืออะไร แต่
เมื่อเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในชุมชนที่มีแนวโน้มเพ่ิม     
มากขึ้น จึงอยากจะเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่
ย่ังยืนต่อไป ตอนนี้เรารักที่จะทำา กล้าที่จะอนุรักษ์ แม้คนอื่นไม่ทำา    
เราก็พยายามทำา หาเพ่ือนมาทำากับเรา ชว่ยกันแก้ปญัหาไปทลีะนดิ”

“เดิมไม่ค่อยมีความรู้ด้านป่า เป็นคนพูดเบา พูดไม่รู้เร่ืองเพราะมีความรู้
ไมม่ากพอ ไมม่ทีกัษะการเก็บขอ้มลู ไมค่อ่ยรูจ้กัตนเองว่าเราทำาอะไร
ได้ดี แต่เม่ือได้ทำาโครงการก็ได้ความรู้ใหม่ๆ ท้ังเร่ืองกระบวนการ การวัด
ปริมาณคาร์บอน การมีส่วนร่วมกับชุมชน มีแรงจูงใจเยอะขึ้นในการ
ทำางานต่างๆ และจากการทำากิจกรรม ก็ทำาให้เกิดความตระหนักในการ
ดูแลสิง่แวดลอ้ม ปญัหาปา่พรถูุกทำาลาย พ้ืนท่ีปา่พรุลดน้อยลงเร่ือยๆ 
ถ้าเกิดทกุคนยังน่ิงเฉยปา่พรคุนัธุลก็ีจะสญูหายไป จงึอยากมสีว่นรว่ม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป”

โครงก�รเย�วชนรักษ์ท่�ชนะพ�น้องเรียนรู้ดูแลป่�พรุ 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาววรรณิภา หนูขวัญ

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวพิไลวรรณ ภักดีเรือง   
2. นางสาวแพรวนภา สันหลี
3. นางสาวกาญจนาวดี ภักดีเรือง      
4. นางสาวเยาวรินทร์ สันหลี   
5. นางสาวจิตสุภา อินทร์แก้ว       
6. นางสาวหทัยรัตน์ เที่ยงสุข  
7. นางสาวสาลินี บุญชัยพึ่ง
8. นางสาวนิชฎาภรณ์ ปราถนา
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

รัตน� ชูแสง (อี๊ด) 
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ 

อ�จ�รย์สุจินต์ สุทธิวร�งกูล
ที่ปรึกษาชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ 
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนท่าชนะ 

เจือ ศิว�ยพร�หมณ์
ครูภูมิปัญญา หนึ่งในแกนนำากลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ภูเขาคันธุลี

“โครงการน้ีใช้กระบวนการชวนเด็กๆ 
คิดวิเคราะห์ หาข้อสรุปร่วมกันก่อน
ออกแบบกิจกรรม และสรุปบทเรียน
การทำางานแตล่ะครัง้เพ่ือวางแผนการ
ทำางานร่วมกันต่อ ส่วนใหญ่จะท้ิง
ประเด็นคำาถามให้เด็กๆ ได้คิดและ
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจากการทำางาน
ร่วมกันมา เห็นว่าน้องๆ รู้จักวางแผนงาน
มากข้ึน มีการคุยกันมากข้ึน ทำางานเสร็จ
มีการสรุปงาน มองหาข้อผิดพลาด
และทางแก้ไข ต้องถือว่าโครงการ  
ปลูกใจรักษ์โลก ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึก
ปฏิบัตกิารจริง นอกเหนอืจากการเรยีน
ในห้องเรียน ทำาให้เด็กมีฐานการทำางาน
ในชุมนุมชัดเจนขึ้น และได้นำาความรู้
ที่ได้จากโครงการไปเผยแพร่กับกลุ่ม
เพื่อนๆ ในชุมนุมได้เป็นอย่างดี”

“อาจารย์เขา้มาชว่ยดแูลชมุนมุตัง้แต่
ปี 2550 คอยสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กๆ โดยโรงเรียนยินดีสนับสนุน
กิจกรรมของชมุนมุเพราะเปน็รปูธรรม
ที่สามารถนำามาประเมินผลด้าน      
การศึกษาได้ส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่ง   
คืออยากให้เด็กๆ ในพ้ืนท่ีได้รู้จัก
ทรัพยากรในชุมชนตนเอง ใครถาม      
ก็สามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจ 
บางคนจบไปแลว้ไมไ่ดเ้รยีนตอ่ ก็หวัง
ว่าเขาจะจดจำาได้ ว่าครั้งหน่ึงเคย
อนุรกัษ ์เคยเรยีนรูศ้กึษามา วันหนึง่โต
เป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม     
เสียเอง”

“ได้เข้ามาช่วยชุมนุมเยาวชนรักษ์
ท่าชนะในเรื่ องการให้ข้อมูลชื่ อ        
พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ เรื่องระบบนิเวศ   
ลุงรู้สึกภูมิใจที่ได้มาให้ความรู้ กับ
เด็กๆ เพราะถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด
รุ่นต่อรุ่น ต่อไปธรรมชาติคงหาย         
ไปหมด จะไม่มีคนสืบสาน”

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์   
โรงเรียนท่าชนะ
อาจารย์สุจินต์ สุทธิวรางกูล 
โรงเรียนท่าชนะ
นางสาวรัตนา ชูแสง  
กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

นายเจือ ศิวายพราหมณ์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นายจันทร์โชติ ภูศิลป์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นางดวงแข ชัยดำารงฤทธิ์  
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม


