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	 ในโลกสีหม่นๆ	ท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ	ป่าสีแห้ง	ดินสีจืด	และนำา้สีหมอง	ล้วนเป็น
ภาพที่ไม่ว่าใครได้เห็นต่างก็ไม่สบายใจด้วยกันทั้งนั้น	
	 ยังมีเยาวชนกลุ่มเล็กๆ	กลุ่มหน่ึงใน	จ.เชียงราย	ท่ีตัดสินใจลุกข้ึนมาแต้มสี
ให้แก่โลกหม่นๆ	ใบเดิมน้ีให้กลับคืนมีสีสันข้ึนมาบ้าง	แน่นอนว่าแต้มสีของพวกเขา
ย่อมเป็นเพียงจุดเล็กๆ	บนโลก	แต่แต้มสีเล็กๆ	เหล่านั้น	ได้ช่วยชุบชีวิตบ้านเกิด
ของพวกเขาให้เริ่มกลับมามีสีสันและชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
	 ขอชวนไปรู้จักกับ	 ‘กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว’	ที่การลงมือทำาของ
พวกเขากำาลังบอกแก่เราว่า	ไม่สำาคัญหรอกว่าคนอื่นจะทำาหรือไม่	แต่สำาคัญที่ว่า
ตัวเราทำาแล้วหรือยัง?

03 แต้มโลกสสีวย 
ด้วยพู่กันสเีขยีว
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย
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ทุกสีสันในโลก
ล้วนเกิดจาก ‘แม่สี’

 บนพ้ืนทีล่าดเอยีงเชงิเขาดอยยาว เปน็ท่ีตัง้ของบา้นแดนเมอืง ต.บญุเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ชุมชนกว่า 200 ครัวเรือนใช้ชีวิตท่ามกลางลมหนาวด้วย
การทำาเกษตรกรรมเล้ียงชพี ทัง้ทำานา ไรข่า้วโพด และเลีย้งสตัว ์โดยอาศยันำา้อปุโภค
บริโภคที่อุดมสมบูรณ์ทั้งจากต้นนำ้าบนดอยผาหมอก นำ้าตกแดนดง ห้วยแดนเมือง 
และแม่นำ้าอิงที่ไหลผ่านท้ายหมู่บ้านขนานไปกับเทือกเขา
 นอกจากทำาเกษตรในพ้ืนท่ีตนแล้ว ยังมีพ้ืนท่ีป่าชุมชนแดนดง ท่ีมีอาณาเขต
เกือบ 3,000 ไร่ ซ่ึงคนในชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ังเก็บเห็ด หาหน่อไม้ 
และหาฟืน ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชุมชนวางไว้
 แต่ด้วยการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่ามาอย่างยาวนาน รวมถึงมีชาวบ้าน
และคนนอกหมู่บ้านละเมิดกฎ ลักลอบเข้าไปตัดไม้เพ่ือนำาไปสร้างที่อยู่อาศัยและ
เผาถ่านขาย ทำาให้ป่าต้นนำ้ามีสภาพเสื่อมโทรมลง ต้นไม้ใหญ่เริ่มหายไป ลำาห้วย
แห้งแล้งในฤดูแล้งและเกิดไฟป่าบ่อยข้ึน ของป่าท้ังเห็ดและหน่อไม้นับวันจะหายากข้ึน 
 กาญจนา กาวิชยั หรอื ‘แจค๊’ กรรมการประสานงานเยาวชน กลุม่ปา่ชมุชน
บา้นงามเมอืง เปน็ผูห้นึง่ท่ีเลง็เหน็ถึงปญัหานี ้กอปรกับในชมุชนเองก็กำาลงัประสบ
ปัญหาเยาวชนติดอบายมุข ทั้งเกมและยาเพสติด แจ๊คจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ    
แก้ปญัหาท้ังสองดา้นน้ีโดยใชวิ้ธีการยิงปนืนัดเดยีวไดน้กสองตวั นัน่คอื ดงึเยาวชน
ออกจากอบายมุข โดยใช้กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเครื่องมือ
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แต้มสีเขียวให้พสุธา 
ระบายสีฟ้าให้สายนที

น้องทุกคนที่เข้ามาทำางานอนุรักษ์ในวันนี้     
ถือเป็นตัวแทนให้กับอีกหลายคนที่ เขา             
มีโอกาสทำาแต่ไม่ทำา หรือบางคนอยากทำา      
แต่ไม่มีโอกาส

 ‘กลุม่เยาวชนรุน่ใหมห่วัใจสีเขียว’ จงึเกิดข้ึนจากการเปน็ตวัตัง้ตวัตขีองแจค๊ 
ที่ชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านให้มารวมกลุ่มทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนกัน โดยเป็นการ
เขา้หาเพ่ือชกัชวนด้วยสายตาทีม่องเห็นถงึศกัยภาพและพลงัในการทำางานจติอาสา
ของเยาวชน การตั้งเป้าหมายในการรวมกลุ่มจึงไม่ได้เกิดจากความคิดของแจ๊ค     
แต่เป็นความคิดของน้องๆ ซึ่งได้รับกระบวนการกระตุ้นให้เกิดความคิด นำาเสนอ 
และหารือร่วมกัน
 “คำาถามแรกๆ ท่ีถามคือ น้องๆ คิดว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรบ้างท่ีเป็น
ปัญหาของเยาวชน ผลปรากฏว่าน้องงงค่ะ (หัวเราะ) แต่จากนั้นไม่กี่นาที คำาตอบ
มากมายก็พรั่งพรูออกมา ซ่ึงนั่นแหละคือจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ท่ีกำาลังจะนำาพวกเขาให้
ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง” แจ๊คกล่าวถึงการนัดคุยกลุ่มกันครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นมี
น้องๆ มาร่วม 4-5 คน
 เมื่อถูกกระตุ้นจากกระบวนการ น้องๆ ก็ได้สะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไข 
และอื่นๆ อีกมากมายออกมา เปรียบเหมือนเวทีการพูดคุยกันนั้นเป็นจานสี และ
แจค๊คือแมส่ ีซึง่ทำาหนา้ทีโ่ยนโจทย์ท่ีท้าทายความคดิให้แกน่อ้งๆ นำาไปคดิวิเคราะห ์
เกิดการผสมกันระหวา่งแมส่หีรอืโจทยข์องแจค๊ กับความคิดหรือพ้ืนสเีดมิของนอ้งๆ 
จนได้สีใหม่ขึ้นบนจานสี
 นั่นคือสีเขียว

 แจ๊คและน้องๆ ได้รวมตัวพูดคุยกันอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งครั้งหลังๆ เป็นฝ่าย
น้องๆ เองด้วยซ้ำ�ที่มารอแจ๊ค แสดงชัดถึงความใส่ใจ และกระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึน 
จนถึงจดุท่ีสมาชกิทกุคนมคีวามตอ้งการทีจ่ะชว่ยพัฒนาชมุชนบา้นเกิด การเริม่ตน้
ทำากิจกรรมจึงเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีงบประมาณ
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 กิจกรรมแรกของกลุ่มคือ การปลูกต้นไม้ในชุมชน โดยได้งบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาล กิจกรรมน้ีมีคนในชุมชนมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยกันเกือบ 100 คน 
และถือเป็นกิจกรรมแรกท่ีพวกเขาได้แต้มสีเขียวให้กับแผ่นดินบ้านเกิด โดยมีการ
ต้ังเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า จะมีการติดตามความเปล่ียนแปลงตลอด 5 ปีนับแต่ปลูก 
ถือเป็นการวางระบบคิดให้แก่สมาชิกของกลุ่มให้มีการทำางานอย่างเป็นแบบแผน
ต่อเนื่อง และเหนืออื่นใด คือเป็นการปลูกจิตสำานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่น้องๆ ไปโดยปริยาย
 จากการสรุปบทเรียนหลังทำากิจกรรม ทางกลุ่มพบปัญหาหลักๆ คือ การปลูก
ต้นไม้ในหน้าแล้ง ทำาให้ต้นไม้ส่วนหนึ่งได้รับนำ้าไม่เพียงพอ พ้ืนที่ปลูกอยู่ไกลจาก
ชุมชนและการคมนาคมไม่สะดวก ทำาให้ยากแก่การเดินทางไปดูแลรักษา ปลูกต้นไม้
ผิดวิธี คือ ไม่ได้กลบดินให้แน่น อันเกิดจากทางกลุ่มไม่ได้อธิบายการปลูกให้กับทุกคน
ที่มาร่วมกิจกรรม รวมท้ังพ้ืนที่จัดกิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ทำาให้ไม่สามารถดูแล        
ได้ท่ัวถึง เป็นต้น ซึ่งบทเรียนท่ีได้รับถือเป็นประสบการณ์สำาคัญที่จะช่วยฝึกทักษะ
การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต
 นอกจากนีก้ลุม่ยังไดท้ำากิจกรรมพัฒนานำา้ตกแดนดง ดว้ยการจดัการขยะ 
โดยสมาชกิของกลุม่มกีารแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบคัดแยกขยะจากหลุมและนำาไปขาย
เป็นค่าขนม แต่นั่นก็เป็นเพียงการจัดการปลายทางเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการ
จดัการขยะทีต่น้ทาง จงึได้นำาเรือ่งขยะบนนำา้ตกไปพูดคยุกับผูใ้หญ่ในชมุชน จนเกิด
เป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน ถือเป็นความสำาเร็จอีกหนึ่งก้าวของกลุ่มท่ีช่วยระบาย  
สีฟ้าใสคืนให้แก่ต้นนำ้าของชุมชน ทั้งยังสามารถผลักดันให้เกิดกฎระเบียบด้าน         
สิ่งแวดล้อมของชุมชนขึ้นมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกิน
เท่าน้ัน...แต่ถ้าคนนอกเข้าไปเก็บมาขายมัน
ไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมา
ตักเตือนคุยกัน เพราะมีกฎกติกาของชุมชน
เองที่แกนนำาวางไว้
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 กิจกรรมท่ีประสบผลสำาเร็จได้สร้างกำาลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
หวัใจสเีขยีวเปน็อย่างดี และมากกว่านัน้คอื การลงมอืทำาใหเ้ห็นของนอ้งๆ ก็ไดช้ว่ย
ขยายผลสรา้งแนวรว่มให้เกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิเหน็ไดจ้ากสมาชกิกลุม่ทีเ่พ่ิมขึน้จาก 
13 คน เป็น 30 คน
 ถึงจุดนี้ กลุ่มเริ่มเล็งเห็นถึงความสำาคัญของแนวร่วม ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน จึงน่าจะถึงเวลาท่ีต้องย่ืนพู่กันและสอนวิธี
ระบายสีให้คนอื่น มาร่วมด้วยช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้ชุมชน เพ่ือให้การสร้าง
จิตรกรรมของชุมชนในครั้งนี้มีพลังมากขึ้น และเพื่อขยายผลการสร้างจิตรกรรมใน
พื้นที่รอบข้างและอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
 นีเ่องจงึเปน็ทีม่าของการจดัทำา ‘โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม’ 
นำาเสนอต่อโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำาคัญคือ กิจกรรม 
‘ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นำา้ ป่า’ ท่ีพาเยาวชนสำารวจเรียนรู้พืชสมุนไพร
และติดตามประเมินสภาพป่าจากการวางแปลงสำารวจเพ่ือจัดทำาฐานข้อมูล ซึ่งมี

ถึงเวลายื่นพู่กัน
ให้คนอื่นๆ
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จุดประสงค์อยู่ท่ีการผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเกิดความรักหวงแหนป่าไม้และ
ธรรมชาติในพื้นที่ของตน 
 เพราะปจัจบุนัปญัหาหลกัท่ีเกิดขึน้กับปา่ชมุชนแดนดงกค็อื การบกุรกุของ
คนนอกพื้นที่
 “คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกินเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าคนนอก
เข้าไปเก็บมาขายมันไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมาตักเตือนคุยกัน 
เพราะมีกฎกติกาของชุมชนเองท่ีแกนนำาวางไว้ แต่มันก็แก้ไม่หายเพราะพ้ืนที่มัน
เชื่อมต่อกันหมด” แจ๊คอธิบายถึงปัญหา
 ด้วยเหตุน้ี การท่ีค่ายมีจุดประสงค์อยู่ท่ีการปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหน
ป่าไม้และธรรมชาติ ก็เพ่ือสร้างจิตสำานึกในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนท่ี    
ซึง่มหีนา้ทีด่แูลปกปอ้งทัง้ทางตรง คอื ชว่ยกันสอดสอ่งดแูล รวมไปถึงทางออ้ม คือ 
การขยายผลความรู้และสร้างจิตสำานึกรักษ์ธรรมชาติออกไปในวงกว้างนั่นเอง

สิ่งเหล่านี้เราทำาเพื่อตัวเราและเพื่อบ้านเรา
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 ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นำ้า ป่า ของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
หัวใจสีเขียว ถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี มีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จำานวน 46 คน มาร่วมเรียนรู้ในค่าย โดยทุกคน    
ได้รับความสนุกและเกิดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของการทำาลายป่าไม้กันไป
ไม่มากก็น้อย 
 ตลอด 3 วัน 2 คืนของค่ายมีกิจกรรมมอบความรู้และสร้างจิตสำานึก
มากมาย โดยวันแรกเปน็การปพ้ืูนความรู้ให้แก่นอ้งๆ โดยวทิยากรปราชญ์ชาวบา้น 
ทั้งลุงถนอม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ท่ีมาเล่าประวัติป่าชุมชนและประวัติแม่นำ้าอิง 
และป้านวย ที่มาให้ความรู้เร่ืองสรรพคุณสมุนไพรและอาหาร ให้น้องๆ ได้รู้จัก
ทรัพยากรในชุมชนของตนเองว่ามีความสำาคัญอย่างไร 
 วันที่ 2 เป็นการลงพ้ืนท่ีวางแปลงสำารวจเรียนรู้ทรัพยากรจากพ้ืนที่จริง     
โดยอาศยัเครือ่งมอืจากศนูย์ฝกึอบรมวนศาสตรช์มุชนเพ่ือคนกับปา่ (รคีอฟ) มกีาร
แบง่กลุม่น้องๆ ออกเปน็ 4 กลุม่ แต่ละกลุม่วางแปลงสำารวจโดยขงึเชอืกสรา้งพ้ืนท่ี
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x10 เมตร พร้อมเก็บข้อมูลชนิดและจำานวนของพืชพันธ์ุ 
ความหนาแน่น ลักษณะของดิน รวมไปถึงรอยเท้าสัตว์ในแปลงนั้น โดยมีลุงสัก 
ผูใ้หญ่บา้น เปน็วทิยากรผูใ้หข้อ้มลูความรู ้กอ่นจะนำาขอ้มลูการวางแปลงสำารวจใน 
4 พื้นที่มาสรุปร่วมกันในช่วงบ่าย เพื่อจัดทำาเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของป่าชุมชน
แดนดง ก่อนทีใ่นวนัท่ี 3  จะมกิีจกรรมฟ้ืนฟูทรพัยากรดว้ยการปลกูตน้ไม ้และมกีาร
สรุปบทเรียนร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากค่าย และส่ิงท่ีอยากทำาร่วมกันต่อไป         
ในอนาคต
 การจัดค่ายในครั้งน้ีถือเป็นงานใหญ่ท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนได้มีโอกาส    
แสดงฝีมืออย่างเต็มท่ี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มใช้วิธีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละคน   
อย่างชดัเจน เชน่ สนุนัท ์ตะ๊อา้ย หรอื ‘นิค’ ประธานกลุม่ ทำาหน้าทีป่ระสานงานกับ
ผูใ้หญ่บ้านและดูแลการทำางานของสมาชกิ โยธกา ยะอิน่แก้ว หรือ ‘โย’ แกนนำากลุ่ม 
ทำาหน้าท่ีประสานงานท่ัวไป ขณะท่ี สุชาดา ทวีคูณ หรือ ‘หน่ึง’ ทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
รวมไปถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีช่วยกันคนละไม้ละมือ ท้ังดูแลน้องๆ ในค่าย การลงทะเบียน 
สันทนาการ จดประเด็นขึ้นกระดาน เป็นพี่เลี้ยงนำากิจกรรมเวลาเข้าฐาน เป็นต้น
 จากการจัดค่ายนี้ ทำาให้เยาวชนรู้จักพืชพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการสำารวจฐานข้อมูลและประเมินสภาพป่าชุมชน ทำาให้ชุมชนได้ข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับจำานวนต้นไม้ในป่าเพ่ือทำาการวางแผนอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต่อไปได้อีกด้วย       
ย่ิงไปกวา่น้ันคือการท่ีสามารถสรา้งเยาวชนคนรุ่นใหมข่องชุมชนใหเ้ข้ามาเรียนรู้และ
ใส่ใจทรัพยากรแวดล้อมของบ้านเกิดตัวเอง

ค่ายจิตรกร
ของธรรมชาติ
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 หลังจากค่ายสิ้นสุดลง กลุ่มได้มีการสรุปบทเรียนออกมา ซึ่งแน่นอนว่า   
ตามประสานักจัดค่ายมือใหม่ ย่อมต้องมีข้อบกพร่องอยู่เป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย 
เช่น สถานที่ไม่พร้อม การแบ่งเวลาเข้าฐานกิจกรรมมีน้อยเกินไป เข้าไม่ถึงเยาวชน
ทั้งหมด ทำาให้มีน้องๆ ที่มาเข้าค่ายบางคนไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น
 นอกจากข้อบกพร่องท่ีพบ ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากน้องๆ ท่ีมาเข้าค่าย           
ว่าไดค้วามรูม้ากมายจากค่ายน้ี และหากมจีดัอีกในอนาคตก็จะมารว่มแนน่อน นีเ่อง
ที่เป็นกำาลังใจสำาคัญให้แก่สมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สีเขียวจาก
ปลายพู่กันของกลุ่ม ได้แต้มถูกที่หัวใจของน้องๆ เหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว
 อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายจะเป็นงานใหญ่และเป็นหมุดหมายที่กลุ่ม                   
ต้ังความหวังไว้ แต่ถึงท่ีสุด ค่ายก็เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึง ท่ามกลางกิจกรรมอีกนับร้อย
นับพันท่ีเยาวชนกลุ่มน้ียังต้องทำาต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเพ่ือดูแล
ชุมชนของตนเอง เพราะกิจกรรมทำาให้เขาได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับการดูแล
ชุมชนตนเองด้วย
 เพราะวิถีของนักพัฒนาน้ันไม่เคยมีคำาว่า ส้ินสุด แม้ค่ายจะจบลง แต่เส้นทาง 
การพัฒนาของสมาชิกกลุ่มยังคงทอดยาวออกไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจ    
หากในทุกๆ วันเสาร์ เราจะเห็นกลุ่มเยาวชนที่หัวใจเปื้อนสีเขียวกลุ่มนี้ ยังคงขึ้นไป
สำารวจแปลงทีว่างไว้อย่างสม่ำ�เสมอ ทัง้ยังมกีารวางแปลงเพ่ิมในพ้ืนทีส่ำารวจใหม่ๆ  
ในชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชนต่อไป
 พร้อมกันน้ียังมีการจัดทำาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ร้านค้าศูนย์บาท 
ท่ีให้คนในชุมชนนำาขยะมาแลกของกินของใช้จากร้านค้า รวมไปถึงค่ายพัฒนาเยาวชน
และแกนนำาเยาวชน ก็ยงัเปน็กิจกรรมทีพ่วกเขาต้ังใจทำากันอยู่เสมอไมเ่ปล่ียนแปลง 
ด้วยหัวใจสเีขยีวของพวกเขา ทีพ่รอ้มจะรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน
ให้กลับฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และปรารถนาท่ีจะขยายแนวร่วมออกไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
 เพราะคงไมม่ใีครอยากมองโลกสหีมน่ๆ ไปตลอดกาล กลุม่เยาวชนรุน่ใหม่
หัวใจสีเขียวคือตัวแทนของคนกลุ่มน้ัน ที่เลือกจะลุกข้ึนมาแต้มสีเขียวให้กับ                

 “ได้เห็นถึงความกระตือรอืรน้ของน้องๆ ท่ีตลอดคา่ยทุกคนรู้บทบาทหนา้ที่
ของตัวเอง และพร้อมท่ีจะรับฟังยามพ่ีบ่นพ่ีว่า แต่ทุกคนก็ยังมีรอยย้ิม มีเสียงหัวเราะ
ให้ได้เห็น มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในงานที่ทำา และน้องทุกคนท่ีเข้ามาทำางาน
อนุรักษ์ในวันน้ี ถือเป็นตัวแทนให้กับอีกหลายคนท่ีเขามีโอกาสทำาแต่ไม่ทำา หรือบางคน
อยากทำาแต่ไม่มีโอกาส สิ่งเหล่านี้เราทำาเพ่ือตัวเราและเพ่ือบ้านเรา” แจ๊คกล่าวถึง
น้องๆ ในกลุ่มด้วยรอยยิ้มภูมิใจ 

ในวันที่สีเขียว
ซึมลึกเข้าสู่หัวใจ
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ปา่ตน้นำา้ทีเ่คยแห้งหมอง และระบายสสีนัขับไลค่วามเสือ่มโทรมนานาท่ีสถิตอยูใ่น
ชุมชนของพวกเขาออกไปทีละเล็กทีละน้อย
 จริงอยู่ว่าแต้มสีของพวกเขาอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนโลกใบนี้ แต่จะมา
มัวพะวงถึงความใหญ่เล็กทำาไม ในเม่ือวันน้ีชุมชนบ้านเกิดของพวกเขากำาลังเปล่ียนสี
กลับไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง และการเปล่ียนแปลงน้ีเองท่ีทำาให้ทุกคนในชุมชน
มคีวามสขุและอกีประการหนึง่ทีเ่ราไมค่วรลมืก็คอื จติรกรรมสสีวยสดทกุชิน้บนโลก 
ล้วนเกิดจากจุดสีเล็กๆ ด้วยกันทั้งนั้น



ปลูกใจรักษ์โลก58

สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รบลักลอบตัดไม้ เย�วชนจึงม�
รวมพลังกันเพื่อแก้ไขปัญห�

สำ�รวจเรียนรู้พืชสมุนไพร 
และประเมินสภ�พป่�
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ว�งแปลงสำ�รวจทรัพย�กร 
เก็บข้อมูลชนิดและจำ�นวนของพืชพันธุ์

ฟื้นฟูป่�ด้วยก�รปลูกต้นไม้

ให้ผู้รู้เล่�ประวัติของป่�และ
คว�มรู้เรื่องสมุนไพร
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สุนันท์ ต๊ะอ้�ย (นิค) 
ประธานกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

โยธก� ยะอิ่นแก้ว (โย) 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม 

สุธ�ด� ทวีคูณ (หนึ่ง)
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

“จากสภาพป่าชุมชนท่ีถูกทำาลายไปมาก จึงมีแรงบันดาลใจที่จะทำา
โครงการข้ึนเพ่ือปลุกพลังของวัยรุ่นหนุ่มสาว ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยการผลักดันให้น้องๆ 
เยาวชนรัก หวงแหนป่าไม้และธรรมชาติที่น้องๆ อาศัยอยู่”

“ต้องการให้หมูบ้่านมีสีเขียว และตอ้งการทำาให้คนในหมูบ่า้นรักตน้ไม้
มากขึ้น อยากทำาให้คนในชุมชนรักธรรมชาติ และรักการปลูกป่า      
ทั้งๆ ท่ีเม่ือก่อนไม่รู้อะไรเลย เข้ามาเพราะพ่ีแจ๊คชวน แต่เด๋ียวน้ีรู้จัก
พันธ์ุไม้ รู้วิธีการคำานวณความสูงจากการวัดวงรอบ”

“อยากเห็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ข้ึน และอยากมีเครือข่ายเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีพร้อมจะทำางานพัฒนาชุมชนด้วยกัน ดีใจท่ีได้เข้าร่วมโครงการ เพราะ
ช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองอย่างมาก ทั้งรู้จักพันธ์ุไม้มากข้ึน รวมถึง
การเพาะการปลูกซึ่งได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ อีกอย่างคือกล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จากที่แต่ก่อนเป็นคนไม่พูดเลย”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ก�ญจน� ก�วิชัย (แจ๊ค) 
กรรมการประสานงานเยาวชน 
กลุ่มป่าชุมชนบ้านงามเมือง

โครงก�รเย�วชนอ�ส�พัฒน�สิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย

หัวหน้�โครงก�ร
นายสุนันท์ ต๊ะอ้าย    
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวโยธกา ยะอิ่นแก้ว   
2. นางสาวสุชาดา ทวีคูณ
3. นายจิรวัฒน์ เตชะ
4. เด็กชายพันธกร โพธิ

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
นางสาวกาญจนา กาวิชัย 
เครือข่ายป่าชุมชนแดนดง

“ต้องให้โอกาสในการแสดงออกกับ
เยาวชนอย่างเต็มท่ีในการคิดและ
ปฏิบัติ เติมความรู้ทักษะและใส่เรื่อง
จิตสำานึกให้โดยไม่ช้ีนำาความคิดเยาวชน 
เพ่ือเยาวชนจะได้โตข้ึนเป็นแกนนำา
ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ มคีวามรกับา้นเกิด
ของตนเอง”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน


