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	 ป่าไม้คือต้นกำาเนิดของสายนำ้า	และเพราะมีนำ้า	ป่าไม้จึงดำารงอยู่ได้
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พ่ึงพาอาศัยและเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน	หากหินก้อนใดก้อนหน่ึงหายไป	อีกสองก้อน
ก็ยากที่จะดำารงอยู่ได้
	 เหมือนเช่นที	่อ.รอ่งคำา	จ.กาฬสินธ์ุ	ทีว่นันีส้ายนำา้ซึง่เป็นเหมือนสายเลือด
หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่โดยรอบ	กำาลังเสื่อมโทรมและแห้งหมองลง	จึงถึงเวลา
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	 เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ	และเพื่อความสุขของทุกชีวิต

06
ป่าไม้-สายนำ้า-มนุษย์
สามก้อนเส้าแห่งความสุขของทุกชวีติ
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำา จ.กาฬสินธุ์
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ห้วยทราย
ในวันแห้งหมอง

 ‘ลำาห้วยทราย’ เป็นสายนำา้เล็กๆ ท่ีมีต้นกำาเนิดมาจากป่าดงแม่เผด อ.ดอนจาน 
จ.กาฬสินธ์ุ ทอดตัวผ่าน อ.ร่องคำา จ.กาฬสินธ์ุ และไหลลงสู่แม่นำ้าชีบริเวณ 
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร
 แม้จะเป็นเพียงลำานำา้สายเล็กๆ แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้ลำาห้วยทราย
กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีพืชพันธ์ุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
และมีนำ้าในการอุปโภคบริโภคและประกอบเกษตรกรรม
 อย่างไรก็ตาม ในฤดูนำ้าหลาก นำ้าจะไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะตลิ่ง ทำาให้
ลำาห้วยทรายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนำ้าไว้ใช้ได้ตลอดปี ย่ิงในฤดูแล้ง นำ้าจะ
เหือดแห้งเพราะนำ้าส่วนใหญ่อยู่ใต้พ้ืนทราย ทำาให้ชุมชนไม่มีนำ้าใช้ทำาเกษตรกรรม 
ทั้งปัจจุบันยังมีการปล่อยนำ้าเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบลงสู่ลำาห้วยโดยตรง 
ทำาให้ลำาห้วยทรายเริ่มเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง
 “แต่ก่อนห้วยทรายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งอาหารและผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากนำา้และป่า สองฟากฝ่ังมีชาวบ้านอยู่กัน
เป็นชุมชนใหญ่ หากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็จะส่งผลต่อผู้คน” นิธนันท์ นาเมืองรักษ์ 
หรือ ‘ก้อย’ อดีตประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าว
 ด้วยความห่วงใยในลำาห้วยอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนมา
นบัแตอ่ดตีกาล ‘กลุม่เยาวชนคนรกับ้านเกิดจติอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทรายใหย่ั้งยืน’ 
จึงถูกก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนใน ‘ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ 
โรงเรยีนรอ่งคำา จ.กาฬสนิธ์ุ ทีท่ำากิจกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนอย่างตอ่เนือ่ง
มาเน่ินนานในลักษณะของเครือข่ายรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง โดยแกนนำาที่เป็นเยาวชนกว่า     
40 คนมุ่งหวังท่ีจะรักษาและฟ้ืนฟูลำาห้วยทรายให้ใสสะอาด ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ นับแต่ก่อต้ังจนปัจจุบัน เป็นเวลา
กว่า 8 ปีแล้ว

การอนุรักษ์ลำาห้วยทรายเป็นการต่อยอด
ความคิดและสานต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
โดยเรียนรู้การทำางานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกคน
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จิตสํานึกจาก ‘พี่’ สู่ ‘น้อง’ 
และแรงผลักจาก ‘ครู’ สู่ ‘ศิษย์’

 แมจ้ะเปน็เพียงเยาวชน แตต่อ้งยอมรับวา่กลุม่มบีคุลากรท่ีมศีกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ไมน่อ้ยหนา้ผูใ้หญ่ ซึง่นัน่เกิดจากกระบวนการการสบืทอดคนทำางาน
จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง โดยเฉพาะจิตสำานึกในการรักษาและฟื้นฟูลำาห้วยทราย
 “การอนุรักษ์ลำาห้วยทรายเป็นการต่อยอดความคิดและสานต่องานจากรุ่นพ่ี
สู่รุ่นน้อง โดยเรียนรู้การทำางานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน” 
ก้อย ในฐานะผู้นำาการทำากระบวนการกลุ่ม กล่าวถึงการส่งต่อจิตสำานึกสู่รุ่นน้อง
 และนอกจากรุ่นพ่ีที่ช่วยชี้นำาแล้ว อีกปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำา
กิจกรรมของกลุ่มอย่างยิ่ง นั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน
 “เราบูรณาการให้การทำาโครงการด้านส่ิงแวดล้อมกลายมาเป็นส่วนหน่ึง
ในวิชาเรียน มีการจัดทำาโครงงานวิทย์สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
นำาโครงงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน การเรียนการสอน    
ก็เปลี่ยนไป จากแต่เดิมครูจะเป็นคนสอนอย่างเดียว เราก็ได้เรียนรู้จากเด็กและ    
นำาไปสอนในสาระวิชาการท่ีเราสอนไดด้ว้ย” กลอ่มจติ ดอนภริมย์ อาจารย์ท่ีปรกึษา
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม
 และเป็นเพราะแรงผลักดันของอาจารย์ร่วมกับแกนนำาน่ีเอง ‘โครงการ
เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทรายให้ย่ังยืน’ จึงเกิดข้ึน และได้
เข้าร่วมในโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในเวลาต่อมา
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 หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ กิจกรรมแรกที่กลุ่มได้จัดทำาขึ้น
ก็คือ กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศลำาห้วยทราย ลงพ้ืนที่สำารวจและศึกษาชุมชน
โดยรอบลำาห้วยทราย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาให้ความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าบริเวณห้วยทรายในอดีต   
การเปลี่ยนแปลงสภาพของสายนำ้า จนทำาให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ นำาข้อมูล
มาประมวลวิเคราะห์ นำาไปใช้ในการวางแผนการทำางานเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ดั้งเดิมของลำาห้วยทรายต่อไป 
 เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืใหเ้กิดขึน้ในวงกว้าง กลุ่มจงึไดจ้ดักิจกรรม
เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพ่ือสร้างแนวร่วมและส่ือสาร   
ทำาความเข้าใจกับชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาลำาห้วยทราย โดยเริ่มต้นง่ายๆ จาก
ครัวเรือนของตนเอง ด้วยการไม่ท้ิงขยะลงลำาห้วย ลดการใช้สารเคมี ไม่ปล่อยนำา้เสีย
จากครวัเรอืนลงลำาหว้ย และนำาผลจากการลงศกึษาข้อมลูลำาห้วยทรายมาบอกตอ่
ถึงความเปลีย่นแปลงไปของลำาหว้ยทราย รวมไปถึงขอความร่วมมอืจากหนว่ยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลอำาเภอร่องคำา
 นอกจากการสร้างแนวร่วมท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว อีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้ก็คือ 
เยาวชน ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคีและชุมชน กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ค่ายนักรบ   
สิ่งแวดล้อม’ ณ โรงเรียนร่องคำา เพ่ือสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
อ.ร่องคำา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ และ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่       
ลำาหว้ยทรายไหลผา่น โดยมนีกัเรยีนใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมถึง 200 คน จาก 
4 โรงเรียน ถือเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนท่ีในการช่วยกันดูแลลำาห้วยทราย
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 หลงัจากขยายแนวรว่มในชมุชน และสง่ต่อจติสำานึกให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่
แล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะได้สร้างความสำาเร็จให้เกิดข้ึนด้วยการลงมือทำาจริง โดย     
จัดกิจกรรม ‘งานรวมพลคนรักษ์ห้วยทราย’ ซ่ึงเป็นการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีลำาห้วยทราย 
โดยมีทั้งไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า 10,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
อทุยานแหง่ชาตภิพูาน เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนเิวศให้แก่ลำาหว้ยทรายดว้ยการเพ่ิมปริมาณ
ป่าไม้ รวมถึงมีการปลูกหญ้าแฝก ที่เทศบาลอำาเภอร่องคำาให้การสนับสนุนอีกกว่า 
100,000 ต้น เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายในยามนำ้าหลากอีกด้วย
 การจัดเตรียมงาน กลุ่มมีการวางแผนการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง       
ท้ังยังมีแนวร่วมสำาคัญจากสภานักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา และโรงเรียนให้การสนบัสนนุ

เข้าถึงปัญหา 
สร้างเครือข่าย และขยายจิตสํานึก

ความสําเร็จ
เกิดได้จากการลงมือทํา
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ด้วยดี มีการแบ่งหน้าท่ีตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขณะท่ีการเตรียมสถานท่ี
และการขนย้ายพันธ์ุกล้าไม้เข้าไปเตรียมในพ้ืนที่ปลูก ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างพร้อมใจกัน
 จนถงึวันที ่8 ม.ิย. 2556 ซึง่เปน็วันจดักิจกรรม ดว้ยแรงประชาสมัพันธ์ของ
สมาชิกและแนวร่วมเยาวชนของกลุ่ม ก็ทำาให้มีเด็กนักเรียน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง   
คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำาชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของท้องถ่ิน มาร่วมงานรวมแล้ว 
กว่า 400 คน และทัง้หมดไดช้ว่ยกันปลกูตน้ไมเ้ลาะรมิหว้ยทราย เปน็ระยะทางกว่า 
3 กิโลเมตร นับจากหมู่บ้านเล็กกุดลิง กลาง อ.ร่องคำา ไล่เลาะตามลำาห้วยทรายที่
ไหลผ่านทุ่งนาไปจนสุดเขตถนนสายร่องคำา-โพธิ์ชัย

กิจกรรมครัง้นีไ้ดเ้รยีนรูก้ารทำางานพรอ้มกบั
ลงมือทำางานจริง หนูจะพัฒนางานเก่า และ
สานงานดา้นการอนรุกัษต์อ่ไป เพือ่พลิกฟ้ืน
ความสมบรูณข์องหว้ยทรายกลบัคนืมาใหไ้ด้
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 “การจดักิจกรรมจะมผีูค้นมาชว่ยกันมากขึน้ทกุครัง้ เชน่ กิจกรรมปลกูตน้ไม ้
ทมีทำางานและคนเข้ารว่มงานมากกว่าปทีีผ่า่นมา” คือคำายืนยนัจากก้อย ซึง่บง่บอก
ถึงการขยายแนวร่วมที่ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง
 และมากกว่าแนวร่วม คือศักยภาพและจิตสำานึกที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ในกลุ่มเยาวชน อันเกิดจากการได้ลงมือทำาโครงการ ซึ่งนอกจากทักษะท่ีได้จาก
โครงการอย่างวิธีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก รวมถึงการบริหารจัดการทีมงาน   
ภายใต้ระยะเวลาการเตรียมงานที่จำากัดแล้ว อีกศักยภาพที่เห็นเด่นชัดท่ีสุดก็คือ 
การแบ่งเวลา ท่ีเยาวชนแต่ละคนล้วนมีภาระหน้าท่ีของตัวเองอยู่แล้ว ท้ังเรียนหนังสือ 
ซอ้มกีฬา ทำางานบา้น และอ่ืนๆ แต่ทกุคนต่างก็แบ่งเวลามาทำากิจกรรมอย่างขมขีมนั 
บ่งบอกได้ดีถึงจิตสำานึกที่เกิดขึ้นกับอนาคตของชุมชนเหล่านี้
 “อย่างตอนไปขนต้นไม้ก็ไม่ได้บอกน้องๆ เพราะกลัวน้องๆ จะเหนื่อย          
จึงเดินมาเฉพาะแกนนำา แต่น้องๆ ก็เดินตามกันมาช่วยขนโดยที่เราไม่ได้บอก          
มันเป็นความประทับใจที่สามารถปลูกจิตสำานึกให้เขาได้” ก้อยกล่าวถึงน้องๆ ด้วย
รอยยิ้มภาคภูมิใจ

 กิจกรรมที่กินเวลากว่า 3 ชั่วโมงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สมาชิกช่วยกัน
ทำางานอย่างขะมักเขม้น ท้ังสวัสดิการ บริการนำ้าดื่ม เดินถือกระเป๋ายา ช่วยกัน       
เก็บถุงกลา้ไมแ้ละขยะระหวา่งทาง ฯลฯ ซึง่เปน็บรรยากาศการทำางานท่ีมุง่มัน่ตัง้ใจ       
บนจิตสำานึกของความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน
 “ก้าวเข้ามาทำากิจกรรมน้ีเป็นครั้งแรกค่ะ วันน้ีทำาหน้าที่เป็นช่างภาพและ
ชว่ยปลกูตน้ไม ้กิจกรรมครัง้น้ีไดเ้รยีนรูก้ารทำางานพรอ้มกับลงมอืทำางานจรงิ หนูจะ
พัฒนางานเก่า และสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไป เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของ
ห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้” ดารารัตน์ นาพรมมา หรือ ‘ยุ้ย’ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบัน 
เล่าถึงกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ห้วยทรายด้วยรอยยิ้ม

ศักยภาพที่เกิดขึ้น
พร้อมจิตสํานึก

การจดักิจกรรมจะมผีูค้นมาชว่ยกนัมากข้ึนทกุ
ครั้ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทีมทำางานและ
คนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมา
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 แมกิ้จกรรมทีเ่กิดขึน้จะเปน็เพียงกิจกรรมเลก็ๆ ในชมุชน แตด่ว้ยศักยภาพ
และจิตสำานึกของกลุ่มเยาวชนเหล่าน้ี เช่ือเหลือเกินว่าส่ิงเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
เชน่น้ี จะชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูลำาหว้ยทรายและแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน
ใน อ.ร่องคำา ให้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างแน่นอน

 ณ วันน้ี แม้หน่ึงในก้อนเส้าของชุมชนอย่างลำาห้วยทราย จะยังไม่พลิกฟ้ืนข้ึน
อย่างทันทีทันควัน แต่ด้วยการเติบโตอย่างเข้มแข็งของเส้าอีกก้อนหน่ึงในนามเยาวชน
และชมุชน อ.รอ่งคำา จ.กาฬสนิธ์ุ ก็ทำาให้มัน่ใจไดว้า่ อย่างไรก็ตาม ลำาห้วยทรายจะ
ไม่มีวันต้องเสื่อมโทรมอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป
 เพราะวันนี้กลุ่มเยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ   
เส้นเลือดใหญ่สายนี้อย่างแม่นมั่น และพร้อมจะสละเวลาในชีวิต เพ่ือฟ้ืนฟู       
ระบบนิเวศของทั้งป่าไม้และลำาห้วยอย่างเข้มแข็งจริงจัง
 เพื่อความสุขของทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ลำ�ห้วยทร�ยนำ้�แห้งและมีก�รปล่อย
นำ้�เสียจนมีสภ�พเสื่อมโทรม

ประช�สัมพันธ์เสียงต�มส�ย 
สร้�งแนวร่วมครัวเรือนดูแลห้วยทร�ย
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จัดค่�ย ‘นักรบสิ่งแวดล้อม’
ขย�ยเครือข่�ยเย�วชนร่วมดูแล

ห้วยทร�ย

ศึกษ�ประวัติศ�สตร์ชุมชนและ
ระบบนิเวศลำ�ห้วยทร�ย

ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ลำ�ห้วยทร�ย



ปลูกใจรักษ์โลก100

นิธนันท์ น�เมืองรักษ์ (ก้อย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนร่องคำา

ด�ร�รัตน์ น�พรมม� (ยุ้ย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนร่องคำา

“การเขา้มาทำางานในจดุน้ีมนัเปลีย่นทุกสิง่ทกุอย่างของตวัผมไปเลย 
เมือ่ก่อนนีผ้มเปน็คนข้ีอาย ไมก่ล้าพูดไมก่ล้าคดิ แตพ่อไดท้ำาจงึทำาให้
เรารู้ว่าน่ีคือสิ่งท่ีเราชอบ จึงหันตนเองเข้าสู่วงการส่ิงแวดล้อมอย่าง
เต็มตัว อยากให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกคนร่วมมือกันดูแล     
สิ่งแวดล้อมให้อยู่นานๆ จนชั่วลูกหลาน และอยากพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ”

“เม่ือก่อนไม่เคยสนใจอะไรรอบตัว ไม่เคยคิดทำากิจกรรม และไม่คิด    
ว่าต้องมาทำางานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม แต่เมื่อได้เข้ามาทำากิจกรรม
ร่วมกับรุ่นพ่ี ได้เรียนรู้และเริ่มมีความรู้ในการทำากิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ได้ความร่วมมือจากชุมชน ได้ทำางานด้านที่ตัวเองถนัด ก็ทำาให้รู้สึก
อยากทำาและอยากสานงานต่อจากรุ่นพ่ี อยากดูแลส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 
อยากให้ชุมชนช่วยกันดูแลห้วยทรายร่วมกับเด็กๆ อย่างพวกเราต่อไป”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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กล่อมจิต ดอนภิรมย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“การทำางานอย่างมีส่วนร่วมเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้    
ดีมาก คือเขาก็เข้าใจเรา เราก็เข้าใจเขา 
เป็นมิตรแท้ต่างวัยต่อกัน โครงการ
ปลูกใจ รักษ์ โลก แตกต่างจาก
โครงการอืน่ตรงทีโ่ครงการอื่นทำาเสร็จ
แล้วจบ แต่โครงการนี้สอนเรื่องความ
ยั่งยืน ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่
เราได้รับ  สิ่งท่ีเด็กและครูได้คือความ
ย่ังยืนในการเรียนรู้ ก็อยากพัฒนา
ศักยภาพการทำางานของกลุ่มชมรม
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และปลูกฝัง
จิตสำานึกให้กับเด็กเยาวชนให้รักษ์     
สิง่แวดลอ้มในชมุชนของตนเองต่อไป”

โครงก�รเย�วชนคนรักบ้�นเกิดจิตอ�ส�พัฒน�ฟื้นฟู  
ห้วยทร�ยให้ยั่งยืน
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟ้ืนฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำา จ.กาฬสินธุ์

หัวหน้�โครงก�ร
นายนิธนันท์ นาเมืองรักษ์ 

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวชไมพร เยาวพันธ์    
2. นางสาวทัศนีย์ คงสมหวัง 
3. นางสาวอรพรรณ โพนไสว     
4. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา
5. นางสาวชนิตา แก้วชารี

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์กล่อมจิต ดอนภิรมย์ 
โรงเรียนร่องคำา

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน


