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ป่าไม้-สายนํ้า-มนุษย์
สามก้อนเส้าแห่งความสุขของทุกชีวติ
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์

ป่าไม้คือต้นกำ�เนิดของสายนํ้า และเพราะมีนํ้า ป่าไม้จึงดำ�รงอยู่ได้
เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และสายนํ้าในการดำ�รงชีวิต
ช่วยดูแลรักษาให้ป่าไม้และสายนํ้าดำ�รงอยู่ได้
ถึงที่สุดแล้ว ป่าไม้-สายนํ้า-มนุษย์ จึงเป็นเหมือนหินสามเส้าที่ต่างต้อง
พึง่ พาอาศัยและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน หากหินก้อนใดก้อนหนึง่ หายไป อีกสองก้อน
ก็ยากที่จะดำ�รงอยู่ได้
เหมือนเช่นที่ อ.ร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ทีว่ นั นีส้ ายนาํ้ ซึง่ เป็นเหมือนสายเลือด
หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่โดยรอบ กำ�ลังเสื่อมโทรมและแห้งหมองลง จึงถึงเวลา
ทีเ่ ยาวชนและชุมชนในฐานะก้อนเส้าหนึง่ ต้องลุกขึน้ มาร่วมกันฟืน้ ฟูสายนา้ํ ให้กลับมา
ไหลชุ่มเย็นอีกครั้ง
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อความสุขของทุกชีวิต
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การอนุรัก ษ์ ลำ � ห้ ว ยทรายเป็นการต่อยอด
ความคิดและสานต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
โดยเรียนรู้การทำ�งานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกคน
ห้วยทราย
ในวันแห้งหมอง
‘ลำ�ห้วยทราย’ เป็นสายนํา้ เล็กๆ ทีม่ ตี น้ กำ�เนิดมาจากป่าดงแม่เผด อ.ดอนจาน
จ.กาฬสิ น ธุ์ ทอดตัวผ่าน อ.ร่อ งคำ� จ.กาฬสินธุ์ และไหลลงสู่แม่นํ้า ชีบริเ วณ
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร
แม้จะเป็นเพียงลำ�นํา้ สายเล็กๆ แต่ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้ล�ำ ห้วยทราย
กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ช่วยให้ชมุ ชนมีพชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์
และมีนํ้าในการอุปโภคบริโภคและประกอบเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตาม ในฤดูนํ้าหลาก นํ้าจะไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะตลิ่ง ทำ�ให้
ลำ�ห้วยทรายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ตลอดปี ยิ่งในฤดูแล้ง นํ้าจะ
เหือดแห้งเพราะนํ้าส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นทราย ทำ�ให้ชุมชนไม่มีนํ้าใช้ทำ�เกษตรกรรม
ทั้งปัจจุบันยังมีการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบลงสู่ลำ�ห้วยโดยตรง
ทำ�ให้ลำ�ห้วยทรายเริ่มเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง
“แต่ก่อนห้วยทรายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เป็นแหล่งอาหารและผูค้ นได้ใช้ประโยชน์จากนา้ํ และป่า สองฟากฝัง่ มีชาวบ้านอยูก่ นั
เป็นชุมชนใหญ่ หากเราไม่ชว่ ยกันดูแลรักษาก็จะส่งผลต่อผูค้ น” นิธนันท์ นาเมืองรักษ์
หรือ ‘ก้อย’ อดีตประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าว
ด้วยความห่วงใยในลำ�ห้วยอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนมา
นับแต่อดีตกาล ‘กลุม่ เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟืน้ ฟูหว้ ยทรายให้ยงั่ ยืน’
จึงถูกก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนใน ‘ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’
โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ทีท่ �ำ กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
มาเนิ่นนานในลักษณะของเครือข่ายรุ่นพี่-รุ่นน้อง โดยแกนนำ�ที่เป็นเยาวชนกว่า
40 คนมุง่ หวังทีจ่ ะรักษาและฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยทรายให้ใสสะอาด ให้ชมุ ชนสามารถใช้ประโยชน์
และเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ นับแต่กอ่ ตัง้ จนปัจจุบนั เป็นเวลา
กว่า 8 ปีแล้ว
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จิตสำ�นึกจาก ‘พี่’ สู่ ‘น้อง’
และแรงผลักจาก ‘ครู’ สู่ ‘ศิษย์’
แม้จะเป็นเพียงเยาวชน แต่ตอ้ งยอมรับว่ากลุม่ มีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพและ
ความเข้มแข็งไม่นอ้ ยหน้าผูใ้ หญ่ ซึง่ นัน่ เกิดจากกระบวนการการสืบทอดคนทำ�งาน
จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง โดยเฉพาะจิตสำ�นึกในการรักษาและฟื้นฟูลำ�ห้วยทราย
“การอนุรกั ษ์ล�ำ ห้วยทรายเป็นการต่อยอดความคิดและสานต่องานจากรุน่ พี่
สู่รุ่นน้อง โดยเรียนรู้การทำ�งานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน”
ก้อย ในฐานะผู้นำ�การทำ�กระบวนการกลุ่ม กล่าวถึงการส่งต่อจิตสำ�นึกสู่รุ่นน้อง
และนอกจากรุ่นพี่ที่ช่วยชี้นำ�แล้ว อีกปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำ�
กิจกรรมของกลุ่มอย่างยิ่ง นั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน
“เราบูรณาการให้การทำ�โครงการด้านสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิชาเรียน มีการจัดทำ�โครงงานวิทย์สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
นำ�โครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน การเรียนการสอน
ก็เปลี่ยนไป จากแต่เดิมครูจะเป็นคนสอนอย่างเดียว เราก็ได้เรียนรู้จากเด็กและ
นำ�ไปสอนในสาระวิชาการทีเ่ ราสอนได้ดว้ ย” กล่อมจิต ดอนภิรมย์ อาจารย์ทปี่ รึกษา
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม
และเป็นเพราะแรงผลักดันของอาจารย์ร่วมกับแกนนำ�นี่เอง ‘โครงการ
เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน’ จึงเกิดขึ้น และได้
เข้าร่วมในโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในเวลาต่อมา
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เข้าถึงปัญหา
สร้างเครือข่าย และขยายจิตสำ�นึก
หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ กิจกรรมแรกที่กลุ่มได้จัดทำ�ขึ้น
ก็คือ กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศลำ�ห้วยทราย ลงพื้นที่สำ�รวจและศึกษาชุมชน
โดยรอบลำ�ห้วยทราย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าบริเวณห้วยทรายในอดีต
การเปลี่ยนแปลงสภาพของสายนํ้า จนทำ�ให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ นำ�ข้อมูล
มาประมวลวิเคราะห์ นำ�ไปใช้ในการวางแผนการทำ�งานเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ดั้งเดิมของลำ�ห้วยทรายต่อไป
เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึน้ ในวงกว้าง กลุม่ จึงได้จดั กิจกรรม
เดิ น รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งตามสาย เพื่ อ สร้ า งแนวร่ ว มและสื่ อ สาร
ทำ�ความเข้าใจกับชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาลำ�ห้วยทราย โดยเริ่มต้นง่ายๆ จาก
ครัวเรือนของตนเอง ด้วยการไม่ทง้ิ ขยะลงลำ�ห้วย ลดการใช้สารเคมี ไม่ปล่อยนํา้ เสีย
จากครัวเรือนลงลำ�ห้วย และนำ�ผลจากการลงศึกษาข้อมูลลำ�ห้วยทรายมาบอกต่อ
ถึงความเปลีย่ นแปลงไปของลำ�ห้วยทราย รวมไปถึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลอำ�เภอร่องคำ�
นอกจากการสร้างแนวร่วมที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว อีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้ก็คือ
เยาวชน ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคีและชุมชน กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ค่ายนักรบ
สิ่งแวดล้อม’ ณ โรงเรียนร่องคำ� เพื่อสร้างจิตสำ�นึกอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่
อ.ร่องคำ� อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ลำ�ห้วยทรายไหลผ่าน โดยมีนกั เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 200 คน จาก
4 โรงเรียน ถือเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพืน้ ทีใ่ นการช่วยกันดูแลลำ�ห้วยทราย
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ความสำ�เร็จ
เกิดได้จากการลงมือทำ�
หลังจากขยายแนวร่วมในชุมชน และส่งต่อจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในพืน้ ที่
แล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะได้สร้างความสำ�เร็จให้เกิดขึ้นด้วยการลงมือทำ�จริง โดย
จัดกิจกรรม ‘งานรวมพลคนรักษ์หว้ ยทราย’ ซึง่ เป็นการปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีล่ �ำ ห้วยทราย
โดยมีทั้งไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า 10,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
อุทยานแห่งชาติภพู าน เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศให้แก่ล�ำ ห้วยทรายด้วยการเพิม่ ปริมาณ
ป่าไม้ รวมถึงมีการปลูกหญ้าแฝก ที่เทศบาลอำ�เภอร่องคำ�ให้การสนับสนุนอีกกว่า
100,000 ต้น เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายในยามนํ้าหลากอีกด้วย
การจัดเตรียมงาน กลุ่มมีการวางแผนการทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ทัง้ ยังมีแนวร่วมสำ�คัญจากสภานักเรียน อาจารย์ทป่ี รึกษา และโรงเรียนให้การสนับสนุน
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กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูก้ ารทำ�งานพร้อมกับ
ลงมือทำ�งานจริง หนูจะพัฒนางานเก่า และ
สานงานด้านการอนุรกั ษ์ตอ่ ไป เพอื่ พลิกฟนื้
ความสมบูรณ์ของห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้
ด้วยดี มีการแบ่งหน้าทีต่ ามความเหมาะสมของแต่ละคน ขณะทีก่ ารเตรียมสถานที่
และการขนย้ายพันธุ์กล้าไม้เข้าไปเตรียมในพื้นที่ปลูก ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างพร้อมใจกัน
จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2556 ซึง่ เป็นวันจัดกิจกรรม ด้วยแรงประชาสัมพันธ์ของ
สมาชิกและแนวร่วมเยาวชนของกลุ่ม ก็ทำ�ให้มีเด็กนักเรียน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง
คนเฒ่าคนแก่ ผูน้ �ำ ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของท้องถิน่ มาร่วมงานรวมแล้ว
กว่า 400 คน และทัง้ หมดได้ชว่ ยกันปลูกต้นไม้เลาะริมห้วยทราย เป็นระยะทางกว่า
3 กิโลเมตร นับจากหมู่บ้านเล็กกุดลิง กลาง อ.ร่องคำ� ไล่เลาะตามลำ�ห้วยทรายที่
ไหลผ่านทุ่งนาไปจนสุดเขตถนนสายร่องคำ�-โพธิ์ชัย
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การจัดกิจกรรมจะมีผคู้ นมาช่วยกันมากขึน้ ทุก
ครั้ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทีมทำ�งานและ
คนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมา
กิจกรรมที่กินเวลากว่า 3 ชั่วโมงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สมาชิกช่วยกัน
ทำ�งานอย่างขะมักเขม้น ทั้งสวัสดิการ บริการนํ้าดื่ม เดินถือกระเป๋ายา ช่วยกัน
เก็บถุงกล้าไม้และขยะระหว่างทาง ฯลฯ ซึง่ เป็นบรรยากาศการทำ�งานทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจ
บนจิตสำ�นึกของความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน
“ก้าวเข้ามาทำ�กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกค่ะ วันนี้ทำ�หน้าที่เป็นช่างภาพและ
ช่วยปลูกต้นไม้ กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูก้ ารทำ�งานพร้อมกับลงมือทำ�งานจริง หนูจะ
พัฒนางานเก่า และสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไป เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของ
ห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้” ดารารัตน์ นาพรมมา หรือ ‘ยุย้ ’ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบนั
เล่าถึงกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ห้วยทรายด้วยรอยยิ้ม

ศักยภาพที่เกิดขึ้น
พร้อมจิตสำ�นึก
“การจัดกิจกรรมจะมีผคู้ นมาช่วยกันมากขึน้ ทุกครัง้ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้
ทีมทำ�งานและคนเข้าร่วมงานมากกว่าปีทผี่ า่ นมา” คือคำ�ยืนยันจากก้อย ซึง่ บ่งบอก
ถึงการขยายแนวร่วมที่ถือว่าประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง
และมากกว่าแนวร่วม คือศักยภาพและจิตสำ�นึกที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ในกลุ่มเยาวชน อันเกิดจากการได้ลงมือทำ�โครงการ ซึ่งนอกจากทักษะที่ได้จาก
โครงการอย่างวิธีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก รวมถึงการบริหารจัดการทีมงาน
ภายใต้ระยะเวลาการเตรียมงานที่จำ�กัดแล้ว อีกศักยภาพที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ
การแบ่งเวลา ทีเ่ ยาวชนแต่ละคนล้วนมีภาระหน้าทีข่ องตัวเองอยูแ่ ล้ว ทัง้ เรียนหนังสือ
ซ้อมกีฬา ทำ�งานบ้าน และอืน่ ๆ แต่ทกุ คนต่างก็แบ่งเวลามาทำ�กิจกรรมอย่างขมีขมัน
บ่งบอกได้ดีถึงจิตสำ�นึกที่เกิดขึ้นกับอนาคตของชุมชนเหล่านี้
“อย่างตอนไปขนต้นไม้ก็ไม่ได้บอกน้องๆ เพราะกลัวน้องๆ จะเหนื่อย
จึงเดินมาเฉพาะแกนนำ� แต่น้องๆ ก็เดินตามกันมาช่วยขนโดยที่เราไม่ได้บอก
มันเป็นความประทับใจที่สามารถปลูกจิตสำ�นึกให้เขาได้” ก้อยกล่าวถึงน้องๆ ด้วย
รอยยิ้มภาคภูมิใจ
96

ปลูกใจรักษ์โลก

แม้กจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ในชุมชน แต่ดว้ ยศักยภาพ
และจิตสำ�นึกของกลุม่ เยาวชนเหล่านี้ เชือ่ เหลือเกินว่าสิง่ เล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่นนี้ จะช่วยรักษาและฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยทรายและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ใน อ.ร่องคำ� ให้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างแน่นอน
ณ วันนี้ แม้หนึง่ ในก้อนเส้าของชุมชนอย่างลำ�ห้วยทราย จะยังไม่พลิกฟืน้ ขึน้
อย่างทันทีทนั ควัน แต่ดว้ ยการเติบโตอย่างเข้มแข็งของเส้าอีกก้อนหนึง่ ในนามเยาวชน
และชุมชน อ.ร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ก็ท�ำ ให้มนั่ ใจได้วา่ อย่างไรก็ตาม ลำ�ห้วยทรายจะ
ไม่มีวันต้องเสื่อมโทรมอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป
เพราะวั น นี้ ก ลุ่ ม เยาวชนและชุ ม ชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
เส้ น เลื อ ดใหญ่ ส ายนี้ อ ย่ า งแม่ น มั่ น และพร้ อ มจะสละเวลาในชี วิ ต เพื่ อ ฟื้ น ฟู
ระบบนิเวศของทั้งป่าไม้และลำ�ห้วยอย่างเข้มแข็งจริงจัง
เพื่อความสุขของทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้
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ลำ�ห้วยทรายนํ้าแห้งและมีการปล่อย
นํ้าเสียจนมีสภาพเสื่อมโทรม

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
สร้างแนวร่วมครัวเรือนดูแลห้วยทราย
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ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและ
ระบบนิเวศลำ�ห้วยทราย

จัดค่าย ‘นักรบสิ่งแวดล้อม’
ขยายเครือข่ายเยาวชนร่วมดูแล
ห้วยทราย

ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ลำ�ห้วยทราย
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
นิธนันท์ นาเมืองรักษ์ (ก้อย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนร่องคำ�

“การเข้ามาทำ�งานในจุดนีม้ นั เปลีย่ นทุกสิง่ ทุกอย่างของตัวผมไปเลย
เมือ่ ก่อนนีผ้ มเป็นคนขีอ้ าย ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิด แต่พอได้ท�ำ จึงทำ�ให้
เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราชอบ จึงหันตนเองเข้าสู่วงการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เต็มตัว อยากให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกคนร่วมมือกันดูแล
สิ่งแวดล้อมให้อยู่นานๆ จนชั่วลูกหลาน และอยากพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ”

ดารารัตน์ นาพรมมา (ยุ้ย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนร่องคำ�

“เมื่อก่อนไม่เคยสนใจอะไรรอบตัว ไม่เคยคิดทำ�กิจกรรม และไม่คิด
ว่าต้องมาทำ�งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อได้เข้ามาทำ�กิจกรรม
ร่วมกับรุ่นพี่ ได้เรียนรู้และเริ่มมีความรู้ในการทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน
ได้ความร่วมมือจากชุมชน ได้ทำ�งานด้านที่ตัวเองถนัด ก็ทำ�ให้รู้สึก
อยากทำ�และอยากสานงานต่อจากรุน่ พี่ อยากดูแลสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ
อยากให้ชมุ ชนช่วยกันดูแลห้วยทรายร่วมกับเด็กๆ อย่างพวกเราต่อไป”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กล่อมจิต ดอนภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“การทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้
ดีมาก คือเขาก็เข้าใจเรา เราก็เข้าใจเขา
เป็นมิตรแท้ต่างวัยต่อกัน โครงการ
ปลู ก ใจ รั ก ษ์ โ ลก แตกต่ า งจาก
โครงการอืน่ ตรงทีโ่ ครงการอื่นทำ�เสร็จ
แล้วจบ แต่โครงการนี้สอนเรื่องความ
ยั่งยืน ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่
เราได้รับ สิ่งที่เด็กและครูได้คือความ
ยั่ ง ยื น ในการเรี ย นรู้ ก็ อ ยากพั ฒ นา
ศักยภาพการทำ�งานของกลุ่มชมรม
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และปลู ก ฝั ง
จิ ต สำ � นึ ก ให้ กั บ เด็ ก เยาวชนให้ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมในชุมชนของตนเองต่อไป”

โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู
ห้วยทรายให้ยั่งยืน
โดย : กลุม่ เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟืน้ ฟูหว้ ยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการ
นายนิธนันท์ นาเมืองรักษ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวชไมพร เยาวพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์ คงสมหวัง
3. นางสาวอรพรรณ โพนไสว
4. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา
5. นางสาวชนิตา แก้วชารี
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์กล่อมจิต ดอนภิรมย์
โรงเรียนร่องคำ�
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