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	 ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร	ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้				
พชืทอ้งถิน่หลายชนดิมีอนัต้องล้มหายตายจากไปอย่างนา่เสียดาย	หนึง่ในนัน้
ที่กำาลังประสบภาวะสุ่มเสี่ยงจะหายไปก็คือ	‘ส้มรังสิต’
	 ส้มรังสิต	ช่ือน้ันบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นผลผลิตจาก	‘ทุ่งรังสิต’	ซ่ึงแต่เดิม
เป็นพื้นที่ราบลุ่มและนาข้าว	 กระทั่งพื้นท่ีปลูกส้มบางมดประสบปัญหาถูก						
นำ้าทะเลหนุนท่วม	 เกษตรกรและชาวสวนส้มส่วนหนึ่งจึงย้ายพื้นที่มาปลูกท่ี					
ทุ่งรังสิต	จนเกิดเป็นตำานานส้มรังสิตตลอด	30	ปีที่ผ่านมา
	 แต่ถึงปัจจุบัน	 ช่ือของส้มรังสิตกลายเป็นช่ือที่แปลกหูของคนทั่วไป	
เนื่องจากผลผลิตส้มรังสิตนับวันจะยิ่งเหลือออกสู่ท้องตลาดน้อยลงทุกที
	 ส้มรงัสิตหายไปไหน?	และทำาไมถงึหายไป?	กลุ่มเยาวชนรกัษส้์มรงัสิต
มีคำาตอบ

หมอดนิน้อย 
กับภารกจิตามหาส้มที่หายไป
โดย	:	กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต	จ.ปทุมธานี
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ปัญหาเรื้อรัง
ของเกษตรกรไทย

 จาก ‘โครงการนกัสำารวจทอ้งทุ่ง’ ในวชิาวทิยาศาสตร์ ของโรงเรียนธัญรตัน์ 
ในป ีพ.ศ. 2552 ท่ีอาจารย์ไดพ้าออกจากหอ้งเรยีนมาเปดิโลกทัศนศ์กึษาโลกกว้าง 
ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.2 ครั้งน้ัน ได้ทำาให้นักเรียนในกลุ่มเกิดข้อสงสัยข้ึนว่า ท้องทุ่ง
บริเวณรังสิตปัจจุบัน ทำาไมถึงไม่มีส้มรังสิต ทั้งๆ ที่ส้มรังสิตเคยเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ
ขนาดปรากฏอยู่ในคำาขวัญประจำา จ.ปทุมธานี ในอดีตที่ว่า ‘เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ 
กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด’ เลยทีเดียว
 ด้วยความสงสัย เด็กกลุ่มนี้จึงสวมวิญญาณนักสืบ สืบหาการหายไปของ
ส้มรังสิตจากพ่อแม่ลุงป้าน้าอาที่เคยทำาสวนส้ม ก่อนจะได้คำาตอบจากผู้ใหญ่ว่า
 “ส้มรังสิตท่ีเคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติอร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูก  
ไปเรื่อยๆ บนที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง ใบเหลือง เกิดโรค และในที่สุด       
ก็ตาย จนหลายสวนต้องเลิกปลูก ขายท่ีดินท้ิง หรือหันไปปลูกส้มดำาเนินหรือพืชอ่ืนแทน”
 สอดคลอ้งกับสภาพความเปน็จรงิในปจัจบุนั ทีพ้ื่นทีส่วนสม้รังสติมจีำานวน
ลดน้อยลง เน่ืองจากเกิดโรคระบาด เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากการใช้สารเคมี 
จนละท้ิงพ้ืนทีใ่ห้กลายเปน็สวนสม้รา้งนับแสนไร ่ก่อนท่ีภาครฐัจะเขา้มาแก้ปญัหา
โดยพัฒนาสวนส้มร้างเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มนำ้ามัน และส่งเสริมการทำาเกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเวลาท่ีผ่านมามีการพัฒนาพ้ืนที่
บรเิวณนีเ้ปน็แหลง่อตุสาหกรรม หมูบ่า้นจดัสรร และอาคารพาณิชย์มากขึน้ ทำาให้
สวนส้มรังสิตแทบจะไม่เหลือพื้นที่อีกต่อไป
 จากข้อมูลที่พบ เด็กๆ ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายและการให้ผลผลิต
ลดลงของต้นส้มรังสิต ว่าเกิดจาก ‘ปัญหาดินเสื่อม’ เพราะข้อมูลที่พวกเขาเก็บได้
ระบวุ่า การปลกูสม้รงัสติในอดตีตอ้งอดัปุย๋เคม ีฉดียาฆา่แมลงและยากำาจดัวัชพืช
ปริมาณมาก เน่ืองจากชาวสวนคิดว่าทำาให้ได้ผลผลิตดี แต่กลับไม่เคยมีการตรวจสอบ
คุณภาพดินว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง

ส้มรังสิตท่ีเคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติ
อร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูกไปเรื่อยๆ บน
ที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง... 
เกิดโรค และในที่สุดก็ตาย
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เรา...เก็บดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ให้เขาแนะนำาวิธีการปรับสภาพดินโดยเขา
จะให้สูตรปุ๋ยมา เราก็มาคิดอีกทีว่าจะใส่ปุ๋ย
อย่างไร

 เมือ่พบปญัหาจงึอยากแก้ เพราะสิง่ดใีกลต้วักำาลงัจะสญูหายไปในรุน่ของ
พวกเขา ทำาให้เด็กและเยาวชนหลายคนต่ืนตัว บวกกับการสนับสนุนของคุณครู
สาระวิทยาศาสตร ์ในป ีพ.ศ. 2553 - 2555 จงึชวนกันทำาโครงการ ‘สืบสวนปว่นสม้’ 
เพ่ือขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ ความรู้ และเคร่ืองมอื จากหนว่ยงานภายนอก 
อาทิ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สำานักงานประเทศไทย (WWF-Thailand)         
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จนมาถึง ‘โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดิน
เสื่อมโทรม’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก มูลนิธิกองทุนไทย
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 โครงการรกัษส์ม้รงัสติพัฒนาดินเสือ่มโทรม ของกลุม่เยาวชนรกัษส์ม้รงัสติ 
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนหมอดินน้อยท่ีมีทักษะการตรวจวัดคุณภาพดิน ทั้ง     
ค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารท่ีจำาเป็นต่อพืช  
และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยนำาทักษะวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียนมาประยุกต์
ใชใ้นการทำางานจรงิ ก่อนจะนำาผลของการปรบัปรงุดินนัน้สง่มอบคนืใหแ้ก่เกษตรกร 
นำาไปปรบัปรงุคณุภาพดนิในสวนของตวัเองให้เหมาะสมกับการปลกูสม้รงัสติและ
ผลไม้อื่นๆ ต่อไป
 กลุ่มเริ่มต้นด้วยการสร้างแนวร่วมในโรงเรียน เพ่ือค้นหาเพ่ือนๆ น้องๆ        
ทีส่นใจอยากทำากิจกรรมน้ีรว่มกับทางกลุม่ โดยรุน่พ่ีแกนนำาชัน้ ม.5 จำานวน 15 คน 

สร้าง ‘หมอดินน้อย’ 
ด้วยทักษะวิทยาศาสตร์
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ใช้วิธีการเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน จนได้น้องๆ ชั้น ม.2 - 4 จำานวน   
100 คนทีส่นใจเขา้รว่มเปน็สมาชกิ จากน้ันแกนนำาจงึไดจ้ดัคา่ยอบรม ‘หมอดนิน้อย 
100 คน’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ด้านการตรวจวัด
คุณภาพดิน และปรับปรุงดินโดยใช้ธรรมชาติทดแทนสารเคมี เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่ม
มีพื้นฐานในการทำาวิจัยก่อนลงสำารวจพื้นที่จริง 
 การสำารวจพ้ืนที่จริง เริ่มด้วยการขออนุญาตคุณลุงคุณป้าเจ้าของสวน 
เข้าไปเก็บดินท่ีใช้ปลูกส้ม เพ่ือนำาไปตรวจและทดลองหาวิธีปรับปรุงบำารุงดิน ซึ่ง  
คุณลงุคุณปา้เจา้ของสวนสว่นใหญ่ก็ใหค้วามรว่มมอืดว้ยด ีสวนท่ี 1 ของ ‘ลงุสบื’ ซึง่
เป็นสวนส้มที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพ้ืนที่ใกล้โรงเรียน ยินดีแบ่งที่ดินซึ่งมีต้นส้ม     
ถึง 10 ต้น และสวนท่ี 2 ของ ‘ลุงเปีย๊ก’ มตีน้ส้ม 5 ตน้ ทัง้สองสวนไดใ้ห้กลุ่มเยาวชน
มาขดุเก็บดินไปตรวจวดัคุณภาพ ธาตอุาหาร และทดลองปรับปรงุดินดว้ยวิธีชวีภาพ 
ด้วยปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเป็นกรดและขาดโปรแตสเซียม โดยการนำา
เปลือกไข่ เปลือกหอย อ้อย กาบมะพร้าว เปลือกกล้วย มาเผาจนเป็นถ่าน จากนั้น
นำาไปใส่ที่โคนต้นส้ม 1 กิโลกรัมต่อ 1 ชนิด เว้น 2 สัปดาห์แล้วใส่อีก 6 ครั้ง
 ตลอดระยะเวลา 7 เดือนของโครงการ กลุ่มได้มีการลงพ้ืนที่สำารวจ      
อย่างต่อเนื่อง แต่สามารถแบ่งขั้นตอนการทำางานออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ
 1. สำารวจและเก็บตัวอย่างดินจากสวน
 2. นำาดินไปตรวจสอบค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม        
ยังกรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมขอคำาแนะนำาในการปรับปรุงดิน ก่อนลงพ้ืนท่ีอีกครั้งไป   
ใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ          
2 - 3 ชนิด
 3. ติดตามผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 การลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้ง กลุ่มพี่ๆ แกนนำาจะแบ่งน้องหมอดินน้อย         
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีพ่ีแกนนำาคอยดูแลและจ่ายงาน       
เพ่ือให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ชำานาญ เช่น กลุ่มของ วิภาดา แก้วพร 
หรอื ‘นำา้มน’ นกัเรยีนชัน้ ม.5 หนึง่ในแกนนำา พานอ้งไปเก็บตวัอย่างดนิในสวนของ
ลุงเปี๊ยก บริเวณรังสิตคลอง 11 ก่อนจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อไปเติมปุ๋ยให้ดิน และ
ลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 3 เพ่ือเก็บตัวอย่างดินที่เติมปุ๋ยแล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยในสวน

บางคนที่เข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุก  
อยากลอง แต่พอสักพักก็เบื่อแล้วหายไป 
เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำา
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ของลุกเปี๊ยกนี้ มีต้นส้มท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 ต้น แรกเริ่มการวิจัยมีการทดลองใส่   
ปุ๋ยชีวภาพ 4 ต้น ไม่ใส่ปุ๋ย 1 ต้น เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังนำ้ามน       
นำาดินไปตรวจและเรียนรูส้ตูรปุย๋จากกรมพัฒนาท่ีดิน จ.ปทมุธานี จึงไดเ้กิดแนวทาง
ทดลองใส่ปุ๋ยชีวภาพ 1 ต้น โดยขุดดินรอบต้นส้มลึกประมาณ 15 ซม. เพราะเป็น
ระดับชั้นของดินที่มีแร่ธาตุอยู่ จากนั้นจะลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลในรอบ 2 เดือนเพ่ือ       
วัดขนาดความโตของตน้ ความสงู และเสน้รอบวง เพ่ือสรุปผลท่ีเกิดข้ึน คอื ไดส้ตูร
ปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมที่ทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น และต้นส้มเติบโตได้ดี
 “สวนนี้จะเป็นสวนของน้องๆ ซึ่งพ่อของเขาเป็นคนทำา เรามาขออนุญาต
เก็บดนิไปตรวจเพ่ือพัฒนาคณุภาพดนิท่ีกรมพัฒนาท่ีดนิ ให้เขาแนะนำาวธีิการปรับ
สภาพดนิโดยเขาจะใหส้ตูรปุย๋มา เราก็มาคิดอกีทีว่าจะใสปุ่ย๋อย่างไร” นำา้มนเลา่ถงึ
ขัน้ตอนการวิจยัของกลุม่ ซึง่สดุทา้ยปลายทางคือ การเผยแพร่ผลการวิจยัในรปูของ
องค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นน้อง และเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา     
ดินเสื่อมต่อไป

 ด้วยเล็งเห็นว่าปัญหาดินเสื่อมที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเรือกสวน      
ในภาพรวม ดงันัน้ นอกจากสม้รงัสติแลว้ ทางกลุม่จงึได้ทำาการลงพ้ืนทีส่ำารวจและ
เก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิจัยจากสวนผลไม้อ่ืนๆ ซ่ึงกระจายตัวอยู่ในเขตรังสิตคลอง 7, 
8, 10, 11 และ 12 รวมทั้งสิ้นจำานวน 12 สวนร่วมด้วย
 ซึ่งแน่นอนว่า การวิจัยที่ตั้งต้นขึ้นแล้วนี้ไม่สามารถทำาให้แล้วเสร็จได้        
ในเวลาไม่ก่ีเดือน แต่ต้องมีการสืบทอดคนทำางานในระยะยาว อาจารย์ขวัญชีวิต 
นุชบวั หรอื ‘ครขูวญั’ ท่ีปรกึษาโครงการฯ จงึได้วางแผนเปดิรับสมคัรนกัเรียนรุ่นถัดๆ 
ไปตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การวิจัยดำาเนินต่อไปไม่สะดุด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน รวมถึงสร้างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องในระยะยาวไปด้วยในตัว
 “พอรุ่น ม.2 โตขึ้นมา แกนนำา ม.5 ในปัจจุบันก็จะถอยไปเป็นพ่ีเล้ียง        
ใหน้อ้งๆ และจะถา่ยทอดงานผ่านกระบวนการกลุม่ เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ไดรู้จ้ักกนั เรยีนรู้
การทำางานร่วมกัน เคารพกัน พูดคุยหารือกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน แต่มีทั้งเรื่อง
เรียนและเรื่องส่วนตัว” ครูขวัญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
 กระนัน้ สิง่ทีส่ำาคัญท่ีสดุในการทำางานอนุรกัษเ์ชงิวจิยั และเปน็สิง่ทีค่รขูวัญ
อยากเห็นที่สุดจากเด็กๆ ก็คือ หัวใจ ซึ่งประเด็นนี้ นำ้ามนอธิบายได้น่าสนใจ
 “บางคนทีเ่ขา้มาแรกๆ อาจแค่อยากสนกุอยากลอง แตพ่อสกัพักกเ็บือ่แลว้
หายไป เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำา ซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ ที่ข้ึนมา      
ทำาแทนได้บ้างแล้ว ถ้าเราขึ้น ม.6 ก็คงให้น้องๆ เป็นแกนนำาหลักต่อไป”
 ทั้งน้ี ได้เห็นกระบวนการทำางานของกลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต ที่แลดู         
มีแผนงานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนตามแบบนักวิจัย แต่เบื้องหลังนั้นกลับมีปัญหา

สร้างเครือข่าย
นักวิจัยระยะยาว
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อุปสรรคต่างๆ ให้ต้องแก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาหลักในการส่ือสารกับเจ้าของสวน
ในการมีส่วนร่วมตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ก็คือ ครูพ่ีเล้ียง ท่ีนอกจากจะช่วยแก้ไขแล้ว ยังเป็นผู้หนุนเสริม
ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างน่าชื่นใจ
 “ปัญหาในการทำาโครงการของเด็กๆ คือ เจ้าของสวนรายใหม่ๆ ไม่ให้    
ความเชื่อถือเด็กหากครูไม่ลงไปทำากิจกรรมด้วย เราจึงต้องทุ่มเทพาเขาเข้าไปทำา 
หรืออย่างการเรียกน้องๆ มาประชุมก็เหมือนกัน ไม่ได้ทำาคร้ังเดียวสำาเร็จ ต้องวางแผน
หลายๆ คร้ัง ซ่ึงเราก็จะช่วยดูแล แต่ต้องให้เด็กทำาเป็นหลัก เพราะตัวเขาเองน่ันแหละ
จะได้สิ่งที่ดีๆ กลับไป” ครูขวัญกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ก่อนกลั่น
ความรู้สึกภายในออกมาเป็นคำาพูดจบประโยคว่า
  “ตัวเราเองภูมใิจกับการทำางานของเดก็ๆ พวกเขารบัผดิชอบและทำางานได้
ขนาดนี้ แสดงว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำาแล้ว”

ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล อย่าเช่ือครู 
เพราะครูไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
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 ไม่อาจปฏิเสธว่า การทำาโครงการในคร้ังน้ี แกนนำากลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต
ไดม้โีอกาสเรยีนรูก้ารเปน็หมอดนิ และพัฒนาศกัยภาพของตวัเองผา่นการลงพ้ืนที่
ทำาวิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งด้วยการหนุนเสริมของครูขวัญ ก็ได้ทำาให้แกนนำาหลายคน
เกิดทักษะความเป็นนักวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตัว
 “กับบิ๊ว ครูจะบอกเขาเสมอว่า ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล        
อย่าเช่ือคร ูเพราะครูไมไ่ดรู้ท้กุเรือ่ง แตเ่ดมิบิว๊เปน็คนเชือ่มัน่ในความคดิของตวัเอง 
และยืนยันที่จะทำาแต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ คือจะทำาแต่เรื่องส้มเท่านั้น แต่ท้ายที่สุด
เมื่อได้ลงมือทำาและเรียนรู้ก็เกิดการเปลี่ยนแนวคิด มองภาพท่ีกว้างขึ้น เชื่อมโยง    
สู่พืชอืน่ๆ จนนำาไปสูก่ารแก้ปญัหาดนิในพ้ืนทีป่ลกูมะมว่ง มะละกอ นาขา้ว กลว้ย” 
ครูขวัญกล่าวถึงพัฒนาการของลูกศิษย์ ท่ีปัจจุบันสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพดินให้แก่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี
 ขณะท่ีตัวของบิ๊วเอง นอกจากทักษะด้านการเป็นนักวิจัยและผู้นำา
กระบวนการแล้ว เธอก็ยอมรับว่า การทำาโครงการนี้ ได้ช่วยละลายอัตตาของเธอ   
ได้มาก เพราะต้องเรียนรู้การทำางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ และน้องๆ ซึ่งแต่ละคน
ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บิ๊วจึงถือโอกาสนี้เรียนรู้และรับฟังความคิด     
ของคนอื่น จนเกิดทักษะการทำางานร่วมกับคนอื่นๆ มากขึ้น
 ในขณะท่ีนำ้ามน ก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดท่ีเกิดจากการ
ทำางานร่วมกับคนอื่น และได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขด้วยวิธีการพูดคุยแบบเปิดอก

อยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่าง       
มีคุณภาพ อยากพัฒนาโครงการต่อ เพราะ
ถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้    
ที่ปลูก ส้มบางลูกก็สุกไม่เต็มท่ีหรือไม่ถูกใจ
คนกิน

นักวิจัยวัยเยาว์ 
และทักษะชีวิตจากการทํางาน
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 “ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกับตัวเอง (หัวเราะ) โดยเฉพาะความท้อเกิดข้ึน
บ่อยมาก เพราะหนูเป็นคนที่เครียดและจริงจังกับการทำางาน เมื่อมีเพ่ือนๆ และ
น้องๆ บางกลุ่มท่ีเราควบคุมไม่ได้ เราก็จะรู้สึกไม่ดี ซ่ึงการทำางานก็สอนให้เราเรียนรู้
ที่จะพูดคุยกับเขา ว่าการทำาอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไร เปิดอกคุยเพื่อให้งานมัน
สามารถเดินต่อไปได้ค่ะ” นำ้ามนกล่าว  
 และแน่นอน อีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกที่เยาวชนแทบทุกโครงการต้อง        
พบเจอ กค็อื ปญัหาการแบง่เวลามาทำากจิกรรม ซึง่คนทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นประเดน็นีม้าก
ที่สุด ก็คือแกนนำาอีกคนหนึ่งของกลุ่ม อุมาภรณ์ หอมเกษร หรือ ‘เมย์’  ที่สามารถ
บริหารจัดการการเรียนของตัวเองไปพร้อมกับทำากิจกรรมได้อย่างราบรื่น
 “เรือ่งเรยีน เมย์จะเรียนทัง้ในห้องและเรียนพิเศษคะ่ จนัทร์ถึงศกุร์ตอนเย็น
จะทำาการบา้น และคุยเรือ่งงานโครงการไปดว้ย ทีส่ำาคญัคอืเวลานัดนอ้งทำากิจกรรม 
จะนัดไว้ก่อนล่วงหน้าหลายๆ สัปดาห์ และก่อนจะถึงวันนัด 2 - 3 วันเราก็จะย้ำ�อีกทีค่ะ” 
เมย์เผยวิธีการบริหารเวลาด้วยสีหน้าแช่มชื่น
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 จากโครงงานท่ีต้ังต้นด้วยการมองแค่ ‘ส้มรังสิต’ เมื่อผ่านการลงพ้ืนที่       
เกิดการพัฒนากระบวนการคิดท่ีเปน็ระบบจากการวางแผนงานโครงการและมกีาร
วิเคราะหปั์ญหาและสาเหตุ ถึงวันนี ้เปา้หมายของกลุม่จงึไดข้ยายขอบเขตจากการ
รกัษาพันธ์ุสม้รงัสติ ไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพของพืชผกัผลไมอ้ืน่ๆ ในย่านนี ้ผา่นการ
จัดการกับตัวแปรสำาคัญ น่ันคือ การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของ
เกษตรกรดว้ยวิธีทางชวีภาพ ให้ดินมคุีณสมบัติท่ีสมบรูณ์ เหมาะแก่การเจริญเตบิโต
ของพืชพันธุ์ต่างๆ
 ซึ่งแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่กลุ่มแกนนำาก็พร้อมจะผลักดันรุ่นน้องให้
ทำาการวิจัยและพัฒนาดินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงวางแผนจะขยายผลให้แก่เกษตร
ในพื้นที่ โดยใช้การอบรมและทำาวิจัยร่วมกันกับกลุ่มต่อไป 
 “ผมอยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ อยากพัฒนา
โครงการต่อ เพราะถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้ท่ีปลูก ส้มบางลูก     
ก็สุกไม่เต็มท่ีหรือไม่ถูกใจคนกิน” พงษ์วัฒน์ พันธ์ุไพโรจน์ หรือ ‘ปลื้ม’ หน่ึงใน
สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงความตั้งใจด้วยรอยยิ้ม
 เชน่เดยีวกับนำา้มน ทีค่าดหวังว่างานวิจยันีจ้ะถูกสานตอ่โดยรุ่นน้องๆ แมว่้า
โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

อนาคตของ ‘พืชรังสิต’ 
และก้าวย่างของชีวิตหมอดินน้อย
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 “หนูอยากทำาต่อค่ะ อยากให้เกษตรกรท่ีทำาสวนเข้ามาเรียนรู้กับพวกหนู    
ว่าสิ่งที่พวกหนูทำาเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเอง และอยากให้น้องๆ มีความรู้      
ส่วนพี่ๆ ก็คอยให้คำาปรึกษาน้องๆ รุ่นต่อไป” นำ้ามนทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
 ทัง้หมดทัง้มวล แมง้านวิจยัจะยังตอ้งการการสานตอ่ในระยะยาว แตด้่วย
เครือข่ายการทำางานท่ีประสานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง-อาจารย์-
โรงเรียน-เกษตรกร ทำาให้เชื่อเหลือเกินว่า ดินรังสิตท่ีเสื่อมโทรมลงจากสารเคมี       
จะคอ่ยๆ ไดร้บัการดแูลและปรบัปรงุจนกลบัมาอดุมสมบรูณ์อกีครัง้ ผา่นเครือ่งมอื
สำาคัญซึ่งก็คือการวิจัยร่วมกันระหว่างเยาวชนและเกษตรกร
 และดินท่ีดีน้ีเอง ท่ีจะนำาส้มรังสิต อันเป็นสัญลักษณ์ของย่านรังสิตกลับคืนมา
 เพียงแต่การกลบัมาในคร้ังน้ี จะมีมะมว่ง มะละกอ ข้าว กล้วย และพืชอืน่ๆ 
ตามมาด้วย
 เพราะดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้นดี กลุ่มนักวิจัยน้อยคอนเฟิร์ม!
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สืบห�ก�รห�ยไปของส้มรังสิต

จ�กช�วสวนส้ม

พบส�เหตุเกิดจ�กก�รใช้ส�รเคมีเยอะ 
ทำ�ให้ดินเสื่อมและยังไม่มีก�รตรวจ

สภ�พดินอีกด้วย

สรุปขั้นตอนการทำางาน

รับสมัครเย�วชน ‘หมอดินน้อย’ เรียนรู้
ก�รวัดคุณภ�พดินและปรับปรุงดิน
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เก็บดินในสวน นำ�ไปตรวจ
และห�วิธีปรับปรุงดิน

ให้หมอดินน้อยที่มีทักษะและ
คว�มรู้เรื่องก�รตรวจวัด

คุณภ�พดินและก�รปรับปรุงดิน

ห�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รตรวจคุณภ�พดิน

เย�วชนปรับปรุงบำ�รุงดิน

ร่วมกับเกษตรกร
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กมลรัตน์ เทือกไชยคำ� (บิ๊ว) 
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิภ�ด� แก้วพร (นำ้�มน) 
ประสานงานโครงการฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อุม�ภรณ์ หอมเกษร (เมย์)
แกนนำากลุ่มเยาวชนฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การได้เขา้รว่มโครงการทำาให้เราไดค้วามรูม้ากมาย ท้ังการตรวจสอบ
คุณภาพดิน การแบ่งเวลา ได้เรียนรู้การทำางานกับน้อง ได้เรียนรู้ความคิด
ของน้องๆ รวมไปถึงการจัดค่าย”

“ตอนแรกหนูเข้ามาเพราะต้องทำาโครงงานส่ง แต่พอทำาย่ิงได้เรียนรู้ 
ทำาแล้วสนุก ได้ทำาหลายอย่างท่ีเราไม่เคยทำา ได้ความรู้ใส่หัว ได้ทำางาน
รว่มกับเพ่ือน จากทีไ่มเ่คยไดยิ้นชือ่สม้รงัสติ ตอนนีห้นอูยากจะพัฒนา
ส้มรังสิตให้มีคนปลูก คนกิน และคนรู้จักมากขึ้น”

“จากคนที่ไม่กล้าพูดคุยกับชาวสวน จะถามเฉพาะคำาถามท่ีอยากรู้ 
หรอืถามตามท่ีอาจารย์สัง่ หลงัจากได้ทำาโครงการ ทำาใหห้นกูลา้แสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน หากเราเห็นว่าควรเพ่ิมอะไรก็กล้าท่ีจะบอกอาจารย์ 
นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การตรวจวัดดิน รู้ว่าหากดินคุณภาพไม่ดี      
ควรจะใส่อะไรลงไปเพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ขวัญชีวิต นุชบัว (ขวัญ)
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์

ครูขวัญมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ช่วย
วางแผนโครงการ ประสานงานการ    
จัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรับรู้ 
สร้างแรงจูงใจในการทำาโครงการให้แก่
นักเรียน และขยายผลไปสู่นักเรียน    
รุ่นถัดไป

“เราเป็นพ่ีเลี้ยงก็จริง แต่เราก็ต้อง
ยกย่องให้คนอื่นเป็นพ่ีเลี้ยงเราด้วย 
เพราะฉะ น้ันเราต้องลดบทบาท     
ความสำาคัญของตัวเองให้น้อยที่สุด 
แต่ยกความสำาคัญของคนอื่นให้มาก
ที่สุด งานถึงจะประสบผลสำาเร็จ และ
สามารถสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำา
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้” 

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชนที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โครงก�รรักษ์ส้มรังสิตพัฒน�ดินเสื่อมโทรม 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต 
โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวกมลรัตน์  เทือกไชยคำา
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวอุมาภรณ์  หอมเกษร
2. นางสาววิภาดา  แก้วพร
3. นางสาวอทิตยา  มาตรกลาง

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ขวัญชีวิต  นุชบัว  
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์


