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09

หมอดินน้อย
กับภารกิจตามหาส้มที่หายไป
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต จ.ปทุมธานี

ปัญหาการใช้สารเคมี ในการเกษตร ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้    
พืชท้องถิน่ หลายชนิดมีอนั ต้องล้มหายตายจากไปอย่างน่าเสียดาย หนึง่ ในนัน้
ที่กำ�ลังประสบภาวะสุ่มเสี่ยงจะหายไปก็คือ ‘ส้มรังสิต’
ส้มรังสิต ชือ่ นัน้ บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นผลผลิตจาก ‘ทุง่ รังสิต’ ซึง่ แต่เดิม
เป็นพื้นที่ราบลุ่มและนาข้าว กระทั่งพื้นที่ปลูกส้มบางมดประสบปัญหาถูก      
นํ้าทะเลหนุนท่วม เกษตรกรและชาวสวนส้มส่วนหนึ่งจึงย้ายพื้นที่มาปลูกที่     
ทุ่งรังสิต จนเกิดเป็นตำ�นานส้มรังสิตตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
แต่ถึงปัจจุบัน ชื่อของส้มรังสิตกลายเป็นชื่อที่แปลกหูของคนทั่วไป
เนื่องจากผลผลิตส้มรังสิตนับวันจะยิ่งเหลือออกสู่ท้องตลาดน้อยลงทุกที
ส้มรังสิตหายไปไหน? และทำ�ไมถึงหายไป? กลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
มีคำ�ตอบ
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ส้มรังสิตทีเ่ คยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติ
อร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูกไปเรื่อยๆ บน
ที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง...
เกิดโรค และในที่สุดก็ตาย
ปัญหาเรื้อรัง
ของเกษตรกรไทย
จาก ‘โครงการนักสำ�รวจท้องทุง่ ’ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนธัญรัตน์
ในปี พ.ศ. 2552 ทีอ่ าจารย์ได้พาออกจากห้องเรียนมาเปิดโลกทัศน์ศกึ ษาโลกกว้าง
ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.2 ครั้งนั้น ได้ทำ�ให้นักเรียนในกลุ่มเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า ท้องทุ่ง
บริเวณรังสิตปัจจุบัน ทำ�ไมถึงไม่มีส้มรังสิต ทั้งๆ ที่ส้มรังสิตเคยเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ
ขนาดปรากฏอยู่ในคำ�ขวัญประจำ� จ.ปทุมธานี ในอดีตที่ว่า ‘เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ
กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด’ เลยทีเดียว
ด้วยความสงสัย เด็กกลุ่มนี้จึงสวมวิญญาณนักสืบ สืบหาการหายไปของ
ส้มรังสิตจากพ่อแม่ลุงป้าน้าอาที่เคยทำ�สวนส้ม ก่อนจะได้คำ�ตอบจากผู้ใหญ่ว่า
“ส้มรังสิตที่เคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติอร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูก
ไปเรื่อยๆ บนที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง ใบเหลือง เกิดโรค และในที่สุด
ก็ตาย จนหลายสวนต้องเลิกปลูก ขายทีด่ นิ ทิง้ หรือหันไปปลูกส้มดำ�เนินหรือพืชอืน่ แทน”
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ทีพ่ นื้ ทีส่ วนส้มรังสิตมีจ�ำ นวน
ลดน้อยลง เนือ่ งจากเกิดโรคระบาด เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากการใช้สารเคมี
จนละทิง้ พืน้ ทีใ่ ห้กลายเป็นสวนส้มร้างนับแสนไร่ ก่อนทีภ่ าครัฐจะเข้ามาแก้ปญ
ั หา
โดยพัฒนาสวนส้มร้างเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาพื้นที่
บริเวณนีเ้ ป็นแหล่งอุตสาหกรรม หมูบ่ า้ นจัดสรร และอาคารพาณิชย์มากขึน้ ทำ�ให้
สวนส้มรังสิตแทบจะไม่เหลือพื้นที่อีกต่อไป
จากข้อมูลที่พบ เด็กๆ ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายและการให้ผลผลิต
ลดลงของต้นส้มรังสิต ว่าเกิดจาก ‘ปัญหาดินเสื่อม’ เพราะข้อมูลที่พวกเขาเก็บได้
ระบุวา่ การปลูกส้มรังสิตในอดีตต้องอัดปุย๋ เคมี ฉีดยาฆ่าแมลงและยากำ�จัดวัชพืช
ปริมาณมาก เนือ่ งจากชาวสวนคิดว่าทำ�ให้ได้ผลผลิตดี แต่กลับไม่เคยมีการตรวจสอบ
คุณภาพดินว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง
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เมือ่ พบปัญหาจึงอยากแก้ เพราะสิง่ ดีใกล้ตวั กำ�ลังจะสูญหายไปในรุน่ ของ
พวกเขา ทำ�ให้เด็กและเยาวชนหลายคนตื่นตัว บวกกับการสนับสนุนของคุณครู
สาระวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 จึงชวนกันทำ�โครงการ ‘สืบสวนป่วนส้ม’
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ และเครือ่ งมือ จากหน่วยงานภายนอก
อาทิ องค์ ก ารกองทุ น สั ต ว์ ป่ า โลก สำ � นั ก งานประเทศไทย (WWF-Thailand)
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จนมาถึง ‘โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดิน
เสื่อมโทรม’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก มูลนิธิกองทุนไทย

เรา.. เก็บดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน
ให้เขาแนะนำ�วิธีการปรับสภาพดินโดยเขา
จะให้สูตรปุ๋ยมา เราก็มาคิดอีกทีว่าจะใส่ปุ๋ย
อย่างไร
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สร้าง ‘หมอดินน้อย’
ด้วยทักษะวิทยาศาสตร์
โครงการรักษ์สม้ รังสิตพัฒนาดินเสือ่ มโทรม ของกลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
มีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนหมอดินน้อยที่มีทักษะการตรวจวัดคุณภาพดิน ทั้ง
ค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำ�เป็นต่อพืช
และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยนำ�ทักษะวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียนมาประยุกต์
ใช้ในการทำ�งานจริง ก่อนจะนำ�ผลของการปรับปรุงดินนัน้ ส่งมอบคืนให้แก่เกษตรกร
นำ�ไปปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของตัวเองให้เหมาะสมกับการปลูกส้มรังสิตและ
ผลไม้อื่นๆ ต่อไป
กลุ่มเริ่มต้นด้วยการสร้างแนวร่วมในโรงเรียน เพื่อค้นหาเพื่อนๆ น้องๆ
ทีส่ นใจอยากทำ�กิจกรรมนีร้ ว่ มกับทางกลุม่ โดยรุน่ พีแ่ กนนำ�ชัน้ ม.5 จำ�นวน 15 คน
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บางคนที่เข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุก
อยากลอง แต่พอสักพักก็เบื่อแล้วหายไป
เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำ�
ใช้วิธีการเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน จนได้น้องๆ ชั้น ม.2 - 4 จำ�นวน
100 คนทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนัน้ แกนนำ�จึงได้จดั ค่ายอบรม ‘หมอดินน้อย
100 คน’ โดยเชิญวิทยากรผูม้ คี วามรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรูด้ า้ นการตรวจวัด
คุณภาพดิน และปรับปรุงดินโดยใช้ธรรมชาติทดแทนสารเคมี เพือ่ ให้สมาชิกของกลุม่
มีพื้นฐานในการทำ�วิจัยก่อนลงสำ�รวจพื้นที่จริง
การสำ�รวจพื้นที่จริง เริ่มด้วยการขออนุญาตคุณลุงคุณป้าเจ้าของสวน
เข้าไปเก็บดินที่ใช้ปลูกส้ม เพื่อนำ�ไปตรวจและทดลองหาวิธีปรับปรุงบำ�รุงดิน ซึ่ง
คุณลุงคุณป้าเจ้าของสวนส่วนใหญ่กใ็ ห้ความร่วมมือด้วยดี สวนที่ 1 ของ ‘ลุงสืบ’ ซึง่
เป็นสวนส้มที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ยินดีแบ่งที่ดินซึ่งมีต้นส้ม
ถึง 10 ต้น และสวนที่ 2 ของ ‘ลุงเปีย๊ ก’ มีตน้ ส้ม 5 ต้น ทัง้ สองสวนได้ให้กลุม่ เยาวชน
มาขุดเก็บดินไปตรวจวัดคุณภาพ ธาตุอาหาร และทดลองปรับปรุงดินด้วยวิธชี วี ภาพ
ด้วยปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพดินที่เป็นกรดและขาดโปรแตสเซียม โดยการนำ�
เปลือกไข่ เปลือกหอย อ้อย กาบมะพร้าว เปลือกกล้วย มาเผาจนเป็นถ่าน จากนั้น
นำ�ไปใส่ที่โคนต้นส้ม 1 กิโลกรัมต่อ 1 ชนิด เว้น 2 สัปดาห์แล้วใส่อีก 6 ครั้ง
ตลอดระยะเวลา 7 เดื อ นของโครงการ กลุ่ ม ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ สำ � รวจ
อย่างต่อเนื่อง แต่สามารถแบ่งขั้นตอนการทำ�งานออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ
1. สำ�รวจและเก็บตัวอย่างดินจากสวน
2. นำ�ดินไปตรวจสอบค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม
ยังกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมขอคำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงดิน ก่อนลงพื้นที่อีกครั้งไป
ใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินในพื้นที่ด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ
2 - 3 ชนิด
3. ติดตามผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่
การลงพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะครั้ ง กลุ่ ม พี่ ๆ แกนนำ � จะแบ่ ง น้ อ งหมอดิ น น้ อ ย
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีพี่แกนนำ�คอยดูแลและจ่ายงาน
เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ชำ�นาญ เช่น กลุ่มของ วิภาดา แก้วพร
หรือ ‘นํา้ มน’ นักเรียนชัน้ ม.5 หนึง่ ในแกนนำ� พาน้องไปเก็บตัวอย่างดินในสวนของ
ลุงเปี๊ยก บริเวณรังสิตคลอง 11 ก่อนจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อไปเติมปุ๋ยให้ดิน และ
ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เพื่อเก็บตัวอย่างดินที่เติมปุ๋ยแล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยในสวน
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ของลุกเปี๊ยกนี้ มีต้นส้มที่เข้าร่วมโครงการ 5 ต้น แรกเริ่มการวิจัยมีการทดลองใส่
ปุ๋ยชีวภาพ 4 ต้น ไม่ใส่ปุ๋ย 1 ต้น เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนํ้ามน
นำ�ดินไปตรวจและเรียนรูส้ ตู รปุย๋ จากกรมพัฒนาทีด่ นิ จ.ปทุมธานี จึงได้เกิดแนวทาง
ทดลองใส่ปุ๋ยชีวภาพ 1 ต้น โดยขุดดินรอบต้นส้มลึกประมาณ 15 ซม. เพราะเป็น
ระดับชั้นของดินที่มีแร่ธาตุอยู่ จากนั้นจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลในรอบ 2 เดือนเพื่อ
วัดขนาดความโตของต้น ความสูง และเส้นรอบวง เพือ่ สรุปผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ได้สตู ร
ปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมที่ทำ�ให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น และต้นส้มเติบโตได้ดี
“สวนนี้จะเป็นสวนของน้องๆ ซึ่งพ่อของเขาเป็นคนทำ� เรามาขออนุญาต
เก็บดินไปตรวจเพือ่ พัฒนาคุณภาพดินทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ให้เขาแนะนำ�วิธกี ารปรับ
สภาพดินโดยเขาจะให้สตู รปุย๋ มา เราก็มาคิดอีกทีวา่ จะใส่ปยุ๋ อย่างไร” นํา้ มนเล่าถึง
ขัน้ ตอนการวิจยั ของกลุม่ ซึง่ สุดท้ายปลายทางคือ การเผยแพร่ผลการวิจยั ในรูปของ
องค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นน้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ดินเสื่อมต่อไป

สร้างเครือข่าย
นักวิจัยระยะยาว
ด้วยเล็งเห็นว่าปัญหาดินเสื่อมที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเรือกสวน
ในภาพรวม ดังนัน้ นอกจากส้มรังสิตแล้ว ทางกลุม่ จึงได้ท�ำ การลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจและ
เก็บตัวอย่างดินเพือ่ การวิจยั จากสวนผลไม้อน่ื ๆ ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นเขตรังสิตคลอง 7,
8, 10, 11 และ 12 รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 12 สวนร่วมด้วย
ซึ่งแน่นอนว่า การวิจัยที่ตั้งต้นขึ้นแล้วนี้ไม่สามารถทำ�ให้แล้วเสร็จได้
ในเวลาไม่กี่เดือน แต่ต้องมีการสืบทอดคนทำ�งานในระยะยาว อาจารย์ขวัญชีวิต
นุชบัว หรือ ‘ครูขวัญ’ ทีป่ รึกษาโครงการฯ จึงได้วางแผนเปิดรับสมัครนักเรียนรุน่ ถัดๆ
ไปตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การวิจัยดำ�เนินต่อไปไม่สะดุด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน รวมถึงสร้างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องในระยะยาวไปด้วยในตัว
“พอรุ่น ม.2 โตขึ้นมา แกนนำ� ม.5 ในปัจจุบันก็จะถอยไปเป็นพี่เลี้ยง
ให้นอ้ งๆ และจะถ่ายทอดงานผ่านกระบวนการกลุม่ เพือ่ ให้เด็กๆ ได้รจู้ ักกัน เรียนรู้
การทำ�งานร่วมกัน เคารพกัน พูดคุยหารือกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน แต่มีทั้งเรื่อง
เรียนและเรื่องส่วนตัว” ครูขวัญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
กระนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการทำ�งานอนุรกั ษ์เชิงวิจยั และเป็นสิง่ ทีค่ รูขวัญ
อยากเห็นที่สุดจากเด็กๆ ก็คือ หัวใจ ซึ่งประเด็นนี้ นํ้ามนอธิบายได้น่าสนใจ
“บางคนทีเ่ ข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุกอยากลอง แต่พอสักพักก็เบือ่ แล้ว
หายไป เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำ� ซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ ที่ขึ้นมา
ทำ�แทนได้บ้างแล้ว ถ้าเราขึ้น ม.6 ก็คงให้น้องๆ เป็นแกนนำ�หลักต่อไป”
ทั้งนี้ ได้เห็นกระบวนการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต ที่แลดู
มีแผนงานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนตามแบบนักวิจัย แต่เบื้องหลังนั้นกลับมีปัญหา
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อุปสรรคต่างๆ ให้ตอ้ งแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาหลักในการสือ่ สารกับเจ้าของสวน
ในการมีส่วนร่วมตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ก็คอื ครูพเ่ี ลีย้ ง ทีน่ อกจากจะช่วยแก้ไขแล้ว ยังเป็นผูห้ นุนเสริม
ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างน่าชื่นใจ
“ปัญหาในการทำ�โครงการของเด็กๆ คือ เจ้าของสวนรายใหม่ๆ ไม่ให้
ความเชื่อถือเด็กหากครูไม่ลงไปทำ�กิจกรรมด้วย เราจึงต้องทุ่มเทพาเขาเข้าไปทำ�
หรืออย่างการเรียกน้องๆ มาประชุมก็เหมือนกัน ไม่ได้ท�ำ ครัง้ เดียวสำ�เร็จ ต้องวางแผน
หลายๆ ครัง้ ซึง่ เราก็จะช่วยดูแล แต่ตอ้ งให้เด็กทำ�เป็นหลัก เพราะตัวเขาเองนัน่ แหละ
จะได้สิ่งที่ดีๆ กลับไป” ครูขวัญกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ก่อนกลั่น
ความรู้สึกภายในออกมาเป็นคำ�พูดจบประโยคว่า
“ตัวเราเองภูมใิ จกับการทำ�งานของเด็กๆ พวกเขารับผิดชอบและทำ�งานได้
ขนาดนี้ แสดงว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำ�แล้ว”

ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ตอ้ งหาข้อมูล อย่าเชือ่ ครู
เพราะครูไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
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อยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่าง
มีคุณภาพ อยากพัฒนาโครงการต่อ เพราะ
ถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้
ที่ปลูก ส้มบางลูกก็สุกไม่เต็มที่หรือไม่ถูกใจ
คนกิน
นักวิจัยวัยเยาว์
และทักษะชีวิตจากการทำ�งาน
ไม่อาจปฏิเสธว่า การทำ�โครงการในครัง้ นี้ แกนนำ�กลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
ได้มโี อกาสเรียนรูก้ ารเป็นหมอดิน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านการลงพืน้ ที่
ทำ�วิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งด้วยการหนุนเสริมของครูขวัญ ก็ได้ทำ�ให้แกนนำ�หลายคน
เกิดทักษะความเป็นนักวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตัว
“กั บ บิ๊ ว ครูจ ะบอกเขาเสมอว่า ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล
อย่าเชือ่ ครู เพราะครูไม่ได้รทู้ กุ เรือ่ ง แต่เดิมบิว๊ เป็นคนเชือ่ มัน่ ในความคิดของตัวเอง
และยืนยันที่จะทำ�แต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ คือจะทำ�แต่เรื่องส้มเท่านั้น แต่ท้ายที่สุด
เมื่อได้ลงมือทำ�และเรียนรู้ก็เกิดการเปลี่ยนแนวคิด มองภาพที่กว้างขึ้น เชื่อมโยง
สูพ่ ชื อืน่ ๆ จนนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาดินในพืน้ ทีป่ ลูกมะม่วง มะละกอ นาข้าว กล้วย”
ครูขวัญกล่าวถึงพัฒนาการของลูกศิษย์ ที่ปัจจุบันสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพดินให้แก่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี
ขณะที่ ตั ว ของบิ๊ ว เอง นอกจากทั ก ษะด้ า นการเป็ น นั ก วิ จั ย และผู้ นำ �
กระบวนการแล้ว เธอก็ยอมรับว่า การทำ�โครงการนี้ ได้ช่วยละลายอัตตาของเธอ
ได้มาก เพราะต้องเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ และน้องๆ ซึ่งแต่ละคน
ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บิ๊วจึงถือโอกาสนี้เรียนรู้และรับฟังความคิด
ของคนอื่น จนเกิดทักษะการทำ�งานร่วมกับคนอื่นๆ มากขึ้น
ในขณะที่นํ้ามน ก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการ
ทำ�งานร่วมกับคนอื่น และได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขด้วยวิธีการพูดคุยแบบเปิดอก
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“ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับตัวเอง (หัวเราะ) โดยเฉพาะความท้อเกิดขึน้
บ่อยมาก เพราะหนูเป็นคนที่เครียดและจริงจังกับการทำ�งาน เมื่อมีเพื่อนๆ และ
น้องๆ บางกลุม่ ทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ เราก็จะรูส้ กึ ไม่ดี ซึง่ การทำ�งานก็สอนให้เราเรียนรู้
ที่จะพูดคุยกับเขา ว่าการทำ�อย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไร เปิดอกคุยเพื่อให้งานมัน
สามารถเดินต่อไปได้ค่ะ” นํ้ามนกล่าว
และแน่นอน อีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกที่เยาวชนแทบทุกโครงการต้อง
พบเจอ ก็คอื ปัญหาการแบ่งเวลามาทำ�กิจกรรม ซึง่ คนทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นประเด็นนีม้ าก
ที่สุด ก็คือแกนนำ�อีกคนหนึ่งของกลุ่ม อุมาภรณ์ หอมเกษร หรือ ‘เมย์’ ที่สามารถ
บริหารจัดการการเรียนของตัวเองไปพร้อมกับทำ�กิจกรรมได้อย่างราบรื่น
“เรือ่ งเรียน เมย์จะเรียนทัง้ ในห้องและเรียนพิเศษค่ะ จันทร์ถงึ ศุกร์ตอนเย็น
จะทำ�การบ้าน และคุยเรือ่ งงานโครงการไปด้วย ทีส่ �ำ คัญคือเวลานัดน้องทำ�กิจกรรม
จะนัดไว้กอ่ นล่วงหน้าหลายๆ สัปดาห์ และก่อนจะถึงวันนัด 2 - 3 วันเราก็จะย้�ำ อีกทีคะ่ ”
เมย์เผยวิธีการบริหารเวลาด้วยสีหน้าแช่มชื่น
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อนาคตของ ‘พืชรังสิต’
และก้าวย่างของชีวิตหมอดินน้อย
จากโครงงานที่ตั้งต้นด้วยการมองแค่ ‘ส้มรังสิต’ เมื่อผ่านการลงพื้นที่
เกิดการพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ ป็นระบบจากการวางแผนงานโครงการและมีการ
วิเคราะห์ปญ
ั หาและสาเหตุ ถึงวันนี้ เป้าหมายของกลุม่ จึงได้ขยายขอบเขตจากการ
รักษาพันธุส์ ม้ รังสิต ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพของพืชผักผลไม้อนื่ ๆ ในย่านนี้ ผ่านการ
จัดการกับตัวแปรสำ�คัญ นั่นคือ การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของ
เกษตรกรด้วยวิธที างชีวภาพ ให้ดนิ มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ มบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของพืชพันธุ์ต่างๆ
ซึ่งแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่กลุ่มแกนนำ�ก็พร้อมจะผลักดันรุ่นน้องให้
ทำ�การวิจัยและพัฒนาดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางแผนจะขยายผลให้แก่เกษตร
ในพื้นที่ โดยใช้การอบรมและทำ�วิจัยร่วมกันกับกลุ่มต่อไป
“ผมอยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ อยากพัฒนา
โครงการต่อ เพราะถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้ที่ปลูก ส้มบางลูก
ก็สุกไม่เต็มที่หรือไม่ถูกใจคนกิน” พงษ์วัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ หรือ ‘ปลื้ม’ หนึ่งใน
สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงความตั้งใจด้วยรอยยิ้ม
เช่นเดียวกับนาํ้ มน ทีค่ าดหวังว่างานวิจยั นีจ้ ะถูกสานต่อโดยรุน่ น้องๆ แม้วา่
โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
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“หนูอยากทำ�ต่อค่ะ อยากให้เกษตรกรที่ทำ�สวนเข้ามาเรียนรู้กับพวกหนู
ว่าสิ่งที่พวกหนูทำ�เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเอง และอยากให้น้องๆ มีความรู้
ส่วนพี่ๆ ก็คอยให้คำ�ปรึกษาน้องๆ รุ่นต่อไป” นํ้ามนทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
ทัง้ หมดทัง้ มวล แม้งานวิจยั จะยังต้องการการสานต่อในระยะยาว แต่ดว้ ย
เครือข่ายการทำ�งานที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง-อาจารย์โรงเรียน-เกษตรกร ทำ�ให้เชื่อเหลือเกินว่า ดินรังสิตที่เสื่อมโทรมลงจากสารเคมี
จะค่อยๆ ได้รบั การดูแลและปรับปรุงจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ผ่านเครือ่ งมือ
สำ�คัญซึ่งก็คือการวิจัยร่วมกันระหว่างเยาวชนและเกษตรกร
และดินทีด่ นี เ้ี อง ทีจ่ ะนำ�ส้มรังสิต อันเป็นสัญลักษณ์ของย่านรังสิตกลับคืนมา
เพียงแต่การกลับมาในครัง้ นี้ จะมีมะม่วง มะละกอ ข้าว กล้วย และพืชอืน่ ๆ
ตามมาด้วย
เพราะดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้นดี กลุ่มนักวิจัยน้อยคอนเฟิร์ม!
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

สืบหาการหายไปของส้มรังสิต
จากชาวสวนส้ม

พบสาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีเยอะ
ทำ�ให้ดินเสื่อมและยังไม่มีการตรวจ
สภาพดินอีกด้วย

รับสมัครเยาวชน ‘หมอดินน้อย’ เรียนรู้
การวัดคุณภาพดินและปรับปรุงดิน
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เก็บดินในสวน นำ�ไปตรวจ
และหาวิธีปรับปรุงดิน

หาความรู้เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพดิน

เยาวชนปรับปรุงบำ�รุงดิน
ร่วมกับเกษตรกร

ให้หมอดินน้อยที่มีทักษะและ
ความรู้เรื่องการตรวจวัด
คุณภาพดินและการปรับปรุงดิน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กมลรัตน์ เทือกไชยคำ� (บิ๊ว)

หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้เราได้ความรูม้ ากมาย ทัง้ การตรวจสอบ
คุณภาพดิน การแบ่งเวลา ได้เรียนรูก้ ารทำ�งานกับน้อง ได้เรียนรูค้ วามคิด
ของน้องๆ รวมไปถึงการจัดค่าย”

วิภาดา แก้วพร (นํ้ามน)

ประสานงานโครงการฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“ตอนแรกหนูเข้ามาเพราะต้องทำ�โครงงานส่ง แต่พอทำ�ยิ่งได้เรียนรู้
ทำ�แล้วสนุก ได้ท�ำ หลายอย่างทีเ่ ราไม่เคยทำ� ได้ความรูใ้ ส่หวั ได้ท�ำ งาน
ร่วมกับเพือ่ น จากทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ชือ่ ส้มรังสิต ตอนนีห้ นูอยากจะพัฒนา
ส้มรังสิตให้มีคนปลูก คนกิน และคนรู้จักมากขึ้น”

อุมาภรณ์ หอมเกษร (เมย์)

แกนนำ�กลุ่มเยาวชนฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“จากคนที่ไม่กล้าพูดคุยกับชาวสวน จะถามเฉพาะคำ�ถามที่อยากรู้
หรือถามตามทีอ่ าจารย์สงั่ หลังจากได้ท�ำ โครงการ ทำ�ให้หนูกล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึน้ หากเราเห็นว่าควรเพิม่ อะไรก็กล้าทีจ่ ะบอกอาจารย์
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การตรวจวัดดิน รู้ว่าหากดินคุณภาพไม่ดี
ควรจะใส่อะไรลงไปเพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น”
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ปลูกใจรักษ์โลก

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ขวัญชีวิต นุชบัว (ขวัญ)

อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์

ครูขวัญมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ช่วย
วางแผนโครงการ ประสานงานการ
จั ด กิ จ กรรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารโครงการให้
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรับรู้
สร้างแรงจูงใจในการทำ�โครงการให้แก่
นักเรียน และขยายผลไปสู่นักเรียน
รุ่นถัดไป
“เราเป็ น พี่ เ ลี้ ย งก็ จ ริ ง แต่ เ ราก็ ต้ อ ง
ยกย่องให้คนอื่นเป็นพี่เลี้ยงเราด้วย
เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งลดบทบาท
ความสำ�คัญของตัวเองให้น้อยที่สุด
แต่ยกความสำ�คัญของคนอื่นให้มาก
ที่สุด งานถึงจะประสบผลสำ�เร็จ และ
สามารถสร้ า งเยาวชนให้ เ ป็ น ผู้ นำ �
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้”

โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดินเสื่อมโทรม
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต
โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกมลรัตน์ เทือกไชยคำ�
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอุมาภรณ์ หอมเกษร
2. นางสาววิภาดา แก้วพร
3. นางสาวอทิตยา มาตรกลาง
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ขวัญชีวิต นุชบัว		
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์
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