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	 การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม	 ในแง่หนึ่งอาจช่วยให้ได้ผลผลิตดี	
แต่ในอกีแง่หนึง่ก็เป็นทำาลายดิน	ทำาให้ดินเส่ือม	อนัจะส่งผลตอ่การปลูกพชืผัก
ในระยะยาว
	 และนอกจากดินเส่ือมแล้ว	บางครัง้การใช้สารเคมีนัน้อาจส่งผลโดยตรง
ตอ่สัตว์ในพืน้ที	่รวมไปถงึตวัเกษตรกรเองในกรณทีีสั่มผัสถกูสารเคมีโดยตรง	
ท้ังน้ีไม่ต้องนับรวมถึงผู้บริโภค	ท่ีจะได้รับประทานเพียงความสวยงามของพืชผล	
แต่ภายในนั้นอุดมไปด้วยสารร้ายทำาลายชีวิต
	 คงเพราะสารเคมีส่งผลเสียรอบด้านเช่นนี	้จึงทำาให้เยาวชนกลุ่มหนึง่ใน	
จ.มหาสารคาม	ตัดสินใจลุกขึ้นรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการใช้
สารเคมี	 เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินไว้	 และเพื่อตัว
เกษตรกร	รวมถึงคนรอบข้างเอง

กล้าอ่อนของจติสำานกึ
บนดนิแดนแห่งความหวัง
โดย	:	กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน	
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม	จ.มหาสารคาม
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แคนตาลูปเคลือบยาพิษ 
กับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ�ลง

 จดุเริม่ตน้ของโครงการลดมลพิษฟ้ืนชวิีตดิน เริม่ตน้จากการทีก่ลุม่เยาวชน
ฮักนะเชียงยืนได้เห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน น่ันคือ การใช้สารเคมีในการปลูก
แคนตาลูป จากการลงพ้ืนท่ีสำารวจข้อมูล กลุ่มเยาวชนพบว่า หมู่บ้านแบก อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่มีการปลูกแคนตาลูปเพ่ือขายเมล็ดพันธ์ุ 
เน่ืองจากมีสภาพภูมินิเวศท่ีมีคลองชลประทานไหลผ่านและมีบริษัทคอยรับซื้อ      
ท่ีแน่นอนในรูปแบบของการทำาเกษตรพันธสัญญาที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้ ทำาให้
เกษตรกรสว่นใหญจ่งึจำาเป็นต้องพ่ึงพาสารเคมใีนแทบจะทกุข้ันตอนการปลกู ตัง้แต่
การเตรียมดิน เพาะเมล็ดการผสมพันธ์ุการฉีดพ่นเร่งผล การรักษาโรคและการกำาจัด
แมลงศตัรพืูชเรยีกได้ว่านอกจากจะอยู่กับแคนตาลปูท่ีตวัเองปลูกแล้ว เกษตรกรยัง
ตอ้งอยู่รว่มกับสารเคมใีนแทบจะทกุขัน้ตอนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจาก
เก็บเกี่ยว ที่เกษตรกรต้องนำาแคนตาลูปมาล้างเปลือกด้วยสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
ผ่าเอาเมล็ด ถือเป็นการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร
ในระยะยาว
 และไมใ่ชเ่พียงเกษตรกรผูป้ลกู แต่สารเคมยัีงฝังลึกลงสู่ดนิ เกิดเปน็ปญัหา
ดินเส่ือมคุณภาพ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณน้ันท่ีมีอาการเจ็บป่วย
เรื้อรัง อันเกิดจากการแพ้สารเคมี มีอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูดดมสารเคมี   
ขณะฉดีพ่นหรอืในชว่งท่ีฝนตกหากเดินไปตามพ้ืนทีเ่พาะปลูกก็จะเกิดอาการคนัเท้า
เป็นผื่นทำาให้ชาวบ้านบางรายไม่กล้าเดินผ่านแปลงปลูกแคนตาลูปกันเลยทีเดียว 
ทัง้น้ียังไมนั่บสตัว์นอ้ยสตัว์ใหญใ่นพ้ืนที ่ท่ีต่างหายไปไมเ่ห็นแมแ้ตเ่งา ส่งสญัญาณ
บ่งบอกถึงภัยเงียบจากสารเคมีในดินนั้น
 “เมื่อลงสำารวจแปลงที่ปลูกสลับกับนาข้าว พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ใน
บรเิวณนัน้เลยไมว่่าจะเปน็จิง้หรดี มดแดง เขยีด หรอืง ูและบรเิวณท่ีนำาเนือ้แตงไป
ท้ิงหญ้าบริเวณน้ันก็จะไหม้ตาย” ธีระวุฒิ ศรีมังคละ หรือ ‘แสน’ แกนนำากลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืน เล่าถึงอันตรายจากสารเคมีที่ได้พบกับตัว

เมื่อลงสำารวจแปลง...พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้นเลย...และบริเวณที่นำาเนื้อแตง
ไปทิ้งหญ้าบริเวณนั้นก็จะไหม้ตาย
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 และท่ีน่ากังวลคือ จากการสำารวจพบว่ามีการนำาบุตรหลานในชุมชน ท้ังเด็ก
ที่เป็นบุตรหลานท่ีต้องช่วยงานครอบครัว รวมถึงเด็กท่ีรับจ้างเกษตรกรรายอื่นๆ       
มาช่วยในกระบวนการปลูกแคนตาลูปทุกข้ันตอน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไม่ได้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ทำาให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จนอาจเกิดการสะสม
ของสารเคมีในร่างกาย รวมไปถึงในขั้นตอนของการผสมพันธ์ุแคนตาลูปน้ัน 
นอกจากทำาในเวลากลางวันแล้ว ยังนิยมทำากันในเวลากลางคืนเนื่องจากให้ผลได้
ดีกว่า เด็กบางคนจึงรับจ้างทำาท้ังกะกลางวันและกลางคืนเพ่ือแลกกับรายได้ 500 บาท 
จนร่างกายอ่อนเพลีย ต้องอาศัยหลับในห้องเรียนหรือขาดเรียน ซึ่งทำาให้เด็กเสีย  
การเรียนอย่างน่าเสียดาย

ก่อร่างสร้างกลุ่ม 
บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์

 ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่กระจายครอบคลุมไปแทบทุกส่วน เยาวชน
กลุ่มหน่ึงของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจึงร่วมใจกันก่อตั้ง ‘กลุ่มเยาวชนฮักนะ
เชียงยืน’ ข้ึนและจัดทำา ‘โครงการลดมลพิษฟ้ืนชีวิตดิน’ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
สร้างแนวร่วมในชุมชนท้ังกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านแบก และกลุ่มเยาวชนท่ีเป็น      
เด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและร่วมดำาเนินกิจกรรม   
พลกิฟ้ืนคืนชพีใหแ้ก่ดินซึง่เปน็ทรพัยากรทีเ่ปน็แหลง่อาหารของคนในหมูบ่า้นตอ่ไป
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 ในเมื่อหัวใจหลักของการสร้างแนวร่วมเพ่ือนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงคือ 
ข้อมูลของชุมชน กลุ่มจึงได้ทำาการลงพ้ืนท่ีสำารวจข้อมูลและสอบถามข้อมูลจาก    
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่เด็กๆ ล้วนเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ทำาให้  
พ่ีเลีย้งโครงการอย่างอาจารย์เพ็ญศร ีใจกลา้ ต้องก้าวเข้ามาเปน็กำาลังสำาคญัในการ
สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวรูปแบบการดำาเนินงานให้แก่กลุ่ม โดยอาจารย์
เพ็ญศรีมีบทบาทในการช่วยหนุนเสริมกลุ่มด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน      
รปูแบบของ Project/Problem based Learning หรอืการเรียนรู้จากการทำาโครงการ
และผ่านปัญหา โดยมุ่งให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ
 1. เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาในพื้นที่
 2. ลงมือปฏิบัติให้รู้จริง
 3. สรุปบทเรียนร่วมกัน
 โดยทั้งหมดน้ี อาจารย์เพ็ญศรีจะใช้วิธีการตั้งคำาถามให้เด็กๆ ได้คิดก่อน
ปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการทำางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ด้วยตัวเองโดยอาจารย์วางตัวเป็นผู้รับฟัง
 “วธีิน้ีทำาใหเ้ยาวชนได้เห็นมมุมองหลายๆ ด้าน เกิดการถกเถียงบนเหตแุละ
ผลเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในการดำาเนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการ       
คิดวิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือทำากิจกรรมถึงแม้บางครั้งอาจมีกระบวนการชี้นำาบ้าง
แต่ก็เพื่อลดความขัดแย้งที่กำาลังจะเกิดขึ้นจากการถกเถียงกันของสมาชิกในกลุ่ม” 
อาจารย์เพ็ญศรีกล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงอย่างอารมณ์ดี

เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการ
ถกเถียงบนเหตุและผลเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน
ในการดำาเนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำา
กิจกรรม
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 ด้วยคำาแนะนำาจากอาจารย์เพ็ญศรีและพ่ีเล้ียงโครงการจากมูลนิธิกองทุนไทย 
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกันเพ่ือวางแนวทางในการดำาเนินโครงการให้มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัย ‘ภูเขา 3 ลูก’ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
คิดและวางเปา้หมายในแต่ละระยะของการทำางาน ทำาใหก้ลุม่เหน็ภาพการก้าวเดนิ
ไปสู่ความสำาเร็จได้ชัดเจนขึ้น
 “การแบง่ภูเขาออกเปน็ 3 ลูก คอืการแบง่งานออกเปน็ 3 สว่น โดยเริม่จาก
ระดับง่ายระดับปานกลาง และระดับยาก ทำาให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการ
ดำาเนินงานได้ชัดกว่า” ศิริลักษณ์ สงคราม หรือ ‘เปรี้ยว’ หนึ่งในแกนนำากล่าวถึง
เครื่องมือการทำางานที่เธอได้เรียนรู้ก่อนอธิบายต่อว่า
 1. ระดับง่าย เป็นงานที่ง่ายที่สุด และต้องทำาก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่    
การลงพ้ืนที่ ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล       
พ้ืนฐานการปลกูแคนตาลปูและสารเคมท่ีีใชจ้ากเกษตรกรในพ้ืนที ่การประสานกับ
โรงพยาบาลหรอืโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลเพ่ือศกึษาขอ้มลูการเจบ็ปว่ยของ
คนในชุมชน การศึกษาวิธีการทำาปุ๋ยชีวภาพและการตรวจวัดสารตกค้างในดิน        
การเข้าร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านเร่ืองการทำาเกษตรพันธะสัญญา รวมไปถึงการเก็บ

ร่วมใจพลิกฟื้น
คืนชีวิตให้ดิน
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ตัวอย่างดินและนำาไปตรวจสอบสารตกค้าง และการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และ     
สรุปผล
 2. ระดับปานกลาง เป็นงานที่ขยายผลต่อจากระดับง่าย คือการนำาข้อมูล
ทีไ่ดม้าขยายผลเพ่ือสรา้งเครอืข่าย ผา่นกิจกรรมค่ายตา่งๆ และนำาไปสูก่ารผลกัดัน
ในกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการลงมือปฏิบัติงานจริง เช่น การเก็บตัวอย่างดินใน
สวนของน้องๆ เครอืข่าย, การตรวจวัดสารตกค้างในดนิ รวมถึงการลงพ้ืนท่ีสอบถาม
อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีของคนในชุมชน

การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูกคือการแบ่ง
งานออกเป็น 3 ส่วนโดยเริ่มจากระดับง่าย 
ระดับกลางและระดับยากทำาให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นภาพการดำาเนินงานได้ชัดกว่า
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 3. ระดับยาก เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน และต้อง
ใช้เวลานานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งกิจกรรมท่ีกลุ่มตั้งไว้คือ    
การคนืข้อมลูผลการตรวจดนิให้แก่ชมุชน โดยใชร้ปูแบบการนำาเสนอดว้ยละครเวท ี
พรอ้มเปดิเวทเีสวนาแลกเปล่ียนกับชมุชน เพ่ือนำาไปสู่เปา้หมายสูงสุด นัน่คอื ชมุชน
ตระหนัก เข้าใจ และลดการใช้สารเคมี
 หลังจากได้วางแนวทางการดำาเนินโครงการอย่างชัดเจนแล้ว กลุ่มก็ได้    
ตั้งต้นลงพ้ืนที่สำารวจและเก็บข้อมูลอีกครั้งอย่างละเอียดโดยทำาการเก็บข้อมูล        
การปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน เพื่อให้เห็นวงรอบของการผลิต รวมถึงสารเคมีที่ใช้
ในแต่ละข้ันตอนพร้อมท้ังศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และสารตกค้างในดินจากการใช้สารเคมีโดยใช้ความพยายามหาวิธีตรวจวัด         
สารตกค้าง แต่ก็เกินกำาลงัความสามารถ เน่ืองจากวิธีการตรวจวัดต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ
และมีความซับซ้อน จึงปรับมาเป็นการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแทน
 “เราลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลและสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านคร้ังแล้วคร้ังเล่า 
ในทุกๆ ครัง้เราจะประชมุกันก่อนลงพ้ืนที ่และหลงัการลงพ้ืนทีก็่จะมานัง่สรุปกันว่า 
เราได้อะไรจากการลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ังและยังขาดเหลืออะไรบ้าง เราควรลงพ้ืนท่ี       
เก็บข้อมูลอีกหรือไม่ ส่วนเร่ืองสารเคมีเราก็ลงพ้ืนท่ีไปศึกษาการปลูกแคนตาลูปและ
การใช้สารเคมีของชาวบ้านเองถึงแปลงเพาะปลูกกันจริงๆ เลย” เปร้ียวกล่าว       
ด้วยรอยยิ้ม
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ขอบเขตการลงพ้ืนท่ีสำารวจและเก็บขอ้มลูของกลุม่น้ัน ครอบคลุมใน 2 ประเดน็ใหญ่ 
คือ สภาพของดิน และสภาพของคน
 สภาพของดิน กลุ่มได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะปลูก       
อันได้แก่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชประเภทสารเคมีของเกษตรกรรวมถึง    
ระยะเวลาในการใช้สารเคมีพร้อมๆ กับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างของดินและ
ดำาเนินกระบวนการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน อาทิ ธาตุอาหารในดิน       
เนื้อดิน สารอินทรีย์ในดิน จากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมด้วย
 สภาพของคน กลุม่ได้ทำาการศึกษาผลการตรวจเลอืดของชมุชนและข้อมลู
การเจ็บป่วยของคนในชุมชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านแบก 
(รพสต.) พร้อมประสานกับนักวิจัยท่ีกำาลังดำาเนินการวิจัยติดตามผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการทำาเกษตรพันธะสัญญาร่วมด้วย
 ซึง่เปน็การหาขอ้มลูเหลา่นีเ้อง ทีท่ำาใหก้ลุม่ไดรู้จ้กัการทำางานเปน็ทีมและ
การผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความเข้าใจ
 “ในการหาข้อมูลของพวกเรามีทั้งความยากง่ายร่วมกัน ผ่านพ้นอุปสรรค
ด้วยกันนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเวลา สถานท่ี สถานการณ์ และเร่ือง    
สว่นตวั มหีลายครัง้ท่ีทะเลาะ มปีญัหากัน แต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันไดแ้ละ
การหาข้อมูลก็ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ไปศึกษาหาข้อมูลจากหลายที่ เช่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ข้อมลูจากปราชญ์ชาวบา้น ขอ้มลูงานวิจยัของชาวบา้น” 
เปรี้ยวกล่าว
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 เมือ่ได้ข้อมลูท่ีสามารถชีช้ดัได้ถึงผลกระทบจากสารเคมท่ีีเกิดข้ึนอย่างเปน็
รูปธรรมแล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะขยายผลข้อมูลนั้นออกสู่ภายนอกกลุ่ม โดยมีการ
ขยายผล 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน และระดับชุมชน
 ระดับเยาวชน ค่ายเป็นเครื่องมือในการขยายผล เป็นการขยายผลข้อมูล
เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยเยาวชนแนวร่วมให้ตระหนกัถึงผลการใช้สารเคมใีนการเพาะปลูก
และใหเ้ครอืขา่ยเยาวชนเปน็ผูข้ยายผลขอ้มลูตอ่อกีทอดหนึง่ โดยกลุม่ใชก้ารจดัคา่ย
เป็นเครื่องมือในการขยายผล 2 ค่ายด้วยกัน ได้แก่
 - ค่ายเพ่ือนบอกเพ่ือน จัดข้ึนเพ่ือบอกเล่าถึงผลการตรวจเลือดและการเจ็บ
ป่วยของคนในชุมชน อันเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมไปถึงให้ความรู้
เรื่องมลพิษในดินและการเก็บตัวอย่างดินให้แก่เพ่ือนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
จำานวน 78 คน
 - ค่ายรกับา้นเกิด เปน็การนำาเยาวชนทีม่าเข้าร่วมลงพ้ืนท่ีเรียนรูผ้ลกระทบ
จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนท่ีจริงโดย
จัดให้กับน้องระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแบกซึ่งอยู่ในพื้นที่จำานวน 100 คน
 “เรารูแ้ละบอกต่อใหเ้ครอืขา่ยไดรู้เ้พราะเราไมใ่ชค่นทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีทีม่ปีญัหา
เราบอกเพ่ือนแล้วให้เพ่ือนไปบอกต่อ” ศิรินญา บุญอาจ หรือ ‘เนส’ กล่าวถึง
กุศโลบายในการจัดค่ายของกลุ่ม
 ระดับชุมชน เมื่อศึกษาข้อมูลได้ครบทุกด้าน ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะทำาการ  
ขยายผลและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มได้จัด ‘เวทีกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิด’ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้

 เม่ือได้ข้อมูลแล้ว กลุ่มได้นำาข้อมูลท้ัง 2 ส่วนมาประชุมสังเคราะห์และสรุปผล 
ออกมาซึ่งผลก็เป็นไปตามท่ีกลุ่มสันนิษฐานไว้ น่ันคือ มีดินเส่ือมโทรม ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิตในอนาคต
 อน่ึง กลุ่มคงจะไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนัก หากไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากอาจารย์เพ็ญศรี ที่ช่วยประสานงานขออนุญาต   
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ครปูระจำาวิชา รวมถึงครปูระจำาชัน้ ใหน้กัเรยีนในกลุม่สามารถ
ออกไปทำากิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้
 แต่ทั้งนี้ ความช่วยเหลือในการประสานงานดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะแรก
เท่าน้ัน เพราะหลังจากได้เรียนรู้วิธีการประสานงานจากครูพ่ีเลี้ยงแล้ว เยาวชนได้   
มีการแบ่งบทบาทในการประสานงานด้วยตัวเอง ครูเพ็ญศรีจึงมีหน้าที่เพียงช่วย   
รา่งหนงัสอืขออนญุาตการทำากิจกรรมใหแ้ก่กลุม่ และทางกลุม่จะเปน็ผูเ้ดินเรือ่งตอ่
กันเองทั้งการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ก่อร่างสร้างเครือข่าย 
และขยายผลสู่ชุมชน
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 ผลของการจัดเสวนาคืนข้อมูลให้แก่คนในชุมชนของกลุ่มถือว่าประสบ
ความสำาเร็จ แต่ไม่เต็มร้อย เนื่องจากเกษตรกรหลายคนยังเข้าใจเป้าหมายในการ
ทำาโครงการของกลุ่มผิดไป คือ ไม่เข้าใจว่าเด็กต้องการเก็บข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
และแม้กลุ่มจะพยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนได้ แต่แนวทางในการต่อยอด
การรับรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น ก็ยังไม่เห็นหนทาง
 “ชาวบ้านบอกว่า ถ้าให้คนบ้านแบกเลิกเขาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเขามีรายได้
จากตรงน้ี ชาวบ้านเข้าใจว่าเราจะให้เขาเลิกทำาไปเลย” เปร้ียวเล่าถึงความเข้าใจผิด
ของชาวบ้านส่วนใหญ่
 ขณะที่เนสก็ยอมรับว่า “การสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องยาก
และต้องใช้เวลานานพอสมควร”

สารเคมีในการเพาะปลูก พร้อมทั้งพยายามผลักดันไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในอนาคต ซึ่งการขยายผลในระดับนี้ กลุ่มเลือกใช้
วิธีการจัดเวทีเสวนาคืนขอ้มลูจากการศึกษาสูช่มุชน โดยใชก้ารสือ่สารผา่นละครซึง่
ในขัน้ตอนน้ีนอ้งๆ ต้องเรยีนรูร้ว่มกันในการทำาละคร เพ่ือส่ือสารประเดน็ปญัหา โดย
เลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจแล้วนำามาสร้างเป็นบทละคร ฉายภาพให้เห็นถึงในอดีตท่ีชุมชน
มีประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคารพธรรมชาติแล้วนำาปุ๋ยมาใส่ดิน 
 และหลังจากนั้น กลุ่มได้จัดให้มีการร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกับคนใน
ชุมชนผ่านเวทีเสวนา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแบก ตัวแทน      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เกษตรกร และตัวแทนเยาวชน ได้มาพูดคุยถึง
สถานการณ์ปัญหาในมุมมองของแต่ละคน

เรียนรู้เพื่อเติบโต
และก้�วต่อไป

บ้านแบกเวลาน้ีเป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ
ครูหวังว่าชุมชนจะดีข้ึน จากเด็กๆ ท่ีได้เรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้อง
และบนทางที่ดี
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 อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งที่คาดหวังจะยังมาไม่เต็มร้อย เนื่องจากงานพัฒนา
เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนอย่างสูง แต่อย่างน้อยที่สุด ณ วันนี้ 
ชาวบ้านแบกส่วนใหญ่ก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบมากมายท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี           
ในการปลูกแคนตาลูป ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป          
ในอนาคต
 ที่เชื่อเช่นน้ัน เพราะว่าวันนี้ในชุมชนได้มีคณะทำางานด้านการอนุรักษ์ดิน
เกิดข้ึนแล้ว แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเยาวชน แต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้แหละท่ีได้ศึกษา
หาความรู้มากมาย ได้ลงมือปฏิบัติงานบนพ้ืนที่จริง ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำางานเป็นทีม และมีจิตสำานึกเต็มเปี่ยมท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟ้ืน
ผืนดินของถ่ินเกิดให้รอดพ้นจากความเส่ือมโทรม พร้อมๆ กับช่วยชีวิตของคนใน
ชุมชน ให้รอดพ้นจากสารเคมีอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในทุกลมหายใจ
 “บ้านแบกเวลาน้ีเป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ ครูหวังว่าชุมชนจะดีข้ึน     
จากเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้องและบนทางท่ีดี”     
ครูเพ็ญศรีทิ้งท้ายพลางทอดสายตาไกลออกไป

 ในวันน้ี แม้สารเคมีจะยังไม่หายไป แต่หมู่บ้านแบก อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม ก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความหวังของใครหลายๆ คน ว่าสักวันหน่ึง
ความหวังที่สารเคมีจะถูกลด ละ เลิก ดินจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 
พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ทุกอย่าง
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
 ด้วยฝีมือของเหล่ากล้าอ่อน...เยาวชนผู้รักษ์แผ่นดินเกิดเหล่านี้ที่กำาลัง
เติบโตเป็นไม้ใหญ่ อุ้มชูชุมชนในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป
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สรุปขั้นตอนการทำางาน
ทำ�ยังไงดี ที่จะทำ�ให้ช�วบ้�นเลิกใช้   
ส�รเคมีเพร�ะมันทำ�ให้ดินเสื่อมสภ�พ
แถมส�รเคมียังสะสมในร่�งก�ยของ
เกษตรกรอีกด้วย

เรียนรู้เรื่องดินและก�รตรวจ
คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินจ�ก
ผู้เชี่ยวช�ญ

เก็บข้อมูลกระบวนก�รปลูกแคนต�ลูป
ผลกระทบจ�กก�รใช้ส�รเคมี

และส�รตกค้�งในดิน
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จัดค่�ยบอกเล่�สถ�นก�รณ์และ
ผลกระทบจ�กก�รใช้ส�รเคมีแก่
เพื่อนในโรงเรียน หวังบอกต่อ
สู่พ่อแม่

คืนข้อมูลให้คนในชุมชน โดยนำ�เสนอ
ผ่�นละครเวที

ศึกษ�ผลก�รตรวจเลือดของคน
ในชุมชน
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ธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

ศิรินญ� บุญอ�จ (เนส)

ศิริลักษณ์ สงคร�ม (เปรี้ยว)

“การได้เข้าร่วมโครงการทำาให้ผมได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม ได้เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆ ไม่จำากัดความคิดของเพ่ือนด้วย     
ความคิดของตัวเองเพราะจะทำาให้เพ่ือนไม่กล้าท่ีจะพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นออกมา”

“โครงการทำาให้ได้รู้ว่า ส่ิงสำาคัญของการขับเคล่ือนงานคือตัวเอง   
ต้องรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ก่อน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทำา   
การเกษตรภายใต้พันธะสัญญา กระบวนการผลิตแคนตาลูป ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม แมลงศัตรูพืช วิถีการทำาเกษตรด้ังเดิม
ของชุมชน หรือการตรวจสารตกค้างในดิน เราจำาเป็นต้องศึกษาให้     
รู้จริงก่อนที่จะสื่อสารหรือไปบอกต่อแก่คนอื่น”

“ได้เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นทีมที่ทุกคนต้องให้ความสำาคัญ         
ซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน เข้าใจถึงการแสดงออกของเพื่อนๆ การได้
ร่วมทำากิจกรรมกันบ่อยๆ ทำาให้ได้รู้จักชีวิตของเพ่ือนๆ ในกลุ่มมากข้ึน
สนทิกันและไวว้างใจกันมากขึน้ นอกจากน้ียงัไดเ้รยีนรูก้ารจดัระบบ
ระเบียบการทำางานของตัวเองว่างานไหนควรทำาก่อนและงานไหน
ควรทำาทีหลัง”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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ครูเพ็ญศรี ใจกล้�

โครงก�รลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

หัวหน้�โครงก�ร
นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวศิรินญา บุญอาจ   
2. นายอนุชา ฆ้องแก้ว 
3. นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์หล้า  
4. นางสาวศิริลักษณ์ สงคราม 
5. นายกฤษฎา นาซอน   
6. นายเกียรติพล พลศิริ 
7. นางสาวนุสริยา พิมพา  
8. นางสาวภาวิณี แก้วศิลา 
9. นางสาวศิริวรรณ ทะสา 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า  
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

“อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และมีทักษะ
การอยู่รอดในวันท่ีพวกเขาเติบโตไป
ทำางานอยู่ในสังคม ครูอยากเห็น
พัฒนาการของพวกเขาว่าจะพัฒนา
ไปถึงไหน ตลอดมาจึงพยายามส่งเสริม
ศักยภาพแก่พวกเขา ให้พวกเขาเรียนรู้
ผา่นกระบวนการแก้ปญัหา และครเูอง
ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วย”

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชนที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน


