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กล้าอ่อนของจิตสำ�นึก
บนดินแดนแห่งความหวัง
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

การใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม ในแง่หนึ่งอาจช่วยให้ได้ผลผลิตดี
แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เป็นทำ�ลายดิน ทำ�ให้ดนิ เสือ่ ม อันจะส่งผลต่อการปลูกพืชผัก
ในระยะยาว
และนอกจากดินเสือ่ มแล้ว บางครัง้ การใช้สารเคมีนนั้ อาจส่งผลโดยตรง
ต่อสัตว์ ในพืน้ ที่ รวมไปถึงตัวเกษตรกรเองในกรณีทสี่ มั ผัสถูกสารเคมีโดยตรง
ทัง้ นี้ไม่ตอ้ งนับรวมถึงผูบ้ ริโภค ทีจ่ ะได้รบั ประทานเพียงความสวยงามของพืชผล
แต่ภายในนั้นอุดมไปด้วยสารร้ายทำ�ลายชีวิต
คงเพราะสารเคมีสง่ ผลเสียรอบด้านเช่นนี้ จึงทำ�ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ใน
จ.มหาสารคาม ตัดสินใจลุกขึ้นรณรงค์ ให้เกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการใช้
สารเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินไว้ และเพื่อตัว
เกษตรกร รวมถึงคนรอบข้างเอง
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เมื่อลงสำ�รวจแปลง.. พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้นเลย.. และบริเวณที่นำ�เนื้อแตง
ไปทิ้งหญ้าบริเวณนั้นก็จะไหม้ตาย
แคนตาลูปเคลือบยาพิษ
กับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ�ลง
จุดเริม่ ต้นของโครงการลดมลพิษฟืน้ ชีวติ ดิน เริม่ ต้นจากการทีก่ ลุม่ เยาวชน
ฮักนะเชียงยืนได้เห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน นั่นคือ การใช้สารเคมีในการปลูก
แคนตาลูป จากการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจข้อมูล กลุม่ เยาวชนพบว่า หมูบ่ า้ นแบก อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีการปลูกแคนตาลูปเพื่อขายเมล็ดพันธุ์
เนื่องจากมีสภาพภูมินิเวศที่มีคลองชลประทานไหลผ่านและมีบริษัทคอยรับซื้อ
ที่แน่นอนในรูปแบบของการทำ�เกษตรพันธสัญญาที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้ ทำ�ให้
เกษตรกรส่วนใหญ่จงึ จำ�เป็นต้องพึง่ พาสารเคมีในแทบจะทุกขัน้ ตอนการปลูก ตัง้ แต่
การเตรียมดิน เพาะเมล็ดการผสมพันธุก์ ารฉีดพ่นเร่งผล การรักษาโรคและการกำ�จัด
แมลงศัตรูพชื เรียกได้วา่ นอกจากจะอยูก่ บั แคนตาลูปทีต่ วั เองปลูกแล้ว เกษตรกรยัง
ต้องอยูร่ ว่ มกับสารเคมีในแทบจะทุกขัน้ ตอนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจาก
เก็บเกี่ยว ที่เกษตรกรต้องนำ�แคนตาลูปมาล้างเปลือกด้วยสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
ผ่าเอาเมล็ด ถือเป็นการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร
ในระยะยาว
และไม่ใช่เพียงเกษตรกรผูป้ ลูก แต่สารเคมียงั ฝังลึกลงสูด่ นิ เกิดเป็นปัญหา
ดินเสือ่ มคุณภาพ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณนัน้ ทีม่ อี าการเจ็บป่วย
เรื้อรัง อันเกิดจากการแพ้สารเคมี มีอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูดดมสารเคมี
ขณะฉีดพ่นหรือในช่วงทีฝ่ นตกหากเดินไปตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดอาการคันเท้า
เป็นผื่นทำ�ให้ชาวบ้านบางรายไม่กล้าเดินผ่านแปลงปลูกแคนตาลูปกันเลยทีเดียว
ทัง้ นีย้ งั ไม่นบั สัตว์นอ้ ยสัตว์ใหญ่ในพืน้ ที่ ทีต่ า่ งหายไปไม่เห็นแม้แต่เงา ส่งสัญญาณ
บ่งบอกถึงภัยเงียบจากสารเคมีในดินนั้น
“เมื่อลงสำ�รวจแปลงที่ปลูกสลับกับนาข้าว พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ใน
บริเวณนัน้ เลยไม่วา่ จะเป็นจิง้ หรีด มดแดง เขียด หรืองู และบริเวณทีน่ �ำ เนือ้ แตงไป
ทิง้ หญ้าบริเวณนัน้ ก็จะไหม้ตาย” ธีระวุฒิ ศรีมงั คละ หรือ ‘แสน’ แกนนำ�กลุม่ เยาวชน
ฮักนะเชียงยืน เล่าถึงอันตรายจากสารเคมีที่ได้พบกับตัว
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และทีน่ า่ กังวลคือ จากการสำ�รวจพบว่ามีการนำ�บุตรหลานในชุมชน ทัง้ เด็ก
ที่เป็นบุตรหลานที่ต้องช่วยงานครอบครัว รวมถึงเด็กที่รับจ้างเกษตรกรรายอื่นๆ
มาช่วยในกระบวนการปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไม่ได้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ทำ�ให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จนอาจเกิดการสะสม
ของสารเคมี ใ นร่ า งกาย รวมไปถึ ง ในขั้ น ตอนของการผสมพั น ธุ์ แ คนตาลู ป นั้ น
นอกจากทำ�ในเวลากลางวันแล้ว ยังนิยมทำ�กันในเวลากลางคืนเนื่องจากให้ผลได้
ดีกว่า เด็กบางคนจึงรับจ้างทำ�ทัง้ กะกลางวันและกลางคืนเพือ่ แลกกับรายได้ 500 บาท
จนร่างกายอ่อนเพลีย ต้องอาศัยหลับในห้องเรียนหรือขาดเรียน ซึ่งทำ�ให้เด็กเสีย
การเรียนอย่างน่าเสียดาย

ก่อร่างสร้างกลุ่ม
บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์

ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่กระจายครอบคลุมไปแทบทุกส่วน เยาวชน
กลุ่มหนึ่งของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจึงร่วมใจกันก่อตั้ง ‘กลุ่มเยาวชนฮักนะ
เชียงยืน’ ขึ้นและจัดทำ� ‘โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน’ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การ
สร้างแนวร่วมในชุมชนทั้งกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านแบก และกลุ่มเยาวชนที่เป็น
เด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและร่วมดำ�เนินกิจกรรม
พลิกฟืน้ คืนชีพให้แก่ดนิ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีเ่ ป็นแหล่งอาหารของคนในหมูบ่ า้ นต่อไป
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เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการ
ถกเถียงบนเหตุและผลเพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน
ในการดำ�เนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำ�
กิจกรรม
ในเมื่อหัวใจหลักของการสร้างแนวร่วมเพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือ
ข้อมูลของชุมชน กลุ่มจึงได้ทำ�การลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลและสอบถามข้อมูลจาก
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่เด็กๆ ล้วนเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ทำ�ให้
พีเ่ ลีย้ งโครงการอย่างอาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า ต้องก้าวเข้ามาเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวรูปแบบการดำ�เนินงานให้แก่กลุ่ม โดยอาจารย์
เพ็ญศรีมีบทบาทในการช่วยหนุนเสริมกลุ่มด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบของ Project/Problem based Learning หรือการเรียนรูจ้ ากการทำ�โครงการ
และผ่านปัญหา โดยมุ่งให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ
1. เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาในพื้นที่
2. ลงมือปฏิบัติให้รู้จริง
3. สรุปบทเรียนร่วมกัน
โดยทั้งหมดนี้ อาจารย์เพ็ญศรีจะใช้วิธีการตั้งคำ�ถามให้เด็กๆ ได้คิดก่อน
ปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการทำ�งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวเองโดยอาจารย์วางตัวเป็นผู้รับฟัง
“วิธนี ที้ �ำ ให้เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการถกเถียงบนเหตุและ
ผลเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการดำ�เนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำ�กิจกรรมถึงแม้บางครั้งอาจมีกระบวนการชี้นำ�บ้าง
แต่ก็เพื่อลดความขัดแย้งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นจากการถกเถียงกันของสมาชิกในกลุ่ม”
อาจารย์เพ็ญศรีกล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงอย่างอารมณ์ดี
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ร่วมใจพลิกฟื้น
คืนชีวิตให้ดิน
ด้วยคำ�แนะนำ�จากอาจารย์เพ็ญศรีและพีเ่ ลีย้ งโครงการจากมูลนิธกิ องทุนไทย
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อวางแนวทางในการดำ�เนินโครงการให้มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัย ‘ภูเขา 3 ลูก’ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
คิดและวางเป้าหมายในแต่ละระยะของการทำ�งาน ทำ�ให้กลุม่ เห็นภาพการก้าวเดิน
ไปสู่ความสำ�เร็จได้ชัดเจนขึ้น
“การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูก คือการแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน โดยเริม่ จาก
ระดับง่ายระดับปานกลาง และระดับยาก ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการ
ดำ�เนินงานได้ชัดกว่า” ศิริลักษณ์ สงคราม หรือ ‘เปรี้ยว’ หนึ่งในแกนนำ�กล่าวถึง
เครื่องมือการทำ�งานที่เธอได้เรียนรู้ก่อนอธิบายต่อว่า
1. ระดับง่าย เป็นงานที่ง่ายที่สุด และต้องทำ�ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่
การลงพื้นที่ ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พืน้ ฐานการปลูกแคนตาลูปและสารเคมีทใี่ ช้จากเกษตรกรในพืน้ ที่ การประสานกับ
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเพือ่ ศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยของ
คนในชุมชน การศึกษาวิธีการทำ�ปุ๋ยชีวภาพและการตรวจวัดสารตกค้างในดิน
การเข้าร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่องการทำ�เกษตรพันธะสัญญา รวมไปถึงการเก็บ
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การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูกคือการแบ่ง
งานออกเป็น 3 ส่วนโดยเริ่มจากระดับง่าย
ระดับกลางและระดับยากทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นภาพการดำ�เนินงานได้ชัดกว่า
ตัวอย่างดินและนำ�ไปตรวจสอบสารตกค้าง และการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สรุปผล
2. ระดับปานกลาง เป็นงานที่ขยายผลต่อจากระดับง่าย คือการนำ�ข้อมูล
ทีไ่ ด้มาขยายผลเพือ่ สร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมค่ายต่างๆ และนำ�ไปสูก่ ารผลักดัน
ในกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการลงมือปฏิบัติงานจริง เช่น การเก็บตัวอย่างดินใน
สวนของน้องๆ เครือข่าย, การตรวจวัดสารตกค้างในดิน รวมถึงการลงพืน้ ทีส่ อบถาม
อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีของคนในชุมชน
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3. ระดับยาก เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน และต้อง
ใช้เวลานานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มตั้งไว้คือ
การคืนข้อมูลผลการตรวจดินให้แก่ชมุ ชน โดยใช้รปู แบบการนำ�เสนอด้วยละครเวที
พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นกับชุมชน เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด นัน่ คือ ชุมชน
ตระหนัก เข้าใจ และลดการใช้สารเคมี
หลังจากได้วางแนวทางการดำ�เนินโครงการอย่างชัดเจนแล้ว กลุ่มก็ได้
ตั้งต้นลงพื้นที่สำ�รวจและเก็บข้อมูลอีกครั้งอย่างละเอียดโดยทำ�การเก็บข้อมูล
การปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน เพื่อให้เห็นวงรอบของการผลิต รวมถึงสารเคมีที่ใช้
ในแต่ละขัน้ ตอนพร้อมทัง้ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และสารตกค้างในดินจากการใช้สารเคมีโดยใช้ความพยายามหาวิธีตรวจวัด
สารตกค้าง แต่กเ็ กินกำ�ลังความสามารถ เนือ่ งจากวิธกี ารตรวจวัดต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
และมีความซับซ้อน จึงปรับมาเป็นการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแทน
“เราลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลและสร้างความคุน้ เคยกับชาวบ้านครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ในทุกๆ ครัง้ เราจะประชุมกันก่อนลงพืน้ ที่ และหลังการลงพืน้ ทีก่ จ็ ะมานัง่ สรุปกันว่า
เราได้อะไรจากการลงพื้นที่แต่ละครั้งและยังขาดเหลืออะไรบ้าง เราควรลงพื้นที่
เก็บข้อมูลอีกหรือไม่ ส่วนเรือ่ งสารเคมีเราก็ลงพืน้ ทีไ่ ปศึกษาการปลูกแคนตาลูปและ
การใช้สารเคมีของชาวบ้านเองถึงแปลงเพาะปลูกกันจริงๆ เลย” เปรี้ยวกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
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ขอบเขตการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจและเก็บข้อมูลของกลุม่ นัน้ ครอบคลุมใน 2 ประเด็นใหญ่
คือ สภาพของดิน และสภาพของคน
สภาพของดิน กลุ่มได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
อันได้แก่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชประเภทสารเคมีของเกษตรกรรวมถึง
ระยะเวลาในการใช้สารเคมีพร้อมๆ กับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างของดินและ
ดำ�เนินกระบวนการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน อาทิ ธาตุอาหารในดิน
เนื้อดิน สารอินทรีย์ในดิน จากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมด้วย
สภาพของคน กลุม่ ได้ท�ำ การศึกษาผลการตรวจเลือดของชุมชนและข้อมูล
การเจ็บป่วยของคนในชุมชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านแบก
(รพสต.) พร้อมประสานกับนักวิจัยที่กำ�ลังดำ�เนินการวิจัยติดตามผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการทำ�เกษตรพันธะสัญญาร่วมด้วย
ซึง่ เป็นการหาข้อมูลเหล่านีเ้ อง ทีท่ �ำ ให้กลุม่ ได้รจู้ กั การทำ�งานเป็นทีมและ
การผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความเข้าใจ
“ในการหาข้อมูลของพวกเรามีทั้งความยากง่ายร่วมกัน ผ่านพ้นอุปสรรค
ด้วยกันนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเวลา สถานที่ สถานการณ์ และเรื่อง
ส่วนตัว มีหลายครัง้ ทีท่ ะเลาะ มีปญ
ั หากัน แต่กส็ ามารถปรับความเข้าใจกันได้และ
การหาข้ อ มู ล ก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ใ นห้ อ งเรี ย น แต่ ไ ปศึ ก ษาหาข้ อ มู ล จากหลายที่ เช่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลงานวิจยั ของชาวบ้าน”
เปรี้ยวกล่าว
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เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้ว กลุม่ ได้น�ำ ข้อมูลทัง้ 2 ส่วนมาประชุมสังเคราะห์และสรุปผล
ออกมาซึ่งผลก็เป็นไปตามที่กลุ่มสันนิษฐานไว้ นั่นคือ มีดินเสื่อมโทรม ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิตในอนาคต
อนึง่ กลุม่ คงจะไม่สามารถดำ�เนินกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนัก หากไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากอาจารย์เพ็ญศรี ที่ช่วยประสานงานขออนุญาต
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ครูประจำ�วิชา รวมถึงครูประจำ�ชัน้ ให้นกั เรียนในกลุม่ สามารถ
ออกไปทำ�กิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้
แต่ทั้งนี้ ความช่วยเหลือในการประสานงานดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะแรก
เท่านั้น เพราะหลังจากได้เรียนรู้วิธีการประสานงานจากครูพี่เลี้ยงแล้ว เยาวชนได้
มีการแบ่งบทบาทในการประสานงานด้วยตัวเอง ครูเพ็ญศรีจึงมีหน้าที่เพียงช่วย
ร่างหนังสือขออนุญาตการทำ�กิจกรรมให้แก่กลุม่ และทางกลุม่ จะเป็นผูเ้ ดินเรือ่ งต่อ
กันเองทั้งการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ก่อร่างสร้างเครือข่าย
และขยายผลสู่ชุมชน
เมือ่ ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถชีช้ ดั ได้ถงึ ผลกระทบจากสารเคมีทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะขยายผลข้อมูลนั้นออกสู่ภายนอกกลุ่ม โดยมีการ
ขยายผล 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน และระดับชุมชน
ระดับเยาวชน ค่ายเป็นเครื่องมือในการขยายผล เป็นการขยายผลข้อมูล
เพือ่ สร้างเครือข่ายเยาวชนแนวร่วมให้ตระหนักถึงผลการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และให้เครือข่ายเยาวชนเป็นผูข้ ยายผลข้อมูลต่ออีกทอดหนึง่ โดยกลุม่ ใช้การจัดค่าย
เป็นเครื่องมือในการขยายผล 2 ค่ายด้วยกัน ได้แก่
- ค่ายเพือ่ นบอกเพือ่ น จัดขึน้ เพือ่ บอกเล่าถึงผลการตรวจเลือดและการเจ็บ
ป่วยของคนในชุมชน อันเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมไปถึงให้ความรู้
เรื่องมลพิษในดินและการเก็บตัวอย่างดินให้แก่เพื่อนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
จำ�นวน 78 คน
- ค่ายรักบ้านเกิด เป็นการนำ�เยาวชนทีม่ าเข้าร่วมลงพืน้ ทีเ่ รียนรูผ้ ลกระทบ
จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่จริงโดย
จัดให้กับน้องระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแบกซึ่งอยู่ในพื้นที่จำ�นวน 100 คน
“เรารูแ้ ละบอกต่อให้เครือข่ายได้รเู้ พราะเราไม่ใช่คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา
เราบอกเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปบอกต่อ” ศิรินญา บุญอาจ หรือ ‘เนส’ กล่าวถึง
กุศโลบายในการจัดค่ายของกลุ่ม
ระดับชุมชน เมื่อศึกษาข้อมูลได้ครบทุกด้าน ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะทำ�การ
ขยายผลและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มได้จัด ‘เวทีกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิด’
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้
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บ้านแบกเวลานีเ้ ป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ
ครูหวังว่าชุมชนจะดีขน้ึ จากเด็กๆ ทีไ่ ด้เรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้อง
และบนทางที่ดี
สารเคมีในการเพาะปลูก พร้อมทั้งพยายามผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในอนาคต ซึ่งการขยายผลในระดับนี้ กลุ่มเลือกใช้
วิธกี ารจัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลจากการศึกษาสูช่ มุ ชน โดยใช้การสือ่ สารผ่านละครซึง่
ในขัน้ ตอนนีน้ อ้ งๆ ต้องเรียนรูร้ ว่ มกันในการทำ�ละคร เพือ่ สือ่ สารประเด็นปัญหา โดย
เลือกเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจแล้วนำ�มาสร้างเป็นบทละคร ฉายภาพให้เห็นถึงในอดีตทีช่ มุ ชน
มีประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคารพธรรมชาติแล้วนำ�ปุ๋ยมาใส่ดิน
และหลังจากนั้น กลุ่มได้จัดให้มีการร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกับคนใน
ชุมชนผ่านเวทีเสวนา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแบก ตัวแทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เกษตรกร และตัวแทนเยาวชน ได้มาพูดคุยถึง
สถานการณ์ปัญหาในมุมมองของแต่ละคน

เรียนรู้เพื่อเติบโต
และก้าวต่อไป
ผลของการจัดเสวนาคืนข้อมูลให้แก่คนในชุมชนของกลุ่มถือว่าประสบ
ความสำ�เร็จ แต่ไม่เต็มร้อย เนื่องจากเกษตรกรหลายคนยังเข้าใจเป้าหมายในการ
ทำ�โครงการของกลุ่มผิดไป คือ ไม่เข้าใจว่าเด็กต้องการเก็บข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน
และแม้กลุ่มจะพยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ แต่แนวทางในการต่อยอด
การรับรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น ก็ยังไม่เห็นหนทาง
“ชาวบ้านบอกว่า ถ้าให้คนบ้านแบกเลิกเขาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเขามีรายได้
จากตรงนี้ ชาวบ้านเข้าใจว่าเราจะให้เขาเลิกทำ�ไปเลย” เปรีย้ วเล่าถึงความเข้าใจผิด
ของชาวบ้านส่วนใหญ่
ขณะที่เนสก็ยอมรับว่า “การสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องยาก
และต้องใช้เวลานานพอสมควร”
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อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งที่คาดหวังจะยังมาไม่เต็มร้อย เนื่องจากงานพัฒนา
เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนอย่างสูง แต่อย่างน้อยที่สุด ณ วันนี้
ชาวบ้านแบกส่วนใหญ่ก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบมากมายที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกแคนตาลูป ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป
ในอนาคต
ที่เชื่อเช่นนั้น เพราะว่าวันนี้ในชุมชนได้มีคณะทำ�งานด้านการอนุรักษ์ดิน
เกิดขึ้นแล้ว แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเยาวชน แต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้แหละที่ได้ศึกษา
หาความรู้มากมาย ได้ลงมือปฏิบัติงานบนพื้นที่จริง ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำ�งานเป็นทีม และมีจิตสำ�นึกเต็มเปี่ยมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้น
ผืนดินของถิ่นเกิดให้รอดพ้นจากความเสื่อมโทรม พร้อมๆ กับช่วยชีวิตของคนใน
ชุมชน ให้รอดพ้นจากสารเคมีอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในทุกลมหายใจ
“บ้านแบกเวลานี้เป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ ครูหวังว่าชุมชนจะดีขึ้น
จากเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้องและบนทางที่ดี”
ครูเพ็ญศรีทิ้งท้ายพลางทอดสายตาไกลออกไป
ในวั น นี้ แม้ ส ารเคมี จ ะยั ง ไม่ ห ายไป แต่ ห มู่ บ้ า นแบก อ.เชี ย งยื น
จ.มหาสารคาม ก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความหวังของใครหลายๆ คน ว่าสักวันหนึง่
ความหวังที่สารเคมีจะถูกลด ละ เลิก ดินจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทุกอย่าง
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยฝีมือของเหล่ากล้าอ่อน...เยาวชนผู้รักษ์แผ่นดินเกิดเหล่านี้ที่กำ�ลัง
เติบโตเป็นไม้ใหญ่ อุ้มชูชุมชนในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
ทำ�ยังไงดี ที่จะทำ�ให้ชาวบ้านเลิกใช้
สารเคมีเพราะมันทำ�ให้ดินเสื่อมสภาพ
แถมสารเคมียังสะสมในร่างกายของ
เกษตรกรอีกด้วย

เก็บข้อมูลกระบวนการปลูกแคนตาลูป
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี
และสารตกค้างในดิน

เรียนรู้เรื่องดินและการตรวจ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
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ศึกษาผลการตรวจเลือดของคน
ในชุมชน

จัดค่ายบอกเล่าสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีแก่
เพื่อนในโรงเรียน หวังบอกต่อ
สู่พ่อแม่

คืนข้อมูลให้คนในชุมชน โดยนำ�เสนอ
ผ่านละครเวที
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้ผมได้เรียนรูก้ ารทำ�งานเป็นทีม ได้เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ไม่จำ�กัดความคิดของเพื่อนด้วย
ความคิดของตัวเองเพราะจะทำ�ให้เพื่อนไม่กล้าที่จะพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นออกมา”

ศิรินญา บุญอาจ (เนส)

“โครงการทำ�ให้ได้รู้ว่า สิ่งสำ�คัญของการขับเคลื่อนงานคือตัวเอง
ต้องรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ก่อน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทำ�
การเกษตรภายใต้พนั ธะสัญญา กระบวนการผลิตแคนตาลูป ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แมลงศัตรูพืช วิถีการทำ�เกษตรดั้งเดิม
ของชุมชน หรือการตรวจสารตกค้างในดิน เราจำ�เป็นต้องศึกษาให้
รู้จริงก่อนที่จะสื่อสารหรือไปบอกต่อแก่คนอื่น”

ศิริลักษณ์ สงคราม (เปรี้ยว)

“ได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกันเป็นทีมที่ทุกคนต้องให้ความสำ�คัญ
ซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน เข้าใจถึงการแสดงออกของเพื่อนๆ การได้
ร่วมทำ�กิจกรรมกันบ่อยๆ ทำ�ให้ได้รจู้ กั ชีวติ ของเพือ่ นๆ ในกลุม่ มากขึน้
สนิทกันและไว้วางใจกันมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูก้ ารจัดระบบ
ระเบียบการทำ�งานของตัวเองว่างานไหนควรทำ�ก่อนและงานไหน
ควรทำ�ทีหลัง”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ครูเพ็ญศรี ใจกล้า
“อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และมีทักษะ
การอยู่รอดในวันที่พวกเขาเติบโตไป
ทำ � งานอยู่ ใ นสั ง คม ครู อ ยากเห็ น
พัฒนาการของพวกเขาว่าจะพัฒนา
ไปถึงไหน ตลอดมาจึงพยายามส่งเสริม
ศักยภาพแก่พวกเขา ให้พวกเขาเรียนรู้
ผ่านกระบวนการแก้ปญ
ั หา และครูเอง
ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วย”
โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ
นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
คณะทำ�งานโครงการ
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
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
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