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	 ‘นำ้า’	 เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์	 ให้มนุษย์
ได้ใช้ประโยชนอ์ย่างหลากหลาย	ท้ังอปุโภคบริโภคในครวัเรอืน	ใช้ในการเกษตร	
และสายนำ้าเองก็เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ตลอดมา
	 แต่บางครั้งมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสายนำ้าในทางที่ผิด	 โดยเฉพาะ					
การเห็นสายนำา้เป็นถังขยะใบเข่ืองท่ีจะท้ิงอะไรลงไปก็ได้	ไม่ว่าจะเป็นขยะช้ินใหญ่น้อย	
หรือนำ้าเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
	 ด้วยทัศนคติเช่นนี้เอง	 ที่ทำาให้ปัจจุบันลำานำ้าหลายสายในหลายพื้นที่
กำาลังประสบปัญหาคุณภาพนำ้าลดลง	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่นำ้าที่หลายคนรู้จัก
กันดีในชื่อ	‘แม่นำ้าป่าสัก’
	 อย่างไรก็ตาม	 ถือเป็นโชคดีของแม่นำ้าป่าสักที่มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง						
สังเกตถึงความเปล่ียนแปลงของแม่นำ้า	 ก่อนจะรวมกลุ่มกันทำาหน้าท่ีพิทักษ์
รักษาแม่นำ้าสายนี้เอาไว้ด้วยความรักในทรัพยากรพื้นถิ่นของตนเอง	 เพื่อให้
แม่นำ้าอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

12
นักสบืสายนำ้า 
เฝ้าระวัง ‘แม่นำ้าป่าสัก’ 
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี



ปลูกใจรักษ์โลก182

ขบวนอนุรักษ์
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ

 แม่นำ้าป่าสักเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญของภาคกลาง และเป็นลำานำ้าเพียง     
สายเดียวท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.สระบุรี ทำาให้ชุมชนได้อาศัยนำ้าในการทำา
เกษตรกรรม อปุโภคบรโิภค อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ชาวสระบรุี
ก็คงจะใชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำา้เรือ่ยไปโดยไมเ่ฉลยีวใจว่า แมน่ำา้กำาลงัประสบปญัหา 
ถ้าเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียน 2 คนที่อาศัยอยู่ริมนำ้าไม่เกิดความสงสัย 
และเข้ามาถามอาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน ว่า “ทำาไมปลาในแม่นำ้าถึงตาย?”
 นัน่เองคอืจดุเริม่ตน้ของการก่อตัง้ ‘กลุม่เยาวชนรกัษป์า่สกั’ โดยมสีมาชกิ
ตัง้ต้นเป็นนักเรยีน 4 คนท่ีรว่มมอืกันทำากิจกรรมเฝา้ระวังคุณภาพแมน่ำา้ปา่สกั และ
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลากว่า 9 ปี
 พืน้ทีท่ีก่ลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักเฝ้าระวงัและตรวจวดัคณุภาพนำ้า ในปีแรก 
(พ.ศ. 2547) คือบริเวณชุมชนในเขต อ.เมือง จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปยัง
พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามลำาดับ ซึ่งเป็นแผนงานท่ีถูกวางไว้มา
ตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ยังเป็นแกนนำา
 จนปัจจุบัน พ้ืนท่ีเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้าของกลุ่ม ครอบคลุม
ระยะทางของแม่นำ้าป่าสักกว่า 102 กิโลเมตร นับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ถึงท่านำ้าวัดพะเยาว์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยกำาหนดจุดตรวจวัดคุณภาพนำ้า
ออกเป็น 4 สถานี คือ
 1. พื้นที่ต้นนำ้า : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 2. พ้ืนท่ีทำาการเกษตร : องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าคล้อ (จากเข่ือน       
ป่าสักชลสิทธิ์ถึงองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย)
 3. พื้นที่อุตสาหกรรม : วัดท่าพง (จาก อ.แก่งคอย ถึง อ.เมืองสระบุรี)
 4. พื้นที่ชุมชนเมือง วัดพะเยาว์ (จาก อ.เมืองสระบุรี ถึง อ.เสาไห้)

ในช่วงเดือนมิ ถุนายนมักจะเกิดนำ้ า เสีย
เนื่องจากเป็นหน้าฝน นำ้าจะชะสารเคมีพวก
ไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่
แหล่งนำ้าทำาให้ปลาตาย
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สืบทอดจากทุนเดิม 
สร้างเสริมคนทํางาน

 การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ของกลุ่ม
เยาวชนรักษ์ป่าสักดำาเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่นสู่รุ่น โดยกลุ่มได้ดำาเนินงาน    
เฝา้ระวังและตรวจวัดคุณภาพนำา้ของแมน่ำา้ปา่สักในพ้ืนท่ี จ.สระบรุ ีอย่างเปน็ระบบ 
โดยจะลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพนำ้าทุกๆ 15 วัน ใน 3 ด้าน คือ
 - ด้านเคมี ตรวจวัดระดับไนเทรต ฟอสเฟต ค่าออกซิเจนละลายในนำ้า 
(DO : Disolved Oxygen) และค่า pH
 - ด้านชีวภาพ ตรวจวัดสิ่งมีชีวิตในนำ้า
 - ด้านกายภาพ ตรวจวัดสี อุณหภูมิ และตะกอนในนำ้า
 เมื่อได้ข้อมูลท้ัง 3 ด้านมาแล้ว กลุ่มจะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพนำ้า 
และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนำ้าทิ้ง จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี 
ทำาให้กลุ่มรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการที่นำ้าเสียและปลาตาย ว่าเกิดจากการสร้าง
นำา้เสยีจากกิจวัตรประจำาวันในครวัเรอืน เชน่ นำา้ท้ิงจากการสระผมและล้างจาน ฯลฯ 
มาเปน็อนัดับหนึง่ รองลงไป คอืสารเคมจีากการเกษตรท่ีไหลลงสูแ่มน่ำา้ทัง้ตัง้ใจและ
ไม่ตั้งใจ และการปล่อยนำ้าเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม
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 นอกจากน้ี ด้วยข้อมูลท่ีมีอยู่ ยังทำาให้กลุ่มสามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของแม่นำ้าป่าสักได้ รวมถึงสามารถพยากรณ์ถึงช่วงเวลาที่จะเกิด      
นำ้าเสียได้อีกด้วย
 “ในช่วงเดือนมิถุนายนมักจะเกิดนำ้าเสียเนื่องจากเป็นหน้าฝน นำ้าจะชะ   
สารเคมีพวกไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่แหล่งนำ้าทำาให้ปลาตาย     
ซ่ึงเคยเตือนชาวบ้านท่ีเล้ียงปลากระชังแล้วว่าให้เก็บปลาข้ึนในช่วงเดือนน้ี แต่บางคน
ก็ไม่เชื่อ เมื่อถึงเวลาก็เกิดปลาตายจริงๆ” อาจารย์อารมณ์ยกตัวอย่าง
 กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้าน้ี นอกจากจะทำาให้กลุ่ม    
ได้รู้ถึงสภาพปัญหาแล้ว ยังถือเป็นการสร้างจิตสำานึกให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้       
เป็นอย่างดี ทำาให้น้องๆ สมาชิกหลายคนได้ตระหนักและเปล่ียนทัศนคติท่ีมีต่อแม่นำา้ 
และยังทำาให้สมาชิกได้รู้จักภูมินิเวศของจังหวัดสระบุรี เศรษฐกิจ และการ     
ประกอบอาชีพไปด้วยในตัว จากคุณค่านี้ กลุ่มจึงได้ขยายผลความรู้ที่ได้ออกสู่      
วงกว้าง ด้วยการขับเคลื่อนงานภายใต้การหนุนเสริมของโครงการปลูกใจรักษ์โลก 
ในเวลาต่อมา
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 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในวงกว้าง กลุ่มจึงได้จัดทำาโครงการในชื่อเดียวกับกลุ่มว่า ‘โครงการ
เยาวชนรักษ์ป่าสัก’ และเข้าร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก เพ่ือขยายองค์ความรู้    
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้าสู่เยาวชนและชุมชนในพ้ืนท่ี โดยมุ่งสร้างให้เยาวชน       
คนรุ่นใหม่มีจิตสำานึกอนุรักษ์และมีทักษะกระบวนการติดตามคุณภาพนำ้า สร้าง   
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าทั้งกับเยาวชนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย         
ให้เยาวชนเครือข่ายเป็นผู้ไปถ่ายทอดและชักชวนผู้ปกครองในครัวเรือนให้ลดการ
ใช้สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ใช้สารท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นครัวเรือน
ต้นแบบในการอนุรักษ์นำ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกดำาเนินผ่านหลายๆ กิจกรรม อาทิ
 กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนำ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก และ     
มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขคุณภาพนำ้า     
ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ทำาให้กลุ่มมีการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหานำ้าเสียจาก
หลากหลายช่องทาง ทั้งจากแหล่งวิทยาการและปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนจะมีการ
หารอืและสรปุแนวคิดรว่มกันว่าต้องจดัทำาแหล่งเรียนรู้ของชมุชนข้ึน จนนำามาสู่การ
จัดตั้ง ‘แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำาริ’ ขึ้นภายในโรงเรียน   
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เพ่ือทดลองแก้ปัญหานำ้าเสียในพ้ืนท่ีโรงเรียน อันนำา
ไปสู่ความรู้ต้นแบบในการแก้ปัญหานำ้า และใช้เป็นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานพึ่งพาตนเอง, ฐานนำ้าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพชนิดนำ้าและชนิดก้อน สำาหรับใช้แก้ปัญหานำ้าเน่าเสีย, ฐานความรู้
ด้านคุณภาพนำา้, ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงฐานนำา้หมกัธรรมชาต ิ

ต่อยอดความรู้ 
ร่วมกอบกู้สายนํ้า

เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็
ต้ังใจเรียนมากข้ึน ก่อนงานค่ายจะรีบทำาการบ้าน
ให้เสร็จภายในคืนน้ัน บางทีทำาการบ้านถึง    
ตี 2 กลับจากค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียน
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ทีเ่ป็นการทำานำา้ยาอเนกประสงค์และสบู ่เพ่ือชว่ยแก้ปญัหาการปล่อยฟอสเฟตและ
ไนเทรตจากการอาบนำ้าและล้างจานในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมนำ้า เป็นต้น
 นอกจากน้ี ด้วยเล็งเห็นว่านำ้าเสียเป็นปัญหาระดับจังหวัด โรงเรียนจึงได้
หนุนเสริมความรู้แก่นักเรียน โดยการบรรจุวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพนำ้าเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเลยทีเดียว โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน      
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมจาก ม.1 เรียนรู้ภาคทฤษฎี ม.2 เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่วน ม.3 ให้คิดทำาโครงงานเสนอ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ของ     
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักให้แก่เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่ีสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
 กิจกรรมการสร้างแนวร่วม ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า การที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนให้เห็นความสำาคัญของแม่นำ้าและนำาไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหา
นำ้าเน่าเสีย จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวร่วม ทั้งระดับเยาวชน ชุมชน และ      
หน่วยงานในระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มก็ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา 
ร่วมกับคำาแนะนำาของอาจารย์ ดำาเนินงานในส่วนน้ีผ่านทางกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจวัดคุณภาพนำ้าและวิธีการบำาบัดนำ้า     
ให้แก่นักเรียนช้ัน ม.2 และ ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำานวน 120 คน 
ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งต่อความรู้และพัฒนาศักยภาพจากรุ่นพ่ีแกนนำาสู่รุ่นน้อง     
โดยน้อง ม.2 จะได้รับการฝึกการสื่อสาร ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรฐานเรียนรู้และเป็น
พี่เลี้ยงให้น้อง ม.1 ขณะที่พี่ ม.3 จะเป็นผู้ประสานงานจัดงานค่ายทั้งหมด
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 - กิจกรรมครัวเรือนรักษ์นำ้า เพ่ือขยายองค์ความรู้สู่นักเรียนชั้น ม.3 ของ
เครือข่ายชุมชนวัดท่าช้างใต้และเครือข่ายชุมชนวัดท่าวัว ให้นำาความรู้ไปปรับใช้ท่ี
ครัวเรือนของตัวเอง พร้อมไปกับขยายผลสู่ผู้ปกครอง

 - กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังคุณภาพนำา้แม่นำา้ป่าสัก สู่นักเรียน

แกนนำาในโรงเรยีนเครอืขา่ย 5 โรงเรยีน อนัไดแ้ก่ โรงเรยีนเสาไห ้(วิมลวทิยานกูุล), 

โรงเรยีนสธีุรว์ทิยา, โรงเรยีนห้วยบง, โรงเรยีนวัดโนนสภาราม และโรงเรียนวดัทา่วัว

กิจกรรมดังกลา่ว สมาชกิของกลุ่มจะเปน็ผูร้บัผดิชอบทัง้หมด โดยมกีารแบง่บทบาท

หน้าที่และกำาหนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่ง   

ด้วยความท่ีเรียนและทำากิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สมาชิกแต่ละคน

ตา่งสนิทสนม รูถึ้งศกัยภาพและความถนดัของเพ่ือนแตล่ะคนเปน็อย่างด ีและเมือ่

เกิดปัญหา ก็สามารถเปิดอกคุยกันได้อย่างสนิทใจ

 การรวมกลุ่มทำางานไม่ใช่ปัญหาสำาหรับกลุ่ม แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 

การแบ่งเวลาระหว่างเรียน-เล่น-ทำากิจกรรม แต่กระนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็สามารถ

บริหารจัดการได้ดีในระดับหน่ึง เช่นท่ี ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ หรือ ‘ใบตอง’ เล่าให้ฟังว่า

 “จริงๆ ก็อยากอ่านนิยายบ้าง อยากเล่นเกม แต่ก็กลัวผลท่ีตามมาคือ    

สอบตก ทำาให้เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น ก่อน

งานค่ายจะรีบทำาการบ้านให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำาการบ้านถึงตี 2 กลับจาก

ค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวนบนเรียน”

 นอกจากการจดัคา่ยเพ่ือขยายแนวรว่มเยาวชนทัง้ในโรงเรยีนและในชมุชน
แลว้ กลุม่ยังมกีารสง่ต่อและขยายองคค์วามรูอ้อกไปสูร่ะดบัชมุชนและระดบัจงัหวัด 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ที่พร้อมจะช่วยกันรักษาแม่นำ้าป่าสัก     
อีกด้วย

เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนำา้ 
ในแม่นำ้าป่าสัก ส่งผ่านข้อมูลให้ครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ถูกต่อว่ากลับมาว่า 
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นงานที่เด็กๆ ทำา

ส่งผ่านข้อมูลความรู้ 
สร้างความร่วมมือกับชุมชน
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 โดยกลุ่มเยาวชนได้ส่งผ่านข้อมูล ท้ังส่งให้แก่ชุมชนโดยตรงและส่งผล   
การวิเคราะห์การตรวจวัดคุณภาพนำ้าให้แก่ภาคีและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพนำา้ต่อไป อาทิ ส่ิงแวดล้อมจังหวัด, องค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าช้างใต้, องค์การบริหารส่วนตำาบลดาวเรือง ฯลฯ รวมไปถึงส่งผ่าน
ขอ้มลูให้แก่สือ่มวลชนท้องถ่ิน เชน่ สระบุรเีคเบลิ วทิยุ หนังสอืพิมพ์เดลนิวิส ์เปน็ตน้
 ทั้งนี้ นอกจากการส่งผ่านข้อมูลทางเดียวแล้ว กลุ่มยังมีการขยายผล      
องคค์วามรูใ้นรปูแบบของการรว่มกิจกรรมประชาสมัพันธ์และเวทีท่ีประชมุอกีดว้ย 
เช่น กลุ่มได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการในงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี,     
เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายส่ิงแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน แต่ก็ยังมี
หน่วยงานบางแห่ง รวมถึงบุคคลบางกลุ่มยังไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่กลุ่มได้ลงมือทำา
 “เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าป่าสัก ส่งผ่าน
ขอ้มลูให้ครแูละหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง แตก็่ถูกตอ่ว่ากลบัมาว่า ไมน่่าเชือ่ถือ เพราะ
เป็นงานที่เด็กๆ ทำา” อาจารย์อารมณ์เล่าถึงอุปสรรคที่กลุ่มต้องประสบ
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับ แต่ด้วยความตั้งใจจริง 
ความต้ังใจด ีและขอ้มลูท่ีมศัีกยภาพของกลุม่ รวมท้ังการสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง ก็ได้
สร้างความเข้าใจแก่หลายฝ่าย ทำาให้เห็นภาพสถานการณ์และดึงดูดให้ภาคีเครือข่าย
อีกจำานวนไม่น้อยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายรักษ์นำ้า เพ่ือขับเคล่ือนงานการปกป้อง
แม่นำ้าป่าสักอย่างเข้มแข็งร่วมกัน เช่น สำานักงานส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, 
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4, ศูนย์อำานวยการประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี, ชุมชนปากข้าวสาร อ.เมือง, ชุมชนยุคลธร อ.เมือง, ชุมชนวัดท่าวัว 
อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชุมชนท่าช้างใต้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, ชมรมสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรี, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน, มลูนิธิกองทนุไทย รวมไปถึงเครอืขา่ยครอบครวักลุม่เยาวชน
รักษ์ป่าสักเองก็มีจำานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงทางจังหวัดที่ให้ความเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักอย่างมาก 
จนถึงขนาดท่ีว่าเมื่อมีวาระเรื่องการแก้ปัญหาแม่นำ้าป่าสักของจังหวัดคร้ังใด      
กลุ่มก็จะได้รับเชิญไปให้ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพนำ้าอยู่สม่ำ�เสมอเลยทีเดียว  

 การทำาโครงการในครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะได้พัฒนา      
ตวัเองทัง้ดา้นความรูค้วามสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจวัดคุณภาพนำ้า รวมถึงทักษะการทำากระบวนการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้ 
และการทำางานเป็นทีมแล้ว

รวมพลังปกป้องป่าสัก 
ด้วยความรักและความรู้
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 การที่กลุ่มเป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำ้าป่าสักให้แก่ชุมชน สามารถ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการทำากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การใช้นำ้าและการบำาบัดนำ้าอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การซัก การล้าง         
การทำาความสะอาดร่างกาย ฯลฯ ทำาให้กลุ่มได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะชุมชนท่ีเกิดความรู้สึกว่าสามารถพ่ึงพากลุ่มเยาวชน
ได้ในเรื่องของนำ้า และย่ิงได้เห็นการทำางานของกลุ่ม ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้
ชุมชนเกิดความสนใจในการตรวจวัดคุณภาพนำา้และเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่ม โดยการ
ตัง้หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและหนว่ยตรวจวดัคุณภาพนำา้ข้ึนอย่างเปน็ระบบ และจะ
ทำาการแจ้งแก่กลุ่มทันทีเมื่อพบเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับสายนำ้า
 ณ ปัจจุบัน กลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง         
คุณภาพนำ้าบริเวณแม่นำ้าป่าสักที่ไหลผ่าน จ.สระบุรี อย่างแข็งขัน และได้มีการเพิ่ม
จุดสำารวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพนำา้เพ่ิมข้ึนอีก 2 สถานี พร้อมจุลินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดนำา้และชนิดก้อนท่ีพร้อมจะแก้ไขปัญหานำา้เบ้ืองต้นทันทีท่ีตรวจพบความผิดปกติ
 ทัง้หมดทัง้มวลไดส้ง่ผลใหก้ารตรวจวดัลา่สดุ คณุภาพนำา้ของแมน่ำา้ปา่สกั
ท้ัง 4 สถานีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี อาจมีบ้างบางจุดท่ีมีค่าไนเทรตสูง ทำาให้
พืชนำา้เจรญิเติบโตได้ดี สง่ผลใหค่้า DO ต่ำ� (Dissolved Oxygen : ปรมิาณออกซเิจน
ละลายนำ้า) เน่ืองจากพืชนำ้าเหล่าน้ีจะไปแย่งออกซิเจนในนำ้าท่ีสัตว์นำ้าใช้ในการ
หายใจ ซึ่งอาจส่งผลให้นำ้าเน่าเสียได้
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ขณะนี้โรงเรียน...มีเยาวชนและผู้ปกครองที่  
มีจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม...ร่วมกันพัฒนา
แม่นำา้ป่าสักให้เป็นแม่นำา้สวย นำา้ใส ปลาชุกชุม 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ใช้นำ้าได้
อย่างปราศจากมลพิษ
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 แต่อย่างไรก็ตาม การทำางานตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมาได้บอกเรา       
ให้รู้แล้วว่า ไม่ว่าจะอย่างไร กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะยังคงขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแม่นำา้ป่าสักอย่างต่อเน่ือง ผ่านการส่งต่อความรู้ จิตสำานึกท่ีดีและความรัก
ในทรัพยากรพื้นถิ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดไป

 แมวั้นนีคุ้ณภาพนำา้ในแมน่ำา้ปา่สกัจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ มแีนวรว่มเครอืขา่ย
คนรุ่นใหม่มากมายท่ีพร้อมจะร่วมแรงร่วมใจกับกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักในการอนุรักษ์
สายนำา้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภาคสว่นทีม่บีทบาทท่ีสุดอย่างครวัเรือน ยังคงเปน็โจทย์
สำาคญัทีก่ลุม่และแนวรว่มจะตอ้งหาแนวทางในการปรับเปลีย่นทศันคต ิและดงึให้
ครัวเรือนในพื้นที่หันมาร่วมอนุรักษ์สายนำ้าอย่างจริงจัง
 ถือเป็นความท้าทายท่ีรอให้เด็กน้อยหัวใจใหญ่กลุ่มน้ีสู้ต่อไป เพ่ือลำานำ้า
ของแผ่นดินเกิดที่สวยใส และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกๆ คน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รปล่อยน้ำ�ทิ้งจ�กครัวเรือน 
นำ้�เสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม 
และภ�คก�รเกษตร

พัฒน�โรงเรียนให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ 
สร้�งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เฝ้�ระวังและตรวจวัดคุณภ�พนำ้�
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สร้�งแนวร่วมกับชุมชนและหน่วยง�น
เฝ้�ระวังแม่นำ้�ป่�สัก

ส่งผ่�นคว�มรู้ข้อมูลคืนชุมชน

ร่วมมือรวมพลัง



“การได้เห็นอาจารย์และรุ่นพ่ีท่ีทำาโครงการ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ   
เป็นแรงบันดาลใจท่ีทำาให้มาเข้าโครงการ จนสามารถการบริหารจัดการ
งานและจัดการคนได้ท้ังๆ ที่ไม่เคยทำามาก่อน นอกจากนี้ยังได้ฝึก  
การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนำ้ารู้จักแบ่งเวลาและมีความรับผิดชอบมากขึ้น”

“ผลท่ีเกิดขึน้เมือ่เปาไดเ้ข้าร่วมโครงการคอืมคีวามรบัผดิชอบในงาน
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ไดท้กัษะต่างๆ เชน่กระบวนการทำางานการจดัคา่ย
อบรมดา้นสิง่แวดลอ้มการคดิวิเคราะห ์และสามารถเปน็วิทยากรให้
ความรู้การทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการวิเคราะห์คุณภาพนำ้าได้”

“มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำางานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือสังคม นอกจากน้ียังได้ทักษะการประสานงานชุมชน และ
สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนำ้าได้” 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ก�นต์ธิด�ศีติส�ร (โมเม)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กันภิรมย์ เบญจรัตน�นนท์ (เป�)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ธัญชนก โสภ�คดิษฐ์ (ใบตอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 



มีบทบาทหนุนเสริมการทำางานของ
กลุ่มเยาวชน ให้อิสระในการคิดและ
การวางแผนทำางานของเด็กๆ ชวน
วิเคราะหส์รปุผลการตรวจวัดคณุภาพ 
นำ้าบนฐานเหตุและผล ให้คำาปรึกษา
พาเยาวชนไปเรียนรู้ กับหน่วยงาน
ต่างๆและอำานวยความสะดวกในการ
เดินทางของเยาวชน

“พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพ่ือให้
ประชาชนชาวไทยสามารถอยู่ไดอ้ย่าง
พอเพียง หากมโีอกาสไดแ้บง่เบาภาระ
พระองค์ท่าน แม้เพียงน้อยนิดก็ตั้งใจ
จะทำาตามแนวพระราชดำาริ” 
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

อ�จ�รย์อ�รมณ์ เบสูงเนิน (ครูเบ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

โครงก�รเย�วชนรักษ์ป่�สัก
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวกันต์ภิรมย์ เบญจรัตนานนท์    
2. นางสาวธัญชนก โสภาคดิษฐ์  
3. นางสาวธนภรณ์ กัลยาณมิตร    
4. นาวสาวสวรส สายบัว
5. นางสาวสุชัญญา นิลกำาแหง 
6. นางสาวณัชชา นามเคน 
7. นางสาวศิริพร เกสรทอง 
8. นางสาวสโรชินี โหลสกุล 
9. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสม 
10. นางสาวนุสรา บัวบาน 
11. นางสาวสุนิสา พรอินทร์ 
12. นางสาวพัชราภรณ์ โพยพา 
13. นางสาวขวัญหทัย เพิ่มความสุข

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี


