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นักสืบสายนํ้า
เฝ้าระวัง ‘แม่นํ้าป่าสัก’
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

‘นํ้า’ เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ ให้มนุษย์
ได้ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทัง้ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ในการเกษตร
และสายนํ้าเองก็เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ตลอดมา
แต่บางครั้งมนุษย์ก็ ใช้ประโยชน์จากสายนํ้าในทางที่ผิด โดยเฉพาะ     
การเห็นสายนํา้ เป็นถังขยะใบเขือ่ งทีจ่ ะทิง้ อะไรลงไปก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นขยะชิน้ ใหญ่นอ้ ย
หรือนํ้าเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
ด้วยทัศนคติเช่นนี้เอง ที่ทำ�ให้ปัจจุบันลำ�นํ้าหลายสายในหลายพื้นที่
กำ�ลังประสบปัญหาคุณภาพนํ้าลดลง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่นํ้าที่หลายคนรู้จัก
กันดี ในชื่อ ‘แม่นํ้าป่าสัก’
อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโชคดีของแม่นํ้าป่าสักที่มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง      
สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่นํ้า ก่อนจะรวมกลุ่มกันทำ�หน้าที่พิทักษ์
รักษาแม่นํ้าสายนี้เอาไว้ด้วยความรักในทรัพยากรพื้นถิ่นของตนเอง เพื่อให้
แม่นํ้าอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
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ขบวนอนุรักษ์
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
แม่นํ้าป่าสักเป็นแม่นํ้าสายสำ�คัญของภาคกลาง และเป็นลำ�นํ้าเพียง
สายเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.สระบุรี ทำ�ให้ชุมชนได้อาศัยนํ้าในการทำ�
เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และอืน่ ๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ ชาวสระบุรี
ก็คงจะใช้ประโยชน์จากแม่นาํ้ เรือ่ ยไปโดยไม่เฉลียวใจว่า แม่นาํ้ กำ�ลังประสบปัญหา
ถ้าเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียน 2 คนที่อาศัยอยู่ริมนํ้าไม่เกิดความสงสัย
และเข้ามาถามอาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน ว่า “ทำ�ไมปลาในแม่นํ้าถึงตาย?”
นัน่ เองคือจุดเริม่ ต้นของการก่อตัง้ ‘กลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ สัก’ โดยมีสมาชิก
ตัง้ ต้นเป็นนักเรียน 4 คนทีร่ ว่ มมือกันทำ�กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพแม่นาํ้ ป่าสัก และ
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลากว่า 9 ปี
พืน้ ทีท่ กี่ ลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า ในปีแรก
(พ.ศ. 2547) คือบริเวณชุมชนในเขต อ.เมือง จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปยัง
พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรมตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นแผนงานที่ถูกวางไว้มา
ตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ยังเป็นแกนนำ�
จนปัจจุบัน พื้นที่เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกลุ่ม ครอบคลุม
ระยะทางของแม่นํ้าป่าสักกว่า 102 กิโลเมตร นับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ถึงท่านํ้าวัดพะเยาว์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยกำ�หนดจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ออกเป็น 4 สถานี คือ
1. พื้นที่ต้นนํ้า : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2. พื้นที่ทำ�การเกษตร : องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าคล้อ (จากเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ถึงองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าคล้อ อ.แก่งคอย)
3. พื้นที่อุตสาหกรรม : วัดท่าพง (จาก อ.แก่งคอย ถึง อ.เมืองสระบุรี)
4. พื้นที่ชุมชนเมือง วัดพะเยาว์ (จาก อ.เมืองสระบุรี ถึง อ.เสาไห้)

ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนมั ก จะเกิ ด นํ้ า เสี ย
เนื่องจากเป็นหน้าฝน นํ้าจะชะสารเคมีพวก
ไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่
แหล่งนํ้าทำ�ให้ปลาตาย
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สืบทอดจากทุนเดิม
สร้างเสริมคนทำ�งาน
การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ของกลุ่ม
เยาวชนรักษ์ป่าสักดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่นสู่รุ่น โดยกลุ่มได้ดำ�เนินงาน
เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํา้ ของแม่นาํ้ ป่าสักในพืน้ ที่ จ.สระบุรี อย่างเป็นระบบ
โดยจะลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทุกๆ 15 วัน ใน 3 ด้าน คือ
- ด้านเคมี ตรวจวัดระดับไนเทรต ฟอสเฟต ค่าออกซิเจนละลายในนํ้า
(DO : Disolved Oxygen) และค่า pH
- ด้านชีวภาพ ตรวจวัดสิ่งมีชีวิตในนํ้า
- ด้านกายภาพ ตรวจวัดสี อุณหภูมิ และตะกอนในนํ้า
เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 3 ด้านมาแล้ว กลุ่มจะนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนํ้าทิ้ง จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี
ทำ�ให้กลุ่มรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการที่นํ้าเสียและปลาตาย ว่าเกิดจากการสร้าง
นาํ้ เสียจากกิจวัตรประจำ�วันในครัวเรือน เช่น นํา้ ทิง้ จากการสระผมและล้างจาน ฯลฯ
มาเป็นอันดับหนึง่ รองลงไป คือสารเคมีจากการเกษตรทีไ่ หลลงสูแ่ ม่นาํ้ ทัง้ ตัง้ ใจและ
ไม่ตั้งใจ และการปล่อยนํ้าเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม
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นอกจากนี้ ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ยั ง ทำ � ให้ ก ลุ่ ม สามารถวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของแม่นํ้าป่าสักได้ รวมถึงสามารถพยากรณ์ถึงช่วงเวลาที่จะเกิด
นํ้าเสียได้อีกด้วย
“ในช่วงเดือนมิถุนายนมักจะเกิดนํ้าเสียเนื่องจากเป็นหน้าฝน นํ้าจะชะ
สารเคมีพวกไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่แหล่งนํ้าทำ�ให้ปลาตาย
ซึง่ เคยเตือนชาวบ้านทีเ่ ลีย้ งปลากระชังแล้วว่าให้เก็บปลาขึน้ ในช่วงเดือนนี้ แต่บางคน
ก็ไม่เชื่อ เมื่อถึงเวลาก็เกิดปลาตายจริงๆ” อาจารย์อารมณ์ยกตัวอย่าง
กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้านี้ นอกจากจะทำ�ให้กลุ่ม
ได้รู้ถึงสภาพปัญหาแล้ว ยังถือเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้
เป็นอย่างดี ทำ�ให้นอ้ งๆ สมาชิกหลายคนได้ตระหนักและเปลีย่ นทัศนคติทม่ี ตี อ่ แม่นา้ํ
และยั ง ทำ � ให้ ส มาชิ ก ได้ รู้ จั ก ภู มิ นิ เ วศของจั ง หวั ด สระบุ รี เศรษฐกิ จ และการ
ประกอบอาชีพไปด้วยในตัว จากคุณค่านี้ กลุ่มจึงได้ขยายผลความรู้ที่ได้ออกสู่
วงกว้าง ด้วยการขับเคลื่อนงานภายใต้การหนุนเสริมของโครงการปลูกใจรักษ์โลก
ในเวลาต่อมา
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เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็
ตัง้ ใจเรียนมากขึน้ ก่อนงานค่ายจะรีบทำ�การบ้าน
ให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำ�การบ้านถึง
ตี 2 กลับจากค่ายก็ตอ้ งมาอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียน
ต่อยอดความรู้
ร่วมกอบกู้สายนํ้า
ด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในวงกว้าง กลุ่มจึงได้จัดทำ�โครงการในชื่อเดียวกับกลุ่มว่า ‘โครงการ
เยาวชนรักษ์ป่าสัก’ และเข้าร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก เพื่อขยายองค์ความรู้
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสู่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งสร้างให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่มีจิตสำ�นึกอนุรักษ์และมีทักษะกระบวนการติดตามคุณภาพนํ้า สร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าทั้งกับเยาวชนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย
ให้เยาวชนเครือข่ายเป็นผู้ไปถ่ายทอดและชักชวนผู้ปกครองในครัวเรือนให้ลดการ
ใช้สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ใช้สารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นครัวเรือน
ต้นแบบในการอนุรักษ์นํ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกดำ�เนินผ่านหลายๆ กิจกรรม อาทิ
กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก และ
มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขคุณภาพนํ้า
ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ทำ�ให้กลุ่มมีการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหานํ้าเสียจาก
หลากหลายช่องทาง ทั้งจากแหล่งวิทยาการและปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนจะมีการ
หารือและสรุปแนวคิดร่วมกันว่าต้องจัดทำ�แหล่งเรียนรูข้ องชุมชนขึน้ จนนำ�มาสูก่ าร
จัดตั้ง ‘แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริ’ ขึ้นภายในโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เพื่อทดลองแก้ปัญหานํ้าเสียในพื้นที่โรงเรียน อันนำ�
ไปสู่ความรู้ต้นแบบในการแก้ปัญหานํ้า และใช้เป็นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานพึ่งพาตนเอง, ฐานนํ้าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพชนิดนํ้าและชนิดก้อน สำ�หรับใช้แก้ปัญหานํ้าเน่าเสีย, ฐานความรู้
ด้านคุณภาพนาํ้ , ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงฐานนาํ้ หมักธรรมชาติ
185

ทีเ่ ป็นการทำ�นาํ้ ยาอเนกประสงค์และสบู่ เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาการปล่อยฟอสเฟตและ
ไนเทรตจากการอาบนํ้าและล้างจานในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมนํ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ด้วยเล็งเห็นว่านํ้าเสียเป็นปัญหาระดับจังหวัด โรงเรียนจึงได้
หนุนเสริมความรู้แก่นักเรียน โดยการบรรจุวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเลยทีเดียว โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เริม่ จาก ม.1 เรียนรูภ้ าคทฤษฎี ม.2 เรียนรูภ้ าคทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่วน ม.3 ให้คิดทำ�โครงงานเสนอ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ของ
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักให้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
กิจกรรมการสร้างแนวร่วม ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนให้เห็นความสำ�คัญของแม่นํ้าและนำ�ไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหา
นํ้าเน่าเสีย จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวร่วม ทั้งระดับเยาวชน ชุมชน และ
หน่วยงานในระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มก็ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา
ร่วมกับคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ ดำ�เนินงานในส่วนนีผ้ า่ นทางกิจกรรมทีห่ ลากหลาย อาทิ
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจวัดคุณภาพนํ้าและวิธีการบำ�บัดนํ้า
ให้แก่นกั เรียนชัน้ ม.2 และ ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำ�นวน 120 คน
ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งต่อความรู้และพัฒนาศักยภาพจากรุ่นพี่แกนนำ�สู่รุ่นน้อง
โดยน้อง ม.2 จะได้รับการฝึกการสื่อสาร ทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรฐานเรียนรู้และเป็น
พี่เลี้ยงให้น้อง ม.1 ขณะที่พี่ ม.3 จะเป็นผู้ประสานงานจัดงานค่ายทั้งหมด
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เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํา้
ในแม่นํ้าป่าสัก ส่งผ่านข้อมูลให้ครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ถูกต่อว่ากลับมาว่า
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นงานที่เด็กๆ ทำ�
- กิจกรรมครัวเรือนรักษ์นํ้า เพื่อขยายองค์ความรู้สู่นักเรียนชั้น ม.3 ของ
เครือข่ายชุมชนวัดท่าช้างใต้และเครือข่ายชุมชนวัดท่าวัว ให้นำ�ความรู้ไปปรับใช้ที่
ครัวเรือนของตัวเอง พร้อมไปกับขยายผลสู่ผู้ปกครอง
- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรูก้ ารเฝ้าระวังคุณภาพนํา้ แม่นา้ํ ป่าสัก สูน่ กั เรียน
แกนนำ�ในโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกลู ),
โรงเรียนสุธรี ว์ ทิ ยา, โรงเรียนห้วยบง, โรงเรียนวัดโนนสภาราม และโรงเรียนวัดท่าวัว
กิจกรรมดังกล่าว สมาชิกของกลุม่ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมด โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่และกำ�หนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่ง
ด้วยความที่เรียนและทำ�กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้สมาชิกแต่ละคน
ต่างสนิทสนม รูถ้ งึ ศักยภาพและความถนัดของเพือ่ นแต่ละคนเป็นอย่างดี และเมือ่
เกิดปัญหา ก็สามารถเปิดอกคุยกันได้อย่างสนิทใจ
การรวมกลุ่มทำ�งานไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับกลุ่ม แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
การแบ่งเวลาระหว่างเรียน-เล่น-ทำ�กิจกรรม แต่กระนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็สามารถ
บริหารจัดการได้ดใี นระดับหนึง่ เช่นที่ ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ หรือ ‘ใบตอง’ เล่าให้ฟงั ว่า
“จริงๆ ก็อยากอ่านนิยายบ้าง อยากเล่นเกม แต่ก็กลัวผลที่ตามมาคือ
สอบตก ทำ�ให้เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น ก่อน
งานค่ายจะรีบทำ�การบ้านให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำ�การบ้านถึงตี 2 กลับจาก
ค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวนบนเรียน”

ส่งผ่านข้อมูลความรู้
สร้างความร่วมมือกับชุมชน
นอกจากการจัดค่ายเพือ่ ขยายแนวร่วมเยาวชนทัง้ ในโรงเรียนและในชุมชน
แล้ว กลุม่ ยังมีการส่งต่อและขยายองค์ความรูอ้ อกไปสูร่ ะดับชุมชนและระดับจังหวัด
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ท่ีพร้อมจะช่วยกันรักษาแม่นํ้าป่าสัก
อีกด้วย
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โดยกลุ่มเยาวชนได้ส่งผ่านข้อมูล ทั้งส่งให้แก่ชุมชนโดยตรงและส่งผล
การวิเคราะห์การตรวจวัดคุณภาพนํ้าให้แก่ภาคีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพนํา้ ต่อไป อาทิ สิง่ แวดล้อมจังหวัด, องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลท่าช้างใต้, องค์การบริหารส่วนตำ�บลดาวเรือง ฯลฯ รวมไปถึงส่งผ่าน
ข้อมูลให้แก่สอื่ มวลชนท้องถิน่ เช่น สระบุรเี คเบิล วิทยุ หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ เป็นต้น
ทั้งนี้ นอกจากการส่งผ่านข้อมูลทางเดียวแล้ว กลุ่มยังมีการขยายผล
องค์ความรูใ้ นรูปแบบของการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเวทีทปี่ ระชุมอีกด้วย
เช่น กลุ่มได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการในงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี,
เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายสิง่ แวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน แต่กย็ งั มี
หน่วยงานบางแห่ง รวมถึงบุคคลบางกลุ่มยังไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่กลุ่มได้ลงมือทำ�
“เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าป่าสัก ส่งผ่าน
ข้อมูลให้ครูและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่กถ็ กู ต่อว่ากลับมาว่า ไม่นา่ เชือ่ ถือ เพราะ
เป็นงานที่เด็กๆ ทำ�” อาจารย์อารมณ์เล่าถึงอุปสรรคที่กลุ่มต้องประสบ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับ แต่ด้วยความตั้งใจจริง
ความตัง้ ใจดี และข้อมูลทีม่ ศี กั ยภาพของกลุม่ รวมทัง้ การสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง ก็ได้
สร้างความเข้าใจแก่หลายฝ่าย ทำ�ให้เห็นภาพสถานการณ์และดึงดูดให้ภาคีเครือข่าย
อีกจำ�นวนไม่น้อยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายรักษ์นํ้า เพื่อขับเคลื่อนงานการปกป้อง
แม่นํ้าป่าสักอย่างเข้มแข็งร่วมกัน เช่น สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี,
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4, ศูนย์อำ�นวยการประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี, ชุมชนปากข้าวสาร อ.เมือง, ชุมชนยุคลธร อ.เมือง, ชุมชนวัดท่าวัว
อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชุมชนท่าช้างใต้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, ชมรมสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรี, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, มูลนิธกิ องทุนไทย รวมไปถึงเครือข่ายครอบครัวกลุม่ เยาวชน
รักษ์ป่าสักเองก็มีจำ�นวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางจังหวัดที่ให้ความเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักอย่างมาก
จนถึ ง ขนาดที่ ว่า เมื่อ มีวาระเรื่อ งการแก้ปัญหาแม่นํ้า ป่าสักของจังหวัดครั้งใด
กลุ่มก็จะได้รับเชิญไปให้ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพนํ้าอยู่สม่ำ�เสมอเลยทีเดียว

รวมพลังปกป้องป่าสัก
ด้วยความรักและความรู้
การทำ�โครงการในครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะได้พัฒนา
ตัวเองทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า รวมถึงทักษะการทำ�กระบวนการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้
และการทำ�งานเป็นทีมแล้ว
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การที่กลุ่มเป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพแม่นํ้าป่าสักให้แก่ชุมชน สามารถ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้นํ้าและการบำ�บัดนํ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การซัก การล้าง
การทำ�ความสะอาดร่างกาย ฯลฯ ทำ�ให้กลุ่มได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ กิดความรูส้ กึ ว่าสามารถพึง่ พากลุม่ เยาวชน
ได้ในเรื่องของนํ้า และยิ่งได้เห็นการทำ�งานของกลุ่ม ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้
ชุมชนเกิดความสนใจในการตรวจวัดคุณภาพนํา้ และเข้ามามีสว่ นร่วมกับกลุม่ โดยการ
ตัง้ หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนและหน่วยตรวจวัดคุณภาพนํา้ ขึน้ อย่างเป็นระบบ และจะ
ทำ�การแจ้งแก่กลุ่มทันทีเมื่อพบเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับสายนํ้า
ณ ปัจจุบัน กลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าบริเวณแม่นํ้าป่าสักที่ไหลผ่าน จ.สระบุรี อย่างแข็งขัน และได้มีการเพิ่ม
จุดสำ�รวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพนา้ํ เพิม่ ขึน้ อีก 2 สถานี พร้อมจุลนิ ทรียช์ วี ภาพ
ชนิดนํา้ และชนิดก้อนทีพ่ ร้อมจะแก้ไขปัญหานา้ํ เบือ้ งต้นทันทีทต่ี รวจพบความผิดปกติ
ทัง้ หมดทัง้ มวลได้สง่ ผลให้การตรวจวัดล่าสุด คุณภาพนาํ้ ของแม่นาํ้ ป่าสัก
ทัง้ 4 สถานีถอื ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางถึงดี อาจมีบา้ งบางจุดทีม่ คี า่ ไนเทรตสูง ทำ�ให้
พืชนํา้ เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้คา่ DO ต่�ำ (Dissolved Oxygen : ปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า) เนื่องจากพืชนํ้าเหล่านี้จะไปแย่งออกซิเจนในนํ้าที่สัตว์นํ้าใช้ในการ
หายใจ ซึ่งอาจส่งผลให้นํ้าเน่าเสียได้
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ขณะนี้โรงเรียน.. มีเยาวชนและผู้ปกครองที่
มีจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อม.. ร่วมกันพัฒนา
แม่นา้ํ ป่าสักให้เป็นแม่นา้ํ สวย นา้ํ ใส ปลาชุกชุม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ใช้นํ้าได้
อย่างปราศจากมลพิษ
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แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�งานตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาได้บอกเรา
ให้รู้แล้วว่า ไม่ว่าจะอย่างไร กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะยังคงขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูแม่นา้ํ ป่าสักอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการส่งต่อความรู้ จิตสำ�นึกทีด่ แี ละความรัก
ในทรัพยากรพื้นถิ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดไป
แม้วนั นีค้ ณ
ุ ภาพนํา้ ในแม่นาํ้ ป่าสักจะมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ มีแนวร่วมเครือข่าย
คนรุน่ ใหม่มากมายทีพ่ ร้อมจะร่วมแรงร่วมใจกับกลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ สักในการอนุรกั ษ์
สายนาํ้ แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนทีม่ บี ทบาททีส่ ดุ อย่างครัวเรือน ยังคงเป็นโจทย์
สำ�คัญทีก่ ลุม่ และแนวร่วมจะต้องหาแนวทางในการปรับเปลีย่ นทัศนคติ และดึงให้
ครัวเรือนในพื้นที่หันมาร่วมอนุรักษ์สายนํ้าอย่างจริงจัง
ถือเป็นความท้าทายที่รอให้เด็กน้อยหัวใจใหญ่กลุ่มนี้สู้ต่อไป เพื่อลำ�นํ้า
ของแผ่นดินเกิดที่สวยใส และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกๆ คน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

มีการปล่อยน้ำ�ทิ้งจากครัวเรือน
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และภาคการเกษตร

เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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สร้างแนวร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
เฝ้าระวังแม่นํ้าป่าสัก

ร่วมมือรวมพลัง

ส่งผ่านความรู้ข้อมูลคืนชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กานต์ธิดาศีติสาร (โมเม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“การได้เห็นอาจารย์และรุ่นพี่ที่ทำ�โครงการ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
เป็นแรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้มาเข้าโครงการ จนสามารถการบริหารจัดการ
งานและจัดการคนได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำ�มาก่อน นอกจากนี้ยังได้ฝึก
การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้ารู้จักแบ่งเวลาและมีความรับผิดชอบมากขึ้น”

กันภิรมย์ เบญจรัตนานนท์ (เปา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“ผลทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เปาได้เข้าร่วมโครงการคือมีความรับผิดชอบในงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้ทกั ษะต่างๆ เช่นกระบวนการทำ�งานการจัดค่าย
อบรมด้านสิง่ แวดล้อมการคิดวิเคราะห์ และสามารถเป็นวิทยากรให้
ความรู้การทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้”

ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ (ใบตอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�งานเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ สิง่ แวดล้อม
และเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังได้ทักษะการประสานงานชุมชน และ
สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน (ครูเบ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

มีบทบาทหนุนเสริมการทำ�งานของ
กลุ่มเยาวชน ให้อิสระในการคิดและ
การวางแผนทำ � งานของเด็ ก ๆ ชวน
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าบนฐานเหตุและผล ให้คำ�ปรึกษา
พาเยาวชนไปเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆและอำ�นวยความสะดวกในการ
เดินทางของเยาวชน
“พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงงานหนั ก เพื่ อ ให้
ประชาชนชาวไทยสามารถอยูไ่ ด้อย่าง
พอเพียง หากมีโอกาสได้แบ่งเบาภาระ
พระองค์ท่าน แม้เพียงน้อยนิดก็ตั้งใจ
จะทำ�ตามแนวพระราชดำ�ริ”

โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวกันต์ภิรมย์ เบญจรัตนานนท์
2. นางสาวธัญชนก โสภาคดิษฐ์
3. นางสาวธนภรณ์ กัลยาณมิตร
4. นาวสาวสวรส สายบัว
5. นางสาวสุชัญญา นิลกำ�แหง
6. นางสาวณัชชา นามเคน
7. นางสาวศิริพร เกสรทอง
8. นางสาวสโรชินี โหลสกุล
9. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสม
10. นางสาวนุสรา บัวบาน
11. นางสาวสุนิสา พรอินทร์
12. นางสาวพัชราภรณ์ โพยพา
13. นางสาวขวัญหทัย เพิ่มความสุข
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน		
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
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