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	 การดำาเนินงานในสายอนุรักษ์ให้เกิดความย่ังยืนนั้น	 ไม่อาจเกิดขึ้นได้
จากกิจกรรมขนาดใหญ่เพียงกิจกรรมเดียวหรือสองกิจกรรม	แต่อยู่ท่ีกิจกรรม	
เล็กๆ	ที่ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
	 ดังเช่นที	่อ.แกลง	ในวนันี	้จากทีแ่ม่นำา้สายสำาคญัเคยเนา่เสียอย่างหนกั	
ด้วยแรงขับเคลื่อนของชุมชนและการสานต่อการเฝ้าระวังโดยกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้แม่นำ้าสายนั้นค่อยๆ	ฟื้นคืนสู่ความสดใสอีกครั้ง
	 ขอชวนคุณเดินทางสู่ระยองฮิ	 ไปดูว่าเยาวชนกลุ่มที่ว่านั้นเขาช่วยให้
แม่นำ้าของเขากลับฟื้นคืนมาได้อย่างไร

13
แม่นำ้าสดใส 
ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นำ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำาบลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  จ.ระยอง
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เฝ้าระวังแม่นํ้าประแสร์
จากรุ่นสู่รุ่น

 แม่นำ้าประแสร์ถือเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตชาวแกลงมา       
นับแต่อดีต ทำาให้ชาวแกลงได้อาศัยนำ้าในการอุปโภคบริโภค ทำาการเกษตร และ  
ทำาประมง แต่จากสายนำ้าที่เคยสวยใสให้หลายชุมชนได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน    
ในปี พ.ศ. 2545 แม่นำ้าประแสร์กลับแปรเปลี่ยนเป็นสีดำา ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะและ
เศษปฏิกูลลอยฟ่อง โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลตำาบลเมืองแกลง เป็นช่วงที่
ประสบปญัหาหนักท่ีสดุ ทำาใหช้าวแกลงไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากแมน่ำา้ไดด้งัเก่า 
ชาวประมงหาปลาหากุง้ไดน้อ้ยลง ซึง่จากการศกึษาหาขอ้มลูพบว่า สาเหตท่ีุทำาให้
นำ้าเสียเกิดจากการปล่อยนำ้าท้ิงจากครัวเรือนและนำ้าล้างตลาดสดลงสู่แม่นำ้าโดย
ไม่มีการบำาบัด รวมไปถึงการฉีดเลนลงสู่แม่นำ้าหลังจากการจับกุ้งก็เป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุสำาคัญ 
 จากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ชาวแกลงเห็นว่าหากไม่ช่วยกันแก้ไข       
ก็จะทำาให้นำ้าเน่าเสียมากขึ้น เทศบาลตำาบลเมืองแกลงจึงได้จับมือกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมฟ้ืนฟูแม่นำ้าประแสร์ให้กลับมาเหมือนดังเดิม โดยเทศบาล      
ได้ออกเทศบัญญัติ พ.ศ. 2549 ให้บ้านเรือนท่ีสร้างใหม่ต้องติดต้ังถังดักไขมัน        
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พยายามให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรม 
โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้  
ด้วยตัวเอง

ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้บ้านเรือน ร้านอาหาร และโรงเรียนท่ีอยู่ด้ังเดิม ติดต้ังถังดักไข
มันในระบบระบายนำา้เสยี โดยเทศบาลจะมบีรกิารตักไขมนัออกจากถังใหท้กุเดอืน 
 นอกจากน้ัน อีกหนึ่งกลไกสำาคัญในการร่วมฟ้ืนฟูแม่นำ้าประแสร์ก็คือ       
การเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำา้ ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เป็นหน่ึงกลุ่มท่ี
ได้ร่วมทำาหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพนำ้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการสานต่อจากรุ่นพี่สู่     
รุ่นน้อง จนในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดตั้งกลุ่มข้ึนอย่างเป็นทางการในชื่อ ‘กลุ่มยุวทูต  
คณุภาพแมน่ำา้ประแสรแ์หง่เทศบาลตำาบลเมอืงแกลง’ และต่อมาไดจ้ดัทำาโครงการ
ในชื่อเดียวกันกับชื่อกลุ่ม และเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ในเวลาต่อมา
 “อยากดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา เพราะแม่นำ้าประแสร์เป็น
แม่นำ้าสายหลักของชุมชนเราที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแล” 
สุชาดา ทรัพย์เมือง หรือ ‘นำ้าฝน’ แกนนำากลุ่มกล่าวถึงปณิธานในการทำางานของ
กลุ่มยุวทูต
 โดยการทำาโครงการครัง้น้ี เดก็ๆ วางเปา้หมายของโครงการยุวทูตคณุภาพ
แมน่ำา้ประแสรแ์ห่งเทศบาลตำาบลเมอืงแกลงไว้ ว่าอยากใหค้นในชมุชนเข้าใจสาเหตุ
ท่ีทำาให้นำา้เน่าเสีย และตระหนักถึงความสำาคัญของแม่นำา้ประแสร์ และหันมาช่วยกัน
ดูแลรักษาโดยปรับคุณภาพนำ้าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แม่นำ้า

 กลุม่ยุวทตูคุณภาพแมน่ำา้ประแสรแ์ห่งเทศบาลตำาบลเมอืงแกลงเปน็กำาลัง
หลกัในการเฝา้ระวังคุณภาพแมน่ำา้ประแสร ์โดยกลุม่จะออกตรวจวัดและเก็บขอ้มลู
คุณภาพนำ้าทุกๆ 2 เดือนใน 4 จุด คือ ทะเลน้อย, แหลมท่าตะเคียน, ศาลาต้นโพธิ์ 
และสะพานโรงเลื่อย โดยมี อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ หรือ ‘ครูจุ่ย’ ซึ่งได้นำากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
โรงเรียน เป็นผู้ทำาหน้าท่ีสอนวิธีการใช้เคร่ืองมือต่างๆ รวมไปถึงออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และการสรุปผลให้แก่ลูกศิษย์ในกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น
 “กิจกรรมเฝา้ระวังเราทำาเปน็ปกตอิยู่แลว้ แตช่ว่งหลงัๆ เดก็ชดุใหมม่คีวาม
สนใจอยากเรียนรู้ แต่ขาดทักษะกระบวนการ แกนนำารุ่นพี่จึงมีความคิดว่า เราควร
ใหน้อ้งๆ ได้เรยีนรู ้โดยทำาเปน็ฐานเรยีนรูก่้อนลงพ้ืนทีจ่รงิ” ครจูุย่กลา่วถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของกลุ่ม ที่ต้องฝึกทักษะความชำานาญก่อนลงพื้นที่
เฝ้าระวังจริง ซึ่งทำาให้เยาวชนกลุ่มนี้มีโอกาสในการสร้างคนรุ่นใหม่ และปรับปรุง
การกำาจัดไขมันจากครัวเรือนในจุดที่ยังมีปัญหา
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 การลงพ้ืนท่ีในแตล่ะครัง้จะมรีุน่พ่ีในกลุม่อย่าง จรีาพร รอดหลกั หรือ ‘นิว’, 
ดรรชน ีพรมจนัทร ์หรอื ‘ขา้วฟ่าง’ และนำา้ฝน เปน็แกนนำาหลักในการนำากระบวนการ 
โดยก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลคุณภาพนำ้า แกนนำาจะมีการประชุม
วางแผน แบ่งบทบาทหน้าท่ี และเตรียมอุปกรณ์การตรวจวัด โดยการลงพ้ืนท่ีทุกคร้ัง
เทศบาลจะสนบัสนุนพาหนะรถรางพรอ้มเจา้หนา้ทีพ่ลขับ บรกิารพานอ้งๆ ลงพ้ืนที่
ทำากิจกรรม
 จนเมือ่ถึงกำาหนดนัดหมายลงพ้ืนที ่แกนนำาจะทำาความเข้าใจและแจกแจง
รายละเอียดให้แก่น้องๆ ก่อนแบ่งน้องๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม กระจายออกตรวจวัด      
คุณภาพนำ้าในพื้นที่ 4 จุด โดยแต่ละจุดจะเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลคุณภาพนำ้า 
2 ด้าน คือ ทางชีวภาพ โดยใช้วิธีนักสืบสายนำ้า และทางเคมี โดยตรวจวัดหาค่า pH 
คา่ DO (ออกซเิจนละลายนำา้) และคา่ความขุ่น กับอกีสว่นคือ ขอ้มลูชมุชน โดยการ
สัมภาษณ์ชมุชนในละแวกรมินำา้ ทำาขอ้มลูชมุชนเก่ียวกับสถานการณ์ปญัหาแมน่ำา้
ของชุมชน
 หลังจากลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลแล้ว กลุ่มจะนำาข้อมูลที่ได้จากแต่ละจุดมา      
นำาเสนอ ช่วยกันวิเคราะห์ และสรุปผลที่โรงเรียน โดยนิวจะเป็นคนนำากระบวนการ
สอนการวิเคราะห์และการพล็อตกราฟ ส่วนข้าวฟ่าง นำ้าฝน และแกนนำาคนอ่ืน             
จะเป็นพ่ีเลี้ยงสอนน้องในกลุ่มย่อย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลนี้           
จะถูกสง่ตอ่ใหเ้ทศบาลตำาบลเมอืงแกลงใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการวางแผนฟ้ืนฟูและ
เฝ้าระวังแม่นำ้าประแสร์ต่อไป 
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 ถึงแม้เทศบาลจะสนับสนุนให้บ้านเรือนและร้านอาหารติดตั้งถังดักไขมัน 
แต่จากการสังเกตบ่อนำ้าทิ้งสุดท้ายของถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แม่นำ้า กลุ่มพบ
ว่ายังมีคราบไขมัน มีฟองอากาศลอยเหนือนำ้า มีกลิ่นเหม็น และบริเวณท่อระบาย
นำ้าทิ้งของชุมชน 4 จุด พบว่านำ้ายังมีสีดำา การทำาให้คนในชุมชนปรับคุณภาพนำ้าทิ้ง
ก่อนปลอ่ยลงสูแ่มน่ำา้จงึเปน็โจทยห์นึง่ในการทำาโครงการ ประกอบกบัทนุเดมิท่ีแกน
นำาซึง่เรยีนในสายวทิย์-คณติ และครจูุย่เองซึง่สอนวิทยาศาสตรอ์ยู่แลว้ จงึมแีนวคดิ
อยากปรบัคุณภาพนำา้ทิง้จากบอ่ดกัไขมนัให้ดข้ึีนก่อนปล่อยลงสูแ่มน่ำา้ ดว้ยการสร้าง
ถังระบบบำาบัดนำ้าทิ้งขึ้นมาใหม่  
 เริ่มต้น ครูจุ่ยและแกนนำาได้มานั่งล้อมวงพูดคุยเพื่อวางแผนกระบวนการ
ทำางาน โดยเริ่มจากกำาหนดจุดสำารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลคุณภาพนำ้าท้ิงจาก       
บ่อดักไขมัน 3 จุด คือ บ้านเรือน โรงเรียน และร้านอาหาร เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง       

 อนึ่ง จากการที่ต้องเป็นผู้นำาพาน้องๆ ตรวจวัดคุณภาพนำ้าบ่อยครั้ง ก็ได้   
ทำาให้นิว ข้าวฟ่าง และนำ้าฝน เกิดทักษะและสามารถถ่ายทอดความรู้กระบวนการ
นักสืบสายนำ้า การตรวจวัดคุณภาพนำ้า และการใช้อุปกรณ์ให้แก่รุ่นน้องได้อย่าง
คล่องแคล่ว
 ในสว่นของปญัหาทีพ่บบอ่ย คอืการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในแตล่ะจดุไมค่รบ 
ทำาให้บางจุดไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้ังใจไว้ หรือการเปล่ียนจุดสำารวจโดย
ไม่ได้แจ้งเส้นทาง ทำาให้ต้องเสียเวลาวนหาสถานท่ี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแกนนำา
ได้เรียนรู้จากการลงมือทำากิจกรรม
 “ก่อนออกสำารวจแต่ละครั้งควรเช็กอุปกรณ์แต่ละกล่องให้ครบ เด็กต้องมี
ความแมน่ยำาในการใชเ้ครือ่งมอืแตล่ะอย่าง รู้การข้ึนลงของนำา้ เน้นให้เด็กๆ ใช้ทักษะ
การสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และชุมชนให้มาก เหล่านี้คือสิ่งที่พยายาม
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำากิจกรรม โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้
ด้วยตัวเอง” ครูจุ่ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ตัวแกนนำาเองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่าง   
มีความสุข สนุกกับการอยากลงมือทำาอย่าง
แท้จริง

ต่อยอด ‘ถังดักไขมัน’ 
ด้วย ‘ถังไบโอจุลินทรีย์’
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ซึ่งพบว่าคุณภาพนำ้ามีค่าต่ำ�กว่ามาตรฐานนำ้าทิ้ง ไม่ผ่านตามกฎหมายมาตรฐาน
คุณภาพนำ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539 
 เมื่อได้ข้อมูลยืนยันแน่ชัด เด็กๆ จึงได้ช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์          
‘ถังไบโอจุลินทรีย์ ลดปริมาณไขมัน เพ่ิมก๊าซออกซิเจน’ ประกอบด้วยถัง 4 ใบ ท่ีเป็นการ
ประยุกต์ต่อยอดจากถังดักไขมันแบบเดิม แต่ใช้นำา้หมักจุลินทรีย์หยดเพ่ือช่วยบำาบัดนำา้
ให้ดีย่ิงข้ึน จนเมื่อประดิษฐ์เสร็จจึงได้นำาไปทดลองติดต้ังแทนถังบำาบัดไขมันเดิม 
ก่อนตรวจสอบคุณภาพนำา้ท้ิงหลังผ่านระบบ และนำาผลคุณภาพนำา้มาเปรียบเทียบกัน
 ก่อนจะพบว่า คุณภาพนำ้ามีค่าไม่ต่างกันมาก
 กลุ่มจึงได้ปรับปรุงถังและทดลองทำาซ้ำ�หลายรอบ จนผลการตรวจคุณภาพนำา้
ครั้งล่าสุดพบว่า นำ้าท้ิงมีปริมาณไขมันลดลง มีก๊าซออกซิเจนมากขึ้น และผ่าน
มาตรฐานคุณภาพนำ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539
 อย่างไรก็ตาม ถังไบโอจุลินทรีย์ฯ ที่ประดิษฐ์ข้ึนนี้ยังมีขนาดใหญ่และ
เคลือ่นย้ายลำาบาก กลุม่จงึอยากปรบัปรงุ ผนวกสว่นประกอบของถังดักไขมนัให้อยู่
ภายในถังเดยีวกัน เพ่ือใหเ้หมาะสมกับการใชง้านจรงิตามครวัเรอืน ซึง่นักประดษิฐ์
น้อยก็ได้กำาลังพัฒนากันต่อยอดกันอย่างขะมักเขม้น
 การแก้ปัญหาดว้ยการนำาความรูแ้ละทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์มาประดษิฐ์
นวัตกรรมทีส่ามารถชว่ยแก้ปญัหานำา้เน่าเสยีให้แก่ชมุชนในครัง้นี ้ถือเปน็ผลสำาเรจ็
ที่เป็นรูปธรรมน่าภูมิใจ และมากกว่านั้นคือ เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การลงมือทำาจริง ซึ่งเป็นภาพที่ครูจุ่ยเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้
 “ครูเฝ้าสังเกตทั้งตัวแกนนำาเองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนุกกับการอยากลงมือทำาอย่างแท้จริง”

 นอกจากการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าและปรับคุณภาพนำ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่
แมน่ำา้แล้ว อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่มทำามาอย่างต่อเน่ือง คือการรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ให้แก่คนในชุมชน ในเร่ืองของการบำาบัดนำา้ท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แม่นำา้ประแสร์  ส่งเสริม
การใช้นำา้ยาชวีภาพทำาความสะอาด และทีข่าดไมไ่ดค้อืนำาเสนอวิธีการประดษิฐถั์ง
ไบโอจลุนิทรย์ีฯ ซึง่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา กลุม่ไดม้กีารประชาสมัพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ

คนในชุมชนไม่เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็น
ช่องทาง ทำากิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพระบายสี 
พ่อแม่ก็จะเริ่มมาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลูก

เผยแพร่ความเข้าใจ 
สร้างจิตสํานึกให้ชุมชน
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 การประสานกับทางเทศบาล ขอใชส้ถานทีใ่นงานประจำาป ี‘บญุกลางบา้น’ 
เพ่ือประชาสมัพันธ์และรณรงคใ์ห้ชาวแกลงหนัมาใหค้วามสำาคญักับการฟืน้ฟูดแูล
แม่นำ้าประแสร์ พร้อมแจกนำ้าจุลินทรีย์บำาบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่ในการจัดบูทประชาสัมพันธ์ตามความถนัดของแต่ละคน อย่างเช่น นำ้าฝน
ถนัดด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะ จึงทำาหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล นำามาจัดทำาวีดิทัศน์
เผยแพร่ในวันงาน ซึ่งแม้สมาชิกทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม แต่การ
ประชาสัมพันธ์กลับไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจไว้ 
 “ชุมชนไม่ค่อยสนใจรับรู้เรื่องราวที่พวกหนูทำาเลย แต่ครูก็ให้กำาลังใจและ
เสนอว่าเราควรปรับแผนการประชาสัมพันธ์ใหม่ ใช้รถเทศบาลประชาสัมพันธ์         
แจกนำ้าจุลินทรีย์ แจกแผ่นพับเจาะตามบ้านหรือร้านอาหารที่มีถังดักไขมัน” นำ้าฝน
เล่าให้ฟังถึงการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเสียใหม่
 การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำาให้การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
ในครั้งต่อๆ มา กลุ่มจึงมีการประชุมวางแผนกันอย่างละเอียดลออขึ้น โดยใน         
ทกุๆ วันพุธทีส่นามกีฬาจะมกีารจดัตลาดสเีขยีว กลุม่ก็ไดไ้ปขอใชพ้ื้นท่ีทำากิจกรรม        
เผยแพร่และรณรงค์ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
 “หนูจะเผยแพร่กระบวนการนักสืบสายนำ้า แต่ปัญหาก็คือคนในชุมชนไม่
เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็นช่องทาง ทำากิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพ
ระบายสี พ่อแม่ก็จะเร่ิมมาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลูก” นำา้ฝนกล่าวด้วยรอยย้ิม
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 ตลอดการทำากิจกรรม ปัญหาหนึ่งที่แกนนำาและสมาชิกกลุ่มต้องประสบ 
ก็คือ การแบ่งเวลา ทั้งการเรียน ทำากิจกรรม เรียนพิเศษ ทำาการบ้าน และการช่วย
งานพ่อแม่ แต่สุดท้ายแต่ละคนก็พยายามบริหารจัดการตัวเองให้ดีที่สุด และสิ่งที่
ทุกคนได้รับก็คือ ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น
 “ตอนทำาโครงการถือว่าเครียดค่ะ เพราะหนูก็เป็นหลายๆ อย่าง เป็น        
คณะกรรมการนักเรียนด้วย การเข้ามาทำาโครงการนี้เราจึงต้องแบ่งเวลามาทำา       
ต้องตื่นเช้าขึ้นตี 5 ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องจัดสรรเวลาทั้งเรียนและ
กิจกรรมให้ลงตัว” ข้าวฟ่างเล่าพลางอมยิ้ม
 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละคนจะมีปัญหาทั้งเรื่องการแบ่งเวลาและปัญหา
ส่วนตัวอื่นๆ แต่การท่ีเป็นเพ่ือนทำางานร่วมกันมานาน ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเก้ือหนุน
ให้กลุ่มสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้
 “ถ้าแบ่งงานกันแล้วปรากฏว่าเราทำาไม่ได้ เราก็จะมาปรึกษากัน แล้วคิด
ร่วมกัน ทำาร่วมกัน” นำ้าฝนกล่าวถึงแนวทางการร่วมกันทำางานของกลุ่ม
 ซึง่ดว้ยแนวทางเชน่น้ีน่ีเองท่ีชว่ยให้แกนนำาและสมาชิกไดเ้รียนรูก้ารทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม ต้องยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือน โดยไม่ยึดติดกับบทบาทของ
ตนเองมากจนเกินไป แต่ให้มองเป้าหมายร่วมกันเป็นสำาคัญ เช่นท่ีนิวกล่าวไว้ว่า
 “หนูเองก็เป็นท้ังผู้นำาและผู้ตามค่ะ แม้ว่าหนูจะเป็นประธานนักเรียน ต้องคิด 
ออกแบบ แบ่งงาน แตเ่วลาทำางานดา้นสือ่หนก็ูไปชว่ยเขา เปน็ผูต้ามเขา เราคยุกัน
เยอะ เปิดใจช่วยกันทำา ช่วยกันตลอด”  
 ซึง่แนน่อน ผูท่ี้อยู่เบือ้งหลงัการทำางานตลอดทัง้โครงการของกลุม่ และคอย
สนับสนนุชว่ยเหลอือย่างเต็มใจก็คือ ครจูุย่ เน่ืองจากครมูองวา่ งานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่ผ่านมาครูจุ่ยจึงทำาหน้าท่ีประสาน       
ความร่วมมือจากทั้งในโรงเรียน หน่วยงานท้องถ่ิน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
รวมไปถึงคอยให้คำาปรึกษา ให้กำาลังใจ จัดหางบประมาณ และชักชวนให้นักเรียน
มาทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกศิษย์เติบโตข้ึนเป็นผู้นำา    
แห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

เด็กคือต้นกล้าท่ีพร้อมจะเจริญงอกงาม ครู
เปรียบเสมือนแร่ธาตุ นำ้า อากาศ ที่หล่อเลี้ยง
ให้ต้นกล้านี้ได้เติบโต

ทุกก้าวย่างคือการพัฒนา 
เดินหน้าสู่ความสําเร็จ
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 “แม่นำ้าประแสร์เป็นแม่นำ้าใหญ่ในอำาเภอแกลง เป็นท่ีอุปโภคบริโภคของ
คนลุ่มนำ้าประแสร์ ถ้าแม่นำ้าเน่าเสีย ปลาตาย มีกลิ่นเหม็น เราจะทำาให้มันดีขึ้นได้
หรือ ทั้งที่มันใหญ่โตขนาดนั้น”
 นี่คือคำาพูดของนำ้าฝนเมื่อครั้งเข้ามาร่วมกลุ่มใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงความ         
ไม่มั่นใจว่าเด็กตัวเล็กๆ อย่างพวกเธอจะสามารถทำาเร่ืองใหญ่ๆ หรือแก้ปัญหา  
ความเสื่อมโทรมของแม่นำ้าประแสร์ได้ 
 แต่ด้วยการให้โอกาสจากผู้ใหญ่ การหนุนเสริมจากครูและโรงเรียน บวกกับ
ความมุ่งม่ันต้ังใจของเยาวชนเอง ก็ทำาให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของส่ิงท่ีตนทำา 
และเม่ือลงมือทำาจริงแล้วเห็นผลความสำาเร็จก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจ เห็นศักยภาพ
ของตนเองท่ีเติบโตขึ้น และเหนืออื่นใดคือ การได้คลุกคลีกับงานอนุรักษ์ ทำาให้
จิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่แกนนำาและสมาชิกทุกคนมีอยู่ในตัว กลับเพ่ิมทวีคูณ 
และพร้อมที่จะแบ่งปันแจกจ่ายไปยังรุ่นน้องและผู้คนในวงกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 “การท่ีทุกคนมาช่วยกันดูแลสอดส่องแม่นำ้าประแสร์ ทำาให้แม่นำ้ากลับมา
สดใสเหมอืนเดิม และหนูเองก็รกัในส่ิงทีท่ำา หวงในส่ิงทีเ่ราเฝา้ฟ้ืนฟูดแูลมา และเมือ่
เรามีโอกาสเข้ามาเป็นแกนนำา เป็นคนนำากิจกรรม เราก็พยายามสร้างน้องๆ ขึ้นมา
ใหม่เพื่อให้รักสิ่งแวดล้อมต่อไป” นิวกล่าวด้วยรอยยิ้ม
 ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาตนเองของแกนนำาและสานต่อสู่รุ่นน้องๆ แล้ว 
การทำาโครงการของกลุ่มยังทำาให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่นำา้ประแสร์เพ่ิมข้ึน
อีกด้วย โดยโรงเรียนวัดพลช้างเผือกและโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เรียนรู้
และนำากระบวนการนักสืบสายนำ้าไปบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของ
โรงเรยีน รวมไปถึงชาวแกลงก็เห็นความสำาคญัของแมน่ำา้ประแสรแ์ละให้ความรว่ม
มือกับทางกลุ่มมากขึ้น
 จากวันท่ีแม่นำา้ประแสร์ประสบปัญหา เพราะการร่วมมือร่วมใจของคนแกลง 
และพลังเยาวชนตัวน้อยท่ีลุกขึ้นมาดูแลแม่นำ้าแห่งน้ี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ี 
จะพูดว่า “แม่นำ้าสดใส ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์” ก็ไม่ผิดนัก

 “เด็กคือต้นกล้าท่ีพร้อมจะเจริญงอกงาม ครูเปรียบเสมือนแร่ธาตุ นำา้ อากาศ
ท่ีหล่อเล้ียงให้ต้นกล้าน้ีได้เติบโต” ครูจุ่ยกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในลูกศิษย์ของตน

ในวันที่ประแสร์ฟื้นตัว
สู่ความสดใส
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

แม่นำ้�ประแสร์ได้รับผลกระทบจ�ก
ก�รปล่อยนำ้�เสียจ�กชุมชน

เร�ม�แก้ปัญห�ให้แม่นำ�้ประแสร์กันเถอะ 
เริ่มจ�กห�ส�เหตุด้วยก�รตรวจวัด
คุณภ�พนำ้�ก่อนแล้วกัน
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ทำ�ถังดักไขมันด้วยถังไบโอจุลินทรีย์

รณรงค์สร้�งคว�มเข้�ใจกับชุมชนเรื่อง
ก�รบำ�บัดนำ้�ก่อนทิ้งสู่แม่นำ้�ประแสร์
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

จีร�พร รอดหลัก (นิว)
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

ดรรชนี พรมจันทร์ (ข้�วฟ่�ง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

สุช�ด� ทรัพย์เมือง (นำ้�ฝน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

จีร�พร รอดหลัก (นิว)
หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

ดรรชนี พรมจันทร์ (ข้�วฟ่�ง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

สุช�ด� ทรัพย์เมือง (นำ้�ฝน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

“การเข้าร่วมโครงการก็ได้ทำาให้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง มาค่ายตอน
แรกๆ หนูไม่ค่อยกล้า แต่พ่ีๆ เพ่ือนๆ ในค่ายเป็นกันเอง ฝึกให้หนูกล้าคิด 
กล้าทำา ฝึกให้คิดเป็นข้ันตอน คิดอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาการพูด
ส่ือสารให้คนเข้าใจ และได้ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพนำา้ 
จากการทำางานจริงๆ ทำาให้เกิดการทำางานที่คล่องแคล่วมากขึ้น”

“จากท่ีเมือ่ก่อนหนไูมค่อ่ยสนใจกิจกรรม เนน้เรียนอยากเดยีว เมือ่ได้
เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ทำาให้กล้าพูดมากข้ึน สามารถ
ยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ได้ เช่น กล้าข้ึนพูดหน้าเสาธงเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
และมีความเป็นผู้นำามากข้ึนเพราะต้องนำาน้องๆ ในค่าย และจากท่ี
ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม ก็ทำาให้เราเหน็ความสำาคญัของสิง่แวดลอ้ม หนูมี
ความสุขเมื่อหนูได้ลงมือทำา”

“ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคนอื่นท่ีเราไม่รู้จัก รู้สึกกลัวที่ต้องพูดกับ
คนอื่นในชุมชน มันต่ืนเต้นบอกไม่ถูก แต่ตอนน้ีกล้าพูดแล้ว เพราะ
ต้องพูดเผยแพร่ข้อมูลอยู่บ่อยๆ การลงชุมชนสัมภาษณ์ถามข้อมูล     
ก็ไม่เกร็งเหมือนเมื่อก่อน การทำางานร่วมกับเพ่ือนๆ มีระบบมากขึ้น       
รู้ว่าเวลานี้ควรทำาอะไร”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

รัชนี พรมจันทร์ (ครูจุ่ย)
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

โครงก�รยุวทูตคุณภ�พแม่นำ้�ประแสร์
แห่งเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกลง
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นำ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำาบลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

หัวหน้�โครงก�ร
นางสาวจีราพร รอดหลัก

คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวดรรชนี พรมจันทร์  
2. นางสาวสุชาดา รอดหลัก
3. นางสาวญาราภรณ์ พาหิระ        
4. นางสาวพิมพิศา กรัดสุวรรณ์   

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

รัชนี พรมจันทร์ (ครูจุ่ย)
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

 “งานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากทุกคน เยาวชนเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทำาให้งานสำาเร็จได้ เพราะ
เยาวชนสามารถปลูกฝังได้ง่ายกว่า    
วัยอื่นๆ พูดง่าย สอนง่าย สามารถ     
รับรู้และชอบทำาอะไรที่ท้าทาย” 


