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เมื่อหมอกบางตา ท้องฟ้าจะสดใส
และหัวใจจะเป็นสุข
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ จ.เชียงราย

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ต้องประสบกับภาวะหมอกควัน     
เป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งแน่นอนว่าหมอกควันดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เกิดจากการเผากำ�จัดเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำ�   
การเกษตรรอบใหม่ เพราะเป็นวิธที สี่ ะดวกรวดเร็ว โดยลืมคำ�นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะ
ตามมา นัน่ คือหมอกควันจำ�นวนมากทีป่ กคลุมไปทัว่ แผ่นฟ้า และสุดท้ายคนที่ได้รบั
ผลกระทบก็คือตัวเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่เอง
เพราะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะมีผลเสียมากกว่าที่คิด
เยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย จึงได้ลุกขึ้นมารณรงค์ ให้พ่อแม่เกษตรกร
และชาวบ้าน ลดละเลิกการผลิตหมอกควัน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
เพื่อท้องฟ้าที่สดใส และเพื่อสุขภาพของตัวทุกๆ คนเอง
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จากตอซัง
สู่หมอกควันบนแผ่นฟ้า
เมือ่ ถึงฤดูกาลเตรียมดินเพาะปลูก หลายจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
เป็นอันต้องประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมไปทั่วแผ่นฟ้า เนื่องจากชุมชนมี
อาชีพหลักคือ ปลูกข้าว สับปะรด และข้าวโพด ซึง่ วิถขี องชุมชนส่วนใหญ่ หลังจาก
เก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วจะเตรียมหน้าดินเพือ่ ทำ�การเกษตรในครัง้ ต่อไป ด้วยการเผา
ตอซังของพืชที่เหลืออยู่บนหน้าดิน รวมไปถึงวิถีการกำ�จัดขยะของชุมชนส่วนใหญ่
อีกเช่นกัน ที่นิยมเผาทิ้งขยะ และเศษใบไม้กิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆ นานา ทั้งหมด
ทั้งมวลนี้ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นปัญหาหมอกควันที่ชาวเหนือต้องประสบอยู่
เป็นประจำ�ในทุกๆ ปี
การเผาตอซังและขยะในครัวเรือนทิ้งเสียเป็นวิธีที่ง่าย แต่ผลกระทบที่
ตามมาถือว่าไม่คุ้ม เพราะจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า สถานการณ์
ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือนั้นสูงเกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ
เช่น มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้ระคายเคืองหรือแสบตา ส่งผลต่อสุขภาพจิต
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ที่หมอกควันจะบดบังทัศนวิสัยใน
การจราจร นำ�ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้
หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาหมอกควั น นี้ คื อ บ้ า นโป่ ง นํ้า ตก
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�นาและทำ�ไร่สับปะรด
มีการเผาตอซังและกำ�จัดวัชพืชด้วยการเผาจนเป็นวิถี ซึ่งผลที่ได้รับก็คือปัญหา
หมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วชุมชน ส่งผลต่อสุขภาพและวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิต
เป็นอย่างมาก
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันทีม่ ตี อ่ คนในชุมชน กอปรกับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก เข้ามา
ถึงชุมชน อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน หรือ ‘ครูเดียร์’ อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ทำ�โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำ�บลบ้านดู่มานาน จึงได้ชักชวน ‘สภาเด็ก
และเยาวชนตำ�บลบ้านดู่’ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ท่ีทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน
และเยาวชน ให้มาร่วมกันจัดทำ� ‘โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ’ เพื่อรณรงค์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญและมี
ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยนอกจากการรณรงค์แล้ว กลุ่มยังมุ่งหวังที่จะ
ทำ�กิจกรรมที่นำ�ไปสู่การลดการเผาตอซัง ขยะ และเศษวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ที่ทำ�ให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ตลอดมา
“เป้าหมายของโครงการคือรณรงค์ให้คนในชุมชนลดการเผาขยะและ
เศษใบไม้ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดควันหรือหมอกควัน แม้ว่าจะเป็นสาเหตุเล็กๆ
แต่ถ้าคนทั้งประเทศเผากัน ยิ่งเผามากก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันมากขึ้น”
กรกช ไกรสอน หรือ ‘ทีม’ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ กล่าวถึงเป้าหมาย
ของโครงการ
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หมอกควั น เป็ น ปั ญ หาที่ ใ หญ่ ม ากขนาด
รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จาก
ภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่า
พวกเราน่าจะแก้จากภายในสูภ่ ายนอกมากกว่า
นั่นคือ เริ่มแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน
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สร้างความร่วมมือ
ผ่านเวทีชาวบ้าน
เพราะเห็นว่าปัญหาหมอกควันเป็นเรือ่ งทีช่ าวบ้านควรรับรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจ
แกนนำ�สภาเด็กฯ จึงคิดทีจ่ ะจัดเวทีชาวบ้านขึน้ เพือ่ ชักชวนให้ผใู้ หญ่หนั มาตระหนัก
ถึงปัญหาและโทษทีร่ า้ ยแรงของหมอกควันอันเกิดจากการเผาเศษใบไม้และซากพืช
ในไร่นาของชาวบ้านเอง
กระนั้น ด้วยความที่ไม่เคยทำ�งานร่วมกับชาวบ้านมาก่อน ทำ�ให้แกนนำ�
ค่อนข้างประหม่าเมือ่ ต้องติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน แต่กระนัน้ ด้วยการช่วยเหลือ
จากครูเดียร์ รวมทัง้ ความตัง้ ใจของแกนนำ�เอง ก็ท�ำ ให้พวกเขาผ่านความประหม่านัน้
มาได้
การเตรียมงานนัน้ สภาเด็กฯ ประชุมแบ่งหน้าทีก่ ารทำ�งานออกเป็น 3 งาน
ด้วยกัน คือ
งานติดต่อประสานงาน โดยเริม่ หารือและประสานความร่วมมือกับ ผูใ้ หญ่
ราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนํ้าตก ซึ่งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยดี ทั้งเรื่อง
การจัดเวทีชาวบ้าน และอาสาช่วยประกาศออกทางเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อ
แจ้งให้ชาวบ้านเข้าร่วมเวทีพูดคุยในครั้งนี้ด้วย
งานหาข้อมูล เป็นการเตรียมข้อมูลสำ�หรับพูดคุยกับชาวบ้าน โดยสมาชิก
สภาเด็กฯ ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล จนสามารถระบุชช้ี ดั ได้วา่ ปัญหาหมอกควันส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาเศษใบไม้ ขยะ และตอซังพืช ตรงกับทีพ่ วกเขาวิเคราะห์กนั แต่แรก
และหมอกควันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เกิดอาการหอบหืดในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน
งานจัดเตรียมเอกสารและเตรียมสถานที่ เป็นงานทีส่ มาชิกสภาเด็กฯ ทุกคน
ได้มาร่วมกันช่วยจัดเตรียมสถานที่ และเอกสารประกอบทีจ่ ะใช้ในวันงานให้พร้อม

เจอชาวบ้านทีเ่ ขาเห็นว่าเราทำ�เรอื่ งสิง่ แวดล้อม
ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก
ทำ�ให้กลุ่มเราได้กำ�ลังใจเพิ่มขึ้น
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ถึงวันจัดกิจกรรม มีชาวบ้านมาเข้าร่วมเวทีเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เปิดเวที
ด้วยคำ�ถามว่า “หมอกควันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรบ้าง?” เพื่อให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมผลกระทบที่ชาวบ้านนำ�เสนอ เขียนเป็น Flow Chart
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นเป็นภาพเดียวกัน
จากนั้นจึงตั้งคำ�ถามเพื่อหาสาเหตุว่า “หมอกควันเกิดจากใคร? เกิดจาก
อะไร? และมีแนวทางในการแก้ปญ
ั หาอย่างไร?” เมือ่ ชาวบ้านช่วยกันระดมความคิด
จนได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้ว จึงเกิดข้อตกลง
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนขึ้น 2 ข้อ คือ
1. จะช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควัน
2. ลดการเผาเศษใบไม้ในครัวเรือนของตน
หลังจากจบเวที เด็กๆ ดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่
นอกจากความดีใจแล้ว อีกสิ่งที่เด็กๆ ได้รับก็คือ บทเรียนจากการทำ�งานครั้งแรก
ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้และจะนำ�ไปปรับแก้ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป
“ไม่เคยทำ�งานร่วมกับชุมชนเลย พอได้ทำ�แล้วจึงทำ�ให้เห็นจุดบกพร่อง
ในการทำ�งานกับชุมชนว่า พวกเราต้องรู้จักการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ชาวบ้ า นเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ที่ จ ะร่ ว มกิ จ กรรมและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ โครงการ”
ทีมกล่าวถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ พร้อมขยายประเด็นด้วยว่า ต้องสือ่ สารให้ชมุ ชนเข้าใจว่า
สภาเด็กฯ ทำ�อะไร เพื่ออะไร และชุมชนจะได้อะไร โดยพยายามให้ชาวบ้านมา
ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ความร่วมมือที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้
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โครงการที่เราทำ�เป็นโครงการนำ�ร่องเพียง
หมู่บ้านเดียว...ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่
ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่เราจะลอง
ปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำ�ให้
คนอื่นไปปลูกต่อ
ขณะที่ สัญญา จันทรวงศ์ หรือ ‘วอยด์’ หนึ่งในแกนนำ� ก็ได้สะท้อนถึง
การจัดเวทีว่า “พอได้ทำ�งานกับชุมชน ทำ�ให้รู้สึกเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น และจาก
เวทีกส็ ะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาทีใ่ หญ่มากขนาดรัฐบาลยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จากภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่าพวกเรา
น่าจะแก้จากภายในสูภ่ ายนอกมากกว่า นัน่ คือ เริม่ แก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน”

ภารกิจเดินรณรงค์
เปลี่ยนใบไม้ ให้กลายเป็นปุ๋ย
หลังจากจัดเวทีสร้างแนวร่วมแล้ว ก็ถึงเวลาของการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควันให้แก่ชุมชนในวงกว้าง สมาชิกสภาเด็กฯ และ
เยาวชนในชุมชนจึงนัดหมายรวมตัวกันในตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์ ออกเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามบ้าน เพื่อตอกย้ำ�กับชาวบ้านที่เข้าร่วมเวที และบอกต่อ
กับชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวที ว่าให้พยายามช่วยลดการเผา
ใบไม้ในครัวเรือนและตอซังตามไร่นา ซึ่งเป็นวิถีที่เกิดจากความเชื่อของชุมชน
“เมือ่ เราอธิบายก็ท�ำ ให้ชาวบ้านเปลีย่ นความเชือ่ และความคิดเรือ่ งการเผา
ตอซังข้าวไปได้ จากเมือ่ ก่อนทีช่ าวบ้านเชือ่ ว่า ขีเ้ ถ้าทีเ่ กิดจากการเผาตอซังจะเป็นปุย๋
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ แถมเมือ่ เผาซังข้าวแล้ว หน้าดินและสัตว์ทอ่ี ยูอ่ าศัยในดิน
ก็ถูกทำ�ลายไป” ทีมเล่าให้ฟังถึงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเดินรณรงค์
นอกจากให้ความรูเ้ พือ่ เปลีย่ นความคิดและความเชือ่ แล้ว การเดินรณรงค์
ตามบ้านนี้ยังเป็นการหาสมาชิกที่สมัครใจร่วมนำ�ใบไม้มาทำ�ปุ๋ยหมัก โดยเด็กๆ
ได้แจกถุงดำ�ให้ชาวบ้านที่ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกทำ�ปุ๋ยหมัก เพื่อไว้ใส่รวบรวม
เศษใบไม้กิ่งไม้สำ�หรับไว้ใช้ทำ�ปุ๋ยหมัก โดยจากการเดินรณรงค์น้ี ทำ�ให้สภาเด็กฯ
ได้สมาชิกที่เป็นครัวเรือนเข้าร่วมถึง 30 ครอบครัวเลยทีเดียว
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การเดินรณรงค์นี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างแนวร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เด็กๆ เองก็ยังได้ความประทับใจและได้พัฒนาทักษะการ
เข้าหาชุมชนอีกด้วย
“ตอนจะเริ่มเดินรณรงค์ ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร แต่พอได้ทำ�แล้ว
เจอชาวบ้านทีเ่ ขาเห็นว่าเราทำ�เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก ทำ�ให้กลุ่มเราได้กำ�ลังใจเพิ่มขึ้น
ถือเป็นเรือ่ งทีป่ ระทับใจมากๆ” สุดาพร สุทธลูน หรือ ‘มิน้ ’ เลขานุการสภาเด็กฯ เล่าถึง
ความประทับใจพลางอมยิ้ม
เช่นเดียวกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ทีน่ อกจากจะได้ก�ำ ลังใจแล้ว ยังได้เปิดมุมมอง
ใหม่เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกับชุมชน เป็นการฝึกการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยใจทีป่ ราศจากทิฐิ และมากกว่านัน้ คือ กิจกรรมนีย้ งั ทำ�ให้เด็กๆ ได้พบปะพูดคุย
กับผูใ้ หญ่ในชุมชนอย่างใกล้ชดิ ก่อเกิดเป็นความสนิทสนมซึง่ จะพัฒนาไปเป็นความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันต่อไป
เสร็จจากการเดินรณรงค์แล้ว ก็ถึงเวลาทำ�ให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของ
ขยะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ที่สามารถนำ�มาทำ�เป็นปุ๋ยหมักได้ โดยใน
เวลาว่างของวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆ จะนัดหมายไปเก็บรวบรวมเศษใบไม้กิ่งไม้จาก
30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ มาเทรวมใส่ในหลุมที่ขุดไว้เพื่อหมัก
เป็นปุ๋ย โดยมี ทักษ์ดนัย เรือนสังข์ หรือ ‘ท็อป’ หนึ่งในแกนนำ�เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมนี้
“ทุกๆ วันนัด ไม่ว่าใครจะมาหรือไม่มา แต่ผมก็จะไปเก็บใบไม้ตามบ้าน
ซึ่งจะมีกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัครมาช่วยงานเราด้วย ผมก็จะเป็นคนพาพวกเขาไป
ช่วยเก็บใบไม้ดว้ ยกัน สิง่ ทีผ่ มได้จากการทำ�แบบนี้ คือ ผมได้ท�ำ หน้าทีท่ ผ่ี มรับผิดชอบ
และผมเห็นว่าการมาช่วยกันแบบนี้เป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพทั้งกับตัวเองและ
ส่วนรวม อย่างน้อยๆ ชาวบ้านก็ลดการเผาลงได้บา้ ง อากาศทีส่ ดู เข้าไปก็ไม่มคี วันพิษ
เพราะเวลาเผาครั้งหนึ่ง ลมพัดไปทางไหน ก็เดือดร้อนทางนั้น” ท็อปกล่าว
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ความสำ�เร็จกำ�ลังก่อร่าง
บนก้าวย่างของการเติบโต
จากกิจกรรมทำ�ปุ๋ยหมักข้างต้น น่าเสียดายว่ากว่าที่ขยะใบไม้ในหลุม
จะกลายเป็นปุ๋ย ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร จนเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
ปุ๋ยก็ยังหมักไม่ได้ที่ เด็กๆ จึงไม่ได้แจกปุ๋ยหมักให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กระนั้น สภาเด็กฯ ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำ�วิธีทำ�ปุ๋ยหมักให้แก่
ชาวบ้านแทน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำ�ปุ๋ยหมักได้ด้วยตนเอง
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเสียดายก็คือ การทำ�โครงการในครั้งนี้ ทำ�ให้เด็กๆ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำ�งานจริง และเติบโตขึ้นจากการผ่านพ้นปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ซึง่ หนึง่ ในปัญหาใหญ่ทส่ี ดุ ของพวกเขาก็คอื การมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
ทำ�ให้การนัดหมายทำ�กิจกรรมคลาดเคลื่อน จนถึงขั้นล้มเลิกก็มี
“บางครัง้ นัดกันไว้แล้ว เตรียมงานไว้แล้ว แต่ทกุ คนต่างไม่วา่ ง ก็ตอ้ งยกเลิก
นัดไป จะนัดกันทำ�กิจกรรมได้อกี ทีกเ็ สียเวลามาก” มิน้ เล่าให้ฟงั ถึงปัญหาของสภาเด็กฯ
ซึง่ จากประสบการณ์ท�ำ ให้พวกเขาเรียนรูท้ จี่ ะจัดการกับปัญหานีใ้ น 2 แนวทาง คือ
1.) ให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
“ท็อปเป็นคนทีท่ �ำ ให้มนิ้ เห็นว่า การลงมือทำ�โดยไม่สนใจว่าใครจะมาหรือ
ไม่มา เป็นตัวอย่างทีพ่ วกเราต้องทำ�ตาม เพราะถ้าเรามัวแต่คดิ ว่ามาให้ครบทุกคน
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ถึ ง จะลงมื อ ทำ � หรื อ ทำ � ไมคนนี้ไ ม่ ทำ� คนนั้น ไม่ ทำ� ก็ จ ะไม่ ไ ด้ ทำ� งานเลย” มิ้น
ยกตัวอย่าง
ขณะที่แนวทางที่ 2.) นั้น คือ การจัดสรรหน้าที่ให้เหมาะสมกับเวลาว่าง
ของแต่ละคน เช่น สุนสิ า กันทะเตียน หรือ ‘บี’ ทีต่ ดิ ภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม
กับสภาเด็กฯ ได้ทุกครั้ง เพื่อนๆ ก็ได้มอบหมายหน้าที่สนับสนุนเบื้องหลังให้แก่เธอ
“เมื่อบีไม่ว่างมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เช่น ไม่ได้ไปเดินรณรงค์ด้วย ไม่ได้
ไปเก็บขยะ เพื่อนๆ ก็จะให้บีช่วยเตรียมเอกสาร เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังแทน ซึ่งบี
ก็ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่จนเสร็จ ถือว่าได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่งการ
มีความรับผิดชอบกับงานของตัวเองและกลุ่มจะช่วยให้งานสำ�เร็จได้” บีกล่าวด้วย
รอยยิ้ม
ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระของกิจกรรมแล้ว การทำ�โครงการ
ยังเป็นเหมือนเวทีที่สมาชิกทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีม ผ่านอุปสรรค
เรื่องการสละเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ และพร้อมจะเคลื่อนงานอนุรักษ์
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง และขยายผลความสำ�เร็จออกไปในวงกว้างสืบไป
“โครงการทีเ่ ราทำ�เป็นโครงการนำ�ร่องเพียงหมูบ่ า้ นเดียว เราทำ�เพือ่ ทดสอบ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่
เราจะลองปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำ�ให้คนอืน่ ไปปลูกต่อ” ทีมทิง้ ท้าย
ด้วยรอยยิ้ม
ถึงวันนี้ แม้โครงการจะสิน้ สุดลง พร้อมๆ กับทีก่ ารแก้ปญ
ั หาหมอกควันของ
สภาเด็กฯ ยังเป็นการแก้ปญ
ั หาในจุดเล็กๆ ทีย่ งั ไม่สามารถขยายออกไปสูภ่ าพใหญ่ได้
แต่ไม่อาจปฏิเสธว่า นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่เยาวชนเห็นความสำ�คัญของปัญหาและ
ลงมือทำ� รณรงค์และขยายความรู้ไปสู่ชาวบ้านโป่งนํ้าตก ให้ได้รับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาหมอกควัน จนเกิดเป็นการร่วมกันหาข้อตกลงในการลดการเผาเศษใบไม้
และขยะในครัวเรือน พร้อมทัง้ นำ�เศษใบไม้และกิง่ ไม้มาทำ�ปุย๋ หมัก แปรสภาพขยะ
ให้กลายเป็นของมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง
จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ท้องฟ้าเหนือบ้านโป่งนํ้าตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ณ วันนี้ แม้หมอกควันจะยังไม่สลายหายไปเสียทีเดียว แต่หากเพ่งมองดีๆ
จะรูส้ กึ ถึงแผ่นฟ้าอันสดใสทีซ่ อ่ นตัวอยูเ่ บือ้ งหลัง รอเวลาในอีกไม่นานทีห่ มอกจะสลาย
แล้วทุกคนก็จะได้ยิ้มให้กับแผ่นฟ้าอันสดใสบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง
เด็กๆ ขอสัญญา...
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

มีการเผาตอซัง เศษวัชพืช และ
ขยะ ทำ�ให้มีหมอก และมีผลต่อ
สุขภาพ

จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อให้รับรู้
ปัญหาหมอกควัน
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ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาการเผา
เศษใบไม้

เปิดเวทีนำ�เสนอเพื่อให้ชุมชน
เข้าใจเรื่องปัญหาหมอกควัน

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามบ้าน และนำ�เศษใบไม้
มาทำ�ปุ๋ยหมัก
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กรกช ไกรสอน (ทีม)

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

“ก่อนทำ�โครงการผมไม่รวู้ า่ จะเริม่ ทำ�อย่างไร กลัวว่าเราจะแก้ปญ
ั หา
ได้ไหม ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าชาวบ้านจะ
เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ราทำ�หรือเปล่า แต่เมือ่ ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ
จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ก็ทำ�ให้ผมเกิดทักษะและความรู้ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ รู้จักวิธีที่จะทำ�ให้โครงการของเรา
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ได้เรียนรู้การประชุมวางแผนการ
ทำ�งาน เสร็จจากงานก็ประชุมสรุปงาน ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั และช่วยเหลือเพือ่ นทีล่ �ำ บาก ได้ฝกึ การรับฟังความคิดเห็น
ซึง่ กันและกันโดยอยูภ่ ายใต้เหตุผลทีเ่ หมาะสม ได้ฝกึ ทักษะการทำ�งาน
เป็นทีมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม และการทำ�งานร่วมกับชุมชน ซึ่งโชคดีที่
ผูใ้ หญ่ในชุมชนให้การสนับสนุนและให้ค�ำ แนะนำ� ทำ�ให้ผมกล้าทีจ่ ะ
เข้าหาผูใ้ หญ่ เมือ่ ผูใ้ หญ่แนะนำ�เราก็สามารถทำ�งานได้บรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น”
สุดาพร สุทธลูน (มิ้น)

เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่
คณะสังคมศาสตร์ เอกวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“หลังจากทำ�โครงการ ทัศนคติเปลีย่ นแปลงไปมาก จากการลงชุมชน
ทำ�งานร่วมกับชาวบ้าน เห็นภาพความรักและความร่วมมือกัน ทำ�ให้ทฐิ ิ
ทีเ่ ราเคยมีมนั หายไป เข้าใจแล้วว่าคนเราความคิดอาจจะไม่เหมือนกัน
มาอยู่รวมกันหลายคนก็หลายมุมมอง หลายความคิด หลายแง่คิด
การทำ�งานกับทั้งชุมชนและทีมทำ�ให้ตัวเองเปิดใจยอมรับฟังในสิ่งที่
คนอืน่ พูดในสิง่ ทีค่ นอืน่ เป็น แล้วกลับมามองตัวเอง ได้ฝกึ การควบคุม
อารมณ์ เพราะว่าเราได้พบปะคนเยอะขึน้ ต้องติดต่อประสานงานกับ
หลายฝ่าย นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการฝึกความรับผิดชอบให้มากขึ้น
รูจ้ กั ทีจ่ ะรักและหวงแหนธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ตอบแทน
สิ่งที่ได้รับมาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผู้ให้บ้าง”
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ปลูกใจรักษ์โลก

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กันย์ธนัญ สุชิน (เดียร์)

อาจารย์สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“จากที่เคยเรียนด้านสิ่งแวดล้อมมา
จึงเกิดความประทับใจและอยากเป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แม้จะเป็นเพียงหนึง่ กำ�ลัง แต่อย่างน้อย
ก็อาจช่วยสิ่งแวดล้อมได้”

โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ จ.เชียงราย
หัวหน้าโครงการ
นายกรกช ไกรสอน
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวสุดาพร สุทธลูน
2. นายสัญญา จันทรวงศ์
3. นายทักษ์ดนัย เรือนสังข์
4. นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
5. นางสาวจิราวรรณ ชาติพันจันทร์
6. นางสาวอังคณา ออนศรี
7. นายเอกลักษณ์ ไชยฟู
8. นายกิตติพันธ์ กันทะเตียน
9. นางสาวนภาพร กันทะเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2. นายราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนํ้าตก
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก
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