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	 ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ท่ีต้องประสบกับภาวะหมอกควัน					
เป็นประจำาทุกปี	 ซึ่งแน่นอนว่าหมอกควันดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	
แต่เกิดจากการเผากำาจัดเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะ	 เพื่อเตรียมพื้นที่ทำา			
การเกษตรรอบใหม่	เพราะเป็นวิธท่ีีสะดวกรวดเรว็	โดยลืมคำานงึถงึผลกระทบทีจ่ะ
ตามมา	น่ันคือหมอกควันจำานวนมากท่ีปกคลุมไปท่ัวแผ่นฟ้า	และสุดท้ายคนท่ีได้รับ
ผลกระทบก็คือตัวเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่เอง
	 เพราะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะมีผลเสียมากกว่าที่คิด	
เยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นท่ี	 จ.เชียงราย	 จึงได้ลุกขึ้นมารณรงค์ให้พ่อแม่เกษตรกร
และชาวบ้าน	ลดละเลิกการผลิตหมอกควัน	โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
	 เพื่อท้องฟ้าที่สดใส	และเพื่อสุขภาพของตัวทุกๆ	คนเอง

17
เมื่อหมอกบางตา ท้องฟ้าจะสดใส 
และหัวใจจะเป็นสุข
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ จ.เชียงราย
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จากตอซัง 
สู่หมอกควันบนแผ่นฟ้า

 เมือ่ถึงฤดกูาลเตรยีมดินเพาะปลกู หลายจงัหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนอืตอนบน
เป็นอันต้องประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมไปท่ัวแผ่นฟ้า เนื่องจากชุมชนมี    
อาชีพหลกัคอื ปลกูขา้ว สบัปะรด และขา้วโพด ซึง่วถีิของชมุชนสว่นใหญ่ หลงัจาก
เกบ็เกีย่วผลผลติแลว้จะเตรยีมหนา้ดนิเพือ่ทำาการเกษตรในครัง้ตอ่ไป ดว้ยการเผา
ตอซังของพืชที่เหลืออยู่บนหน้าดิน รวมไปถึงวิถีการกำาจัดขยะของชุมชนส่วนใหญ่
อีกเช่นกัน ที่นิยมเผาท้ิงขยะ และเศษใบไม้ก่ิงไม้ใบหญ้าต่างๆ นานา ทั้งหมด        
ทั้งมวลน้ี เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นปัญหาหมอกควันท่ีชาวเหนือต้องประสบอยู่     
เป็นประจำาในทุกๆ ปี
 การเผาตอซังและขยะในครัวเรือนท้ิงเสียเป็นวิธีท่ีง่าย แต่ผลกระทบที่    
ตามมาถือว่าไม่คุ้ม เพราะจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า สถานการณ์
ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือนั้นสูงเกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ 
เช่น มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำาให้ระคายเคืองหรือแสบตา ส่งผลต่อสุขภาพจิต    
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ที่หมอกควันจะบดบังทัศนวิสัยใน  
การจราจร นำาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้
 หนึ่งในพ้ืนท่ีที่ต้องประสบกับปัญหาหมอกควันนี้คือ บ้านโป่งนำ้าตก   
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำานาและทำาไร่สับปะรด 
มีการเผาตอซังและกำาจัดวัชพืชด้วยการเผาจนเป็นวิถี ซึ่งผลท่ีได้รับก็คือปัญหา
หมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วชุมชน ส่งผลต่อสุขภาพและวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิต        
เป็นอย่างมาก
 ด้วยตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันท่ีมีต่อคนในชุมชน กอปรกับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก เข้ามา
ถึงชุมชน อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน หรือ ‘ครูเดียร์’ อาจารย์ประจำาสำานักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีได้ทำาโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำาบลบ้านดู่มานาน จึงได้ชักชวน ‘สภาเด็ก
และเยาวชนตำาบลบ้านดู่’ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ที่ทำากิจกรรมเก่ียวกับชุมชน
และเยาวชน ให้มาร่วมกันจัดทำา ‘โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ’ เพื่อรณรงค์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนว่าเป็นเร่ืองสำาคัญและมี     
ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยนอกจากการรณรงค์แล้ว กลุ่มยังมุ่งหวังท่ีจะ     
ทำากิจกรรมท่ีนำาไปสู่การลดการเผาตอซัง ขยะ และเศษวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก   
ที่ทำาให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ตลอดมา 
 “เป้าหมายของโครงการคือรณรงค์ให้คนในชุมชนลดการเผาขยะและ     
เศษใบไม้ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดควันหรือหมอกควัน แม้ว่าจะเป็นสาเหตุเล็กๆ 
แต่ถ้าคนท้ังประเทศเผากัน ย่ิงเผามากก็ย่ิงเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันมากข้ึน” 
กรกช ไกรสอน หรือ ‘ทีม’ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ กล่าวถึงเป้าหมาย
ของโครงการ
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หมอกควันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขนาด
รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จาก
ภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่า
พวกเรานา่จะแก้จากภายในสูภ่ายนอกมากกวา่ 
นั่นคือ เริ่มแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน
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 เพราะเห็นว่าปัญหาหมอกควันเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านควรรับรู้และทำาความเข้าใจ 
แกนนำาสภาเดก็ฯ จงึคิดทีจ่ะจดัเวทชีาวบ้านข้ึน เพ่ือชกัชวนให้ผูใ้หญ่หนัมาตระหนกั
ถึงปัญหาและโทษท่ีร้ายแรงของหมอกควันอันเกิดจากการเผาเศษใบไม้และซากพืช
ในไร่นาของชาวบ้านเอง 
 กระน้ัน ด้วยความที่ไม่เคยทำางานร่วมกับชาวบ้านมาก่อน ทำาให้แกนนำา
ค่อนข้างประหม่าเม่ือต้องติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน แต่กระน้ัน ด้วยการช่วยเหลือ
จากครูเดียร์ รวมท้ังความต้ังใจของแกนนำาเอง ก็ทำาให้พวกเขาผ่านความประหม่าน้ัน
มาได้
 การเตรยีมงานนัน้ สภาเด็กฯ ประชมุแบง่หน้าทีก่ารทำางานออกเปน็ 3 งาน
ด้วยกัน คือ
 งานติดตอ่ประสานงาน โดยเริม่หารอืและประสานความรว่มมอืกับ ผู้ใหญ่
ราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนำ้าตก ซึ่งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยดี ทั้งเรื่อง     
การจัดเวทีชาวบ้าน และอาสาช่วยประกาศออกทางเสียงตามสายในหมู่บ้านเพ่ือ
แจ้งให้ชาวบ้านเข้าร่วมเวทีพูดคุยในครั้งนี้ด้วย
 งานหาข้อมลู เปน็การเตรยีมข้อมลูสำาหรบัพูดคยุกับชาวบา้น โดยสมาชกิ
สภาเด็กฯ ได้ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล จนสามารถระบุช้ีชัดได้ว่า ปัญหาหมอกควันส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาเศษใบไม ้ขยะ และตอซงัพืช ตรงกับท่ีพวกเขาวิเคราะห์กันแตแ่รก 
และหมอกควันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะ           
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เกิดอาการหอบหืดในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน 
 งานจัดเตรียมเอกสารและเตรียมสถานท่ี เป็นงานท่ีสมาชิกสภาเด็กฯ ทุกคน
ได้มารว่มกนัชว่ยจัดเตรยีมสถานท่ี และเอกสารประกอบท่ีจะใชใ้นวนังานใหพ้รอ้ม

สร้างความร่วมมือ
ผ่านเวทีชาวบ้าน

เจอชาวบ้านท่ีเขาเห็นว่าเราทำาเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก 
ทำาให้กลุ่มเราได้กำาลังใจเพิ่มขึ้น
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ถึงวันจัดกิจกรรม มีชาวบ้านมาเข้าร่วมเวทีเป็นจำานวนมาก ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เปิดเวที
ด้วยคำาถามว่า “หมอกควันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรบ้าง?” เพื่อให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมผลกระทบที่ชาวบ้านนำาเสนอ เขียนเป็น Flow Chart 
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นเป็นภาพเดียวกัน
 จากน้ันจึงตั้งคำาถามเพ่ือหาสาเหตุว่า “หมอกควันเกิดจากใคร? เกิดจาก
อะไร? และมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร?” เม่ือชาวบ้านช่วยกันระดมความคิด
จนได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้ว จึงเกิดข้อตกลง
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนขึ้น 2 ข้อ คือ
 1. จะช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควัน 
 2. ลดการเผาเศษใบไม้ในครัวเรือนของตน 
 หลังจากจบเวที เด็กๆ ดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่
นอกจากความดีใจแล้ว อีกสิ่งที่เด็กๆ ได้รับก็คือ บทเรียนจากการทำางานคร้ังแรก 
ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้และจะนำาไปปรับแก้ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป
  “ไม่เคยทำางานร่วมกับชุมชนเลย พอได้ทำาแล้วจึงทำาให้เห็นจุดบกพร่อง     
ในการทำางานกับชุมชนว่า พวกเราต้องรู้จักการคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้   
ชาวบ้านเกิดความเชื่อถือที่จะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับโครงการ”          
ทมีกลา่วถึงสิง่ท่ีไดเ้รยีนรู ้พรอ้มขยายประเดน็ดว้ยว่า ตอ้งสือ่สารให้ชมุชนเข้าใจว่า 
สภาเด็กฯ ทำาอะไร เพ่ืออะไร และชุมชนจะได้อะไร โดยพยายามให้ชาวบ้านมา    
ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ความร่วมมือที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้
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 หลังจากจัดเวทีสร้างแนวร่วมแล้ว ก็ถึงเวลาของการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควันให้แก่ชุมชนในวงกว้าง สมาชิกสภาเด็กฯ และ
เยาวชนในชุมชนจึงนัดหมายรวมตัวกันในตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์ ออกเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามบ้าน เพื่อตอกย้ำ�กับชาวบ้านที่เข้าร่วมเวที และบอกต่อ
กับชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวที ว่าให้พยายามช่วยลดการเผา
ใบไม้ในครัวเรือนและตอซังตามไร่นา ซึ่งเป็นวิถีที่เกิดจากความเชื่อของชุมชน
 “เมือ่เราอธิบายก็ทำาใหช้าวบา้นเปลีย่นความเชือ่และความคิดเร่ืองการเผา
ตอซังข้าวไปได้ จากเม่ือก่อนท่ีชาวบ้านเช่ือว่า ข้ีเถ้าท่ีเกิดจากการเผาตอซังจะเป็นปุ๋ย 
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ แถมเม่ือเผาซังข้าวแล้ว หน้าดินและสัตว์ท่ีอยู่อาศัยในดิน
ก็ถูกทำาลายไป” ทีมเล่าให้ฟังถึงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเดินรณรงค์ 
 นอกจากให้ความรูเ้พ่ือเปลีย่นความคิดและความเชือ่แลว้ การเดนิรณรงค์
ตามบ้านนี้ยังเป็นการหาสมาชิกที่สมัครใจร่วมนำาใบไม้มาทำาปุ๋ยหมัก โดยเด็กๆ      
ได้แจกถุงดำาให้ชาวบ้านท่ีลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกทำาปุ๋ยหมัก เพ่ือไว้ใส่รวบรวม     
เศษใบไม้ก่ิงไม้สำาหรับไว้ใช้ทำาปุ๋ยหมัก โดยจากการเดินรณรงค์นี้ ทำาให้สภาเด็กฯ 
ได้สมาชิกที่เป็นครัวเรือนเข้าร่วมถึง 30 ครอบครัวเลยทีเดียว

 ขณะท่ี สัญญา จันทรวงศ์ หรือ ‘วอยด์’ หนึ่งในแกนนำา ก็ได้สะท้อนถึง     
การจัดเวทีว่า “พอได้ทำางานกับชุมชน ทำาให้รู้สึกเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น และจาก
เวทก็ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ปญัหาหมอกควันเปน็ปญัหาท่ีใหญม่ากขนาดรฐับาลยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จากภายนอกเข้าไปภายในพ้ืนที่ แต่ผมคิดว่าพวกเรา      
น่าจะแก้จากภายในสู่ภายนอกมากกว่า น่ันคือ เร่ิมแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชมุชน” 

ภารกิจเดินรณรงค์ 
เปลี่ยนใบไม้ ให้กลายเป็นปุ๋ย

โครงการที่เราทำาเป็นโครงการนำาร่องเพียง
หมู่บ้านเดียว...ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่
ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชท่ีเราจะลอง
ปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำาให้
คนอื่นไปปลูกต่อ



263

 การเดินรณรงค์นี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างแนวร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เด็กๆ เองก็ยังได้ความประทับใจและได้พัฒนาทักษะการ
เข้าหาชุมชนอีกด้วย
 “ตอนจะเริ่มเดินรณรงค์ ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร แต่พอได้ทำาแล้ว 
เจอชาวบ้านท่ีเขาเห็นว่าเราทำาเร่ืองส่ิงแวดล้อม ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก ทำาให้กลุ่มเราได้กำาลังใจเพ่ิมขึ้น          
ถือเป็นเร่ืองท่ีประทับใจมากๆ” สุดาพร สุทธลูน หรือ ‘ม้ิน’ เลขานุการสภาเด็กฯ เล่าถึง
ความประทับใจพลางอมยิ้ม 
 เชน่เดียวกับสมาชกิคนอืน่ๆ ท่ีนอกจากจะไดก้ำาลงัใจแลว้ ยังได้เปดิมมุมอง
ใหม่เกี่ยวกับการทำางานร่วมกับชุมชน เป็นการฝึกการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ดว้ยใจทีป่ราศจากทิฐ ิและมากกว่าน้ันคือ กิจกรรมน้ียังทำาใหเ้ดก็ๆ ได้พบปะพูดคยุ
กับผูใ้หญใ่นชมุชนอยา่งใกลช้ดิ ก่อเกิดเปน็ความสนทิสนมซึง่จะพัฒนาไปเปน็ความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันต่อไป
 เสร็จจากการเดินรณรงค์แล้ว ก็ถึงเวลาทำาให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของ
ขยะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ที่สามารถนำามาทำาเป็นปุ๋ยหมักได้ โดยใน
เวลาว่างของวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆ จะนัดหมายไปเก็บรวบรวมเศษใบไม้กิ่งไม้จาก 
30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ มาเทรวมใส่ในหลุมที่ขุดไว้เพ่ือหมัก      
เป็นปุ๋ย โดยมี ทักษ์ดนัย เรือนสังข์ หรือ ‘ท็อป’ หนึ่งในแกนนำาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมนี้
  “ทุกๆ วันนัด ไม่ว่าใครจะมาหรือไม่มา แต่ผมก็จะไปเก็บใบไม้ตามบ้าน    
ซึ่งจะมีกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัครมาช่วยงานเราด้วย ผมก็จะเป็นคนพาพวกเขาไป
ช่วยเก็บใบไม้ด้วยกัน ส่ิงท่ีผมได้จากการทำาแบบน้ี คือ ผมได้ทำาหน้าท่ีท่ีผมรับผิดชอบ 
และผมเห็นว่าการมาช่วยกันแบบนี้เป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพทั้งกับตัวเองและ    
ส่วนรวม อย่างน้อยๆ ชาวบ้านก็ลดการเผาลงได้บ้าง อากาศท่ีสูดเข้าไปก็ไม่มีควันพิษ 
เพราะเวลาเผาครั้งหนึ่ง ลมพัดไปทางไหน ก็เดือดร้อนทางนั้น” ท็อปกล่าว
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 จากกิจกรรมทำาปุ๋ยหมักข้างต้น น่าเสียดายว่ากว่าท่ีขยะใบไม้ในหลุม      
จะกลายเป็นปุ๋ย ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร จนเมื่อโครงการส้ินสุดลงแล้ว    
ปุ๋ยก็ยังหมักไม่ได้ที่ เด็กๆ จึงไม่ได้แจกปุ๋ยหมักให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กระน้ัน สภาเด็กฯ ก็ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแนะนำาวิธีทำาปุ๋ยหมักให้แก่
ชาวบ้านแทน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำาปุ๋ยหมักได้ด้วยตนเอง
 แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเสียดายก็คือ การทำาโครงการในครั้งนี้ ทำาให้เด็กๆ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำางานจริง และเติบโตขึ้นจากการผ่านพ้นปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาก็คือ การมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
ทำาให้การนัดหมายทำากิจกรรมคลาดเคลื่อน จนถึงขั้นล้มเลิกก็มี 
 “บางครัง้นัดกันไว้แลว้ เตรยีมงานไว้แลว้ แตท่กุคนตา่งไม่ว่าง ก็ตอ้งยกเลิก
นัดไป จะนัดกันทำากิจกรรมได้อีกทีก็เสียเวลามาก” ม้ินเล่าให้ฟังถึงปัญหาของสภาเด็กฯ 
ซึง่จากประสบการณ์ทำาใหพ้วกเขาเรยีนรูท้ีจ่ะจดัการกับปญัหาน้ีใน 2 แนวทาง คอื
  1.) ให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
 “ทอ็ปเปน็คนท่ีทำาใหม้ิน้เห็นว่า การลงมอืทำาโดยไมส่นใจว่าใครจะมาหรอื
ไมม่า เปน็ตวัอย่างท่ีพวกเราตอ้งทำาตาม เพราะถ้าเรามวัแตค่ดิว่ามาให้ครบทกุคน

ความสําเร็จกําลังก่อร่าง 
บนก้าวย่างของการเติบโต
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ถึงจะลงมือทำา หรือทำาไมคนน้ีไม่ทำา คนน้ันไม่ทำา ก็จะไม่ได้ทำางานเลย” ม้ิน             
ยกตัวอย่าง
 ขณะที่แนวทางท่ี 2.) นั้น คือ การจัดสรรหน้าท่ีให้เหมาะสมกับเวลาว่าง
ของแต่ละคน เช่น สุนิสา กันทะเตียน หรือ ‘บี’ ท่ีติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม
กับสภาเด็กฯ ได้ทุกครั้ง เพื่อนๆ ก็ได้มอบหมายหน้าที่สนับสนุนเบื้องหลังให้แก่เธอ
 “เมื่อบีไม่ว่างมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เช่น ไม่ได้ไปเดินรณรงค์ด้วย ไม่ได้
ไปเก็บขยะ เพ่ือนๆ ก็จะให้บีช่วยเตรียมเอกสาร เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังแทน ซึ่งบี
ก็ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่จนเสร็จ ถือว่าได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่งการ
มีความรับผิดชอบกับงานของตัวเองและกลุ่มจะช่วยให้งานสำาเร็จได้” บีกล่าวด้วย
รอยยิ้ม
 ด้วยเหตุน้ี นอกเหนือจากเนื้อหาสาระของกิจกรรมแล้ว การทำาโครงการ   
ยังเป็นเหมือนเวทีท่ีสมาชิกทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้การทำางานเป็นทีม ผ่านอุปสรรค
เรื่องการสละเวลาและความรับผิดชอบในหน้าท่ี และพร้อมจะเคลื่อนงานอนุรักษ์
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง และขยายผลความสำาเร็จออกไปในวงกว้างสืบไป 
 “โครงการท่ีเราทำาเปน็โครงการนำารอ่งเพียงหมูบ่า้นเดียว เราทำาเพ่ือทดสอบ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่
เราจะลองปลกูดู ถา้มนัเจรญิเตบิโตสวยงามก็จะทำาใหค้นอืน่ไปปลกูตอ่” ทมีท้ิงท้าย
ด้วยรอยยิ้ม

 ถึงวนัน้ี แมโ้ครงการจะส้ินสุดลง พร้อมๆ กับทีก่ารแก้ปญัหาหมอกควันของ
สภาเด็กฯ ยังเป็นการแก้ปัญหาในจุดเล็กๆ ท่ียังไม่สามารถขยายออกไปสู่ภาพใหญ่ได้ 
แต่ไม่อาจปฏิเสธว่า น่ีคือจุดเร่ิมต้นท่ีดีที่เยาวชนเห็นความสำาคัญของปัญหาและ
ลงมือทำา รณรงค์และขยายความรู้ไปสู่ชาวบ้านโป่งนำ้าตก ให้ได้รับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาหมอกควัน จนเกิดเป็นการร่วมกันหาข้อตกลงในการลดการเผาเศษใบไม้
และขยะในครวัเรอืน พรอ้มทัง้นำาเศษใบไมแ้ละก่ิงไมม้าทำาปุย๋หมกั แปรสภาพขยะ
ให้กลายเป็นของมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง
 จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำาให้ท้องฟ้าเหนือบ้านโป่งนำ้าตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง 
จ.เชียงราย ณ วันน้ี แม้หมอกควันจะยังไม่สลายหายไปเสียทีเดียว แต่หากเพ่งมองดีๆ 
จะรู้สึกถึงแผ่นฟ้าอันสดใสท่ีซ่อนตัวอยู่เบ้ืองหลัง รอเวลาในอีกไม่นานท่ีหมอกจะสลาย 
แล้วทุกคนก็จะได้ยิ้มให้กับแผ่นฟ้าอันสดใสบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง
 เด็กๆ ขอสัญญา...
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

มีก�รเผ�ตอซัง เศษวัชพืช และ

ขยะ ทำ�ให้มีหมอก และมีผลต่อ

สุขภ�พ

จัดเวทีช�วบ้�น เพื่อให้รับรู้

ปัญห�หมอกควัน
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ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญห�ก�รเผ�

เศษใบไม้

เปิดเวทีนำ�เสนอเพื่อให้ชุมชน

เข้�ใจเรื่องปัญห�หมอกควัน

เดินรณรงค์ประช�สัมพันธ์

ต�มบ้�น และนำ�เศษใบไม้

ม�ทำ�ปุ๋ยหมัก



“ก่อนทำาโครงการผมไมรู้่ว่าจะเร่ิมทำาอย่างไร กลวัวา่เราจะแก้ปญัหา
ได้ไหม ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าชาวบ้านจะ
เชือ่ในสิง่ท่ีเราทำาหรอืเปล่า แตเ่มือ่ไดเ้ข้าร่วมอบรมพัฒนาทกัษะตา่งๆ 
จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ก็ทำาให้ผมเกิดทักษะและความรู้ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ รู้จักวิธีท่ีจะทำาให้โครงการของเรา
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ได้เรียนรู้การประชุมวางแผนการ
ทำางาน เสร็จจากงานก็ประชุมสรุปงาน ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับ และช่วยเหลือเพ่ือนท่ีลำาบาก ได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันโดยอยู่ภายใต้เหตุผลท่ีเหมาะสม ได้ฝึกทักษะการทำางาน
เป็นทีมกับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม และการทำางานร่วมกับชุมชน ซึ่งโชคดีที่
ผูใ้หญใ่นชมุชนใหก้ารสนบัสนุนและใหค้ำาแนะนำา ทำาให้ผมกลา้ท่ีจะ
เข้าหาผู้ใหญ่ เม่ือผู้ใหญ่แนะนำาเราก็สามารถทำางานได้บรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น”

“หลงัจากทำาโครงการ ทศันคตเิปลีย่นแปลงไปมาก จากการลงชมุชน
ทำางานร่วมกับชาวบ้าน เห็นภาพความรักและความร่วมมือกัน ทำาให้ทิฐิ
ท่ีเราเคยมีมันหายไป เข้าใจแล้วว่าคนเราความคิดอาจจะไม่เหมือนกัน 
มาอยู่รวมกันหลายคนก็หลายมุมมอง หลายความคิด หลายแง่คิด 
การทำางานกับท้ังชุมชนและทีมทำาให้ตัวเองเปิดใจยอมรับฟังในส่ิงท่ี
คนอืน่พูดในสิง่ทีค่นอืน่เปน็ แลว้กลบัมามองตวัเอง ไดฝ้กึการควบคมุ
อารมณ์ เพราะว่าเราไดพ้บปะคนเยอะขึน้ ตอ้งตดิตอ่ประสานงานกับ
หลายฝ่าย นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการฝึกความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
รูจ้กัท่ีจะรกัและหวงแหนธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตอบแทน
สิ่งที่ได้รับมาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผู้ให้บ้าง”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

กรกช ไกรสอน (ทีม)
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

สุด�พร สุทธลูน (มิ้น)  
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ 
คณะสังคมศาสตร์ เอกวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



“จากที่เคยเรียนด้านสิ่งแวดล้อมมา   
จึงเกิดความประทับใจและอยากเป็น
ส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แม้จะเป็นเพียงหน่ึงกำาลัง แต่อย่างน้อย
ก็อาจช่วยสิ่งแวดล้อมได้”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

กันย์ธนัญ สุชิน (เดียร์)
อาจารย์สำานักวิชาสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงก�รหมอกควัน มหันตภัยเงียบ   
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านดู่ จ.เชียงราย

หัวหน้�โครงก�ร
นายกรกช ไกรสอน
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
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

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2. นายราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนำ้าตก  
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก


