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18

‘ฉัตรวาริน’ วันที่สายนํ้าเปลี่ยนไป
เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

‘นา้ํ ตก’ เป็นทัง้ ระบบนิเวศทีส่ �ำ คัญของพืชพันธุแ์ ละสัตว์ปา่ เป็นทัง้ แหล่งนา้ํ
สำ�หรับชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยรอบ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีช่ ว่ ยสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่
ด้วยเหตุนี้ เมื่อนํ้าตกเสื่อมโทรมลงและเต็มล้นไปด้วยขยะ ระบบนิเวศและ
ชุมชนในพื้นที่ต่างก็ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
เยาวชนกลุม่ หนึง่ ในพืน้ ที่ อ.สุไหงปาดี ได้ลกุ ขึน้ มาเป็นแกนหลักในการรักษา
และฟื้นฟูนํ้าตกที่เคยสวยงามของชุมชน ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของคน สัตว์ และ
ระบบนิเวศในพื้นที่อีกครั้ง
เชิญชวนคุณผูอ้ า่ นล่องใต้สจู่ งั หวัดใต้สดุ ของสยามประเทศ ไปดูกนั ว่าเยาวชน
กลุ่มนี้เขาได้ช่วยฟื้นฟูนํ้าตกกันอย่างไร?
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‘ฉัตรวาริน’
จากธารแสนงาม สู่ลำ�นํ้าแห่งขยะ
‘นาํ้ ตกฉัตรวาริน’ ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี ถือเป็น
แหล่งต้นนา้ํ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตนา้ํ ประปาให้คนทัง้ อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อปุ โภคบริโภค
มายาวนาน อีกทัง้ ด้วยความสวยงาม ก็ท�ำ ให้นาํ้ ตกแห่งนีเ้ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญ
ของ จ.นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเทีย่ วจากประเทศมาเลเซีย
ที่นิยมมาท่องเที่ยวในเทศกาลสำ�คัญต่างๆ อยู่เนืองๆ
“หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำ�ให้นา้ํ ตกฉัตรวาริน
จากทีเ่ คยเป็นนํา้ ตกทีง่ ดงามกลับกลายเป็นสายนํา้ ทีม่ ขี ยะกลาดเกลือ่ น ไม่มใี ครดูแล
กลุม่ เยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จึงลุกขึน้ มาปกป้องสายนํา้ ของบ้านตัวเอง ด้วยการ
ปลุกสำ�นึกของทุกคนให้หันกลับมาสนใจดูแลนํ้าตก” โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง
หรือ ‘ครูอาวี’ ครูการศึกษานอกโรงเรียน อ.สุไหงปาดี และทีป่ รึกษาของกลุม่ กล่าวถึง
แรงบันดาลใจที่ทำ�ให้กลุ่มเยาวชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรนํ้าในพื้นที่บ้านเกิด
ของตัวเอง
จนกระทั่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียน ได้รวมตัวกัน
ไปเที่ยวนํ้าตกฉัตรวาริน และเกิดคำ�ถามขึ้นว่า “ทำ�ไมขยะที่นี่เยอะจัง”
จากสภาพอันเสื่อมโทรมของนํ้าตกที่ได้พบเห็น ทำ�ให้กลุ่มเยาวชนเกิด
ความรูส้ กึ อยากแก้ปญ
ั หาขยะให้แก่นา้ํ ตกของบ้านเกิด จึงเกิดการรวมตัวและก่อตัง้
เป็น ‘กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี’ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
ซึง่ ปัญหาขยะเกลือ่ นนา้ํ ตกมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำ�นึกของนักท่องเทีย่ ว
และคนในชุมชน ทีไ่ ม่เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังขาดความรู้
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะบนแหล่งต้นนํ้า ส่งผลต่อความสะอาดของ
พื้นที่กลางนํ้าและปลายนํ้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
กลุ่มเยาวชนพงลีแปจึงได้วางเป้าหมายในการทำ�กิจกรรมของกลุ่มไว้ที่
การสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพืน้ ที่ ให้หนั มารักษาและฟืน้ ฟูนา้ํ ตก
ฉัตรวารินเป็นสำ�คัญ และมีกจิ กรรมด้านอืน่ ๆ เป็นส่วนเสริม ดังที่ อานันต์ ดือราแม
หรือ ‘ดี’ ประธานกลุ่ม กล่าวไว้ว่า
“เป้าหมายของกลุ่ม คือ ทำ�ให้เยาวชนและคนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์
ป่าต้นนํ้า หันมาช่วยกันจัดการปัญหาขยะบนนํ้าตกฉัตรวาริน

เป็นการฝึกความอดทน บริหารจัดการ
และต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาสูงมาก
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สร้างแนวร่วม
ดูแลรักษานํ้าตก
ด้วยแนวคิดทีว่ า่ นาํ้ ตกฉัตรวารินเป็นสมบัตขิ องทุกคน ดังนัน้ หน้าทีใ่ นการ
ช่วยกันดูแลรักษานํ้าตกจึงไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นแนวคิดที่ ‘โครงการปลูกใจ...เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตก
ฉัตรวาริน’ นำ�มาใช้ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาช่วยกัน
จัดการขยะบนนํ้าตกฉัตรวาริน
กลุม่ เริม่ ต้นด้วยการจัดเวทีประชาคม โดยดึงชุมชนและหน่วยงานราชการ
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะบนนํ้าตก
ฉัตรวาริน เพื่อนำ�ไปสู่ความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลขยะอย่างยั่งยืน โดย
มีหมุดหมายแรกอยู่ที่การปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ไว้สำ�หรับเป็นจุดพักและจัดการ
ขยะบนนํ้าตก
กลุม่ ได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มาร่วมเวที แต่ดว้ ยภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานค่อนข้างรัดตัว และเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำ�ให้กลุ่มต้องจัดเวที
ถึง 2 ครัง้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีกไ็ ด้รบั การตอบรับทีด่ ี มีผใู้ หญ่บา้ น องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ชาวบ้าน และตัวแทนอุทยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี มาเข้าร่วม
โดยมีดี ครูอาวี และผูใ้ หญ่ในพืน้ ทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการหลักในเวที และมี อารีซา เจ๊ะสือแม
หรือ ‘ลา’ แกนนำ�กลุ่ม คอยช่วยบันทึกการประชุม
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บรรยากาศการประชุมหารือในเวทีนนั้ ผูเ้ ข้าร่วมมีแนวความเห็นไม่ตรงกัน
โดยมองว่ามีคนที่รับผิดชอบดำ�เนินงานในส่วนนี้อยู่แล้ว และข้อเสนอของกลุ่ม
จะเป็นการเพิม่ ภาระจากงานทีร่ บั ผิดชอบอยูเ่ ดิม แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายเวทีกไ็ ด้
ข้อตกลงและวางแนวทางการทำ�งานร่วมกันระหว่างเยาวชน ชาวบ้านในชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การบริหารส่วนตำ�บล และเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี
โดยจัดแบ่งหน้าทีก่ ารทำ�งานออกเป็นส่วนๆ คือ การเก็บและคัดแยกขยะเป็นหน้าทีข่ อง
เยาวชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) และชาวบ้านช่วยกันดูแล การกำ�จัด
ขยะมีองค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นผู้จัดการ และการนำ�ขยะที่สามารถขายได้มา
ขายต่อ มีชาวบ้านและ ชรบ. เป็นผู้จัดการ
เมื่อมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบกันเสร็จแล้ว กลุ่มก็ได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงโรงเรือนคัดแยกขยะบนนาํ้ ตกฉัตรวาริน โดยได้รบั อนุญาตให้ใช้อาคารของ
อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี แต่แล้วในขณะที่โรงเรือนคัดแยกขยะกำ�ลังเป็นรูป
เป็นร่าง ปัญหาใหญ่กเ็ กิดขึน้ เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นผูใ้ หญ่บา้ น จากเดิมทีผ่ ใู้ หญ่บา้ น
คนเก่าให้ความร่วมมือกับกลุม่ เป็นอย่างดี แต่ผใู้ หญ่บา้ นคนใหม่ยงั ไม่เข้าใจแนวคิด
ในการทำ�งานของกลุ่ม จึงไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้ใช้อาคารทั้งที่ได้
ขออนุญาตจากทางอุทยานฯ ไว้แล้ว โดยให้เหตุผลว่า โรงเรือนคัดแยกอยูด่ า้ นหน้า
อาคาร จะทำ�ให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม และต้องการใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่จอดรถ
มากกว่า โรงเรือนคัดแยกขยะที่ตั้งใจไว้จึงยังไม่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จได้
“ในส่วนนีเ้ ป็นการฝึกความอดทน การบริหารจัดการ และต้องใช้ทกั ษะการ
แก้ปญ
ั หาสูงมาก” ครูอาวีสรุปถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ กลุม่ ต้องร่วมใจกันหาทางออก
ต่อไป
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ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์
ได้พดู ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจ ผมรูส้ กึ ดีใจทีเ่ ห็น
นักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย
รณรงค์ ให้แนวคิด
ปลูกฝังจิตสำ�นึก
แม้การสร้างแนวร่วมในการฟื้นฟูดูแลนํ้าตกยังไม่สามารถก่อร่างสร้าง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กลุ่มก็ไม่ย่อท้อ ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ‘เผยแพร่
แนวคิด ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำ�นึกในการดูแลรักษานํ้าตกฉัตรวาริน ให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง’ คือ
1. การรณรงค์ ท างวิ ท ยุ ชุ ม ชน โดยทุ ก ๆ วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เวลา
16.00 - 17.00 น. กลุม่ ได้รบั โอกาสจาก สวท.สุไหงโกลก 106.5 Mz ให้ไปจัดรายการ
‘เยาวชนพงลีแปฯ หัวใจอนุรักษ์’ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มและให้ความรู้เรื่อง
ขยะและสิง่ แวดล้อม มีครูอาวีและดีเป็นผูด้ �ำ เนินรายการหลัก และมีนอ้ งๆ จากกลุม่
ผลัดเปลีย่ นกันมาเป็นผูร้ ว่ มรายการ โดยจะมีการแบ่งหน้าทีใ่ นกลุม่ ว่า สัปดาห์ไหน
ใครต้องมาร่วมรายการ คนนั้นก็จะต้องเตรียมเนื้อหาที่จะพูด และจะมีฝ่ายดูแล
ของรางวัลสำ�หรับช่วงการร่วมสนุกหน้าไมค์ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจจาก
แฟนรายการเป็นอย่างดี
เนื้อหาในรายการจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆ เช่น ช่วงร้อยวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม
ช่วงหน้าไมค์ และช่วงเรารักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่มเข้ามาในระหว่าง
การทำ�โครงการ ซึง่ ผลจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรูท้ �ำ ให้ผฟู้ งั ได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง
สิ่ ง แวดล้ อ มและขยะควบคู่ ไ ปกั บ ความบั น เทิ ง และเยาวชนในกลุ่ ม เองก็ ไ ด้
ประสบการณ์ ได้ความรูจ้ ากสิง่ ทีต่ นเองค้นคว้าเพือ่ เตรียมมาพูดในรายการ เป็นการ
ฝึกพูดไปในตัว และฝึกเรื่องการใช้เสียงและการเล่าเรื่องราว
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้แก่นักท่องเที่ยวบนนํ้าตกฉัตรวาริน มีการจัดขึ้น
ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเยาวชนในกลุ่มจะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง
ให้ความรู้ เดินถือป้ายรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ และเดินเก็บขยะไปพร้อมๆ กัน
โดยกิจกรรมนี้ดีรับหน้าที่เป็นทั้งผู้ประสานงาน ออกแบบป้ายรณรงค์ และพิธีกรที่
ให้ความรู้โดยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง มีครูอาวี ลา และเพื่อนในกลุ่มบางคน
มาคอยสับเปลีย่ นช่วยเป็นพิธกี รบ้าง โดยทีล่ าเองนัน้ ก็จะคอยช่วยดูแลเรือ่ งสวัสดิการ
ด้วยอีกส่วนหนึ่ง
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ผลตอบรับจากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว
กลุ่มยังได้ช่วยกันเก็บขยะ ทำ�ให้นํ้าตกสะอาดขึ้นด้วย แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วน
ทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ ขณะทีบ่ างส่วนก็น�ำ ขยะมาให้กบั ทางกลุม่ เพราะมองทางกลุม่
เป็นคนเก็บขยะ แต่อย่างน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจจากกิจกรรมนี้ก็คือ เยาวชน
ในกลุม่ เกิดพัฒนาการในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ทักษะการสือ่ สารกับชุมชน
“ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ ได้พูดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ
ผมรู้สึกดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย” ดีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ
ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องของ
ความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรู้
สร้างแกนนำ�เด็กขึน้ มาแทนรุน่ ปัจจุบนั ทีจ่ ะแบ่ง
การทำ�งานอย่างเป็นระบบ
เจาะกลุ่มเยาวชน
สร้างคนพันธุ์อนุรักษ์
นอกจากรณรงค์ผา่ นวิทยุชมุ ชนและรณรงค์ในพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาจริงแล้ว
กลุม่ ยังมุง่ สร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในพืน้ ทีม่ าเป็นแนวร่วมจัดการขยะบนนํา้ ตก
ฉัตรวาริน ด้วยกิจกรรมสร้างแกนนำ�เยาวชน ทีเ่ ป็นการลงพืน้ ทีอ่ บรมให้ความรูเ้ รือ่ ง
ปัญหาขยะบนนา้ํ ตกฉัตรวาริน ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบ
นํา้ ตก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโผลง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านโคกตา
และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง 257 คน
กิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มได้ออกแบบใบงานเรื่องขยะให้เด็กๆ ได้ระดมสมอง
ฝึกวิธีคิดและนำ�เสนอ สอดแทรกการเล่นเกมสันทนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ซึ่งมีดีทำ�หน้าที่เป็นกระบวนกรดำ�เนินกิจกรรม สลับกับเพื่อนๆ ที่ขึ้นมา
ช่วยกันให้ความรู้น้องๆ ขณะที่ครูอาวีจะคอยสนับสนุนเรื่องสื่อให้ความรู้ และลา
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คอยช่วยดูแลเรือ่ งสวัสดิการร่วมกับเพือ่ นๆ สมาชิกในกลุม่ โดยนอกจากกิจกรรมให้
ความรู้ควบคู่สันทนาการแล้ว ยังมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจอยากเป็นแกนนำ�
เยาวชน ให้สมัครเข้าร่วม ‘ค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน’ เพื่อร่วม
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และร่วมรณรงค์เรื่องขยะต่อไปอีกด้วย
กิจกรรมโดยภาพรวมดำ�เนินไปได้ด้วยดี มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม
จำ�นวนมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงาน ที่หนังสือขอความร่วมมือจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถูกส่งต่อไปถึงบางโรงเรียนและอาจารย์บางท่าน
นักเรียนบางห้องจึงไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมอย่างน่าเสียดาย
อย่างไรก็ตาม กลุ่มก็ยังได้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำ�จำ�นวนมาก
ซึง่ ก็ได้น�ำ ไปสูก่ ารจัดค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธุร์ กั ษ์นาํ้ ตกฉัตรวารินขึน้ เป็นเวลา 3 วัน
2 คืน ถึงแม้วา่ ในวันเริม่ ค่ายจะมีเหตุระเบิดเกิดขึน้ ใกล้ๆ กับสถานทีจ่ ดั ค่าย แต่ดว้ ย
ความมุง่ มัน่ ของแกนนำ�กลุม่ ทีพ่ ดู เป็นเสียงเดียวกันว่า “เตรียมงานกันมาขนาดนีแ้ ล้ว
ก็จดั เถอะ” ก็ท�ำ ให้คา่ ยเดินหน้าต่อไป แม้จะมีผปู้ กครองของนักเรียนบางคนเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย พาบุตรหลานกลับไปก่อน แต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุ
ความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก และค่ายก็ดำ�เนินต่อไปจนเสร็จสิ้น
กิจกรรมภายในค่ายนั้น เด็กๆ ได้ฝึกระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านการลงสำ�รวจสภาพของลำ�นํ้าด้วยกระบวนการ
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ผมใช้ทกั ษะทีต่ นเองมีคอื การเล่นปันจักสีลตั . .
มาฝึกสอนให้กับสมาชิกกลุ่ม...ทำ�ให้เด็กๆ
มีกิจกรรมได้ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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นักสืบสายนํา้ เชือ่ มโยงกับระบบนิเวศป่า ก่อนลงมือรวมพลังกันทำ�ป้ายรณรงค์และ
เก็บขยะบนนาํ้ ตกฉัตรวารินด้วย ซึง่ แม้การจัดค่ายจะมีอปุ สรรคอยูบ่ า้ ง ในเรือ่ งของ
ทีพ่ กั วิทยากรทีเ่ ชิญไว้ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรม และการบริหารเวลาไม่สมั พันธ์กบั
กระบวนการ ทำ�ให้ไม่สามารถสอดแทรกเนื้อหาได้ครบถ้วนดังที่ตั้งใจ แต่โดย
ภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่ายประสบความสำ�เร็จ เกิดเครือข่ายแนวร่วมรุ่นพี่รุ่นน้อง
นักอนุรักษ์ขึ้น และถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกที่ครูอาวีปล่อยให้เยาวชนเป็นผู้จัดการ
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบงานกันด้วยตัวเองอีกด้วย
“การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งของความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรูท้ จี่ ะแบ่งการทำ�งาน
อย่างเป็นระบบ ฝึกทำ�งานรณรงค์ และฝึกพูดในรายการวิทยุ” ลากล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจ
สิง่ เหล่านีค้ อื ความเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ของทัง้ เยาวชน ชุมชน และ
นํา้ ตกฉัตรวาริน ซึง่ แน่นอนว่าการอนุรกั ษ์จะยังไม่สนิ้ สุดลงแค่นี้ เพราะด้วยจิตสำ�นึก
ที่เปี่ยมล้น ทำ�ให้กลุ่มพร้อมจะดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้
นํ้าตกฉัตรวารินกลับมาอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็นแหล่งต้นนํ้าที่คนใน
อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อปุ โภคบริโภค และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญของ จ.นราธิวาส
สืบไปตราบนาน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ปัญหาขยะที่นํ้าตกฉัตรวาริณ
มีมากขึ้นเรื่อยๆ และขาดการ
จัดการ
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เยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จัดเวที
ประชาคมและปรับปรุงโรงเรือน
คัดแยกขยะบนน้ำ�ตก

รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ชุมชน
และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้เป็นที่
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
อานันต์ ดือราแม (ดี)

ประธานกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

“การได้มาทำ�กิจกรรมทำ�ให้ได้รู้ ได้ท�ำ และได้เห็นว่าเราสามารถดูแล
บ้านเกิดของเราได้ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน เช่น การทิ้งขยะ คัดแยก
ขยะ ไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านค้าถ้าไม่จำ�เป็น ใช้ถุงผ้าแทน ใช้ผ้า
แทนกระดาษทิชชู อีกทั้งทักษะต่างๆ ก็พัฒนาขึ้น อย่างเรื่องความ
กล้าแสดงออก เมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้า แสดงออก แต่หลังจาก
ทำ�กิจกรรมกับน้องๆ ทำ�ให้กล้าทำ� กล้าแสดงออก และกล้าคิดมากขึน้
ตอนนีไ้ ด้มานำ�สันทนาการเอง สามารถบรรยายเรือ่ งนา้ํ ตก เรือ่ งขยะได้
รวมถึงเขียนโครงการได้ด้วย”
อารีซา เจ๊ะสือแม (ลา)

ผู้ประสานงานและการเงินกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ

“ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ จากการทำ�โครงการ จากเดิม
ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องขยะ และยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
แต่หลังจากทำ�โครงการ ทำ�ให้มีความรู้เรื่องการกำ�จัดขยะ เห็น
แนวทางที่จะทำ�ให้นํ้าตกสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เช่น จากเดิมเป็นคนไม่มั่นใจ ไม่ค่อยกล้าคิด ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก ทุ ก ครั้ ง ที่ จั ด กิ จ กรรมจะตื่ น เต้ น มาก เพราะยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์และยังไม่กล้าทีจ่ ะลงมือทำ� แต่หลังจากได้ท�ำ โครงการ
ก็มคี วามมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ กล้าทีจ่ ะประสานงานกับผูใ้ หญ่ของ
ทางอุทยานแห่งชาติ จิตใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อเห็นพลังของน้องที่เริ่ม
เปลีย่ นแปลง เมือ่ ได้เห็นเยาวชนและคนในชุมชนมีสว่ นร่วมทีจ่ ะดูแล
นํ้าตกของเรา”

282

ปลูกใจรักษ์โลก

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง (อาวี)
อาจารย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

ครูอาวีมีบทบาทในการสอนสิ่งต่างๆ
ผ่านการลงมือทำ�งานจริง ให้เยาวชน
ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองผ่านการทำ�
กิจกรรม และช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ของเยาวชนด้วยการลงไปร่วมทำ�งาน
กับเยาวชน
“อยากให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อมให้มากขึน้ และอยากสร้าง
แกนนำ�เยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนในพืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
รักษ์และหวงแหนบ้านเกิด โดยการ
ทำ�งานร่วมกับเยาวชน ต้องเปิดใจและ
ให้โอกาสว่า บางงานเด็กๆ ก็สามารถ
ทำ � เองได้ โดยที่ เ ราคอยดู อ ยู่ ห่ า งๆ
เวลามี ปั ญ หาต่ า งๆ ก็ นำ � มาคุ ย กั น
ในกลุ่ม”

โครงการปลูกใจ…เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
หัวหน้าโครงการ
นายอานันต์ ดือราแม
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอารีซา เจ๊ะสือแม
2. นายอิสซัน อูมา
3. นายอานูวา ตาเฮ
4. นายอาลีมิง สตาปอ
5. นางสาวยามีละห์ นารอเอ็ง
6. นายอานูวา อูเซ็ง
7. นายมะดิง สือแม
8. นายมาหามะกอรี ยูโซ๊ะ
9. นายอาปีเด็น หะยีมามะ
10. นางสาวบิสมี ระเด่นมนตรี
11. นายมะรีดวน กะจิ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี
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