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	 ‘นำา้ตก’	เป็นท้ังระบบนิเวศท่ีสำาคัญของพืชพันธ์ุและสัตว์ป่า	เป็นท้ังแหล่งนำา้
สำาหรบัชุมชนทีอ่ยู่อาศยัโดยรอบ	และยังเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว	ทีช่่วยสนบัสนนุด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่
	 ด้วยเหตุนี้	 เมื่อนำ้าตกเสื่อมโทรมลงและเต็มล้นไปด้วยขยะ	ระบบนิเวศและ
ชุมชนในพื้นที่ต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
	 เยาวชนกลุ่มหน่ึงในพ้ืนท่ี	อ.สุไหงปาดี	ได้ลุกข้ึนมาเป็นแกนหลักในการรักษา
และฟื้นฟูนำ้าตกที่เคยสวยงามของชุมชน	 ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของคน	 สัตว์	 และ
ระบบนิเวศในพื้นที่อีกครั้ง
	 เชิญชวนคุณผู้อ่านล่องใต้สู่จังหวัดใต้สุดของสยามประเทศ	ไปดูกันว่าเยาวชน
กลุ่มนี้เขาได้ช่วยฟื้นฟูนำ้าตกกันอย่างไร?

18
‘ฉัตรวารนิ’ วันที่สายนำ้าเปลี่ยนไป 
เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
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‘ฉัตรวาริน’ 
จากธารแสนงาม สู่ลํานํ้าแห่งขยะ

 ‘นำา้ตกฉตัรวารนิ’ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนทีอุ่ทยานแหง่ชาตบิโูด-สไุหงปาด ีถือเปน็
แหล่งต้นนำา้หลักท่ีใช้ในการผลิตนำา้ประปาให้คนท้ัง อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อุปโภคบริโภค
มายาวนาน อกีทัง้ดว้ยความสวยงาม ก็ทำาใหน้ำา้ตกแหง่นีเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วสำาคญั
ของ จ.นราธิวาส และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมไปถึงนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศมาเลเซยี 
ที่นิยมมาท่องเที่ยวในเทศกาลสำาคัญต่างๆ อยู่เนืองๆ
 “หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำาให้นำา้ตกฉัตรวาริน 
จากท่ีเคยเป็นนำา้ตกท่ีงดงามกลับกลายเป็นสายนำา้ท่ีมีขยะกลาดเกล่ือน ไม่มีใครดูแล 
กลุม่เยาวชนพงลแีป สไุหงปาดี จงึลกุขึน้มาปกปอ้งสายนำา้ของบา้นตวัเอง ดว้ยการ
ปลุกสำานึกของทุกคนให้หันกลับมาสนใจดูแลนำ้าตก” โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง 
หรือ ‘ครูอาวี’ ครูการศึกษานอกโรงเรียน อ.สุไหงปาดี และท่ีปรึกษาของกลุ่ม กล่าวถึง
แรงบันดาลใจท่ีทำาให้กลุ่มเยาวชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรนำ้าในพ้ืนที่บ้านเกิด
ของตัวเอง 
 จนกระทั่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งท่ีเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ได้รวมตัวกัน   
ไปเที่ยวนำ้าตกฉัตรวาริน และเกิดคำาถามขึ้นว่า “ทำาไมขยะที่นี่เยอะจัง” 
 จากสภาพอันเสื่อมโทรมของนำ้าตกท่ีได้พบเห็น ทำาให้กลุ่มเยาวชนเกิด
ความรู้สึกอยากแก้ปัญหาขยะให้แก่นำา้ตกของบ้านเกิด จึงเกิดการรวมตัวและก่อต้ัง
เป็น ‘กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี’ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 
 ซ่ึงปัญหาขยะเกล่ือนนำา้ตกมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำานึกของนักท่องเท่ียว
และคนในชุมชน ท่ีไม่เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังขาดความรู้
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะบนแหล่งต้นนำ้า ส่งผลต่อความสะอาดของ
พื้นที่กลางนำ้าและปลายนำ้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง 
 กลุ่มเยาวชนพงลีแปจึงได้วางเป้าหมายในการทำากิจกรรมของกลุ่มไว้ท่ี
การสร้างจิตสำานึกให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพ้ืนท่ี ให้หันมารักษาและฟ้ืนฟูนำา้ตก
ฉัตรวารนิเป็นสำาคญั และมกิีจกรรมดา้นอืน่ๆ เปน็สว่นเสรมิ ดงัที ่อานันต ์ดอืราแม 
หรือ ‘ดี’ ประธานกลุ่ม กล่าวไว้ว่า 
 “เป้าหมายของกลุ่ม คือ ทำาให้เยาวชนและคนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์     
ป่าต้นนำ้า หันมาช่วยกันจัดการปัญหาขยะบนนำ้าตกฉัตรวาริน 

เป็นการฝึกความอดทน บริหารจัดการ 
และต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาสูงมาก
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สร้างแนวร่วม
ดูแลรักษานํ้าตก

 ด้วยแนวคิดทีว่า่นำา้ตกฉตัรวารินเปน็สมบตัขิองทกุคน ดงัน้ัน หน้าทีใ่นการ
ช่วยกันดูแลรักษานำ้าตกจึงไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหน่ึง แต่ทุกคนต้องเข้ามา     
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นแนวคิดที่ ‘โครงการปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรักษ์นำ้าตก      
ฉัตรวาริน’ นำามาใช้ เพ่ือดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาช่วยกัน
จัดการขยะบนนำ้าตกฉัตรวาริน
 กลุม่เริม่ตน้ด้วยการจดัเวทีประชาคม โดยดงึชมุชนและหน่วยงานราชการ
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะบนนำ้าตก       
ฉัตรวาริน เพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลขยะอย่างยั่งยืน โดย
มีหมุดหมายแรกอยู่ที่การปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ไว้สำาหรับเป็นจุดพักและจัดการ
ขยะบนนำ้าตก  
 กลุ่มได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มาร่วมเวที แต่ด้วยภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานค่อนข้างรัดตัว และเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำาให้กลุ่มต้องจัดเวที
ถึง 2 ครัง้ แตอ่ย่างไรก็ตาม การจดัเวทีก็ไดรั้บการตอบรับทีด่ ีมผีูใ้หญ่บา้น องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล ชาวบา้น และตวัแทนอทุยานแหง่ชาตบิโูด-สไุหงปาด ีมาเข้าร่วม 
โดยมีดี ครูอาวี และผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ีเป็นผู้ดำาเนินการหลักในเวที และมี อารีซา เจ๊ะสือแม 
หรือ ‘ลา’ แกนนำากลุ่ม คอยช่วยบันทึกการประชุม
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 บรรยากาศการประชมุหารอืในเวทีน้ัน ผูเ้ขา้ร่วมมแีนวความเหน็ไมต่รงกัน 
โดยมองว่ามีคนที่รับผิดชอบดำาเนินงานในส่วนนี้อยู่แล้ว และข้อเสนอของกลุ่ม      
จะเป็นการเพ่ิมภาระจากงานทีร่บัผดิชอบอยู่เดมิ แตอ่ย่างไรก็ตาม สดุท้ายเวทก็ีได้
ข้อตกลงและวางแนวทางการทำางานร่วมกันระหว่างเยาวชน ชาวบ้านในชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
โดยจัดแบ่งหน้าท่ีการทำางานออกเป็นส่วนๆ คือ การเก็บและคัดแยกขยะเป็นหน้าท่ีของ
เยาวชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และชาวบ้านช่วยกันดูแล การกำาจัด
ขยะมีองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นผู้จัดการ และการนำาขยะที่สามารถขายได้มา
ขายต่อ มีชาวบ้านและ ชรบ. เป็นผู้จัดการ
 เมื่อมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบกันเสร็จแล้ว กลุ่มก็ได้ดำาเนินการ
ปรบัปรงุโรงเรอืนคดัแยกขยะบนนำา้ตกฉตัรวารนิ โดยได้รบัอนุญาตให้ใชอ้าคารของ
อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี แต่แล้วในขณะที่โรงเรือนคัดแยกขยะกำาลังเป็นรูป
เป็นร่าง ปัญหาใหญ่ก็เกิดข้ึน เม่ือมีการปรับเปล่ียนผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมท่ีผู้ใหญ่บ้าน
คนเก่าให้ความรว่มมอืกับกลุม่เป็นอย่างดี แต่ผูใ้หญ่บา้นคนใหมยั่งไมเ่ข้าใจแนวคดิ
ในการทำางานของกลุ่ม จึงไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้ใช้อาคารทั้งที่ได้
ขออนญุาตจากทางอทุยานฯ ไว้แลว้ โดยให้เหตุผลว่า โรงเรือนคดัแยกอยู่ดา้นหนา้
อาคาร จะทำาให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม และต้องการใช้พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นท่ีจอดรถ
มากกว่า โรงเรือนคัดแยกขยะที่ตั้งใจไว้จึงยังไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จได้
 “ในสว่นนีเ้ปน็การฝกึความอดทน การบรหิารจดัการ และตอ้งใชท้กัษะการ
แก้ปญัหาสงูมาก” ครอูาวีสรปุถึงปญัหาทีเ่กิดขึน้ ซึง่กลุม่ตอ้งรว่มใจกนัหาทางออก
ต่อไป 
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 แม้การสร้างแนวร่วมในการฟ้ืนฟูดูแลนำ้าตกยังไม่สามารถก่อร่างสร้าง      
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กลุ่มก็ไม่ย่อท้อ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่อเน่ือง คือ ‘เผยแพร่
แนวคิด ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำานึกในการดูแลรักษานำ้าตกฉัตรวาริน ให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง’ คือ
 1. การรณรงค์ทางวิทยุชุมชน โดยทุกๆ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา             
16.00 - 17.00 น. กลุ่มได้รับโอกาสจาก สวท.สุไหงโกลก 106.5 Mz ให้ไปจัดรายการ 
‘เยาวชนพงลีแปฯ หัวใจอนุรักษ์’ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มและให้ความรู้เรื่อง
ขยะและสิง่แวดลอ้ม มคีรอูาวีและดเีปน็ผูด้ำาเนนิรายการหลกั และมนีอ้งๆ จากกลุม่
ผลดัเปลีย่นกันมาเปน็ผูร้ว่มรายการ โดยจะมกีารแบง่หนา้ท่ีในกลุม่ว่า สปัดาห์ไหน
ใครต้องมาร่วมรายการ คนนั้นก็จะต้องเตรียมเน้ือหาที่จะพูด และจะมีฝ่ายดูแล   
ของรางวัลสำาหรับช่วงการร่วมสนุกหน้าไมค์ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจจาก   
แฟนรายการเป็นอย่างดี
 เน้ือหาในรายการจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆ เช่น ช่วงร้อยวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม 
ช่วงหน้าไมค์ และช่วงเรารักษ์นำ้าตกฉัตรวาริน ซึ่งเป็นช่วงที่เพ่ิมเข้ามาในระหว่าง   
การทำาโครงการ ซึง่ผลจากการประชาสมัพันธ์ให้ความรูท้ำาใหผู้ฟั้งไดร้บัความรูเ้รือ่ง
สิ่งแวดล้อมและขยะควบคู่ไปกับความบันเทิง และเยาวชนในกลุ่มเองก็ได้
ประสบการณ์  ได้ความรูจ้ากส่ิงท่ีตนเองคน้คว้าเพ่ือเตรียมมาพูดในรายการ เปน็การ
ฝึกพูดไปในตัว และฝึกเรื่องการใช้เสียงและการเล่าเรื่องราว
 2. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้แก่นักท่องเที่ยวบนนำ้าตกฉัตรวาริน มีการจัดขึ้น
ท้ังหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเยาวชนในกลุ่มจะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง       
ให้ความรู้ เดินถือป้ายรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ และเดินเก็บขยะไปพร้อมๆ กัน 
โดยกิจกรรมนี้ดีรับหน้าที่เป็นท้ังผู้ประสานงาน ออกแบบป้ายรณรงค์ และพิธีกรที่
ให้ความรู้โดยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง มีครูอาวี ลา และเพื่อนในกลุ่มบางคน
มาคอยสับเปล่ียนช่วยเป็นพิธีกรบ้าง โดยท่ีลาเองน้ันก็จะคอยช่วยดูแลเร่ืองสวัสดิการ
ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

รณรงค์ ให้แนวคิด 
ปลูกฝังจิตสํานึก

ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ 
ได้พูดให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ ผมรู้สึกดีใจท่ีเห็น
นักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย
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 ผลตอบรับจากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว 
กลุ่มยังได้ช่วยกันเก็บขยะ ทำาให้นำ้าตกสะอาดขึ้นด้วย แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วน
ท่ีไมใ่หค้วามรว่มมอื ขณะทีบ่างสว่นก็นำาขยะมาให้กับทางกลุ่ม เพราะมองทางกลุ่ม
เป็นคนเก็บขยะ แต่อย่างน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจจากกิจกรรมนี้ก็คือ เยาวชน
ในกลุม่เกิดพัฒนาการในตวัเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอื ทักษะการสือ่สารกบัชมุชน
 “ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ ได้พูดให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ  
ผมรู้สึกดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย” ดีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 นอกจากรณรงค์ผา่นวิทยุชมุชนและรณรงค์ในพ้ืนท่ีประสบปญัหาจรงิแลว้ 
กลุม่ยังมุง่สรา้งจิตสำานึกให้แก่เยาวชนในพ้ืนทีม่าเปน็แนวรว่มจดัการขยะบนนำา้ตก
ฉตัรวารนิ ดว้ยกิจกรรมสรา้งแกนนำาเยาวชน ทีเ่ปน็การลงพ้ืนท่ีอบรมให้ความรูเ้รือ่ง
ปัญหาขยะบนนำา้ตกฉัตรวาริน ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ 
นำา้ตก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโผลง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านโคกตา 
และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง 257 คน
 กิจกรรมครั้งน้ี กลุ่มได้ออกแบบใบงานเรื่องขยะให้เด็กๆ ได้ระดมสมอง    
ฝึกวิธีคิดและนำาเสนอ สอดแทรกการเล่นเกมสันทนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ซึ่งมีดีทำาหน้าที่เป็นกระบวนกรดำาเนินกิจกรรม สลับกับเพื่อนๆ ที่ขึ้นมา
ช่วยกันให้ความรู้น้องๆ ขณะที่ครูอาวีจะคอยสนับสนุนเร่ืองส่ือให้ความรู้ และลา

การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ 
ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องของ
ความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรู้
สรา้งแกนนำาเดก็ขึน้มาแทนรุน่ปจัจบุนัทีจ่ะแบง่
การทำางานอย่างเป็นระบบ

เจาะกลุ่มเยาวชน 
สร้างคนพันธุ์อนุรักษ์



277

คอยชว่ยดูแลเรือ่งสวัสดิการร่วมกับเพ่ือนๆ สมาชกิในกลุ่ม โดยนอกจากกิจกรรมให้
ความรู้ควบคู่สันทนาการแล้ว ยังมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจอยากเป็นแกนนำา
เยาวชน ให้สมัครเข้าร่วม ‘ค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรักษ์นำ้าตกฉัตรวาริน’ เพ่ือร่วม
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และร่วมรณรงค์เรื่องขยะต่อไปอีกด้วย
 กิจกรรมโดยภาพรวมดำาเนินไปได้ด้วยดี มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม
จำานวนมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงาน ที่หนังสือขอความร่วมมือจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถูกส่งต่อไปถึงบางโรงเรียนและอาจารย์บางท่าน 
นักเรียนบางห้องจึงไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมอย่างน่าเสียดาย
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มก็ยังได้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำาจำานวนมาก 
ซึง่ก็ได้นำาไปสูก่ารจดัค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธ์ุรกัษน์ำา้ตกฉัตรวารินข้ึนเปน็เวลา 3 วัน 
2 คืน ถึงแมว่้าในวนัเริม่ค่ายจะมเีหตรุะเบดิเกิดขึน้ใกล้ๆ  กับสถานทีจ่ดัคา่ย แตด่ว้ย
ความมุ่งม่ันของแกนนำากลุ่มท่ีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เตรียมงานกันมาขนาดน้ีแล้ว
ก็จัดเถอะ” ก็ทำาให้ค่ายเดินหน้าต่อไป แม้จะมีผู้ปกครองของนักเรียนบางคนเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย พาบุตรหลานกลับไปก่อน แต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุ    
ความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก และค่ายก็ดำาเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น 
 กิจกรรมภายในค่ายน้ัน เด็กๆ ได้ฝึกระดมความคิดเก่ียวกับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี ผ่านการลงสำารวจสภาพของลำานำ้าด้วยกระบวนการ      
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ผมใชท้กัษะทีต่นเองมคีอืการเล่นปนัจกัสลัีต...
มาฝึกสอนให้กับสมาชิกกลุ่ม...ทำาให้เด็กๆ    
มีกิจกรรมได้ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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นกัสบืสายนำา้เชือ่มโยงกับระบบนเิวศปา่ ก่อนลงมอืรวมพลงักันทำาปา้ยรณรงคแ์ละ
เก็บขยะบนนำา้ตกฉตัรวารนิดว้ย ซึง่แมก้ารจดัคา่ยจะมอีปุสรรคอยู่บา้ง ในเร่ืองของ
ทีพั่ก วิทยากรทีเ่ชญิไว้ไมส่ะดวกมาร่วมกจิกรรม และการบริหารเวลาไมสั่มพันธ์กับ
กระบวนการ ทำาให้ไม่สามารถสอดแทรกเนื้อหาได้ครบถ้วนดังที่ตั้งใจ แต่โดย     
ภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่ายประสบความสำาเร็จ เกิดเครือข่ายแนวร่วมรุ่นพ่ีรุ่นน้อง     
นักอนุรักษ์ขึ้น และถือเป็นกิจกรรมคร้ังแรกท่ีครูอาวีปล่อยให้เยาวชนเป็นผู้จัดการ
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบงานกันด้วยตัวเองอีกด้วย
 “การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ      
ได้เรยีนรูเ้รือ่งของความรบัผดิชอบกับตนเองและสว่นรวม เรยีนรูท้ีจ่ะแบง่การทำางาน
อย่างเป็นระบบ ฝึกทำางานรณรงค์ และฝึกพูดในรายการวิทยุ” ลากล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจ
 สิง่เหลา่น้ีคือความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดข้ึีนของทัง้เยาวชน ชุมชน และ
นำา้ตกฉตัรวารนิ ซึง่แน่นอนวา่การอนุรกัษจ์ะยังไมส่ิน้สดุลงแคน่ี ้เพราะด้วยจติสำานกึ
ที่เปี่ยมล้น ทำาให้กลุ่มพร้อมจะดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือให้
นำ้าตกฉัตรวารินกลับมาอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธ์ิ เป็นแหล่งต้นนำ้าที่คนใน 
อ.สไุหงปาด ีไดใ้ชอ้ปุโภคบรโิภค และเปน็แหลง่ทอ่งเท่ียวทีส่ำาคญัของ จ.นราธิวาส 
สืบไปตราบนาน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ปัญห�ขยะที่นำ้�ตกฉัตรว�ริณ

มีม�กขึ้นเรื่อยๆ และข�ดก�ร

จัดก�ร
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เย�วชนพงลีแป สุไหงป�ดี จัดเวที

ประช�คมและปรับปรุงโรงเรือน

คัดแยกขยะบนน้ำ�ตก

รณรงค์ปลูกจิตส�นึกให้ชุมชน

และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้เป็นที่



“การได้มาทำากิจกรรมทำาให้ไดรู้ ้ไดท้ำา และไดเ้ห็นวา่เราสามารถดแูล
บ้านเกิดของเราได้ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน เช่น การทิ้งขยะ คัดแยก
ขยะ ไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านค้าถ้าไม่จำาเป็น ใช้ถุงผ้าแทน ใช้ผ้า
แทนกระดาษทิชชู อีกทั้งทักษะต่างๆ ก็พัฒนาข้ึน อย่างเร่ืองความ
กล้าแสดงออก เมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่หลังจาก           
ทำากิจกรรมกับน้องๆ ทำาให้กล้าทำา กล้าแสดงออก และกล้าคิดมากข้ึน 
ตอนน้ีได้มานำาสันทนาการเอง สามารถบรรยายเร่ืองนำา้ตก เร่ืองขยะได้ 
รวมถึงเขียนโครงการได้ด้วย”

“ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ จากการทำาโครงการ จากเดิม       
ไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองขยะ และยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
แต่หลังจากทำาโครงการ ทำาให้มีความรู้เรื่องการกำาจัดขยะ เห็น
แนวทางท่ีจะทำาให้นำ้าตกสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เช่น จากเดิมเป็นคนไม่มั่นใจ ไม่ค่อยกล้าคิด ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมจะตื่นเต้นมาก เพราะยังไม่มี
ประสบการณ์และยังไมก่ลา้ท่ีจะลงมอืทำา แตห่ลงัจากไดท้ำาโครงการ
ก็มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน กลา้ท่ีจะประสานงานกับผูใ้หญข่อง
ทางอุทยานแห่งชาติ จิตใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อเห็นพลังของน้องที่เริ่ม
เปล่ียนแปลง เม่ือได้เห็นเยาวชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะดูแล  
นำ้าตกของเรา”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

อ�นันต์ ดือร�แม (ดี)
ประธานกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

อ�รีซ� เจ๊ะสือแม (ล�)  
ผู้ประสานงานและการเงินกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ 



ครูอาวีมีบทบาทในการสอนสิ่งต่างๆ 
ผ่านการลงมือทำางานจริง ให้เยาวชน
ไดเ้รยีนรู้และพัฒนาตวัเองผา่นการทำา
กิจกรรม และชว่ยสนับสนนุการทำางาน
ของเยาวชนด้วยการลงไปร่วมทำางาน
กับเยาวชน

“อยากให้ชุมชนตระหนักถึงเรื่อง         
สิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ และอยากสรา้ง
แกนนำาเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนในพ้ืนท่ีให้มปีระสทิธิภาพ 
รักษ์และหวงแหนบ้านเกิด โดยการ
ทำางานรว่มกับเยาวชน ตอ้งเปดิใจและ
ให้โอกาสว่า บางงานเด็กๆ ก็สามารถ
ทำาเองได้ โดยที่เราคอยดูอยู่ห่างๆ 
เวลามีปัญหาต่างๆ ก็นำามาคุยกัน       
ในกลุ่ม”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ น�รอเอ็ง (อ�วี) 
อาจารย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

โครงก�รปลูกใจ…เมล็ดพันธุ์รักษ์นำ้�ตกฉัตรว�ริน
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

หัวหน้�โครงก�ร
นายอานันต์ ดือราแม 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
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

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง  
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี


