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“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ปัจจุบัน
กำลังย่างเข้าสู่ทศวรรษที่สอง

นับ

ตั้งแต่ปีแรก (2542) จนถึงปีที่สิบ (2551) มีผลงานเข้าประกวดทุกประเภทรวม

4,648 ผลงาน มีผู้รับรางวัลไปแล้วรวม 298 รางวัล มี 67 จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ ไปแล้ว แต่ยงั คงเหลือพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่เคยได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียวอีก 9 จังหวัด คือ
อุดรติตถ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี นครนายก ปราจีนบุรี กำแพงเพชร
และพระนครศรีอยุธยา
หากพิจารณางบประมาณที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนัน้ ได้ใช้ไปแล้ว 125
ล้านบาท จ่ายเป็นมูลค่ารางวัล 29 ล้านบาท และการบริหารจัดการอีกราว 96 ล้านบาท ทัง้ นี้
ไม่รวมค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีมากโขอยู่
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมผลงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ให้กำลังใจชุมชน บุคคล กลุม่ เยาวชน ตลอดจนงานเขียน
ความเรียง และสือ่ มวลชน ให้ตระหนักใส่ใจต่อการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้
เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ขยายวง
กว้างมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ทั้งในด้านแนวความคิด
ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างทะนุถนอม หวงแหน และประหยัด
กรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวมีสกี่ ลุม่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขาอาชีพ
ทัง้ นักวิชาการ ผูแ้ ทนชุมชน สือ่ มวลชน นักอนุรกั ษ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น กระจายบทบาท
ทำงาน แต่ละฝ่ายมีคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกลั่นกรอง
และคณะกรรมการพืน้ ถิน่ แต่ละภูมภิ าค
กิจกรรม “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ดำเนินมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จัดทำเวทีเครือข่ายสัมมนาทาง
วิชาการ สร้างสรรค์สอื่ สารมวลชน ทัง้ รูปแบบสิง่ ตีพมิ พ์และรายการทางโทรทัศน์ จัดรวบรวมองค์
ความรูข้ องผลงานที่ได้รบั รางวัลจากประสบการณ์ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สร้างเครือข่ายรางวัล
ลูกโลกสีเขียว เครือข่ายสิ่งแวดล้อมต่างๆ วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลองค์
ความรูเ้ ผยแพร่สสู่ าธารณชน จัดทำคลินกิ หรือ “เพือ่ นลูกโลกสีเขียวสัญจร” ไปยังภูมภิ าคต่างๆ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” แต่ละปีเน้นหัวข้อการประกวดทีแ่ ตกต่างกันออกไป ครัง้ แรกปี 2542
“การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้” โดยใช้ขอ้ ความเชิญชวนว่า “ร่วมค้นหา งานเขียน ชุมชน
คน รัก ป่า” ครัง้ ที่ 2 ปี 2543 และครัง้ ที่ 3 ปี 2544 ภายใต้หวั ข้อ “การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้” ในครัง้ ที่ 4 ปี 2545 และครัง้ ที่ 5 ปี 2546 เน้นหัวข้อ “การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ป่า” ส่วนในครัง้ ที่ 6 ปี 2547 เน้น “การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าและน้ำ” ครัง้ ที่ 7 ปี 2548
“คน น้ำ ป่า วิถพี งึ่ พาและผูกพัน” ครัง้ ที่ 8 ปี 2549 และครัง้ ที่ 9 ปี 2550 “วิถพี อเพียง แบ่งปัน ผูกพัน
คน น้ำ ป่า” และในครัง้ ที่ 10 ปี 2551 เน้น “วิถพี อเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”
นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีการจำแนกประเภทรางวัลเป็น 7 ประเภท ประเภทชุมชน
ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มเยาวชน ประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน ประเภท
สือ่ มวลชน และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทตั 5 ปีแห่งความยัง่ ยืน”
เห็นได้วา่ เป้าหมายสำคัญของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” คือ การสนับสนุน เป็นกำลังใจ ยกย่อง
ชุมชน บุคคล กลุม่ เยาวชน งานเขียน ความเรียงเยาวชน และสือ่ มวลชน ในด้านการทำนุบำรุงเสริม
สร้างป้องกัน ฟื้นฟู และเผยแพร่การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ที่
กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ต่างทุ่มเทแรงกาย-ใจ มุ่งมั่นที่จะสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่
สืบทอดมรดกมาแต่บรรพชน ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นแบบอย่างวิถีปฏิบัติดีงามใน
สังคมไทย แม้จะต่างถิน่ ต่างวัฒนธรรม หรือต่างสภาพภูมนิ เิ วศก็ตาม
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ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครัง้ ที่ 10 บนเส้นทางการทำงานของโครงการลูกโลก
สีเขียวนัน้ บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายต่างๆ
ล้วนเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญยิ่ง ทั้งในฐานะเพื่อน
ร่วมทาง ร่วมอุดมการณ์ และผู้สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการวางรากฐานการทำงานของโครงการ

ใน

วาระทีค่ รบ 10 ปีนเี้ อง หนังสือพิมพ์รางวัลลูกโลกสีเขียว จึงรวบรวมความคิดเห็น
ของบุคคลในแวดวงต่างๆ ที่มีต่อรางวัลลูกโลกสีเขียวทั้งเพื่อเป็นกำลังใจ
สำหรับก้าวย่างต่อไป รวมทัง้ เป็นข้อคิดและทิศทางเพือ่ การก้าวอย่างเข้มแข็งยัง่ ยืนใน
ทศวรรษที่ 2 ต่อไป

คุณอานันท์ ปันยารชุน
ประธานคณะกรรมการตัดสิน : มองอนาคตที่ความยั่งยืน
“ผมมองอนาคตของรางวัลลูกโลกสีเขียวอยู่ตลอดเวลา 10 ปีที่ร่วมงานมากับ
เครือข่ายชุมชนและคณะทำงาน สิ่งที่อยากเห็นและอยากให้เป็นคือ ทำอย่างไร
รางวัลนี้จะมีความยั่งยืนอยู่ ได้ด้วยความรักความมั่นคง จะด้วยกลวิธี ใดก็สุดแท้แต่
คณะทำงาน จะเป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดก็ได้
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ขอให้คณะทำงานอย่าได้ยึดติดกับตัวบุคคลอย่างผม
เพราะผมอายุมากแล้ว คงไม่สามารถทำงานให้ ได้ตลอดไป อยากให้คณะทำงาน
คิดถึงคนรุ่นใหม่ คนรุ่นต่อไป ที่จะเชิญเข้ามาเป็นคณะทำงาน ขออย่าได้ติดอยู่กับ
ตัวตนของใครทั้งนั้น
คณะทำงานมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์พอ อยากให้เพิ่ม
เครือข่าย เพิ่มคนเข้ามาช่วยให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เข้ามาทำงานทดแทนต่อกันไปด้วย ถ้ารางวัลนีย้ งั่ ยืน คนทำงานก็ยงั่ ยืน ดิน น้ำ ป่า ก็
ยั่งยืนไปด้วย”
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ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) :
ประสบการณ์ล้ำค่า
“ในฐานะผู้บริหาร ปตท. เรามองเห็นความคืบหน้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ก้าวไปอย่าง
ยั่งยืน โครงการลูกโลกสีเขียว ดำเนินมา 10 ปีแล้ว เป็นโครงการที่ดี อยากให้ดำเนินการต่อไป
และในส่วนของ ปตท. เอง ทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุนมีเจตนาทีแ่ น่วแน่ทจี่ ะสนับสนุนต่อไป เพื่อที่
จะให้เป็นรางวัลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่า ให้เขามี
กำลังใจ ให้องค์ความรู้ที่เขาได้ทำมีการเผยแพร่
สิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่า ด้วยความที่ ปตท. เป็นบริษัทพลังงาน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่า
เรามีส่วนต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อโครงการลูกโลกสีเขียวเกิดขึ้น ถือว่าเป็นความ
พยายามที่จะบอกว่า เราเองต้องการมีส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเช่นกัน
โครงการลูกโลกสีเขียวจึงเชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ เข้ามาร่วมคิดมาวาง
พื้นฐานร่วมกัน
จากวัน ที่เริ่มต้นจนกระทั่ง 10 ปี เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เราไม่ ได้จัดทำโครงการลูกโลก
สีเขียวมาเพื่อประโยชน์ของ ปตท. และเราก็ ไม่ ได้ ใช้บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น
เพื่อประโยชน์ของ ปตท. เช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยัน ทำให้เกิดความ
สบายใจกับทุกฝ่าย ทำให้เกิดการยอมรับและเกิดความร่วมมือในจุดต่างๆ จนทำให้โครงการ
เป็นที่กล่าวถึงและได้รับการเชื่อถือ
จากจุดดังกล่าว โครงการลูกโลกสีเขียวจึงนับเป็น Corporate Social Responsibility
(ความรับผิดชอบต่อสังคม - CSR) ขององค์กร ปตท. ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และ
บุคลากรใน ปตท. ต่างก็ยอมรับมากที่สุด เห็นคุณค่า เห็นสิ่งที่ดีงาม ทำให้พนักงานได้รับรู้
สถานการณ์ต่างๆ และเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า และการรับรู้ของบุคลากรใน
ปตท. ก็เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
ขณะเดียวกัน ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ในส่วนกรรมการจากภาคประชาชน และภาคองค์กร
พัฒนาเอกชน เราก็ทำงานร่วมกันได้ เพราะเราต่างมีเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกัน ปตท. เองก็ไม่ได้
ก้าวล้ำไปในความคิดความเชือ่ ทีแ่ ตกต่าง เพราะเราเชือ่ ในเจตนาทีด่ รี ว่ มกัน และ 10 ปีทผี่ า่ นมา
ก็ทำให้ความเชื่อตรงนั้นมันชัดเจนมากขึ้น ว่าเราจริงใจและจริงจัง
ในก้าวย่างต่อไป สำหรับชุมชนชาวลูกโลกสีเขียว โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เราอยาก
เห็นการขยายผลความรู้ประสบการณ์แต่ละพื้นที่ ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน ขยายไปอย่างยั่งยืน
ขยายไปสู่ที่อื่นๆ และ ปตท. เองก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและ
สนับสนุนโครงการไปอีกนานเท่านาน”

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
และกรรมการคัดเลือก : ประชาสังคมลูกโลกสีเขียว
“รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นการให้รางวัล แต่เป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคน สังคม ซึ่งคนที่ได้
รับรางวัลนั้นล้วนเป็นระดับผู้นำ ทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำความคิด ผู้นำกลุ่ม ผู้นำเยาวชน ซึ่งหาก
เราจะพูดถึงเรื่องประชาสังคม จะพบว่า ผู้นำกับประชาสังคมนั้นเป็นของคู่กัน สังคมใดที่มี
ความเข้มแข็งล้วนเกี่ยวพันกับภาวะผู้นำทั้งสิ้น
ดังนัน้ รางวัลลูกโลกสีเขียว นับเป็นเครือ่ งมือสำคัญหนึง่ ในการค้นหาผูน้ ำทีม่ สี ว่ นสำคัญต่อ
สังคม สิง่ แวดล้อมเรียกได้วา่ เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นงานสังคมทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ หากจะพูดถึง
สังคมทีเ่ ข้มแข็งได้นนั้ มีวธิ กี าร กระบวนการต่างๆ นานา และทีส่ ำคัญมีหลายประเด็น โดยประเด็นที่
ขับเคลื่อนก็เหมือนกับประตูเข้า ลูกโลกสีเขียวใช้ประเด็น ป่า ประเด็นของชุมชนคนรักป่า
ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เป็นประตูในการเข้าไป และเมือ่ เข้าไปแล้วก็จะเจอชุมชนทีม่ กี ารจัดการอยู่
และไม่ว่าจะประตูเข้าประเด็นใด ก็ล้วนตั้งอยู่บนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งทั้งสิ้น
ลูกโลกสีเขียวเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน เราใช้ประเด็นเรื่องป่า สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเป็นประตูเข้า การให้รางวัล
ของเรา คือ การดูความเคลื่อนไหวของชุมชน ของคน ของเครือข่ายต่างๆ เพราะเราดูโครงสร้าง
องค์ประกอบเนือ้ งานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูความเคลื่อนไหวด้วย เพราะความเคลื่อนไหว คือ
สิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกัน รางวัลลูกโลกสีเขียวก็ทำให้เกิดกระบวนการเคลื่ อ นไหวของสั ง คมด้ ว ย
พอครบปีเรามีการประกาศการประกวดรางวัล ลงไปดูพื้น ที่ ไปเรียนรู้ ก็ทำให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของชุมชน หรือสังคมตรงจุดนั้น พื้นที่นั้นพอจัดการประกาศรางวัล สื่อมวลชนก็
เผยแพร่ข้อมูล ก็ก่อให้เกิดการขยายผล เกิดการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นๆ ในการที่
จะทำความดีตรงนี้บ้าง
จุดเล็กๆ เหล่านี้ คือ รูปธรรมความเข้มแข็งของชุมชน เพราะเราเชื่อว่าเมื่อชุมชน หรือ
ผูน้ ำได้รบั รางวัล ไม่วา่ เขาจะดูแลรักษาป่า 1,000 ไร่ 5,000 ไร่ ก็ตามแต่ คน ชุมชน เยาวชน
สื่ อ มวลชนต่ า งๆ เมื่ อได้ ร างวั ลไปแล้ ว เขาจะเดิ น ต่ อ เขาจะไม่ ย อมถอยกลั บ แน่ น อน
สิง่ ทีเ่ ราทำจึงเป็นการสร้างฐานทีม่ นั่ ของคน ชุมชนในสังคม และเวลา 10 ปี ทีเ่ ราทำงานมา
เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นรอบๆ ครบปีก็กระตุ้น ก็เคลื่อนไหว เป็นการกระตุ้นสังคม ชุมชน คน
ให้เคลือ่ นไหว ให้กำลังใจ และมองเห็นความดีงามที่คนเหล่านั้นทำ เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความเข้มแข็ง เป็นประชาสังคมที่เข้มแข็งนั่นเอง”
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คุณสุรพล ดวงแข
ประธานเครือข่ายสิง่ แวดล้อมไทย และกรรมการคัดเลือก :
โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น
“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนนัน้ สิง่ ทีย่ ากขึน้
ถ้าเราดูกอ่ นนี้ นับจากก้าวแรกทีล่ กู โลกสีเขียวเริม่ ต้น เมือ่ เปิดรับ
สมัครเข้าประกวด มีบคุ คล ชุมชน ส่งมาประกวด โดยรางวัล
ตอนนัน้ ก็งา่ ย เพราะมีเกณฑ์ไม่มากนัก แค่รกั ษาป่าจริงๆ รักษาน้ำ
จริงๆ ก็เพียงพอ แต่ในระยะหลังๆ เริม่ มีรายละเอียดในการจัดการ
รายละเอียดเรือ่ งระยะเวลา และกระบวนการมากขึ้น
ทำไมจึงมีรายละเอียดมากขึ้น ก็เพราะว่า แรกเลยนั้น
ชุมชนแรกๆ ที่ ได้รับรางวัล ล้วนเป็นชุมชนที่ทำกันมานาน
แล้วดูแลรักษากันมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น แต่พอมาระยะหลังๆ ก็
มีชุมชนที่อาจจะริเริ่มทำ เริ่มต้นมาได้ ไม่นาน ประกอบกับ
สังคมเองก็ตื่นตัวเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้มีชุมชน
จำนวนมากที่เริ่มจัดการป่า
กรรมการต้องทำหน้าที่กลั่นกรองมากขึ้น จริงหรือปลอม
ต้องมองต้องดูไปถึงเครือข่าย ไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กลไกการจัดการ การป้องกัน ภัยจากภายนอก
การต้านนายทุน การต่อรองกับหน่วยงานราชการ เรียกว่า
ซับซ้อนและมีระดับมากขึ้น
ดังนัน้ จากจุดเริม่ ต้นสำหรับรางวัลลูกโลกสีเขียว เรามอง
หาความยั่งยืน เราส่งเสริม เราให้กำลังใจคน ชุมชนที่เขาทำ
แต่ตอ่ มา เราก็เริม่ พูดเรือ่ งความยัง่ ยืน เริม่ พูดเรือ่ งเครือข่าย และ
ชุมชนรอบๆ การขยายผลต่างๆ ทีร่ วมทัง้ การพูดกันเรือ่ งเวลา
ระยะเวลาทีท่ ำมา 5 ปี 10 ปี มีความต่าง และไม่ตา่ งอย่างไร มี
ปัจจัย เงือ่ นไขอะไรเกีย่ วข้องบ้าง เช่น เชือ่ มโยงอย่างไร ขยายผล
อย่างไร โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น คือ เราต้องค้นหาความแตกต่าง
เหล่านัน้ ให้เจอ”

ทีเดียวในการให้กำลังใจผูค้ น จนทำให้รางวัลนีก้ ลายเป็นสถาบัน
หนึ่ ง ที่ ค นยอมรั บ โดยเฉพาะสำหรั บ คนทำงานเกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
จากก้าวแรกจนปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า การจะหาคน
เหล่านี้ในสังคมในเวลานี้ก็จะหายากขึ้นทุกๆ ปี จากปีแรกๆ ก็
มีคนเช่นนี้จำนวนมากที่เข้าเกณฑ์ แต่พอปีหลังๆ ก็จะหายาก
ขึ้นเพราะสังคมไทยเองไม่ ได้มีกลไกในการฟูมฟักคนเหล่านี้
ปล่อยให้คนที่ปกปักรักษาป่า คนที่ดูแลธรรมชาติเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ
แรงกระเพื่อมต่อสังคม อาจจะยังน้อยในเรื่องการสร้าง
การเรียนรู้ในสังคมไทย ที่เป็นเช่นนัน้ เพราะว่า เรือ่ งใดก็ตามที่
มีปฏิบัติการทางสังคม หากไม่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ยกระดับควบคู่ไปด้วยในสังคมทีเ่ ปลีย่ นผ่านเร็วแล้ว การขยายผล
ก็ เ กิ ด ยาก เพราะโลกเปลี่ ย นแปลงเร็ ว ดั ง นั้ น ก้ า วย่ า งใน
ทศวรรษที่ 2 โครงการลูกโลกสีเขียว จึงต้องยกระดับคุณภาพ
กระบวนการ ยกระดับสมรรถนะคนเหล่านี้มากขึ้น ให้มีการ
เรียนรูข้ า้ มกลุม่ เอาประสบการณ์การเรียนรูม้ าแลกเปลีย่ นกัน
การให้กำลังใจอย่างเดียวคงไม่พอ เหมือนเราทำงานหนึง่ ปี
พอครบปีก็ทำปีที่สองที่สาม ในระหว่างปีมีสิ่งดีๆ มีอะไรดีๆ
เกิดขึ้นมากมาย แต่เรายังไม่ได้ย่อยมาใช้ เมื่อโลกในอนาคต
สังคมจะเป็นสังคมเครือข่ายมากขึ้น รางวัลลูกโลกสีเขียวเองก็
ต้องก้าวไปสูก่ ารเรียนรูข้ า้ มกลุม่ การเชือ่ มโยงไปสูม่ ติ อิ นื่ มากขึน้
เราอาจทำเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ก็ ต้ อ งเชื่ อ มโยงไปสู่ เ รื่ อ ง
วัฒนธรรม ศีลธรรม เศรษฐกิจของชุมชน และการจัดการที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
...รางวัลลูกโลกสีเขียว ควรเป็นรางวัลที่คนเฝ้ารอ ไม่ใช่
การเฝ้ารอด้วยความตื่นเต้น แต่เป็นการเฝ้ารอว่าใครจะได้รับ
รางวัล เป็นการเฝ้ารอในความหมายที่ว่า รางวัลนี้ ได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ให้คนในสังคม สร้างที่ยืนในสังคมที่จะ
เสริมพลังให้แก่ชุมชน”

ศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
หัวหน้าคณะประเมินผลการดำเนินงาน 10 ปี
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” มหาวิทยาลัยมหิดล :
คุณเตือนใจ ดีเทศน์
แรงกระเพื่อมต่อสังคม
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
“จากวัตถุประสงค์ของรางวัล คือ การให้กำลังใจคนที่
และกรรมการคัดเลือก : ผู้หญิงกับการอนุรักษ์และ
ทำความดี ทำเพือ่ ส่วนรวม คนทีด่ แู ลธรรมชาติ คนทีเ่ อาชีวติ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
รักษาป่า จากฐานคิดของโครงการจึงมุง่ หวังทีจ่ ะให้กำลังใจคน
“จากรางวัลลูกโลกสีเขียว เราจะพบว่า ในบ้านในชุมชน
เหล่านี้ ผลในรอบ 10 ปี พบว่า รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นสิง่ ทีด่ ี ผูห้ ญิงมีสว่ นสำคัญมีบทบาทอย่างมากในการร่วมอนุรกั ษ์ ดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างในเรื่องการเพาะปลูก จะพบว่า
ผู้หญิงจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พืชในไร่ในสวน
ที่มีความหลากหลาย ดูแลและรักษาพืชอาหารทุกอย่าง หรือ
แม้กระทั่งบนเวทีโลก ผู้หญิงเองก็เป็นที่ยอมรับว่า ทำหน้าที่
ในการรักษาพืชอาหาร พืชครัวเรือนของโลกเอาไว้
ในกระบวนการหาอาหารจากธรรมชาติ หาพืชจากป่าตาม
ฤดูกาลนัน้ ล้วนเป็นหน้าทีข่ องผูห้ ญิง การเก็บรักษาพืชสมุนไพร
การจัดการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วัตถุดิบล้วนมาจากป่า
กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ห ญิ ง ทำ เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งผู้หญิงใช่เพียงจะทำหน้าที่ ในการ
เก็บหาและรักษาเท่านั้น แต่รวมไปถึงการทำหน้าที่สืบสาน
ความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ ต่อเยาวชนอีกด้วย
แต่จากกระบวนการทำงานทีผ่ า่ นมาก็พบว่า การรวมกลุม่
กันของผูห้ ญิงนัน้ มีนอ้ ย ยิง่ ผูห้ ญิงในกลุม่ ชาติพนั ธุด์ ว้ ยแล้ว ผูห้ ญิง
ต้องทำหน้าทีอ่ ยู่ในบ้าน ทัง้ ดูแลลูก ดูแลบ้าน จึงไม่เกิดการรวม
กลุม่ จะมีเฉพาะการรวมกลุม่ เมือ่ เวลามีกจิ กรรมประเพณีเสียเป็น
ส่วนมาก แต่ถา้ เราสามารถลงไปในชุมชนแล้วส่งเสริมให้ผหู้ ญิง
รวมกลุม่ กัน ก็จะเป็นกระบวนการทีท่ ำได้ แต่ตอ้ งสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของเขา
ปัจจุบนั ต้องยอมรับว่า ผูห้ ญิงถูกท้าทายจากสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป
แต่ผหู้ ญิงอยูก่ บั ที่ อยูก่ บั บ้าน และเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เช่น การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว การใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ผูห้ ญิงนัน้ จะเปลีย่ นแปลงยากกว่าผูช้ าย โดยเฉพาะหาก
เทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลทำลายธรรมชาติ
ดังนัน้ เราจึงเห็นว่า ในปัจจุบนั มีการตืน่ ตัวในเรือ่ งการใช้
พืชสมุนไพรกันแพร่หลาย และเราก็จะพบว่า ผูห้ ญิงก็เป็นผูร้ เิ ริม่
ทีจ่ ะเอาภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านีม้ าใช้ในชีวติ ประจำวัน ในเรือ่ งการดูแล
สุขภาพ เรียกได้วา่ ผูห้ ญิงทุกที่ ไม่วา่ จะในสังคมเมือง สังคมชนบท
อยูภ่ เู ขาหรือในท้องทะเล ผูห้ ญิงก็พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะย้อนไป
สูร่ ากเหง้าในอดีต เอาภูมปิ ญ
ั ญาของอดีตย้อนกลับมาใช้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั และเป็นส่วนสำคัญทีค่ อยสนับสนุน
การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

สัญลักษณ์

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
สัญลักษณ์ของรางวัลลูกโลกสีเขียว หมายถึง ความงดงาม ความสมดุล ของการ
อยู่ร่วมกัน คือความความผูกพันของคน สัตว์ พืช ผืนน้ำ แผ่นดิน และท้องฟ้า
รูปแบบของสัญลักษณ์จะเหมือนต้นอ่อนของพืช ในอีกทางหนึ่งก็คล้ายอสุจิของคนและ
สัตว์ ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นชีวิต
สีเขียวของสัญลักษณะหมายถึงผืนป่า สีน้ำเงินคือผืนน้ำ สีฟ้าหมายถึงท้องฟ้า
และสีเหลืองคือแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์

4

ค วามเป็นมา

ในที่สุดได้มีการมอบหมายให้ผู้เขียนเป็นตัวแทน ไปเรียน
เชิ ญ ท่ า นอาจารย์ ดร.สิ ป ปนนท์ เกตุ ทั ต ประธานบอร์ ด
สภาพั ฒ น์ (อดี ต ประธานบอร์ ด ปตท.) มาเป็ น ประธาน
คณะกรรมการ และเป็นเสาหลักของรางวัลฯ นี้ต่อไป

ความเป็นมา

ของรางวัล

ลูกโลกสีเขียว
โดย...อุดม วิเศษสาธร

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นรางวัลทีป่ ระสบความสำเร็จ และได้รบั ความสนใจอย่าง
กว้างขวางมากรางวัลหนึง่ ความเป็นมา หรือเบือ้ งหลังของรางวัลนี้ กว่าทีร่ างวัลนี้
จะถือกำเนิดขึน้ มาได้ มีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยเช่นกัน
• วันและเวลา

รางวัลลูกโลกสีเขียวอายุ 1 ทศวรรษแล้ว ได้เติบโตขึน้ มา
อย่างต่อเนือ่ ง จากคณะกรรมการและคณะทำงานไม่ถงึ สิบท่าน
เป็นหลายสิบท่าน จากสองสามประเภทรางวัลเป็นหลายประเภท
จากผูร้ ับรางวัลปีละสี่ห้าคนเป็นหลายสิบคน ฯลฯ
วันและเวลาที่ผ่านพ้นไปกว่าสิบปี ผู้ที่ร่วมกันบุกเบิกให้
กำเนิดหรือทำคลอดให้กบั รางวัลฯ นี้ บางท่านได้ลว่ งลับไปแล้ว
ส่วนที่เหลือสังขารร่วงโรยหย่อนยานไปตามวันและเวลา...

• สิ่งที่จะบอกเล่า

ผู้เขียนได้รับการขอร้องให้เขียนบอกเล่าเรื่องราวของ
รางวัลฯ เนื่องจากเป็นผู้หนึ่งที่ได้เกี่ยวข้องรับรู้เรื่องราวต่างๆ
มาตั้งแต่ต้น (ช่วงเวลานั้นเป็น ผอ. โครงการปลูกป่าฯ ของ
ปตท.) เรื่องราวที่จะบอกเล่าในที่นี้ จะเป็นเฉพาะช่วงเวลา
ก่อนทีร่ างวัลฯ นี้ จะคลอดออกสูส่ ายตาของสาธารณชน บอกเล่า
มูลเหตุความจูงใจ ประกายความนึกคิด วัตถุประสงค์ ปัญหา
อุปสรรค และความล้มเหลว ความหมายของสัญลักษณ์ฯ
บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น

• โครงการปลูกป่าฯ ปตท.

โครงการปลูกป่าฯ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่
เกีย่ วข้องกับรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยในปี 2537 ปตท. โดยการ
สนับสนุนของประธานบอร์ด ปตท. ในขณะนัน้ (ท่านอาจารย์
ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั ) ได้เข้าร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ปตท. ได้จัดตั้งหน่วยบริหารเล็กๆ ขึ้นในองค์กรชื่อว่า
“โครงการปลูกป่าฯ ปตท.” มีหน้าทีป่ ลูกป่า 1 ล้านไร่ (กว่า 400
แปลงปลูกทัว่ ประเทศ) รวมทัง้ ดำเนินการให้ปา่ ทีป่ ลูกแล้วอยูร่ อด
เป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป
ดังนัน้ ทางโครงการปลูกป่าฯ ปตท. นอกจากปลูกและดูแล
ต้นไม้ทปี่ ลูกตามหลักวิชาการแล้ว ยังได้ทำโครงการเสริมขึน้ อีก 8
โครงการ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับประชาชนรอบแปลงปลูกป่า
ทัง้ หนึง่ ล้านไร่ของ ปตท. เพือ่ ให้ปา่ ทีป่ ลูกแล้วเติบโตอยูร่ อดต่อไป
เช่นโครงการหมูบ่ า้ น ปตท. พัฒนา อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ยุวชน ปตท. รักษาป่า ธงพิทักษ์ป่า หัวใจสีเขียว ฯลฯ
ด้วยความสำเร็จของการปลูกการดูแลรักษาป่า และโครงการ
เสริมต่างๆ เหล่านี้ ทางโครงการปลูกป่าฯ ปตท. ในขณะนัน้ มีความ
มัน่ ใจว่าป่าทีป่ ลูกทัง้ หนึง่ ล้านไร่ จะเติบโตอยูร่ อดเป็นป่าสมบูรณ์ตอ่ ไป

• ฝันสลายของ “รางวัลลูกโลก
ปากกาสีเขียว”

สืบเนือ่ งจากความมัน่ ใจว่าป่าที่ ปตท. ดำเนินการจะอยูร่ อด
ดังกล่าวแล้ว ทางโครงการปลูกป่าฯ ปตท. เกิดมีประกาย
ความคิดขึ้นว่า ทำอย่างไรจึงจะมีส่วนช่วยให้ป่าที่เหลืออยู่ ไม่

• กำเนิดรางวัลลูกโลกสีเขียว

ดังนัน้ ประมาณต้นเดือนมกราคม 2542 ผูเ้ ขียนได้เดินทาง
ไปพบท่านอาจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ด้วยความรู้สึกที่มี
ทั้งความกังวล ประหม่า และเกรงใจท่านอย่างยิ่ง (ไม่คุ้นเคย
กับท่านมาก่อน) โดยมีคุณตุ้มร่วมเดินทางไปด้วย ได้เรียน
ชี้แจงท่านถึงรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงาน และ
ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มาเรียนเชิญท่าน เป็น ประธาน
กรรมการ เป็นเสาหลักของรางวัลนี้
ท่านอาจารย์ ดร.สิปปนนท์ ได้รับฟังและซักถามด้วย
ความสนใจอย่ า งยิ่ ง และแล้ ว สิ่ ง ที่ เ หนื อ ความคาดฝั น ของ
ผู้เขียนก็ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ท่ า นอาจารย์ ดร.สิ ป ปนนท์ บอกว่ า
ตัวท่านจะรับเป็นเพียงรองประธาน รวมทั้งจะเชิญผู้ที่ท่าน
คุ้ น เคยหลายท่ า นมาร่ ว มเป็ น กรรมการ สำหรั บ ประธาน
นั้น ท่านจะเชิญผู้ที่เหมาะสมกว่าท่าน มาเป็น ประธานเป็น
เสาหลั ก ของรางวัลฯ นี้ คือ ฯพณฯ อานัน ท์ ปันยารชุน
(อดีตนายกรัฐมนตรี...)
ตอนนั้ น ผู้ เ ขี ย นรู้ สึ ก เหมื อ นพลั น ได้ พ บกั บ แสงสว่ า ง
เจิดจ้าขับไล่ความมืด เป็นแสงสว่างที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
เชื่อมั่น พลังแห่งความศรั ทธา มีความรู้สึกบอกกับตัวเอง
อย่างมีความสุขในขณะนั้นว่า รางวัลลูกโลกสีเขียวไม่เพียง
คลอดแล้ว ไม่เพียงได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้ว แต่ยังจะเติบโต
ต่อไปอย่างมั่นคงด้วย

มากนักของประเทศอยู่รอดด้วย (ช่วงเวลานั้น ป่าถูกบุกรุก
ทำลายปีละนับล้านไร่)
จากประกายความคิดนี้ ทางโครงการปลูกป่าฯ ปตท. จึง
ได้ร่วมกับนักเขียนหลายท่าน วางแผนจัดการประกวดรางวัล
“ลูกโลกปากกาสีเขียว” ขึ้นในต้นปี 2540 โดยมีความฝันและ
ความคาดหวังว่า รางวัลนีจ้ ะมีสว่ นช่วยสร้างกระแส ปลุกพลังเงียบ
ให้ตื่นขึ้นมาช่วยกันปกป้องผืนป่าที่เหลืออยู่ของประเทศ
การดำเนินงานช่วงแรกก้าวหน้าไปด้วยดี ได้กำหนดประเภท
งานเขี ย น กำหนดกติ ก าต่ า งๆ และเงิ น รางวั ล ออกแบบ
สัญลักษณ์ของรางวัล ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งได้มีการบันทึก
ขณะทีก่ ารเตรียมรางวัลกำลังก้าวหน้า ยังไม่ทนั ทีร่ างวัลนี้ ไว้ในการประชุมครั้งแรกๆ คือ “ค้นหาบุคคล ชุมชน เยาวชน
จะคลอดออกสู่ ส ายตาประชาชน ก็ มี อั น ต้ อ งล้ ม เลิ กไปใน ที่มีผลงานดีเด่นด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำลังใจ
ปลายปีนั้นเอง เนื่องจากเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างรุนแรง และยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม”
เกินกว่าที่จะดำเนินการต่อไปได้

• วัตถุประสงค์ของรางวัลฯ

• บนเส้นทางของ “รางวัลลูกโลก
สีเขียว”

ในตอนบ่ า ยวั น หนึ่ ง ของต้ น ปี 2541 ผู้ เ ขี ย นได้ พู ด คุ ย
กับ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสสถาบัน
สิ่ ง แวดล้ อ มไทย) และคุ ณ สุ ร พล ดวงแข (ขณะนั้ น เป็ น
รองเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฯ) ซึ่งปกติ
ได้พบปะพูดคุยกันบ่อยอยู่แล้ว จะด้วยอะไรก็ตาม การคุยกัน
อย่างไม่ตั้งใจในวันนั้น กลับได้ผลสรุปว่า จะร่วมกันจัดให้มี
การประกวดรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้น ชื่อว่า “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว”
เกือบตลอดปี 2541 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน
หลายครั้ง โดยมีคุณตุ้ม (ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล) สาวสวยคน
เก่งของโครงการปลูกป่าฯ ปตท. เป็นผู้ประสานงาน ช่วยกัน
พิจารณากฎกติกาต่างๆ ประเภทของรางวัล ขั้นตอนการ
ตัดสิน ฯลฯ โดยตกลงกันให้โครงการปลูกป่าฯ ปตท.เป็น
ผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด และมีความเห็นร่วมกันว่า จะเชิญ
บุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาร่วมกันเป็น
พลังขับเคลื่อนรางวัลนี้ต่อไป

• เกือบจะฝันสลายอีกครั้ง

การเตรียมงานที่ก้าวหน้ามาเกือบตลอดปี มาหยุดชะงัก
ลงตรงขั้นตอนจะเชิญใครมาเป็น ประธานกรรมการ เป็น
เสาหลักของรางวัลลูกโลกสีเขียว
เรื่ อ งนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ได้ มี ก าร
ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น หลายครั้ ง พิ จ ารณากั น หลายแง่
หลายมุม ใช้เวลายาวนานจนย่างเข้าต้นปี 2542 ผู้เขียนใน
ช่วงเวลานั้นกังวลมาก หวั่นว่ารางวัลนี้จะซ้ำรอยกับการจัดทำ
”รางวัลลูกโลกปากกาสีเขียว” ที่ต้องล้มเลิกไป

• ความหมายของสัญลักษณ์รางวัลฯ

ความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ ร างวั ล ลู กโลกสี เ ขี ย ว ซึ่ ง
ประธานคณะทำงานฯ ในขณะนั้น (ผู้เขียน) ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของรางวัลฯ มาจนปัจจุบนั นี้ สรุปได้ ดังนี้ :
ในมุมหนึ่งของสัญลักษณ์ มองดูเหมือนต้นอ่อนของพันธุ์
พื ช ที่ ก ำลั ง งอกออกจากเมล็ ด และในอี ก มุ ม มองจะมองดู
เหมือนตัวอ่อนของน้ำเชื้อเพศผู้ของคนและสัตว์ หรือเหมือน
ลูกอ๊อด หรือตัวอ่อนของสัตว์ต่างๆ
ส่วนที่เป็นสีเขียวของสัญลักษณ์หมายถึงผืนป่า สีน้ำเงิน
หมายถึงแผ่นน้ำ สีฟา้ หมายถึงท้องฟ้าอากาศ สีเหลืองหมายถึง
แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญพืช ดังนั้น ลายเส้นและหลากสี
ของสัญลักษณ์ที่ประกอบกัน ให้ความรู้สึกถึงความงดงาม
ความกลมกลืนนั้น โดยสรุปหมายถึงความเกี่ยวโยง ความ
ผูกพัน ความเอื้ออาทร และเป็นส่วนประกอบของกันและกัน
อย่างสมดุลพอดี ของคน สัตว์ พืช ผืนป่า แผ่นดิน แผ่นน้ำ
ท้องฟ้าและอากาศ ซึง่ ประกอบกันเป็นโลกทีง่ ดงามใบนี้

• บทส่งท้ายและความคาดหวัง

รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย วได้ ถื อ กำเนิ ด และได้ รั บ การ
ขับเคลื่อนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยความ
เสี ย สละร่ ว มกั น ของบุ ค คลและองค์ ก ร ที่ มี ค วามตั้ ง ใจ
และอุดมการณ์เดียวกัน เป็น บุคคลจากหลากหลายอาชีพ
หลากหลายองค์กรที่มีภารกิจต่างๆ กันออกไป
รางวัลลูกโลกสีเขียวได้ก้าวพ้นทศวรรษแรกอย่างงดงาม
ผู้เขียนคาดหวังว่า ด้วยพลังแห่งความเสียสละร่วมกันของ
บุ ค คล และองค์ ก รที่ ร่ ว มกั น ในปั จ จุ บั น และที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
ในอนาคต ร่วมกันเสียสละขับเคลื่อนต่อไป รางวัลฯ นี้คงจะ
ก้าวพ้นทศวรรษต่อๆ ไป อย่างงดงามยิ่งๆ ขึ้นไปอีก...สวัสดี
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ห นึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

คนละมือ
คนละไม้

งานหนึ่ง
ทศวรรษ
รางวัล
ลูกโลกสีเขียว

ไม่ว่าคนหรือโครงการ พออายุมากขึ้น
เราก็ มั ก จะจั ด การฉลองให้ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ
ความรืน่ เริงอย่างเดียว แต่เป็นการทบทวน
ตัวเอง และน้อมคำนับวันเวลาที่มอบชีวิต
อันยืนยาวนี้ให้งาน “หนึ่งทศวรรษรางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ก็เกิดเพราะนัยยะนี้

ใน

ห้วง 10 ปีมานี้ มีผู้คนมากมายที่ข้องเกี่ยวกับโครงการนี้
ทั้ ง คณะกรรมการตั ด สิ น คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
คณะทำงานภู มิ ภ าค และพ่ อ แม่ พี่ น้ อ งที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยอยู่ ทั่ ว
ประเทศ พอจะจัดงานทั้งที พื้น ที่ด้านล่างกับชั้นสองในอาคาร
สำนักงานใหญ่ ปตท. ก็ชักปริ เลยต้องขยายออกไปที่สวนรถไฟ
หรือสวนวชิรเบญทัศ แล้วไหนๆ ก็ขยายที่ทางจัดงานแล้ว ก็เลย
ขยายวันให้ผู้คนนอกเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย จึงได้
จัดเป็นรูปแบบ “นิทรรศการดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และที่สวนรถไฟ ตั้งแต่
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2551 กิจกรรมใน ปตท. เป็นการแสดง
นิทรรศการผลงานผู้ ได้รับรางวัลเหมือนกับทุกปี พิเศษหน่อยตรง
ที่ปีนี้มีการจัดทำบอร์ดทำเนียบแผงใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม บรรจุหน้าตา
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ปี จำนวน 298 ผลงาน ดูแล้วขลัง
ไม่ใช่เล่น
งาน “หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” นั้นเป็นงานบิ๊กบึ้ม
ของคนที่เกี่ยวข้อง งานนี้ ไม่มีทางจะลงเอยด้วยดีอย่างที่เห็น ถ้า
ไม่ ได้หนึ่งสมองสองมือของพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านที่เป็นเครือข่าย
ที่ ได้รับรางวัล และคณะทำงานภูมิภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ทั้ง 5 ภาค
พื้นที่การจัดงานของเครือข่ายอยู่ ในสวนรถไฟ แบ่งโซนออก
เป็น 5 ส่วน เรียกว่า “ลานบ้าน 5 ภาค” คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง-ตะวันออก ภาคกลาง-ตะวันตก ภาคอีสานและภาคใต้
เครือข่ายแต่ละภาคที่ร่วมเป็นเจ้าบ้าน พากันขน “ของดี” มา
ประชันกันสุดฤทธิ์...
หวนคิดมาถึงยามนี้ ก็ยังเห็นภาพเหล่านั้นลอยอยู่ในห้วงคำนึง
อยากชวนระลึ ก ถึ ง เพื่ อ ชื่ น ชมเรื่ อ งราวดี ๆ ที่ ผ่ า นมาพอ
สังเขป...
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ค่ายนักเขียน
รุ่นเยาว์

อัน

นีไ้ ม่ได้อยูใ่ นลานบ้าน แต่อยูใ่ นส่วนอาคารสำนักงานใหญ่
ปตท. อดพูดถึงไม่ได้ เพราะเป็นผลงานของเครือข่ายฯ
นักเขียนมือรางวัลของเราทีน่ านๆ จะมีโอกาสแวะมาร่วมกิจกรรมกัน
ขอเป็นเรื่องปิดท้ายก็แล้วกัน
ในงานนี้ ได้คุณวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ กับ คุณวีระศักดิ์
จันทร์ส่งแสง มาช่วยกันเป็นติวเตอร์ สอนให้น้องๆ รู้จักวิธีคิดก่อน
เขียน เป็นกิจกรรมทีช่ อื่ ว่า “ค่ายนักเขียนรุน่ เยาว์” จัดขึน้ ทัง้ 4 วัน
ของการจัดงานเลย โดยในวันแรกเป็นรอบพิเศษเฉพาะน้องๆ ที่ได้
รับรางวัลประเภทความเรียงเยาวชนปีที่ 10 มีคุณนิวัติ กองเพียร
กรรมการตัดสิน มาเกริ่นนำให้คำแนะนำลูกๆ หลานๆ ในฐานะ
นั ก เขี ย นอาชี พ (แต่ ง านนี้ ไ ม่ มี หั ว ข้ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง “นู้ ด ”
นะครับ...แหะๆ)
สำหรับวันต่อมา เริ่มกันตั้งกะเช้า เปิดรับลูกหลานที่สนใจ
เรื่องนี้แบบคละอายุ ตั้งแต่ตัวจิ๋ว 8-9 ขวบ จนถึงตัวโตจะเข้า
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ รุ่ น จิ๋ ว หน่ อ ย พ่ อ แม่ ต้ อ งเข้ า มานั่ ง เรี ย นเป็ น
เพื่อนด้วยแน่ะ
วิธีการสอน ให้รู้จักการลำดับวิธีคิด การหาข้อมูล ซึ่งถือว่า
เป็นวัตถุดิบในการเขียน และสร้างจินตนาการก่อนลงมือเขียน
จากนัน้ ก็เริม่ ตัง้ โจทย์ อย่างเช่น เรือ่ งอาหาร ซึง่ ไม่ตอ้ งไปไกล แค่ขา้ ม
ถนนไปสวนรถไฟก็เจออาหารจากลานบ้าน 5 ภาค เป็นข้อมูลให้ชมิ
แล้ว เด็กๆ จะลำดับการเขียนอย่างไรก็ได้ โดยวางบนจินตนาการ
ของความอร่อย แต่ต้องไม่มีคำว่า “อร่อย” อยู่ในเนื้อหางานเขียน
ทำไม?
เพราะเมื่อไม่มีคำว่าอร่อย เด็กๆ ก็ต้องใช้จินตนาการเพื่อ
บรรยายถึงรูปร่าง รสชาติ หรือกลิ่น ของอาหารที่เห็น จนทำให้
คนอ่านรู้สึกอร่อย โดยไม่มีคำว่าอร่อย ซึ่งเป็นการบอกทื่อๆ ตรงๆ
คุณวิวฒ
ั น์ บอกน้องๆ ว่า การเขียนมีหลายรูปแบบ แต่การฝึก
เขียนที่ดีก็ต้องมีกรอบกำหนด เสน่ห์ของงานเขียนขึ้นอยู่กับเทคนิค
ต่างๆ ผสมผสานจินตนาการ เช่น การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ
การบอกอ้อมๆ เป็นต้น ประกอบกับการเขียนบรรยายให้เห็นภาพ
เข้าถึงความรู้สึกจนจับใจคนอ่าน
แต่สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นการเขียนที่ดีคือ “การอ่าน”
อ่านมาก...ก็จะซึมซับเทคนิคการเขียนโดยไม่รู้ตัว
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ยกพล...

จากยอดดอย

จักรยาน

ร่วมด้ว

ใน

การ

ประหยัดพลังงาน

ช่วยย่ำ แล

ส่วน

เครือข่ายฯ ภาคเหนือ ยกขบวนคนต้นน้ำนำความรู้
มาแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายภาคอื่นๆ อย่างเช่น
การสืบชะตาแม่น้ำ ซึ่งได้เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน โดยพระ
อาจารย์สมคิด จารณธมฺโม เป็นแกนนำจัดพิธี
ประเพณีพื้นบ้านนี้มีบันทึกไว้ ในประวัติศาสตร์ล้านนามากว่า
100 ปีแล้ว มีที่มาจากพิธีสืบชะตาบ้านเมืองและชะตาคนเพื่อเรียก
ขวั ญ กำลั ง ใจเมื่ อ ยามเจ็ บ ป่ ว ย เมื่ อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธรรมชาติ
ก็เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
มีเรื่องคั่นก่อนจะข้ามไปประเด็นอื่นๆ คือ ตอนเช้าก่อนการ
ทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำ (วันที่ 21 พ.ย.) ลานบ้านภาคเหนือได้นิมนต์
พระสงฆ์ที่มาร่วมงาน และที่มาปักกลดคืนก่อนที่สวนจตุจักร ด้วยมี
นัดหมายสนทนาธรรมกับพระประจักษ์ ธัมมปทีโป ซึ่งได้รับรางวัล
ประเภทบุคคลในปีนี้ บรรยากาศการถวายภัตตาหารเช้าเป็นไป
อย่างเรียบง่าย ก่อเกิดปิติแก่ผู้ถวาย ภิกษุหลายรูป รวมทั้งพระ
ประจักษ์เป็นสายธรรมยุกต์ทมี่ วี ตั รปฏิบตั งิ ดงาม ไม่มสี มบัตริ งุ รังเลย
นอกจากบาตร กาน้ำ แล้วก็กลด แม้แต่การฉัน ท่านก็ยังฉันรวมใน
บาตร ใช้มือแทนช้อนส้อม
เสร็จจากฉันเช้า อ้ายเต๋อ...สถาพร สมศักดิ์ แห่งเครือข่ายฯ
น่านก็เลยนิมนต์ทุกรูปอยู่ต่อเพื่อร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำ และพิธีการ
บวชต้ นไม้ ด้ ว ยความที่ ส วนรถไฟก็ เ หมื อ นป่ า เล็ ก ๆ กลางเมื อ ง
ถ้ามองมาไกลๆ ก็เหมือนมีพิธีบวชป่าจริงๆ ซะด้วย
ด้านกลุ่มเยาวชนจากพื้นที่สูงก็มาสาธิตการ “ยิงโก๋ง” หรือการ
ใช้ดินปั้นกับลูกไม้ ยิงด้วยหนังสติ๊ก เป็นวิธีการปลูกป่าแบบหนึ่งของ
“เก่อญอโพพิทักษ์สายน้ำ” จากบ้านห้วยขม อ.เมือง จ.เชียงราย
ส่วนกลุ่มเยาวชนจากบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัด
เดียวกันก็ไม่ยอมน้อยหน้า หยิบตำราปกาเกอญอมาแนะนำคำศัพท์
ต่างๆ พร้อมการขับทา หรือการอ่านกลอนคลอเสียงซึง...ยังมีการ
แสดงรำนก และรำโต หรือทีเ่ ราชอบเรียกกันติดปากว่า “รำนกไทใหญ่”
จากเครือข่ายลุม่ น้ำแม่ปงิ ตอนบน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทีห่ าดูยาก
ไม่ต้องไต่ยอดดอย ก็ได้ดูของดีในงานนี้
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ลานบ้านภาคใต้ มีจุดที่ผู้ชมงานให้ความสนใจเข้ามาซักถาม
และทดลองจนคิ ว ยาวสิ่ ง ที่ เ รี ย กร้ อ งความสนใจก็ คื อ
“จักรยานประหยัดพลังงาน” ที่ คุณวริสร รักษ์พันธุ์ แห่งโรงแรม
ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท เจ้าของผลงานรางวัลประเภทบุคคล ในปี
2549 แบกจากใต้มาให้ทดลองกัน เป็นผลงานเพื่อการประหยัด
พลังงาน เพราะจักรยานเก่าเก็บคันนี้ ดัดแปลงเป็นเครื่องปั่นน้ำเพื่อ
ใช้รดน้ำต้นไม้
วิธกี ารทำไม่ยากเลย แค่ตดิ ตัง้ มอเตอร์และสายพานกับจักรยาน
วางไว้ใกล้แหล่งน้ำ แล้วต่อท่อน้ำไปยังจุดต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้นำ้ ไปถึง
พอปัน่ จักรยาน มอร์เตอร์กบั สายพานก็จะทำงาน ดูดน้ำเข้าท่อ ยิง่ ปัน่ เร็ว
น้ำยิ่งเกิดแรงดันดี...พุ่งปรี๊ดๆ
เป็นผลงาน 2 in 1 ได้ทั้งประโยชน์ เรียกเหงื่อได้อีกต่างหาก
ทางด้านพงศา ชูแนม ก็ยกธนาคารต้นไม้บุกสวนรถไฟขยาย
เครือข่ายในเมืองกรุง และอีก 4 ภาคทั่วประเทศ งานนี้กล้าไม้
กระจายเต็มสวนรถไฟไปจนถึงตึก ปตท. ให้ทกุ คนได้ชมุ่ ชืน่ หัวใจและ
ซึมซับแนวคิดดีๆ ที่กำลังมาแรงอยู่ ในขณะนี้

เหยียบย่ำเป็นเรือ่ งท
ภาคกลาง-ตะวันออ
รักษ์เขาชะเมา” โต้โผใหญ่ของเค
จากทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง ม
กลัวเลอะ เข้าร่วมด้วยช่วยย่ำดินผ
เป็นบล๊อกเพื่อทำสร้างบ้านพูดง่ายๆ
(ลีลาซะหน่อย เพราะของเขาดี)
ย่ำเสร็จ ก็แวะมาโยกต่อกับว
มือของ พ่อเลี่ยม บุตรจันทา แห่ง
ซุ้มนี้เท่ากับจำลองวิถีชีวิตประจำวัน
ปลูกข้าวกินเอง สีขา้ วกินเอง มีธนาค
แล้วก็ขายดีอีกต่างหาก พ่อเลี่ยมบ
เปลือกมาเป็นข้าวสารนี่แหละ เป็น
ทีส่ ดุ แล้ว แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยงั นิยมไ

วย

ละโยกๆ

ที่ไม่ดี แต่ถา้ เดินเข้าไปในลานบ้าน
อกจะรู้ว่ามีประโยชน์ ก็ซุ้ม “กลุ่ม
ครือข่ายฯ ภาคกลาง-ตะวันออก
มุมนี้เขาต้อนรับคนชอบย่ำแบบไม่
ผสมฟางกับแกลบ แล้วนำมาอัด
ๆ ซุ้มนี้เขาสอนวิธีการทำบ้านดิน

วิธีการสีข้าวแบบพื้นบ้านที่ ใช้แรง
งบ้านนาอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
นของพ่อเลี่ยมมาให้ดูกันเลย คือ
คารข้าวทีเ่ ก็บไว้ดว้ ยกัน เหลือก็ขาย
บอกว่า ขั้นตอนจากการทำข้าว
นขั้นตอนที่ทำเงินเข้ากระเป๋าเรา
ไปอาศัยโรงสีใหญ่ๆ...น่าเสียดายๆ

ดอกเตอร์...
ชายขอบ

เครือ

ข่ายฯ ภาคกลาง-ตะวันตก เป็น ภาคที่มีกลุ่ม
นั ก วิ ช าการเข้ า มาช่ ว ยงานกั น มาก ลานบ้าน
ภาคนี้ จึงเน้นเวทีเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็น ‘ดอกเตอร์’ ชายขอบ”
เปิดประเด็นกระบวนการทำวิจัยไทบ้าน โดยผู้ร่วมเวที ได้ ให้ข้อคิด
เห็นที่น่าสนใจ
งานวิจัยไทบ้านสามารถเริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆ...มีป่าไม้
เท่าไหร่ ใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น หน่อไม้นนั้ มีมลู ค่ามีราคา ถ้าป่าหมด
หน่อไม้ก็หมด นี่คือการตั้งประเด็นปัญหา...พีอ่ อ๊ ด-สุธดิ า แสงเพชร
กับ คุณพิสาร หมืน่ ไกร ช่วยกันยกตัวอย่างการตั้งประเด็นคำถาม
ก่อนทำวิจัย
พี่สมพร ปานโต กรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
จ.กาญจนบุรี บอกว่าถ้าพูดถึงงานวิจัย ก็ต้องถามกลับว่า ‘ใคร
ต้องการรู้’ ตัวอย่างว่าถ้าชุมชนอยากรู้เรื่องประโยชน์จากต้นตะโก
ซึง่ รูม้ าตัง้ แต่สมัยปูย่ า่ ตายายแล้วล่ะว่าเปลือกตะโกมีประโยชน์ เป็นทัง้
ยาสมุนไพร ผลสุกก็กินได้ ลูกอ่อนก็นำมาทำสีย้อมผ้า ก็ต้องเริ่ม
ค้นคว้าเรือ่ งประโยชน์ โดยใช้การสัมภาษณ์ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ อาจมอบหมาย
ให้เยาวชนไปสืบค้น จากนั้นก็จัดเวทีสรุปความรู้ ไม่ใช่งานวิจัยที่ต้อง
เขียนแบบดอกเตอร์ในเมือง แต่เน้นการปฏิบัติ
ชุมชนเครือข่าย “รางวัลลูกโลกสีเขียว” หลายแห่ง ผ่านวิกฤต
ไปได้แบบไม่เกิดความขัดแย้ง ก็ได้งานวิจัยพื้นบ้านอย่างนี้แหละเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา

แม่นางเทียม...
ร่างทรงของญาพ่อ

เสียง

แคนแลเสียงสวด แว่วมาจากลานบ้านภาคอีสาน
ในยามโพล้เพล้เข้าใต้เ ข้ าไฟกลุ่มคนล้อมวง
เพือ่ รอพิสจู น์การทรง “แม่นางเทียม” ทีอ่ ญั เชิญ “ผี” เจ้าพ่อดงภูดนิ
จากป่าใหญ่แห่งเมืองศรีสะเกษ
นี่คือศรัทธาหรืองมงายกันแน่? แล้วแม่นางเทียม คืออะไร?
แม่นางเทียม คือนางทรง หรือร่างทรงของญาพ่อ หรือ เจ้าพ่อ
เทวดา พญาแถนผีชนั้ เทพ ผีฝา่ ยธรรม เจ้าผูเ้ ป็นใหญ่ ที่ (อนุญาต)
ให้เป็นร่างทรง โดยมี “เฒ่าจ้ำ” ทำหน้าทีจ่ ุดธูปเทียนอัญเชิญดวง
วิญญาณ ญาพ่อ เมื่อญาพ่อเข้าประทับร่างนางเทียมแล้ว นางจะ
แต่งกายใหม่ตามตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีรู้ว่าญาพ่อหรือเทพใด
ที่ประทับทรง
ญาพ่อดงภูดนิ เป็นศรัทธาความเชือ่ ของชาวบ้านแถบราศีไศล
จังหวัดศรีสะเกษกับชาวบ้านอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น
ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยลำมูน เจ้าพ่อดงภูดินมีส่วนกำหนด
วิถชี วี ติ ของผูค้ นในลำน้ำมูลตอนกลาง และเกีย่ วข้องกับการเกษตร
และการประมง ในหนึง่ ปีจะมีพธิ เี ลีย้ งญาพ่อสองครัง้ คือ การเซ่นสรวง
ครัง้ แรกในวันขึน้ 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นการบวงสรวงญาพ่อก่อนลงนา
เพื่ อให้ ท่ า นบั น ดาลให้ ฝ นดี น้ ำ ดี ผลผลิ ต ดี ส่ ว นการเซ่ น สรวง
ครัง้ ทีส่ อง ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นการบวงสรวงก่อนน้ำ
หลากและพิธแี ข่งเรือยาว
การอัญเชิญแม่นางเทียมร่างทรงญาพ่อดงภูดินในสวนรถไฟ
เย็นวันนัน้ เป็นการจำลองพิธบี วงสรวงเพือ่ เตรียมการก่อนลงนา ผูร้ ว่ ม
พิธี ในวันนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงประเพณีของคนอีสานเรื่องการนับถือผี
แต่สิ่งหนึ่งที่ตราอยู่ในความรู้สึก คือการระลึกถึงคุณค่าของดิน และ
ข้าวปลาอาหารที่ธรรมชาติได้มอบให้
ธรรมชาติเป็นความยิ่งใหญ่และมีคุณ ควรนอบน้อม นี่คือความ
หมายของ “ผี” ในประเพณีอีสาน
พิธีกรรมต่างๆ เพื่อบวงสรวงธรรมชาติ จึงเป็นสัญญะของ
ความนอบน้อม
ที่ใครบางคนอาจตีความว่า...งมงาย
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บ ทความ
ส่วนประกอบ

แห่งความ
เป็ทีไ่ ด้นแสวงหา
เลิศ
ในห้วง 10 ปีมานี้ เราได้พยายามค้นหาชุมชนที่เป็นเลิศ ที่มีพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีวิถีชีวิตที่เอื้ออาทรกันตาม
วิถี ไทยมาเป็นเวลาสิบปีพอดี

ทุก

ปีคณะทำงานและกรรมการหลายๆ ชุดได้ลงพื้นที่ พิจารณา คัดสรร กลั่นกรอง และประเมินผลงานต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริง แล้วคัดเลือกนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินพิจารณาขั้นสุดท้าย
ธรรมชาติของแกะฝูงใหญ่นั้น มักมีแกะดำอยู่ตัวหรือสองตัวเสมอ แกะดำเป็นตัวช่วยสร้างสีสันให้ทอ้ งทุง่ ฉันใด ความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างในหมูพ่ วกเรา (กรรมการ) ก็ทำให้เกิดความงดงามในกลุม่ เราฉันนัน้ เรื่องของการคัดเลือกชุมชนที่เป็นเลิศ
แต่ละปี จึงต้องถกเถียงกัน แต่ก็สามารถหาฉันทามติได้ทุกครั้ง
ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ ต่างล้วนเป็นชุมชนที่มีนวัตกรรมทั้งสิ้น
คำว่า “นวัตกรรม” ที่ใช้กันในภาคธุรกิจ มักหมายถึงการมีอะไรใหม่ๆ อันอาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ หรือวิธีการตลาด
แบบใหม่ๆ แต่คำว่า นวัตกรรมของชุมชน หมายถึงพฤติกรรม หรือการดำรงชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณที่ปรับเปลี่ยนไป
เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน บางครัง้ ชุมชนก็สร้างวิธกี ารใหม่ๆ หรือประดิษฐ์กรรมใหม่ขนึ้
ในบรรดาชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มานั้น ล้วนเป็นชุมชนที่มีนวัตกรรม หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่บ้านทั้งสิ้น ชาวบ้านมักจะเล่าเรื่องความเป็นมาของหมู่บ้านให้เราฟังเสมอ เราจึงพบว่ามี
สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาทำป่าชุมชน
พวกเราทบทวนเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2530 เป็นเหตุการณ์ที่กล่าวได้ว่ามีผลกระทบ
ถึงหมู่บ้านต่างๆ จนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางป่าชุมชนขึ้นในประเทศไทย เช่น ความขัดแย้งเรื่องกลุ่มทุนได้รับสัมปทาน
ปลูกป่า การตัดไม้เพื่อปลูกสวนป่าในพื้นที่ป่าชุมชนของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นชนวนความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้ง
ป่าชุมชนทางภาคเหนือ หรือการอพยพราษฎรจากการโครงการจัดที่ดินทำกิน (คจก.) และการส่งเสริมสวนป่ายูคาลิปตัสใน
ภาคอีสาน เป็นต้น สถานการณ์ก่อนเริ่มต้นโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว (2542) จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมาก เพราะเป็น
ช่วงที่ป่าชุมชนกำลังก้าวกระโดดเพิ่มจำนวน เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ได้
บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ไทยได้ประกาศใช้ ขณะเดียวกัน ก็มีการต่อต้านเรื่องป่าชุมชน
เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กว่าๆ เป็นต้นมา สถานการณ์เหล่านี้ ได้ชักนำให้ชาวบ้านหันมาทำป่าชุมชน หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

ป่าชุมชนที่ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว มีจุดกำเนิดจาก 3 กลุ่มหลักคือ

1. เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่
ชุมชนในกลุ่มนี้ถูกคำสั่งให้อพยพออกจากป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการขยายพื้นที่อนุรักษ์ หรือเพื่อการสร้างเขื่อน
แต่ชุมชนต้องการรักษาสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับป่า (ที่พวกเขาอยู่มาก่อน) ชาวบ้านกลุ่มนี้มักเป็นชุมชนชายขอบ
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เป็นคนยากจนในชนบทที่ ไม่มีปากเสียง พวกเขามักเล่าถึง
ความลำบากทุกข์ยากให้เราฟังเสมอ เมื่อได้รับผลกระทบ
พวกเขาพยายามกลับมาดูความเข้มแข็งและวัฒนธรรมของ
ตนเอง เขาต้องการสื่อให้คนข้างนอกทราบว่า พวกเขานั้นมี
วัฒนธรรม และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้ จนกลายเป็น
จารีตประเพณี พวกเขาจึงนำความรู้นี้มาขับเคลื่อนเรื่องป่า
ชุมชน เขายังพยายามสร้างความรู้ท้องถิ่นใหม่ๆ ขึ้นอีก เช่น
ยกป่ า มาไว้ ที่ บ้ า นเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญ หน้ า กั บ ภาครั ฐ
ทดลองติดตาต่อยอดพันธุ์ ไ ม้ป่า ปิดฤดูกาลเก็บหาของป่า
ปลูกต้นไม้ป่าแทรกในสวน คัดเกรดผลผลิต แปรรูป เพื่อ
เสริมรายได้
2. เป็นชุมชนนักสู้
เนื่องจากป่าใกล้หมู่บ้านเกิดการทำลายจากคนภายนอก
พวกเขาจึงลุกขึ้นมาปกป้องป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธาร รักษา
แหล่งอาหาร และสร้างความยัง่ ยืนให้ชมุ ชน ให้ลกู หลาน ชาวบ้าน
กลุม่ นีย้ งั ต่อต้านสัมปทานการทำไม้ เผาถ่าน การทำสวนป่ายูคา
ลิปตัส การสร้างเขื่อน และระเบิดหิน กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ไ ด้
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน เมื่อการต่อสู้ ได้รับ
ชัยชนะ เขาก็ทำการฟื้นฟูป่าไม้โดยทำป่าชุมชน
3. เป็นชุมชนที่เรียนรู้เรื่องผลกระทบจากการทำลายป่า
ชุมชนในกลุ่มนี้เผชิญหน้ากับความล้มเหลวจากการใช้
ชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยม และเรียนรู้เรื่องประโยชน์ที่ได้จาก
การรักษาป่าผ่านสื่อสมัยใหม่ๆ หรือจากชุมชนใกล้เคียง หรือ
จากเครือข่ายต่างๆ หรือมีคนช่วยกระตุ้น จุดชนวนความ
สนใจในเรื่องการพึ่งตนเอง เขาต้องการมีทรัพยากรของ
หมู่บ้านเช่นเดียวกับที่อื่นๆ กอปรกับมีผู้นำเข้มแข็ง อยากลอง
ทำสิ่งใหม่ๆ บางคนเป็นโจรกลับใจ ปรับวิถีชีวิต ทำเกษตรพึ่ง
ตนเอง สร้างนวัตกรรมเพื่อรวมคนในหมู่บ้าน เช่น ทำโรงสี
ชุมชน ธนาคารข้าว สัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น
การทำป่ า ชุ ม ชนยุ ค แรกๆ นั้ น เน้ น เรื่ อ งการป้ อ งกั น
รักษาป่า ต่อมาก็เน้นเรื่องสิทธิชุมชน การรักษาวัฒนธรรม

การแก้ปญ
ั หาความยากจน และธรรมาภิบาล ตามลำดับ จนพอ
ถึงวันนี้ ป่าชุมชนก็มาผูกโยงกับสภาวะโลกร้อน นับว่าการทำ
ป่าชุมชนนั้น มีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา (moving
target)
การเริ่มทำป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านจึงไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เวลา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของชุมชนทีจ่ ดั การป่าจนได้รบั รางวัล มีตงั้ แต่
เน้นการอนุรักษ์ เช่น มุ่งเรื่องน้ำ หรือรักษาระบบนิเวศดั้งเดิม
บริเวณที่มีน้ำซับ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติของภูเขาหิน ปูนไว้
บางชุมชนเน้นการจัดการป่าเพื่อบรรเทาความยากจน หวังผล
ทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชนจริงๆ
แต่ ใ นทุ ก ๆ กรณี ข องชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คื อ ความ
สามารถรวมกลุ่ ม คนในหมู่ บ้ า นมาช่ ว ยกั น พิ ทั ก ษ์ รั ก ษา
ทรัพยากร หรือฟื้น ฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เรียกกันว่าพลิก
สถานการณ์ ให้เป็นโอกาส ในหลายๆ กรณี เราพบว่ามีคน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยกระตุ้น (catalytic
role) ให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำงานอนุรักษ์
ทุกชุมชนที่ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจะมีจุดเปลี่ยนใน
หมูบ่ า้ น เช่น ป่าหนาแน่นขึน้ มีอาหารมากขึน้ มีนำ้ ไหลเพิม่ ขึน้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถถอดบทเรียน
ของตนเองเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้ (และใช้บทเรียนนั้นเป็น
แบบอย่างให้ชุมชนอื่นไปปรับใช้ได้)
เมื่อเราจับเข่าคุยกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
เรามักจะพบเรื่องราวใน 2 ประเด็นนี้คือ ประเด็นแรก ทุก
ชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก หรือบางครั้ง
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เปิดเผย เพราะชาวบ้านเป็น
พันธมิตรกับเจ้าหน้าที่ ช่วยลาดตระเวนรักษาป่าต้นน้ำ หลาย
กรณี เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์บอกกับเราว่า “หากชาว
บ้านมีวิถีปฏิบัติเช่นนี้ พวกผมก็รับได้”
ประเด็ น ที่ ส อง ชุ ม ชนในระยะหลั ง ๆ มี ก ารวิ จั ย เสริ ม
ศักยภาพที่เรียกกันว่า “วิจัยไทบ้าน” เกิดความรู้ ใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และยังรู้จัก
ใช้การวิจัยมาแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน หรือแม้กระทั่ง
ทดลองเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ของเกษตรอิ น ทรี ย์ กั บ เกษตร
กระแสหลั ก หรื อ นำการวิ จั ย มาขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน มีการเผยแพร่ความรู้จนสามารถ
สื่อสารกับสาธารณะได้ (explicit knowledge)

แนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ (landscape)
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สิบปีที่ทำโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ทำให้เราเกิด
แนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ (landscape)
เราพบว่าในภูมิทัศน์หนึ่งๆ จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลากประเภท ทำให้มีสิ่งปกคลุมผิวดินในรูปแบบต่างๆ เช่น
นอกจากมีท้องไร่ท้องนาแล้ว ยังมีป่าชุมชน ป่าหัวไร่ปลายนา
ต้นไม้ริมถนน และริมคูคลองอยู่ด้วย มีศัพท์เฉพาะเรียกกลุ่ม
ต้นไม้ที่หลงเหลืออยู่นี้ว่า “หย่อม” หรือ patch บรรดาหย่อม
เหล่านี้จะเป็น ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ (habitat
patch) การสร้างหย่อมสีเขียว หรือ “โอเอซิส” ในเมือง
(urban landscape) หรือการรณรงค์ ให้ปลูกต้นไม้ หรือ
อนุ รั ก ษ์ พ รรณไม้ ริ ม ทางหลวงไว้ หรื อ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ น
บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัย (habitation) เพือ่ ฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพของภูมทิ ศั น์
กำลังได้รับความสนใจในระดับโลก (ซึ่งกำลังตกอยู่ ในภาวะ
โลกร้อน)
หลักคิดของการอนุรักษ์ ในปัจจุบันคือ นอกจากอนุรักษ์
หย่อมสีเขียวแล้ว ควรปลูกต้นไม้ ในภูมิทัศน์ ให้เป็นเส้นทาง
เชื่อม (corridor) ระหว่างหย่อม เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์ พืช
ได้เคลื่อนย้ายไปยังแหล่งแพร่พันธุ์และแหล่งอาหาร ปัจจุบัน
จึงมีชุมชนเมืองได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วย เช่น ชุมชน
วัดอมรทายิการาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

“เจ็ดเสาหลัก” แห่งความเป็นเลิศ

พวกเราได้ ล องตรวจสอบชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ลู กโลก
สีเขียวในช่วงระยะเวลา 10 ปี ว่าส่วนประกอบของความเป็น
เลิศนั้นมีอะไรบ้าง ก็พบว่าส่วนประกอบที่เป็นประเด็นเด่นของ
ชุมชนนั้นมีถึง 28 อย่าง แต่ก็สามารถรวมเป็นกลุ่มหลักได้
7 กลุ่ม คือ

1. ความสามารถในการรวมกลุ่ ม คนให้ ตั้ ง มั่ น เพื่ อ
จัดการป่า
นั บ ได้ ว่ า เป็ น เสาหลั ก ที่ เ ป็ น พลั ง สำคั ญ ยิ่ ง ที่ พ บในทุ ก
ชุมชน ไม่ว่าพวกเขาจะมีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีก็ตาม
หรื อไม่ ว่ า ภาครั ฐ จะเห็ น ด้ ว ยหรื อไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การทำป่ า
ชุมชนของเขา แต่ชาวบ้านก็ตั้งมั่นที่จะทำป่าชุมชน พวกเขา
สามารถสร้างค่านิยมร่วม (shared value) เกี่ยวกับการ
จัดการป่าได้จริงๆ การรวมคนได้มักจะอาศัยโอกาส และ
สถานการณ์ก่อนหน้านั้น ในตอนเริ่มต้นการรวมคนในหมู่บ้าน
มักอาศัยผู้นำหรือกลุ่มแกนนำที่เข้มแข็ง แต่ ในตอนหลังๆ
การมีส่วนร่วมก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2. มีองค์กรจัดการป่า และกฎกติกาที่ปฏิบัติได้จริง
องค์กรจัดการป่าที่จัดตั้งขึ้นมีการแบ่งภาระหน้าที่ชัดเจน
หรือใช้โครงสร้างเดิมก็มี เช่น ในกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ก็มีกรอบ
การจัดการป่าชัดเจน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน กฎกติกา
ในการใช้ ป่ า ก็ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของจารี ต วั ฒ นธรรมของ
หมู่บ้านจึงปฏิบัติได้จริง และอาศัยความรู้ท้องถิ่น ซึ่งกว่าจะ
เกิดเป็นความรู้ท้องถิ่นได้ ชุมชนได้ทดลองทำและปรับปรุงจน
เหมาะกับท้องถิ่นของตน เช่น รู้ว่าหน่อไม้เริ่มมีตั้งแต่เดือนใด
ถึงเดือนใด ควรปิดฤดูเก็บหาในเวลาใดจึงจะมีหน่อพันธุ์เลี้ยง
กอได้ หรือควรหยุดจับปูในช่วงเวลาใด เพื่อให้ปูวางไข่ และปี
หนึ่งปูวางไข่กี่ครั้ง เป็นต้น ชุมชนได้ ใช้ความรู้ท้องถิ่นเหล่านี้
เป็นพลังขับเคลื่อน
3. มีการจัดการทางด้านวนวัฒนวิทยา (Silviculture)
หรือการจัดการระบบนิเวศเป็นองค์รวม
หมายถึงมีระบบการจัดการป่าที่ ใช้วนวัฒนวิธีอย่างง่ายๆ
ว่าจะเก็บหาของป่าได้ที่ ไหน เมื่อไร รวมทั้งการปลูก และ
ฟื้นฟูป่า เช่น มีการตัดสางป่าบริเวณที่หนาแน่นเกินไป หรือ
ตัดให้แตกหน่อเพื่อใช้ ไม้ขนาดเล็ก ตลอดจนการเปิด-ปิดฤดู
เก็บหาของป่า หรือการจับสัตว์น้ำ หรือปิดป่าเพื่อให้ฟื้นตัว
ตามธรรมชาติ หรือปลูกขึ้นใหม่ หรือการจัดการระบบนิเวศ
แบบองค์ ร วม เช่ น การอนุ รั ก ษ์ เ ทื อ กเขาหิ น ปู น ทำเขต
อนุรักษ์ อาทิ หมู่บ้านสัตว์ป่า วังมัจฉา อนุรักษ์ป่าริมน้ำ ทำ
ฝายแม้ว เป็นต้น
4. ป่าสามารถยังผลประโยชน์ในการดำรงชีพและรายได้ 	

ชุมชนพยายามมุ่งให้เกิดดุลยภาพระหว่างการป้องกัน
รักษาป่ากับการใช้ประโยชน์ ในกรณีที่เน้นการอนุรักษ์มาก ก็
มีกิจกรรมสร้างรายได้ทดแทน เช่น การเพาะกล้าไม้หายาก
เพือ่ ขาย การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หรือการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
5. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เรื่องนี้ ได้ถูกหยิบยกขึ้น มาพูดคุยกันในกลุ่มกรรมการ
เสมอ เพราะการมีส่วนร่วมจากคนหลายกลุ่มในหมู่บ้านจะ
ช่วยนำมาสู่ความเสมอภาคในการใช้ป่าได้ ความจริงแล้วเรื่อง
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนสามารถเป็ น ได้ ทั้ ง วิ ธี ก าร
ทำงาน และผลลัพธ์ของการทำงาน ชุมชนที่ได้รับรางวัลจะมี
การสื่อสารในทางราบดี มีนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
เช่น ทำปิน่ โตลูกโซ่ (เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เช่น บ้านถ้ำผึง้
จ.สุราษฎร์ธานี) เพื่อกระจายรายได้ กฎกติกาของหมู่บ้านก็
ใช้วิธีการมีส่วนร่วม ช่วยกันกำหนด หรือปรับปรุงแก้ไข
6. การดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและการดำรงชีพที่เกื้อกูล
ต่อการอนุรักษ์
เพราะว่ า โลกของเราเปลี่ ย นแปลงไปเร็ ว มาก จน
วัฒนธรรมโลกที่ผ่านระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก (globalized
economy) ได้ แ พร่ ห ลายไปทั่ ว ทุ ก แห่ ง ผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
วัฒนธรรม คือผู้ที่กุมอำนาจเศรษฐกิจที่แท้จริง การพิจารณา
ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของการ
ดำรงชี พ การอยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ และอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ชาติพั น ธุ์ หลายชุ ม ชนหั น มาใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง ทำการ
เกษตรที่คืนชีวิตให้ดินและน้ำ และเพื่อต่อสู้กับความยากจน
ที่สำคัญยิ่งอีกประการก็คือ รักษาจารีตประเพณีเดิมในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ที่มี ใน
หมู่บ้าน ถ้อยที ถ้อยอาศัย สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ได้
หยิบยกพูดคุย พิจารณาทุกครั้งก่อนการมอบรางวัล

11

7. ชุมชนได้ถ่ายทอดหรือส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ชุมชนที่ได้รับรางวัลจะมีการถ่ายทอดหลักคิดการอนุรักษ์
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม สู่คนรุ่นใหม่ เปิด
โอกาสให้กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ของ
หมู่บ้าน มีการทำหลักสูตรท้องถิ่น สร้างศูนย์เรียนรู้ จัดค่าย
เยาวชน พยายามสร้างคนรุ่นใหม่ ให้รักษาวัฒนธรรมที่เป็น
รากเหง้าของตนเอง ให้เกิดการรู้เท่าทัน และดำรงชีวิตรอด
ในโลกสมัยใหม่ได้ เรียกว่าเป็นคนสองวัฒนธรรม ประเด็นนี้
ทำให้ผมนึกถึงบทเพลงของ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “ขาสอง
ต้องยืนหยัด อยู่บนวัฒนธรรมไทย ตาสองมองออกไป ยัง
โลกใหญ่มโหฬาร....”
ความสำเร็จของชุมชนไม่ ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
อย่างเดียว แต่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้ง 7
ประการนี้ ที่เราสามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพที่คล้ายคลึง
กั บ ลั ก ษณะของการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ธุ ร กิ จ ชั้ น นำที่
ประสบความสำเร็จ ซึ่งเรียกกันว่ากรอบแนวคิดแมคคินซี
(The 7-S Framework of Mckinsey)
องค์ประกอบที่เป็นเจ็ดเสาหลักนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนดีๆ
นั้น เขาจัดการป่ากันอย่างไร หรือชุมชนไทยต้องการอะไร
บ้างจากทรัพยากรป่าไม้สำหรับนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อ ผู้ ที่ ท ำงานในระดั บ นโยบายแล้ ว ก็ จ ะทราบได้ ทั น ที ว่ า
ทรัพยากรป่าไม้นั้น มีบทบาทในทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย เพราะทุกชุมชนที่ ได้รับ
รางวัลอันเนื่องจากการรักษาป่าและฟื้นฟูธรรมชาติ ก็เพราะ
เขาต้องการรักษาป่าให้เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ไม่ใช่เกิด
จากโครงการอนุรักษ์แต่อย่างใด
สั ง คมไทยนั้ น ประกอบด้ ว ยคนที่ ห ลากหลายเผ่ า พั น ธุ์
ชนต่างชาติที่มาเยือนก็มักชื่นชมต่อวัฒนธรรมไทยที่แตกต่าง

จากเขา ป่าไม้ แม่น้ำ คลอง บึง และทุ่งนา ได้เป็นสิ่งหนึ่งที่
หล่ อ หลอมกำหนดรู ป แบบวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ
ช่วยสร้างภูมิปัญญา และการกินอยู่ตามวิถีพื้นบ้าน การที่มี
คนในบ้านเรารู้จักใช้ป่าดำรงชีพ รู้จักการเก็บหาที่ ไม่ทำลาย
นี่คือการจัดการป่าไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราเอง
การรวมกลุ่มคนในหมู่บ้าน แล้วให้ผู้คนตั้งมั่นต่อการ
อนุรักษ์จนเป็นค่านิยมร่วมกันได้ ดูเหมือนจะมีความสำคัญ
ที่สุด เมื่อเริ่มโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวปีแรกๆ ตอนที่
พวกเราเข้าไปในหมู่บ้าน แล้วมีกลุ่มคนบอกว่า “เราจะรักษา
ป้องกันป่าผืนนี้ไว้” ก็แทบจะถือได้ว่าพวกเขามีความสำเร็จใน
การทำงานแล้ว
การทำลายองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ ร่ ว มเป็ น เสาค้ ำ จุ น
ก็ ส ามารถทำให้ ร ะบบการจั ด การพั ง ครื น ลงมาได้ เ ช่ น กั น
ความยั่งยืนของระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติของผู้ที่ ได้
รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จึงมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเสริม
นับเป็นการจัดการอย่างเป็นองค์รวมแท้จริง

ความยั่งยืน

มีชุมชนที่ ได้รับ “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่ง
ความยั่งยืน” คือ กลุ่มอนุรักษ์ศิลาแลง จ.น่าน, กลุ่มอนุรักษ์
ป่าต้น น้ำคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี, บ้านห้วยหินลาดใน
จ.เชียงราย, กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
จ.ตราด, เครือข่ายป่าชุมชนดงนาทาม จ.อุบลราชธานี, บ้าน
แม่คองซาย-แม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่ และเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดน่าน
ชุมชนที่ทำป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ ได้อาศัย
เงินเป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่การดูแลรักษาธรรมชาตินั้น
กลายเป็นวิถีปฏิบัติ หลอมอยู่ ในจารีตประเพณีของชุมชน

บางชุมชนก็มีกิจกรรมกลุ่มในชุมชนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่
แกนนำได้นำมาใช้สร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้น ผู้นำยุคใหม่ที่
เข้มแข็งจะสามารถสร้างกิจกรรมให้เกิดในกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน
ได้เสมอ
ปัจจัยภายนอกหมู่บ้านมีทั้งช่วยสนับสนุนความต่อเนื่อง
ของกิจกรรม และที่เป็นตัวขัดขวางทำให้ซบเซา จนกระทั่ง
เลิกรากันไปก็มี เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ หรือมี
การบ่อนทำลายกิจกรรมของชาวบ้าน จนกระทั่งอพยพโยก
ย้ายชุมชนออกนอกพื้นที่ พระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้านสวนพลู - พุต่อ จ.อุทัยธานี เคยบอกกับพวก
เราว่า “ป่าจะยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้มีกฎหมายอยู่ ในมือ”
ได้ช่วยสะท้อนความจริงข้อนี้
แต่ก็น่ายินดีที่มีปัจจัยทางบวกหลายๆ อย่างในสังคมไทย
ที่ช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องให้กับการอนุรักษ์ป่าชุมชนอยู่
เช่นกัน เช่น โครงการสนับสนุนการวิจัยภาคประชาชน หรือ
โครงการขนาดเล็กต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการป่าโดยชุมชน
ตลอดจนการเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบ หรือ
การสนับสนุนให้มีเครือข่ายต่างๆ รวมทั้ง “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” ที่เป็นกำลังใจให้กับชุมชน
การมีแหล่งทุนสนับสนุนระยะเวลาสั้นๆ นั้นมีประโยชน์
ชุ ม ชนที่ มี ค วามสามารถ จะสามารถเสนอแนวคิ ด ทำ
โครงการเสนอแหล่งทุน และบริหารโครงการของตนเองได้
ดังที่ปรากฏในบางชุมชนขณะนี้ที่ต้องการทำวิจัยเพื่อไปให้ถึง
ดวงดาว
ท้องฟ้าเกลื่อนดาวงดงามฉันใด การเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง
ของป่าชุมชนก็เป็นสิ่งสวยงามสำหรับโลกฉันนั้น

ส่งไม้ต่อยัง
รุ่นลูกรุ่นหลาน

การรักษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมดำรงชีพ
ที่เกื้อกูลการอนุรักษ์

การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน

การรวมกลุ่มคน
เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
มีการจัดการ
ทางวนวัฒนวิทยา/หรือ
จัดการระบบนิเวศ

ป่าสามารถยัง
ผลประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีพและรายได้

มีองค์กรชุมชน
และกฎกติกา
ที่ใช้ได้จริง
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เจ็ดเสาหลักแห่งระบบการจัดการที่เป็นองค์รวม (holistic management)
ของชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว (พ.ศ. 2542-2551)

ร างวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10

รางวัล
ลูกโลกสีเขียว

“รางวั ล ลู กโลกสี เ ขี ย ว”
เริ่ ม ต้ น เมื่ อ ปี 2542 ในปี
แรกของการประกวดนั้น มี
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล 11
ผลงาน และมี ประเภทผล
งานแค่ 3 ประเภท คื อ
ประเภทชุมชน บุคคล และ
งานเขียน พอมาถึงปี 2551
ซึ่งเป็นการประกวดฯ ครัง้ ที่
10 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ก็ เ พิ่ ม จำนวนผลงานที่ ไ ด้
รางวัล 49 ผลงาน และมี
ประเภทผลงานเพิ่มขึ้นเป็น
7 ประเภท

ประ

เภทผลงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน
รางวัลที่มากขึ้น อาจสะท้อนให้
เห็นถึงการที่สังคมให้ความสำคัญกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นสัญญาณที่ดี
ผลงานในช่วงสิบปีที่ผ่านมาล้วนมีความหลาก
หลาย แต่ ล ะปี มี ป ระเด็ น ความเคลื่ อ นไหว
ต่างๆ แต่มสี งิ่ หนึง่ ที่ไม่เปลีย่ นแปลง และพิสจู น์
แล้วว่าเรามาถูกทาง ก็คือ วิถีคน วิถีป่า...
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปัน
สำหรับการประกวดครัง้ ที่ 10 ได้นอ้ มนำ
แนวพระราชดำริใ นเรื่ อ งความพอเพี ย งมา
กำหนดเป็นหัวข้อการประกวด “วิถีพอเพียง
แบ่ ง ปั น ผู ก พั น ดิ น น้ ำ ป่ า ” ในปี นี้ มี
ผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 478 ผลงาน
แบ่งเป็นประเภทชุมชน 92 ผลงาน ประเภท
บุคคล 74 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 34
ผลงาน ประเภทงานเขี ย น 121 ผลงาน
ประเภทความเรี ย งเยาวชน 141 ผลงาน
ประเภทสื่อมวลชน 16 ผลงาน ไม่รวมผล
งานชุมชนที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา “รางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน”
จำนวน 11 ผลงาน
ในจำนวนนี้ มีผลงานที่ ได้รับรางวัล 49
รางวัลอย่างที่เรียนข้างต้นแล้ว เป็นประเภท
ชุมชน 12 รางวัล บุคคล 9 รางวัล กลุม่ เยาวชน
5 รางวัล งานเขียน 6 รางวัล ความเรียง
เยาวชน 13 รางวัล สื่อมวลชน 3 รางวัล
และผลงาน “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต
5 ปี แ ห่ ง ความยั่ ง ยื น ” จำนวน
1 รางวัล

ครั้งที่ 10
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ประเภทบุคคล 9 รางวัล

1. นางภาคี วรรณสัก จ.ลำพูน ผู้ ใช้แนวทาง
การรั ก ษาป่ า ตามประเพณี ค วามเชื่ อ ของ
“ชาวยอง” รักษาฐานทรัพยากรช่วยให้คน
รุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่น
2. หลวงพ่อผาด อติพโล จ.กระบี่ ภิกษุผเู้ ปลีย่ น
ป่าช้าที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นสวนป่าร่มรืน่
และเป็นศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ งพันธุ์ไม้สำหรับเยาวชน
3. นางฉลวย กะเหว่านาค จ.ปทุมธานี ผูผ้ ลักดัน
ให้เกิดการจัดการขยะในคลองในชุมชนบางปรอก
และสร้างการรับรู้ให้ลงไปสู่ระดับเยาวชน
4. นายสมยศ มณีโชติ จ.เพชรบูรณ์ บัณทิต
ผู้ทิ้งชีวิตเมืองออกไปหาคำตอบเพื่อช่วยให้
ชาวนาหลุดพ้นความยากจน และหยุดการรุก
ป่าขยายที่ทำกิน ด้วยแนวทางการเกษตร
เพื่อสิ่งแวดล้อม
5. นางลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล กรุงเทพฯ นักธุรกิจ
ที่น้อมนำ “พุทธวิถี” มาใช้ในการบริหารงาน
และบริหารคน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6. พระครู ถาวรพั ฒ นกิ จ จ.ขอนแก่ น ภิกษุ
ผูเ้ ชือ่ มโยงความรู้ การลงมือ และความร่วมใจ
มาเป็นแนวทางในการสร้ า งกิ จ กรรมด้ า น
สิง่ แวดล้อม
7. นางสวิงทอง และนายหมอก กุดวงค์แก้ว
จ.สกลนคร คู่ชีวิตที่ช่วยกันฟื้นฟูตาน้ำเก่า
ทีเ่ คย “ตาย” ให้คนื กลับด้วยงานปลูกป่าแบบ
“สำปะปิ” หรือป่าผสมผสานของคนอีสาน
8. นางสี สานาผา จ.นครพนม ต้นแบบการอนุรกั ษ์
ของชุมชนชาวไทญ้อและไทโส้แห่งบ้านนา
ดอกไม้ที่ชูธงต้านการกว้านซื้อที่สาธารณะมา
ทำสวนยางพารา และเป็นจุดเริ่มต้นของการ
จัดตั้งป่าชุมชน
9. พระประจักษ์ ธัมมปทีโป จ.หนองคาย ภิกษุ
ผู้ มี บ ทบาทส่ ว นหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น ให้ เ ขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางธรรมชาติ

5

ประเภทกลุม่ เยาวชน 5
รางวัล

1. เก่อญอโพพิทักษ์สายน้ำ
จ.เชียงราย
2. ชมรมดอกหญ้าอาสพาณิชยการ
เชียงราย จ.เชียงราย
3. กลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ บาลา
โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)
จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต
5. กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น
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ประเภทชุมชน 12 รางวัล

1. ชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่ ชุมชนไทยใหญ่ที่รักษาป่ามาตั้งแต่
ปี 2441 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำ จนสามารถ
ทำป่าชุมชน
2. ชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง หมู่บ้านต้นแบบของการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการทำฝายชะลอน้ำและดักตะกอน
3. ชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา ชุมชนที่เลิกอาชีพทำปูนขาว หันมาจับ
การเกษตรทีเ่ อือ้ ต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จนจัดตัง้ ป่าชุมชนได้
4. ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านร่วมกันแบ่งพื้นที่
สวนยางพาราส่วนตัว มาต่อกันเป็นแปลงเพื่อเชื่อมให้เป็นป่า
ชุมชนสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5. ชุมชนตำบลวังตะกอ จ.ชุมพร ความร่วมมือของคนในตำบลที่
ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวทำธนาคารต้นไม้ และ “ทำความจริง
ให้ปรากฎ” เพื่อสะท้อนภาพงานอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม
6. เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนเขาราวเที ย นทอง จ.ชั ย นาท การสร้าง
“นวัตกรรม” ของความมั่นคงทางแหล่งพืชอาหารพื้นถิ่นจน
กลายเป็นเครือข่ายร่วมกันดูแลผืนป่ากว่า 22,000 ไร่ ใน 14 หมูบ่ า้ น
4 ตำบล 2 อำเภอในจังหวัดชัยนาท
7. ชุมชนบ้านบ่อหิน จ.ระยอง การต้านแนวรุกขยายพืน้ ทีป่ ลูกพืช
เชิงเดี่ยว และร่วมดูแลป่าเขายายดา พื้น ที่สีเขียวของเมื อ ง
ระยองให้เป็น “ปอด” ของเมืองระยอง
8. ชุมชนบ้านช่องแคบ จ.กาญจนบุรี การร่วมแรงอนุรักษ์ป่าเพื่อ
สร้างแนวกันชน ป้องกันการรุกขยายพื้น ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
เข้าสู่ผืนป่าต้นน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี
9. กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ จ.เพชรบูรณ์
หมู่บ้านของอดีตนักรบในยุคแสวงหา ที่เลิกจับปืน หันมาจับ
จอบปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ
10. ชุมชนตำบลเขิน (ป่าดงบก) จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้าน 11 หมู่ที่
ช่วยกันต้านการรุกป่า ขยายแนวร่วมไปสูก่ ลุม่ เยาวชน สร้างค่าย
สิ่งแวดล้อมที่ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม
11. ชุมชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด การฟื้นฟู
ป่ า ท่ า มกลางปั ญ หาความขั ด แย้ ง เรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ใน
พื้นที่ลุ่มแห่งทุ่งกุลาร้องไห้
12. ชุมชนป่าดงกระแสน จ.นครพนม ชุมชนชาวไทญ้อและไทโส้
ที่ร่วมกันต้านการกว้านซื้อที่สาธารณะมาทำสวนยางพารา และ
สามารถผลักดันให้กลายเป็นป่าชุมชนในทีส่ ดุ

1

2

ประเภทสือ่ มวลชน
มี 3 รางวัล

1. คอลัมน์ “คติชน” ในหนังสือพิมพ์
มติชนรายวัน
2. รายการ “ทุ่งแสงตะวัน” โดยบริษัท
ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด กรุงเทพฯ
3. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
กรุงเทพฯ
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ประเภทความเรียงเยาวชน
มีทั้งหมด 13 รางวัล
6

12

รางวัลดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่
1. “ความสุขที่แบ่งปัน” โดย ด.ญ.อันชรี สานันต์ จ.ขอนแก่น
2. “ชีวิตคือพอเพียง” โดย น.ส.คือพอ สวงศ์ จ.ราชบุรี
3. “บ้านในฝัน” โดย ด.ญ.ณหทัย อึ้งเจริญสุข
จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. “วัฎจักรแห่งชีวิต” โดย น.ส.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์
กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 9 รางวัล ได้แก่
5. “การจากไปของกุหลาบดอกหนึ่ง” โดย นายเสฏฐวุฒิ
อุดาการ จ.เชียงใหม่
6. “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย สามเณรคำสะหวาด พิลาวง จ.เชียงใหม่
7. “แค่ขยับเท่ากับพิทักษ์โลก” โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก
จ.อุบลราชธานี
8. “ครอบครัวเข้มแข็งผูกพันธรรมชาติสู่ก้าวแรกแห่งเส้นทาง
รณรงค์ รัก ดิน น้ำ ป่า” โดย น.ส.ศุภณัฏฐ์ วงษ์กุหลาบ
กรุงเทพฯ
9. “ชุมชนปกาเกอญอรักป่าคือชีวิต” โดย นายทวี คำหมื่น
จ.เชียงใหม่
10. “แม้สายลมจะเปลี่ยนทิศ แต่จิตอนุรักษ์มิแปรเปลี่ยน”
โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ระยอง
11. “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” โดย
ด.ช.รีบูวัน ยูโซะ จ.ยะลา
12. “วิถชี วี ติ ทีพ่ อเพียง กับวิถวี ฒ
ั นธรรมชาวไทยภูเขา
คลองลาน” โดย นายเศรษฐชัย ปานศรี จ.พิจิตร
13. “หยาดน้ำตาของสายฝน” โดย น.ส.จารุจันทร์ บัวภา
จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น
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ประเภทงานเขียน 6 รางวัล

ประเภทรางวัลสิปปนนท์ เกตุทตั
5 ปีแห่งความยัง่ ยืน มี 1 รางวัล
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รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่
1. สารคดี “ผองชีวิตในป่าทาม: ป่าชายเลน
น้ำจืดของแผ่นดินอีสาน” โดย นายวีระศักดิ์
จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ
2. สารคดี “โลกร้ อ นสุ ด ขั้ ว : วิ ก ฤติ อ นาคต
ประเทศไทย” โดย รศ.ดร. ธนวั ฒ น์
จารุ พ งษ์ ส กุ ล กรุ ง เทพฯ
3. วรรณกรรมเยาวชน “หางบ่วง: เจ้าหญิงแห่ง
บึงหญ้า” โดย นายมงคล แท้สงู เนิน จ.พิษณุโลก
รางวัลชมเชยก็มี 3 รางวัล ได้แก่
4. วรรณกรรมเยาวชน “เด็กชายกับใบโพธิ”์ โดย
นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร กรุงเทพฯ
5. วรรณกรรมเยาวชน “แปดขาหัวใจมนุษย์”
โดย นายชัยกร หาญไฟฟ้า กรุงเทพฯ
6. ความเรียง “เพราะคิดถึง” โดย น.ส.สร้อยแก้ว
คำมาลา จ.เชียงใหม่

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
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ขับกลอน
ลูกโลกสีเขียว
โดย กวีแผ่นดิน “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์”
คลอเสียงขลุ่ยของ “ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี”

