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วรรณกรรม
สีเขียว

นับแต่ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าพา 
ความสะดวกสบายมาสู่มนุษย์ แต่ก็มีส่วนอย่างมากในการท�าลายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
ใกล้ตัวที่สุดคงหนีไม่พ้นการค้นพบและพัฒนาพลาสติกข้ึนมาจนกลายเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตประจ�าวัน แต่การใช้อย่างไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะการก�าจัดที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ท�าให้ปัญหาขยะพลาสติกก�าลังก่อปัญหา คุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
อย่างกว้างขวาง นอกจากน้ียังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ซ่ึงล้วนแต่มีสาเหตุหลักมาจากฝีมือมนุษย์

อะไรคือ “นิเวศแนวลึก” 
จากประสบการณ์ที่เนสเรียนรู้กับธรรมชาติในที่ต่างๆ ทั่วโลก ท�าให้ ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพสังคม 

และการเมือง รวมถึงขบวนการทางสิ่งแวดล้อม น�ามาสู่การต้ังข้อสังเกตว่า ในแวดวงของขบวนการ 
ทางสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถแบ่งได้เป็นลักษณะ โดยพิจารณาความแตกต่างแนวคิดและวิธีการ อย่างที่หนึ่ง
เรียกว่า “ขบวนการนิเวศวิทยาแนวลึก” (Deep Ecology) และ “นิเวศวิทยาแนวตื้น” (Shallow Ecology)

ค�าว่า “ลึก” นั้นหมายถึง การต้ังค�าถามในประเด็นที่ลึกถึงเป้าหมายและระบบคุณค่าที่ด�ารงอยู่ใน 
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้ังค�าถามและพยายามสืบค้นถึงเหตุปัจจัย 
ท่ีท�าให้เกิดของวิกฤติการณ์ที่ก�าลังเกิดข้ึนในระดับรากฐานอีกด้วย ส่วนขบวนการสิ่งแวดล้อมแนวต้ืนนั้น
เป็นขบวนการที่ต้องการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ต้องการท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
และเศรษฐกิจกระแสหลัก เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหา 

ทีม่า: ฐติินนัท์ พลชยั. (2547). การศึกษาเชงิวพิากษ์เร่ืองแนวคิดการยดึมนษุย์เป็นศูนย์กลางในนเิวศวิทยา
เชิงลึก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิกฤติการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนและด�าเนิน 
มายาวนานหลายทศวรรษ นับแต่วันที่เรียกกันว่า  
“เอิร์ธเดย์” (Earth Day) เมื่อประมาณ 40 กว่าปีแล้ว 
กระทั่งการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ที่กรุงริโอเดจาเนโร 
ประเทศบราซลิ เม่ือปี พ.ศ. 2535 ได้กระตุ้นประชาคม
โลกเกดิจติส�านึก “วกิฤตกิารณ์สิง่แวดล้อม” และได้เกดิ 
ขบวนการส่ิงแวดล้อม ความคิดเร่ืองส่ิงแวดล้อมนิยม 
กระจายไปทั่วโลก 

กระแสดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดงานเขียนด้าน 
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง อาร์เน เนส (Arne Nasse) นักปรัชญา
ชาวนอร์เวผู้รักในการปีนเป็นผู้ริเร่ิมน�าเอาค�าว่า “นเิวศ 
วิทยาแนวลึก” (Deep Ecology) มาใช้ในแวดวง 
งานเขียน โดยแนวคิดน้ีเองยังได้มีอิทธิพลต่อการ 
พัฒนาแนวคิดและวิธีการใหม่ในการศึกษาวรรณคดี 
ต่อมา งานเขียนทีไ่ด้รับการยกย่องว่ามีพลังในการปลุก
กระแสส�านึกทางสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งคือ “ฤดูใบไม้ผลิ 
ที่เงียบงัน” (Silent Spring) เขียนโดย ราเชล คาร์สัน 
(Rachel Carson) ที่ได้อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิกฤติการณ์ทางนิเวศวิทยาอันเป็นผลพวงจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะการใช้สารเคมีอันตราย ผ่านการพรรณนา
ด้วยศิลปะการเขียนแบบนิยาย
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อ่านงานวรรณกรรม
ในรางวลัลกูโลกสเีขียว 

ด้วยจดุมุ่งหมายของรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ที่ต้องการยกย่อง เชิดชู และให้ก�าลังใจ 
ผู้ท�างานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการเผยแพร่งานด้านการสร้างสรรค์
และอนุรักษ์ฯ ต้ังแต่การริเร่ิมให้รางวัลน้ี  
ได้ก�าหนดให้มีรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท
งานเขียนที่มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน
งานเขียนสีเขียว

บทสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลก 
สีเขียวประเภทงานเขียน เร่ือง “จากต้นกล้า
สู่ไม้ใหญ่:ทศวรรษที่ ๒ ของรางวัลลูกโลก 
สีเขียวประเภทวรรณกรรม” โดย รศ.ดร. 
ตรีศิลป์ บุญขจร ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือ 
สองทศวรรษรางวลัลกูโลกสเีขยีว “ป่าสร้าง
ชุมชน ชุมชนสร้างป่า” (2561) ช่วยสะท้อน
ถึงการสร้างสรรค์งานเขียนสีเขียว เห็นถึง
พัฒนาการ การเปล่ียนแปลง และความ
ท้าทาย ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังมีสาระ 
โดยละเอียดที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ 

รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน 
แม้จะเป็นแขนงเล็กๆ ของรางวัลหลากหลาย
ประเภทของสถาบันลูกโลกสีเขียว แต่ก ็
ถือได้ว่ามีความส�าคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่
รางวัลวรรณกรรมลูกโลกสีเขียวจะเป็น 
จุดเร่ิมต้นของรางวัลลูกโลกสีเขียว ดังที่
อาจารย์อุดม วิเศษสาธร เคยเล่าไว้เท่าน้ัน 
แต่ยังเป็นรางวัลวรรณกรรมที่ส ่งเสริม 
และสนับสนุนงานเขียนสีเขียวรางวัลเดียว 
ในประเทศไทย รางวัลเดียวในอาเซี่ยน 
และรางวัลเดียวในโลก ถือได้ว่าวิสัยทัศน์
ของการให้ความส�าคัญกับ “การปลูกป่า 
ในใจคน” น้ันเป็นปณิธานที่เด่นชัดของ
สถาบันลูกโลกสีเขียวมาตั้งแต่ต้น

 

รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน  
มีจุดมุ ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
งานเขียนทุกประเภทที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
ส�านึกสีเขียวหรือส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ด้วยวิธีการ “ปลูกต้นไม้ 
ในใจคน” เพื่อนิเวศส�านึกที่ยั่งยืน

ในทศวรรษแรก รางวัลประเภทงานเขียน 
เป็นเพียงต้นกล้า แต่ในทศวรรษที่ 2 น้ี  
ต้นกล้าน้ันได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่เร่ิมแผ ่
กิ่งก้านสาขา ชุมชนนักเขียนรางวัลลูกโลก 
สีเขียวกว่าร้อยชีวิต จงึขยายไปในทกุภูมิภาค

ในประเทศไทย นักเขียนลูกโลกสีเขียว  
มีต้ังแต่นักเขียนมืออาชีพทีไ่ด้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทัง้ศลิปินแห่งชาติ พิบลูศกัด์ิ 
ละครพล ผู้เขียน ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย  
นักเขียนซีไรต์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ผู้เขียน 
แมวผู้มองเห็นก�าแพงเป็นสะพาน (2555) 
กวีที่มีช่ือเสียง เช่น ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร  
ผู้เขียน ริมฝั่งแม่น�้ายม (2555) และโขงรัก 

ค�ำไพโรจน์ ผู้ประพันธ์ เพลงแม่น�้า (2560) 
นักเขียนรุ่นใหม่ เช่น วุฐิศำนต์ิ จันทร์วิบูล 
เจ้าของนวนิยายเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลง
ในลุ่มน�้าโขง สายน�้าและชายชรา: เรื่องเล่า
จากคอนผีหลง (2554) และ การกลับมา 
ของนกนางนวล (2555) “คิว้ต�ำ่” (นายอนุชิต 
ค�าน้อย) ผู้เขียน สขุชนบท (2558) นอกจากน้ี
ยังมี นักเขียนสารคดี และเยาวชนจาก 

จาก “นิเวศแนวลกึ” สู ่“วรรณกรรมสเีขียว” 
	 จากความตื่นตัวเรื่องป ัญหาสิ่งแวดล ้อม	 ไม ่ เว ้นแม ้แต ่แวดวงของ 

วรรณกรรม	ที่ได้สร้างสรรค์และประพันธ์งานที่อาจเรียกรวมๆ	ว่า	 “วรรณกรรม 
สีเขียว”	 โดยมีลักษณะเด่นที่เนื้อหาสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์
กับธรรมชาติ	 วัฒนธรรมของมนุษย์ที่เชื่อมโยงต่อถึงโลกทางกายภาพ	กล่าวคือ
หากในงานวรรณกรรม	 ใช้ค�าว่า	 “โลก”	 (World)	ที่มีความหมายโยงใยถึงสังคม	 
แต่วรรณกรรมสีเขียวอธิบายต่างไป	 โดย	 “โลก”	 ในความหมายถึงระบบนิเวศ	 
หรือ	“นิเวศมณฑล”	(Ecosphere)	ดงันัน้งานเหล่านีจ้�าเป็นจะต้องเชือ่มโยงความรู้
จากศาสตร์ในหลากหลายสาขาเข้ามา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านนิเวศวิทยา	
วิทยาศาสตร์	สิ่งแวดล้อม	การเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	รวมถึงชาติพันธุ์วิทยา	
ท�าให้ความเด่นอีกประการของวรรณกรรมสีเขียวเป็นงานประพันธ์ที่ต้องให ้
ความรู้ที่ถูกต้อง	 ขณะที่สามารถถ่ายทอดและพรรณนาอย่างมีวรรณศิลป์	 ดังม ี
ผู ้กล่าวถึงวรรณกรรมสีเขียวเหมือนการเหยียบเท้าข้างหนึ่งบนวรรณคดี 
และอกีข้างอยู่บนผนืแผ่นดนิ	เป็นก้าวกระโดดข้ามระหว่างมนษุย์กับสิง่ที่ไม่ใช่มนษุย์	
(หรือธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นป่า	พืช	สัตว์	แร่ธาตุ	พลังงานฯ)

อกีลกัษณะเด่นทีส่�าคัญอย่างย่ิงคือวรรณกรรมสีเขยีวยงัมีเป้าหมายและหน้าที่
ทางการเมืองเพื่อการอนุรักษ์และพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม	การเตือนให้คนสนใจปัญหา 
สิง่แวดล้อม	มลภาวะ	ความเสือ่มโทรม	หรอืหายนะทีเ่กิดขึน้กับทรพัยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ	

เมื่อพินิจถึงคุณค่าของวรรณกรรมสีเขียว	งานเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึง
บทบาทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แทรกอยู่ในจินตนาการทางวัฒนธรรม	 
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัธรรมชาติ	มมุมองทีม่ต่ีอธรรมชาตริะหว่างธรรมชาติ 
เป็นศูนย์กลางหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	ค่านิยม	ภูมิปัญญาของการอนุรักษ์ฯ	 
ซ่ึงน�ามาสู ่ความรับผิดชอบ	 การพิทักษ์และการคุ้มครองธรรมชาติ	 รวมถึง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	

ที่มา: ธัญญา สังขพันธานนท์. (2559). แว ่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย 
(Contemporary Literary Theory). ปทุมธานี: ส�านักพิมพ์นาคร.
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ทุกภูมิภาคที่ เ ขียนเรียงความบอกเล ่า
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิถี ชี วิตที่ มี 
ความผูกพันดิน น�า้ ป่า ทีมี่ความหลากหลาย
แตกต่างอย่างน่าสนใจ

ผลงานวรรณกรรมหลากหลายประเภท
มากกว่าเดิม ทั้งประเภทสารคดีและบันเทิง
คดี ซึ่งมีทั้งนวนิยาย บทกวี และวรรณกรรม
ส�าหรับเยาวชน ส่วนด้านเน้ือหามีความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการดังนี้ 

ประการแรก จากงานวิจัยสู ่สารคดี  
งานเขียนประเภทสารคดีหลายเร่ืองเป็นการ
แปรรูปงานวิจัยเป็นงานเขียนที่อ ่านง่าย 
และสนุก เช่น ซีอีโอ ท้องทุ่ง ของ ดวงใจ 
รุ่งโรจน์เจริญกิจ และคณะ แปลงมาจาก 
งานวิจัยเร่ือง “การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพของการเปล่ียนผ่านวิธีการ 
ผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรย่ังยืน” เพ่ือน�าเสนอ
การหันเหของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี 
มาเป็น การ “ลด ละ เลิก” การใช้สารเคมี
เพื่อสุขภาวะและเกษตรยั่งยืน 

สารคดีเร่ือง โลกลบัตา ปลกุป่าแพมแพลม 
ของ มนตรำ เล่ียวเส็ง และคณะ ซึ่งแปลง 
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
หมุนเวียนและการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ 
ชายขอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ืองราวของ
วิถีชีวิต มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ในการรักษาป่าต้นน�า้ของชนเผ่าปกาเกอะญอ
ผลงานเร่ือง โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข 

(2559) น�าผลงานวิจัยซึ่งเป็นโครงงาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
รุ่งอรุณ ซึง่ท�าวิจยัทีชุ่มชนบ้านสบลาน อ�าเภอ 
สะเมิง จงัหวัดเชียงใหม่ แล้วน�ามาเรียบเรียง
ให้ง่ายและน่าอ่าน เพ่ือน�าเสนอ สุขภาวะ 
ที่สมบูรณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ

สารคดีที่แปรมาจากงานวิจัย มีเน้ือหา 
ที่เป็นข้อสรุปจากงานศึกษาทางวิชาการ
เฉพาะพ้ืนทีมี่ความน่าเช่ือถอื ในขณะเดียวกนั 
ก็อ่านง่ายและชวนติดตาม จึงเป็นงานเขียน
ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้
เชิงนิเวศที่น่าสนใจ

ประการทีส่อง เร่ืองเล่าจากประสบการณ์
ตรงของผู้เขียน น�าเสนอความเปล่ียนแปลง
ใน พ้ืนที่ หลากหลายที่ ผู ้ เ ขี ยนประสบ 
ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ความพยายามของผู้คน
และชุมชนในการต ่อสู ้กับภาวะวิกฤติ 
ดังกล่าว งานเขียนแนวน้ีมีทัง้รูปแบบสารคดี 
เช่น ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย ของ พิบูลศักดิ์ 
ละครพล นักล่าแห่งท่าลิงลม ของ ผศ.ดร.
พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่น�าเสนองานวิจัยในรูป
สารคดี น�าเสนอชุมชนเหนือเข่ือนแก่งกระจาน 
จงัหวัดเพชรบรีุ ทีช่่วยกนัฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากร 
ที่ก�าลังเส่ือมโทรมจนกลายมาเป็นชุมชน
ต้นแบบของกรมประมง

บทเรียนการแก้ไขความขัดแย้งในการจดัการ 
ทรัพยากรอย่างสันติ ในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน�้า 
แม่เต๊ียะ แม่แตะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยน�าสถานการณ์ไปเปรียบเทยีบ
กับทฤษฎีว่าด้วยการแก้ไขความขัดแย้ง 
ทัง้ของตะวันออกและตะวันตกรวมทัง้ส�ารวจ
ภูมินิเวศวัฒนธรรม เพ่ือสร้างกลไก 4 ช้ัน 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้ข้อสรุป
เป็นนวตักรรมในรูปโมเดลส�าหรบัการแก้ไข
ความขัดแย้งในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้อย่างน่าสนใจ

รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน 
ในรอบทศวรรษที่ 2 จึงมีความเข้มข้น 
ด้วยคณุภาพของเน้ือหาทีน่�าเสนอในงานเขียน 
ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่หลากหลาย และ
เข้มแข็งด้วยจ�านวนนักเขียนหัวใจสีเขียว
หลากหลายรุ่นจากหลากหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย

ปลุกจิตส�านึกส่ิงแวดล้อมให้ต่ืนตัวและ 
มีชีวิตอยู่อีกนานต่อไป

“วรรณกรรมสีเขียวยังมีเป้าหมาย 
และหน้าที่ทางการเมืองเพื่อการอนุรักษ์
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การเตือนให้คน
สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ  
ความเสื่อมโทรม หรือหายนะที่เกิดขึ้น
กบัทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ”

ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างสรรค ์
วรรณกรรมสีเขียว 
โดยสมัครส่งผลงาน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว 

ครั้งที่ 20 ประเภทงานเขียนและ 
ความเรียงเยาวชน ในหัวข้อวิถี 
พอเพยีง แบ่งปัน ผูกพนั ดิน น�า้ ป่า  
วันน้ีถึง 31 มีนาคม 2562

ประการที่สาม งานเขียนจากชุมชน 
สังคมเมืองที่ดูจะห่างไกลจากธรรมชาติ  
งานเขียนหลายเร่ืองน�าเสนอความพยายาม
ของคนเมืองทีค่ดิค้นวิถชีีวิตทางเลือกเพ่ือจะ
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติในท่ามกลางสังคมเมือง 
งานเขียนกลุ่มน้ีจงึน่าสนใจด้วยความแปลกใหม่ 
น�าเสนอความคิดริเร่ิม ให้แง่คิดและสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน เช่น ข้าวปลูกมนุษย์ 
ของ สุชำดำ ลิปนำทไพศำล (2556) ซึง่ผู้เขียน 
พยายามปลูกข้าวในเมือง ขณะเดียวกัน 
ข้าวก็ได้ปลูกวิธีคิดของเธอ สารคดีเร่ือง  
บ้านนี้ D.I.Y. ชีวิตบูรณาการของคนเมือง 
ยุคใหม่ ของ นำงรุ่งทพิย์-นำยเดชรัต สุขก�ำเนิด
น�าเสนอการบ่มเพาะส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในครอบครัวสังคมเมือง

ประการสุดท้าย งานเขียนที่น�าเสนอ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ดิน น�้า ป่าและส่ิงแวดล้อม โดยน�าเสนอ 
ความพยายามของชุมชนในการเปล่ียน
วิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์รวมทั้งใช้ภูมิปัญญา 
พ้ืนบ้านและความเช่ือของกลุ่มชาติพันธุ ์ 
จนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม เช่น สารคดีปฏิบัติการย่ิงใหญ่ 
ในชมุชนเลก็ๆ ของ ภัทรพร อภชิติ (2555) 

สนัติในความขดัแย้ง ของ อญัชลี มณีโรจน์ 
(2555) เป็น “สารคดีเชิงนิยาย” ที่ถอด 
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ไฟป่าจัดการได้ 
แกนน�าชุมชนใน ต.เคร็ง และ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จัดเวทีเสวนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ป่าพรุควนเคร็งอย่างมีส่วนร่วม โดยได้เชิญ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว มาบรรยายเรื่องการ 
จดัการไฟป่าและภูมิทศัน์ป่าพรุควนเคร็งแก่ผู้น�าชุมชน ประกอบด้วย นายก อบต.เคร็ง นายก อบต.ชะอวด กรรมการป่าชุมชน 
บ้านไสขนุน ต.เคร็ง กรรมการป่าชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรรมการป่าชุมชนบ้านควนเงิน คณะครูโรงเรียน
บ้านควนเงิน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจาก อบต. รวมถึงก�านัน 
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลบ่อล้อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าควนเคร็ง  
สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย ประมาณ 50 คน

การบรรยายโดยสรุปได้ช้ีให้เห็นว่าการจัดการไฟในพ้ืนที่ป่าพรุมีมานาน ตัวอย่างการศึกษาชนพ้ืนเมืองอะบอริจินส ์
ในออสเตรเลียจะชิงเผาในช่วงต้นฤดูที่มีน�้าในป่าพรุ ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม และจะไม่เผาไฟในฤดูแล้ง เพราะจะมี 
เชื้อเพลิงเยอะ อย่างในประเทศเยอรมนี ชาวบ้าน อบต. จังหวัด ต้องการไฟ เพราะต้องการที่ว่างในการปลูกองุ่น และท�าให้
รสชาติขององุน่ดี ในขณะทีรั่ฐบาลกลางไม่ต้องการให้เกดิไฟไหม้ จงึเกดิการเจรจาเกดิข้ึนเพ่ือให้เกดิการจดัการเร่ืองดังกล่าว

ย้อนมาที่การใช้ในพื้นที่ป่าพรุ เมื่อไฟไหม้จะท�าให้ลูกเสม็ดเกิดขึ้น และท�าให้ผึ้งเยอะขึ้น ส่วนต้นเสม็ดก็จะไม่ตาย ไฟจึงไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย อยู่ที่การจัดการซึ่งต้องท�าความเข้าใจ
ถึงระบอบ (Regime) ของไฟป่า ประกอบด้วยความถี่ ฤดูกาล และความรุนแรง เพ่ือลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี ควรให้มีกรรมการติดตามระบอบแห่งไฟ 
และการจัดการไฟ ในระดับจังหวัด ภาค ที่มีประชาชนเข้าร่วมด้วย เพราะการใช้ไฟแบบมีความรับผิดชอบ จ�าเป็นต่อวิถีคนพึ่งพาป่าพรุ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส

ถ้าจัดการไฟได้ อย่างอื่นก็จัดการได้

เด็กๆ รู้ไหมจ๊ะว่ำ “...คลองแสนแสบบรเิวณทีไ่หลผ่ำนหน้ำมัสยดิของเรำ เรยีกว่ำคลองอะไร?...
คลองแสนแสบไหลไปลงแม่น�้ำอะไร?...มีสัตว์น�้ำอะไรบ้ำงที่อยู่ในคลอง...แม่น�้ำล�ำคลอง 
มีควำมส�ำคัญกับเรำอย่ำงไร?...เด็กๆ จะช่วยกันดูแลรักษำคลองสำยน้ีไว้ ได้อย่ำงไร?...”  
และยังมีอีกหลำยค�ำถำมซ่ึงสำมำรถหำค�ำตอบได้จำกบอร์ดนิทรรศกำรที่อยู่รอบๆ หำกแต่
บำงคนก็จะวิ่งออกไปถำมคุณครู หรือถำมจำกผู้คนที่เดินขวักไขว่ผ่ำนไปมำ

ฟื้นวิถีชีวิต

ในวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ

สู่การพัฒนาวิชชาลัยลูกโลกสีเขียว 
คณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคเหนือ เร่ิมขยับ

เตรียมการพัฒนาวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ เปิดเวทีระดม
ความคดิเห็นจากอาจารย์ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และส่ือมวลชน 
ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางที่จะด�าเนินงานจัดต้ัง
วิชชาลัยฯ เบื้องต้นเป็นการท�าความเข้าใจร่วมกันถึงความหมาย
ของวิชชาลัย ซึ่งความเห็นร่วมกันได้ก�าหนดไว้กว้างๆ ให้วิชชาลัย
เป็นที่ต้ังของความรู้ ที่ไม่ใช่เพียงความเข้าใจปรากฏการณ์ใหม่
เท่าน้ัน แต่ความรู้จะต้องใช้ประโยชน์ เพ่ือการแก้ปัญหา หาทางออก
จากวิกฤตการณ์ต่างๆ หรือการพัฒนาต่อยอด วิธีการจะได้ความรู้
มามีหลากหลาย เช่น การถอดบทเรียน การวิจยั โดยเฉพาะการวิจยั 
แบบมีส่วนร่วม และการวิจัยประยุกต์ รวมถึงการรวบรวมความรู้
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นในการพัฒนาวิชชาลัย
มุ่งไปที่ชุมชนที่ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความ
ย่ังยืน” เพราะเป็นต้นแบบความส�าเร็จเชิงประจักษ์ และเห็นถึง 
ความเข้มแข็งในมิติต่างๆ 

ส�าหรับก้าวต่อไป ทางกรรมการภาคฯ ก�าหนดจัดสัมมนา
แนวทางการด�าเนินงานพัฒนากระบวนการวิชาลัยลูกโลกสีเขียว 
ระหว่างวันที ่27-30 พฤศจกิายน 2561 ซึง่ได้เชิญชุมชนเป้าหมาย
มาร่วมแลกเปล่ียนความคดิเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกนัถงึแนวคดิ
การพัฒนาวิชชาลัยฯ ความรู้และภูมิปัญญาด้านการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติทีมี่ลักษณะเฉพาะทางภูมินิเวศและวัฒนธรรม หาแนวทาง
การจัดการความรู้ที่จะพัฒนาเป็นวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวต่อไป

ลุงๆ ป้าๆ คณะกรรมการภาคกลาง-ตะวันออก และพ่ีๆ จากสถาบัน
ลูกโลกสีเขียว มาท�ากิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง 
แห่งชาติ ที่มัสยิดกมาลุลอิสลาม มีนิทรรศการเรื่องวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งน�้า
คลองแสนแสบ เชิญชวนให้ผู้คนมาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนแบบต่างๆ 
รวมถงึชักชวนให้เด็กๆ มาร่วมสนุกตอบค�าถามชิงรางวัล และถ่ายภาพสวยๆ 
กับมัสยิดกมาลุลอิสลามไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งมีอีกหลายหน่วยงานมาร่วม
จัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ทั้งออกร้านขายสินค้า จัดเวทีเสวนา เก็บขยะ 
ในคลอง บ�าบัดน�้าด้วยน�้าหมักชีวภาพ และการแสดงผลงานของนักเรียน 

ในภาพจ�าของคนทัว่ไป... คลองแสนแสบกค็อืคลองน�า้คร�าสีด�าสายใหญ่ 
เป็นสายน�้าไร้ชีวิตที่ส่งกล่ินเหม็น มีขยะและผักตบชวาลอยฟ่อง หากแต่
ชุมชนได้น�าหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามที่ว่า “มุสลิมทุกคนต้องเช่ือว่า 
พระเจ้าสร้างสรรพส่ิงทัง้หลายเพ่ือยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ” มาหลอม

รวมใจเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนาคน พัฒนาสังคม” ในการชักชวนกันมาร่วมพัฒนาคลองแสนแสบ
บริเวณที่ไหลผ่านหน้ามัสยิด (เรียกว่า คลองสามวา) เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 
จนถึงปัจจุบัน เปล่ียนแปลงให้คุณภาพน�้ากลับมาใสสะอาด จนน�ามาใช้ท�าการเกษตรได้ ท�ากระชังเล้ียงปลา 
เพื่อลดการจับปลาในคลองแต่สร้างรายได้เพิ่ม ก�าหนดให้คลองหน้ามัสยิดเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น�้า มีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่ง ท�าการสร้างสระว่ายน�้าริมคลองเพ่ือฝึกให้เด็กเล็กๆ ว่ายน�้าเป็น ป้องกัน 
การจมน�า้ รวมถงึน�าความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมมาเป็นวิชาเรียนในกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งต่อให้เยาวชน
รุ่นใหม่ได้สืบสาน

ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลามได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” คร้ังที่ 9 ในปี 2550 และ “รางวัล 
สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความย่ังยืน” ในปี 2556 ด้วยคุณค่าของงานที่เปี่ยมพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้คน
มากมายได้กลับมาช่วยกันฟื้นคืนวิถีชีวิตริมน�้าในชุมชนของตนเอง มีการก�าหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี 
ซึง่เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�า้ ค ูคลอง แห่งชาติ 
เป็นวันท�ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายมาอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และใช ้
ความศรัทธาต่อหลักศาสนาเป็นสายใยทียึ่ดโยงชีวิต
ของผู้คนสองฝั่งริมน�้านี้ไว้ด้วยกัน 

เด็กๆ บอกว่า พวกเขาจะช่วยกันดูแลรักษา
คลองแสนแสบด้วยการไม่ทิง้ขยะลงน�า้ ช่วยกนัปลูก
ต้นไม้ให้มากๆ ช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในบ้าน
เกิด และจะบอกต่อเร่ืองราวที่น่าภาคภูมิใจเหล่าน้ี 
เพ่ือให้คนไทยช่วยกันดูแลรักษาแม่น�้าล�าคลอง  
ซึ่งส�าคัญต่อชีวิตของเราทุกคน...
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ขยะที่เป็นสาเหตุการตายน้ันต้องเคยถูกทิ้งจากการใช้
ของเรามากกว่าหน่ึงคร้ัง แล้วเราเองก็รู ้ว ่าขยะเหล่าน้ี 
ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างไร แต่ท�าไม 
จึงปล่อยให้เกิดข้ึนอีกซ�้าแล้วซ�้าเล่า เหตุผลส�าคัญอันหน่ึง 
น่าจะมาจากการขาด “ความเชื่อมโยง” ระหว่างเราๆ ที่เป็น
มนุษย์กับธรรมชาติ ดังน้ัน แม้จะมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ
และธรรมชาติมากแค่ไหน แต่มิได้ก่อให้เกิดความตระหนัก
ต่อปัญหาและความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยที่ตัวเราเป็น  
“ส่วนหนึ่ง” ของปัญหา 

การศกึษาและการเรียนรู้จงึเป็นเป้าหมายส�าคญัอย่างหน่ึง 
ในฐานะทีจ่ะเป็นกระบวนการปลูกฝัง หล่อหลอม สร้างส�านึก
ส่ิงแวดล้อม และการลงมือปฏิบติั เพ่ือจะแก้ไขปัญหา เยียวยา 
ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ให้ธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 
จะยังอยู่ต่อไปได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โครงการการพัฒนา “หลกัสตูรท้องถิน่สิง่แวดล้อมศึกษา” 
โดยคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ ร่วมกบัสถาบนัลูกโลกสีเขียว ทีไ่ด้พัฒนาต่อเน่ือง
เป็นปีทีส่อง จงึเป็นความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ 
จดัการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมในท้องถิน่ เพ่ือมุ่งหวังให้ชุมชน ท้องถิน่ 
และโรงเรียน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างย่ังยืน โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษาบนฐาน
ทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความรู้ภูมิปัญญาให้ขยายผลสู่สถานศึกษา และให้เกิด 
ความตระหนัก เห็นคณุค่า รวมถงึมีทศันคติทีดี่ต่อส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการ 

หลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา: 
เพือ่กำรเรยีนรูแ้ละกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตใินท้องถ่ิน 
เรำต่ำงรับรู ้ถึงปัญหำส่ิงแวดล้อมและควำมเส่ือมโทรมของธรรมชำติ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรบุกรุก กำรท�ำลำย หรือกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
อย่ำงสิ้นเปลือง ถึงล่ำสุดข่ำวพบวำฬตำยเกยตื้นชำยฝั่งทะเลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผ่ำท้องพบขยะหลำยร้อยชิ้น ได้แก่ แก้วน�้ำพลำสติก ถุงพลำสติก 
ขวดน�้ำ รองเท้ำยำง และเศษเล็กเศษน้อยอีกนับไม่ถ้วน

การด�าเนินการน้ีนับว่าสอดคล้องกบัองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของการศกึษาเร่ืองส่ิงแวดล้อมของสหประชาชาติ หรือ UNEP 
(2002) น่ันคือสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ใน 
ท้องถิ่นหรือในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ทีจ่�าเป็นต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงมีความตระหนักถึงคุณค่าและมีทัศนคติที่ ดีต ่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ผลการด�าเนินโครงการฯ ในปีแรก น�ามาสู่การประเมินผล 
การจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน) ออกเป็น 3 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 จัดการเรียนรู้ที่เป็นโครงการ/ชุมนุม/ชมรม 
ในลักษณะเรียนรู ้ร ่วมกันทุกช้ันเรียนตามความสนใจ 
โครงการจบปีต่อปี

ระดับที่ 2 แทรกในสาระการเรียนรู้ บูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ 30% ของหลักสูตรแกนกลาง จัดกระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปตามช่วงชั้นการศึกษา อายุ และมีการประเมิน
วัดผลคะแนน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ระดับที่  3 หลักสูตรเพ่ิมเติม มีหน่วยการเรียนรู ้ 
ในภาคเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามช่วงช้ัน 
การศกึษา อายุ และมีการประเมินวัดผลคะแนนเป็นหน่วยกติ 
(มีการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
และผู้บริหารโรงเรียนรับทราบเพื่อด�าเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนทีเ่คยได้รับ “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” ประเภทกลุ่มเยาวชน และเครือข่ายโรงเรียนอื่นๆ 
ในพื้นที่ จ�านวน 13 โรงเรียน

นอกจากการท�ากิจกรรม “หนักๆ” อย่างการพัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแล้ว การท�าโครงการ
น้ียังได้จัดกิจกรรม “สนุกๆ” เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
และความเช่ือมโยงกับธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มีทั้งครู  
ครูภูมิปัญญา และนักเรียน โดยทมีงานสถาบนัลูกโลกสีเขียว 
เช่น การท�าแผนทีเ่สียง ทีมี่วัตถปุระสงค์เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะ 
การได้ยินรอบทิศทาง และการฝึกการบันทึกตามทิศทาง 
ที่ได้ยิน หากได้ยินเสียงดังหรือใกล้ ให้เขียนตัวอักษร 
ขนาดใหญ่ แต่หากได้ยินเสียงเบา
หรือไกล ให้เขียนเป็นตัวอักษร
ขนาดเล็ก แล้วก็บอกว่าเสียงน้ัน 
มาจากทิศใด ถ้าเป็นทิศเหนือ ก็ให้
ผู้บันทึกเขียนค�าว่า “กากา” ในทิศ
เหนือของสมุด เม่ือบันทึกเสียง 
ที่ได้ยินแล้ว ให้น�าเสียงที่บันทึกได ้
ไปสอบถามผู้รู้ เพื่อค้นหาค�าตอบว่า 
เสียงที่ได ้ยินน้ันเป็นเสียงของนก 

ชนิดใด ทุกคนจะได้เรียนรู้เร่ืองนก ที่ไม่ใช่แค่การจ�าช่ือ  
แต่ได้ยินเสียงนั้นเพิ่มมาอีกด้วย 

อีกกิจกรรมได้แก่การแปลงร่าง ซึ่งจะจับคู่กัน 2 คนบ้าง 
3 คนบ้าง แล้วให้ช่วยกันท�าเป็นดอกไม้ ต้นไม้ ทุ ่งนา  
และภาพวิวทิวทัศน์ เพ่ือให้คนอื่นๆ ทายกันว่าเขาได้กลาย
เป็นอะไร กิจกรรมการแปลงร่างน้ี ท�าให้เด็กๆ และคุณครู
รู้สึกถงึความเป็นธรรมชาติในตัวเอง ช่วยสร้างความตระหนัก
ของการด�ารงอยู่ของธรรมชาติทีห่ลอมรวมตัวเราเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งนั่นเอง 

ส�าหรับ “หลักสูตรท้องถิ่นส่ิงแวดล้อมศึกษา” ที่แต่ละ
โรงเรียนได้ร่วมพัฒนาข้ึนมาน้ันน่าสนใจ เห็นถงึการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรในท้องถิน่ เช่น หลักสูตรฯ ทีส่ร้างความต่ืนเต้น 
ให้แก่ผู้ร่วมโครงการอย่างโรงเรียนน�า้พอง จ.ขอนแก่น ซึง่อยู่
ในชุมชนที่เรียกว่า “หมู่บ้านงูจงอาง” ได้ออกแบบหลักสูตร
เพ่ือจะเรียนรู้เร่ืองน้ี ต้ังแต่การศึกษาการด�ารงชีวิตของ 
งูจงอาง วิธีการเลี้ยง วิธีการรักษาพิษงู การศึกษาสมุนไพร
เพ่ือรักษาพิษงู ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มวยงู ว่ายน�้าแข่ง 

กับงู ทั้งเม่ือได้น�าหลักสูตรฯ ไปด�าเนินการ  
ทางกรรมการภาคฯ จะก�ากับ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนจะมาสรุปผลร่วมกัน 
อีกครั้งในปีหน้า 

น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้เห็น “ต้นแบบ” 
ของการศกึษาส่ิงแวดล้อมทีดี่ เพ่ือขยายผล
ต่อๆ กันไปอีก...อย่างแน่นอน
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ค�ำตอบทีห่มู่บ้ำน

เมืองเล็กแต่มีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองปลอดขยะ ให้ได้
ภายในปี 2020 ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกันคัดแยกขยะ 
ออกเป็นหมวดหมู่ได้มากถึง 45 หมวด คิดเป็นร้อยละ 80 
ของขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นความร่วมแรง
ร่วมใจของทกุคนในชุมชนทีไ่ด้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐท้องถิน่ได้จดัต้ังองค์กรไม่แสวงหา 
ผลก�าไร หรือ NPO (Non-profit Organization) เพื่อบริหาร
จัดการขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และท�าให้เกิด
มูลค่าที่คุ้มค่ามากที่สุด 

 แต่กว่าจะเดินทางมาถงึทกุวันน้ี เส้นทางทีผ่่านมา ชุมชน
ได้เรียนรู้ ลองผิดลองถกู และพัฒนาการจดัการขยะมายาวนาน 
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2534-2538 ชุมชนท�าการแยกขยะ 
เป็น 2 แบบเท่าน้ันคอื แบบเผาได้ กบัเผาไม่ได้ แล้วยังมีปัญหา 
เตาเผาขยะทีท่�าให้เกดิควันพิษกบัคนในชุมชน เพราะยังไม่ได้ 
มาตรฐานในการดักจับสาร dioxin หากจะขนย้ายขยะไปเผา
อกีเมืองหน่ึง กจ็ะมีต้นทนุและใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างมาก 
ประกอบกบัการขนส่งขยะจากบ้านเรือนในแต่ละหลังค่อนข้าง
ล�าบาก เพราะบ้านเรือนต้ังอยู่กระจายกนับนพ้ืนทีสู่ง บางพ้ืนทีชั่น 
และการคมนาคมในเส้นทางทีแ่คบ (บางพ้ืนทีร่ถยนต์ไม่สามารถ 
เข้าถึงได้) 

คนในชุมชนจึงเร่ิมที่จะคัดแยกและลดปริมาณขยะลง  
เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน และหมู่บ้าน ชาวบ้านต้อง
จัดการขยะสดในครัวเรือนของตนเองด้วยการหมักท�าปุ๋ย 
ในถังหมักที่ใช้ไฟฟ้า สนนราคา 52,000 เยน รัฐท้องถิ่นจ่าย 
42,000 เยน ชาวบ้านสมทบ 10,000 เยน 

กระบวนการจัดการขยะในเมืองคามิคัตส ึมีหลกัอยู่ 3 ประการ คือ
ไม่มีรถเก็บขยะ ชาวบ้านจะขนขยะมาทิ้งที่ศูนย์กลาง
เมืองที่จัดให้ในช่วงเวลา 07.30 – 14.00 น. ของทุกวัน 

ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่จะปิดท�าการ 3 วัน โดยบ้านที่อยู่
ไกลที่สุดจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 40 นาที ทั้งน้ี  
ในการน�าขยะมาทิ้งในแต่ละคร้ังจะข้ึนอยู่กับครัวเรือนน้ันๆ 
ในกรณีผู้สูงอายุ ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ไปเก็บให้ถึงบ้าน 

กรณีขยะสดจะมีการก�าจัดภายในบ้าน โดยมีเคร่ือง 
ย่อยสลายลงสู่ดิน

มีการคัดแยกขยะได้มากถึง 45 ประเภท ซึ่งที่มาของ
ประเภทในการคัดแยกขยะได้มาจากการสอบถาม 

ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกที่ละเอียดจะเป็น 
แรงจูงใจให้กับร้านที่จะมารับซื้อขยะไปรีไซเคิลให้เข้ามา 
ซื้อขยะได้มากข้ึน เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีครัวเรือนไม่มาก 
เดินทางล�าบาก จึงต้องแยกให้ละเอียดและได้มากที่สุด  
จึงจะมีผู้ที่สนใจมารับซื้อขยะมากขึ้น 

#คน-ดิน-น�ำ้-ป่ำ

• เรือ่ง : สุธดิำ แสงเพชร และ อรวรรณ บญุทนั •

ตำมรอยเส้นทำง
เมืองปลอดขยะ
ที่คามิคัตสึ
เมืองคำมิคัตสึ (Kamikatsu) จังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขำที่สูงถึง 1,439 เมตร 
พื้นที่ส่วนใหญ่ลำดชันเกือบจะไม่มีพื้นที่รำบเลย มีแต่ภูเขำและป่ำสนปลูก ในอดีตเคยมีประชำกรมำกถึง 6,000 คน 
ปัจจุบันเหลือเพียง 1,579 คน โดยร้อยละ 70 ของประชำกร มีอำยุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ประชำกรลดจ�ำนวนลง
และเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเป็นปัญหำร่วมกันทั้งประเทศก็ว่ำได้
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นับหน่ึงถงึศูนย์: พฒันาการแยกขยะ
ปี 2540 เริ่มแยกขยะเป็น 9 ประเภท แยกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วย แยกขวดแก้ว ตามสีของขวด เป็นขวดแก้วใส 

ขวดแก้วสีน�้าตาล และขวดสีอื่นๆ แยกกระป๋อง เป็นกระป๋องอลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก กระป๋องสเปรย์ กล่องนม กระดาษ 
ที่เหลือนอกจากนี้ก็เผาในเตาเผา ขยะสดหมักท�าปุ๋ย

หลังจากนั้นอีก 3 ปี เพิ่มประเภทของขยะที่แยกจาก 9 ประเภทเป็น 22 ประเภท มีเตาเผาขนาดเล็กๆ เพิ่มเป็น  
2 เตา และมีมาตรฐานตรวจวัดปริมาณ dioxin ด้วย

ต่อมาในช่วงปี 2554-2558 มีการแยกประเภทขยะเพ่ิมจาก 22 ประเภทเป็น 34 ประเภท ขวดพลาสติก บรรจภัุณฑ์ 
ชนิดต่างๆ มีคณะกรรมการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring Committee ชื่อ “Gomi (waste) 
Rangers” ท�าหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทุกครัวเรือนว่า ปลายทางของขยะที่แยกแต่ละชนิดน้ันจะถูกน�าไปใช้ 
ท�าประโยชน์อะไรได้บ้าง ต้องใช้เงินเท่าไรในการจัดการขยะแต่ละชนิดเพื่อให้น�าไปใช้ท�าประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

ในปี 2559 เร่ิมแยกประเภทขยะมากข้ึนถงึ 45 ประเภท และท�าคูมื่อการแยกขยะเพ่ือใช้รณรงค์แจกจ่ายให้ความรู้ 
แก่ทกุครัวเรือน มีการประชุม workshop ผู้เกีย่วข้องเพ่ือกระตุ้นการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในชุมชนและโรงเรียน
จดัท�าค�าประกาศของเมือง (Kamikatsu Zero Waste Declaration) เป็นพันธสัญญาร่วมกนัทีจ่ะลดปริมาณขยะเป็นศนูย์ 
หรือเมืองปลอดขยะในปี 2563

นอกจากน้ียังมีการเปล่ียนแนวคดิของการน�าขยะทีเ่ผาได้ 
และเผาไม่ได้มาเป็นการน�ากลับมาใช้ใหม่และไม่เผา กจิกรรม 
การคดัแยกขยะทีช่าวเมืองน้ีได้ร่วมกนัท�า กลายเป็นสถานที่
พบปะของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมของ
เด็กๆ โดยทีไ่ม่รู้ตัว บางครัวเรือนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เลือกซือ้ของ โดยเลือกซือ้ของทีไ่ม่ต้องมีการคดัแยกขยะออก
เป็นหลายๆ ช้ิน (เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ทีน้่อยช้ิน) แต่ผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่สามารถก�าจัดได้จริงๆ เช่น ผ้าอ้อม ทิชชู่ ก็ได้มีความ
พยายามส่งแนวคิดให้ผู้ผลิตใช้วัสดุที่ก�าจัดง่ายๆ โดยเร่ิม 
จากบริษทัเล็กๆ ให้ใบประกาศส�าหรับร้านค้าทีมี่การท�าตาม 
นโยบาย มีการให้ค�าปรึกษากับบริษัทนั้นๆ พร้อมด้วย

นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังร้านรองรับส่ิงของที่น�ากลับมา
ใช้ใหม่ช่ือว่าร้านวงกลม หรือร้านหมุนเวียน (Kuru Kuru Craft 
Shop) ภายในร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลง
เสือ้ผ้าเก่า กโิมโนเก่า ธงปลาประดบับา้นเก่า ฯลฯ เปน็สนิคา้
ท�ามือในรูปแบบต่างๆ ทั้งเส้ือผ้า ของที่ระลึกต่างๆ ขายให ้
กับผู้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการขยะ

กจิกรรมสร้างแรงจงูใจล่าสุดคอืการให้แต้มกบัผู้ทีแ่ยกขยะ 
ประเภทต่างๆ แล้วน�าแต้มสะสมไปแลกของใช้ ของกิน 
ได้ตามร้านทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ โดยทีร้่านจะก�าหนดว่า 5-30 
แต้มแลกอะไรได้บ้าง 50 แต้ม 100 แต้ม 200 แต้ม 300 
แต้มแลกอะไรได้ เป็นต้น กจิกรรมน้ีเรียกว่า “Chiritsumo” 
point campaign

หลักคดิส�าคญัของทีน่ี่ คอืความพยายามทีจ่ะใช้หลักการ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล (Reusing & Recycling) 
เพ่ือที่จะลดขยะให้เหลือส่ิงที่ต้องเผาให้น้อยที่สุด แทบไม่มี
การกลบฝังเลย เน่ืองจากเมืองต้ังอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา  
พ้ืนทีจ่งึค่อนข้างจ�ากดั  อกีทัง้การขนส่งท�าได้ยาก มีค่าใช้จ่ายมาก 

บทเรียนเมืองปลอดขยะ
ความส�าเร็จของ เมืองคามิคัตสึคือการท�าให้คนทุกคนรู้

และเข้าใจว่าปลายทางของขยะแต่ละชนิดและประเภทถกูส่ง
ต่อไปจัดการอย่ างไร มีราคาเท่าไร ส่งผลให้คนมีความรู้  
และสามารถบริหารจดัการขยะของตนเองได้อย่างมีคณุภาพ
มากขึ้น จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดในการที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้สักอย่างหน่ึง กต้็องค�านึงถงึส่ิงทีจ่ะเป็น
ขยะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

การท�างานร่วมกั นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและองค์กร 
ไม่แสวงหาก�าไร ที่มุ่งมั่นท�าความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือ
ในทกุครอบครัว รวมทัง้อ�านวยความสะดวกเพ่ือแก้ไขข้อจ�ากดั 
ของแต่ละครอบครัว ได้นั้นถือเป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่งด้วย

นอกจากยังมีกฎหมา ยการก�าจัดขยะทั้งในระดับรัฐบาล
กลางและท้องถิ่นบังคับใช้อย่างจริงจัง ช่วยเอื้ออ�านวยให้ 
การจัดการขยะเพื่ อลดปริมาณขยะที่ต้องเผาหรือฝังกลบได้
มากข้ึน จนเป็นศนูย์ได้ดังต้ังเป้าหมายไว้ ทัง้น้ีการจดัการขยะ
ของแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันไป
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เส้นทางการเรียนรู้เร่ิมจากเมือง อะโสะ (Aso) ทีส่ามารถ
ปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับภัยธรรมชาติให้ได้ เมืองนี้มักจะโดน
หินจากภูเขาร่วงเข้าใส่ในลักษณะดินเล่ือนหรือแลนด์สไลด์ 
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการปลูกต้นไม้ยึดหน้าดินได้
เพราะเป็นดินภูเขาไฟ จึงต้องใช้การสร้างเข่ือนน้อยใหญ ่
กันหินที่ร่วงจากภูเขาถล่มเป็นจุดๆ ทั้งน้ี ต้องเจรจาและ 
ได้รับการยินยอมจากประชาชนก่อน 

ถัดจากอะโสะ ชาวลูกโลกฯ 
ได้ไปเยือน โมโรสึกะ (Moro- 
tsuka) เมืองแห่งป่าและการท�า 
การเกษตร ชุมชนแห่งน้ีปลูกไม้สน
ซีดาร ์บนภูเขา มองไปจะเห็น 
แปลงป่าปลูกสลับกับป่าธรรมชาติ 
ซึ่งการตัดไม้หมุนเวียนเป็นแปลงๆ 
และปลูกทดแทน จงึยังคงรักษาระบบ 
นิเวศให้ป่าเขียวชอุ่ม ร่มร่ืน น�้าท่า
อุดมสมบูรณ์ คณิต ธนูธรรมเจริญ 
กรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
ภาคเหนือ สรุปว่าน่ีคอืการใช้ส่ิงแวดล้อม 
แก้ปัญหาความยากจนอย่างย่ังยืน ขณะที ่สมโรจน์ ส�าราญ-
ชลารัตน์ กรรมการฯ ภาคเหนือ เห็นว่าคนเมืองเหนือ 
บ้านเฮาท�าป่าได้ดีกว่าโมโรสึกะแน่นอน เพราะไม้เราดีกว่าเยอะ  
แต่ติดปัญหาเดียวคือกฎหมายไทยที่ห้ามตัดไม้

ญีปุ่น่มีหมู่บ้านทีเ่ป็นจดุท่องเทีย่วระดับโลก เช่น ชิรากาว่า 
(Shirakawa) ซึง่มีจดุเด่นคอืหลังคาบ้านทรงพนมมือ มุงด้วย
หญ้าแห้ง แม้ต่อมาจะมี “ความเจริญ” น�าหลังคาบ้านแบบ 
อืน่ๆ ทีแ่ข็งแรง ราคาถกูเข้ามาแทนที ่แต่ชาวบ้านเห็นคณุค่า
ของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ก่อต้ังหมู่บ้านน้ีมากว่า 350 ปี  
จงึช่วยกนัอนุรักษ์บ้านและหลังคาโบราณไว้ 114 หลังคาเรือน 
จนกระทั่งเม่ือปี 1992 ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้าน
มรดกโลก มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมราว 1.8 ล้านคนต่อปี 
เจ้าของบ้านแต่ละหลังจะไม่ขายบ้าน ไม่ปล่อยบ้านให้คน
ภายนอกเช่าบ้าน บางหลังยังมีผู้อยู่อาศัย และอีกหลายหลัง
เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก 

จากน้ันไปต่อกันที่ คามิคัตสึ (Kamikatsu) ที่ได้ช่ือว่า
เมืองแห่งการแยกขยะ และต้ังเป้าหมายจะเป็นเมือง 
ปลอดขยะ (Zero-Waste) ในปี 2020 แม้จะเป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ในหุบเขา แต่การ
จดัการขยะท�าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก เช่น 
การจ�าแนกประเภทขยะ 
มากถึง 45 ประเภท 
แต ่ละประเภทยังมี
กลุ่มย่อยๆ ลงไปอีก 
เรียกว่าแทบไม่เหลือ
อะไรทีเ่ป็น “ขยะ” เลย 
นอกจากน้ียังมีร้านที่
ชาวบ้านเอาของเก่า 
มาแลกเปล่ียนกนัใช้ 
หรือให้คนชราลงแรง 

ดัดแปลงของเหล่าน้ันให้มีมูลค่าสูงข้ึนแล้วน�าไปขาย 
กจิกรรมทัง้หมดเป็นการร่วมกนัท�าระหว่างเทศบาล องค์การ
พัฒนาภาคเอกชน และชาวบ้าน ด้วยความสมัครใจ ยึดหลัก
ว่าท�าแล้วสนุก เพลิดเพลิน ได้เงินบ้าง กับของสมนาคุณนิด
หน่อยให้มีก�าลังใจ 

ในระหว่างการเดินทางตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ  
70 ปี อนันต์ ดวงแก้วเรือน กรรมการฯ ภาคเหนือ เลยมี
เซอร์ไพรส์แฮปป้ีเบร์ิธเดย์จากชาวลูกโลกสีเขียว เจ้าตัวบอก
น่ีเป็นฉลองวันเกิดคร้ังแรกในชีวิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
ประธานกรรมการสถาบนัฯ ข้ึนกล่าวอวยพร ไม่เพียงเจ้าของ
วันเกิดเท่าน้ัน ดังทีท่่านว่า การทีพ่วกเราได้มารวมตัวทีญ่ีปุ่น่
ร ่วมกับเจ้าของวันเกิดที่ท�างานอุทิศตนให้แก่ส่วนรวม 
มาโดยตลอด ย่อมถอืเป็นมงคลส�าหรับพวกเราทกุคนเช่นกนั

เดือนพฤศจิกำยนทีผ่่ำนมำ สถำบนัลูกโลกสีเขียวได้น�ำคณะกรรมกำร “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ศึกษำดูงำน 
กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อมทีญ่ีปุ่น่ ซ่ึงกำรเดินทำงครัง้น้ีเป็นเหมือน “ค�ำขอบคุณ” 
ด้วยควำมซำบซึ้งใจ ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธำนสถำบันฯ กล่ำวว่ำ ตลอดกำรท�ำงำนร่วมกัน
มำร่วม 20 ปี กรรมกำรทุกคนท�ำงำนกันอย่ำงทุ่มเท เสียสละ สถำบันฯ ไม่มีของขวัญใดๆ ที่จะมอบให้
ได้ดีไปกว่ำ “กำรให้ควำมรู้” เพื่อเป็นก�ำลังใจ พร้อมขับเคลื่อนเป็นพลังรักษำแผ่นดินนี้ต่อไป

นอกจากน้ียังได้ไปดูเร่ืองการสร้างเข่ือน มโิบโระ (Miboro) 
ซึง่ก่อนเร่ิมสร้างในปี 1960 ต้องอพยพคนออกไปจ�านวนมาก 
การไฟฟ้าฯ ต้องใช้เวลาถึง 7 ปีเศษ ในการเจรจาขอ 
ความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนแต่ละครัวเรือนให้ยอมย้าย 
ออกไป ด้วยทกุฝ่ายต่างเห็นถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่ส่วนรวม 
หลังการสร้างเข่ือนแล้วความสุขและความสะดวกของ
ประชาชนจะกลับมามากกว่าที่สูญเสียไป
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ก่อนเดินทำงไปญี่ปุ่น กิจกรรมกำรลงพื้นที่ 
เพื่อพิจำรณำรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19  
ยังด�ำเนินงำนไปอย่ำงต่อเน่ือง กรรมกำร 
ทุกระดับยังคงแข็งขันในกำรท�ำหน้ำที่

พูดถึง เล็ก กุดวงค์แก้ว กรรมการ
คัดเลือกสถาบันลูกโลกสีเขียว  
ต้องอพัเดตกนัหน่อยว่า แม้จะอายุ
มากและเดินเหินไม่ถนัด แต่ยัง
ออกเย่ียมให้ก�าลังใจชุมชน 
ลูกโลกฯ อยู่เนืองๆ ขณะที่
ลูกหลานทั้ งหลายที่
พบเห็นก็จะปร่ีเข้าหา 
เพราะพ่อเล็กถือว ่า
เป็น “1 ใน 9 อรหันต ์
ของป่าชุมชนอสีาน” ทีใ่คร
เห็นเป็นต้องต่ืนเต้นราวกับ
เห็นหนุ่มเค-ป๊อป

บ่ายวันหน่ึงที่ร้อนอบอ้าว สถาปณิก เช้ือปู่คง หรือนินจา  
ผู้ประสานงานน้องใหม่ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 
สถาบนัลูกโลกฯ สอบถาม เล็ก กดุวงค์แก้ว กรรมการคดัเลือก 
สถาบันลูกโลกสีเขียว ว่าต้องการเคร่ืองด่ืมอะไรบ้างไหม  
พ่อเล็กบอกว่า “ขอชาเย็นสักจอกเด้อ” นินจาจดรายการ
เคร่ืองด่ืมของพ่อเล็กลงในกระดาษ ก่อนจะพูดย้ิมมุมปากว่า 
“ชาเย็น บ่แม่น เย็นชา เด้อพ่อ”... ซ่ากว่าโซดาแบบน้ี ท�าเอา
พ่อเล็กหัวร่อจนน�้าหมากกระเด็น

จุมพล ช่างอินทร์ กรรมการฯ ภาคอีสาน (ตอนบน) 
เผยบทเรียนในการผลักดันวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา 
เข้าโรงเรียนแถบลุ่มน�้าสงครามใน จ.นครพนม 
จนส�าเร็จว่า ต้องเข้าถึงคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน 
ให้ได้ โดยต้องอาศัยเครือข่ายคนท�างานอนุรักษ์ เช่น 
ครูที่ เคยสอนมาแล้ว หรือผู ้ปกครองเด็กที่ เป ็น 
นักอนุรักษ์ ฯลฯ เป็นตัวช่วยในการส่ือสาร ส�าหรับ 
ตัวนักเรียนน้ัน จุมพลเห็นว่า เด็กๆ สนใจวิชาด้าน 
ส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว เพราะเป็นโอกาสในการได้ออก
จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปผจญโลกภายนอก

ชุมชนบ้านโนนชาติ-ห้วยลาด-กกก่อ ต.หลักด่าน  
อ.น�้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน 
2,750 ไร่ มาอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นป่ากนัชนให้กบั
อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว และยังเป็น “ป่าซับช้าง”  
ช่วยชะลอช้างป่าในการรุกไปในไร่ในนาของชาวบ้าน 
ขณะที่ป่าผืนนี้เป็นแหล่งอาหารที่มีมูลค่าสูงถึงปีละ 73 
ล้านบาทให้แก่ชุมชน ชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการ 
คัดเลือก สถาบันฯ ช่ืนชมในชาวบ้านที่ไม่แตะต้องป่า 
ท�าให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ จนชุมชนเป็นที่ยอมรับ
ของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

ต้ังแต่เป็นกรรมการคดัเลือกมาหลายต่อหลายปี ทนิกร สทิธิวงศ์ ออกปากว่า ขอจดัให้ชุมชนต�าบลนางิว้ อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนที่โดดเด่นในการจัดการดูแลป่า เพราะสามารถฟื้นฟูป่า 600 ไร่ ที่โดนตัดจนเหี้ยนเพื่อเอาไป 
ท�าไม้หมอนรางรถไฟ กลายมาเป็นป่าสามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันแกนน�าและชาวบ้านยังรณรงค ์
ให้ผู้ท�ามาหากินในเขตป่าอีก 400 ไร่ ออกไปท�ากินนอกเขตป่าได้ส�าเร็จโดยปราศจากความรุนแรง

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา 
(บ้านครูเขียว) บ้านนาโหนด ต.ก�าแพงเซา อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช เกดิจาก จริารัตน์ ล่องจ๋า หรือครูเขียว 
ทีจ่ดักจิกรรมเพ่ือพัฒนาลูกตัวเองทีส่มาธส้ัิน จนประสบผล 
จึงเปิดกว้างให้ทั้งเด็กสมาธิส้ันและเด็กทั่วไปได้ไปท�า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น ท�าฝาย ซ่อมแซมฝาย ปลูกพืช 
ริมคลอง ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเสริมพัฒนาการให้เด็ก 
ทีส่มาธส้ัินมีโอกาสได้เข้าสังคมและมีทกัษะต่างๆ ดีข้ึนแล้ว 
ผลงานด้านส่ิงแวดล้อมของเยาวชนที่ร่วมมือกับผู้ใหญ ่
ยังน�าความชุ่มช้ืนมาสู่ดินของชุมชน จนแทบไม่ต้องรดน�า้
ใส่สวนกันเลย ครูเขียวบอกว่า แนวทางในการสอนเด็ก
สมาธิสั้นคือ “สอนเขาครบ 700 ครั้งแล้วหรือยัง” งานนี้ 
วนัชัย ตนัตวิทิยาพิทกัษ์ กรรมการคดัเลือก เห็นว่ากจิกรรม 
ของศนูย์ฯ หล่อหลอมให้จติวิญญาณของเด็กๆ มีหัวใจที ่
อุทิศตนเพื่อคนอื่น

ชาวชุมชนบ้านน�้าค�า ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
ต่อสู้เพ่ือผืนป่ามากว่า 40 ปี เร่ิมจากการชวนกันเสียสละ 
ที่ดินที่ใช้ปลูกปอเอามาท�าเป็นป่า ถัดมาก็รวมตัวไปคัดค้าน
หน่วยงานที่แอบเนียนจะมาตัดป่าชุมชนเอาไปปลูกยูคาฯ  
อ้างว่าเพ่ือแก้ปัญหาดินเคม็ จนเม่ือ 3-4 ปีทีผ่่านมาชาวบ้าน
ก็ต้องหมุนเวียนกันเข้าเวรทุกคืนเพ่ือป้องกันมอดไม้ที่จ้อง 
จะเข้าไปตัดพะยูงที่มีกว่า 700 ต้น และภัยคุกคามล่าสุด 
คือแว่วๆ ว่าจะมีการสร้างโรงน�้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ที่สุ ่มเส่ียงต่อป่า 900 ไร่แห่งทุ ่งกุลาฯ ผืนน้ี สันติวิภา 
พานิชกุล กรรมการคัดเลือกฯ สรุปว่านี่คือตัวอย่างของการ
ต่อสู้อย่างเหนียวแน่นของบรรพบรุุษบ้านน�า้ค�าสืบเน่ืองมาจน 
ถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบัน

ประมวล มาลยั กรรมการภาคอสีานตอนล่าง สถาบนัลูกโลกฯ 
ปีนข้ึนไปตัดกิ่งไม้พลาดตกลงมา ข้อมือซ้ายหัก หมอจับ 
เข้าเฝือกสองเดือน แต่ก็ยังเอามือขวาจูงมือซ้ายไปท�างาน
เพื่อลูกโลกฯ ตลอดๆ ...สุดยอดจริงๆ นะแม่...

กลุ่มเยาวชนลูกยางนาแดง-ขาว โรงเรียนมหาชัยชนะ
วิทยาคม ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร มีกิจกรรม 
ขยะแบบครบวงจร คือรับซื้อขยะจากนักเรียน ครู ชุมชน  
เอาวัสดุจากขยะไปขาย หรือแปรรูป (เช่น ริบบิ้นโปรยทาน 
หรืออาสนะสงฆ์ท�าจากพลาสติก) เอาเศษอาหารไปท�าปุ๋ย
ไส้เดือน เอาปุ๋ยไปใส่แปลงเพาะกล้าไม้ และขยายการใช ้
ไปสู ่ชุมชนเพ่ือลดการใช้ปุ ๋ยเคมี ตัวช้ีวัดที่ นิรันศักดิ์  
บญุจนัทร์ กรรมการคดัเลือก เห็นว่าเยาวชนกลุ่มน้ีจดัการขยะ 
ได้จริง เห็นได้ชัดจากความสะอาดเอี่ยมของโรงเรียน
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คน “มขีอง” ต้องบอกให้โลกรู้
สมัยก่อนโน้นกำรจะส่ือสำรเรือ่งรำวของเรำในฐำนะ “คนเล็กคนน้อย” ทีดู่แลป่ำและรกัษำส่ิงแวดล้อมให้คนอืน่ๆ ในสังคมได้รบัรูต้้องท�ำผ่ำน “ส่ือสถำบนั” 
ต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร รำยกำรโทรทัศน์ หรือรำยกำรวิทยุ ฯลฯ แต่พอมำถึงยุคสื่อสังคมออนไลน์แบบทุกวันนี้ แทบทุกคนสำมำรถเล่ำเรื่อง
ผ่ำนส่ือออนไลน์ได้หมด ขอเพยีงแค่ขบคิดประเด็นและลงแรงผลิตเน้ือหำในรปูแบบต่ำงๆ ออกมำ ก็สำมำรถบอกเล่ำเรือ่งกำรดูแลรกัษำป่ำหรอืงำนอนุรกัษ์
ของเรำให้โลกรับรู้ได้แล้ว

 
ประการทีส่าม เราจะสือ่สารด้วย “ช่องทางใด”

ในเร่ืองของการก�าหนดรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารน้ัน ก็ต้องค�านึงถึง 
กลุ่มเป้าหมายด้วยว่า กลุ่มเป้าหมายทีเ่ราก�าหนดไว้ใช้ส่ืออะไรเป็นประจ�า หรือเข้าถงึ 

ส่ือแบบไหนได้สะดวกบ้าง 
อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยน้ีส่ือสังคมออนไลน์น่าจะเป็นเคร่ืองมือหลักในการส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และน่าจะอยู่ในวิสัยที่เราจะพ่ึงตัวเองได้ในชุมชน ทั้งในแง่ของ 
เงินทุนการผลิตส่ือ และการจัดการด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร รูปแบบส่ือที่นิยมใช้กันคือ  
การเขียนข้อความในทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) การน�าเสนอภาพถ่าย
ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) หรือการท�าคลิปสั้นๆ ผ่านทางยูทูบ (YouTube) ฯลฯ

ทั้งหมดทั้งปวงน้ี ผู้ใหญ่ในชุมชนอาจจะให้วัยรุ่นมาช่วยดูแลการผลิตได้ ซึ่งนอกจาก 
จะได้ผลงานส่ือออกมาแล้ว การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในชุมชนในการผลิตส่ือก็อาจจะเป็น 
ช่องทางที่ท�าให้วัยรุ่นในชุมชนหันมาสนใจงานส่ิงแวดล้อมมากข้ึนโดยปริยาย (กาญจนา  
แก้วเทพ และคณะ 2549)

 
ประการทีส่ี ่เราจะสือ่สาร “เน้ือหาอย่างไร” 

หลังจากเรารู้ประเด็น รู้กลุ่มเป้าหมาย และรู้ช่องทางการส่ือสารแล้ว อกีเร่ืองหน่ึง 
ทีส่�าคญัในการท�างานส่ือกค็อื เราจะส่ือสารอย่างไรเพ่ือให้งานออกมามีคณุภาพ ทัง้น้ี

มีประเด็นย่อยๆ ที่ชวนขบคิดดังนี้
• การท�าเนื้อหาให้ใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามช้ีให้เห็นว่าเร่ืองของชุมชน 

ของเราสามารถเกีย่วข้องกบักลุ่มเป้าหมายอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทีเ่คยเผชิญ 
มาในอดีต ซึ่งอาจจะเป็น “ปัญหาร่วม” กับชุมชนอื่นๆ ได้ การระบุความสอดคล้อง
หรือความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเอาไว้เช่นน้ี จะท�าให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกได้ว่า  
งานของเรามีความใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย และจะเพิ่มความน่าสนใจในสื่อ ด้วยการ
เช่ือมโยงความโดดเด่นในงานของเราเข้ากบัข้อเทจ็จริงในด้านอืน่ๆ ด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชน และระบบการศึกษา ฯลฯ 

• การน�าเสนอข้อเทจ็จรงิ งานส่ือของเราต้องให้ข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นความจริง ใช้แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ ที่ตรวจสอบได้ หรือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่อ้างอิงได้ 

• การสือ่สารสองทาง ด้วยเทคโนโลยีท�าให้การส่ือสารสองทางระหว่างเรากบักลุ่มเป้าหมาย 
หรือใครก็ตามสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ัน หากพบว่ามีผู้เข้าไปคอมเมนต์  
หรือ “เมนต์” งานส่ือของเรา เรากค็วรรับฟัง เรียนรู้ และพิจารณาตอบกลับตามสมควร 
หากพบว่าเราน�าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด ก็ควรที่จะขอโทษและรีบแก้ไขโดยทันที  
หรือหากมีส่ือหรือผู้ใดพาดพิงเราในเชิงที่ผิดพลาด ก็ควรช้ีแจงด้วยข้อเท็จจริง 
อย่างตรงไปตรงมาด้วยท่าทีที่สุภาพ 

• ท่วงท�านองการน�าเสนอ ในการน�าเสนอเน้ือหาผ่านส่ือ เราควรคิดด้วยว่าจะน�าเสนอ
ด้วยท่วงท�านองแบบใด จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเรา 
เช่น กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นก็มักจะชอบการน�าเสนอที่สนุก ต่ืนเต้น เฮฮา และกระชับ  
ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ก็อาจจะชอบการน�าเสนอที่มีรายละเอียดมากข้ึน มีความตรงไป 
ตรงมา ฯลฯ

การท�างานสื่อแม้จะมีแนวทางกลางๆ ที่น�าไปปรับใช้ได้ แต่ทุกคนที่ท�างานสื่อก็ต้อง 
ฝึกฝนผลิตงานออกมาบ่อยๆ หมั่นทบทวนตัวเอง หาหนทางของตัวเองให้เจอ ตั้งใจฟัง 
เสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน�ามาปรับใช้ในงานตัวเองด้วย งานจึงจะมีคุณภาพดี 
และเป็นที่ยอมรับ

การบอกเล่าเร่ืองของเราให้โลกรับรู้จะส่งผลดีหลายอย่าง เช่น จะช่วยให้กจิกรรมการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมของเราได้รับการยอมรับมากข้ึน อกีทัง้ยังอาจสร้างแรงบนัดาลใจหรือเป็นแบบอย่าง 
ให้คนอื่นๆ หรือชุมชนอื่นลุกขึ้นมาท�างานอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งก็จะส่งผลให้บ้านเมือง
และชุมชนโลกของเราน่าอยู่ขึ้น

หากการช่วยกนัส่ือสาร “ของดี” ของเราให้โลกรับรู้ จะมีส่วนช่วยให้โลกดีข้ึน แล้วจะเป็น 
“สื่อสารสีเขียว” ได้อย่างไรบ้าง 

 ประการแรก พจิารณาว่า “อะไร” คือเร่ืองทีน่่าสนใจ 
แน่นอนว่าการท�างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเราน่าจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

เช่น การปลูกป่า ท�าแนวกันไฟ ท�าฝาย การต่อสู้ขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล การท�าหลักสูตร
ท้องถิน่ ฯลฯ แต่ต้องพิจารณาให้ดีว่ามีประเด็นไหนทีโ่ดดเด่นและน่าสนใจกว่าเพ่ือน ให้หยิบยก 
เอาแง่มุมน้ันออกมาชูให้เห็นเด่นชัด กจ็ะช่วยให้คนอืน่ๆ หันมาสนใจเร่ืองราวของเราได้ง่ายข้ึน 

ประการทีส่อง เราจะบอกเร่ืองทีน่่าสนใจน้ัน “แก่ใคร”
การระบวุ่าเราอยากจะเล่าเร่ืองของเราให้ใครฟัง หรือทีเ่รียกว่า “กลุ่มเป้าหมาย” 

คอืใครน้ัน ส่ิงทีค่วรหลีกเล่ียงก่อนเลยกค็อื การระบวุ่ากลุ่มเป้าหมายคอื “คนทัว่ๆ ไป” 
เพราะถือว่าเป็นการก�าหนดที่กว้างเกินไปจนยากที่การส่ือสารจะประสบความส�าเร็จได้ 
เน่ืองจากคนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละช่วงวัยมักจะมีความสนใจที่ต่างกัน รวมทั้งเข้าถึงหรือใช้
สื่อที่ต่างรูปแบบกันด้วย (อาทิ เด็กและวัยรุ่นก็น่าจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้หลากหลาย
รูปแบบกว่าผู้สูงอายุ ฯลฯ) ดังน้ัน หากเราเอาทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุเป็น “กลุ่มเป้าหมาย 
ทั่วๆ ไป” ในงานส่ือช้ินเดียวกันของเรา ก็จะมีปัญหาลักล่ันตามมา เช่น เราจะเลือกใช้ส่ือ 
รูปแบบไหน หรือลีลาการน�าเสนอควรจะเป็นแบบใด ซึ่งในที่สุดงานส่ือของเราก็อาจจะเข้า 
ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายใดเลยก็เป็นได้ 

ในทางกลับกนั หากจะส่ือสารให้มีประสิทธภิาพ เรากค็วรก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ว่าเราอยากคุยกับใครเป็นหลัก (เช่น เยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนในเมือง คนในชนบท ผู้น�า
ทางการเมือง ฯลฯ) เพ่ือที่เราจะได้ออกแบบเน้ือหาและผลิตส่ือในรูปแบบที่ตรงกับ 
ความต้องการหรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

เล่าเรื่องผ่านเลนส์
กิจกรรมเล็กๆ	ภายในงานสองทศวรรษลูกโลกสีเขียว	พลังเปล่ียนโลก	 เมื่อปลาย 
เดือนสิงหาคม	ที่ผ่านมา	 เด็กและเยาวชนที่มาในงานสนใจร่วมกิจกรรม	 “เล่าเรื่อง 
ผ่านเลนส์”	 อย่างคึกคัก	 งานนี้ ได้ช่างภาพมืออาชีพที่คลุกคลีกับงานสารคดี 
มาบรรยายให้ความรู้เร่ืองเทคนิคการถ่ายภาพต้ังแต่พื้นฐาน	 เช่น	 องค์ประกอบ 
ภาพ	 การเลือกทิศทางแสง	 กระทั่งการถือกล้องให้ถูกวิธี	 นอกจากนี้ยังได้ฝึก 
การถ่ายท�าและตัดต่อวิดีโอสั้นๆ	 เล่าเรื่องที่น่าสนใจภายในงานด้วย	 จากกิจกรรม 
คร้ังนี้	 น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนอยาก	 “เล่าเรื่องผ่านเลนส์”	 
เพราะคนมีของต้องบอกให้โลกรู้	รอติดตามพวกเขากันนะ
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การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบ้านเปรด็ใน อ.เมอืง จ.ตราด 
เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  
หลังจากรัฐเปิดให้สัมปทานป่าบก และมีการลักลอบตัดไม ้
ในป่ามาใช้สอยซึ่งเป็นป่าชายเลนของชุมชน รวมถึงการท�า
นากุ ้ง ท�าให้ระบบนิเวศเส่ือมโทรม ส่งผลกระทบท�าให้
ปริมาณสัตว์น�้าลดลง เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชุมชน 
กับกลุ่มสัมปทาน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันต่อสู้เพ่ือให้ยกเลิก
สัมปทานจนได้รับชัยชนะและน�ามาสู่การรวมกลุ่มเป็น  
“กลุม่อนรุกัษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปรด็ใน” เพ่ือเข้ามา 
ช่วยกนัแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศชายฝ่ังให้ฟ้ืน
กลับคืนมา 

จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของกลุ่มอนุรักษ์ฯ สะท้อน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ เ รียนรู ้จากลงมือท�า 
และปรับปรุงเสมอ ซึ่งกุญแจส�าคัญคือชาวบ้านรู้ปัญหา 
ของตัวเอง เกบ็ข้อมูลในหมู่บ้าน และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั 
มีการพูดคุยหาข้อตกลง วางแผนแก้ไขปัญหา และน�าไปสู่
การปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ปูแสมโดยรณรงค ์

เพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื

ในครั้งนี้ ได้เชิญ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการบริหาร
สถาบันลูกโลกสีเขียว บรรยายให้ความรู้เร่ือง “การวิจัย 
เชิงปฏบิตักิาร” ซึง่มีประเด็นทีน่่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิชชาลัย การจดัการความรู้  รวมทัง้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังมีสาระส�าคัญที่ประมวล
ไว้นี้ 

“ความรู้” น้ีอาจได้มาจากหลายทาง เช่น การท�าวิจัย 
ของนักวิชาการ การจดัการความรู้ของชุมชน การถอดบทเรียน 
ความส�าเร็จในด้านต่างๆ ทัง้น้ี ส่ิงทีจ่ะมุ่งเน้นคอืการวิจยัทีจ่ะ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ เรียกว่า “การวจิยัเชิงปฏบิตักิาร” 
(Action Research) 

 แรกทีเดียวจ�าเป็นที่ต้องท�าความเข้าใจค�าที่อาจเกิด
ความสับสนระหว่างข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) 
และความรู้ (Knowledge) เพราะมองเผินๆ แต่ละค�ามี 
ความหมายคล้ายๆ กน่ืัองน้ี จงึต้องวไปยังไม่รู้จกัว่าคอือะไร 
โดยบอกว่า 

“ข้อมูล” คือส่ิงที่ได้จากการสังเกตหรือจดบันทึก เช่น 
อาจเป็นตัวเลข เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ยังไม่มีการจ�าแนก
แยกแยะจัดเรียงให้เป็นระบบ แต่เม่ือถูกจัดระบบออกเป็น
ส่วนๆ เทียบได้กับห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลาย  
แล้วถกูแยกเป็นแผนกต่างๆ เราจะเรียกข้อมูลน้ีว่า “ข่าวสาร” 
หรือเป็นเร่ืองราวที่ต้องการบอก เช่น ท�าสรุปเป็นตาราง  
หรือกราฟ ฯลฯ ซึ่งมันจะยังไม่ใช่ “ความรู้” เพราะอะไร 
ก็ตามจะเป็น “ความรู้” ส่ิงส�าคัญคือจะต้องสร้างให้เกิด 
“ความเข้าใจใหม่” (New Understanding) อะไรเป็นเร่ืองใหม่ 
ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลหรือข่าวสารจากหลายแหล่ง 
แล้วน�ามาสรปุเป็นความเข้าใจใหม่ๆ ในสิง่ทีเ่ราไม่เคยเข้าใจ
มาก่อน เช่น การแห้งตายของหน่อไม้ในป่าข้ึนอยู่กบัความช้ืน
และธาตุอาหารในดิน

อีกค�าที่ควรรู้คือ “ปัญญา” (Wisdom) เพราะปัญญา 
คือการใช้ความรู้อย่างชาญฉลาด หรือการประยุกต์ ใช ้
ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Wise Use of Knowledge)

ส่วนสาเหตุที่ท�าไมความรู้จึงต้องใช้เคร่ืองมืออย่าง 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างขึ้น เพราะค�าตอบก็ได้มา
จากการท�างานกับชุมชน ต้องท�างานในส่ิงแวดล้อมที่มี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย อาจจะเห็นด้วยและขัดแย้งกนั 
หรือท�างานด้วยทรัพยากรและความรู้จ�ากดั แล้วบางคร้ังอาจ
หลงทางหากท�างานด้วยสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ี
จะเห็นได้ว่าแต่ละท้องถิ่นมีอิทธิพลท้องถิ่น ทรัพยากร 
นโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์ความรู้ และปัญหาแตกต่าง
กันไป 

ท่ามกลางความไม่ม่ันใจและส่ิงแวดล้อมที่ไม ่อาจ 
คาดการณ์ได้ จึงอาจท�าให้งานไม่บรรลุความส�าเร็จตาม 

คณะกรรมกำรภำครำงวัลลูกโลกสีเขียว “ภำคเหนือ” ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดม 
ควำมคิดเห็นต่อกำรพฒันำวิชชำลัยลูกโลกสีเขียว ทีจ่ะเป็นแหล่งเรยีนรูด้้ำนกำรอนุรกัษ์เพือ่ถ่ำยทอด
ควำมรู้และกำรขับเคลื่อนทำงสังคม

เป ้าหมายในการท�างานร ่วมกับชุมชน การวางแผน  
การด�าเนินการทีต้่องปรับไปตามผลทีเ่กดิข้ึน ดังน้ัน เพ่ือช่วย
มองปัญหาให้รอบด้าน จึงควรต้องปรับเปล่ียนวิธีการ 
เพ่ือปรับปรุงให้ดีข้ึน ซึง่การน�าวิธวิีจยัเชิงปฏิบติัการจะสามารถ 
ช่วยแก้ปัญหาได้

ลักษณะของวิจยัเชิงปฏิบติัการมีทัง้การปฏิบติั (Action) 
และวิจัย (Research) โดยเป็นการท�างานที่มีกระบวนการ
ร่วมกนัระหว่างผู้วิจยัและชาวบ้าน ทีเ่ร่ิมจากมองเห็นประเด็น
ปัญหา ไม่ว่าจะผลกระทบ ความเส่ือมโทรม ภาวะคุกคาม 
หรืออนัตราย ทีเ่กดิข้ึนในชุมชน จากน้ันนักวิจยัและชาวบ้าน
จะมาร่วมกนัวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนทีจ่ะแก้ไขปัญหา คล่ีคลาย 
สถานการณ์ หรือพัฒนาให้ดีข้ึน แล้วลงมือท�าตามแผน  
เม่ือด�าเนินการไปได้สักระยะแล้วจะต้องสะท้อนผลการ
ด�าเนินงาน ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผนใหม่ ปรับกระบวนการ 
วิธีการที่จะตอบสนองต่อปัญหาอย่างเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
จากน้ัน จงึค่อยลงมือท�า หรือด�าเนินการอกีคร้ัง เพ่ือวนกลับ
ไปสู่การสะท้อนผลการท�างานหรือการวิพากษ์ต่อไปอีก  
เป็นวงจรเช่นนี้ 

ให้ชาวบ้าน “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” คือให้จับปูแสม 
ในคืนแรม 4-5-6 ค�่า เพียง 3 คืน ในเดือน 11 หรือเดือน
ตุลาคม เพราะเป็นช่วงทีป่แูสมวางไข่และเป็นตัวอ่อน แนวคดิ 
“หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” กลายเป็นต้นแบบที่น�าไปใช้ 
ในหมู่บ้านแนวป่าชายเลนหลายแห่งในจังหวัดตราด หรือ 
การต้ังกลุ ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสินและ 
ความยากจน ซึง่จะมีการสะท้อนหรือประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 
และวางแผนใหม่ เป็นต้น

ข้อดีของการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการน่ันคือการสร้าง 
ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ การลงมือในสิ่งที่ดีกว่า 
ช่วยให้เราค้นพบวิธีการในการแก้ไขปัญหา พฒันาปรบัปรงุ 
เปล่ียนแปลงใหม่เสมอๆ ก่อให้เกิดผลทั้งด้านการอนุรักษ์ 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของคน การอยู่ดีกินดี การลดแรงกดดันและผลกระทบ  
โดยการจัดการ การวางแผน การลงมือท�า การประเมินผล 
วางแผน ลงมือท�าใหม่เป็นวงจร

เป็น “พลัง” ที่จะสร้างให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง”  
อย่างแท้จริง

การอบรมการประเมินภูมิทัศน์ โหนด นาเล จ.สงขลา
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ปัจจบุนัเมล็ดกาแฟอาราบริก้าสามารถเพาะและปลูกข้ึน
ในบ้านเรา โดยเฉพาะทางเหนือที่ได ้ ช่ือว ่าเป ็นแถบ
ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา อากาศดี เหมาะกับการปลูก
กาแฟ ซึ่งได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรไทย 

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�ากัด ของกลุ่ม 
ปตท. เป็นหน่ึงในองค์กรทีจ่ดัต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนิน
กิจการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และ
สนองต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชน รวมถึง
รัฐวิสาหกจิเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกจิเพ่ือสังคม 
อีกด้วยเห็นถึงโอกาสการส่งเสริมอาชีพและรายได้จากการ
ปลูกกาแฟ เพิ่มการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรบนพ้ืนฐานความย่ังยืน จึงได้
ด�าเนินการท�าธุรกิจกับชุมชน 

หน่ึงในโครงการทีไ่ด้ด�าเนินการไปแล้วคอืการร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื “การซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา
ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” กบั 8 ชุมชนผู้ปลูกกาแฟใน จ.เชียงราย
เพ่ือต่อยอดความส�าเร็จ Community Coffee Sourcing: 
โครงการจดัหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน ภายใต้กระบวนการปลูก 
และการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ทีไ่ด้
เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 

กำแฟเป็นเครื่องด่ืมชนิดหน่ึงที่มีเสน่ห์อยู่ในตัว มีผู้นิยมในรสชำติตั้งแต่ควำมขม หอม หวำน มัน
กลมกล่อม ยิง่หำกได้จิบกำแฟเคล้ำบรรยำกำศทีถู่กตกแต่งให้เข้ำกับรสชำตด้ิวยแล้ว นับเป็นควำมสุข
ที่น่ำหลงใหล ควำมละเมียดละไมที่แสดงถึงรสนิยมอันประณีตเช่นน้ี ท�ำให้กำแฟได้รับควำมนิยม 
เพิม่มำกข้ึน

Café Amazon
กบัการสร้างโมเดลธรุกิจ SE ของคาเฟ่ อเมซอน มาถ่ายทอดสู่ชุมชน เพ่ือน�าไปสู ่

การพัฒนาตนเองของชุมชนและเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งนับ
เป็นการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม  
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนในรูปแบบวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ปัจจบุนัมีชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ แล้วจ�านวน 10 ชุมชน 
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดูแลของสถานีพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงในพระราชด�าริ โดยชุมชนแรกเร่ิมที่เข้าร่วมโครงการ  
มีจ�านวน 2 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน  
และวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอนใน ต.ห้วยชมภู 
อ.เมือง จ.เชียงราย และชุมชนจากการขยายพื้นที่โครงการ
ในปี 2561 อีกจ�านวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย 4 ชุมชน 
ใน ต. แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได ้แก ่  
บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านห้วยหมาก บ้านสามสูง และ 
บ้านอาโต่ และอกี 4 ชุมชนใน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 
ได้แก่ วิสาหกิจกาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอน
คอฟฟี่ฟาร์ม และ 2 ชุมชนบ้านผาลั้ง

ในอนาคตคงจะได้เห็นชุมชนลูกโลกสีเขียวที่ปลูกกาแฟ
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับบริษัทสานพลังฯ ซึ่งจะสร้างความ
เข้มแข็งทั้งแก่ชุมชน และธุรกิจไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือการสนับสนุนการปลูกและ 
การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความ
เข้มแข็ง แบ่งปันความรู้ภายในชุมชน และรับซื้อเมล็ดกาแฟ
กะลาของชุมชมในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade)  
เพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

บริษัทสานพลังฯ จะน�าเมล็ดกาแฟกะลามาแปรรูปเป็น
กาแฟสารและส่งเป็นวัตถดิุบให้โรงคัว่กาแฟของคาเฟ่ อเมซอน 
ที่มีความต้องการเมล็ดกาแฟสารซึ่งเป็นวัตถุดิบมากกว่า 
3,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 20%  
โดยพร้อมที่จะเป็นช่องทางรับซื้อเมล็ดกาแฟที่แน่นอน 
ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการน�าองค์ความรู้
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เราก�าลังพูดถงึศาสตร์การถ่ายภาพอกีสาขาหน่ึงทีไ่ม่ได้
เน้นเพียงแค่ความงดงามของธรรมชาติทีบ่ริสุทธิ ์ แต่เป็นการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวทั้งหมดที่ก�าลังเกิดข้ึนกับธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมของเรา ต้ังแต่ภาพถ่ายหายากของชนิดพันธุท์ีเ่ป็น
เป้าหมายในการอนุรักษ์ สภาพปัญหาและภัยคกุคามสารพัด
รูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถงึความพยายามของ
นักอนุรักษ์ทีท่�างานแข่งกบัเวลาเพ่ือปกปักรักษาธรรมชาติที่
เหลืออยู่ เราก�าลังพูดถึงงานถ่ายภาพเพ่ือการอนุรักษ์ 
(Conservation Photography) 

ช่างภาพธรรมชาติทีมี่ช่ือเสียงระดับโลกหลายต่อหลายคน 
อาท ิFrans Lanting, David Doubilet, Art Wolfe, Tim Laman, 
Brian Skerry, Thomas Peschak, Steve Winter มีลักษณะ 
ร่วมกันอย่างหน่ึงคือ นอกจากภาพถ่ายที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ  
สวยสะกดจติแล้ว ยังมีเน้ือหาทีซ่่อนอยู่ข้างหลังภาพ ส่ือถงึ
เร่ืองราวของธรรมชาติทีส่มควรได้รับการปกป้อง ไม่ว่าจะเป็น
ป่า เขา ทะเล ปะการัง สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ ์ หลายคน 
กลายมาเป็นนักอนุรักษ์ช้ันแนวหน้าและท�างานสนับสนุน
องค์กรอนุรักษ์หลายแห่ง บางคนตั้งองค์กรเพื่อท�างานด้าน 
การอนุรักษ์ของตัวเองอย่างจริงจงัตามความสนใจ 

เบือ้งหลังของภาพเหล่าน้ีคอืการทุม่เทท�างานหนัก ทัง้ใน
ส่วนของการหาข้อมูลอย่างละเอียด ท�างานร่วมกับนักวิจัย 
ประสานงานกับองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ ไม่นับความล�าบาก
ตรากตร�าของงานภาคสนาม ภาพสวยๆ ทีไ่ด้มาสักหน่ึงภาพ
อาจต้องใช้เวลาแรมปีวางแผน เตรียมการ และยังต้องรอเวลา
ให้ธรรมชาติเป็นใจ ภาพที่ทรงพลังส่วนใหญ่ไม่ได้ได้มา 
เพราะโชคช่วยแต่เกดิจากการอทุศิแรงกายแรงใจและฝึกฝน
ทกัษะมาตลอดชีวิต

แต่จะท�าอย่างไรให้ภาพถ่ายทีไ่ด้มาสร้างการเปล่ียนแปลง
และเป็นพลังหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ พืช ระบบ
นิเวศต่างๆ เหล่าน้ัน ท�าอย่างไรจึงจะเกิดการรวมตัวของ 
ช่างภาพสายอนุรักษ์ธรรมชาติทีเ่อือ้ให้เกดิการท�างานร่วมกนั
เพ่ือขับเคล่ือนประเด็นการอนุรักษ์ที่ส�าคัญๆ น่ันคือค�าถาม 
ทีน่�าไปสู่การก่อต้ัง สหพันธ์ช่างภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์  
(The International League of Conservation Photographers: 
iLCP) ข้ึนในปี 2005 ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร จดทะเบยีน 
ทีส่หรัฐอเมริกา 

พันธกิจของสหพันธ์ช่างภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ ์
คอืการผลักดันให้เกดิการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดย
อาศยัภาพถ่ายและภาพยนตร์ ซึง่นอกจากจะสร้างชุมชนช่าง
ภาพสายอนุรักษ์ธรรมชาติทีมี่ผลงานโดดเด่นระดับโลกแล้ว 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างภาพรุ่นใหม่ทีส่นใจขับเคล่ือนงาน
ภาพถ่ายเพ่ือการอนุรักษ์ได้มีโอกาสฝึกงาน แลกเปล่ียนมุม
มองกบัช่างภาพช้ันน�า 

สหพันธ์ช่างภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ก�าหนด
วัตถปุระสงค์การท�างานไว้ดังน้ี 

• ใช้พลังของภาพถ่ายและภาพยนตร์ช่วยให้สังคมโลก
เห็นความส�าคัญของธรรมชาติและผลักดันให้งาน
อนุรักษ์ประสบผลส�าเร็จ

• สร้างผลงานภาพถ่ายที่ทรงพลังและมีความหมาย 
เพ่ือช่วยรณรงค์สนับสนุนงานอนุรักษ์ประเด็นส�าคัญ
ต่างๆ

• อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างการ 
ถ่ายภาพกบังานด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และส่ือ 
การศกึษาของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถงึความเช่ือ
ทางศาสนา

• ท�าหน้าทีเ่ป็นฐานข้อมูลและคลังภาพให้กบัสมาชิก
• เผยแพร่หลักการท�างานทีเ่หมาะสมให้กบัช่างภาพ
• ส่งเสริมการท�าธุรกิจและการด�าเนินการด้านลิขสิทธิ์

ภาพอย่างมีธรรมาภิบาล
• ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ในภาคการศกึษา 
• ส่งเสริมให้มีสมาชิกที่หลาก หลายทั้งเช้ือชาติและ

ต�าแหน่งทีต้ั่งทางภูมิศาสตร์
• ดึงดูดแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการท�างานของช่างภาพ 

ทีมี่ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนงานอนุรักษ์ 
iLCP มีห้องสมุดภาพที่มีคุณภาพสูงและเหมาะส�าหรับ 

การใช้งานในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัตว์ป่าชนิดใกล้สูญพันธ์  
ป่าไม้ ทะเล การท�าลายป่า การประมง การเกษตร พลังงาน 

A picture is worth a thousand words!
“ภำพหน่ึงภำพแทนค�ำพูดได้พันค�ำ” ส�ำนวนที่ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ 
บ่อยครั้งควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนอนุรักษ์ธรรมชำติจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย 
หำกไม่ได้ภำพถ่ำยเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ภำพถ่ำยคือเครื่องมือส่ือสำร
สำธำรณะทีท่รงพลัง ช่วยสร้ำงจิตส�ำนึก ขยำยแนวร่วม และผลักดันให้เกิด
กำรเปล่ียนแปลงในทำงทีดี่ได้

เปลีย่นโลกด้วยภาพถ่าย…

มลภาวะ ซึง่เปิดให้ใช้บริการทัง้ส�าหรับองค์กรไม่แสวงหาก�าไร
และภาคธุรกิจในราคาที่เหมาะสม นอกจากน้ียังพยายาม 
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่สาธารณะเกีย่วกบัภาพถ่ายเพ่ือการ
อนุรักษ์ เช่น การพาช่างภาพทีมี่ฝีมือลงพ้ืนทีเ่พ่ือบนัทกึภาพ
ธรรมชาติในพ้ืนทีห่่างไกล ท�า #1frame4nature ใน Instagram 
จดังานประชุม Wildspeak ปีละคร้ังซึง่เป็นงานประชุมทีส่่งเสริม
การส่ือสารด้านงานอนุรักษ์ ผ่านภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นเวที
ของช่างภาพ ส่ือมวลชน และองค์กรอนุรักษ์ ได้มาแลกเปล่ียน
และเรียนรู้ผลงานกนัและกนั

การท�างานของ iLCP ส่วนใหญ่จะถกูขับเคล่ือนโดย ILCP 
Fellow ซึง่เป็นช่างภาพอาชีพระดับโลกกว่า 100 คน แบ่งเป็น
สมาชิกอาวุโส (Senior Fellow) กบัสมาชิกร่วม (Associate 
Fellow) หลายคนเป็นช่างภาพประจ�าและมีผลงานตีพิมพ ์
ในนิตยสาร National Geographic และส่ือช้ันน�าของโลก  
แต่ละคนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และแสดงถึงความมุ่งม่ัน 
ในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ที่ส�าคัญ iLCP ยังเปิดรับสมัครช่างภาพรุ่นใหม่ที่สนใจ 
มาเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาจากผลงานทีผ่่านมา ความมุ่งม่ัน 
ต่องานอนุรักษ์ และประวัติทีแ่สดงถงึจริยธรรมและมาตรฐาน 
ในการท�างาน น่าดีใจที่ปัจจุบันมีช่างภาพรุ่นใหม่คนไทย 
หน่ึงท่านคือ คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ที่มีผลงานผ่านการ
พิจารณาได้รับการตอบรับเข้าในกลุ่มสมาชิกรุ่นใหม่ (Emerging 
League) ซึ่งจะได้รับค�าแนะน�า (Mentorship Program)  
จากช่างภาพระดับโลกเป็นเวลาถงึ 3 ปี 

ความจริงเมืองไทยเป็นประเทศที่มีคนที่มีความพร้อม 
และสนใจถ่ายภาพธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก หากได้มีการ 
รวมตัวในลักษณะเดียวกนัเพ่ือสนับสนุนงานอนุรักษ์อย่างเป็น
กิจจะลักษณะ และเช่ือมโยงกับนักวิทยาศาสตร์และองค์กร
อนรุักษ์ ต่างๆ น่าจะเป็นพลงัขับเคลือ่นงานอนุรกัษ์ที่ส�าคัญ 
ได้อกีทางหน่ึง 

สหพนัธ์ช่างภาพนานาชาติเพ่ืองานอนุรกัษ์
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ที่หมายหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองพะเยา แม้จะเป็นหมู่
บ้านเล็กๆ แต่ช่ือเสียงน้ันขจรขจาย เพราะเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ แล้วยังเป็นเลิศ 
ด้านบริหารจัดการน�้าและการฟื้นฟูป่า ชุมชนที่ว่าน้ีคือ 
“ชุมชนบ้านดอกบัว” 

บ้านดอกบัวต้ังอยู่ใน ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา  
มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ปี 2555  
ช่ือของบ้านดอกบัวเป็นที่รู ้จักกันดีในแวดวงการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อม เม่ือได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะ 
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ

ก่อนปี 2525 ชาว ต.บ้านตุ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามา
หักร้างถางป่า และคนบ้านดอกบวัเองกมี็อาชีพรับจ้างตัดไม้ 
นานวันเข้าก็ส่งผลให้น�้าในล�าห้วยแห้งจนไม่มีน�้าท�านา  
ดังน้ันเพ่ือกู้วิกฤตที่เกิดข้ึน ผู้น�าชุมชนท�าความเข้าใจถึง
ปัญหาและผลกระทบ แล้วร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา  
หน่ึงในน้ันคือการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ถอืเป็นโชคดีของชุมชน เม่ือกรมป่าไม้ 
มีนโยบายเข้ามาท�าโครงการปรับปรุง 
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต�า๋-แม่นาเรอื ในรูป
ของหมู่บ้านป่าไม้ (โครงการทีด่�าเนินงาน
ระหว่างปี 2523-2545) โดยจัดสรร 
ที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้าน 
และส่งเสริมกจิกรรมเพ่ือให้เกดิการฟ้ืนฟู
ป่าเส่ือมโทรมรอบๆ หมู่บ้าน และรอบ
อ่างเก็บน�้าห้วยตุ่น 

พ้ืนที่ป่าโดยรอบมีจ�านวนประมาณ 
10,000 ไร่ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใน
เขตอทุยานแห่งชาติดอยหลวง 8,500 ไร่ 
ส่วนน้ีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นผู้
ดูแล และป่าใช้สอย 1,500 ไร่ อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต�า๋-แม่นาเรือ ชุมชน
ดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเฉพาะการร่วมกันอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยชะลอน�้า 
ในฤดูน�้าหลาก และเป็นเกราะป้องกันน�้าไหลหลากฉับพลัน

นอกจากการฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน�้า 60 กว่าฝาย 
ที่น�าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือที่เป็นระบบเหมืองฝาย 
กลับมาใช้งาน ได้มีการต้ังแก่เหมืองและแก่ฝาย เพ่ือท�า
หน้าทีบ่ริหารจดัการน�า้ในชุมชน และเจ้าหน้าทีช่ลประทานเป็น
พีเ่ลีย้งให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ 

เม่ือป่าฟื้นชาวบ้านยังได้ประโยชน์ของผลผลิตจากป่า 
อาท ิเห็ด น�า้ผ้ึงป่า ฯลฯ ป่าเป็นทัง้แหล่งอาหารและให้รายได้ 
เสริม อีกทั้งน�้าที่อุดมสมบูรณ์ยังส่งผลให้การเพาะปลูกได้
ผลผลิตดี จุดเด่นการเพาะปลูกและท�าเกษตรของชุมชนได้
ช่ือว่าปลอดสารเคมี จากบทเรียนในอดีตทีมี่ชาวบ้านเจบ็ป่วย
จ�าเป็นต้องให้เลือด แต่ไม่มีใครในหมู่บ้านให้เลือดได้ เพราะ
ตรวจพบปริมาณสารพิษละลายอยู่สูง เหตุการณ์น้ีเองชุมชน
ได้ร่วมกันก�าหนดมิให้ท�าเกษตรบนพ้ืนที่สูงและห้ามการใช้
สารเคมี ถงึวันน้ีน�า้ในหมู่บ้านสะอาดด่ืมได้ พบสัตว์และแมลง
ที่เป็นตัวชี้วัดส�าคัญคือ กว่าง แมงปอ และหิ่งห้อย 

เบกิบานทีบ้่านดอกบัว
เมืองพะเยาเป็นเมืองท่องเทีย่วทีส่งบ มีธรรมชาติสวยงาม ป่าเขา ทุง่นา และกว๊านพะเยา ใครอยากสมัผัสชวีติแบบสโลว์ไลฟ์น่าจะหาวนัหยุดไปเชก็อนิสกัวนั

หันไปมองในนาข้าวเป็นนาอินทรีย ์
ทีมี่ทางเดินไม้ไผ่รวกให้เข้าไปเดินเล่นได้ 
เหนือผืนนาเต็มไปด้วยแมลงปอนับร้อย
นับพันกางปีกบางร่อนไปร่อนมาท�า
หน้าทีก่�าจดัแมลงศตัรูพืชตามธรรมชาติ 
เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ 

นอกจากน้ีชุมชนยังรักษาภูมิปัญญา
การสานไม ้ไผ ่  ซึ่ งน�ามาจากแปลง 
สวนไม้ไผ่รวก รวมพ้ืนที่กว่า 500 ไร่ 
หัตถกรรมเหล่าน้ีมีทั้งงานสานก๋วย  
สานสุ่มไก่ และงานจกัสานอืน่ๆ ช่วยสร้าง 
รายได้ให้แก่คนในชุมชน 

ทุกวันศุกร์จะมีตลาดนัดที่ชาวบ้าน
น�าผลผลิตในชุมชนมาวางขาย และคนจาก 
ในเมืองพะเยา ชุมชนใกล้เคยีง นักท่องเทีย่ว 

สามารถไปเยี่ยมเยือนชุมชนได้ 
โฮมสเตย์ทีบ้่านดอกบวั ประมาณ 20 หลัง สามารถรองรับ 

นักท่องเทีย่วได้สูงสุด 200 คน อตัราค่าทีพั่กประมาณ 200-
500 บาทต่อคืน และมีบริการอาหารท้องถิ่นให้ได้ลิ้มชิมรส 

บ้านดอกบวัเป็นตัวอย่างของชุมชนขนาดกลางใกล้เมือง
ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม ผู้คนด�ารง
ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย หากแต่เป็น “ต้นแบบ” ที่ดึงดูดให้ 
คนต่างถิ่นอยากเข้ามาเย่ียมเยือน เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ต่อ
ก็ได้ ไม่ว่าจะมาศึกษาเรียนรู้เร่ืองการบริหารและจัดการ
ทรัพยากร ดิน น�้า ป่า การปลูกพืชผักสวนครัว การท�าปุ๋ย
หมักปุย๋อนิทรีย์ การท�าเตาแกลบชีวมวล การสร้างฝายแฝก 
การเพาะเลี้ยงด้วงกว่าง 

หรือจะเพียงผ่านมาพักแรมเพ่ือสัมผัสกบัความเรียบง่าย
แต่งามตราตรึง ชุมชนแห่งนี้ก็เป็นจุดหมายที่น่าจะมาให้ถึง
สักครั้งหนึ่ง

ผูส้นใจท่องเทีย่วชุมชนบ้านดอกบวั สอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
นายบาล บุญก�้า ผู้ ใหญ่บ้าน โทร. 08-2895-7321
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หากย้อนมองเส้นทางชีวิตของพิบูลศักด์ิ 
ละครพล แล้ว ผลงานของเขามีหลากหลายมาก 
ทั้งงานเขียน ภาพเขียน และดนตรี นับต้ังแต่ปี 
2513 จวบจนกระทั่งถึงทุกวันน้ี พิบูลศักด์ิก็ยัง
ท�างานอย่างต่อเน่ือง เป็นนักเดินทางที่ท่องไป
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และซึมซับเร่ืองราว 
ตามสถานที่ต่างๆ อย่างไม่หยุดหย่อน 

พิบลูศกัด์ิ ละครพล เกดิเม่ือปี 2493 ที ่อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา เรียนจบช้ันประถมศึกษาที่โรงเรียน
ดรุณวิทยา ช้ันมัธยมทีโ่รงเรียนศริิมาตย์เทวี อ.พาน 
จากนั้นได้เรียนอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ก่อนจะไป
ศกึษาต่อในระดับปริญญาตรีทีวิ่ทยาลัยครูเชียงใหม่ 
ปี 2517 และสอบบรรจุเป็นครูสอนหนังสือ 
ในเวลาต่อมา จนถึงปี 2520 จึงตัดสินใจลาออก
จากอาชีพครูเพื่อเขียนหนังสืออย่างจริงจัง

ตลอดเส้นทางการเป็นนักเขียน เขาได้
รังสรรค์ผลงานที่มีทั้งเร่ืองส้ัน นวนิยาย บทกวี
วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี โดยมีอีกหน่ึง
นามปากกาคอื “มาชา” ส�าหรับเขียนงานประเภท
กวีไร้ฉนัทลักษณ์หรือกลอนเปล่า นอกจากน้ีแล้ว
ในช่วงเวลาหน่ึงยังเป็นเจ้าของและเป็นบรรณาธกิาร 
หนังสือ “สู่ฝัน” อีกด้วย

ผลงานเร่ืองส้ันทีไ่ด้ประดับไว้ในบรรณพิภพได้แก่ รวมเร่ืองส้ันชุด ถนนสีแดง ใครสักคน 
ที่จะรัก แล้วจะเก็บดอกไม้มาฝาก เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว เพลงรักช่อดอกไม้ 
วันรักผลิบาน ความรักจะอยู่กับเรา การกลับมาของความฝันสีขาว

รวมบทกวีชุด ดอกไม้ถึงคนหนุ่มสาว, บทกวีจากภูเขา ถนนแห่งแสงตะวัน แด่หนุ่มสาว 
แสวงหา เพลงเมฆฟ้าคราม หน้าต่างดอกไม้ ข้าคือผู้พเนจรร่อนเร่ของสายธารสีน�้าเงิน 
ขลุ่ยหญ้า ฟ้ายังมีที่ว่างให้เธอวาด หมู่เมฆในฤดูร้อน ถนนแห่งแสงตะวัน

ผลงานนวนิยาย เช่น หุบเขาแสงตะวัน ขอความรักบ้างได้ไหม ทุ ่งหญ้าสีน�้าเงิน 
นกสีฟ้า ชูมาน หน้าต่างสายลม ปลอบโยนดวงใจ รักนี้ชั่วนิรันดร์ กระโจมดาว บ้านดวงใจ 

รวมถึงงานเขียนวรรณกรรมเยาวชน ท่องเที่ยววันหยุด ปุยฝ้ายเด็กดี ทุ่งโล่งดงลึก 
รักในคืนหนาว วัยฝันวันเยาว์

ผมมองโลกตามความเป็นจริง มิได้มองโลกแง่ร้าย

เพียงแต่ความเป็นจริงบนโลกใบนี้ นับวันจะเลวร้าย 

ผู้คนละโมบโลภมากขึ้นเรื่อยๆ บริโภคกันเกินพอ 

ทรัพยากรโลกร่อยหรอ ลงทุกที 

ขณะที่โลกเพิ่มความแล้งร้อน

ขณะความสุขของประชากรโลกลดลง 

ความร�่ารวยของนายทุนโลกกลับเพิ่มขึ้น 

ความโลภราวโรคระบาด

“ทุนนิยมโลกเสรีผูกขาดจะต่างอะไรกับเผด็จการนาซี”

เศรษฐกิจแบบพอดี พอเพียง ส่งเสียงกระซิบ 

เด็กน้อยผอมโกรกท�าตาปริบ-ปริบ

“นั่นใครนอนกินเค้กพุงโย้อยู่คนเดียว 

ขณะคนในหมู่บ้านแห้งเหี่ยวหัวโต รอวันตาย”

พิบูลศักดิ์ ละครพล

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑

โลกสเีขยีวของ

“พบิลูศักดิ ์ละครพล” ได้รบั
รำงวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
งำนเขียน ครัง้ที ่15 ประจ�ำปี 
2556 จำกผลงำนชดุ “ริมฝ่ัง
แม่น�้าหัวใจสลาย” ซ่ึงเป็น 
บทบนัทกึในรปูแบบควำมเรยีง 
ที่ ส ะท ้ อน ให ้ เ ห็ น ถึ งก ำ ร
เปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อม
ทีบ้่ำนเกิดใน อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 
โดยทีไ่ม่อำจจะต้ำนทำนกระแส
แห่งกำรพฒันำ เขำได้ถ่ำยทอด 
ถึงควำมเสียหำยทีเ่กิดข้ึนเป็น
ประจักษ์พยำนให้เห็นว่ำ ในนำม 
ของควำมเจรญิได้เปล่ียนควำม 
รุ ่งโรจน์ให้เป็นควำมรุ ่งโรย 
โดยเฉพำะธรรมชำติที่เคย
งดงำมและวิถีชวิีตทีเ่รยีบง่ำย
ของชมุชนน้ันอย่ำงไร

“พบิลูศกัดิ ์ละครพล”
เช่นเดียวกับงานเพลง ไม่ว่าจะเป็นชุด มาชารี บทเพลงของคนเดินทาง ทอรักถักฝัน

เส้นผมสีเทา ที่คิดถึง ในนามของความรัก
ดังน้ัน จากตัวอย่างผลงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงตัวตน

และการสร้างสรรค์ผลงานของพิบูลศักดิ์ได้เป็นอย่างแจ่มชัด 
นอกจากวรรณศิลป์ที่งดงามแล้ว ส่ิงที่ปรากฏอย่างโดดเด่นอยู่ในผลงานของพิบูลศักด์ิ 

ก็คือ การสะท้อนให้เห็นความดีงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อคนและสังคม 
คุณค่าที่ได้หล่อเล้ียงสรรพส่ิงให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการ
พื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ จนถึงระดับจิตวิญญาณ โดยผลงานหลายเรื่องได้กระตุ้นให้เกิด
จติส�านึกและให้ตระหนักถงึการรักษาคณุค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้ เป่ียมด้วยความสะเทอืน
อารมณ์และมีวรรณศิลป์ที่ดียิ่ง

ปัจจุบันพิบูลศักด์ิ ละครพล ยังเป็นนักเดินทางและสร้างผลงานเขียนอย่างต่อเน่ือง  
ขณะเดียวกันก็บันทึกความงามของโลกเป็นภาพวาดสีน�้าภาพแล้วภาพเล่า

ยุคสมัยสีเทา

เก่า กับ ใหม่ ในวันนี้ “พอดี” ไหม

พอโปร่งใจ คลายร้อนรุก ผ่อนทุกข์ถม

พอห่างไกล ไซเรนก้อง ร้องระงม

พอใจร่ม ยินน�้าลอด กอดภูผา

ชอบธรรมชาติ ไม่วาดแต่ง แสงสีสวย

ไม่ต้องรวยความเจริญ แบบเสื่อมค่า

วัดความสุขมวลรวมคน-ด้วยราคา

เบิกบ้านป่า หน้าตาเปลี่ยน ไปเหมือนเมือง

เมืองเหมือนเมือง เมืองเมามั่ว ถ้วนทั่วแล้ว

จิตใจคน คงไม่แคล้ว จะวางเขื่อง

โลกไร้สายศิวิไลซ์ไฟรุ่งเรือง

ทรัพยากร โลกหมดเกลี้ยง เมืองล่มโลก!

พิบูลศักดิ์ ละครพล

ศิลปะ - วรรณกรรม

• เรือ่ง : นิรนัศักด์ิ •#คนสำนฝัน
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