เรือ่ งจากปก

วรรณกรรม

สีเขียว

04
ฟื้นวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ
ในวันอนุรกั ษ์และพัฒนาแม่นำ�้ คู คลอง แห่งชาติ
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ตามรอยเส้นทาง
เมืองปลอดขยะ ทีค่ ามิคตั สึ

14
เบิกบานที่บ้านดอกบัว
คณะที่ปรึกษา :
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
นิวัติ กองเพียร
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ประเสริฐ สลิลอ�ำไพ
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
บรรณาธิการ :
ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล
สุดปรารถนา มิตรเกษม
นลินมณี แผ้วพาลชน
จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต
กองบรรณาธิการ :
ทนงศักดิ์ เจริญรัตน์
พิเนตร พรวรธ�ำรงค์
รุ่งโรจน์ ญาณศิริ
พัชราวลัย กลิ่นจ�ำปา
สรัช อรุณานนท์ชัย
พรวิไล คารร์
วันเพ็ญ เพชรคง
อรวรรณ บุญทัน
ณฤมล อักษรณรงค์
สมชาย ธาราวัฒน์
จิรวัฒน์ พุทธวงค์
จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
นาถชิดา ชื่นกิจรัศมีวัฒน์
สญามล นิลแก้ว
ศิริกัญญา แสนรัมย์
สถาปณิก เชื้อปู่คง
พสธร สุวรรณเกษม

ขอบคุณ :
เจ้าของเรือ่ งทุกท่านทีไ่ ด้มาบอกเล่า
แบ่งปันประสบการณ์กัน นักเขียน
นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ชว่ ย
เปิดมุมมอง ความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ พ่อแม่พี่น้อง
ลูกๆ หลานๆ คนรักป่าและเครือข่าย
“ลูกโลกสีเขียว” ทัว่ ประเทศ ผูท้ ำ� หน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
แรงกาย แรงใจ และด้วยความมุง่ มัน่
เสมอมา

นับแต่ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�ำพา
ความสะดวกสบายมาสู่มนุษย์ แต่ก็มีส่วนอย่างมากในการท�ำลายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
ใกล้ตัวที่สุดคงหนีไม่พ้นการค้นพบและพัฒนาพลาสติกขึ้นมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ�ำวัน แต่การใช้อย่างไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะการก�ำจัดที่ ไม่มีประสิทธิภาพ
ท� ำ ให้ ป ั ญ หาขยะพลาสติ ก ก� ำ ลั ง ก่ อ ปั ญ หา คุ ก คามต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และระบบนิ เ วศ
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งล้วนแต่มีสาเหตุหลักมาจากฝีมือมนุษย์
วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นและด�ำเนิน
มายาวนานหลายทศวรรษ นั บ แต่ วั น ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“เอิร์ธเดย์” (Earth Day) เมื่อประมาณ 40 กว่าปีแล้ว
กระทั่งการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ที่กรุงริโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 ได้กระตุน้ ประชาคม
โลกเกิดจิตส�ำนึก “วิกฤติการณ์สง่ิ แวดล้อม” และได้เกิด
ขบวนการสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนิยม
กระจายไปทั่วโลก
กระแสดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด งานเขี ย นด้ า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง อาร์เน เนส (Arne Nasse) นักปรัชญา
ชาวนอร์เวผูร้ กั ในการปีนเป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำเอาค�ำว่า “นิเวศ
วิ ท ยาแนวลึ ก ” (Deep Ecology) มาใช้ ใ นแวดวง
งานเขียน โดยแนวคิดนี้เองยังได้มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาแนวคิดและวิธีการใหม่ในการศึกษาวรรณคดี
ต่อมา งานเขียนทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่ามีพลังในการปลุก
กระแสส�ำนึกทางสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งคือ “ฤดูใบไม้ผลิ
ที่เงียบงัน” (Silent Spring) เขียนโดย ราเชล คาร์สัน
(Rachel Carson) ที่ได้อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิกฤติการณ์ทางนิเวศวิทยาอันเป็นผลพวงจากการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการใช้สารเคมีอันตราย ผ่านการพรรณนา
ด้วยศิลปะการเขียนแบบนิยาย

ออกแบบและจัดพิมพ์ :
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

อะไรคือ “นิเวศแนวลึก”

จัดท�ำโดย :
สถาบันลูกโลกสีเขียว
อาคารส�ำนักงานใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
555 อาคาร 1 ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-537-2146, 02-537-1761
โทรสาร 02-537-3829
อีเมล greenglobe42@gmail.com

จากประสบการณ์ที่เนสเรียนรู้กับธรรมชาติในที่ต่างๆ ทั่วโลก ท�ำ ให้ ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพสังคม
และการเมือง รวมถึงขบวนการทางสิ่งแวดล้อม น�ำมาสู่การตั้งข้อสังเกตว่า ในแวดวงของขบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถแบ่งได้เป็นลักษณะ โดยพิจารณาความแตกต่างแนวคิดและวิธีการ อย่างที่หนึ่ง
เรียกว่า “ขบวนการนิเวศวิทยาแนวลึก” (Deep Ecology) และ “นิเวศวิทยาแนวตื้น” (Shallow Ecology)
ค�ำว่า “ลึก” นั้นหมายถึง การตั้งค�ำถามในประเด็นที่ลึกถึงเป้าหมายและระบบคุณค่าที่ด�ำรงอยู่ใน
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังตั้งค�ำถามและพยายามสืบค้นถึงเหตุปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดของวิกฤติการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในระดับรากฐานอีกด้วย ส่วนขบวนการสิ่งแวดล้อมแนวตื้นนั้น
เป็นขบวนการที่ต้องการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ต้องการท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
และเศรษฐกิจกระแสหลัก เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการแก้ ไขปัญหา

สนับสนุนการเผยแพร่โดย :
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ทีม่ า: ฐิตนิ นั ท์ พลชัย. (2547). การศึกษาเชิงวิพากษ์เรือ่ งแนวคิดการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางในนิเวศวิทยา
เชิงลึก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
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อ่านงานวรรณกรรม
ในรางวัลลูกโลกสีเขียว

ด้วยจุดมุง่ หมายของรางวัลลูกโลกสีเขียว
ที่ต้องการยกย่อง เชิดชู และให้ก�ำลังใจ
ผู้ท�ำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการเผยแพร่งานด้านการสร้างสรรค์
และอนุรักษ์ฯ ตั้งแต่การริเริ่มให้รางวัลนี้
ได้กำ� หนดให้มรี างวัลลูกโลกสีเขียวประเภท
งานเขียนที่มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน
งานเขียนสีเขียว
บทสั ง เคราะห์ ผ ลงานรางวั ล ลู ก โลก
สีเขียวประเภทงานเขียน เรือ่ ง “จากต้นกล้า
สู่ไม้ ใหญ่:ทศวรรษที่ ๒ ของรางวัลลูกโลก
สีเขียวประเภทวรรณกรรม” โดย รศ.ดร.
ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อ
สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว “ป่าสร้าง
ชุมชน ชุมชนสร้างป่า” (2561) ช่วยสะท้อน
ถึงการสร้างสรรค์งานเขียนสีเขียว เห็นถึง
พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และความ
ท้าทาย ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังมีสาระ
โดยละเอียดที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้
รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน
แม้จะเป็นแขนงเล็กๆ ของรางวัลหลากหลาย
ประเภทของสถาบั น ลู ก โลกสีเขียว แต่ก็
ถือได้ว่ามีความส�ำคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่
รางวั ล วรรณกรรมลู ก โลกสี เ ขี ย วจะเป็ น
จุดเริ่มต้นของรางวัลลูกโลกสีเขียว ดังที่
อาจารย์อุดม วิเศษสาธร เคยเล่าไว้เท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น รางวั ล วรรณกรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
และสนับสนุนงานเขียนสีเขียวรางวัลเดียว
ในประเทศไทย รางวั ล เดี ย วในอาเซี่ ย น
และรางวัลเดียวในโลก ถือได้ว่าวิสัยทัศน์
ของการให้ความส�ำคัญกับ “การปลูกป่า
ในใจคน” นั้ น เป็ น ปณิ ธ านที่ เ ด่ น ชั ด ของ
สถาบันลูกโลกสีเขียวมาตั้งแต่ต้น

รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน
มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
งานเขียนทุกประเภทที่สร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ส�ำนึกสีเขียวหรือส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ “ปลูกต้นไม้
ในใจคน” เพื่อนิเวศส�ำนึกที่ยั่งยืน
ในทศวรรษแรก รางวัลประเภทงานเขียน
เป็นเพียงต้นกล้า แต่ในทศวรรษที่ 2 นี้
ต้นกล้านั้นได้เติบโตเป็นไม้ ใหญ่ที่เริ่มแผ่
กิ่งก้านสาขา ชุมชนนักเขียนรางวัลลูกโลก
สีเขียวกว่าร้อยชีวติ จึงขยายไปในทุกภูมภิ าค

จาก “นิเวศแนวลึก” สู่ “วรรณกรรมสีเขียว”
จากความตื่ น ตั ว เรื่ อ งปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ แ วดวงของ
วรรณกรรม ที่ได้สร้างสรรค์และประพันธ์งานที่อาจเรียกรวมๆ ว่า “วรรณกรรม
สี เ ขี ย ว” โดยมี ลั ก ษณะเด่ น ที่ เ นื้ อ หาสะท้ อ นถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์
กับธรรมชาติ วัฒนธรรมของมนุษย์ที่เชื่อมโยงต่อถึงโลกทางกายภาพ กล่าวคือ
หากในงานวรรณกรรม ใช้ค�ำว่า “โลก” (World) ที่มีความหมายโยงใยถึงสังคม
แต่วรรณกรรมสีเขียวอธิบายต่างไป โดย “โลก” ในความหมายถึงระบบนิเวศ
หรือ “นิเวศมณฑล” (Ecosphere) ดังนัน้ งานเหล่านีจ้ ำ� เป็นจะต้องเชือ่ มโยงความรู้
จากศาสตร์ในหลากหลายสาขาเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านนิเวศวิทยา
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชาติพันธุ์วิทยา
ท�ำให้ความเด่นอีกประการของวรรณกรรมสีเขียวเป็นงานประพันธ์ที่ต้องให้
ความรู้ที่ถูกต้อง ขณะที่สามารถถ่ายทอดและพรรณนาอย่างมีวรรณศิลป์ ดังมี
ผู ้ ก ล่ า วถึ ง วรรณกรรมสี เ ขี ย วเหมื อ นการเหยี ย บเท้ า ข้ า งหนึ่ ง บนวรรณคดี
และอีกข้างอยูบ่ นผืนแผ่นดิน เป็นก้าวกระโดดข้ามระหว่างมนุษย์กบั สิง่ ที่ไม่ใช่มนุษย์
(หรือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่า พืช สัตว์ แร่ธาตุ พลังงานฯ)
อีกลักษณะเด่นทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือวรรณกรรมสีเขียวยังมีเป้าหมายและหน้าที่
ทางการเมืองเพื่อการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การเตือนให้คนสนใจปัญหา
สิง่ แวดล้อม มลภาวะ ความเสือ่ มโทรม หรือหายนะทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ
เมื่อพินิจถึงคุณค่าของวรรณกรรมสีเขียว งานเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึง
บทบาทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แทรกอยู่ในจินตนาการทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ มุมมองทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติระหว่างธรรมชาติ
เป็นศูนย์กลางหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ค่านิยม ภูมิปัญญาของการอนุรักษ์ฯ
ซึ่ ง น� ำ มาสู ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การพิ ทั ก ษ์ แ ละการคุ ้ ม ครองธรรมชาติ รวมถึ ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ ม า: ธั ญ ญา สั ง ขพั น ธานนท์ . (2559). แว่ น วรรณคดี ทฤษฎี ร ่ ว มสมั ย
(Contemporary Literary Theory). ปทุมธานี: ส�ำนักพิมพ์นาคร.
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ในประเทศไทย นั ก เขี ย นลู ก โลกสี เ ขี ย ว
มีตงั้ แต่นกั เขียนมืออาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทัง้ ศิลปินแห่งชาติ พิบลู ศักดิ์
ละครพล ผู้เขียน ริมฝั่งแม่น�้ำหัวใจสลาย
นักเขียนซีไรต์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ผู้เขียน
แมวผู้มองเห็นก�ำแพงเป็นสะพาน (2555)
กวีที่มีชื่อเสียง เช่น ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
ผู้เขียน ริมฝั่งแม่น�้ำยม (2555) และโขงรัก

ค�ำไพโรจน์ ผู้ประพันธ์ เพลงแม่น�้ำ (2560)
นักเขียนรุ่นใหม่ เช่น วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
เจ้าของนวนิยายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
ในลุ่มน�้ำโขง สายน�้ำและชายชรา: เรื่องเล่า
จากคอนผีหลง (2554) และ การกลับมา
ของนกนางนวล (2555) “คิว้ ต�ำ่ ” (นายอนุชติ
ค�ำน้อย) ผูเ้ ขียน สุขชนบท (2558) นอกจากนี้
ยั ง มี นั ก เขี ย นสารคดี และเยาวชนจาก

“วรรณกรรมสีเขียวยังมีเป้าหมาย
และหน้าที่ทางการเมืองเพื่อการอนุรักษ์
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การเตือนให้คน
สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ
ความเสื่อมโทรม หรือหายนะที่เกิดขึ้น
กับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ”
ทุ ก ภู มิ ภ าคที่ เ ขี ย นเรี ย งความบอกเล่ า
ประสบการณ์ ต รงเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ มี
ความผูกพันดิน น�ำ้ ป่า ทีม่ คี วามหลากหลาย
แตกต่างอย่างน่าสนใจ
ผลงานวรรณกรรมหลากหลายประเภท
มากกว่าเดิม ทั้งประเภทสารคดีและบันเทิง
คดี ซึ่งมีทั้งนวนิยาย บทกวี และวรรณกรรม
ส� ำ หรั บ เยาวชน ส่ ว นด้ า นเนื้ อ หามี ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการดังนี้
ประการแรก จากงานวิ จั ย สู ่ ส ารคดี
งานเขียนประเภทสารคดีหลายเรือ่ งเป็นการ
แปรรู ป งานวิ จั ย เป็ น งานเขี ย นที่ อ ่ า นง่ า ย
และสนุก เช่น ซีอี โอ ท้องทุ่ง ของ ดวงใจ
รุ่งโรจน์เจริญกิจ และคณะ แปลงมาจาก
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การประเมิ น ผลกระทบ
ทางสุ ข ภาพของการเปลี่ ย นผ่ า นวิ ธี ก าร
ผลิตเกษตรเคมีสเู่ กษตรยัง่ ยืน” เพือ่ น�ำเสนอ
การหันเหของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี
มาเป็น การ “ลด ละ เลิก” การใช้สารเคมี
เพื่อสุขภาวะและเกษตรยั่งยืน
สารคดีเรือ่ ง โลกลับตา ปลุกป่าแพมแพลม
ของ มนตรา เลี่ยวเส็ง และคณะ ซึ่งแปลง
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
หมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในพื้ น ที่
ชายขอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องราวของ
วิถีชีวิต มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ในการรักษาป่าต้นน�ำ้ ของชนเผ่าปกาเกอะญอ
ผลงานเรื่ อ ง โอมื่ อ โชเปอ อยู ่ ดี มี สุ ข
(2559) น� ำ ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น โครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
รุง่ อรุณ ซึง่ ท�ำวิจยั ทีช่ มุ ชนบ้านสบลาน อ�ำเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน�ำมาเรียบเรียง
ให้ง่ายและน่าอ่าน เพื่อน�ำเสนอ สุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ
สารคดีที่แปรมาจากงานวิจัย มีเนื้อหา
ที่ เ ป็ น ข้ อ สรุ ป จากงานศึ ก ษาทางวิ ช าการ
เฉพาะพืน้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ในขณะเดียวกัน
ก็อ่านง่ายและชวนติดตาม จึงเป็นงานเขียน
ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้
เชิงนิเวศที่น่าสนใจ
ประการทีส่ อง เรือ่ งเล่าจากประสบการณ์
ตรงของผู้เขียน น�ำเสนอความเปลี่ยนแปลง
ในพื้ น ที่ ห ลากหลายที่ ผู ้ เ ขี ย นประสบ
ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ ความพยายามของผูค้ น
และชุ ม ชนในการต่ อ สู ้ กั บ ภาวะวิ ก ฤติ
ดังกล่าว งานเขียนแนวนีม้ ที งั้ รูปแบบสารคดี
เช่น ริมฝั่งแม่น�้ำหัวใจสลาย ของ พิบูลศักดิ์
ละครพล นักล่าแห่งท่าลิงลม ของ ผศ.ดร.
พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่น�ำเสนองานวิจัยในรูป
สารคดี น�ำเสนอชุมชนเหนือเขือ่ นแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ทีช่ ว่ ยกันฟืน้ ฟูสภาพทรัพยากร
ที่ก�ำลังเสื่อมโทรมจนกลายมาเป็นชุมชน
ต้นแบบของกรมประมง

ประการที่ ส าม งานเขี ย นจากชุ ม ชน
สั ง คมเมื อ งที่ ดูจ ะห่ า งไกลจากธรรมชาติ
งานเขียนหลายเรื่องน�ำเสนอความพยายาม
ของคนเมืองทีค่ ดิ ค้นวิถชี วี ติ ทางเลือกเพือ่ จะ
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติในท่ามกลางสังคมเมือง
งานเขียนกลุม่ นีจ้ งึ น่าสนใจด้วยความแปลกใหม่
น�ำเสนอความคิดริเริ่ม ให้แง่คิดและสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน เช่น ข้าวปลูกมนุษย์
ของ สุชาดา ลิปนาทไพศาล (2556) ซึง่ ผูเ้ ขียน
พยายามปลู ก ข้ า วในเมื อ ง ขณะเดี ย วกั น
ข้าวก็ได้ปลูกวิธีคิดของเธอ สารคดีเรื่อง
บ้านนี้ D.I.Y. ชีวิตบูรณาการของคนเมือง
ยุคใหม่ ของ นางรุง่ ทิพย์-นายเดชรัต สุขก�ำเนิด
น�ำเสนอการบ่มเพาะส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครอบครัวสังคมเมือง
ประการสุดท้าย งานเขียนที่น�ำเสนอ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ดิน น�้ำ ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยน�ำเสนอ
ความพยายามของชุ ม ชนในการเปลี่ ย น
วิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์รวมทั้งใช้ภูมิปัญญา
พื้ น บ้ า นและความเชื่ อ ของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
จนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม เช่น สารคดีปฏิบัติการยิ่งใหญ่
ในชุมชนเล็กๆ ของ ภัทรพร อภิชติ (2555)
สันติในความขัดแย้ง ของ อัญชลี มณีโรจน์
(2555) เป็น “สารคดีเชิงนิยาย” ที่ถอด

บทเรียนการแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างสันติ ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน�้ำ
แม่เตี๊ยะ แม่แตะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยน�ำสถานการณ์ไปเปรียบเทียบ
กั บ ทฤษฎี ว ่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ขความขั ด แย้ ง
ทัง้ ของตะวันออกและตะวันตกรวมทัง้ ส�ำรวจ
ภูมินิเวศวัฒนธรรม เพื่อสร้างกลไก 4 ชั้น
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้ข้อสรุป
เป็นนวัตกรรมในรูปโมเดลส�ำหรับการแก้ไข
ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างน่าสนใจ
รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน
ในรอบทศวรรษที่ 2 จึ ง มี ค วามเข้ ม ข้ น
ด้วยคุณภาพของเนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอในงานเขียน
ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่หลากหลาย และ
เข้มแข็งด้วยจ�ำนวนนักเขียนหัวใจสีเขียว
หลากหลายรุ ่ นจากหลากหลายพื้ นที่ ข อง
ประเทศไทย
ปลุกจิตส�ำนึกสิ่งแวดล้อมให้ตื่นตัวและ
มีชีวิตอยู่อีกนานต่อไป
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการสร้างสรรค์
วรรณกรรมสีเขียว
โดยสมัครส่งผลงาน
รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 20 ประเภทงานเขียนและ
ความเรี ย งเยาวชน ในหั ว ข้ อ วิ ถี
พอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�ำ้ ป่า
วันนีถ้ งึ 31 มีนาคม 2562
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กิจกรรมชุมชน

ฟื้นวิถีชีวิต
ในวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น�้ำ คู คลอง แห่งชาติ
เด็กๆ รู้ ไหมจ๊ะว่า “...คลองแสนแสบบริเวณทีไ่ หลผ่านหน้ามัสยิดของเรา เรียกว่าคลองอะไร?...
คลองแสนแสบไหลไปลงแม่น�้ำอะไร?...มีสัตว์น�้ำอะไรบ้างที่อยู่ในคลอง...แม่น�้ำล�ำคลอง
มีความส�ำคัญกับเราอย่างไร?...เด็กๆ จะช่วยกันดูแลรักษาคลองสายนี้ไว้ ได้อย่างไร?...”
และยังมีอีกหลายค�ำถามซึ่งสามารถหาค�ำตอบได้จากบอร์ดนิทรรศการที่อยู่รอบๆ หากแต่
บางคนก็จะวิ่งออกไปถามคุณครู หรือถามจากผู้คนที่เดินขวักไขว่ผ่านไปมา
ลุงๆ ป้าๆ คณะกรรมการภาคกลาง-ตะวันออก และพี่ๆ จากสถาบัน
ลูกโลกสีเขียว มาท�ำกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้ำ คู คลอง
แห่งชาติ ที่มัสยิดกมาลุลอิสลาม มีนิทรรศการเรื่องวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งน�้ำ
คลองแสนแสบ เชิญชวนให้ผคู้ นมาเรียนรูก้ ารใช้พลังงานทดแทนแบบต่างๆ
รวมถึงชักชวนให้เด็กๆ มาร่วมสนุกตอบค�ำถามชิงรางวัล และถ่ายภาพสวยๆ
กับมัสยิดกมาลุลอิสลามไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งมีอีกหลายหน่วยงานมาร่วม
จัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ทั้งออกร้านขายสินค้า จัดเวทีเสวนา เก็บขยะ
ในคลอง บ�ำบัดน�้ำด้วยน�้ำหมักชีวภาพ และการแสดงผลงานของนักเรียน
ในภาพจ�ำของคนทัว่ ไป... คลองแสนแสบก็คอื คลองน�ำ้ คร�ำสีดำ� สายใหญ่
เป็นสายน�้ำไร้ชีวิตที่ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะและผักตบชวาลอยฟ่อง หากแต่
ชุมชนได้น�ำหลักค�ำสอนของศาสนาอิสลามที่ว่า “มุสลิมทุกคนต้องเชื่อว่า
พระเจ้าสร้างสรรพสิง่ ทัง้ หลายเพือ่ ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ” มาหลอม
รวมใจเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนาคน พัฒนาสังคม” ในการชักชวนกันมาร่วมพัฒนาคลองแสนแสบ
บริเวณที่ไหลผ่านหน้ามัสยิด (เรียกว่า คลองสามวา) เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537
จนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงให้คุณภาพน�้ำกลับมาใสสะอาด จนน�ำมาใช้ท�ำการเกษตรได้ ท�ำกระชังเลี้ยงปลา
เพื่อลดการจับปลาในคลองแต่สร้างรายได้เพิ่ม ก�ำหนดให้คลองหน้ามัสยิดเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำ มีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่ง ท�ำการสร้างสระว่ายน�้ำริมคลองเพื่อฝึกให้เด็กเล็กๆ ว่ายน�้ำเป็น ป้องกัน
การจมน�ำ้ รวมถึงน�ำความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมมาเป็นวิชาเรียนในกลุม่ สาระเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ส่งต่อให้เยาวชน
รุ่นใหม่ได้สืบสาน
ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลามได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 9 ในปี 2550 และ “รางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ในปี 2556 ด้วยคุณค่าของงานที่เปี่ยมพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้คน
มากมายได้กลับมาช่วยกันฟื้นคืนวิถีชีวิตริมน�้ำในชุมชนของตนเอง มีการก�ำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี
ซึง่ เป็นวันอนุรกั ษ์และพัฒนาแม่นำ�้ คู คลอง แห่งชาติ
เป็นวันท�ำกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และใช้
ความศรัทธาต่อหลักศาสนาเป็นสายใยทีย่ ดึ โยงชีวติ
ของผู้คนสองฝั่งริมน�้ำนี้ไว้ด้วยกัน
เด็กๆ บอกว่า พวกเขาจะช่วยกันดูแลรักษา
คลองแสนแสบด้วยการไม่ทงิ้ ขยะลงน�ำ้ ช่วยกันปลูก
ต้นไม้ให้มากๆ ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในบ้าน
เกิด และจะบอกต่อเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้
เพื่ อ ให้ ค นไทยช่ วยกั นดูแลรักษาแม่น�้ำล�ำคลอง
ซึ่งส�ำคัญต่อชีวิตของเราทุกคน...

สู่การพัฒนาวิชชาลัยลูกโลกสีเขียว
คณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคเหนือ เริม่ ขยับ
เตรียมการพัฒนาวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ เปิดเวทีระดม
ความคิดเห็นจากอาจารย์ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และสือ่ มวลชน
ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางที่จะด�ำเนินงานจัดตั้ง
วิชชาลัยฯ เบื้องต้นเป็นการท�ำความเข้าใจร่วมกันถึงความหมาย
ของวิชชาลัย ซึ่งความเห็นร่วมกันได้ก�ำหนดไว้กว้างๆ ให้วิชชาลัย
เป็นที่ตั้งของความรู้ ที่ไม่ใช่เพียงความเข้าใจปรากฏการณ์ใหม่
เท่านัน้ แต่ความรูจ้ ะต้องใช้ประโยชน์ เพือ่ การแก้ปญ
ั หา หาทางออก
จากวิกฤตการณ์ต่างๆ หรือการพัฒนาต่อยอด วิธีการจะได้ความรู้
มามีหลากหลาย เช่น การถอดบทเรียน การวิจยั โดยเฉพาะการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม และการวิจัยประยุกต์ รวมถึงการรวบรวมความรู้
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นในการพัฒนาวิชชาลัย
มุ่งไปที่ชุมชนที่ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความ
ยั่งยืน” เพราะเป็นต้นแบบความส�ำเร็จเชิงประจักษ์ และเห็นถึง
ความเข้มแข็งในมิติต่างๆ
ส�ำหรับก้าวต่อไป ทางกรรมการภาคฯ ก�ำหนดจัดสัมมนา
แนวทางการด�ำเนินงานพัฒนากระบวนการวิชาลัยลูกโลกสีเขียว
ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ ได้เชิญชุมชนเป้าหมาย
มาร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิด
การพัฒนาวิชชาลัยฯ ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะทางภูมนิ เิ วศและวัฒนธรรม หาแนวทาง
การจัดการความรู้ที่จะพัฒนาเป็นวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวต่อไป

ไฟป่าจัดการได้
แกนน�ำชุมชนใน ต.เคร็ง และ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จัดเวทีเสวนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ป่าพรุควนเคร็งอย่างมีส่วนร่วม โดยได้เชิญ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว มาบรรยายเรื่องการ
จัดการไฟป่าและภูมทิ ศั น์ปา่ พรุควนเคร็งแก่ผนู้ ำ� ชุมชน ประกอบด้วย นายก อบต.เคร็ง นายก อบต.ชะอวด กรรมการป่าชุมชน
บ้านไสขนุน ต.เคร็ง กรรมการป่าชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรรมการป่าชุมชนบ้านควนเงิน คณะครูโรงเรียน
บ้านควนเงิน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจาก อบต. รวมถึงก�ำนัน
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลบ่อล้อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าควนเคร็ง
สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย ประมาณ 50 คน
การบรรยายโดยสรุปได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการไฟในพื้นที่ป่าพรุมีมานาน ตัวอย่างการศึกษาชนพื้นเมืองอะบอริจินส์
ในออสเตรเลียจะชิงเผาในช่วงต้นฤดูที่มีน�้ำในป่าพรุ ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม และจะไม่เผาไฟในฤดูแล้ง เพราะจะมี
เชื้อเพลิงเยอะ อย่างในประเทศเยอรมนี ชาวบ้าน อบต. จังหวัด ต้องการไฟ เพราะต้องการที่ว่างในการปลูกองุ่น และท�ำให้
รสชาติขององุน่ ดี ในขณะทีร่ ฐั บาลกลางไม่ตอ้ งการให้เกิดไฟไหม้ จึงเกิดการเจรจาเกิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดการจัดการเรือ่ งดังกล่าว
ย้อนมาที่การใช้ในพื้นที่ป่าพรุ เมื่อไฟไหม้จะท�ำให้ลูกเสม็ดเกิดขึ้น และท�ำให้ผึ้งเยอะขึ้น ส่วนต้นเสม็ดก็จะไม่ตาย ไฟจึงไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย อยู่ที่การจัดการซึ่งต้องท�ำความเข้าใจ
ถึงระบอบ (Regime) ของไฟป่า ประกอบด้วยความถี่ ฤดูกาล และความรุนแรง เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ควรให้มีกรรมการติดตามระบอบแห่งไฟ
และการจัดการไฟ ในระดับจังหวัด ภาค ที่มีประชาชนเข้าร่วมด้วย เพราะการใช้ไฟแบบมีความรับผิดชอบ จ�ำเป็นต่อวิถีคนพึ่งพาป่าพรุ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส
ถ้าจัดการไฟได้ อย่างอื่นก็จัดการได้
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• เรือ่ ง : อรวรรณ บุญทัน, สมชาย ธาราวัฒน์ และ ศิรกิ ญ
ั ญา แสนรัมย์ •

เมล็ดพันธุแ์ ผ่นดิน

หลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา:

เพือ่ การเรียนรูแ้ ละการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่

เราต่างรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์การบุกรุก การท�ำลาย หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลือง ถึงล่าสุดข่าวพบวาฬตายเกยตื้นชายฝั่งทะเลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผ่าท้องพบขยะหลายร้อยชิ้น ได้แก่ แก้วน�้ำพลาสติก ถุงพลาสติก
ขวดน�้ำ รองเท้ายาง และเศษเล็กเศษน้อยอีกนับไม่ถ้วน

ขยะที่เป็นสาเหตุการตายนั้นต้องเคยถูกทิ้งจากการใช้
ของเรามากกว่ า หนึ่ ง ครั้ ง แล้ ว เราเองก็ รู ้ ว ่ า ขยะเหล่ า นี้
ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร แต่ท�ำไม
จึงปล่อยให้เกิดขึ้นอีกซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เหตุผลส�ำคัญอันหนึ่ง
น่าจะมาจากการขาด “ความเชื่อมโยง” ระหว่างเราๆ ที่เป็น
มนุษย์กับธรรมชาติ ดังนั้น แม้จะมีความรู้เรื่องระบบนิเวศ
และธรรมชาติมากแค่ไหน แต่มิได้ก่อให้เกิดความตระหนัก
ต่ อ ปั ญ หาและความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยที่ ตั ว เราเป็ น
“ส่วนหนึ่ง” ของปัญหา
การศึกษาและการเรียนรูจ้ งึ เป็นเป้าหมายส�ำคัญอย่างหนึง่
ในฐานะทีจ่ ะเป็นกระบวนการปลูกฝัง หล่อหลอม สร้างส�ำนึก
สิง่ แวดล้อม และการลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ จะแก้ไขปัญหา เยียวยา
ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ ให้ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
จะยังอยู่ต่อไปได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โครงการการพัฒนา “หลักสูตรท้องถิน่ สิง่ แวดล้อมศึกษา”
โดยคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร่วมกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ทีไ่ ด้พฒ
ั นาต่อเนือ่ ง
เป็นปีทสี่ อง จึงเป็นความพยายามเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ
จัดการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ เพือ่ มุง่ หวังให้ชมุ ชน ท้องถิน่
และโรงเรียน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยผ่าน
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาบนฐาน
ทรัพยากรและการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพือ่ เป็นการยกระดับ
ความรู้ภูมิปัญญาให้ขยายผลสู ่ ส ถานศึ ก ษา และให้ เ กิ ด
ความตระหนัก เห็นคุณค่า รวมถึงมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินโครงการ

การด�ำเนินการนีน้ บั ว่าสอดคล้องกับองค์ประกอบพืน้ ฐาน
ของการศึกษาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมของสหประชาชาติ หรือ UNEP
(2002) นั่นคือสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นหรือในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึ ง มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และมี ทั ศ นคติ ที่ ดีต ่ อ
สิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินโครงการฯ ในปีแรก น�ำมาสูก่ ารประเมินผล
การจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน) ออกเป็น 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 จัดการเรียนรู้ที่เป็นโครงการ/ชุมนุม/ชมรม
ในลั ก ษณะเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ทุ ก ชั้ น เรี ย นตามความสนใจ
โครงการจบปีต่อปี
ระดับที่ 2 แทรกในสาระการเรียนรู้ บูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ 30% ของหลักสูตรแกนกลาง จัดกระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปตามช่วงชั้นการศึกษา อายุ และมีการประเมิน
วัดผลคะแนน ผ่าน/ไม่ผ่าน
ระดั บ ที่ 3 หลั ก สู ตรเพิ่ ม เติ ม มี ห น่ ว ยการเรี ย นรู ้
ในภาคเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามช่วงชั้น
การศึกษา อายุ และมีการประเมินวัดผลคะแนนเป็นหน่วยกิต
(มี ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
และผู้บริหารโรงเรียนรับทราบเพื่อด�ำเนินการ)
กลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนทีเ่ คยได้รบั “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” ประเภทกลุ่มเยาวชน และเครือข่ายโรงเรียนอื่นๆ
ในพื้นที่ จ�ำนวน 13 โรงเรียน
นอกจากการท�ำกิจกรรม “หนักๆ” อย่างการพัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแล้ว การท�ำโครงการ
นี้ยังได้จัดกิจกรรม “สนุกๆ” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
และความเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มีทั้งครู
ครูภมู ปิ ญ
ั ญา และนักเรียน โดยทีมงานสถาบันลูกโลกสีเขียว
เช่น การท�ำแผนทีเ่ สียง ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการฝึกทักษะ
การได้ยินรอบทิศทาง และการฝึกการบันทึกตามทิศทาง
ที่ ไ ด้ ยิ น หากได้ ยิ น เสี ย งดั ง หรื อ ใกล้ ให้ เ ขี ย นตั ว อั ก ษร
ขนาดใหญ่ แต่หากได้ยินเสียงเบา
หรือไกล ให้เขียนเป็นตัวอักษร
ขนาดเล็ก แล้วก็บอกว่าเสียงนั้น
มาจากทิศใด ถ้าเป็นทิศเหนือ ก็ให้
ผู้บันทึกเขียนค�ำว่า “กากา” ในทิศ
เหนื อ ของสมุ ด เมื่ อ บั น ทึ ก เสี ย ง
ที่ได้ยินแล้ว ให้น�ำเสียงที่บันทึกได้
ไปสอบถามผู้รู้ เพื่อค้นหาค�ำตอบว่า
เสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น นั้ น เป็ น เสี ย งของนก

ชนิดใด ทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องนก ที่ไม่ใช่แค่การจ�ำชื่อ
แต่ได้ยินเสียงนั้นเพิ่มมาอีกด้วย
อีกกิจกรรมได้แก่การแปลงร่าง ซึ่งจะจับคู่กัน 2 คนบ้าง
3 คนบ้าง แล้วให้ช่วยกันท�ำเป็นดอกไม้ ต้นไม้ ทุ่งนา
และภาพวิวทิวทัศน์ เพื่อให้คนอื่นๆ ทายกันว่าเขาได้กลาย
เป็นอะไร กิจกรรมการแปลงร่างนี้ ท�ำให้เด็กๆ และคุณครู
รูส้ กึ ถึงความเป็นธรรมชาติในตัวเอง ช่วยสร้างความตระหนัก
ของการด�ำรงอยูข่ องธรรมชาติทหี่ ลอมรวมตัวเราเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งนั่นเอง
ส�ำหรับ “หลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่แต่ละ
โรงเรียนได้รว่ มพัฒนาขึน้ มานัน้ น่าสนใจ เห็นถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิน่ เช่น หลักสูตรฯ ทีส่ ร้างความตืน่ เต้น
ให้แก่ผรู้ ว่ มโครงการอย่างโรงเรียนน�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น ซึง่ อยู่
ในชุมชนที่เรียกว่า “หมู่บ้านงูจงอาง” ได้ออกแบบหลักสูตร
เพื่อจะเรียนรู้เรื่องนี้ ตั้งแต่การศึกษาการด�ำรงชีวิตของ
งูจงอาง วิธีการเลี้ยง วิธีการรักษาพิษงู การศึกษาสมุนไพร
เพื่อรักษาพิษงู ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มวยงู ว่ายน�้ำแข่ง

กับงู ทั้งเมื่อได้น�ำหลักสูตรฯ ไปด�ำเนินการ
ทางกรรมการภาคฯ จะก�ำกับ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนจะมาสรุปผลร่วมกัน
อีกครั้งในปีหน้า
น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้เห็น “ต้นแบบ”
ของการศึกษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เพือ่ ขยายผล
ต่อๆ กันไปอีก...อย่างแน่นอน
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ค�ำตอบทีห่ มูบ่ า้ น

• เรือ่ ง : สุธดิ า แสงเพชร และ อรวรรณ บุญทัน •

#คน-ดิน-น�ำ้ -ป่า

ตามรอยเส้นทาง
เมืองปลอดขยะ

ที่คามิคัตสึ

เมืองคามิคัตสึ (Kamikatsu) จังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาที่สูงถึง 1,439 เมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชันเกือบจะไม่มีพื้นที่ราบเลย มีแต่ภูเขาและป่าสนปลูก ในอดีตเคยมีประชากรมากถึง 6,000 คน
ปัจจุบันเหลือเพียง 1,579 คน โดยร้อยละ 70 ของประชากร มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ประชากรลดจ�ำนวนลง
และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาร่วมกันทั้งประเทศก็ว่าได้

เมืองเล็กแต่มีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองปลอดขยะ ให้ได้
ภายในปี 2020 ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกันคัดแยกขยะ
ออกเป็นหมวดหมู่ได้มากถึง 45 หมวด คิดเป็นร้อยละ 80
ของขยะที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นความร่วมแรง
ร่วมใจของทุกคนในชุมชนทีไ่ ด้รบั การหนุนเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐท้องถิน่ ได้จดั ตัง้ องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร หรือ NPO (Non-profit Organization) เพื่อบริหาร
จัดการขยะที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และท�ำให้เกิด
มูลค่าที่คุ้มค่ามากที่สุด
แต่กว่าจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้ เส้นทางทีผ่ า่ นมา ชุมชน
ได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และพัฒนาการจัดการขยะมายาวนาน
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2534-2538 ชุมชนท�ำการแยกขยะ
เป็น 2 แบบเท่านัน้ คือ แบบเผาได้ กับเผาไม่ได้ แล้วยังมีปญ
ั หา
เตาเผาขยะทีท่ ำ� ให้เกิดควันพิษกับคนในชุมชน เพราะยังไม่ได้
มาตรฐานในการดักจับสาร dioxin หากจะขนย้ายขยะไปเผา
อีกเมืองหนึง่ ก็จะมีตน้ ทุนและใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างมาก
ประกอบกับการขนส่งขยะจากบ้านเรือนในแต่ละหลังค่อนข้าง
ล�ำบาก เพราะบ้านเรือนตัง้ อยูก่ ระจายกันบนพืน้ ทีส่ งู บางพืน้ ทีช่ นั
และการคมนาคมในเส้นทางทีแ่ คบ (บางพืน้ ทีร่ ถยนต์ไม่สามารถ
เข้าถึงได้)
คนในชุมชนจึงเริ่มที่จะคัดแยกและลดปริมาณขยะลง
เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน และหมู่บ้าน ชาวบ้านต้อง
จัดการขยะสดในครัวเรือนของตนเองด้วยการหมักท�ำปุ๋ย
ในถังหมักที่ใช้ไฟฟ้า สนนราคา 52,000 เยน รัฐท้องถิ่นจ่าย
42,000 เยน ชาวบ้านสมทบ 10,000 เยน
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กระบวนการจัดการขยะในเมืองคามิคตั สึ มีหลักอยู่ 3 ประการ คือ
ไม่มีรถเก็บขยะ ชาวบ้านจะขนขยะมาทิ้งที่ศูนย์กลาง
เมืองที่จัดให้ในช่วงเวลา 07.30 – 14.00 น. ของทุกวัน
ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่จะปิดท�ำการ 3 วัน โดยบ้านที่อยู่
ไกลที่สุดจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 40 นาที ทั้งนี้
ในการน�ำขยะมาทิ้งในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับครัวเรือนนั้นๆ
ในกรณีผู้สูงอายุ ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ไปเก็บให้ถึงบ้าน
กรณีขยะสดจะมีการก�ำจัดภายในบ้าน โดยมีเครื่อง
ย่อยสลายลงสู่ดิน

มีการคัดแยกขยะได้มากถึง 45 ประเภท ซึ่งที่มาของ
ประเภทในการคัดแยกขยะได้มาจากการสอบถาม
ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกที่ละเอียดจะเป็น
แรงจูงใจให้กับร้านที่จะมารับซื้อขยะไปรีไซเคิลให้เข้ามา
ซื้อขยะได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่มีครัวเรือนไม่มาก
เดินทางล�ำบาก จึงต้องแยกให้ละเอียดและได้มากที่สุด
จึงจะมีผู้ที่สนใจมารับซื้อขยะมากขึ้น

นับหนึง่ ถึงศูนย์: พัฒนาการแยกขยะ
ปี 2540 เริ่มแยกขยะเป็น 9 ประเภท แยกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วย แยกขวดแก้ว ตามสีของขวด เป็นขวดแก้วใส
ขวดแก้วสีน�้ำตาล และขวดสีอื่นๆ แยกกระป๋อง เป็นกระป๋องอลูมิเนียม เหล็ก ดีบุก กระป๋องสเปรย์ กล่องนม กระดาษ
ที่เหลือนอกจากนี้ก็เผาในเตาเผา ขยะสดหมักท�ำปุ๋ย
หลังจากนั้นอีก 3 ปี เพิ่มประเภทของขยะที่แยกจาก 9 ประเภทเป็น 22 ประเภท มีเตาเผาขนาดเล็กๆ เพิ่มเป็น
2 เตา และมีมาตรฐานตรวจวัดปริมาณ dioxin ด้วย
ต่อมาในช่วงปี 2554-2558 มีการแยกประเภทขยะเพิม่ จาก 22 ประเภทเป็น 34 ประเภท ขวดพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์
ชนิดต่างๆ มีคณะกรรมการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring Committee ชื่อ “Gomi (waste)
Rangers” ท�ำหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทุกครัวเรือนว่า ปลายทางของขยะที่แยกแต่ละชนิดนั้นจะถูกน�ำไปใช้
ท�ำประโยชน์อะไรได้บ้าง ต้องใช้เงินเท่าไรในการจัดการขยะแต่ละชนิดเพื่อให้น�ำไปใช้ท�ำประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ในปี 2559 เริม่ แยกประเภทขยะมากขึน้ ถึง 45 ประเภท และท�ำคูม่ อื การแยกขยะเพือ่ ใช้รณรงค์แจกจ่ายให้ความรู้
แก่ทกุ ครัวเรือน มีการประชุม workshop ผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ กระตุน้ การด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในชุมชนและโรงเรียน
จัดท�ำค�ำประกาศของเมือง (Kamikatsu Zero Waste Declaration) เป็นพันธสัญญาร่วมกันทีจ่ ะลดปริมาณขยะเป็นศูนย์
หรือเมืองปลอดขยะในปี 2563

บทเรียนเมืองปลอดขยะ

ความส�ำเร็จของ เมืองคามิคัตสึคือการท�ำให้คนทุกคนรู้
และเข้าใจว่าปลายทางของขยะแต่ละชนิดและประเภทถูกส่ง
ต่อไปจัดการอย่ างไร มีราคาเท่าไร ส่งผลให้คนมีความรู้
และสามารถบริหารจัดการขยะของตนเองได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มากขึ้น จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดในการที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้สกั อย่างหนึง่ ก็ตอ้ งค�ำนึงถึงสิง่ ทีจ่ ะเป็น
ขยะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
การท�ำงานร่วมกั นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไร ที่มุ่งมั่นท�ำความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือ
ในทุกครอบครัว รวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ แก้ไขข้อจ�ำกัด
ของแต่ละครอบครัว ได้นั้นถือเป็นปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งด้วย
นอกจากยังมีกฎหมายการก�ำจัดขยะทั้งในระดับรัฐบาล
กลางและท้องถิ่นบังคับใช้อย่างจริงจัง ช่วยเอื้ออ�ำนวยให้
นอกจากนีย้ งั มีการเปลีย่ นแนวคิดของการน�ำขยะทีเ่ ผาได้ การจัดการขยะเพื่ อลดปริมาณขยะที่ต้องเผาหรือฝังกลบได้
และเผาไม่ได้มาเป็นการน�ำกลับมาใช้ใหม่และไม่เผา กิจกรรม มากขึน้ จนเป็นศูนย์ได้ดงั ตัง้ เป้าหมายไว้ ทัง้ นีก้ ารจัดการขยะ
การคัดแยกขยะทีช่ าวเมืองนีไ้ ด้รว่ มกันท�ำ กลายเป็นสถานที่ ของแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันไป
พบปะของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของ
เด็กๆ โดยทีไ่ ม่รตู้ วั บางครัวเรือนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
เลือกซือ้ ของ โดยเลือกซือ้ ของทีไ่ ม่ตอ้ งมีการคัดแยกขยะออก
เป็นหลายๆ ชิน้ (เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทนี่ อ้ ยชิน้ ) แต่ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่สามารถก�ำจัดได้จริงๆ เช่น ผ้าอ้อม ทิชชู่ ก็ได้มีความ
พยายามส่งแนวคิดให้ผู้ผลิตใช้วัสดุท่ีก�ำจัดง่ายๆ โดยเริ่ม
จากบริษทั เล็กๆ ให้ใบประกาศส�ำหรับร้านค้าทีม่ กี ารท�ำตาม
นโยบาย มีการให้ค�ำปรึกษากับบริษัทนั้นๆ พร้อมด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งร้านรองรับสิ่งของที่น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ชอื่ ว่าร้านวงกลม หรือร้านหมุนเวียน (Kuru Kuru Craft
Shop) ภายในร้านจ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลง
เสือ้ ผ้าเก่า กิโมโนเก่า ธงปลาประดับบ้านเก่า ฯลฯ เป็นสินค้า
ท�ำมือในรูปแบบต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ ขายให้
กับผู้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการขยะ
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจล่าสุดคือการให้แต้มกับผูท้ แี่ ยกขยะ
ประเภทต่างๆ แล้วน�ำแต้มสะสมไปแลกของใช้ ของกิน
ได้ตามร้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ โดยทีร่ า้ นจะก�ำหนดว่า 5-30
แต้มแลกอะไรได้บ้าง 50 แต้ม 100 แต้ม 200 แต้ม 300
แต้มแลกอะไรได้ เป็นต้น กิจกรรมนีเ้ รียกว่า “Chiritsumo”
point campaign
หลักคิดส�ำคัญของทีน่ ี่ คือความพยายามทีจ่ ะใช้หลักการ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล (Reusing & Recycling)
เพื่อที่จะลดขยะให้เหลือสิ่งที่ต้องเผาให้น้อยที่สุด แทบไม่มี
การกลบฝังเลยเนื่องจากเมืองตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา
พืน้ ทีจ่ งึ ค่อนข้างจ�ำกัดอีกทัง้ การขนส่งท�ำได้ยาก มีคา่ ใช้จา่ ยมาก
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

• เรือ่ ง หนุม่ เชียงราก •

เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา สถาบันลูกโลกสีเขียวได้นำ� คณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ศึกษาดูงาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีญ
่ ปี่ นุ่ ซึง่ การเดินทางครัง้ นีเ้ ป็นเหมือน “ค�ำขอบคุณ”
ด้วยความซาบซึ้งใจ ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานสถาบันฯ กล่าวว่า ตลอดการท�ำงานร่วมกัน
มาร่วม 20 ปี กรรมการทุกคนท�ำงานกันอย่างทุ่มเท เสียสละ สถาบันฯ ไม่มีของขวัญใดๆ ที่จะมอบให้
ได้ดีไปกว่า “การให้ความรู้” เพื่อเป็นก�ำลังใจ พร้อมขับเคลื่อนเป็นพลังรักษาแผ่นดินนี้ต่อไป

เส้นทางการเรียนรูเ้ ริม่ จากเมือง อะโสะ (Aso) ทีส่ ามารถ
ปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับภัยธรรมชาติให้ได้ เมืองนี้มักจะโดน
หินจากภูเขาร่วงเข้าใส่ในลักษณะดินเลื่อนหรือแลนด์สไลด์
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการปลูกต้นไม้ยึดหน้าดินได้
เพราะเป็นดินภูเขาไฟ จึงต้องใช้การสร้างเขื่อนน้อยใหญ่
กันหินที่ร่วงจากภูเขาถล่มเป็นจุดๆ ทั้งนี้ ต้องเจรจาและ
ได้รับการยินยอมจากประชาชนก่อน

ถัดจากอะโสะ ชาวลูกโลกฯ
ได้ไปเยือน โมโรสึกะ (Morotsuka) เมืองแห่งป่าและการท�ำ
การเกษตร ชุมชนแห่งนีป้ ลูกไม้สน
ซี ด าร์ บ นภู เ ขา มองไปจะเห็ น
แปลงป่าปลูกสลับกับป่าธรรมชาติ
ซึ่งการตัดไม้หมุนเวียนเป็นแปลงๆ
และปลูกทดแทน จึงยังคงรักษาระบบ
นิเวศให้ป่าเขียวชอุ่ม ร่มรื่น น�้ำท่า
อุดมสมบูรณ์ คณิต ธนูธรรมเจริญ
กรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ภาคเหนือ สรุปว่านีค่ อื การใช้สงิ่ แวดล้อม
แก้ปญ
ั หาความยากจนอย่างยัง่ ยืน ขณะที่ สมโรจน์ ส�ำราญชลารัตน์ กรรมการฯ ภาคเหนือ เห็นว่าคนเมืองเหนือ
บ้านเฮาท�ำป่าได้ดกี ว่าโมโรสึกะแน่นอน เพราะไม้เราดีกว่าเยอะ
แต่ติดปัญหาเดียวคือกฎหมายไทยที่ห้ามตัดไม้
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จากนั้นไปต่อกันที่ คามิคัตสึ (Kamikatsu) ที่ได้ชื่อว่า
เมื อ งแห่ ง การแยกขยะ และตั้ ง เป้ า หมายจะเป็ น เมื อ ง
ปลอดขยะ (Zero-Waste) ในปี 2020 แม้จะเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ในหุบเขา แต่การ
จัดการขยะท�ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก เช่น
การจ�ำแนกประเภทขยะ
มากถึง 45 ประเภท
แต่ ล ะประเภทยั ง มี
กลุ่มย่อยๆ ลงไปอีก
เรียกว่าแทบไม่เหลือ
อะไรทีเ่ ป็น “ขยะ” เลย
นอกจากนีย้ งั มีรา้ นที่
ชาวบ้านเอาของเก่า
มาแลกเปลีย่ นกันใช้
หรือให้คนชราลงแรง
ดัดแปลงของเหล่านั้นให้มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วน�ำไปขาย
กิจกรรมทัง้ หมดเป็นการร่วมกันท�ำระหว่างเทศบาล องค์การ
พัฒนาภาคเอกชน และชาวบ้าน ด้วยความสมัครใจ ยึดหลัก
ว่าท�ำแล้วสนุก เพลิดเพลิน ได้เงินบ้าง กับของสมนาคุณนิด
หน่อยให้มีก�ำลังใจ

นอกจากนีย้ งั ได้ไปดูเรือ่ งการสร้างเขือ่ น มิโบโระ (Miboro)
ซึง่ ก่อนเริม่ สร้างในปี 1960 ต้องอพยพคนออกไปจ�ำนวนมาก
การไฟฟ้ าฯ ต้ อ งใช้ เวลาถึ ง 7 ปี เศษ ในการเจรจาขอ
ความร่วมมือพี่น้องประชาชนแต่ละครัวเรือนให้ยอมย้าย
ออกไป ด้วยทุกฝ่ายต่างเห็นถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดแก่สว่ นรวม
หลั ง การสร้ า งเขื่ อ นแล้ ว ความสุ ข และความสะดวกของ
ประชาชนจะกลับมามากกว่าที่สูญเสียไป

ญีป่ นุ่ มีหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นจุดท่องเทีย่ วระดับโลก เช่น ชิรากาว่า
(Shirakawa) ซึง่ มีจดุ เด่นคือหลังคาบ้านทรงพนมมือ มุงด้วย
หญ้าแห้ง แม้ต่อมาจะมี “ความเจริญ” น�ำหลังคาบ้านแบบ
อืน่ ๆ ทีแ่ ข็งแรง ราคาถูกเข้ามาแทนที่ แต่ชาวบ้านเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ก่อตั้งหมู่บ้านนี้มากว่า 350 ปี
จึงช่วยกันอนุรกั ษ์บา้ นและหลังคาโบราณไว้ 114 หลังคาเรือน
จนกระทั่งเมื่อปี 1992 ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้าน
มรดกโลก มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมราว 1.8 ล้านคนต่อปี
เจ้าของบ้านแต่ละหลังจะไม่ขายบ้าน ไม่ปล่อยบ้านให้คน
ภายนอกเช่าบ้าน บางหลังยังมีผู้อยู่อาศัย และอีกหลายหลัง
เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก

ในระหว่ า งการเดิ น ทางตรงกั บ วั น คล้ า ยวั น เกิ ดครบ
70 ปี อนันต์ ดวงแก้วเรือน กรรมการฯ ภาคเหนือ เลยมี
เซอร์ไพรส์แฮปปีเ้ บิรธ์ เดย์จากชาวลูกโลกสีเขียว เจ้าตัวบอก
นี่เป็นฉลองวันเกิดครั้งแรกในชีวิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการสถาบันฯ ขึน้ กล่าวอวยพร ไม่เพียงเจ้าของ
วันเกิดเท่านัน้ ดังทีท่ า่ นว่า การทีพ่ วกเราได้มารวมตัวทีญ
่ ปี่ นุ่
ร่ ว มกั บ เจ้ า ของวั น เกิ ด ที่ ท� ำ งานอุ ทิ ศ ตนให้ แ ก่ ส ่ ว นรวม
มาโดยตลอด ย่อมถือเป็นมงคลส�ำหรับพวกเราทุกคนเช่นกัน

ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น กิจกรรมการลงพื้นที่
เพื่อพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
ยั ง ด� ำ เนิ น งานไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กรรมการ
ทุกระดับยังคงแข็งขันในการท�ำหน้าที่

ชาวชุมชนบ้านน�้ำค�ำ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ต่อสู้เพื่อผืนป่ามากว่า 40 ปี เริ่มจากการชวนกันเสียสละ
ที่ดินที่ใช้ปลูกปอเอามาท�ำเป็นป่า ถัดมาก็รวมตัวไปคัดค้าน
หน่วยงานที่แอบเนียนจะมาตัดป่าชุมชนเอาไปปลูกยูคาฯ
อ้างว่าเพือ่ แก้ปญ
ั หาดินเค็ม จนเมือ่ 3-4 ปีทผี่ า่ นมาชาวบ้าน
ก็ต้องหมุนเวียนกันเข้าเวรทุกคืนเพื่อป้องกันมอดไม้ที่จ้อง
จะเข้าไปตัดพะยูงที่มีกว่า 700 ต้น และภัยคุกคามล่าสุด
คือแว่วๆ ว่าจะมีการสร้างโรงน�้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่สุ่มเสี่ยงต่อป่า 900 ไร่แห่งทุ่งกุลาฯ ผืนนี้ สันติวิภา
พานิชกุล กรรมการคัดเลือกฯ สรุปว่านี่คือตัวอย่างของการ
ต่อสูอ้ ย่างเหนียวแน่นของบรรพบุรษุ บ้านน�ำ้ ค�ำสืบเนือ่ งมาจน
ถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบัน

ตัง้ แต่เป็นกรรมการคัดเลือกมาหลายต่อหลายปี ทินกร สิทธิวงศ์ ออกปากว่า ขอจัดให้ชมุ ชนต�ำบลนางิว้ อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนที่โดดเด่นในการจัดการดูแลป่า เพราะสามารถฟื้นฟูป่า 600 ไร่ ที่โดนตัดจนเหี้ยนเพื่อเอาไป
ท�ำไม้หมอนรางรถไฟ กลายมาเป็นป่าสามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันแกนน�ำและชาวบ้านยังรณรงค์
ให้ผู้ท�ำมาหากินในเขตป่าอีก 400 ไร่ ออกไปท�ำกินนอกเขตป่าได้ส�ำเร็จโดยปราศจากความรุนแรง

กลุ่มเยาวชนลูกยางนาแดง-ขาว โรงเรียนมหาชัยชนะ
วิทยาคม ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร มีกิจกรรม
ขยะแบบครบวงจร คือรับซื้อขยะจากนักเรียน ครู ชุมชน
เอาวัสดุจากขยะไปขาย หรือแปรรูป (เช่น ริบบิ้นโปรยทาน
หรืออาสนะสงฆ์ท�ำจากพลาสติก) เอาเศษอาหารไปท�ำปุ๋ย
ไส้เดือน เอาปุ๋ยไปใส่แปลงเพาะกล้าไม้ และขยายการใช้
ไปสู ่ ชุ ม ชนเพื่ อ ลดการใช้ ปุ ๋ ย เคมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ นิ รั น ศั ก ดิ์
บุญจันทร์ กรรมการคัดเลือก เห็นว่าเยาวชนกลุม่ นีจ้ ดั การขยะ
ได้จริง เห็นได้ชัดจากความสะอาดเอี่ยมของโรงเรียน
จุมพล ช่างอินทร์ กรรมการฯ ภาคอีสาน (ตอนบน)
เผยบทเรียนในการผลักดันวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
เข้ า โรงเรี ย นแถบลุ ่ ม น�้ ำ สงครามใน จ.นครพนม
จนส�ำเร็จว่า ต้องเข้าถึงคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน
ให้ได้ โดยต้องอาศัยเครือข่ายคนท�ำงานอนุรักษ์ เช่น
ครู ที่ เ คยสอนมาแล้ ว หรื อ ผู ้ ป กครองเด็ ก ที่ เ ป็ น
นักอนุรักษ์ ฯลฯ เป็นตัวช่วยในการสื่อสาร ส�ำหรับ
ตัวนักเรียนนั้น จุมพลเห็นว่า เด็กๆ สนใจวิชาด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เพราะเป็นโอกาสในการได้ออก
จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปผจญโลกภายนอก

ชุมชนบ้านโนนชาติ-ห้วยลาด-กกก่อ ต.หลักด่าน
อ.น�้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน
2,750 ไร่ มาอย่างต่อเนือ่ งจนกลายเป็นป่ากันชนให้กบั
อุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว และยังเป็น “ป่าซับช้าง”
ช่วยชะลอช้างป่าในการรุกไปในไร่ในนาของชาวบ้าน
ขณะที่ป่าผืนนี้เป็นแหล่งอาหารที่มีมูลค่าสูงถึงปีละ 73
ล้านบาทให้แก่ชุมชน ชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการ
คัดเลือก สถาบันฯ ชื่นชมในชาวบ้านที่ไม่แตะต้องป่า
ท�ำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ จนชุมชนเป็นที่ยอมรับ
ของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
บ่ายวันหนึ่งที่ร้อนอบอ้าว สถาปณิก เชื้อปู่คง หรือนินจา
ผูป้ ระสานงานน้องใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สถาบันลูกโลกฯ สอบถาม เล็ก กุดวงค์แก้ว กรรมการคัดเลือก
สถาบันลูกโลกสีเขียว ว่าต้องการเครื่องดื่มอะไรบ้างไหม
พ่อเล็กบอกว่า “ขอชาเย็นสักจอกเด้อ” นินจาจดรายการ
เครือ่ งดืม่ ของพ่อเล็กลงในกระดาษ ก่อนจะพูดยิม้ มุมปากว่า
“ชาเย็น บ่แม่น เย็นชา เด้อพ่อ”... ซ่ากว่าโซดาแบบนี้ ท�ำเอา
พ่อเล็กหัวร่อจนน�้ำหมากกระเด็น

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา
(บ้านครูเขียว) บ้านนาโหนด ต.ก�ำแพงเซา อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช เกิดจาก จิรารัตน์ ล่องจ๋า หรือครูเขียว
ทีจ่ ดั กิจกรรมเพือ่ พัฒนาลูกตัวเองทีส่ มาธิสนั้ จนประสบผล
จึงเปิดกว้างให้ทั้งเด็กสมาธิสั้นและเด็กทั่วไปได้ไปท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เช่น ท�ำฝาย ซ่อมแซมฝาย ปลูกพืช
ริมคลอง ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเสริมพัฒนาการให้เด็ก
ทีส่ มาธิสนั้ มีโอกาสได้เข้าสังคมและมีทกั ษะต่างๆ ดีขนึ้ แล้ว
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนที่ร่วมมือกับผู้ใหญ่
ยังน�ำความชุม่ ชืน้ มาสูด่ นิ ของชุมชน จนแทบไม่ตอ้ งรดน�ำ้
ใส่สวนกันเลย ครูเขียวบอกว่า แนวทางในการสอนเด็ก
สมาธิสั้นคือ “สอนเขาครบ 700 ครั้งแล้วหรือยัง” งานนี้
วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ กรรมการคัดเลือก เห็นว่ากิจกรรม
ของศูนย์ฯ หล่อหลอมให้จติ วิญญาณของเด็กๆ มีหัวใจที่
อุทิศตนเพื่อคนอื่น

ประมวล มาลัย กรรมการภาคอีสานตอนล่าง สถาบันลูกโลกฯ
ปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้พลาดตกลงมา ข้อมือซ้ายหัก หมอจับ
เข้าเฝือกสองเดือน แต่ก็ยังเอามือขวาจูงมือซ้ายไปท�ำงาน
เพื่อลูกโลกฯ ตลอดๆ ...สุดยอดจริงๆ นะแม่...

พูดถึง เล็ก กุดวงค์แก้ว กรรมการ
คั ด เลื อ กสถาบั น ลู ก โลกสี เ ขี ย ว
ต้องอัพเดตกันหน่อยว่า แม้จะอายุ
มากและเดินเหินไม่ถนัด แต่ยัง
ออกเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจชุ ม ชน
ลูกโลกฯ อยู่เนืองๆ ขณะที่
ลู ก หลานทั้ ง หลายที่
พบเห็นก็จะปรี่เข้าหา
เพราะพ่ อ เล็ ก ถื อ ว่ า
เป็น “1 ใน 9 อรหันต์
ของป่าชุมชนอีสาน” ทีใ่ คร
เห็นเป็นต้องตื่นเต้นราวกับ
เห็นหนุ่มเค-ป๊อป
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พลังเปลีย่ นโลก

• รุจน์ โกมลบุตร •

คน “มีของ” ต้องบอกให้โลกรู้

สมัยก่อนโน้นการจะสือ่ สารเรือ่ งราวของเราในฐานะ “คนเล็กคนน้อย” ทีด
่ แู ลป่าและรักษาสิง่ แวดล้อมให้คนอืน่ ๆ ในสังคมได้รบั รูต
้ อ้ งท�ำผ่าน “สือ่ สถาบัน”
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ หรือรายการวิทยุ ฯลฯ แต่พอมาถึงยุคสื่อสังคมออนไลน์แบบทุกวันนี้ แทบทุกคนสามารถเล่าเรื่อง
ผ่านสือ่ ออนไลน์ได้หมด ขอเพียงแค่ขบคิดประเด็นและลงแรงผลิตเนือ้ หาในรูปแบบต่างๆ ออกมา ก็สามารถบอกเล่าเรือ่ งการดูแลรักษาป่าหรืองานอนุรกั ษ์
ของเราให้ โลกรับรู้ ได้แล้ว

ประการทีส่ าม เราจะสือ่ สารด้วย “ช่องทางใด”

ในเรื่องของการก�ำหนดรูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารนั้น ก็ต้องค�ำนึงถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยว่า กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราก�ำหนดไว้ใช้สอื่ อะไรเป็นประจ�ำ หรือเข้าถึง
สือ่ แบบไหนได้สะดวกบ้าง
อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยนี้สื่อสังคมออนไลน์น่าจะเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และน่าจะอยู่ในวิสัยที่เราจะพึ่งตัวเองได้ในชุมชน ทั้งในแง่ของ
เงินทุนการผลิตสื่อ และการจัดการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รูปแบบสื่อที่นิยมใช้กันคือ
การเขียนข้อความในทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) การน�ำเสนอภาพถ่าย
ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) หรือการท�ำคลิปสั้นๆ ผ่านทางยูทูบ (YouTube) ฯลฯ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ผู้ใหญ่ในชุมชนอาจจะให้วัยรุ่นมาช่วยดูแลการผลิตได้ ซึ่งนอกจาก
จะได้ผลงานสื่อออกมาแล้ว การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในชุมชนในการผลิตสื่อก็อาจจะเป็น
ช่องทางที่ท�ำให้วัยรุ่นในชุมชนหันมาสนใจงานสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยปริยาย (กาญจนา
แก้วเทพ และคณะ 2549)

ประการทีส่ ี่ เราจะสือ่ สาร “เนือ้ หาอย่างไร”

การบอกเล่าเรือ่ งของเราให้โลกรับรูจ้ ะส่งผลดีหลายอย่าง เช่น จะช่วยให้กจิ กรรมการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมของเราได้รบั การยอมรับมากขึน้ อีกทัง้ ยังอาจสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นแบบอย่าง
ให้คนอื่นๆ หรือชุมชนอื่นลุกขึ้นมาท�ำงานอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งก็จะส่งผลให้บ้านเมือง
และชุมชนโลกของเราน่าอยู่ขึ้น
หากการช่วยกันสือ่ สาร “ของดี” ของเราให้โลกรับรู้ จะมีสว่ นช่วยให้โลกดีขนึ้ แล้วจะเป็น
“สื่อสารสีเขียว” ได้อย่างไรบ้าง

ประการแรก พิจารณาว่า “อะไร” คือเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ

แน่นอนว่าการท�ำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเราน่าจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น การปลูกป่า ท�ำแนวกันไฟ ท�ำฝาย การต่อสู้ขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล การท�ำหลักสูตร
ท้องถิน่ ฯลฯ แต่ตอ้ งพิจารณาให้ดวี า่ มีประเด็นไหนทีโ่ ดดเด่นและน่าสนใจกว่าเพือ่ น ให้หยิบยก
เอาแง่มมุ นัน้ ออกมาชูให้เห็นเด่นชัด ก็จะช่วยให้คนอืน่ ๆ หันมาสนใจเรือ่ งราวของเราได้งา่ ยขึน้

ประการทีส่ อง เราจะบอกเรือ่ งทีน่ า่ สนใจนัน้ “แก่ใคร”

การระบุวา่ เราอยากจะเล่าเรือ่ งของเราให้ใครฟัง หรือทีเ่ รียกว่า “กลุม่ เป้าหมาย”
คือใครนัน้ สิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งก่อนเลยก็คอื การระบุวา่ กลุม่ เป้าหมายคือ “คนทัว่ ๆ ไป”
เพราะถือว่าเป็นการก�ำหนดที่กว้างเกินไปจนยากที่การสื่อสารจะประสบความส�ำเร็จได้
เนื่องจากคนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละช่วงวัยมักจะมีความสนใจที่ต่างกัน รวมทั้งเข้าถึงหรือใช้
สื่อที่ต่างรูปแบบกันด้วย (อาทิ เด็กและวัยรุ่นก็น่าจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้หลากหลาย
รูปแบบกว่าผู้สูงอายุ ฯลฯ) ดังนั้น หากเราเอาทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุเป็น “กลุ่มเป้าหมาย
ทั่วๆ ไป” ในงานสื่อชิ้นเดียวกันของเรา ก็จะมีปัญหาลักลั่นตามมา เช่น เราจะเลือกใช้สื่อ
รูปแบบไหน หรือลีลาการน�ำเสนอควรจะเป็นแบบใด ซึ่งในที่สุดงานสื่อของเราก็อาจจะเข้า
ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายใดเลยก็เป็นได้
ในทางกลับกัน หากจะสือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพ เราก็ควรก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจน
ว่าเราอยากคุยกับใครเป็นหลัก (เช่น เยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนในเมือง คนในชนบท ผู้น�ำ
ทางการเมื อ ง ฯลฯ) เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ อ อกแบบเนื้ อ หาและผลิ ต สื่ อ ในรู ป แบบที่ ต รงกั บ
ความต้องการหรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

เล่าเรื่องผ่านเลนส์
กิจกรรมเล็กๆ ภายในงานสองทศวรรษลูกโลกสีเขียว พลังเปลี่ยนโลก เมื่อปลาย
เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนที่มาในงานสนใจร่วมกิจกรรม “เล่าเรื่อง
ผ่ า นเลนส์ ” อย่ า งคึ ก คั ก งานนี้ ไ ด้ ช ่ า งภาพมื อ อาชี พ ที่ ค ลุ ก คลี กั บ งานสารคดี
มาบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพตั้งแต่พื้นฐาน เช่น องค์ประกอบ
ภาพ การเลื อ กทิ ศ ทางแสง กระทั่ ง การถื อ กล้ อ งให้ ถู ก วิ ธี นอกจากนี้ ยั ง ได้ ฝ ึ ก
การถ่ายท�ำและตัดต่อวิดีโอสั้นๆ เล่าเรื่องที่น่าสนใจภายในงานด้วย จากกิจกรรม
ครั้ ง นี้ น่ า จะสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ เ ด็ ก และเยาวชนอยาก “เล่ า เรื่ อ งผ่ า นเลนส์ ”
เพราะคนมีของต้องบอกให้โลกรู้ รอติดตามพวกเขากันนะ
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หลังจากเรารูป้ ระเด็น รูก้ ลุม่ เป้าหมาย และรูช้ อ่ งทางการสือ่ สารแล้ว อีกเรือ่ งหนึง่
ทีส่ ำ� คัญในการท�ำงานสือ่ ก็คอื เราจะสือ่ สารอย่างไรเพือ่ ให้งานออกมามีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้
มีประเด็นย่อยๆ ที่ชวนขบคิดดังนี้
• การท�ำเนื้อหาให้ ใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามชี้ให้เห็นว่าเรื่องของชุมชน
ของเราสามารถเกีย่ วข้องกับกลุม่ เป้าหมายอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทีเ่ คยเผชิญ
มาในอดีต ซึ่งอาจจะเป็น “ปัญหาร่วม” กับชุมชนอื่นๆ ได้ การระบุความสอดคล้อง
หรือความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเอาไว้เช่นนี้ จะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกได้ว่า
งานของเรามีความใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย และจะเพิ่มความน่าสนใจในสื่อ ด้วยการ
เชือ่ มโยงความโดดเด่นในงานของเราเข้ากับข้อเท็จจริงในด้านอืน่ ๆ ด้วย เช่น ประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชน และระบบการศึกษา ฯลฯ
• การน�ำเสนอข้อเท็จจริง งานสือ่ ของเราต้องให้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็นความจริง ใช้แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ ที่ตรวจสอบได้ หรือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่อ้างอิงได้
• การสือ่ สารสองทาง ด้วยเทคโนโลยีทำ� ให้การสือ่ สารสองทางระหว่างเรากับกลุม่ เป้าหมาย
หรือใครก็ตามสามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากพบว่ามีผู้เข้าไปคอมเมนต์
หรือ “เมนต์” งานสือ่ ของเรา เราก็ควรรับฟัง เรียนรู้ และพิจารณาตอบกลับตามสมควร
หากพบว่าเราน�ำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด ก็ควรที่จะขอโทษและรีบแก้ไขโดยทันที
หรือหากมีสื่อหรือผู้ ใดพาดพิงเราในเชิงที่ผิดพลาด ก็ควรชี้แจงด้วยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมาด้วยท่าทีที่สุภาพ
• ท่วงท�ำนองการน�ำเสนอ ในการน�ำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ เราควรคิดด้วยว่าจะน�ำเสนอ
ด้วยท่วงท�ำนองแบบใด จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเรา
เช่น กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นก็มักจะชอบการน�ำเสนอที่สนุก ตื่นเต้น เฮฮา และกระชับ
ส่วนกลุ่มผู้ ใหญ่ก็อาจจะชอบการน�ำเสนอที่มีรายละเอียดมากขึ้น มีความตรงไป
ตรงมา ฯลฯ
การท�ำงานสื่อแม้จะมีแนวทางกลางๆ ที่น�ำไปปรับใช้ได้ แต่ทุกคนที่ท�ำงานสื่อก็ต้อง
ฝึกฝนผลิตงานออกมาบ่อยๆ หมั่นทบทวนตัวเอง หาหนทางของตัวเองให้เจอ ตั้งใจฟัง
เสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�ำมาปรับใช้ ในงานตัวเองด้วย งานจึงจะมีคุณภาพดี
และเป็นที่ยอมรับ

ถอดรหัสความรู้
#มทเรียนจากธรรมชาติ

• เรือ่ ง : จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต •

ในครั้งนี้ ได้เชิญ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการบริหาร
สถาบันลูกโลกสีเขียว บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ าร” ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ และจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิชชาลัย การจัดการความรู้ รวมทัง้ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังมีสาระส�ำคัญที่ประมวล
ไว้นี้
“ความรู้” นี้อาจได้มาจากหลายทาง เช่น การท�ำวิจัย
ของนักวิชาการ การจัดการความรูข้ องชุมชน การถอดบทเรียน
ความส�ำเร็จในด้านต่างๆ ทัง้ นี้ สิง่ ทีจ่ ะมุง่ เน้นคือการวิจยั ทีจ่ ะ
แก้ปญั หาและพัฒนาชุมชนได้ เรียกว่า “การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร”
(Action Research)
แรกทีเดียวจ�ำเป็นที่ต้องท�ำความเข้าใจค�ำที่อาจเกิด
ความสับสนระหว่างข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information)
และความรู้ (Knowledge) เพราะมองเผินๆ แต่ละค�ำมี
ความหมายคล้ายๆ กันอื่ งนี้ จึงต้องวไปยังไม่รจู้ กั ว่าคืออะไร
โดยบอกว่า
“ข้อมูล” คือสิ่งที่ได้จากการสังเกตหรือจดบันทึก เช่น
อาจเป็นตัวเลข เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ยังไม่มีการจ�ำแนก
แยกแยะจัดเรียงให้เป็นระบบ แต่เมื่อถูกจัดระบบออกเป็น
ส่วนๆ เทียบได้กับห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลาย
แล้วถูกแยกเป็นแผนกต่างๆ เราจะเรียกข้อมูลนีว้ า่ “ข่าวสาร”
หรือเป็นเรื่องราวที่ต้องการบอก เช่น ท�ำสรุปเป็นตาราง
หรือกราฟ ฯลฯ ซึ่งมันจะยังไม่ใช่ “ความรู้” เพราะอะไร
ก็ตามจะเป็น “ความรู้” สิ่งส�ำคัญคือจะต้องสร้างให้เกิด
“ความเข้าใจใหม่” (New Understanding) อะไรเป็นเรือ่ งใหม่
ที่ ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลหรือข่าวสารจากหลายแหล่ง
แล้วน�ำมาสรุปเป็นความเข้าใจใหม่ๆ ในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยเข้าใจ
มาก่อน เช่น การแห้งตายของหน่อไม้ในป่าขึน้ อยูก่ บั ความชืน้
และธาตุอาหารในดิน
อีกค�ำที่ควรรู้คือ “ปัญญา” (Wisdom) เพราะปัญญา
คือการใช้ความรู้อย่างชาญฉลาด หรือการประยุกต์ ใช้
ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Wise Use of Knowledge)
ส่ ว นสาเหตุ ที่ ท� ำ ไมความรู ้ จึ ง ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า ง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างขึ้น เพราะค�ำตอบก็ได้มา
จากการท�ำงานกับชุมชน ต้องท�ำงานในสิ่งแวดล้อมที่มี
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่าย อาจจะเห็นด้วยและขัดแย้งกัน
หรือท�ำงานด้วยทรัพยากรและความรูจ้ ำ� กัด แล้วบางครัง้ อาจ
หลงทางหากท�ำงานด้วยสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
จะเห็ นได้ ว่ าแต่ ล ะท้ อ งถิ่นมีอิทธิพลท้องถิ่น ทรัพยากร
นโยบาย ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย องค์ความรู้ และปัญหาแตกต่าง
กันไป
ท่ า มกลางความไม่ มั่ น ใจและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ อ าจ
คาดการณ์ได้ จึงอาจท�ำให้งานไม่บรรลุความส�ำเร็จตาม

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน
คณะกรรมการภาครางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว “ภาคเหนื อ ” ได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ ระดม
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวิชชาลัยลูกโลกสีเขียว ทีจ่ ะเป็นแหล่งเรียนรูด
้ า้ นการอนุรกั ษ์เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้และการขับเคลื่อนทางสังคม

เป้ า หมายในการท� ำ งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การวางแผน
การด�ำเนินการทีต่ อ้ งปรับไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ช่วย
มองปั ญ หาให้ ร อบด้ า น จึ ง ควรต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
เพือ่ ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ซึง่ การน�ำวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาได้
ลักษณะของวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีทงั้ การปฏิบตั ิ (Action)
และวิจัย (Research) โดยเป็นการท�ำงานที่มีกระบวนการ
ร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั และชาวบ้าน ทีเ่ ริม่ จากมองเห็นประเด็น
ปัญหา ไม่ว่าจะผลกระทบ ความเสื่อมโทรม ภาวะคุกคาม
หรืออันตราย ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน จากนัน้ นักวิจยั และชาวบ้าน
จะมาร่วมกันวิเคราะห์ เพือ่ วางแผนทีจ่ ะแก้ไขปัญหา คลีค่ ลาย
สถานการณ์ หรือพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วลงมือท�ำตามแผน
เมื่อด�ำเนินการไปได้สักระยะแล้วจะต้องสะท้อนผลการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การวางแผนใหม่ ปรับกระบวนการ
วิธีการที่จะตอบสนองต่อปัญหาอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จากนัน้ จึงค่อยลงมือท�ำ หรือด�ำเนินการอีกครัง้ เพือ่ วนกลับ
ไปสู่การสะท้อนผลการท�ำงานหรือการวิพากษ์ต่อไปอีก
เป็นวงจรเช่นนี้

ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาของบ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด
เป็ น ชุ ม ชนที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ประมง
หลังจากรัฐเปิดให้สัมปทานป่าบก และมีการลักลอบตัดไม้
ในป่ามาใช้สอยซึ่งเป็นป่าชายเลนของชุมชน รวมถึงการท�ำ
นากุ้ง ท�ำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบท�ำให้
ปริมาณสัตว์น�้ำลดลง เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชุมชน
กับกลุ่มสัมปทาน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ยกเลิก
สั ม ปทานจนได้ รั บ ชั ย ชนะและน� ำมาสู ่ ก ารรวมกลุ ่ ม เป็ น
“กลุม่ อนุรกั ษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน” เพือ่ เข้ามา
ช่วยกันแก้ไขปัญหาและฟืน้ ฟูปา่ และระบบนิเวศชายฝัง่ ให้ฟน้ื
กลับคืนมา
จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของกลุ่มอนุรักษ์ฯ สะท้อน
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ รี ย นรู ้ จ ากลงมื อ ท� ำ
และปรับปรุงเสมอ ซึ่งกุญแจส�ำคัญคือชาวบ้านรู้ปัญหา
ของตัวเอง เก็บข้อมูลในหมูบ่ า้ น และวิเคราะห์ปญ
ั หาร่วมกัน
มีการพูดคุยหาข้อตกลง วางแผนแก้ไขปัญหา และน�ำไปสู่
การปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ปูแสมโดยรณรงค์

ให้ชาวบ้าน “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” คือให้จับปูแสม
ในคืนแรม 4-5-6 ค�่ำ เพียง 3 คืน ในเดือน 11 หรือเดือน
ตุลาคม เพราะเป็นช่วงทีป่ แู สมวางไข่และเป็นตัวอ่อน แนวคิด
“หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” กลายเป็นต้นแบบที่น�ำไปใช้
ในหมู่บ้านแนวป่าชายเลนหลายแห่งในจังหวัดตราด หรือ
การตั้ ง กลุ ่ ม สั จ จะออมทรั พ ย์ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น และ
ความยากจน ซึง่ จะมีการสะท้อนหรือประเมินผล เพือ่ ปรับปรุง
และวางแผนใหม่ เป็นต้น
ข้ อ ดี ข องการท� ำ วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนั่ น คื อ การสร้ า ง
ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ การลงมือในสิ่งที่ดีกว่า
ช่วยให้เราค้นพบวิธีการในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหม่เสมอๆ ก่อให้เกิดผลทั้งด้านการอนุรักษ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคน การอยู่ดีกินดี การลดแรงกดดันและผลกระทบ
โดยการจัดการ การวางแผน การลงมือท�ำ การประเมินผล
วางแผน ลงมือท�ำใหม่เป็นวงจร
เป็น “พลัง” ที่จะสร้างให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง”
อย่างแท้จริง

การอบรมการประเมินภูมิทัศน์ โหนด นาเล จ.สงขลา

11

หมุนตามโลก
#รอบรัว้

Café Amazon

กับการสร้างโมเดลธุรกิจ SE
กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีเสน่ห์อยู่ในตัว มีผู้นิยมในรสชาติตั้งแต่ความขม หอม หวาน มัน
กลมกล่อม ยิง่ หากได้จบิ กาแฟเคล้าบรรยากาศทีถ่ กู ตกแต่งให้เข้ากับรสชาติดว้ ยแล้ว นับเป็นความสุข
ที่น่าหลงใหล ความละเมียดละไมที่แสดงถึงรสนิยมอันประณีตเช่นนี้ ท�ำให้กาแฟได้รับความนิยม
เพิม่ มากขึน้

ปัจจุบนั เมล็ดกาแฟอาราบริกา้ สามารถเพาะและปลูกขึน้
ในบ้ า นเรา โดยเฉพาะทางเหนื อ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น แถบ
ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา อากาศดี เหมาะกับการปลูก
กาแฟ ซึ่งได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรไทย
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด ของกลุ่ม
ปตท. เป็นหนึง่ ในองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
กิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ
สนองต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชน รวมถึง
รัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพือ่ สังคม
อีกด้วยเห็นถึงโอกาสการส่งเสริมอาชีพและรายได้จากการ
ปลูกกาแฟ เพิ่มการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรบนพื้นฐานความยั่งยืน จึงได้
ด�ำเนินการท�ำธุรกิจกับชุมชน
หนึง่ ในโครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้วคือการร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา
ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” กับ 8 ชุมชนผูป้ ลูกกาแฟใน จ.เชียงราย
เพื่อต่อยอดความส�ำเร็จ Community Coffee Sourcing:
โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน ภายใต้กระบวนการปลูก
และการผลิตกาแฟระบบอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ทีไ่ ด้
เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การสนั บ สนุ น การปลู ก และ
การผลิ ต กาแฟที่ มี คุ ณ ภาพ ภายใต้ ร ะบบที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
ธรรมชาติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความ
เข้มแข็ง แบ่งปันความรู้ภายในชุมชน และรับซื้อเมล็ดกาแฟ
กะลาของชุมชมในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade)
เพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
บริษัทสานพลังฯ จะน�ำเมล็ดกาแฟกะลามาแปรรูปเป็น
กาแฟสารและส่งเป็นวัตถุดบิ ให้โรงคัว่ กาแฟของคาเฟ่ อเมซอน
ที่มีความต้องการเมล็ดกาแฟสารซึ่งเป็นวัตถุดิบมากกว่า
3,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20%
โดยพร้อมที่จ ะเป็น ช่องทางรับซื้อเมล็ด กาแฟที่แ น่น อน
ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการน�ำองค์ความรู้

ของคาเฟ่ อเมซอน มาถ่ า ยทอดสู ่ ชุ ม ชน เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การพัฒนาตนเองของชุมชนและเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งนับ
เป็นการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในรู ป แบบวิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคมอย่างแท้จริง
ปัจจุบนั มีชมุ ชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ แล้วจ�ำนวน 10 ชุมชน
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงในพระราชด�ำริ โดยชุมชนแรกเริ่มที่เข้าร่วมโครงการ
มีจ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน
และวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอนใน ต.ห้วยชมภู
อ.เมือง จ.เชียงราย และชุมชนจากการขยายพื้นที่โครงการ
ในปี 2561 อีกจ�ำนวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย 4 ชุมชน
ใน ต. แม่ ส ลอง อ.แม่ ฟ ้ า หลวง จ.เชี ย งราย ได้ แ ก่
บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านห้วยหมาก บ้านสามสูง และ
บ้านอาโต่ และอีก 4 ชุมชนใน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
ได้แก่ วิสาหกิจกาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอน
คอฟฟี่ฟาร์ม และ 2 ชุมชนบ้านผาลั้ง
ในอนาคตคงจะได้เห็นชุมชนลูกโลกสีเขียวที่ปลูกกาแฟ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทสานพลังฯ ซึ่งจะสร้างความ
เข้มแข็งทั้งแก่ชุมชน และธุรกิจไปพร้อมกัน

#รอบโลก
สหพั น ธ์ ช ่ า งภาพนานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ก� ำหนด
วัตถุประสงค์การท�ำงานไว้ดงั นี้
• ใช้พลังของภาพถ่ายและภาพยนตร์ช่วยให้สังคมโลก
เห็นความส�ำคัญของธรรมชาติและผลักดันให้งาน
อนุรกั ษ์ประสบผลส�ำเร็จ
• สร้างผลงานภาพถ่ายที่ทรงพลังและมีความหมาย
เพื่อช่วยรณรงค์สนับสนุนงานอนุรักษ์ประเด็นส�ำคัญ
ต่างๆ
• อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการ
ถ่ายภาพกับงานด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสือ่
การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงความเชือ่
ทางศาสนา
• ท�ำหน้าทีเ่ ป็นฐานข้อมูลและคลังภาพให้กบั สมาชิก
• เผยแพร่หลักการท�ำงานทีเ่ หมาะสมให้กบั ช่างภาพ
• ส่งเสริมการท�ำธุรกิจและการด�ำเนินการด้านลิขสิทธิ์
ภาพอย่างมีธรรมาภิบาล
• ให้ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ในภาคการศึกษา
• ส่งเสริมให้มีสมาชิกที่หลาก หลายทั้งเชื้อชาติและ
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์
• ดึงดูดแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของช่างภาพ
ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์เพือ่ สนับสนุนงานอนุรกั ษ์
iLCP มีห้องสมุดภาพที่มีคุณภาพสูงและเหมาะส�ำหรับ
การใช้งานในหมวดหมูต่ า่ งๆ เช่น สัตว์ปา่ ชนิดใกล้สญ
ู พันธ์
ป่าไม้ ทะเล การท�ำลายป่า การประมง การเกษตร พลังงาน
• เรือ่ ง เพชร มโนปวิตร •

เปลีย่ นโลกด้วยภาพถ่าย…

สหพันธ์ชา่ งภาพนานาชาติเพือ่ งานอนุรกั ษ์
A picture is worth a thousand words!

“ภาพหนึ่งภาพแทนค�ำพูดได้พันค�ำ” ส�ำนวนที่ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ
บ่อยครั้งความส�ำเร็จในการท�ำงานอนุรักษ์ธรรมชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากไม่ได้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ภาพถ่ายคือเครื่องมือสื่อสาร
สาธารณะทีท่ รงพลัง ช่วยสร้างจิตส�ำนึก ขยายแนวร่วม และผลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด
่ ไี ด้
เราก�ำลังพูดถึงศาสตร์การถ่ายภาพอีกสาขาหนึง่ ทีไ่ ม่ได้
เน้นเพียงแค่ความงดงามของธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิ์ แต่เป็นการ
ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของเรา ตัง้ แต่ภาพถ่ายหายากของชนิดพันธุท์ เี่ ป็น
เป้าหมายในการอนุรกั ษ์ สภาพปัญหาและภัยคุกคามสารพัด
รูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงความพยายามของ
นักอนุรกั ษ์ทที่ ำ� งานแข่งกับเวลาเพือ่ ปกปักรักษาธรรมชาติที่
เหลื อ อยู ่ เราก� ำ ลั ง พู ด ถึ ง งานถ่ า ยภาพเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
(Conservation Photography)
ช่างภาพธรรมชาติทมี่ ชี อื่ เสียงระดับโลกหลายต่อหลายคน
อาทิ Frans Lanting, David Doubilet, Art Wolfe, Tim Laman,
Brian Skerry, Thomas Peschak, Steve Winter มีลกั ษณะ
ร่วมกันอย่างหนึ่งคือ นอกจากภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจ
สวยสะกดจิตแล้ว ยังมีเนือ้ หาทีซ่ อ่ นอยูข่ า้ งหลังภาพ สือ่ ถึง
เรือ่ งราวของธรรมชาติทสี่ มควรได้รบั การปกป้อง ไม่วา่ จะเป็น
ป่า เขา ทะเล ปะการัง สัตว์และพืชใกล้สญ
ู พันธุ์ หลายคน
กลายมาเป็นนักอนุรักษ์ชั้นแนวหน้าและท�ำงานสนับสนุน
องค์กรอนุรักษ์หลายแห่ง บางคนตั้งองค์กรเพื่อท�ำงานด้าน
การอนุรกั ษ์ของตัวเองอย่างจริงจังตามความสนใจ
เบือ้ งหลังของภาพเหล่านีค้ อื การทุม่ เทท�ำงานหนัก ทัง้ ใน
ส่วนของการหาข้อมูลอย่างละเอียด ท�ำงานร่วมกับนักวิจัย
ประสานงานกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ ไม่นับความล�ำบาก
ตรากตร�ำของงานภาคสนาม ภาพสวยๆ ทีไ่ ด้มาสักหนึง่ ภาพ
อาจต้องใช้เวลาแรมปีวางแผน เตรียมการ และยังต้องรอเวลา
ให้ธรรมชาติเป็นใจ ภาพที่ทรงพลังส่วนใหญ่ไม่ได้ได้มา
เพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการอุทศิ แรงกายแรงใจและฝึกฝน
ทักษะมาตลอดชีวติ

แต่จะท�ำอย่างไรให้ภาพถ่ายทีไ่ ด้มาสร้างการเปลีย่ นแปลง
และเป็นพลังหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรกั ษ์สตั ว์ พืช ระบบ
นิเวศต่างๆ เหล่านั้น ท�ำอย่างไรจึงจะเกิดการรวมตัวของ
ช่างภาพสายอนุรกั ษ์ธรรมชาติทเี่ อือ้ ให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการอนุรักษ์ที่ส�ำคัญๆ นั่นคือค�ำถาม
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารก่อตัง้ สหพันธ์ชา่ งภาพนานาชาติเพือ่ การอนุรกั ษ์
(The International League of Conservation Photographers:
iLCP) ขึน้ ในปี 2005 ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร จดทะเบียน
ทีส่ หรัฐอเมริกา
พันธกิจของสหพันธ์ช่างภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์
คือการผลักดันให้เกิดการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดย
อาศัยภาพถ่ายและภาพยนตร์ ซึง่ นอกจากจะสร้างชุมชนช่าง
ภาพสายอนุรกั ษ์ธรรมชาติทมี่ ผี ลงานโดดเด่นระดับโลกแล้ว
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชา่ งภาพรุน่ ใหม่ทสี่ นใจขับเคลือ่ นงาน
ภาพถ่ายเพือ่ การอนุรกั ษ์ได้มโี อกาสฝึกงาน แลกเปลีย่ นมุม
มองกับช่างภาพชัน้ น�ำ

มลภาวะ ซึง่ เปิดให้ใช้บริการทัง้ ส�ำหรับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
และภาคธุรกิจในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพยายาม
ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ก่สาธารณะเกีย่ วกับภาพถ่ายเพือ่ การ
อนุรกั ษ์ เช่น การพาช่างภาพทีม่ ฝี มี อื ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ บันทึกภาพ
ธรรมชาติในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ท�ำ #1frame4nature ใน Instagram
จัดงานประชุม Wildspeak ปีละครัง้ ซึง่ เป็นงานประชุมทีส่ ง่ เสริม
การสือ่ สารด้านงานอนุรกั ษ์ผ า่ นภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นเวที
ของช่างภาพ สือ่ มวลชน และองค์กรอนุรกั ษ์ ได้มาแลกเปลีย่ น
และเรียนรูผ้ ลงานกันและกัน
การท�ำงานของ iLCP ส่วนใหญ่จะถูกขับเคลือ่ นโดย ILCP
Fellow ซึง่ เป็นช่างภาพอาชีพระดับโลกกว่า 100 คน แบ่งเป็น
สมาชิกอาวุโส (Senior Fellow) กับสมาชิกร่วม (Associate
Fellow) หลายคนเป็นช่างภาพประจ�ำและมีผลงานตีพิมพ์
ในนิตยสาร National Geographic และสื่อชั้นน�ำของโลก
แต่ละคนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และแสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนงานอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญ iLCP ยังเปิดรับสมัครช่างภาพรุ่นใหม่ที่สนใจ
มาเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาจากผลงานทีผ่ า่ นมา ความมุง่ มัน่
ต่องานอนุรกั ษ์ และประวัตทิ แ่ี สดงถึงจริยธรรมและมาตรฐาน
ในการท�ำงาน น่าดีใจที่ปัจจุบันมีช่างภาพรุ่นใหม่คนไทย
หนึ่งท่านคือ คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ที่มีผลงานผ่านการ
พิจารณาได้รบั การตอบรับเข้าในกลุม่ สมาชิกรุน่ ใหม่ (Emerging
League) ซึ่งจะได้รับค�ำแนะน�ำ (Mentorship Program)
จากช่างภาพระดับโลกเป็นเวลาถึง 3 ปี
ความจริงเมืองไทยเป็นประเทศที่มีคนที่มีความพร้อม
และสนใจถ่ายภาพธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมาก หากได้มีการ
รวมตัวในลักษณะเดียวกันเพือ่ สนับสนุนงานอนุรกั ษ์อย่างเป็น
กิจจะลักษณะ และเชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์และองค์กร
อนุรักษ์ต่างๆ น่าจะเป็นพลังขับเคลือ่ นงานอนุรกั ษ์ที่ส�ำคัญ
ได้อกี ทางหนึง่
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เพลินใจ
#ทีห่ มายคนเดินทาง

• เรือ่ ง : วันเพ็ญ เพชรคง •

เบิกบานทีบ่ า้ นดอกบัว

เมืองพะเยาเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ งบ มีธรรมชาติสวยงาม ป่าเขา ทุง่ นา และกว๊านพะเยา ใครอยากสัมผัสชีวติ แบบสโลว์ ไลฟ์นา่ จะหาวันหยุดไปเช็กอินสักวัน
ที่หมายหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองพะเยา แม้จะเป็นหมู่
บ้านเล็กๆ แต่ชื่อเสียงนั้นขจรขจาย เพราะเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ แล้วยังเป็นเลิศ
ด้านบริหารจัดการน�้ำและการฟื้นฟูป่า ชุมชนที่ว่านี้คือ
“ชุมชนบ้านดอกบัว”
บ้านดอกบัวตั้งอยู่ใน ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ปี 2555
ชื่อของบ้านดอกบัวเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ
ก่อนปี 2525 ชาว ต.บ้านตุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามา
หักร้างถางป่า และคนบ้านดอกบัวเองก็มอี าชีพรับจ้างตัดไม้
นานวันเข้าก็ส่งผลให้น�้ำในล�ำห้วยแห้งจนไม่มีน�้ำท�ำนา
ดังนั้นเพื่อกู้วิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้น�ำชุมชนท�ำความเข้าใจถึง
ปั ญ หาและผลกระทบ แล้ ว ร่ ว มกั น หาทางแก้ ไ ขปั ญ หา
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การแสวงหาความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
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ถือเป็นโชคดีของชุมชน เมือ่ กรมป่าไม้
มีนโยบายเข้ามาท�ำโครงการปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ตำ�๋ -แม่นาเรือ ในรูป
ของหมูบ่ า้ นป่าไม้ (โครงการทีด่ ำ� เนินงาน
ระหว่างปี 2523-2545) โดยจัดสรร
ที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้าน
และส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ให้เกิดการฟืน้ ฟู
ป่าเสื่อมโทรมรอบๆ หมู่บ้าน และรอบ
อ่างเก็บน�้ำห้วยตุ่น
พื้นที่ป่าโดยรอบมีจ�ำนวนประมาณ
10,000 ไร่ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 8,500 ไร่
ส่วนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นผู้
ดูแล และป่าใช้สอย 1,500 ไร่ อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ตำ�๋ -แม่นาเรือ ชุมชน
ดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเฉพาะการร่วมกันอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยชะลอน�้ำ
ในฤดูน�้ำหลาก และเป็นเกราะป้องกันน�้ำไหลหลากฉับพลัน
นอกจากการฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน�้ำ 60 กว่าฝาย
ที่น�ำภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือที่เป็นระบบเหมืองฝาย
กลับมาใช้งาน ได้มีการตั้งแก่เหมืองและแก่ฝาย เพื่อท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารจัดการน�ำ้ ในชุมชน และเจ้าหน้าทีช่ ลประทานเป็น
พีเ่ ลีย้ งให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ
เมื่อป่าฟื้นชาวบ้านยังได้ประโยชน์ของผลผลิตจากป่า
อาทิ เห็ด น�ำ้ ผึง้ ป่า ฯลฯ ป่าเป็นทัง้ แหล่งอาหารและให้รายได้
เสริม อีกทั้งน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ยังส่งผลให้การเพาะปลูกได้
ผลผลิตดี จุดเด่นการเพาะปลูกและท�ำเกษตรของชุมชนได้
ชือ่ ว่าปลอดสารเคมี จากบทเรียนในอดีตทีม่ ชี าวบ้านเจ็บป่วย
จ�ำเป็นต้องให้เลือด แต่ไม่มีใครในหมู่บ้านให้เลือดได้ เพราะ
ตรวจพบปริมาณสารพิษละลายอยูส่ งู เหตุการณ์นเี้ องชุมชน
ได้ร่วมกันก�ำหนดมิให้ท�ำเกษตรบนพื้นที่สูงและห้ามการใช้
สารเคมี ถึงวันนีน้ ำ�้ ในหมูบ่ า้ นสะอาดดืม่ ได้ พบสัตว์และแมลง
ที่เป็นตัวชี้วัดส�ำคัญคือ กว่าง แมงปอ และหิ่งห้อย

หันไปมองในนาข้าวเป็นนาอินทรีย์
ทีม่ ที างเดินไม้ไผ่รวกให้เข้าไปเดินเล่นได้
เหนือผืนนาเต็มไปด้วยแมลงปอนับร้อย
นั บ พั น กางปี ก บางร่ อ นไปร่ อ นมาท� ำ
หน้าทีก่ ำ� จัดแมลงศัตรูพชื ตามธรรมชาติ
เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ
นอกจากนีช้ มุ ชนยังรักษาภูมปิ ญ
ั ญา
การสานไม้ ไ ผ่ ซึ่ ง น� ำ มาจากแปลง
สวนไม้ไผ่รวก รวมพื้นที่กว่า 500 ไร่
หั ต ถกรรมเหล่ า นี้ มี ทั้ ง งานสานก๋ ว ย
สานสุม่ ไก่ และงานจักสานอืน่ ๆ ช่วยสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน
ทุกวันศุกร์จะมีตลาดนัดที่ชาวบ้าน
น�ำผลผลิตในชุมชนมาวางขาย และคนจาก
ในเมืองพะเยา ชุมชนใกล้เคียง นักท่องเทีย่ ว
สามารถไปเยี่ยมเยือนชุมชนได้
โฮมสเตย์ทบี่ า้ นดอกบัว ประมาณ 20 หลัง สามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วได้สงู สุด 200 คน อัตราค่าทีพ่ กั ประมาณ 200500 บาทต่อคืน และมีบริการอาหารท้องถิ่นให้ได้ลิ้มชิมรส
บ้านดอกบัวเป็นตัวอย่างของชุมชนขนาดกลางใกล้เมือง
ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม ผู้คนด�ำรง
ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย หากแต่เป็น “ต้นแบบ” ที่ดึงดูดให้
คนต่างถิ่นอยากเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อ
ก็ได้ ไม่ว่าจะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารและจัดการ
ทรัพยากร ดิน น�้ำ ป่า การปลูกพืชผักสวนครัว การท�ำปุ๋ย
หมักปุย๋ อินทรีย์ การท�ำเตาแกลบชีวมวล การสร้างฝายแฝก
การเพาะเลี้ยงด้วงกว่าง
หรือจะเพียงผ่านมาพักแรมเพือ่ สัมผัสกับความเรียบง่าย
แต่งามตราตรึง ชุมชนแห่งนี้ก็เป็นจุดหมายที่น่าจะมาให้ถึง
สักครั้งหนึ่ง
ผูส้ นใจท่องเทีย่ วชุมชนบ้านดอกบัว สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบาล บุญก�้ำ ผู้ ใหญ่บ้าน โทร. 08-2895-7321

ศิลปะ - วรรณกรรม
#คนสานฝัน

• เรือ่ ง : นิรนั ศักดิ์ •

“พิบลู ศักดิ์ ละครพล” ได้รบั
รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
งานเขียน ครัง้ ที่ 15 ประจ�ำปี
2556 จากผลงานชุด “ริมฝัง่
แม่ น�้ ำ หั ว ใจสลาย” ซึ่ ง เป็ น
บทบันทึกในรูปแบบความเรียง
ที่ ส ะ ท ้ อ น ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทีบ่ า้ นเกิดใน อ.แม่ใจ จ.พะเยา
โดยทีไ่ ม่อาจจะต้านทานกระแส
แห่งการพัฒนา เขาได้ถา่ ยทอด
ถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เป็น
ประจักษ์พยานให้เห็นว่า ในนาม
ของความเจริญได้เปลีย่ นความ
รุ ่ ง โรจน์ ใ ห้ เ ป็ น ความรุ ่ ง โรย
โดยเฉพาะธรรมชาติ ที่ เ คย
งดงามและวิถชี วี ต
ิ ทีเ่ รียบง่าย
ของชุมชนนัน้ อย่างไร

โลกสีเขียวของ

ยุคสมัยสีเทา
เก่า กับ ใหม่ ในวันนี้ “พอดี” ไหม
พอโปร่งใจ คลายร้อนรุก ผ่อนทุกข์ถม
พอห่างไกล ไซเรนก้อง ร้องระงม
พอใจร่ม ยินน�้ำลอด กอดภูผา
ชอบธรรมชาติ ไม่วาดแต่ง แสงสีสวย
ไม่ต้องรวยความเจริญ แบบเสื่อมค่า
วัดความสุขมวลรวมคน-ด้วยราคา
เบิกบ้านป่า หน้าตาเปลี่ยน ไปเหมือนเมือง
เมืองเหมือนเมือง เมืองเมามั่ว ถ้วนทั่วแล้ว
จิตใจคน คงไม่แคล้ว จะวางเขื่อง
โลกไร้สายศิวิไลซ์ ไฟรุ่งเรือง
ทรัพยากร โลกหมดเกลี้ยง เมืองล่มโลก!

พิบูลศักดิ์ ละครพล

“พิบลู ศักดิ์ ละครพล”
หากย้ อ นมองเส้ น ทางชี วิ ต ของพิ บู ล ศั ก ดิ์
ละครพล แล้ว ผลงานของเขามีหลากหลายมาก
ทั้งงานเขียน ภาพเขียน และดนตรี นับตั้งแต่ปี
2513 จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พิบูลศักดิ์ก็ยัง
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นนักเดินทางที่ท่องไป
เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ แ ละซึ ม ซั บ เรื่ อ งราว
ตามสถานที่ต่างๆ อย่างไม่หยุดหย่อน
พิบลู ศักดิ์ ละครพล เกิดเมือ่ ปี 2493 ที่ อ.แม่ใจ
จ.พะเยา เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน
ดรุณวิทยา ชัน้ มัธยมทีโ่ รงเรียนศิรมิ าตย์เทวี อ.พาน
จากนั้นได้เรียนอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ก่อนจะไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทวี่ ทิ ยาลัยครูเชียงใหม่
ปี 2517 และสอบบรรจุ เ ป็ น ครู ส อนหนั ง สื อ
ในเวลาต่อมา จนถึงปี 2520 จึงตัดสินใจลาออก
จากอาชีพครูเพื่อเขียนหนังสืออย่างจริงจัง
ตลอดเส้ น ทางการเป็ น นั ก เขี ย น เขาได้
รังสรรค์ผลงานที่มีทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี
วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี โดยมีอีกหนึ่ง
นามปากกาคือ “มาชา” ส�ำหรับเขียนงานประเภท
กวีไร้ฉนั ทลักษณ์หรือกลอนเปล่า นอกจากนีแ้ ล้ว
ในช่วงเวลาหนึง่ ยังเป็นเจ้าของและเป็นบรรณาธิการ
หนังสือ “สู่ฝัน” อีกด้วย
ผลงานเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้ประดับไว้ในบรรณพิภพได้แก่ รวมเรือ่ งสัน้ ชุด ถนนสีแดง ใครสักคน
ที่จะรัก แล้วจะเก็บดอกไม้มาฝาก เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว เพลงรักช่อดอกไม้
วันรักผลิบาน ความรักจะอยู่กับเรา การกลับมาของความฝันสีขาว
รวมบทกวีชุด ดอกไม้ถึงคนหนุ่มสาว, บทกวีจากภูเขา ถนนแห่งแสงตะวัน แด่หนุ่มสาว
แสวงหา เพลงเมฆฟ้าคราม หน้าต่างดอกไม้ ข้าคือผู้พเนจรร่อนเร่ของสายธารสีน�้ำเงิน
ขลุ่ยหญ้า ฟ้ายังมีที่ว่างให้เธอวาด หมู่เมฆในฤดูร้อน ถนนแห่งแสงตะวัน
ผลงานนวนิยาย เช่น หุบเขาแสงตะวัน ขอความรักบ้างได้ไหม ทุ่งหญ้าสีน�้ำเงิน
นกสีฟ้า ชูมาน หน้าต่างสายลม ปลอบโยนดวงใจ รักนี้ชั่วนิรันดร์ กระโจมดาว บ้านดวงใจ
รวมถึงงานเขียนวรรณกรรมเยาวชน ท่องเที่ยววันหยุด ปุยฝ้ายเด็กดี ทุ่งโล่งดงลึก
รักในคืนหนาว วัยฝันวันเยาว์

เช่นเดียวกับงานเพลง ไม่ว่าจะเป็นชุด มาชารี บทเพลงของคนเดินทาง ทอรักถักฝัน
เส้นผมสีเทา ที่คิดถึง ในนามของความรัก
ดังนั้น จากตัวอย่างผลงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตน
และการสร้างสรรค์ผลงานของพิบูลศักดิ์ได้เป็นอย่างแจ่มชัด
นอกจากวรรณศิลป์ที่งดงามแล้ว สิ่งที่ปรากฏอย่างโดดเด่นอยู่ในผลงานของพิบูลศักดิ์
ก็คือ การสะท้อนให้เห็นความดีงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคนและสังคม
คุณค่าที่ได้หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ตอบสนองความจ�ำเป็นและความต้องการ
พื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ จนถึงระดับจิตวิญญาณ โดยผลงานหลายเรื่องได้กระตุ้นให้เกิด
จิตส�ำนึกและให้ตระหนักถึงการรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้ เปีย่ มด้วยความสะเทือน
อารมณ์และมีวรรณศิลป์ที่ดียิ่ง
ปัจจุบันพิบูลศักดิ์ ละครพล ยังเป็นนักเดินทางและสร้างผลงานเขียนอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็บันทึกความงามของโลกเป็นภาพวาดสีน�้ำภาพแล้วภาพเล่า
ผมมองโลกตามความเป็นจริง มิได้มองโลกแง่ร้าย
เพียงแต่ความเป็นจริงบนโลกใบนี้ นับวันจะเลวร้าย
ผู้คนละโมบโลภมากขึ้นเรื่อยๆ บริโภคกันเกินพอ
ทรัพยากรโลกร่อยหรอ ลงทุกที
ขณะที่โลกเพิ่มความแล้งร้อน
ขณะความสุขของประชากรโลกลดลง
ความร�่ำรวยของนายทุนโลกกลับเพิ่มขึ้น
ความโลภราวโรคระบาด
“ทุนนิยมโลกเสรีผูกขาดจะต่างอะไรกับเผด็จการนาซี”
เศรษฐกิจแบบพอดี พอเพียง ส่งเสียงกระซิบ
เด็กน้อยผอมโกรกท�ำตาปริบ-ปริบ
“นั่นใครนอนกินเค้กพุงโย้อยู่คนเดียว
ขณะคนในหมู่บ้านแห้งเหี่ยวหัวโต รอวันตาย”
พิบูลศักดิ์ ละครพล
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑
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