
หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2558

• ป่า เพื่อ ชีวิต Forest for Lives
• เครือข่ายภาคใต้หนึ่งเดียว ครั้งที่ 8 พัทลุง
 “เลปลูกป่า นาทำาสวน ควนทำาเล”
• ฟื้นป่า ด้วยความรู้คู่ภูมิปัญญา
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• “โก้งโค้ง” ภูมิปัญญา
 วัดความ สูงของคนโบราณ
• โซล่าเซลล์ แสงแห่งอนาคต
• กิจกรรม “Kid - เขียน - Camp” ครั้งที่สอง



	 การเปรียบเทียบอาจช่วยสร้างความเข้าใจดีขึ้นเช่น 

ฟองน�้าเมื่อถูกบีบ	มันจะย่นเปลี่ยนสภาพ	เมื่อปล่อยมือ	

ฟองน�้าก็จะคืนสู่สภาพเดิม	ยางยืดเมื่อเราดึง	มันจะยืดตัว 

เมื่อเราปล่อย	มันจะหดกลับสู่สภาพเดิมหรือสภาวะปกติ 

	 การคืนกลับสภาพเดิมโดยยังคงลักษณะเป็นฟองน�้า	

เป็นยางยืด	คือสิ่งที่เรียกว่ารีซีเลียนซ์	และต้องไม่ลืมว่า 

ฟองน�้ายางยืดมีสารประกอบที่ท�าให ้ตัวมันมีสมบัติ 

ในการคืนตัวสู่ภาวะปกติได้

	 มองไปที่สังคมใกล้ตัว	เราจะเห็นรีซิเลียนซ์อยู ่ใน

ระดับหนึ่ง	ไม่ว่าจะเกิดน�้าท่วม	น�้าแล้ง	หรือเหตุที่มา 

กระทบใดๆ	สุดท้ายก็คืนกลับสภาวะเดิม	โดยมีการเยียวยา 

ต่างๆ	อย่างเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อปี	2554	มีปฏิบัติ

การหลายอย่างที่ท�าให้เรารอดมาได้	ทั้งความช่วยเหลือ

จากข้างนอก	การช่วยเหลือตัวเอง	น�ามาสู ่ภาวะปกติ

ภายในปีเดียว	จากนั้นก็มีการวางแผนป้องกันระดับรัฐ	

การเตรียมความพร้อมระดับชุมชน	ครัวเรือน

จากแผนที่ประเทศไทย	(ชัชวัสส์	คติพิพัฒน์พร	และ 

วรรณวณัชสุดจินดา1)	แผ่นดินที่เคยห่างจากฝั ่งทะเล 

ประมาณกิโลเมตรเศษ	บัดนี้หายไปเพราะน�้าทะเล 

กัดเซาะเข้ามาเป็นระยะทางกว่า	13	กิโลเมตร	มองเห็น 

แนวเสาไฟฟ้าอยู่ไกลๆ	ในทะเล	โรคระบาดใหม่ๆ	ในพืช 

ในคน	ภัยก่อการร้ายและความขัดแย้งในระดับต่างๆ 

ที่มีผลมาจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ	ผลกระทบ 

เหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	เพราะสาเหตุที่ท�าให้โลกร้อน 

เกินก�าลังของธรรมชาติที่จะจัดการได้ทันเวลา

	 แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสัญชาตญาณการดิ้นรนเพื่อ 

ความอยู่รอด	เป็นลักษณะที่เรียกว่า รีซิเลียนซ์ (Resilience) 

ค�านี้คงจะแปลไทยตรงตัวได้ยาก	ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์นี้ 

แต่มีผู ้ให้ความหมายว่า รีซิเลียนซ์คือ ความสามารถ 

กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพปกติหลังจากมีสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 

ไปขัดขวางสภาพปกติของมัน หรือหลังจากสิ่งขัดขวาง

หมดไป (วรากรณ์	สามโกเศศ2) 	 รอบตัว เราทุกวันนี้ ล ้ วนมีสิ่ งคุกคามมากมาย 

อันเป็นผลจากสภาวะอากาศเปลี่ยน	อากาศที่เรารู้สึกว่า

ร้อนขึ้นกว่าสมัยเมื่อเราเด็กๆ	ถ้าดูกันที่ตัวเลข	ในช่วง

กว่าสี่แสนปีของการเกิดมนุษย์โฮโมเซเปียนส์หรือมนุษย์

ปัจจุบัน	อุณหภูมิก็เพ่ิมสูงข้ึนแค่	1-2	องศาเซลเซียส 

เท ่านั้นเอง	แต่กลับมีผลกระทบมากมายอย่างที่ เรา

ได้ยินด้วยความตระหนก	ทั้งเรื่องน�้าแข็งขั้วโลกที่ละลาย 

ส่งผลให้สัตว์ท่ีอาศัยอยู ่บริเวณนั้นอดอยากจนถึงตาย 

และอาจสูญพันธุ ์	 เมืองที่อยู ่ ริมฝั ่งทะเลเผชิญหน้ากับ 

ภัยพิบัติที่ยืดเย้ือ	เช่น	ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 

ต.แหลมฟ้าผ่า	อ.พระสมุทเจดีย์	จ.สมุทรปราการ 

การกัดเซาะชายฝั ่งท�าให้บ้านหมู่	8	หายไป 2
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 ผลกระทบจากการลักลอบตัดไม้ส่งผลให้ล�าห้วยแห้งขาดแคลนน�้าชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา จึงรักษาป่าไว้ “ผลิตน�้า” ชุมชนมีรายได้ 
จากการจักสานไม้ไผ่เป็นเข่ง สุ่มไก่ ซึ่งเดิมอาศัยไม้ไผ่จากป่าก็สร้าง “สวนไม้ไผ่” ข้ึนในครัวเรือน มีการจัดสรรพื้นท่ีสาธารณะและ 
สละพื้นที่ส่วนตัวเพื่อท�าสวนไม้ไผ่รวกที่กว้างถึง 500 ไร่และสร้างกติกาปลูกเสริม การตัดใช้ในหมู่สมาชิก

 กลุ ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก 
อยู่บนเกาะช้าง จ.ตราด ใช้กลไกการด�าเนินงานเพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วมในชุมชนเริ่มด้วยการขายหุ ้นเพื่อน�าเงิน 
มาลงทุนในกิจกรรม แบ่งผลก�าไรให้กบัสมาชกิและกนัไว้ 
ใช้ในการบริหารกลุ่มซ่อมแซมเรือ สงเคราะห์คนชราและ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เสน่ห์การท่องเที่ยวของที่น่ีคือ “ขายความเงียบ” โดยการ 
นั่งเรือฟังเสียงธรรมชาติและเที่ยวชมป่าชายเลนโดยใช้ 
“เรือมาด” เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ส่วนเรือคายัค 
มีไว้ส�าหรับการท่องเที่ยวแนวผจญภัย

 เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องน�้าแล้งตั้งแต่ต้นเหต ุ
นางสวิ งทองและนายหมอก กุดวงค ์แก ้ว 
จ.สกลนครได้เปล่ียนนาร้างให้เป็นป่า หวังให้ 
รากต้นไม้ใหญ่ท�าหน้าที่ดูดซับน�้าตามความเชื่อ 
ของบรรพบุรุษ จึงหาพันธุ ์ ไม ้ป ่าหลายชนิด
มาปลูกกระจายไว้ 10 ปีผ่านไปต้นไม้เติบโต 
ไม ้ที่กินได ้อีกมากมาย เกิดป ่า “ส�าปะป ิ” 
หรือป่าผสมผสานในภาษาอีสาน เมื่อขุดหาน�้า 
พบว่ามีน�้าผุดข้ึนในพื้นท่ี สามารถใช้น�้าท่ีผุด 
ขึ้นมานี้เป็นแหล่งน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค
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ปรับปรุงจากบันทึกกระบวนการทำางาน

ชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ, มูลนิธิรักษ์ไทย4

Resilience Model
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน

ความขัดแย้ง
(ภายใน/ภายนอก)

วิกฤติเศรษฐกิจ
/กระแสทุนนิยม

ภัยอื่นๆ

ความสามารถในการ
ลดแรงกระเเทก

คน ชุมชน ป่า

	 ในสังคม	ชุมชน	หรือในผืนป่าต่างๆ	รีซิเลียนซ์จึงเป็นสิ่งที่	“สร้าง”	ขึ้นได้จากบทเรียนที่ผ่านมาสร้างเพื่อ 

ให้เกิดทักษะในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดซ�้ารอยเราต้องมีรีซิเลียนซ์ในหลายลักษณะเพื่อการปรับตัวและตั้งรับ 

แต่ถ้าไม่มี ก็สร้างขึ้นมาได้เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที (สมศักดิ์	สุขวงศ์	:	2558)

	 ดร.จูดิธ	โรดิน	(Judith	Rodin)	ประธานมูลนิธิ 

ร็อคก้ีเฟลเลอร์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย	

และอาจารย ์สอนวิชาจิตวิทยา	มหาวิทยาลัย เยล	

สหรัฐอเมริกา	กล่าวไว ้ในหนังสือ	The	Resi l ience 

Dividend	(2013)	ตอนหน่ึงว่า	การสร้างรีซิเลียนนับเป็น

สิ่งท่ีมีความส�าคัญสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์	เพราะมี

ปัจจัย	3	อย่าง	ที่เป็นแนวโน้มมีอิทธิพลต่อความเป็นไป

ของโลกในอีก	10	ปี	ข้างหน้า	ได้แก่

 1. อัตราการขยายตัวของมนุษย์ ที่จะพุ ่งสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว	จากจ�านวนประชากรโลก	7	พันล้านคน	

จะเพิ่มเป็น	9	พันล้านคน	ในช่วงกลางศตวรรษที่	21 

 2 .  การ เปลี่ ยนแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศและ

ปรากฏการณ์โลกร้อน	ที่ส่งผลกระทบมากในช่วงกว่า 

20	ปีที่ผ่านมาและยิ่งจะส่งผลหนักขึ้นในอนาคต	นอกจาก

จะส ่งผลกระทบต ่อระบบนิ เวศทางธรรมชาติแล ้ว 

ยังคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม	พบว่าปัจจัยต่างๆ	

ที่เกิดจากอากาศที่ร้อนข้ึนเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตประชากร

ชาวอเมริกันรวมจ�านวนมากกว่าคนที่เสียชีวิตจากภัย

ธรรมชาติทั้งหมดรวมกัน	ผู้เชี่ยวชาญยังบอกว่าในอนาคต	

ความร้อนจะมากขึ้นจนมีคนตายเพิ่มขึ้น

 3. โลกาภิวัฒน์	จะท�าให้เหตุการณ์ไม่ดีในท่ีหนึ่งไป

สู่อีกท่ีหนึ่ง	หรือน�าไปสู่เหตุการณ์ไม่ดีในเรื่องอื่นๆ	ได้

อย่างง่ายดายและรวดเร็วข้ึน	ทั้งปัญหาผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม	โรคติดต่อใหม่ๆ	หรือภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า	

economic	shock	

	 โลกไร้พรมแดนเชื่อมต่อสังคม	เศรษฐกิจ	และ

ส่ิงแวดล้อม	ท�าให้ปัจจัยทั้งสามเกิดบ่อยขึ้น	รุนแรงขึ้น	

อันตรายมากขึ้น	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้คนจ�านวนมากจน

เกิดเป็น	“ความเครียดเรื้อรัง”	(chronic	stresses)	ที่จะส่ง

ผลเสียต่อเนื่อง	ดร.โรดิน	ทิ้งท้ายในหนังสือว่า	“อย่าหลอก

ตัวเองอีกต่อไปว่า	ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ	จะกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติเช่นเดิม”	เพราะมันจะไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน	เราจะ

แพ้	หากคิดแต่จะทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู	่เพื่อฟื้นฟูวิกฤต	ิ

 แต่แนวทางที่ถูกต้องคือการใช้รีซิเลียนซ์ที่มีอยู ่

ในสัญชาตญาณของมนุษย ์ เพื่อเรียนรู ้และปรับตัว 

เป็น “การซ่อม” ที่ผนวกกับ “การสร้าง” และ “การเสริม” 

เพื่อให้เป็น “ภูมิต้านทาน” นี่ต่างหากจะเป็นการป้องกัน

และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด	 ซ่ึงเกิดได้ในเชิง 

รูปธรรม	เช่น	ระบบนิเวศมีการฟื ้นตัวอย่างเห็นได้ชัด 

หรือมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีนวัตกรรม	มีเครื่องมือ

อ�านวยความสะดวกเพื่อป้องกันภัย	ส่วนในเชิงนามธรรม	

ก็พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีความรักความสามัคค	ี

ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน	ซึ่งที่ส�าคัญคือ	รีซิเลียนซ์ท�าให้เกิด

ความคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือรับมือภัย	ซึ่งไม่ใช่เพียงเพ่ือ

กลับเข้าสู่สภาวะปกติเท่านั้น	แต่ต้องกลับไปอยู่ในสภาวะ

ที่ดีกว่าเดิมด้วย

	 แนวโน้มของสังคมโลกรวมทั้งบ้านเรา	คือปรับตัว 

ไปสร้างมาตรการเชิงรุก	แทนที่จะเป็นการรับมือกับปัญหา	

ส่งเสริมการสร้างรีซีเลียนซ์ให้เป็นแผนปฏิบัติการที่เป็น

จริง	ทั้งระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	สนับสนุนมีการท�างาน

เชิงบูรณาการ	และเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วม	โดยยึดหลักการ	ปฏิญญากรุงเทพเพ่ือลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ (Bangkok	Declaration	on	Disaster	Risk 

Reduction	in	Asia	and	the	Pacific	2014)	ที่มีสาระ

ส�าคัญคือ	“ส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ชุมชนพร้อมรับ

และฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ	ส่งเสริมการลงทุนของภาค

เอกชนในการลดความเสี่ยง	และเสริมสร้างความต้านทาน 

ภัยพิบัติ	และผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”

แล้วการสร้างรีซีเลียนซ์ในป่าชุมชนจะทำาอย่างไร?

	 ป่าชุมชนมีบทบาทในการปรับตัวของชุมชน	ช่วย

ลดผลกระทบและความเสี่ยงของชุมชนที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การพังทลายของดิน

เมื่อเกิดฝนตกหนัก การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ฯลฯ เป็น

กลไกส�าคัญของความมั่นคงทางอาหารที่ชุมชนเข้าไป

เก็บหาผลผลิตจากป่าเพ่ือการยังชีพและสร้างรายได้ 

รวมถึงเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ

ให้สถาบันชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทุนทางสังคม

ได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างและสะสมภูมิปัญญาในด้าน

ต่างๆ รวมไปถึงการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม (สมหญิง สุนทรวงษ์ :	

2557 
5)

3

 ชุมชนตำาบลจอมศรี จ.อุดรธานี มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำานวน 3,100 ไร่ มีหนองนำ้า ป่าทาม ป่าบก 
ด้วยความอุดมสมบรูณ์ทำาให้ชาวบ้านบางกลุม่เข้าไปทำานาปรงัในป่าทาม และมชีาวบ้านส่วนหนึง่ทีเ่ข้าไม่ถงึ 
แหล่งทรัพยากรทำาให้เกิดความขัดแย้ง ชุมชนแก้ไขโดยจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการท่ีดิน” 
เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จัดการที่นาและเเหล่งนำ้าในป่าทาม ให้มีสิทธิใช้เท่าเทียมกัน



	 ตั้งแต่ทศวรรษ	2520	เป็นต้นมา	สถานการณ์

ป่าไม้รุนแรงอย่างต่อเนื่อง	พื้นที่ป่าลดลงทั้งจากการ

สัมปทานตัดไม้	การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ	ฯลฯ	

ความรุนแรงที่เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในประวัติศาสตร์

ป่าไม้เมืองไทยคือ	เหตุการณ์ภัยพิบัติเม่ือวันที่	22	

พฤศจิกายน	2531	น�้าป่าไหลบ่าอย่างรุนแรง	พร้อม 

พัดพาดนิโคลนและท่อนซงุจ�านวนมหาศาล	โถมลงมา 

ทับถมบ้านกะทูนเหนือ	อ.พิปูน	และบ้านคีรีวง 

อ.ลานสกา	จ.นครศรีธรรมราช	ความสูญเสียครั้งนั้น

ท�าให้รัฐบาลหันกลับมาทบทวนการบริหารจัดการ

ป่าไม้อย่างจริงจัง	น�ามาสู่มติคณะรัฐมนตรีในการ

ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศในปีถัดมา	

	 เด็กๆ ที่เป็นสมาชิก “กลุ่มลูกขุนน�้า” แห่งบ้านคีรีวง	

จ.นครศรีธรรมราช	(กลุ่มเยาวชน	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	

ปี	2556)	เล่าว่า	ตอนเกิดภัยพิบัติครั้งนั้น	พวกเขายัง

ไม่เกิด	แต่ฟังเรื่องราวจากพ่อแม่และเครือญาติ	เด็กๆ	

สัมผัสถึงความกลัวในค�าบอกเล่าแม้จะผ่านมาแล้ว	28	ปี	

หลังภัยพิบัติไม่นานนัก	นักธรณีวิทยาที่เข้ามาส�ารวจ

วิจัยแนะน�าชาวบ้านย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืน	เพราะที่ตั้งของ

ชุมชนไม่ปลอดภัย	หลายครอบครัวสูญเสียที่ท�ากิน	และ

สายน�้าก็เปลี่ยนทิศทางผิดไปจากเดิม	แต่ชาวบ้านยืนยัน

จะอยู่ที่เดิม	พวกเขาช่วยกันฟื้นป่าเพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร 

ขุดคลองและลอกตลิ่งให้กว้างขึ้นเพื่อให้น�้าไหลสะดวก	

	 จดัการ	“เยบ็ภเูขา”	ทีม่รีอยร้าวด้วยการใช้หนงัสติ๊ก 

ยงิลกูไทรทลีะลกูให้เข้าไปตกในป่าบนภเูขา	หาอาชพี

เสรมิเพือ่ทดแทนรายได้	ฟ้ืนสวนสมรม	และใช้สัจจะ 

ออมทรพัย์ในการฟ้ืนการออม	เป็นการใช้ความซือ่สตัย์	

เพราะเอกสารที่เป็นหลักฐานการเงินของทุกครัวเรือน

หายไปกับน�้าท่วม	ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์บ้านคีรีวง 

ยังด�าเนินการและมีเงินหมุนเวียนกว่า	50	ล้านบาท 

เป็นการท�างานที่ใช้เวลา	แต่ชาวบ้านปรับตัวได ้

และสร้างเยาวชนคนรุ ่นใหม่ในช่ือกลุ ่มลูกขุนน�้า 

เพื่อรับงานต่อ	เช่น	การท�าแผนที่เสี่ยงภัย	ผลิตสื่อ 

รณรงค์และเฝ้าระวงัภยั	การอบรมหลักสูตร	“หนึ่งต�าบล 

หนึ่งกู้ชีพกู้ภัย”	งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยเด็กและเยาวชน	ทั้งการปรับตัว 

เรื่องอาชีพ	การวางแผนเตรียมความพร้อม	และ 

สร้างคน	นับเป็นกระบวนการสร้างรีซีเลียนซ์ทั้งสิ้น

	 ทุกวันนี้	บ ้านคีรีวงได ้รับกล ่าวขานในโลก

ออนไลน์ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศล�าดับต้นๆ 

แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเดินทางไปชิม

ผลไม ้รสชาติดีจากสวนสมรม	ทั้ งมังคุด	 เงาะ 

ทุเรียน	ลองกอง	อุดหนุนสินค้าชุมชนที่เกิดจาก 

กลุ่มอาชีพต่างๆ	ลงเล่นน�้าในล�าธารใสเย็น	ปิดท้าย

ด้วยอาหารปักษ์ใต้รสจัด	และพักผ่อนในโฮมสเตย์

ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย	หายใจเต็มปอด

ป่าในชมุชน “ลกูโลกสเีขียว” การสร้าง รีซเีลียนซ์ สู่ระบบภูมิต้านทาน
	 ตลอด	17	ปีของ	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	เราค้นพบว่าผู้เป็นต้นแบบต่างๆ	ล้วนมีรีซีเลียนซ์อยู่ในตัว	ส่วนใหญ่จะ	“สร้าง”	ข้ึนด้วยความพากเพียรภายหลังเผชิญ 

สถานการณ์รุนแรง	ต่อมาปรับปรุงจนกลายเป็นเกราะคุ้มกันภัยและยังไม่หยุดค้นหารูปแบบ	วิธีการใหม่ๆ	เพื่อบ่มเพาะสร้างเป็นระบบภูมิต้านทาน	ระหว่างการท�างาน 

ก็เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่เป็นความรู้มีคุณค่า	สามารถสกัดเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้	

	 ในท่ีนี้	ขอน�าตัวอย่างการสร้างรีซีเลียนซ์ที่เก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติในภาคใต้มาเล่าสู ่กันฟัง	เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เพื่อนลูกโลกสีเขียว	เพราะภัยพิบัต ิ

จะเป็นสถานการณ์ที่เราจะเผชิญหน้ากันมากขึ้น

	 เดือนมีนาคม	2554	 เกิดภาวะฝนตกหนักนอก

ฤดกูาลในหลายจงัหวัดภาคใต้	ตกหนกัตดิต่อกนัโดยไม่หยุด 

ทั้งวันและหลายวัน	โดยในพื้นที่บ ้านหน้าถ�้า	หมู ่	13	

ต.ท่าอุแท	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	สามารถ 

วัดปริมาณน�้าฝนได้มากกว่า	1,500	มิลลิลิตร	โชคดีที ่

ชาวบ้านมกีารรวมกนัเป็น กลุม่อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้คลองคราม 

(รางวัลลูกโลกสีเขียว	ปี	2542	และรางวัล	“สิปปนนท์ 

เกตุทัต”	รางวัลแห่งความยั่งยืน	ปี	2549)	เป็นแกนน�า 

ในการดูแลรักษาผืนป่ากว่า	25,000	ไร่	

	 วันที่	28	 มีนาคม...ช้ันดินและหินในพ้ืนที่มีการ 

เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาประกอบกับมีฝนตกหนัก 

ติดต่อกันหลายวัน	ปริมาณน�้ามาก	และช้ันดินอุ้มน�้าไว้

 “...ได้ยินเสียงกึกก้องมาจากน�้าตก เห็นหินกับโคลน 

ก�าลงัไหลลงมา ชาวบ้านวิง่หนกีนัไม่คดิชีวติ วิง่ไปตามสนัเขา 

แบบไม่รู้ทิศทาง ทั้งที่เป็นเส้นทางที่เราเดินป่ากันประจ�า 

คดิอย่างเดยีวว่าหนีให้พ้นจากเสยีงดงัๆ น้ันให้ไกลทีส่ดุ...” 

 “....ตอนที่พาคนข้ามคลอง ก็เอาเชือกเส้นใหญ่ 

ผูกต้นไม้ไว้สองฝั่ง แล้วไต่เชือกข้ามกันไป เอาตาข่ายมา

ผูกเป็นถุง ให้เด็กเข้าไปอยู่ในถุงแล้วชักรอกข้ามคลอง 

ระหว่างชักรอก พ่อแม่ก็ยืนร้องไห้จนสติแตกไปหลายคน 

แต่ก็ปลอดภัยกันดีทุกคน...”

	 ชาวบ้านหน้าถ�้าเล่าถึงเหตุการณ์ด้วยน�า้เสียงตื่นเต้น	

เวลาผ่านไปความกลัวละลายกลายเป็นเสียงหัวเราะ	

	 หลังเหตุการณ์ดินถล่ม	ชุมชนได้ร ่วมกับมูลนิธิ

ชัยพัฒนา	ท�างานวิจัยใน	“โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นท่ีสูงชันตาม

แนวพระราชด�าริ	(มูลนิธิชัยพัฒนา)”	โดยการตั้งโจทย์วิจัย

และศึกษาข้อมูล	4	ด้าน	ได้แก่

จนเต็มที่	ท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลากพร้อม

ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านเรือน	ถนนและ 

ที่ดินท�ากิน	จนชาวบ้านต้องอพยพหนีตาย

กันอลหม่าน	ชาวบ้านเล่าว่า4



	 วิเคราะห์ตัวตน...คนหน้าถ�้า	 เป็นการวิเคราะห์ 

	 ประสบการณ์และระบบการจัดการของชุมชน	ศึกษา 

	 ชุมชนเพ่ือทบทวน	เรียนรู้	วิเคราะห์	ตั้งค�าถามและ 

	 หาค�าตอบให้ตัวเอง	ศึกษาการปฏิบัติตัวเป็นราย 

	 ครอบครัว	รวมถึงการสังเกตธรรมชาติใกล้ตัว

	 เรียนรู้ศักยภาพของธรรมชาติในการฟื้นตัวเอง	และ 

	 น�าความรู้จากธรรมชาติมาใช้แก้ปัญหา	เป็นการ 

	 ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของที่ดิน	ต้นไม้	และ 

	 สัตว์น�า้	และการวัดรากไม้เพื่อค�านวณศักยภาพการ 

	 ยึดเกาะดิน	และป้องกันดินทลาย	(ศึกษาจากต้นไม ้

	 ที่ล้ม	ลอยมาตามน�้าไม้ธรรมชาติบริเวณดินถล่ม 

	 หรือใกล้เคียง	ไม้ริมน�้า	และไม้ท่ีปลูกในสวนสมรม 

	 ทั้งไม้ป่าและ	ไม้ผล)

	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	ด้วยการใช้กระสอบมีปีก 

	 ในการป้องกันดินถล่มร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก

	 การบูรณาการและสร้างระบบการเตือนภัย	โดยการ 

	 ใช้วิทยุสื่อสาร

	 ผลการวิจัยสรุปว่า	รีซีเลียนซ์ของชาวบ้านหน้าถ�้า 

เกดิจากความเป็นเครอืญาต	ิทีอ่พยพมาจากนครศรธีรรมราช	

เข้ามาใช้ชวีติรุน่บกุเบกิชมุชนร่วมกนั	มีความรกั	ความเข้าใจ 

ความเห็นอกเห็นใจ	ที่เคยยากล�าบากมาด้วยกัน	ผ่าน

การปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศที่มาอยู่ใหม่	ร่วมต่อสู้

และรักษาป่าและที่ดินท�ากินมาด้วยกันนานกว่า	20	ปี 

องค์ประกอบเหล่าน้ีจึงท�าให้จัดการตัวเองได้ในยามมีภัย 

	 ธรรมชาติเองก็สร้างรีซีเลียนซ์	จากงานวิจัยพบว่า 

เมือ่เวลาผ่านไปสกัระยะ	จะมีไม้เบกิน�าประเภทกระดุมทอง	

เฟิร์น	หญ้าไม้กวาด	ตามมาด้วยกล้วยป่า	ชาวบ้านอาศัย 

เก็บดอกหญ้าผูกเป็นไม้กวาดส่งขายเป็นรายได้	ระหว่าง

รอพืชผลฟื ้นตัว	มีพืชและสัตว์น�้าบางชนิดลดน้อยลง

หรือหายไป	แต ่ก็ มี อีกหลายชนิดที่ เคยพบเห็นน ้อย 

หรือเคยหายไป	กลับมาใหม่	

	 การสร้างรีซีเลียนซ์จากป่าชุมชน	สามารถท�าได ้

หลากหลายแบบ	เป็นบริการจากป่าที่ เป ็นระบบโดย

ธรรมชาติ	แต่ก็มีหลายครั้งที่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง 

ด้วย	ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการสร้างพื้นที่สีเขียวนั้น

คืออะไร	ซ่ึงจุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือ	อนุรักษ์ป่าเพื่อรักษา

แหล่งอาหาร	ด้วยรูปแบบต่างๆ	ที่เป็นกลยุทธ์น�าไปสู่การ

สร้างระบบภูมิต้านทาน	(สมศักดิ	์สุขวงศ	์:	2558)

	 ย้อนหลังไปครั้งที่พายุไต้ฝุ ่นแฮเรียตพัดถล่ม

แหลมตะลุมพุก	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อปี	2505	ชุมชน

บ้านคลองยา	จ.สุราษฎร์ธานี	(ชุมชน	“รางวัลลูกโลก 

สีเขียว”	ปี	2551	และรางวัล	“สิปปนนท์	เกตุทัต”	รางวัล 

แห่งความยั่งยืน	ปี	2557)	ก็สูญเสียทั้งทรัพย์สิน 

และที่ท�ากินรวมถึงไม้ในป่าที่โค่นล้มลงจ�านวนมาก 

ไม้ล ้มเหล่านี้ภาครัฐเป ิดให้สัมปทานท�าฟืนและ 

ไม้หมอนรถไฟ	และอนุญาตให้ปรับพื้นที่สัมปทาน 

ดังกล่าวกว่า	50,000	ไร่	เป็นโครงการปลูกสวนป่า 

(ปี	2506)ซ่ึงขณะเดียวกันก็ถูกบุกรุกเข้าไปปลูกพืช 

เศรษฐกิจ	จนกระทั่งปี	2531	ชาวบ้านจึงรวมใจกัน 

สร้างป่าชุมชน	ด้วยการสะสมป่าและพื้นที่สาธารณะ 

แหล่งน�้าธรรมชาติ	พื้นที่ชุ ่มน�้าที่ยังเหลืออยู ่	พื้นที่

บุกรุกที่ผู ้บุกรุกยอมคืนให้	แต่ละแห่งเป็นเหมือน 

แผ่นโมเสกชิ้นเล็กชิ้นน ้อยรวมกันเป ็นป ่าชุมชน 

4	แปลง	พื้นที่รวม	398	ไร่	กลายเป็นความภาคภูมิใจ

ของชาวบ้าน	เพราะเป็นป่าผืนสุดท้ายที่มีอยู่ในอ�าเภอ

บ้านนาเดิม

	 ชาวบ้านรักษาป่าไว้เพื่อ	“เก็บ”	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	นายโกมล	เรืองจันทร	์ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า 

ป่าสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ	ช่วยกักเก็บน�้าใต้ดิน 

เพื่อให้แต่ละหมู ่บ ้านมีน�้าบาดาลเพียงพอในการ 

รดสวนผลไม้	ป่ายงัเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์และเป็นห้องเรียน

ธรรมชาตขิองลูกหลาน

	 คนคลองยาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

โดยตรง	ไม่เก็บเห็ด	ไม่ได้หาอาหาร	เพราะแต่ละครัว

เรือนสร้างสวนสมรมไว้รอบบ้าน	ปลูกพืชหลากหลาย

ทั้งพืชหัว	พืชใบ	ไม้ผล	สมุนไพร	พืชอาหารกินได้	รวม

ถึงไม้ใช้สอยต่างๆ	ที่ให้ผลผลิตหมุนเวียนสร้างรายได้

ตลอดทั้งปี	ส�าหรับบ้านคลองยา	สวนสมรม	คือป่า

ชุมชนตัวจริง	เป็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนภาคใต	้

ที่นับว่าเป็นรีซีเลียนซ์ที่บรรพบุรุษได้สอนและสร้างไว้

เป็นตัวอย่างนานมาแล้ว	กระแสพืชเศรษฐกิจท�าให้เรา

ทิ้งของดีๆ	ไป	แต่เวลานี้มีชุมชนหลายแห่งฟื้นกลับมา	

เพื่อเห็นประโยชน์ในการป้องกันภัย	ซึ่งเกิดจากระบบ

รากต่างๆ	ของชนิดต้นไม้ที่หลากหลายในสวนสมรม	

ทั้งยังสร้างระบบอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

อ้างอิง
1 แผ่นดินที่หายไปที่ขุนสมุทรจีน	โดย	ชัชวัสส	์คติพิพัฒน์พร	และวรรณวณัช	สุดจินดา,	นิตยสารผู้จัดการ	360	องศา,	มีนาคม	2554
2 วรากรณ์	สามโกเศศ,	แนวคิด	Resilience	Dividend	เพื่อเมือง,	คอลัมน์อาหารสมอง,	นสพ.กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับวันอังคาร	27	ตุลาคม	2558 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635939#sthash.wweeqWHl.dpuf	(รศ.ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ,	นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร ์
และคอลัมนิสต์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
3 ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ	์ประธานคณะกรรมการจัดการรางวัลลูกโลกสีเขียว,	ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์รีคอฟเพื่อคน-เพื่อป่า
4 โครงการฟ้ืนฟแูละพฒันาศกัยภาพชมุชนประสบภยัสนึามภิาคใต้ของประเทศไทย	Southern	Thailand	Tsunami	Affected	Ares	Rehabilitation	and	Strengthening 
(STAARS),	มูลนิธิรักษ์ไทย
5 สมหญิง	สุนทรวงษ์.	ป่าชุมชน	:	กลไกการตั้งรับปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนและเพื่อป่า,	2557

บทความนี้เรียบเรียงจากข้อมูลในงานสัมมนาวิชาการเร่ือง ป่าเพื่อชีวิต	 Forest	 for	 Lives 

เ พ่ือน�าไปสู่การจัดการภู มิ ทัศน์  เ พ่ือคนเพื่อป่าอย่างยั่ งยืน  เมื่ อวันที่ 	 3  ธันวาคม	 2558 

ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 กรุงเทพฯ	 จัดโดย	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร	์ มหาวิทยาลัย

มหิดล		มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	สถาบันปลูกป่า	ปตท.	และสถาบันลูกโลกสีเขียว
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	 ทุกชุมชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

ภายนอก	ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ	หรือ

วิกฤตเศรษฐกิจ	แต่ละแห่งมีวิกฤติต่างกัน	มีความอ่อน

ไหวต่อผลกระทบต่างกัน	และมีศักยภาพในการรับมือต่อ

วิกฤตแตกต่างกัน	

	 การสร้างรีซีเลียนซ์สู ่ระบบภูมิคุ ้มกัน	ควรเป็น

ศักยภาพส�าคัญของชุมชน	เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้น

ได้บนฐานของทุนมนุษย์	ทุนทางสังคม	ทุนเศรษฐกิจ	

และทุนธรรมชาติ	การสนับสนุนจากภายนอกนับว่า 

เป็นสิง่จ�าเป็น	โดยเฉพาะการผสานองค์ความรู้วทิยาศาสตร์

เข ้ากับภูมิป ัญญาท ้องถิ่น	หรือการประสานความ 

ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ	ในยามเกิดภัยพิบัติ

	 ศักยภาพของชุมชนในการรับมือต่อวิกฤตต่างๆ	

ด้วยการสร้างรีซีเลียนซ์ทั้งระบบสังคมและระบบนิเวศ 

จะช่วยให้	“คนและป่า”	สามารถปรบัตวัรบัการเปลีย่นแปลง 



	 ศาสตราจารย์	ดร.เอ็ดเวิร์ด	วิลสัน	ปรมาจารย์เรื่องความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	ผู้บัญญัติศัพท์ค�าว่าไบโอไดเวอซิตี้	(biodiversity)	หรือที่คนไทย

ใช้ค�าว่า	ความหลากหลายทางชีวภาพ	เคยให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์	(TIME)	

เมื่อปี	2533	ว่า	การท�าลายป่าเมืองร้อน (หรือป่าฝน) เพื่อน�ามาสร้างเศรษฐกิจ 

ไม่ต่างจากการเอาภาพจิตรกรรมในยุคฟื้นฟูวิทยาการ มาเผาท�าฟืนหุงข้าว

	 ยุคฟื้นฟูวิทยาการ	หรือเรเนอซองส์	(ระหว่างคศ.	1450-1600) 

ส�าหรับยุโรป	 เป็นยุคทองของศิลปและวิทยาการที่ เป็นพื้นฐานศิลปะ 

งานออกแบบและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของโลกจนทุกวันนี้	ค�ากล่าว 

ของวิลสันต้องการช้ีให้เห็นคุณค่าของป่าเมืองร้อนท่ีถูกท�าลายอย่างมหาศาล 

นบัเป็นศตวรรษแหง่การท�าลายทรพัยากรธรรมชาตมิากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์

ของมนุษยชาติเพ่ือแลกมาซึ่งเทคโนโลยี	ความสะดวกสบายที่เป็นส่วนหนึ่ง 

ในวิถีชีวิตของเราทุกคน

	 และโลกก็ยังต้องด�าเนินต่อไป	ท่ามกลางผลกระทบที่เกิดจากความ

เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศทีโ่ยงไปถงึปญัหาภยัพบิตัติา่งๆ	ผลกระทบดา้น

สังคมและเศรษฐกิจ	และลักษณะของปัญหาก็มีความซับซ้อนขึ้น	

ป่า เพื่อ ชีวิต
Forest for Lives

	 มลูเหตเุหลา่นีน้�ามาสูก่ารจดังานสมัมนาวชิาการเรือ่ง	ปา่เพือ่ชวีติ Forest 

for Lives : การจัดการภูมิทัศน์ เพื่อคนเพื่อป่าอย่างยั่งยืน	นับเป็นก้าวแรก 

ที่สถาบันลูกโลกสีเขียว	ได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันการศึกษา	และองค์กรด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศ	ในการจดักิจกรรมด้านวิชาการ

เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนความรู้	ระหว่างผลงานวิจัยของนักวิชาการ 

กับความรู้ที่เกิดจากลงมือท�าจริงของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว	ตลอด	17	ปี

ของการด�าเนินงาน	นอกเหนือจากการจัดพิธีมอบ	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”

	 งานสัมมนานี้เป็นความร่วมมือของ	4	องค์กร	ได้แก่	คณะทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	สถาบันลูกโลก

สี เขียว	และสถาบันปลูกป่า	ปตท.	 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวที 

แลกเปลี่ยนและน�าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์	ซึ่งเป็นแนวทาง

การอนุรักษ์ที่จ�าเป็นส�าหรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	ที่สามารถรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภัยธรรมชาติ	

ภัยที่มนุษย์กระท�าต่อธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์กระท�าต่อกันเอง

	 ประเด็นส�าคัญของงานสัมมนานี้	คือการช้ีให้เห็นว่าโลกปัจจุบันเผชิญกับ

ความท้าทายต่างๆ	ท้ัง	(1)	ความผันผวน	(Volatility)	เช่น	ด้านการเงินระหว่าง

ประเทศ	(2)	ความไม่แน่นอน	(Uncertainty)	เช่น	การก่อการร้าย	ภัยธรรมชาติ 

Destroying	rainforest	for	economic
gain	is	like	burning	a	Renaissance

painting	to	cook	a	meal.
Edward O. Wilson

เอด็เวร์ิด	ออสบอร์น	วลิสนั	(Edward	Osborne	Wilson)	ศาสตราจารยด์า้นกฏีวทิยาและชวีวทิยาเชงิอนรุกัษช์าวอเมรกินั	ปจัจบุนัอาย	ุ86	ป	ีทา่นสอนทีม่หาวิทยาลัย

ฮาวาร์ดและมหาวิทยาลัยดุค	ก่อนเกษียณราชการมีผลงานวิจัยและผลงานเขียนตีพิมพ์จ�านวนมากที่มีบทบาทต่อการท�างานอนุรักษ์	ท่านได้รับรางวัลระดับสากล

มากมาย	และเป็นผู้ให้นิยามความหมาย	Biodiversity	หรือความหลากหลายทางชีวภาพ	เมื่อปี	2523
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(3)	ความซับซ้อน	(Complexity)	เช่น	โรคใหม่ๆ	ทั้งในคน	ในพืช	ในปศุสัตว์	

ความคลมุเครือ	(Ambiguity)	เช่นการใชท้รพัยากรธรรมชาตชิองชาตทิีพ่ลกิฟืน้

มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	อาทิ	อินเดีย	จีน	เป็นต้น

	 ในการน�าเสนอยังพบว่า	ปจัจยัท่ีเปน็แนวโนม้จะมีอทิธิพลตอ่ความเปน็ไป

ของโลกอนาคตข้างหน้า	ซึ่ งส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของ

ทรพัยากรธรรมชาต	ิไดแ้ก	่(1)	อตัราการขยายตวัของมนษุยท์ีจ่ะพุง่สงูขึน้อยา่ง

รวดเร็ว	จากจ�านวนประชากรโลกประมาณ	7	พันล้านคน	จะเพิ่มเป็น	9	พัน

ล้านคนในช่วงกลางศตวรรษที่	21	(2)	การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและ

ปรากฏการณ์โลกร้อนที่ส่งผลกระทบมากในช่วงกว่า	20	ปีท่ีผ่านมา	และยิ่ง 

จะส่งผลหนักขึ้นในอนาคต	ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ทางธรรมชาติแล้ว	ยังคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจ	(3)	โลกาภิวัตน์จะท�าให้

เหตุการณ์ไม่ดีในที่หน่ึงน�าไปสู่อีกที่หนึ่ง	หรือน�าไปสู่เหตุการณ์ไม่ดีในเรื่องอื่น 

ได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากข้ึน	ทั้งปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	โรคติด

ต่อใหม่ๆ	หรือ	ภาวะเศรษฐกิจ	Economic	Shock

	 เราจะอยู	่“ใหร้อด”	ไดอ้ยา่งไร	เราจะสง่มอบ	“มรดก”	ทรพัยากรธรรมชาติ

แบบไหนให้แก่ลูกหลาน	โลกที่แห้งแล้งหรือโลกที่ชุ่มชื้น...	เหล่านี้เป็นประเด็น

ท้าทายที่ไม่เพียงชวนผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ช่วยกันคิด	แต่เป็นประเด็นเดียวกับ 

ที่ผู้น�าทั่วโลกกว่า	150	ประเทศก็ก�าลังคิด	ในการประชุมสุดยอดเรื่องโลกร้อน	

(2015	United	Nations	Climate	Change	Conference)	ที่ปารีส	ประเทศ

ฝรั่งเศส	ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

 เราตา่งพบวา่ ทางออกหรอืทางรอด น้ันมีอยู ่และค้นพบอยูใ่นวิถีชวิีต การ

ท�างานของผู้คนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ทุกผลงานล้วนชี้ให้เห็นถึง 

การรักษา “ต้นทุนธรรมชาติ” คือป่าและระบบนิเวศ โดยอาศัยการขับเคลื่อน 

3 รูปแบบ คือ (1) วัฒนธรรม ประเพณี ความเอื้ออาทร ศีลธรรม (2) ความรู้ 

ซึง่มทีัง้ภมิูปญัญาและวิทยาศาสตร์ ความรู้จากภาวะผู้น�า จากการบริหารจัดการ 

จากนวัตกรรมภาคประชาชน และ (3) ระบบเศรษฐกจิ มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

แบบภูมิทัศน์ ไม่แยกส่วน แต่มองภาพรวมในการท�างานอนุรักษ์

	 เราไม่สามารถท�างานโดยล�าพัง	การท�างานที่มีพลัง	เราต้องหันหน้า

เข้าหากัน	เพื่อสร้าง	“ความเป็นหุ้นส่วน”	 ซ่ึงหมายถึง	การท�างานแบบ 

บูรณาการกับทุกภาคส่วน	และเราต้องตระหนักว่าการขยายพ้ืนที่สีเขียว 

ต้องเกิดขึ้นในทุกๆ	พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จาก	“สวนยาง” 

ควรปรับเปลี่ยนเป็น	“ป่ายาง”	การปลูกแทรกและเสริมต้นไม้ทั้งในเขตเมือง 

เขตอุตสาหกรรม	ซึ่งต้องแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการจัดการ

	 และการขบัเคลือ่นควรน้อมน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	มาใช้เป็น	“แกน”	ในการหมุนไปข้างหน้า	การมีชีวิตเพื่อค�าว่า	

“ร�่ารวย”	หรือ	“มั่งคั่ง”	ต้องไม่ใช่ความหมายของความมากมีเงินทอง

		 แต่เป็นความร�่ารวย	ความมั่งคั่ง	ใน	“ประโยชน์”	ซึ่งจะน�ามาสู ่

“ความสุข”	และ	“ความยั่งยืน”

 การสัมมนา ป่าเพื่อชีวิต Forest for Lives จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 

	 การกล่าวเปิดโดยประธานในพิธีฯ	นายอานันท์	ปันยารชุน	ประธาน 

	 กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

	 ปาฐากถาพิเศษเร่ือง	“การสร้าง	 ‘หุ้นส่วนเศรษฐกิจพอเพียง’ 

	 เพื่อคน-เพื่อป่าที่ยั่งยืน”	โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิ 

	 ชัยพัฒนา

	 เวทีเสวนาเร่ือง	“การสร้างระบบภูมิต้านทานและการปรับตัว 

	 สู่ภาวะปกติ	(Resilience)	ในภูมิทัศน์ป่าไม้”	มีวิทยากร	3	ท่านน�าเสนอ 

	 ผลงาน	คือ	ดร.	สมศักด์ิ	สุขวงศ์	ประธานกรรมการจัดการรางวัล 

	 ลูกโลกสีเขียว	น�าเสนองานวิจัยเรื่องสร้างรีซิเลียนซ์	(Resilience)	 

	 ในภูมิทัศน์ด้วยป่าชุมชน,	ดร.	ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์	กรรมการ 

	 คัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว	น�าเสนอผลส�าเร็จจากการศึกษาวิจัย 

	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	และประสบการณ์จาก	“คนสร้างป่า”	โดย 

	 นายสมบูรณ์	ทองด้วง	จ.กระบ่ี	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ประเภทบุคคล 

	 คร้ังที	่13	ป	ี2554,	ด�าเนนิการเสวนาโดย	อาจารยส์ญัชยั	สตูพินัธ์วหิาร	 

	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เวทีเสวนาเรื่อง	“นวัตกรรมภาคประชาชนเพื่อระบบอาหารและป่า 

	 ทีย่ัง่ยนื”	มวิีทยากร	3	ทา่นน�าเสนอผลงาน	คอื	ผศ.ดร.โอภาส	ปญัญา	 

	 ประธานกรรมการสมาคมกรีนพีซ	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	น�าเสนอ 

	 งานวิจัยเรื่อง	“ป่าชุมชน”	ให้ทุกคนได้อยู่ดี-กินดี	:	นวัตกรรมทาง 

	 สังคมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น, 

	 รศ.ดร.บุญยงค์	เกศเทศ	กรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว 

	 น�าเสนอผลส�าเร็จจากการศึกษาวิจัย“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	และ 

	 ประสบการณ์จากชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จเรื่อง	“การท่องเที่ยว 

	 เชิงนิเวศกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”	โดยนางพัชรินทร์ 

	 ผลกาจ	ประธานกลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก	 

	 จ.ตราด	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ครั้งที่	12	ปี	2553	ประเภทชุมชน,	 

	 ด�าเนินการเสวนาโดย	ผศ.ดร.	พสุธา	สุนทรห้าว	คณะวนศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 เวทีเสวนาเพื่อเปิดมุมมองใหม่	เรื่อง	“การปลูกต้นไม้	นอกป่า” 

	 มุมมองนักวิชาการ	โดย	นายบุญชอบ	สุทธมนัสวงษ์	ผู้ตรวจราชการ 

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	มุมมองจากคน 

	 ปลูกต้นไม้นอกป่า	โดยนายนิรุตติ์	ศิริจรรยา	นักแสดงและพิธีกร, 

	 มมุมองจากภาคเอกชน	โดยนายประเสรฐิ	สลลิอ�าไพ	ผูช้ว่ยกรรมการ 

	 ผูจ้ดัการใหญส่ือ่สารองคก์รและกจิการเพือ่สังคม	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	 

	 (มหาชน),	ด�าเนินการเสวนา	โดย	ดร.	ขวัญฤดี	โชติชนาทวีวงศ์ 

	 ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

	 ฝากข้อคิดเห็น	“ความท้าทายในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน” 

	 และกล่าวปิดงานสัมมนาวิชาการ	โดย	ศ.ดร.	สนิท	อักษรแก้ว 

	 ประธานกรรมการบริหารสถาบันลูกโลกสี เขียว	 และสมาชิก 

	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)

	 ผู้สนใจเอกสารสัมมนา	สามารถดาวน์โหลดได้ใน

	 fanpage	:	ชุมชนลูกโลกสีเขียวหรือติดต่อ	สถาบันลูกโลกสีเขียว

	 โทร.	02	537	2146,		อีเมล	greenglobe42@gmail.com
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เครือข่ายภาคใต้หนึ่งเดียว ครั้งที่ 8 พัทลุง

	 งานเวทีเครือข ่ายลูกโลกสีเขียวสัญจร	ภาคใต้ 

หน่ึงเดียวครั้งที่	8	รวมพลังคนกล้า	สร้างคุณค่าเมืองลุง	

14-15	ตุลาคม	2558	จังหวัดพัทลุง	ผ่านไปอีกปี

	 	พบสิ่งที่ประทับใจมากมายหลายอย่าง	เช่น	งานนี ้

ไม่ใช้ป้ายสิ้นเปลืองที่หน้าเวที	เวทีหอประชุมโรงเรียน 

กว้างใหญ่สามารถจดุคนได้ประมาณห้าร้อย	นกัตกแต่งเวที

อย่างคุณสมเกียรติ	บัญชาพัฒนศักดา	(ลูกศิษย์คนโปรด

ของ	ผศ.ดร.เยาวนิจ	กิตติธรกุล	และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริม

วนศาสตร์ชุมชนที่	8	(ตรัง)	คุณพีระชัย	สุขเกื้อ)	

	 ทีนีม้าว่าเรือ่งทมีจดัการ	ประธานอดลุย์	แก้วคงธรรม

นายสมเกียรติ	บัญชาพัฒนศักดา	สมนึก	พรรณศักด์ิ 

นพวรรณ	เสวตานนท์	น้องๆ	จากส�านักงานบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่	6	สงขลา	และคณะที่ไม่เอ่ยนามอีกหลายท่าน 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ	การออกแบบเวที	ด้วยวัสดุท้องถ่ิน	

เช่น	ทางมะพร้าวผ่าซีกพรางแสงทางช่องลม	กองฟาง 

มัดเป็นก้อน	ปูด้วยผ้าขาวม้าตาหมากรุกส�าหรับวิทยากร 

นั่งบรรยาย	สองข้างเวทีประดับต้นกล้วยเถื่อนทั้งต้น 

ทัง้เครอื	จ�าลองขน�านา	ด้านล่างเก็บรายละเอียดด้วยไม้เลก็

ไม้น้อยที่กินได้และกินไม่ได้	แผ่นป้ายบนเวทีเป็นลายมือ

เด็กเขียนด้วยสีเทียน	สีดินสอ	บนแผ่นกระดาษเทาบาง	

ส�าหรับด้านล่างเขียนค�าพูดเชิงกระแทกระบบการส่งเสริม

พัฒนาเกษตรกรทีท่�าให้ชาวเกษตรปรบัเปลีย่นวถิภีมูปัิญญา 

ดั้งเดิมว่า	“เล...ปลูกป่า	นา...ท�าสวน	ควน...ท�าเล” 

สรุปสุดท้ายว่า	ดูดี	ประหยัด	คุ้มค่า	คุ้มทุน	ดูได้	ดูดี 

ตลอดงานค่ะ	

แจ้งเกิดที่กรมป่าไม้	ท�างานที่กรมป่าไม้มีครอบครัว 

ทีก่รมป่าไม้	และลกูหลานท�างานทีก่รมป่าไม้	ส่งต่อรุน่ต่อรุน่	

จึงมีความช�านาญการเรื่องป่าไม้	เมื่อก่อนป่าไม้ในประเทศ 

มีมากชาวป่าไม้ดูแลกรมเดียว	ต่อมา	50	ปีให้หลังพ้ืนที่ป่า

ไม้ในประเทศเหลือไม่ถึง	ร้อยละ	30	ของพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 

งานนี้จึงมาชวนพวกเราชาวเวทีเครือข่ายฯ	ช่วยดูแลป่า 

ร่วมกัน	ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	(ไม่รู ้ว่า

สร้างทันหรือไม่คุณลุง)	กระบวนการเรียนรู ้ที่ขาดไม่ได ้

เมือ่มาทีต่ะโหมดคอื	รากเหง้าของชุมชน	วถิชีวีติ	ภมูปัิญญา	

พัฒนาการ	คนทีค่งรกัษาไว้อย่างยัง่ยนื	โดยคณุลงุ	ดร.วรรณ	

ขุนจนัทร์	คณุลงุสวาท	ทองรกัษ์	และพระครูประยตุธรรมธัช 

(หลวงเถี้ยง)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโหมด	สามท่านหลัง 

นี่สุดยอด	ร่ายยาว	ปากเปล่า	พูดดัง	ฟังชัด	

	 จากพระรอง	ยังมีพระรองต่อ	เป็นพวกเราที่เห็น

หน้าตากันมาสิบกว่าปี	แบบพงศา	ชูแนม	กรรมการรางวัล

ลกูโลกสเีขยีว	ภาคใต้	(ไม่รูว่้ามาจากไหนมาถงึจบัไมล์เลย) 

จอย	คณุแช่ม	ฮัน้เยก็	กรรมการรางวลัลกูโลกสเีขยีว	ภาคใต้ 

ควบคมุเวทด้ีวยภาษาใต้	ทัง้กล้าทัง้แกร่ง	เก่งค่ะ	คณุศรสีรุางค์ 

มาศศิริกุล	ผู ้จัดการส่วนประกวดและบริหารเครือข่าย 

สถาบันลูกโลกสีเขียว	บอกว่า	ถ้าฟังภาษาใต้พี่จอยรู้เรื่อง 

คนใต้อืน่ๆ	พดูฟังได้หมด	อย่าง	ต้อ	นครินทร์	อาสะไวย์ 

กรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว	ภาคใต้	อยู ่นครนายก 

มาท�างานทีก่รงุเทพฯ	ออกแบบงานให้เวทเีครอืข่ายฯ	ภาคใต้ 

สมนึก	พรรณศักดิ์	(ประธานโฮ.)	แล้วแต่เพื่อนว่า

	 งานนีแ้น่นอนคณุนพวรรณ	เสวตานนท์	กล่าวรายงาน 

เอง	แล้วรู ้มั้ยว่าใครเขียน	เซียนอย่างคุณเสรี	จุ ้ยพริก 

กรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว	ภาคใต้	เมื่อก่อนบินเดี่ยว 

เดี๋ยวนี้พกเมียพกลูกพกหลานมาด้วยแบบอาจารย์ตุ ่ม 

(ผศ.ดร.เยาวนิจ	กิตติธรกุล	คนภูเก็ต	แต่ไม่อยู ่ภูเก็ต) 

พกการบ้านไปทุกที่	เที่ยวนี้เลยได้รับการบ้านหลายข้อเลย 

ท�าเสร็จดีด้วย	วันเพ็ญ	เพชรคง	ผู้ประสานงานภาคใต้ 

ไม่พูดท�าอย่างเดียว	

	 พระเอกที่ช่วยร่วมพูดร่วมคุยจากอดตี	ปัจจบุนั	และ 

อนาคตที่น่ากลัวจะปฏิบัติตัวกันอย่างไร	อย่างคุณสมบูรณ	์

ทองด้วง	(รางวัลลูกโลกสีเขียว	ประเภทบุคคล	ครั้งที่	13	

ปี	2554)	คุณมนตรี	รักษา	เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ต.คลองชะอุ่น	อ.พนม	จ.สุราษฎร์ธานี	

ผูใ้หญ่เสรมิ	ช่วยชติ	ผูจ้ดัการธนาคารพชื	ผกักนิได้ในพืน้ที่ 

ว่างเปล่าสองข้างถนนสายล�าในกงหรา	(ปลกูไม่เหลอืพืน้ทีว่่าง 

ตัง้แต่พชืใต้ดนิ	บนดนิ	และเลยดนิ	ขายผกัอย่างน้อยวนัละ 

3,000	บาท	เดอืนละ	90,000	ปีละ	1,080,000	แน่นอนเลย) 

	 ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระทุกคนทุก 

ท่านจรงิๆ	ขอบคณุ	มลูนธิพิลงัทีย่ัง่ยนื	สถาบนัลกูโลกสเีขยีว	

บริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	ขอบคุณค�าชมจากอาจารย์ 

สมศักดิ์	ท่านเปิดเอกสารดูคร่าวๆ	แล้วพูดว่า	เอกสาร 

ที่จัดท�าขึ้นครั้งนี้ดีนะ	เพราะว่าไม่มีที่ไหนท�าเหมือน 

ใจชื้นขึ้นบ้างปีหน้าว่ากันใหม่

	 เปิดม่านเวทีแล้ว	ทีนี้มาเปิดตัวละคร	เจ้าภาพแม่

การแม่งาน	ส่วนมากสังกัดสภาลานวัดตะโหมด	ที่เรียก 

แบบนี้เพราะว่าบุคคลที่ประกอบเป็นสภาลานวัดเมื่อก่อน 

ใช้ชวีติเทยีวไปเทยีวมาระหว่างบ้าน	วดั	โรงเรียน	พบปะกัน 

บ่อยคร้ัง	คุณลุงดร.วรรณ	ขุนจันทร์	และคุณลุงสวาท 

ทองรักษ์	(สภารุ่น	80	ปีขึ้น)	บอกว่ายามสุข...ก็ท�าบุญ 

ที่วัด	ยามทุกข์...ก็มาวัด	ยามสังคมมีปัญหา...ก็มาวัด 

กลายเป็นสภาลาดวัดตะโหมด	สภาลาดวัดที่นี่สืบทอด 

กันเป็นรุ่นๆ	โดยมีอดีตเจ้าอาวาสวัดตะโหมดเป็นที่ปรึกษา 

พัฒนาหลอมรวมใจ	รวมพลังชาวตะโหมดตั้งแต่สมัย 

ก่อตั้งชุมชนมาจนทุกวันนี้	นอกจากเจ้าภาพแล้วผู้เข้าร่วม 

2	วัน	1	คืน	ประกอบด้วย	เครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่สีเขียว 

14	จังหวัด	ที่มาจากพื้นที่ภูเขาลาดชัด	พื้นที่ป่าเขา	ป่าควน 

พื้นที่ป่าพรุ	พื้นที่นาและพื้นที่จากชุมชนทะเลชายฝั่งทะเล 

ตะวันออกและตะวันตกราวๆ	400	คน	(เขา	ป่า	นา	เล)	

	 การจัดการสมาชิกเครือข่ายที่มาถึงพื้นที่จัดงาน 

ไม่พร้อมกัน	ใครมาก่อนไปศึกษาดูงานก่อนตามพื้นที	่ 

เช่น	เกษตรวิถีพุทธ	ที่สวนลุงวิฑูร	หนูเสน	(รางวัลลูกโลก 

สีเขียว	ประเภทบุคคล	คร้ังที่	12	ปี	2553)	การท�าปุ ๋ย

อินทรีย์	และปลูกพืชสมุนไพร	สวนคุณปนะธีร์	โอฬาร

วจิติรวงศ์	การจดัการป่าชมุชนเขาหวัช้าง	(เพือ่นเอาตวัช้าง 

ไปท�าเขื่อน...เหลือหัวช้างอยู่นิดหนึ่ง	ปลูกไม้เข้าไปเรื่อยๆ 

เ ด๋ียวเป ็นป ่าเอง)	การจัดการธนาคารน�้าตามตรอก 

ตามห้วย	ทุกๆ	5-10	เมตร	ตามสภาพพื้นที่	และพบพืช 

ที่ขึ้นใหม่หลังจากท�าฝายมากมาย	

	 อีกตัวละครพระรองแต่ส่องประกายเด่นด้านความรู ้

ความช�านาญเฉพาะทาง	อย่างคุณตาดร.สมศักดิ์	สุขวงค ์

ช�านาญการทุกเรื่อง	(โดยเฉพาะเร่ืองเพื่อน)	ที่มางานนี้ 

ให้ความรูเ้รือ่งการจดัการภมูทิศัน์	คุณลงุดร.โกมล	แพรกทอง 

“เลปลูกป่า นาทำ สวน ควนทำ เล”
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“เต๋ายาง” ที่บ้านเปร็ดใน
	 ยางรถยนต์เก่าๆ	ไม่ใช้แล้ว	บางคนตัดแก้มยางด้านที่ติดกับกระทะล้อ	

พลิกกลับน�ามาท�าถังขยะบ้าง	 ท�ากระถางปลูกผักสวนครัวบ้าง	 บางคนหัวดี 

มีแนวคิดออกแบบก็น�ามาปรับเป็นเก้าอี้เอนนอน

	 แต่ทีบ้่านเปรด็ใน	ต.ห้วงน�า้ขาว	อ.เมอืง	จ.ตราด	กลุม่อนรัุกษ์และพฒันา

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	 ร่วมกับชาวบ้านไปขอรับบริจาคยางรถยนต์เก่าๆ 

เอามาประกบกัน	4	ด้าน	เจาะรูร้อยด้วยเชือก	ปิดด้านบนเส้นหนึ่ง	ด้านล่าง

อีกเส้นหนึ่ง	รวมทั้งหมด	6	เส้น	ดูแล้วเหมือนลูกเต๋า	เมื่อปี	2548	ชาวบ้าน

ช่วยกันท�าเต๋ายางหลายร้อยลูก	เพื่อน�าไป	“ทิ้ง”	ไว้ในทะเลตามแนวชายฝั่ง	

	 อ�าพร	แพทย์ศาสตร์	ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ	บอกว่า	เต๋ายางเป็นวิธีการ

แก้ปัญหาป่าชายเลนเสียหายจากเรือคราดหอย	 แล้วโยนไปตามแนวชายฝั่ง	

เพื่อลดแรงคล่ืน	 พื้นที่ท่ีโยนเต๋ายางมีประมาณ	8	 กม.	 จากหน้าคลอง	7 

(ชื่อคลองในหมู่บ้าน)	ซึ่งช่วยเป็นปราการกั้นเรือคราดหอย	“เราบอกกลุ่มเรือ

คราดหอยว่า มาลองดูกันว่าถ้าเรือไม่เข้ามาใน 1 ปีจะเกิดอะไรขึ้น” 

	 เมื่อเรือคราดหอยไม่เข้า	ดินในคลองสูงขึ้น	ป่าชายเลนฟื้น	

	 เต๋ายางก็กลายเป็นบ้านปลาที่อพยพกันมาวางไข่	 ชาวบ้านเปร็ดใน 

เชื้อเชิญกลุ่มที่ท�าเรือประมงไม่เหมาะสมมานั่งตกปลา	 แทนการใช้อุปกรณ ์

จับสัตว์น�้าที่ไม่เหมาะสม	การเลิกใช้เรือคราดหอยช่วยเพิ่มปริมาณหอยแครง	

และที่ส�าคัญเพิ่มมิตรสร้างไมตรีจิต	แทนที่จะสร้างความขัดแย้ง

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
(“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ประเภทชุมชนครั้งที่	1	ปี	2542

และรางวัล	“สิปปนนท์	เกตุทัต	รางวัลแห่งความยั่งยืน”	ปี	2548)

31	หมู่	2	บ้านเปร็ดใน	ต.ห้วงน�้าขาว	อ.เมือง	จ.ตราด	23000

ผู้ประสานงาน	:	นายอ�าพร	แพทย์ศาสตร์	ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ

โทร.	039	524	741,	081	523	3314

นายวิสูตร นวมศิริ 
(“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ประเภทบุคคล	ครั้งที่	16	ปี	2556)

9	หมู่	10	บ้านบางบ่อล่าง	ต.บางแก้ว	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม	75000

โทร.	085	117	1528

แนวไม้ไผ่กั้นคลื่น
	 งานอนุรักษ์ทะเลเชื่อมโยงกับการรักษาป่าชายเลน	 ที่ชุมชนบ้าน 

บางบ่อล่าง	 ต.บางแก้ว	 อ.เมือง	 จ.สมุทรสงคราม	 มีปัญหาป่าชายเลนถูก 

น�้าทะเลกัดเซาะจนแผ่นดินหายไปกว่า	200	เมตร	และแม้จะรู้ว่าป่าชายเลน

ช่วยลดแรงคลื่น	 แต่ปัญหาก็คือ	 ป่าชายเลนของหมู่บ้านมีสภาพเสื่อมโทรม 

ไม่สามารถก้ันแรงคลื่นได้	 ครั้นระดมพลังปลูกต้นไม้	 กล้าไม้ไม่รอด 

จากแรงคลื่น

	 กันยายน	2551	 วิสูตร	 นวมศิริ	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่	10	 ลูกทะเลตัวจริง 

ร่วมกับชาวบ้านท�าแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น	 ไม้ไผ่มีคุณสมบัติอ่อนตัวได	้ 

จงึเป็นโครงสร้างแบบอ่อน	ล�าไผ่แต่ละล�ายาวกว่า	5	เมตร	น�ามาปักลงในเลน	

แต่ละล�าปักห่างกันประมาณ	1	ฝ่ามือ	ปักให้ได้	5	แถวเป็นแนวยาว	เมื่อคลื่น

กระทบไม้ไผ่ที่มีรูปทรงกลม	น�้าจะผ่านเข้า-ออกได้ทุกทิศทาง	

	 ผ่านไป	5-6	เดือน	เริ่มมีดินเลนสะสมหลังแนวไม้ไผ่	และมีเพรียงเกาะ

ตามไม้	 มีแพลงก์ตอนมาอาศัยท่ีบริเวณปากเพรียง	 กลายเป็นอาหารของ 

เคย	กุ้ง	และสัตว์น�้าขนาดเล็ก	

	 แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นนี้มีระยะทางยาวกว่า	9,700	 เมตร	ดินเลนทับถม

กันเป็นลานกว้าง	และมีต้นไม้ชายเลนเกือบเต็มพื้นที่	และเมื่อแผ่นดินขยาย

กว้างออกไป	ป่ากจ็ะตามมาโดยธรรมชาต	ิคนปลกูป่าได้เรยีนรูจ้ากการสงัเกต

ระบบชั้นของป่า	 ได้แก่	 ปลูกแสมเป็นด่านหน้า	 โกงกางเป็นด่านใน	 เรียนรู้

ระบบรากไม้	เรียนรู้ทิศทางลม	

	 จดุเริม่ต้นจากการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่	ช่วยกนัปลกูต้นไม้จนเกดิป่าชาย

เลน	 สร้างแหล่งอาหารให้ประมงพื้นบ้าน	 ขยายผลการท�างานสู่การสร้าง	

“เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน”	(อ่าวไทยรูปตัว	ก.)	ที่มีการท�างานร่วมกัน 

6	จงัหวดั	คือ	สมทุรสงคราม	เพชรบรุ	ีสมทุรสาคร	สมทุรปราการ	ฉะเชงิเทรา	

และชลบุรี

DIY ชุม
ชน
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“โก้งโค้ง”ภูมิปัญญา
วัดความ สูงของคนโบราณ

	 ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	

เพียงแค่ข้ามปีสิ่งของบางอย่างก็กลายเป็นสิ่งล้าสมัย 

ไปแล้ว	ยกตัวอย่าง	ในช่วงแรกเริ่มของการท�างาน 

เราใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์รายงานหรือหนังสือ 

มากว่า	20	ปี	ในช่วง	20	ปีนี้	ไม่มีการเปล่ียนเครื่อง 

พิมพ์ดีดเลย	มีแต่ซ ่อมแซมเครื่องพิมพ์เป็นบางครั้ง 

บางคราวเท่านั้นเอง	ต่างจากช่วง	20	ปี	หลังมานี้ 

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในชีวิตการท�างาน	เราเริ่ม

รู ้จักเคร่ืองพิมพ์แบบใหม่ที่เข้ามาทดแทน	เราจะต้อง

เปล่ียนเครื่องพิมพ์ทุกหนึ่งปี	ซื้อสีเติมทุกสามเดือน	20	ปี 

ที่ผ่านมา	เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไปไม่น้อยกว่า	20	เครื่อง 

หมดเงินค่าใช้จ่ายในการพิมพ์มากกว่าเคร่ืองพิมพ์ดีด 

สมัยก่อนหลายเท่าตัว	เพื่อแลกกับความรวดเร็วและ

สวยงามที่ได้จากเทคโนโลยี

	 มีค�าคนโบราณที่สอนสืบทอดกันมาว่า	อย่าหลง

ของใหม่จนลืมของเก ่า	เป ็นเรื่องที่น ่าคิด	เคยอ่าน

บทความของฝรั่งบทความหน่ึง	ท่ีพยายามสอนให ้ 

คนยุคใหม่ของเขารู ้จักการใช้หินเหล็กไฟในการจุดไฟ 

โดยให้เหตผุลว่า	หากระบบไฟฟ้าขดัข้อง	หรอืถกูท�าลายลง

ด้วยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	คนยุคใหม่จะต้องจุดไฟเพื่อสร้าง

แสงสว่างและความอบอุ่นให้แก่ตัวเองได้

	 กลางปีนี้ได้ออกไปพบปะพี่น้องที่รักษาป่าในจังหวัด 

อุบลราชธานีริมแม่น�้าโขง	เพื่อชื่นชมในการดูแลรักษา

ป่า	มีนักเรียนตัวเล็กๆ	มาท�าท่าโก้งโค้งวัดความสูง 

ของต้นไม้ให้พวกเราได้ดู	พร้อมเล่าให้พวกเราฟังว่า 

แต่โบราณคนในอดีตจะตัดต้นไม้	ขุดท�าเป็นเรือ	เพื่อ

ใช้ในการสัญจรไปมา	หรือหาปลาในบริเวณล�าน�้าโขง 

การกะค�านวณความยาวของต้นไม้	เม่ือโค ่นต้นไม  ้
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	 นี่คือความรู้โบราณดั้งเดิมที่ตกทอดมาไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

ทันสมัย	ก็สามารถน�ามาใช้งานได้จริงผู ้เขียนเป็นคนโบราณ 

สมัยนี้ เขามีเทคโนโลยี	อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการวัดความสูง 

ต้นไม้	แต่ค�าเก่าที่เคยสอนกันไว้ว่า	รู ้ไว้ใช่ว่า	ใส่บ่าแบกหาม 

น่าจะคงใช้ได้	ถ้าสักวันหน่ึงอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ไม่ได ้

ด้วยเหตุผลใดๆ	ก็ตามเราก็ยังคงวัดความสูงของต้นไม้ได ้

พวกเราเห่อฝรั่ง	แต่ก็ต้องชมเขาว่าเขายังสอนลูกหลานกันดี 

ที่ให้รู้จักหินเหล็กไฟ	แต่พวกเราได้สอนลูกหลานให้รู้จักของโบราณ 

ที่เป็นสิ่งดีๆ	ที่มีอยู่ในบ้านเมืองเราหรือยัง
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ลงมาแล้วจะได้ความยาวของเรือตามที่ต้องการได้พอดี	

โดยไม่ต้องปีนขึ้นไปวัดความสูง

	 ด้วยวิธีโก้งโค้ง	พวกเราได้สังเกตและทดลองเปรียบ

เทียบความสูงที่ได้ด้วยวิธีโบราณ	ที่เรียกว่า โก้งโค้ง 

กบั	เครือ่งมอืวัดความสูงของต้นไม้ทีท่นัสมยัของฝรัง่ท่ีเรียก

กันว่า	Vertex	ปรากฏว่าได้ความสูงของต้นไม้ใกล้เคียงกัน

	 นักเรียนตัวเล็กๆ	ของเรา	ได้สาธิตพร้อมอธิบาย

หลักการวัดความสูงของต้นไม้ว่า		ถ้าต้องการวัดความสูง 

ของต้นไม้	ในเบ้ืองแรก	จะไปยนืห่างจากต้นไม้พอประมาณ	

แล้วหันหลังให้ต้นไม้พร้อมก้มหัวลง	มองลอดระหว่าง

ขาของตนเอง	ไปยังบริเวณส่วนที่สูงที่สุดของล�าต้น 

ที่จะตัดมาใช้ประโยชน์	ถ้ามองไม่เห็นหรือต�่าเกินไป 

ก็เคลื่อนตัวเข้าหรือออกจนมองเห็นบริเวณที่ต้องการตัด	

หรือถ้าต้องการวัดความสูงของต้นไม้ก็มองลอดไปยัง

ยอดไม้	จากนั้นก็ยืนขึ้นวัดระยะจากบริเวณท่ียืนไป

ยังโคนต้นของต้นไม้	ระยะท่ีได้ก็จะเป็นความสูงของ 

ท่อนไม้ที่เราต้องการตัด	

	 วิธีวัดระยะจากโคนต้นไม้ถึงบริเวณที่ยืน	ถ้าไม่มี

เทปหรือไม้วัดจะท�าอย่างไร	คนโบราณเขาจะใช้วิ ธี

เดินนับก้าว	และค�านวณ	ระยะทางได้เป็นเมตรหรือวา ก. ค.

ข.

45 ํ

45 ํ

 เมื่อเราโก้งโค้งก้มหน้าลอดระหว่างขาไปยัง 

  มุมภายในที่จุด ข กับ ค จะมีขนาดเท่ากัน 

   คือ 45 องศา ระยะความสูงของต้นไม ้

    ที่ต้องการ (กข) จะเท่ากับระยะ 

     ทางจากจุดที่ก้มโก้งโค้ง 

      มายังต้นไม้ (กค) 

ตามที่ฝึกเทคนิคการเดินนับก้าวนี้	เป็นเทคนิคเบื้องต้น 

ที่คนเรียนรังวัดมาจะถูกฝึกให้ทดลองเดินมาต้ังแต่สมัย 

ทีเ่รยีนวชิานี	้ทีจ่�าได้ในระยะ	100	เมตร	ผูเ้ขยีนเองจะเดนิได้

จ�านวน	143	ก้าว	แต่ละคนจะมีจ�านวนก้าวใน	100	เมตร 

ไม่เท่ากัน	ตามความยาวในการเดินของแต่ละคน	

	 เมื่อน�าเอาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

มาอธบิายแล้ว	หลกัการทีค่นโบราณท�า	กค็อื	วชิาตรโีกณมติ ิ

ที่เราเรียนกันมานั่นเอง



แทบไม่น่าเชื่อว่าเตารีดที่ท�าด้วยเหล็ก ให้ความร้อนด้วยการใส่ถ่านไม้ที่คุแดง
ในช่องแผ่นเหล็กที่คนสมัยก่อนใช้รีดผ้า ทุกวันนี้ยังมีใช้กันอยู่ในชุมชนบ้านแม่กระบุง 

ม
ูลน

ิธิพ
ลัง

ท่ีย
ั่งย

ืน
ธีร

ย
ุทธ

 ส
าย

ทอ
ง

โซล่าเซลล์
แสงแห่งอนาคต

	 บ้านแม่กระบงุ	ต.แม่กระบงุ	อ.ศรสีวสัดิ	์จ.กาญจนบุร	ี

เป็นชุมชนกลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง	หมู ่บ ้านแห่งน้ี 

อยู ่ ในโอบล ้อมภูเขาที่อยู ่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

เขือ่นศรนีครนิทร์	อนัทีจ่รงิหมูบ้่านอยู่ไม่ไกลจากตวัเขือ่น

ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน�้าได้เป็นอันดับสอง 

ของประเทศ	แต่ระยะทางใกล้	มิได้ช่วยให้ระบบสายส่ง

ไฟฟ้าเข้ามาถงึทีน่ี่		ด้วยลกัษณะภูมปิระเทศและเงือ่นไข

ในการที่ชุมชนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ	

	 แสงสว่างเพ่ือให้เด็กๆ	ท�าการบ้าน	อ่านหนังสือ 

ในยามค�่ าคืนหรือติดตามข ่าวสารจากโทรทัศน  ์

ท่ีมาจากเครื่องปั ่นไฟท่ีส่งเสียงดัง	เสียก�าลังทรัพย ์

ในการซื้อน�้ามันมาเติมเครื่องปั่นไฟ	บ้านที่ไม่มีเครื่อง 

ปั่นไฟก็ต้องอาศัยขอพ่วงไฟจากบ้านข้างๆ	หรือไม่ก็ 

จุดตะเกยีงใช้ตามอัตภาพ

	 บ้านของ สายยนั อารย์ี เป็นบ้านหลงัหนึง่ทีพ่่วงไฟ

มาจากบ้านญาติ	เขาได้ใช้ไฟวันเว้นวัน	เพราะเจ้าของ

เครื่องปั่นไฟต้องออกเร่ขายของ	การเดินเครื่องปั่นไฟ

เพ่ืออาศัยแสงสว่างเพียงหลอดเดียว	เป็นการลงทุน 

ไม่คุ้มค่า		ถ้าน้องฟาน-ลูกสาวของเขาต้องท�าการบ้าน	

หรือตัวเขาอยากจะอ่านหนังสือก็ต้องส่องด้วยไฟฉาย

คาดศีรษะ	หรือไม่ก็จุดเทียน	การใช้ชีวิตแบบนี้เป็น

สาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ชาวบ้านหลายคนมีปัญหาด้าน

สายตา	ธัญญากาญจน์ งามยิ่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดต้นมะพร้าวหรือ	“ครูมะ”	เล่าว่า	หลานวัยรุ่นของ

เธอไปสอบเป็นทหารในกองพันจู่โจมที่ลพบุรี	ข้อเขียน 

ทุกอย่างผ่านหมด	แต่สอบตก เพราะเรื่องสายตา 

	 ความหวังเรื่องไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างจุดประกายขึ้น

เมือ่	สญัญา โปยกกั	นายกองค์การบรหิารต�าบลแม่กระบุง 

ไปดงูานการสร้างไฟฟ้าพลงัน�า้ทีบ้่านขนุนคลี	่อ.ทองผาภูม ิ

จ.กาญจนบุรี	ซึ่ งส ่วนปฏิบัติการระบบท ่อเขต	8 

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ท�าไว้ให้ชุมชนที่นั่น	

เขาได้ปรึกษากับส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต	8	ซึ่งได้

รบัการแนะน�าให้ทาง	อบต.แม่กระบุง	ท�าโครงการขอรบั

การสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	

	 มูลนิธิฯ	ลงไปส�ารวจพ้ืนที่	พบว่าการน�าพลังน�้า 

ที่บ้านแม่กระบุงมาใช้ผลิตไฟฟ้า	ให้ผลเชิงศักยภาพ 

ไม่คุ้มค่า	เนื่องจากปริมาณน�้าไม่เพียงพอและต้องใช้ 

งบประมาณสูงในการสร้างฝายกักเก็บน�้า	ตลอดจน

สายส่งไฟฟ้า

	 แต่พลงังานแสงอาทติย์	เป็นทางออกทีเ่หมาะสมท่ีสุด	
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 ในการท�างาน เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วม เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจเพ่ือให้มี

ความสามารถจัดการและพ่ึงตนเองได้ มีการอบรมให้

ความรูเ้รือ่งระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์

และการตดิตัง้	รวมทัง้สร้างทีมช่างอาสาสมคัรชมุชนขึน้ 

จากนั้นจึงติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด	300		วัตต์	

จ�านวน	30	แผ่น	ก�าลังจ่ายไฟรวม	9,000	วัตต์	ให้กับ

ส�านักงาน	อบต.แม่กระบุง	ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	และ 

ท่ีวัดมะพร้าว	แห่งละขนาด	300	วัตต์	ส่วนตามบ้านเรอืน

ติดตั้งขนาด	50	วัตต์	จ�านวน	97	ครัวเรือน	

 “ตอนนี้เดินไปไหน ไฟสว่างเกือบทุกบ้าน เราจะ

ส�ารวจและติดบ้านที่มีคนอยู่ประจ�าก่อน บ้านหนึ่งจะ

ติดไฟ 3 จุด คือ ห้องน�้า ห้องครัว และในตัวบ้าน” 

นายกสัญญา	เล่าด้วยความภาคภูมิใจ	เขาบอกว่า 

แม้แผงสุริยะที่ติดตามบ้านจะเป ็นแผงขนาดเล็ก 

แต่ก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายมากกว่าเดิมมาก 

เดก็ๆ	มแีสงสว่างเพือ่ท�าการบ้าน	อ่านหนงัสือ	หรอืชาร์จ

แบตโทรศัพท์	ในตอนเช้าชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาท�ากิจวัตร

ได้โดยไม่ต้องรอแสงตะวัน

	 ท่ีผ่านมา	สายยันต้องช่วยค่าน�้ามันเป็นค่าพ่วง

ไฟฟ้าให้กับญาติ	เดือนละ	500	บาท	หลังจากติดเซลล์

แสงอาทิตย์	เขาจ่ายลดลง	เหลือเดือนละ	100	บาท	

เพราะยังต้องขอพ่วงไฟใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร ์

ในการท�างาน	ส่วนเรื่องการถ่ายเอกสารอาจเป็นเรื่อง

เล็กน้อยส�าหรับคนอยู่ในเมือง	แต่เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับ

ชาวบ้านแม่กระบุง	ท้ังต�าบลมีเครื่องถ่ายเครื่องเดียวท่ี	

อบต.แม่กระบุง	แต่เมื่อมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

กช่็วยให้มคีวามสะดวกมากขึน้	เพราะเดิม	เครือ่งป่ันไฟ 

จะหยุดท�างานตอนพักเท่ียง	และหลงัสีโ่มงเย็น	ท่ีส�าคญั	

งบประมาณในการใช้จ ่ายค่าน�้ามันท่ีอบต.แบกรับ 

สูงถึงปีละ	500,000	บาท	ตอนนี้ก็ลดลงมากกว่าครึ่ง

	 การท�าแผนการเรียนการสอน	ท�างบประมาณ 

เพื่อส่งให้	อบต.	ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็สะดวกขึ้น 

	ถ้าเป็นเมื่อก่อน	การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือ 

โทรทัศน ์ เป ็นสิ่ งที่ต ้องคิดหนัก	เพราะหมายถึง 

ค่าใช้จ่าย	อุปกรณ์ส่วนใหญ่จึงถูกวางท้ิงจนฝุ ่นจับ 

ตอนนีก้ไ็ด้เวลาปัดฝุน่	ทวีใีนศนูย์พฒันาเดก็เลก็ส่งเสยีง 

อีกครั้ งด ้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล ์แสงอาทิตย  ์

	 ภาพโลกใต้น�้าในทะเลหรือการด�าเนินชีวิตของ 

สัตว์ป่าในจอทีวี	เป็นสิ่งท่ีท�าให้เด็กๆ	ต่ืนตาต่ืนใจ 

และจากนี้ไปก่อนนอนตอนบ่ายในแต่ละวัน	เด็กๆ 

ก็จะมีโอกาสเรียนรู ้โลกกว้างผ่านสารคดีที่น่าสนใจ 

พลงังานทางเลอืกท่ีสะอาด	ประหยดักลายเป็นสิง่ส�าคญั

ของคนแม่กระบุง	

 หวังว ่าพวกเขาคงนอนหลับสนิท	และพบกับ 

เช้าวันใหม่ที่สดใสขึ้น			
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ชน

กิจกรรม “Kid - เขียน - Camp” ครั้งที่สอง

	 การท�ากิจกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะท�าให้กับชุมชนเล็กๆ	สังคมใหญ่	หรือ

เก่ียวกับธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การบอกเล่าให้คนอืน่ได้ให้รูถ้งึความส�าคญั 

ในสิ่งที่ เราได้ท�าโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ	ถือว ่า 

มีความจ�าเป็น	เพราะสิ่งเหล่าน้ีนอกจะช่วยเป็นเครื่องทุนแรง	ถ้าเราท�าส่ือ 

ที่เหมาะสม	มีความน่าสนใจ	สื่อจะช่วยดึงให้คนมาสนใจงานของเรามากขึ้น	

	 ด้วยประการเหล่านี	้กจิกรรม	“Kid-เขยีน-Camp” จงึได้เจอกนัต่อเนือ่ง

มาสองปีแล้ว	ปีนี้	ใช้ชื่อ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชน

ด้านการเขียนและการถ่ายภาพเพ่ือผลิตสื่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	เมื่อวันท่ี	6-8	พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงแรมบ้านลมทะเล 

ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	

	 ปีนี้	สถาบันลูกโลกสีเขียว	และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	จับมือกับส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	พาแกนน�าเยาวชน 

ประมาณ	30	คน	จาก	4	โรงเรียนในระยองมาเข้าค่าย	3	วัน	2	คืนด้วยกัน 

ได้แก่	โรงเรียนวัดป่าประดู ่	อ.เมือง	โรงเรียนนิคมวิทยา	อ.นิคมพัฒนา	

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา	อ.บ้านฉาง	และโรงเรียนมกุฎเมืองราช

วทิยาลยั	อ.แกลง	รวมทัง้เครอืข่ายทีเ่ป็นเยาวชนจากทีอ่ืน่ๆ	มาร่วมเรยีนรูด้้วย 

เช่น	เครือข่ายองค์กรงดเหล้า	ภาคอีสานตอนล่าง	(สสส.)	จากจังหวัดสุรินทร์	

และเยาวชนจากชุมชนบ้านหัวเสือ	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ



	 ค่ายนี้เน้นการท�าสื่อ	“คลิปวิดีโอ”	ซ่ึงเป็นแนวถนัดของคนรุ ่นใหม ่

สามารถเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย	เป็นสื่อท่ีก�าลังมีบทบาทและมีอิทธิพล 

ค่อนข้างสูงอีกทั้งยังเป็นสื่อที่ประหยัด	และการกระจายข่าวสารไปได ้

รวดเร็ว	เนื้อหาสาระของการอบรมจึงสอนเรื่องจริยธรรมการใช้โซเชียล 

มีเดียการจับประเด็นโดยการเขียนสคริปต์	การถ่ายภาพวิดีโอ	หลักการ 

ตัดต่อการบันทึกเสียงจนถึงการน�าเสนอต่อสาธารณะ	และก็ยังไม่ลืมให้น้องๆ 

เห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน	 	

	 การจัดค่ายปีนี้	ต่างจากครั้งแรกท่ีจัดเมื่อปี	2557	ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ครั้งนั้นเน้นสื่อสิ่งพิมพ์	เยาวชนที่เข้าอบรมมีโอกาสเป็นกองบรรณาธิการและ

ผลิตเรื่องราวลงในหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียว	(ปีที่	9	ฉบับที่	35	กรกฎาคม-

กันยายน	2557)

	 ส�าหรับปีนี้มี	“แบบฝึกหัด”	ออกมาเป็นผลงาน	4	เรื่องจาก	4	ทีม 

คือสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	(สวนรุกขชาติเพ)	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

กลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าระยองและป่าชายเลน	และวิถีประมงเรือแจวแต่ละทีม 

จะมีพี่ๆ 	ทีเ่ชยีวชาญเกีย่วกบัเรือ่งถ่ายภาพ	และตัดต่อ	เป็นทีป่รกึษาประจ�ากลุม่ 

คอยร่วมบุกน�้าลุยไฟไปไหนไปกันกับน้องตลอดเวลา

	 ใครที่สนใจดูฝีมือการท�าสื่อวีดีโอของน้องๆ	สามารถเข้าไปดูได้ท่ี 

Facebookfanpage	:	ชุมชนลูกโลกสีเขียว

	 ขอบคุณพี่ๆ	น้องๆ	ทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรม

เพื่อเยาวชนลูกโลกสีเขียว

	 พบกันใหม่ปีหน้าครับ...
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สถาบันลูกโลกสีเขียว
ชั้น	5	อาคาร	1	
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	02-537-3310,	02-537-2146	โทรสาร	02-537-3829
E-mail	:	greenglobe42@gmail.com

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

	 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

	 ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

	 ไม่ยอมรับ

	 ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

	 ไม่มารับภายในก�าหนด

	 เลิกกิจการ

	 ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

	 อื่นๆ

ลงชื่อ	................................

ของตีพิมพ์

คณะที่ปรึกษา	:	รศ.ดร.บุญยงค์	เกศเทศ	พงษ์ศักดิ์	พยัฆวิเชียร	
นิวัติ	กองเพียร	ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ์	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	
สันติวิภา	พานิชกุล	วันชัย	ตันติวิทยาพิทักษ์	นิรันศักดิ์	บุญจันทร์	
ดร.ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์	ประเสริฐ	สลิลอ�าไพ	
ปรียานุช		เอกณรงค์	อุดม	วิเศษสาธร
บรรณาธิการ	:	สมหญิง	มานะจิตต์	ศรีสุรางค์	มาศศิริกุล	 
ชูฤทธิ์	จิตวีระ	ธีรยุทธ	สายทอง
กองบรรณาธิการ	:	เบ็ญจมาศ	ฉันทอุทิศ	สุภาภรณ์	วรพรพรรณ	
ศิริพร	ชวณิช	จุฑารัตน์	ไตรโพธิ์	วันเพ็ญ	เพชรคง	
อุทิศา	นามวิจิตร	อรวรรณ	บุญทัน	ฤทัยรัตน์	สังข์เครืออยู่	
ณฤมล	อักษรณรงค์		
ขอบคุณ	:	พี่ๆ	น้อง	ๆ	ลุง	ป้า	แม่ใหญ่	พ่อใหญ่	ทั้งหลาย	ผู้มีจิต
อาสาช่วยงานในนาม	“คณะท�างานภูมิภาค”	รางวัลลูกโลกสีเขียว	
ทุกภาค	นี่แหละเฟืองส�าคัญท�าให้หนังสือพิมพ์นี้ส�าเร็จลุล่วงทุกเล่ม
ออกแบบและจัดพิมพ์	:	Third	Eye	1999	Co.,	Ltd.
จัดท�าโดย	:	สถาบันลูกโลกสีเขียว	

สถาบันลูกโลกสีเขียว
ชั้น	5	อาคาร	1	
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	02-537-3310,	02-537-2146	โทรสาร	02-537-3829
E-mail	:	greenglobe42@gmail.com

ชำ�ระค่�บริก�รแล้ว
ใบอนุญ�ตเลขที่ 1/2549
ปณ. สำ�นักง�นใหญ่ ปตท.

Resilience
	 “รีซิเลียนซ์”	(Resilience)	ในหนังสือพิมพ์	“ลูกโลกสีเขียว”	ฉบับส่งท้ายปี	58	นี้	

อาจเป็นค�าที่ใหม่	แปลกหูส�าหรับใครหลายคน	แต่ถ้าได้ลองอ่านเนื้อในแล้วเราพอจะ

รู้ว่า	หลายชุมชน	หลายบุคคลที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวล้วนมี	“รีซีเลียนซ์”	ในตัว

กันอยู่แล้ว	แค่ยังไม่ได้ถอดออกมาให้เห็นภาพที่ชัดเจน

	 ทุกวันนี้เรามีความกังวลกับภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะอากาศ

เปลี่ยนแปลง	 ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ประชากรโลกมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ	

เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ในพืชในคน เป็นต้น เราจึงพยายามชี้ให้เห็นถึงสัญชาตญาณ

ของมนุษย์ในการ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ก่อนที่ภัยจะมาถึง	 หรือแม้กระทั้งเกิดภัยถึงตัว

แล้ว	ก็เป็น	“การซ่อม”	และ	“เสริม”	ให้ดียิ่งกว่าเดิม	โดยน�าประสบการณ์	17	ปีของ	

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	มาหยิบยกเป็นตัวอย่าง	

 “รีซิเลียนซ์”	การปรับตัวเพื่อ	“การอยู่รอด”	เป็นเนื้อหาบางส่วนจากงานสัมมนา 

วชิาการเรือ่ง	ป่าเพือ่ชวีติ	Forest	for	Lives	:	การจดัการภูมิทัศน์	เพือ่คนเพือ่ป่าอย่างยัง่ยนื 

ท่ีสถาบันลกูโลกสเีขยีวได้มโีอกาสร่วมกบัสถาบนัการศกึษา	และองค์กรด้านทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศจดัขึน้เมือ่วนัที	่3	ธนัวาคม 2558 เรือ่งราวพดูคยุ 

ภายในงานจะรวมอยู่ในหน้า 6-7 และจะเป็นข้อมูลเติมเต็มเรื่อง Resilience 

ได้เป็นอย่างดี

	 หลายคนอ่านมาจนถึงบรรทัดน้ี	 ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า “รีซิเลียนซ์”	 คืออะไร 

แปลว่าอะไรมีความส�าคัญอย่างไร

	 ยังไม่บอกหรอก...ถ้าอยากรู้	ลองเปิดเข้าไปอ่านดูที่ข้างในเองครับ					

 ทางเข้าบ้านหน้าถ�้า	จ.สุราษฎร์ธานี	จ�าเป็นต้องสร้างสะพาน 
ตัดขวางทางน�้า	เกิดน�้าป่าไหลหลากมีทั้งดินโคนหรือซากต้นไม ้
ไหลมากับน�้า	ท�าให้สะพานเดิมกลายเป็นท�านบกั้นขวางทางน�้า 
สะพานจึงพัง	 เพราะไม่สามารถต้านทานความแรงของน�้าได ้
ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาเดิมในการสร้างสะพานเต้ียๆ	เป็นลักษณะ 
เหมือนฝายน�้าล้น	ไม่เป็นสิ่งกีดขวาง	เมื่อน�้าไหลมาปริมาณ
มากๆ	ก็เอ่อล้นไหลข้ามไปได้	ใต้สะพานก็ยังเปิดช่องทางน�้า 
ให้ไหลผ่านได้คล่องตัว


