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แต่มนุษย์ก�ำลังใช้ประโยชน์จำกสำยน�้ำอย่ำงมำกเกินไป จนท�ำให้เกิดวิกฤตในหลำยพื้นที่ไม่สำมำรถใช้น�้ำอุปโภคและบริโภคได้ ข่ำวร้ำยล่ำสุด 
องค์กำรสหประชำชำติเพิ่งประกำศว่ำ กำรดื้อยำปฏิชีวนะ และยำต้ำนจุลชีพอื่นๆ เป็นวิกฤตระดับโลก เพรำะมีผู้เสียชีวิตจำกกำรดื้อยำอย่ำงน้อย 
700,000 คนต่อปี สำเหตุเกิดจำกกำรสัมผัส หรือกำรใช้น�้ำท่ีมีกำรปนเปื้อนยำปฏิชีวนะ บำงพ้ืนที่มีปริมำณสูงเกินระดับปลอดภัย ซ�้ำเติมปัญหำ 
ทีเ่พียบหนักอยูแ่ล้ว ทัง้น�ำ้เสยี น�ำ้ปนเป้ือนสำรเคม ีน�ำ้แล้งจดั กระทัง่ขำดแคลนน�ำ้อย่ำงรนุแรง นอกจำกน้ีกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพของสำยน�ำ้
และระบบนิเวศแม่น�ำ้ อันเน่ืองจำกกิจกรรมของมนุษย์ ทัง้กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำทีดิ่นในลกัษณะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น กำรก่อสร้ำง
โรงงำน จดัต้ังนิคมอุตสำหกรรม กำรคมนำคม และทีอ่ยูอ่ำศัย ประกอบกับจ�ำนวนประชำกรและกำรบรโิภคทีเ่พ่ิมสงูข้ึน เป็นตัวเร่งท�ำลำยระบบนิเวศ 
สำยน�้ำขนำนใหญ่

ถึงเวลำที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและเยียวยำแม่น�้ำ ก่อนที่จะสูญเสียทุกอย่ำงไป 

แนวคิดสายน�า้-สายใยแห่งชวีติ
กำรเลือกใช้ค�ำว่ำ “สายน�้า” เพ่ือให้มองถึงกระบวนกำรทำงนิเวศที่มีควำมต่อเน่ืองและแตกต่ำงกัน ต้ังแต่ต้นน�้ำบนภูเขำ น�้ำตกไหลผ่ำน 

โกรกผำ ห้วยเล็กค่อยขยำยใหญ่ขึ้น แล้วจำกห้วยที่มีหลำยสำยมำเชื่อมกันกลำยเป็นล�ำธำร ไหลเรื่อยกลำยเป็นแม่น�้ำใหญ่ในที่สุด โดยที่ปำกน�้ำ
สำยน�้ำจะบรรจบเชื่อมกันเป็นเครือข่ำย (Network) ของล�ำคลองที่ภำษำไทยเรียกว่ำ “บำง” ยิ่งเมื่อใกล้ปำกน�้ำ น�้ำมักไหลช้ำลง และมักพบที่รำบ 
น�้ำท่วม ในเอเชียอำคเนย์เรำมีที่รำบน�้ำท่วมส�ำคัญๆ ก็คือ สำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำโขง ปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ อิระวดี และที่ยิ่งใหญ่มำกๆ อีกแห่งหนึ่ง
ก็คือ ปำกแม่น�้ำที่แม่น�้ำคงคำและแม่น�้ำพรหมบุตรมำรวมกัน ที่เหล่ำนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมส�ำคัญของเอเชีย

ค�ำเปรียบว่ำ “แม่น�้ำดุจสำยเลือด” นั้นเป็นควำมจรงิแท้แน่นอน นัน่กเ็พรำะแม่น�ำ้ล�ำธำรเป็นแหล่งอำหำร 
ที่หล่อเล้ียงคนในทุกหนทกุแห่ง และแม่น�ำ้ล้วนเป็นทีต่ัง้ของวัฒนธรรมแห่งมนุษยชำต ิดังจะเห็นอำรยธรรม 
ทีย่ิง่ใหญ่ของโลกล้วนแต่ก�ำเนิดอยู่ในแถบลุ่มแม่น�้ำแทบทั้งส้ิน เช่นเดียวกับประเทศไทย จำกเมืองกรุงเก่ำ
พระนครศรีอยุธยำมำจนถึงกรงุเทพฯ เมอืงหลวงในปัจจบุนั กต็ัง้ถิน่ฐำนสร้ำงบ้ำนแปงเมือง 
มำตลอดสองฝั่งแม่น�้ำและในบริเวณลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ แม่น�้ำนั้นจงึส�ำคญัต่อกำรด�ำรงชวีติของผูค้นอย่ำงยิง่
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จำกต้นน�้ำสู ่ปำกน�้ำที่กว้ำงใหญ่และ
สมบูรณ์จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ทำงกำยภำพ สิง่มชีวีติทัง้พืชและสตัว์ รวมถึง 
เคมีในน�้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนกำร  
มีควำมต่อเน่ืองเชื่อมโยงกัน เก่ียวข้องกับ
ระบบนิเวศที่ส�ำคัญๆ ดังนี้ 

ต้นน�ำ้ (Headwater Streams) 
แหล่งพลังงำนที่เริ่มต้นห่วงโซ่ และสำยใย
อำหำร พ้ืนทีข่นำดเลก็แต่มีควำมส�ำคัญมำก 
ปกคลุมด้วยพืชที่ข้ึนอยู่ริมฝั่งนอกล�ำน�้ำ  
ซึ่งพืชเหล่ำน้ีล�ำต้นไม่สูงสำมำรถกระโดด
ข้ำมได้ ส่วนพืชในน�้ำที่ถูกต้นไม้บนฝั ่ง 
ข้ึนบดบังล�ำน�้ำ ท�ำให้กำรผลิตข้ันปฐมภูมิ
เป็นไปได้ยำก เพรำะแสงสว่ำงส่งถึงพ้ืนได้
น้อย สัตว์ส่วนใหญ่ที่อำศัยบริเวณต้นน�้ำ 
จะเป็นสตัว์น�ำ้ทีไ่ม่มกีระดูกสนัหลงั สตัว์ทีพ่บ 
มกัเป็นพวกปำกฉีกกัด (Shredders) ซึง่ฉีกกิน 
ใบไม้ ก่ิงไม้ที่จมน�้ำ และยังมีพวกที่กิน 
อินทรยีวตัถุชิน้เลก็ๆ และอำหำรแขวนลอย
(Collectors) เช่น ตัวอ่อนแมลงน�ำ้หลำยชนิด 

ล�ำธำรขนำดใหญ่ข้ึน (Streams) 
เมื่อล�ำน�้ำกว้ำงจนกลำยเป็นล�ำธำรน�้ำไหล 
มีแสงแดดส่องลงมำได้ ในล�ำน�้ำเรำจะพบ
อินทรียวัตถุท่ีมำจำกนอกล�ำน�้ำ และพืช 
ที่ข้ึนอยู่ในแหล่งน�้ำสังเครำะห์แสงเองได้ 
(Autochthonous) เช่น สำหร่ำย สัตว์ที่พบ
จะเป็นสัตว์น�้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มักจะ
เป็นพวกปำกครดูกินสำหร่ำยฟิล์มบำงๆ อยู่
ตำมก้อนหนิ ใบไม้ ก่ิงไม้ในน�ำ้ สตัว์พวกน้ี 
จะเป็นตัวอ่อนแมลงน�้ำ หรือหอยฝำเดียว
หลำยชนิด และพวกเก็บหำอำหำรอินทรีย์
ชิ้นเล็กๆ พวกสัตว์กินเน้ือ (Carnivores)  
ก็พอมีบ้ำง

แม่น�้ำ (Rivers) จำกล�ำธำรและแคว
ขนำดใหญ่ขึ้นเรียกว่ำ “แม่น�้ำ” เมื่อสำยน�้ำ
กลำยเป็นแม่น�ำ้  ในน�ำ้ก็จะมพืีชในน�ำ้ทีส่�ำคญั 
คือ แพลงก์ตอนซ่ึงสำมำรถสังเครำะห์แสง
ได้มำกข้ึน และน�ำ้จำกต้นน�ำ้ผ่ำนกระบวนกำร 
ที่อินทรียวัตถุแตกเป็นชิ้นมีขนำดเล็กลง 
ท�ำให้สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อำศัยอยู ่
ในน�ำ้ ซึง่ส่วนใหญ่จะกินเศษอำหำรชิน้เลก็ๆ  
มีมำกขึ้นด้วย 

ที่รำบน�้ำท่วม (Floodplain)  
พบสงัคมพืชอย่ำงอ่ืนทีไ่ม่ใช่ต้นไม้ข้ึนอยูด้่วย 
ทีร่ำบน�ำ้ท่วมมปีระโยชน์อย่ำงมำกต่อผลผลติ 
ของแม่น�้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตอนเกิด
พลวัตของน�้ำท่วม ซึ่งเป็นกระบวนกำร 
น�ำแร่ธำตุ หรอืสำรอำหำรจำกฝ่ังลงสูแ่ม่น�ำ้ 
ท้ังปำ่ทำมริมฝั่งแม่น�้ำ หรือปำ่เลน ปำ่จำก  
ที่น�ำธำตุอำหำรจำกป่ำชำยเลนเข้ำสู่ระบบ 

ตนน�ำ
ลำน�ำ
แคว
แมน�ำ

ที่ราบน�ำทวม

ปากแมน�ำ

น�้าท่วมนั้นดีกว่าฝนแล้ง
น�้ำท่วมใหญ่หรือ Flood Pulse เป็นวัฏจักร อำจเกิดทุกปีหรือเว้นช่วง 2 ปี 5 ปี 50 ปี 

หรอื 100 ปีครัง้ น�ำ้ท่วมใหญ่ท�ำให้หนิขนำดใหญ่ และท่อนซงุท่อนไม้ทีจ่มอยูใ่ต้น�ำ้นำนนับ 
ศตวรรษเคลือ่นย้ำยได้ พลงัน�ำ้ตอนน�ำ้ท่วมใหญ่ช่วยให้เกิดวงัน�ำ้ สร้ำงควำมสลบัซบัซ้อน
ให้กับระบบนิเวศแม่น�้ำ ดังน้ัน น�้ำท่วมเหมือนเป็นชีพจรของแม่น�้ำ เพรำะท�ำให้แม่น�้ำ 
มีชีวิตชีวำและมีประโยชน์หลำยอย่ำง ได้แก่ 

• เกิดถ่ินที่อยู่ (Habitats) ใหม่ๆ เมื่อมีน�้ำท่วมน้ัน กระแสน�้ำจะมีพลังงำนมำก 
สำมำรถพัดพำดิน กรวด ทรำยออกไป ท�ำให้กัดเซำะเกิดวังน�้ำ แล้วไปทับถมในที่ใหม่ๆ 
จนเกิดเป็นสันดอน (Riffles) ข้ึน กระแสน�้ำที่ไหลเร็วและมีพลังงำนน้ีช่วยพัดพำเอำ
ตะกอนออกไปแล้วไหลไปตำมล�ำน�้ำ ท�ำให้เกิดถ่ินอำศัยใหม่ พัดพำเอำดินแป้ง (Silt) 
ออกจำกพื้นกรวด ทรำย และพื้นหิน ไปยังที่รำบน�้ำท่วม ท�ำให้กรวดหินที่เหลือในล�ำน�้ำ
มีอำกำศออกซิเจน เป็นที่ซึ่งสัตว์น�้ำ เช่น ปลำ สร้ำงรังและวำงไข่ได้ดี

• เกิดควำมซับซ้อนของถ่ินอำศัย (Habitat Complexity) เพรำะน�้ำท่วมท�ำให้พืช
พรรณของทีร่ำบน�ำ้ท่วมเจรญิงอกงำม แพร่พันธุ ์และฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ได้ เกิดกำรแลกเปลีย่น
ธำตุอำหำร (Nutrient Exchange) ระหว่ำงแม่น�ำ้กับท่ีรำบน�ำ้ท่วม และจำกทีร่ำบน�ำ้ท่วม 
สู่แม่น�้ำ อีกทั้งท�ำให้เกิดโขดหินตลอดจนเพิงโพรงตำมฝั่งน�้ำเป็นถิ่นอำศัยที่ซับซ้อน

• เกิดแหล่งสัตว์น�้ำ เมื่อน�้ำท่วม ป่ำริมน�้ำนั้นเป็นที่หลบภัยให้สัตว์ เพรำะกระแสน�้ำ
เชีย่วน้อยกว่ำ ปลำจะถูกน�ำ้พัดพำไปได้มำก จำกกำรศกึษำพบว่ำป่ำรมิน�ำ้ทีม่ต้ีนไม้ขนำดใหญ่ 

นิเวศแม่น�้ำ หรือป่ำต้นจิก หรือกะโดนน�้ำ  
ในทะเลสำบเขมร 

บรเิวณป่ำรมิน�ำ้ (Riparian Areas)
เมือ่พูดถึงป่ำรมิน�ำ้ เรำมกัจนิตนำกำรว่ำมป่ีำ 
ซึง่เป็นต้นไม้อยูส่องข้ำงฝ่ังน�ำ้ แต่ควำมจรงิ
แล้วค�ำว่ำ “ป่ำริมน�้ำ” อำจไม่ใช่ต้นไม้ก็ได้ 
แต่เป็นทุ่งหญ้ำ เช่น สำยน�้ำในทุ่งทุนดรำ 
(Tundra) ใกล้ข้ัวโลกของเมอืงหนำว มทีุง่หญ้ำ 
สองข้ำงรมิน�ำ้ หรอืในบรเิวณอัลไพน์ (Alpine) 
ก็เช่นกัน ซึ่งเรียกว่ำ “ทุ่งหญ้ำเปียก” (Wet 
Meadow) ในประเทศไทย พบได้ทีป่ำกแม่น�ำ้ 
ตำปี ยังมีทุ่งหญ้ำทุ่งกะจูดอยู่ในพรุ แต่น่ำ
เสยีดำยทีปั่จจบุนัก�ำลงัถูกคกุคำม และท�ำลำย 
จำกกำรปลูกปำล์มน�้ำมัน กำรพัฒนำที่อยู่
อำศัยไปมำกมำย

บรเิวณป่ำรมิน�ำ้ทีเ่ชือ่มต่อระหว่ำงแหล่งน�ำ้ 
กับป่ำบก เป็นระบบนิเวศทีม่ลีกัษณะค่อยๆ 
เปลีย่นแปลงทลีะน้อย อยูร่ะหว่ำงระบบนิเวศ 
บนบกกับระบบนิเวศน�ำ้ เมือ่สองระบบทีต่่ำงม ี
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพสงู และต่ำงกัน 
มำกๆ อยูใ่กล้กัน บรเิวณทีอ่ยูต่รงกลำงจงึมี 
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพสงูไปด้วย ทีเ่รำ 
สำมำรถพบเหน็ได้มำกก็คือ ระบบของทีร่ำบ
น�้ำท่วมถึง (Flood Plain Ecosystem) ซึ่งมี
สิ่งมีชีวิตหลำกหลำย และเป็นภูมิทัศน์ที่มี
ผลผลติสงูด้วย ทีส่�ำคญัมำกอย่ำงหน่ึงก็คอื 
ป่ำริมน�้ำน้ันด�ำรงคงอยู่ด้วยกำรถูกรบกวน 
(Disturbance) ซึ่งก็คือน�้ำท่วม (Flood) 
นั่นเอง

ภำพโดย : อภิรักษ์ จินดำศิริพันธ์
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โครงสร้างและหน้าที่ของแม่น�้า 
ล�ำน�้ำธรรมชำติน้ันคดเคี้ยวลดเลี้ยว 

ไม่เป็นเส้นตรง เกิดจำกกระแสน�ำ้ทีไ่หลผ่ำน 
ทัง้ทีไ่หลช้ำบ้ำง แรงบ้ำง ผ่ำนช่วงลกึและต้ืน
สลับกัน น�้ำที่ไหลแรงจะกัดเซำะฝั ่งหน่ึง 
ให้เว้ำเรยีกตรงน้ีว่ำ “คุ้ง” ไปทับถมอีกทีห่น่ึง
เกิดเป็น “โค้ง” น�้ำ ฝั่งแม่น�้ำเป็นบริเวณ
เปรำะบำง และเกิดกำรเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
ทัง้น้ีบรเิวณทีน่�ำ้เซำะฝ่ังเป็นเพิงหรอืเป็นโพรง 
เป็นแหล่งก�ำเนิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต 

ส่วนดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำยลงสู่ล�ำน�้ำ 
ก็น�ำธำตุอำหำรพืชและสัตว์ในดินทั้งหลำย
ลงสูร่ะบบนิเวศของล�ำน�ำ้ เกิดเป็นกระบวนกำร 
ส�ำคัญทำงนิเวศวิทยำ อีกท้ังกำรไหลของ
แม่น�ำ้เป็นคลืน่ช่วยเพ่ิมออกซเิจนในน�ำ้ ดังน้ัน 
สำยน�ำ้ธรรมชำติจะไม่เคยตรง ควำมลำดชนั 
ไม่มำก ยิ่งกำรโค้งไปมำของแม่น�้ำ ท�ำให้
ควำมเร็วของน�้ำลดลงได้ เกิดประโยชน์แก่
ระบบนิเวศโดยรวม 

นอกจำกน้ีต้ังแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ 
มีกิจกรรมต้ังต้นของห่วงโซ่อำหำรจึงเป็น
แหล ่งที่มีกำรถ ่ ำยทอดพลังงำนของ 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ อีกทั้งระบบนิเวศ
ของสงัคมพืชรมิแม่น�ำ้ หรอืพ้ืนทีร่ำบน�ำ้ท่วม 
(Flood Plain) พ้ืนที่ชุ ่มน�้ำท�ำหน้ำที่ดุจ 
เครือ่งกรองมชีวีติ ช่วยดึงธำตุอำหำรส่วนเกิน 
ออกไป ตัวอย่ำงเห็นได้จำกป่ำชำยเลน 
แหลมผักเบี้ย โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ  
ที่ช่วยบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยอำศัยกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนธำตุอำหำร ระหวำ่งระบบนิเวศ
แม่น�้ำ กับป่ำของพ้ืนท่ีรำบน�้ำท่วม ขณะที่
ระบบนิเวศป่ำริมน�้ำและพ้ืนที่ชุ ่มน�้ำ ช่วย
แลกเปลีย่นธำตุอำหำรระหว่ำงระบบนิเวศน�ำ้ 
กับระบบนิเวศบนบกนี้

การจัดการน�้าเพื่อชีวิต 
สำยน�้ำที่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปสู่ล�ำธำร 

ล�ำคลองท่ีสุขภำพสมบูรณ์ย่อมเหมือน 
สำยเลอืดของชมุชน เป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
และยังเป็นที่อยู่อำศัยของสรรพสิ่งมีชีวิต
หลำกหลำย ล�ำธำรทีส่มบรูณ์ดียงัเป็นระบบ
นิเวศส�ำคัญมำก เพรำะสำยน�้ำต่ำงๆ ใน 
ภูมิทัศน์น้ันๆ ย่อมไหลสู่ล�ำห้วย ล�ำธำร 
หลกักำรส�ำคญั 4 ประกำร ในกำรจดักำรน�ำ้ 
ประกอบด้วย 

1) กำรจัดกำรปริมำณน�้ำท่ำ (Stream 
Flow) เก่ียวข้องกับปริมำณน�้ำ ทั้งช่วง 
น�้ำท่วมและน�้ำแล้ง ท�ำให้มีน�้ำไหลในแม่น�้ำ
ล�ำธำร เพ่ือรักษำป่ำต้นน�้ำและระบบนิเวศ
สำยน�้ำ 

2) กำรจดักำร คุณภำพของน�ำ้ หรอืวฏัจกัร 
ของสำรเคมีในน�้ำ เพรำะน�้ำที่ปนเปื ้อน 
สำรเคม ีเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบกับสิง่มชีวีติ 
และระบบนิเวศของน�้ำ กรณีเหมืองคลิต้ี 
ท่ีกำญจนบุรี กำรปนเปื้อนของโลหะหนัก 
ท�ำให้น�้ำเป็นพิษ ใช้อุปโภคและบริโภคไม่ได้ 
เมื่อตรวจเลือดชำวบ้ำนพบสำรพิษสะสม 
ท่ีเป็นอันตรำย ในสหรัฐอเมริกำ ปัจจุบัน
ประกำศนโยบำยจดักำรน�ำ้ เพ่ือให้มนี�ำ้สะอำด 
ส�ำหรับประชำชน

3) กำรให้ควำมส�ำคัญกับระบบนิเวศ 
ริมฝั่งน�้ำ และพื้นที่ชุ่มน�้ำ เพรำะต้นไม้ริมน�้ำ
ให้อำหำรแก่สัตว์น�้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของ 
ห่วงโซ่อำหำรของสตัว์น�ำ้ เช่นเดียวกับพ้ืนที่
ชุม่น�ำ้ท�ำหน้ำทีใ่ห้สำรอำหำรแก่พืชและสตัว์
บรเิวณปำกน�ำ้ หรอืตำมทีลุ่ม่น�ำ้ขัง และยงัมี 
อิทธิพลต่อสุขภำพของแม่น�้ำ น่ันคือช่วย 
ดักตะกอนดิน ดักสำรเคมี ท�ำหน้ำที่เป็น
เครื่องกรองตำมธรรมชำติ (Bio Filter) 

พ้ืนทีต้่นน�ำ้ ปลำยน�ำ้ ควำมยำวประมำณ 11 
กิโลเมตร เป็นคลองที่มีควำมส�ำคัญต่อวิถี
ของชุมชนต�ำบลช�ำรำก ทั้งเป็นแหล่งน�้ำ 
ที่ใช้ ในกำรอุปโภค กำรเกษตร และกำร 
สร้ำงสมดุลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิง่แวดล้อมในพ้ืนทีป่่ำชำยเลนและปำกอ่ำว
ตรำด ตลอดเส้นทำงของคลองบ้ำนแตง 
หำกพิจำรณำถึงระบบน�ำ้ในคลองจะมรีะบบ
น�้ำ 3 ระบบ คือ น�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็ม 
ท�ำให้ทรัพยำกรป่ำริมน�้ำสองฝั ่งคลอง 
แตกต่ำงกัน แบ่งได้เป็น ป่ำรมิน�ำ้ทีม่พัีนธุพื์ช 
น�้ำจืด และป่ำริมน�้ำที่มีพันธุ์พืชน�้ำกร่อย 
ควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์พืช และ
ระบบนิเวศย่อยทีม่คีวำมเค็มของน�ำ้เป็นตัว
ก�ำหนด 

ผลกำรกำรด�ำเนินงำนพบว่ำพืชที่เป็น
อำหำรมำกในบริเวณพ้ืนที่ต้นน�้ำ ทั้งที่เป็น

จะเป็นแหล่งหลบภยัเมือ่เกิดน�ำ้ท่วมใหญ่น้ัน ภำยหลงัน�ำ้ท่วมแล้วประชำกรปลำเพ่ิมข้ึน
ได้มำกกว่ำบริเวณที่ไม่มีป่ำริมน�้ำ

ปัจจุบันคนถูกท�ำให้เกลียดน�้ำท่วม ด้วยข่ำวสำรที่น�ำเสนอว่ำน�้ำท่วมเป็นภัยพิบัติ 
กำรขุดลอกเพ่ือหวงัเร่งระบำยน�ำ้ ในทำงตรงข้ำมกลบัท�ำลำยระบบนิเวศรมิน�ำ้และนิเวศ
ของท้องน�ำ้ แม่น�ำ้กลำยเป็นท่อส่งน�ำ้ กำรขุดลอกท่ีน�ำดินมำกองไว้ตำมรมิฝ่ัง พอฝนตก 
ก็ถูกชะล้ำงลงสูแ่ม่น�ำ้ เกิดตะกอนดินมหำศำลในฤดูฝนทีผ่่ำนมำ ล�ำน�ำ้ล�ำธำรเต็มไปด้วย 
ตะกอนดินสีแดงทั่วล�ำน�้ำ กำรขุดลอกคูคลองได้ท�ำลำยแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์และพืช 
หำยำกท่ีข้ึนตำมท้องธำรของแม่น�ำ้หลำยแห่ง และยงัท�ำให้แม่น�ำ้เปลีย่นทศิทำง น�ำ้ไหลเรว็ 
จนเกิดภัยแล้งตำมมำ 

ปัญหำที่ซ�้ำเติมในประเทศไทย ก็คือกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่เพ่ิมมำกข้ึนเป็นทวีคูณต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2504 - 2546 ใช้ปุย๋เพ่ิมข้ึนถึง 94 เท่ำตัว ปุย๋ถูกละลำยปีละ 6 ล้ำนตัน แม่น�ำ้ยงัเป็นที่ 
รองรับน�้ำเสียจำกอุตสำหกรรมเกษตร เช่น ฟำร์มเลี้ยงสุกร นำกุ้ง นำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยมำก
เกินควำมจ�ำเป็น มรีำยงำนว่ำธำตุอำหำรหลกั อันได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตส
เซียม ในแม่น�้ำเพ่ิมมำกข้ึนถึง ร้อยละ 50 ท�ำให้สำหร่ำยเพ่ิมจ�ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็ว 
(Algal Bloom) เมือ่สำหร่ำยเหล่ำน้ีตำยจมสูก้่นน�ำ้ เน่ำเป่ือย ท�ำให้ออกซเิจนในน�ำ้ลดลง 
(Hypoxia) ในฤดูฝนน�้ำที่ไหลจำกพ้ืนที่เกษตรลงสู่แม่น�้ำ เกิดปลำตำยในอ่ำวไทยทุกปี 
ดังน้ันหำกยงัมพ้ืีนทีชุ่ม่น�ำ้ และระบบนิเวศรมิน�ำ้ตำมธรรมชำติ และแม้แต่ฝงูนกน�ำ้ก็ช่วย
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนธำตุอำหำร บรรเทำปัญหำควำมเสียหำยไปได้

4) กำรรักษำถ่ินที่อยู่ของสัตว์น�้ำ คือ
ควำมมัน่คงทำงอำหำรของคน เพรำะครึง่หน่ึง 
ของอำหำรน้ันเริม่ต้นจำกสำยน�ำ้ ควำมอุดม
สมบรูณ์ของสตัว์น�ำ้และพืชอำหำรเลีย้งชวีติ
คน สร้ำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
ชมุชนข้ึนมำ ถึงยำกจน ไม่มเีงนิก็ได้เสำะหำ
จับปูจับปลำ หำอำหำรกินได้ไม่อดตำย 

ทัง้น้ีกำรให้ควำมส�ำคัญกับสำยน�ำ้ทีเ่ป็น 
กระบวนกำรต่อเน่ือง เชือ่มโยงกับระบบนิเวศ 
ที่หลำกหลำยของสำยน�้ำ ปริมำณน�้ำและ
คุณภำพน�้ำ รวมถึงกำรรักษำถ่ินที่อยู่ และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ท�ำให้กำร
จัดกำรน�้ำ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้มี “น�้ำ” เพื่อกิน
เพ่ือใช้ แต่ต้องเป็นกำรฟ้ืนฟูและรกัษำระบบ
นิเวศสำยน�้ำ เรียกว่ำ “กำรจัดกำรน�้ำ 
เพือ่ชีวติ” เพรำะสำมำรถขจดัควำมอดอยำก 
(Beyond Scarcity) ของทุกชีวิตอีกด้วย 

ปลูกพืชริมคลอง
ต่อลมหายใจแม่น�้า 

ตัวอย ่ำงของชุมชนที่ มีควำมสนใจ 
เรือ่งกำรจดักำรสำยน�ำ้ กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
ป่ำรมิน�ำ้ รวมถึงคุณภำพของน�ำ้ โดยสำมำรถ 
ด�ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เทศบำลต�ำบลช�ำรำก ต.ช�ำรำก อ.เมือง 
จ.ตรำด ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติต�ำบลช�ำรำก นักเรียน เยำวชน 
จำกโรงเรยีนครเีวศรตันเพียรอุปถัมภ์ โดยกำร 
สนับสนุนของสถำบันลกูโลกสเีขียว

ภำยใต้กำรด�ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรประเมินภูมิทัศน์และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต่อมำชุมชนได้จัดท�ำ
แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติต�ำบล
ช�ำรำก เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชริมคลอง
บ้ำนแตง เน่ืองจำกเห็นว่ำปัจจุบัน พ้ืนที่ 
ริมคลองเริ่มมีป ัญหำกำรพังทลำยของ 
ริมฝั่ง น�้ำในคลองปนเปื้อนสำรเคมีที่ใช้ใน
พื้นที่กำรเกษตร และบ่อเลี้ยงกุ้ง

คลองบ้ำนแตง ต.ช�ำรำก มีระยะจำก

อำหำรส�ำหรับมนุษย์ เช่น ผักกูด ผักหนำม 
เร่ว เต่ำร้ำง ฯลฯ และอำหำรส�ำหรับปลำ 
และสัตว์อ่ืนๆ ในล�ำคลอง เช่น ผลไทร  
ผลมะเด่ือ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ต้นน�้ำน้ี ใบพืช 
ริมฝั่งที่ร่วงหล่นลงน�ำ้จะเป็นแหล่งพลังงำน
ที่เริ่มต้นห่วงโซ่อำหำรและสำยใยอำหำร 
ทั้งน้ีชำวบ้ำนได้เรียนรู้และเข้ำใจถึงหน้ำที่
และประโยชน์ของพืชรมิคลอง ซึง่ช่วยป้องกัน 
กำรพังทลำยของหน้ำดิน ช่วยรกัษำควำมชืน้ 
ในดิน รวมถึงกำรชะลอและกำรกักเก็บน�้ำ 

นอกจำกชำวบ้ำนจะช่วยกันรกัษำต้นไม้
และพืชรมิคลองทีม่อียูแ่ล้ว ยงัร่วมกันปลกูพืช 
ริมคลอง ตลอดริมคลองบ้ำนแตง ที่ติดกับ
สวนผลไม้ของชำวบ้ำน โดยได้ท�ำกำรปลูก
ต้นตะเคยีน และต้นยำงนำ เป็นหลกั ซึง่เป็น
พืชท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่แล้ว จ�ำนวนประมำณ 
700 ต้น เพ่ือหวังฟื้นฟูสภำพป่ำริมคลอง
บ้ำนแตงให้กลับมำมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
สำมำรถท�ำหน้ำที่ เ ก้ือกูลต่อทรัพยำกร 
ธรรมชำติบริเวณริมน�้ำต่อไป 

ลำน้ำ/ระบบนิเวศแม�น้ำ ป�าบก/ระบบนิเวศบกป�าร�มน้ำ/พ�้นที่ราบน้ำท�วม
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561004

   
เมล็ดพันธุ์   แผ่นดิน • เรือ่ง สมชาย ธาราวัฒน์ 

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาบ้านสันหลวง 
ต.เมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย

กลุ ่มเยำวชนจิตอำสำบ้ำนสันหลวง  
เป็นเด็กๆ ในต�ำบลเม็งรำยที่มีควำมต้ังใจ 
จะช่วยเหลือกิจกรรมสำธำรณะในชุมชน 
บ้ำนสนัหลวง และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
จดัท�ำโครงงำนขุมทองกลำงกองขยะ รณรงค์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหำขยะและ 
กำรจัดกำรที่ถูกต้อง จัดให้มีธนำคำรขยะ 
เพ่ือใหช้ำวบำ้นหันมำคดัแยกขยะ โดยได้รับ
กำรสนับสนุนจำกโรงเรียนเม็งรำย และ
หน่วยงำนในพ้ืนที่ ทั้งน้ียังได้ขยำยผลท�ำ 
กิจกรรมอ่ืนๆ  รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิง่แวดล้อม 
เช่น กำรปลูกป่ำ กำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ  
กำรสร้ำงเสวยีนไม้ไผ่ กำรจดัท�ำฐำนกำรเรยีนรู ้
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน รวม 7 ฐำน  
มีฐำนขุมทองกลำงกองขยะ ฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียง และฐำนเสวียนไม้ ไผ่ เป็นต้น  
ใช้กิจกรรม “คน คนื คอน” ซึง่รุน่พ่ีได้กลบัมำ 
พบรุน่น้อง เพ่ือท�ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
ร่วมกัน หล่อหลอมจิตใจและส่งต่องำน 
จำกรุ่นสู่รุ่น จำกปี 2536 ถึงปัจจุบัน

เหมำะสม และจำกกำรได้ไปเข้ำเฝ้ำสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ำนได้
ตรัสว่ำ “ท�ำต่อนะ พ่ออยำกให้ท�ำ” เป็นแรง
บันดำลใจที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 
ต่อเน่ือง และเผยแพร่ผ่ำนสือ่ต่ำงๆ ในท้องถ่ิน 
สูห่น่วยงำนภำครฐัทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือด�ำเนินกำร 
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ทันท่วงที 

กลุ่มเยาวชนคนพอเพียง
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

 จำกเหตุกำรณ์ที่ต้นบำกขนำดใหญ  ่
ในโรงเรยีนถูกตัดเพ่ือใช้พ้ืนทีส่ร้ำงบ้ำนพักครู 
ควำมรูส้กึเสียดำยผลักดันให้เด็กๆ ส�ำรวจ
และรวบรวมข้อมลู ตำมหำว่ำ “ต้นบำกหำย 
ไปไหน” กระทั่งค้นพบต้นไม้ท้องถ่ินอ่ืนๆ  
โดยเฉพำะต้นครำมที่มีอยู ่มำกในชุมชน 
สำมำรถน�ำมำต่อยอดเป็นกิจกรรมท�ำสี 
ย้อมผ้ำและเสื้อเย็บมือ (ผ้ำย้อมครำม)  
ขยำยผลเป็นกิจกรรม กำรอนุรักษ์ต้นไม้ 
ท้องถิ่นเดิม กำรเพำะกล้ำไม้ กำรศึกษำวิถี
ชวีติของชมุชน และควำมเชือ่ต่ำงๆ ทีส่มัพันธ์ 
กับธรรมชำติ สร้ำงชวีติพอเพียง ควำมภำค
ภูมิใจในท้องถ่ินและส�ำนึกสิ่งแวดล้อม 
ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นยำวนำนถึงปัจจุบัน 

มือน้อยพิทักษ์โลก สร้างอนาคตท่ีย่ังยืน

ส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญทำงนิเวศของ
ผืนป่ำแห่งน้ี และน�ำผลกำรส�ำรวจมำเสนอ 
จนสำมำรถรักษำผืนป่ำไว้เป็นแหล่งศึกษำ
ระบบนิเวศ และนับแต่น้ันมำ ประเด็น 
สิง่แวดล้อมได้รบักำรบรรจเุข้ำเป็น “วิสยัทัศน์” 
ของโรงเรยีนสวนผึง้วทิยำ อีกทัง้กลุม่เยำวชนฯ 
ยงัมคีวำมต้ังใจทีจ่ะสบืสำนภมูปัิญญำท้องถ่ิน 
ของชำติพันธุก์ะเหรีย่ง โดยรวบรวมข้ำวของ
เครื่องใช้เก่ำแก่เพ่ือเป็นแหล่งโบรำณคดี 
แก่ชุมชนด้วย

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 
ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี

 วกิฤตกำรณ์ทีป่ลำเลีย้งในกระชงัตำย
เป็นจ�ำนวนมำกในแม่น�ำ้ป่ำสัก โดยไม่ทรำบ
สำเหตุ ท�ำให้นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัยสนใจหำสำเหตุของปัญหำ เริ่มมำ
รวมกลุ ่มกัน และพัฒนำต่อมำเป็นกลุ ่ม
เยำวชนรักษ์ป่ำสกั โดยม ีครอูำรมณ์ สงูเนิน 
เป็นทีป่รกึษำ ท�ำกำรลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลูตรวจวดั 
คณุภำพน�ำ้ ศึกษำถึงสำเหตุที่เกิดขึ้น หำทำง 
กำรแก้ปัญหำ เพื่อช่วยชำวบ้ำนผู้เลี้ยงปลำ 
ในกำรจดักำรช่วงเวลำในกำรเลีย้งปลำได้อย่ำง 

เด็กและเยาวชนเป็นอีกพลังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า เขาเหล่านี้ตระหนักถึงปัญหาและความ
เปล่ียนแปลงด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ใกล้ๆ  ตัว ทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน แล้วหาทางท�าอะไรต่างๆ ตามก�าลังความสามารถ
ร่วมกับผู้ใหญ่และครูที่คอยสนับสนุน ในปี 2562 มีผลงานของกลุ่มเยาวชนมากถึง 10 กลุ่ม ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

กลุ่มเยาวชนพทัิกษ์สวนป่า 
โรงเรยีนสวนผึง้วิทยา 
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยำมีผืนป่ำอันเป็น
แหล่งเรียนรู้ทำงระบบนิเวศที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 
12 ไร่ แต่ด้วยนโยบำยพัฒนำพื้นที่โรงเรียน 
เพื่อสร้ำงอำคำรเรียนและบ่อบำดำล จ�ำเป็น
ต้องตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่ำ กลุ่มเยำวชนจึงได้
รวมตัวกันเพ่ือจะพิทักษ์สวนป่ำ โดยท�ำกำร
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กลุ่มเยาวชน
รักถิ่น
โรงเรียน
บ้านโนนศิลาราศี 
ต.ศรีสุขส�าราญ 
อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น

แรงบันดำลใจที่ได้มำเข้ำค่ำยลูกเสือ 
ในสวนป่ำภมิูรกัษ์ทีมี่ควำมร่มรืน่ เต็มไปด้วย
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชท้องถ่ิน ทั้งต้นไม้ เห็ด 
สมุนไพร กระตุ้นให้เด็กๆ เกิดควำมรู้สึก
หวงแหนและอยำกจะรักษำไว้ ให้อยู ่กับ
ชุมชน จึงรวมกลุ ่มท�ำกิจกรรมด้ำนกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชื่อ “กลุ่มเยำวชน 
รักถิ่นโรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี” เริม่ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 
กว่ำ 26 ปี มีกิจกรรมหลำกหลำย เช่น  
กำรปลูกป่ำกำรปลูกต้นไม้ กำรบวชป่ำ  
กำรเรยีนรูป่้ำชมุชน ในสวนป่ำภมูริกัษ์ กำรท�ำ 
ปุย๋หมกัชวีภำพ กำรท�ำไร่ กำรท�ำนำ และได้รบั 
กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 

และใกล้ชดิกับธรรมชำติ สอดแทรกหลกัธรรม 
ง่ำยๆ ในกำรด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ใช้ดนตรี
เป็นพำหนะเชือ่มโยงจติใจเด็ก  ๆกับสิง่แวดล้อม 
แม้มชีือ่ว่ำโรงเรยีน แต่ไม่มวีชิำเรยีน หำกสิง่ที่ 
ติดตัวไปคือวิชำชีวิตในกำรอยู่กับธรรมชำติ 
ซึง่ค่อยๆ เรยีนรูแ้ละซมึซบัผ่ำนกำรร้องเพลง 
เล่นดนตรี ปลูกผัก ท�ำสวนครัว ปั่นจักรยำน
เก็บขยะในชุมชน ดูแลแหล่งน�้ำ รักษำ 
พันธุ์พืชท้องถิ่น และปลูกต้นไม้ 

 

โอกำสทีเ่ด็กๆ จะได้สมัผสัและเรยีนรูธ้รรมชำติ 
จริงๆ น้อยมำก ทำงโรงเรียนจึงได้พยำยำม
สร้ำงบรรยำกำศ จดักิจกรรม และท�ำหลกัสตูร 
สิ่งแวดล้อมที่ช ่วยเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 
ให้แก่นักเรยีน ซึง่ได้ประยกุต์และน�ำแนวทำง 
Eco School มำใช้ กระทั่งได้รับเลือกเป็น
โรงเรียนน�ำร่องของกรมส่งเสริมคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อมในปี 2551 โดยเป็นโรงเรียน  
1 ใน 3 แห่งที่ยังคงด�ำเนินกำรอยู่ถึงปัจจุบัน 
มีกำรท�ำฐำนกำรเรียนรู ้และท�ำกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชนสร้ำงจิตส�ำนึกรักสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพำะกำรเก็บขยะรมิหำดและกำรรกัษำ
ควำมสะอำดแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให  ้
หน่วยงำนในท้องถ่ินให้ควำมส�ำคัญกับ
ปัญหำขยะ และเข้ำมำมส่ีวนร่วมท�ำกิจกรรม
กับเด็กๆ นักเรียน

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การ
เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา 
(บ้านครูเขียว) 
ต.ก�าแพงเซา อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช

 กว่ำ 10 ปีที่ศูนย์กำรเรียนรู้ห้องเรียน
นอกเวลำ (บ้ำนครูเขียว) ของนำงจิรำรัตน์ 
ล่องจ๋ำ หรอืครเูขียว เปิดด�ำเนินกำรเพ่ือดูแล 
เด็กๆ ในชุมชนที่เป็นออทิสติก และยังเป็น
ศูนย์รวมกลุม่ผูป้กครองพำลกูหลำนเยำวชน
ในชุมชน ทั้งที่เป็นเด็กพิเศษและเด็กด้อย
โอกำส อำยุต้ังแต่ 4-18 ปี ร่วมกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม เกิดเป็นกลุ่มเยำวชนจิตอำสำ
ศูนย ์กำร เรี ยนรู ้ ห ้ อง เรี ยนนอกเวลำ  
(บ้ำนครเูขียว) เน้นไปทีก่ำรพัฒนำสิง่แวดล้อม 
โดยรอบของชุมชน พร้อมทั้งเป็นจิตอำสำ 
ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงฝำยมีชีวิต 
กำรส�ำรวจล�ำห้วย และร่วมอนุรกัษ์พืชเก็บน�ำ้ 
และป้องกันตลิง่ เด็กๆ จงึมหีน้ำทีเ่ป็นทพัหน้ำ 
ในกำรฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนและ
ครอบครัว เป็นลมใต้ปีกที่จะช่วยพยุงให้
เด็กๆ ได้ก้ำวข้ึนมำเป็นผู้น�ำที่กล้ำหำญได้ 
ในอนำคต 

กลุ่มเยาวชนพลังมด 
ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม

 จำกปริมำณขยะในหมู ่บ ้ำนที่ เ พ่ิม 
มำกข้ึนในแต่ละวัน เด็กๆ ในต�ำบลเขวำไร ่
คิดหำทำงจัดกำรปัญหำขยะ ด้วยสองมือ
เล็กๆ หลำยมือมำรวมกัน เริ่มต้นจำกกำร 
คดัแยกต้ังแต่ต้นทำง มอืหน่ึงเก็บขยะชิน้หน่ึง 
หลำยมอืเก็บขยะได้หลำยชิน้ พอมำรวมตัวกัน

กลำยเป็น “เยำวชนพลงัมด” เปลีย่นหมูบ้่ำน
ให้ไร้ขยะ และยงัครอบคลมุไปถึงแนวคดิทีจ่ะ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้อยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืนจำกสองมือพลังมด ขยำยเครือข่ำย
เยำวชนจติอำสำ กลุม่อ่ืนๆ กว่ำอีก 50 โรงเรยีน 
เกิดกลุ่ม “พลังต่อ” “พลังเต่ำทอง” และ 
อีกหลำยพลังคนรุ่นใหม่ใจรักสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
มหำสำรคำม

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเล็ก
ในทุ่งกว้าง 
ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.บุรีรัมย์

“ครล่ีู” หรอื “คตีำ วำรนิบรุ”ี ผูเ้ปลีย่นบ้ำน 
ของตัวเอง ให้กลำยเป็นโรงเรียน เพียงเพื่อ
หวังให้เป็นที่ปลอดภัยแก่ลูกหลำนในชุมชน
จำกปัญหำสงัคมทีล้่อมรอบ เด็กๆ จำกหลำย
บ้ำนมำอยู ่รวมกันท�ำกิจกรรมที่ได้สัมผัส 

กลุ่มเยาวชนลูกยางนา แดง-ขาว 
(โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม) 
ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

กลุม่เยำวชนลกูยำงนำ แดง-ขำว ด�ำเนิน
กิจกรรมในลักษณะจิตอำสำ โดยได้รับ 
กำรสนับสนุนจำกอำจำรย์นิตยำ อินทร์ชุม 
ในกำรศึกษำชมุชน ซึง่นักเรยีนได้พบปัญหำ
ผูส้งูอำยไุม่ได้รบักำรดูแลและชำวบ้ำนว่ำงงำน 
หลงัฤดูเก็บเก่ียว จงึได้พัฒนำต่อเป็นกิจกรรม 
ทีจ่ะแก้ปัญหำ เช่น กำรดูแลบ้ำนและสขุภำพ
ผู้สูงอำยุที่นักเรียน 1 คน จะดูแลผู้สูงอำยุ  
2 คน ในชุมชน กำรจัดกำรขยะ และส่งเสริม
อำชีพสำนตะกร้ำ ริ้บบิ้นร้อยใจ กำรปลูก
ต้นไม้ และขยำยท�ำโครงกำรด้ำนสิง่แวดล้อม
ในโรงเรยีน ได้แก่ กำรจดัต้ังธนำคำรขยะทองค�ำ 
เพ่ือจัดกำรขยะและสร้ำงรำยได้ จนได้เป็น
โรงเรยีนน�ำร่องและโรงเรยีนต้นแบบโครงกำร 
โรงเรียนปลอดขยะ นอกจำกน้ียังสร้ำง 
กำรเรียนรู ้กำรท�ำมำลัยข้ำวตอก ซึ่งเป็น 
ส่วนหน่ึงของวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมำ 
โดยในกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ จะมี
กำรเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน�ำข้อมลูเหล่ำน้ัน
มำวิเครำะห์ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ
ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป รวมเวลำท�ำงำนมำกว่ำ  
17 ปี     

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โรงเรยีน อบจ.บ้ำนนำบอน เป็นโรงเรยีน
ระดับประถมศึกษำ ต้ังอยูใ่นพ้ืนทีเ่มอืง ท�ำให้
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ค�ำตอบ   ที่หมู่บ้าน
คน-ดนิ-น�ำ้-ป่ำ

• เรือ่ง : ทีมงานสถาบนัลูกโลกสีเขียว

รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน เป็นอกีรางวัลเกียรตยิศทีย่กย่องเชดิชู 
และเป็นก�าลังใจ แก่ชมุชนทีเ่ป็นแบบอย่างด้านการอนุรกัษ์ ทีเ่คยได้รบัรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชมุชนไม่น้อยกว่า 5 ปีข้ึนไป ซ่ึงยงัท�าหน้าทีแ่ข็งขันในการดูแลรกัษาดิน น�า้ ป่า  
และทรพัยากรธรรมชาตใิห้ยงัอดุมสมบรูณ์อย่างต่อเน่ือง มีการพฒันาแนวทาง และวิธกีารบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นนวัตกรรม สามารถขยายผลจนเกิดประโยชน์ด้านทรพัยากร สังคมและเศรษฐกิจ  
ในปี 2562 มีชมุชนได้รบัรางวัลทัง้ส้ิน 7 ชมุชน แต่ละชมุชนมีรปูแบบและวิธกีารจัดการทรพัยากร  
รวมถึงปัจจัยสนับสนุนทีเ่อือ้ให้เกิดความส�าเรจ็ทีน่่าสนใจอย่างยิง่

คน-ธรรมชาติ
สัมพันธ์ในภูมิทัศน์ 

ชุมชนบ้ำนบัว ต.บ้ำนตุ่น อ.เมอืง จ.พะเยำ 
อยู่ติดกับเขตอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง 
ในจงัหวดัพะเยำ ก่อนปี พ.ศ.2525 ชำวต�ำบล
บ้ำนตุ่นและอ�ำเภอใกล้เคียง เข้ำมำบุกรุก
ท�ำลำยป่ำ ตัดไม้ขนำดใหญ่ไปจนหมด ท�ำให้
น�ำ้ในล�ำห้วยเหอืดแห้ง ขำดแคลนน�ำ้กินน�ำ้ใช้  
วิกฤตน�ำมำสู่ควำมร่วมมือในกำรรักษำป่ำ 
ทั้งป่ำในอุทยำนฯ และป่ำใช้สอยในพ้ืนที่ป่ำ
สงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ต�ำ๋-ป่ำแม่นำเรอื แล้วยงั 
ได้รบักำรสนับสนุนจำกกรมป่ำไม้ ท�ำโครงกำร 
ปรบัปรงุป่ำสงวนแห่งชำติ ในรปูของหมูบ้่ำน
ป่ำไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จัดสรรที่ดินท�ำกิน
และที่อยู ่อำศัยให้กับสมำชิก และร่วมกัน
ฟื้นฟูป่ำไม้ จนท�ำให้ป่ำเริ่มฟื้นควำมอุดม
สมบูรณ์ มีน�้ำเพียงพอต่อกำรท�ำกำรเกษตร 
น�ำ้ในอ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยตุ่นสำมำรถให้ประโยชน์
ในแปลงเกษตรได ้มำกกว ่ำ 5,300 ไร ่  
ทุกหลังคำเรือนปลูกผักสวนครัว ปัจจุบัน 
ชำวบ้ำนหันมำท�ำเกษตรอินทรีย์ ท�ำนำ 
ปลอดสำรพิษ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
รวมถึงจักสำนไม้ ไผ่ที่มีตำมธรรมชำติและ
ปลูกเพิ่มเติมกว่ำ 600 ไร่ 

การอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชในไร่หมุนเวียน 

ชุมชนแม่กองคำ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรยีง 
จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกลุม่ชำติพันธุป์กำเกอะญอ
เก่ำแก่ ที่ยังคงรักษำวิถีประเพณีวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน จำกภูมิปัญญำและ
ควำมสำมำรถปรบัตัวให้เข้ำกับกำรเปลีย่นแปลง 
ในโลกสมัยใหม่ ชมุชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์
ป่ำ โดยได้ลดพ้ืนทีก่ำรท�ำไร่หมนุเวยีนให้น้อยลง 
กันพ้ืนที่ไร่ที่มีอำยุเกินสิบปีข้ึนไปให้เป็นป่ำ 
เพ่ือเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์ และเป็นแหล่ง
อำหำร ทั้งน้ีไร่หมุนเวียนเป็นกำรอนุรักษ ์

การรักษาป่า
แก้ปัญหาความยากจน 
ชุมชนต�ำบลบ้ำนหนองข่ำ อ.ปทุมรำช-

วงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ เคยเป็นที่มั่นแห่งหนึ่ง
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  
หลงัรฐับำลประกำศยติุสถำนกำรณ์สงครำม
ปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ สหำยเก่ำกลับออก
จำกป่ำมำร่วมพัฒนำชำติไทย ด้วยควำม
ผูกพันกับป่ำที่เคยเป็นบ้ำน แหล่งหลบภัย 
และแหล่งอำหำรยังชีพ เมื่อพบว่ำป่ำก�ำลัง
ถูกบุกรุกและท�ำลำยเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ
เหล่ำสหำยเก่ำจึงรวมชำวบ้ำนจัดต้ังกลุ่ม
อนุรกัษ์ผ่ำนรปูแบบ “สภำผู้น�ำชุมชน” จดัท�ำ
แผนที่ชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภำพชุมชนในกำร
อนุรกัษ์ป่ำ และแก้ปัญหำควำมยำกจน ต้ำนทำน 

กำรเข้ำมำของพืชเศรษฐกิจเพ่ือรักษำระบบ
นิเวศ ร่วมใจกันสร้ำงระบบเกษตรอินทรีย์
โดยมีกลุ ่มอำชีพรองรับ วิจัยชุมชนเรื่อง
สมุนไพร เยำวชน เกิดกำรรื้อฟื้นควำมรู้จำก
สมนุไพรใบลำน กำรน�ำสมนุไพรมำใช้ประโยชน์ 
จำกป่ำในต�ำบลขยำยไปยังในระดับจังหวัด
อ�ำนำจเจริญ 113 ป่ำ ใน 78 ชุมชน พ้ืนที่ 
23,000 ไร่ รวมกันเป็น “ชมรมฮักแพง 
ป่ำอ�ำนำจเจริญ” และน�ำพลังกำรรวมตัวน้ี 
ไปขับเคลื่อนร่วมกับ จ.อ�ำนำจเจริญ เรื่อง
จังหวัดจัดกำรตนเองตำมแนวทำง “จังหวัด
ธรรมเกษตร” ชมรมฯ ก�ำหนดบทบำท 
เป็นผู้ขับเคลื่อนด้ำนกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ และ 
งำนสมุนไพร

ความย่ังยืนไม่ใช่จุดหมาย
แต่เป็นการเดินทางทีจ่ะไม่หยดุน่ิง

พันธุ ์พืชพ้ืนบ้ำนที่เก็บสืบทอดกันมำนำน 
นับร้อยปี มีพืชอำหำรท้องถิ่นหลำยสิบชนิด 
ทีป่ลกูร่วมกับข้ำว รวมทัง้ดอกไม้เพ่ือท�ำหน้ำที ่
ล่อแมลง กำรคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์
ท้องถ่ินที่มีด้ังเดิมกว่ำ 125 ชนิด นับเป็น
บทบำทส�ำ คัญในกำรช ่วยรักษำควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ อีกทั้งสืบทอด
ภูมิปัญญำกำรรักษำป่ำ เช่น กำรบวชป่ำ  
ผีเลี้ยงป่ำ และส่งต่อควำมรู ้กำรอนุรักษ  ์
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตแก่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ำว่ำ 
“ใช้ป่ำดูแลป่ำ ใช้น�ำ้รกัษำน�ำ้ กินกบรกัษำผำ 
กินปลำรกัษำวงั” 
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การจัดการน�้าที่ไม่มีต้นน�้า
ชุมชนต�ำบลเช้ือเพลงิ อ.ปรำสำท จ.สรุนิทร์ 

สืบเชื้อสำยจำกกลุ่มชำติพันธุ์ส่วยที่มีควำม
ผกูพันกับกำรดูแลรกัษำป่ำมำอย่ำงยำวนำน 
ย้อนไปเมื่อยี่สิบปีก่อนก�ำนันพินิจ เมืองไทย 
ร่วมกับแกนน�ำชมุชนเจรจำขอคืนพ้ืนทีป่่ำคืน
จำกชำวบ้ำนผูบ้กุรกุจนส�ำเรจ็ ได้พ้ืนทีคื่นมำกว่ำ 
1,000 ไร่ จึงร่วมดูแลป่ำในพ้ืนที่สำธำรณ-
ประโยชน์ 3,900 ไร่ ชมุชน 12 หมู่บ้ำน มคีวำม 
มุ่งมั่นว่ำต้องรักษำป่ำผืนน้ีให้ ได้ จึงมีกำร
ปลูกป่ำ สร้ำงคูรอบพ้ืนที่ป่ำ 18 กิโลเมตร 
และอ่ำงเก็บน�้ำ เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนน�้ำ
อุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ที่ไม่มีต้นน�้ำ น�ำหลัก
กำรแรงโน้มถ่วงมำใช้ โดยยกคันก้ันน�ำ้สงูกว่ำ 

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน ได้ชี้ให้เห็น
เงื่อนไขส�าคัญที่น�ามาสู่ความยั่งยืนใน 4 ประเด็น โดยสรุป ดังนี้ 

• การให้สทิธิในการใช้ประโยชน์ทีด่นิ (Tenure Security) ดงัเช่น กรณีชุมชนบ้านคลองเรือ 
ทีม่กีารปลูกป่า 4 ช้ัน ชาวบ้านได้รับสิทธทิ�ากินในท่ีดนิชัดเจน ในลักษณะของการตกลงร่วมกัน
ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 

• ความย่ังยืนไม่ใช่จดุท่ีหยุดน่ิง (Static Point) แต่การจัดการทรัพยากรคือการเรียนรู้  
จัดไป ปรับไป ท�าไป เช่น กรณีที่ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีการติดตามเรื่องการด�าเนินเอกสาร
ของหน่วยงานราชการอยู่เป็นระยะๆ และอีกหลายกลุ่มที่รู้จักปรับตัว (Adaptive) เป็นการ 
เรียนรู้ว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล เพราะฉะน้ัน ความย่ังยืนคือการเดินทาง (Journey)  
ท่ีต้องลองผิดลองถูก ผ่านการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตามพลวัตของส่ิงแวดล้อม  
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

• คนนอก (Outsider) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าที่รัฐมีอิทธิพลและมีส่วนสนับสนุน 
ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน เช่น กรณชุีมชนบ้านคลองเรือ 
ท่ีมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยจัดการต้นน�้าพะโต๊ะ น�าโดยคุณพงศา ชูแนม ซึ่งได้อุทิศตนท�าหน้าท่ี 
ในการรังวัดที่ดิน และออกเอกสารสิทธิ์ให้สามารถท�ากิน สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน

• การอนรัุกษ์ (Conservation) การเช่ือมโยงการอนรัุกษ์ให้เข้ากับการผลิตเพือ่ปากท้อง
ของประชาชน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนหรือชุมชนสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้ 
และมีอ�านาจในการควบคุมทรัพยากรด้วยตนเอง

บทเรียนจากผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ยืนยันความคิด  
“คนอยู่กับป่า” ว่าเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่สร้างให้เกิดความยั่งยืน 

ต่อสขุภำพ กำรจดัต้ังวสิำหกิจชมุชนเพำะต้น
จันผำ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นตำมเขำหินปูน 
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตำมแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพื่อชุมชนพึ่งพำตนเองได้ ร่วมกับ 
อบต.สำรกิำคดัค้ำนกำรประกำศให้พ้ืนทีข่อง
ชุมชนเป็นที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและ
คลังสินค้ำ (สีม่วง) แต่ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขยำยงำน
ในกลุ่มเยำวชนท�ำกิจกรรม เช่น เยำวชน
มัคคุเทศก์ กำรเรียนรู้กำรดับไฟป่ำ และกำร
รวมตัวกันจัดต้ังวงดนตรีอ้ำยก้ำน เพ่ือเผย
แพร่งำนอนุรักษ์ และน�ำรำยได้ท�ำกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์  

การสร้างเศรษฐกิจ 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ชุมชนบ้ำนคลองเรือ ได้ชื่อจำกล�ำคลอง 
ในหมูบ้่ำนท่ีมีลักษณะคล้ำยล�ำเรือ ต้ังอยู่ 9 
ต.ปำกทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ชำวบ้ำนที่น่ี 
โยกย้ำยมำจำกทั่วทุกภำคในประเทศ หอบ
ควำมหวงัทีจ่ะลงหลกัปักฐำนในทีดิ่นแห่งใหม่ 
เข้ำมำรกุป่ำท�ำเป็นทีดิ่นท�ำกิน จนป่ำเสือ่มโทรม 
หน่วยอนุรกัษ์และจดักำรต้นน�ำ้พะโต๊ะร่วมกับ
ชุมชนใช้แนวทำง “คนอยู่-ป่ำยัง” เข้ำมำแก้
ปัญหำ สร้ำงกติกำกำรจดักำรร่วมกัน จนชมุชน 
สำมำรถฟื้นป่ำ 1,875 ไร่ และเพ่ิมกำรดูแล
พ้ืนที่ป่ำสงวนกว่ำ 7,242 ไร่ แม้ถูกจ�ำกัด 
ห้ำมขยำยทีดิ่นท�ำกิน แต่ชมุชนได้เปลีย่นแปลง 

และพัฒนำวิถีกำรผลิตสู่กำรท�ำเกษตรแบบ
ประณีต ผ่ำนกำรลองผิดลองถูก จนค้นพบ
กำรปลูกต้นไม้ 4 ชั้น ซึ่งเป็นเกษตรแนวดิ่ง 
สอดคล้องกับทีดิ่นทีม่จี�ำกัด พืชหลกัประกอบ 
ด้วยหมำก ทุเรียน มังคุด กำแฟ และพืช
สมุนไพร ช่วยสร้ำงรำยได้ตลอดทั้งปี มูลค่ำ
หลำยแสนต่อครัวเรือน ลดควำมเสี่ยงจำก
กำรปลกูพืชเศรษฐกิจในแบบเชงิเด่ียว ชมุชน
บ้ำนคลองเรอืเป็นตัวอย่ำงทีพิ่สจูน์ให้เหน็ว่ำ 
ป่ำอยู่ได้เพรำะคนช่วยอนุรักษ์และพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

พ้ืนที่ท�ำกำรเกษตร วำงท่อน�้ำลึกประมำณ  
1 เมตร เพื่อปล่อยน�้ำไหลไปตำมท่อกระจำย
ส่งน�้ำเข ้ำสู ่ พ้ืนที่นำครอบคลุมทั้งต�ำบล  
โดยชำวบ้ำนจะขุดสระเลก็ๆ ไว้ในทีน่ำของตน 
เพ่ือกักเก็บน�้ำไว้ และยังเป็นจุดส่งน�้ำต่อไป
ยังพืน้ที่ชำยขอบ ด้วยกำรจัดกำรบนฐำนคดิ
ที่ว่ำ “น�้ำจะไหลไปหำคนจนท่ีขยัน” ท�ำให้
เกษตรกรในชุมชนมีน�้ำใช้อย่ำงพอเพียง  

ประมำณ 1,000 บำท และยงัมกีำรลำดตระเวน
ในป่ำอยู ่ เสมอ อีกทั้งยังขยำยงำนด้ำน 
สิง่แวดล้อม แก้ไขปัญหำขยะในชมุชน จดัท�ำ
ธรรมนูญสขุภำพ ทีเ่รยีกว่ำ “แกหรำนำทอน” 
เพ่ือสขุภำวะ และสวสัดิกำรของชมุชน

การอนุรักษ์เขาหินปูน
และระบบนิเวศ 

ชมรมรักษ์เขำเอรำวัณ ต.ช่องสำริกำ 
อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี เป็นแกนน�ำต่อสู้ 
และคัดค้ำนสัมปทำนเขำเอรำวัณ กระทั่ง
โครงกำรระงับไป ต่อมำได้ร่วมกับชุมชน
ต�ำบลช่องสำริกำสร้ำงชุมชนเป็นชุมชนแห่ง
กำรอนุรักษ์และพัฒนำ ส่งเสริมกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและใช้ประโยชน์เขำเอรำวัณอย่ำง
ยัง่ยนื ต้ังแต่กำรพัฒนำเป็นแหล่งเรยีนรูท้ำง
ประวัติศำสตร์ จำกกำรค้นพบวัตถุโบรำณ
และซำกดึกด�ำบรรพ์กว่ำล้ำนปี รวมทัง้ขยำย
เครอืข่ำยพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จดัท�ำข้อบญัญติั
ต�ำบลเรือ่งกำรควบคุมกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำย

การจัดการป่าเพื่อประโยชน์
หลากหลาย

กลุ ่มอนุรักษ ์ทรัพยำกรป ่ำชำยเลน 
บ้ำนวังตง จ.สตูล ร่วมกันรักษำป่ำชำยเลน
กว่ำ 1,600 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำ 
และกำรใช้ประโยชน์ของชมุชน เมือ่เกิดกระแส 
เลีย้งกุ้งกุลำด�ำ คนขำยทีใ่ห้นำยทนุมำเลีย้งกุ้ง 
ปล่อยน�้ำเสียและปิดทำงออกทะเล ส่งผล 
กระทบต่อระบบนิเวศ กำรหำอยู ่หำกิน  
กลุ่มผู้หญิงได้รับมอบหมำยในกำรเจรจำกับ
นำยทุนเพรำะเชื่อว่ำบุคลิกที่ประนีประนอม 
อ่อนน้อม และอ่อนหวำน เหมำะสมใน
สถำนกำรณ์เผชิญหน้ำ 

กำรเจรจำบรรลผุลส�ำเรจ็ 
เมื่อได้ป่ำชำยเลนกลับคืน  
50 ไร่ ชำวบ้ำนก็ปักต้นโกงกำง
จนเต็มพ้ืนที จนป่ำมีควำม
สมบรูณ์ ถึงปัจจบุนัป่ำมคีวำม
สมบูรณ์มำก ก�ำหนดโซนป่ำ 
ทีเ่ป็นเขตอนุรกัษ์ เพ่ืออนุบำล
สตัว์น�ำ้ เป็นแหล่งเรยีนรู ้ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 
กับโซนที่ เป ็น พ้ืนที่ท� ำ กิน 
ออกจำกกัน ท�ำให้สัตว์น�้ำ 
ในทะเลหน ้ำบ ้ำนเ พ่ิมข้ึน  
ชำวบ ้ ำนมี รำยได ้ต ่ อวัน
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ในอดีตหมู่บ้ำนแห่งน้ีเป็นพ้ืนที่ห่ำงไกลและค่อนข้ำง
ทรุกันดำร ต้ังอยูก่ลำงหบุเขำในเขตอุทยำนแห่งชำติ Hakusan 
และ Amo Prefectural Nature Park ปกคลุมด้วยป่ำไม้
มำกกว่ำร้อยละ 96 ของพ้ืนที ่ทีเ่หลอืเป็นพ้ืนทีอ่ยูอ่ำศัย ซึง่หมิะ 
ที่ตกหนักในฤดูหนำวต้ังแต่เดือนธันวำคม-เดือนมีนำคม 
หรือประมำณ 4 เดือน ท่วมสูงเฉลี่ย 2-3 เมตร สูงที่สุดอยู่ที่ 
4.5 เมตร จนถูกจดัให้เป็นพ้ืนทีท่ีห่มิะตกหนักทีส่ดุแห่งหน่ึง
ของประเทศ 

สภำพทำงภมูศิำสตร์และภมูอิำกำศ ซึง่นอกจำกล้อมรอบ 
ด้วยภเูขำสงูแล้ว ยงัมหีมิะตกหนักจนถูกตัดขำดจำกภำยนอก 
หมู่บ้ำนแห่งน้ีจึงเหมือนเป็น “เกำะท่ีโดดเด่ียว” (Isolated 
Island) และกลำยเป็น “ภูมิภำคตกส�ำรวจ” 
(Unexplored Region) เพรำะเข้ำถึงยำกล�ำบำก อำชีพ
ด้ังเดิมของคนในหมู่บำ้น มีกำรท�ำเกษตรกรรม กำรท�ำนำ 
กำรเลีย้งไหมเพ่ือทอผ้ำ และกำรท�ำดินปืน 

มุ่งสูเ่มืองชริาคาว่า

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได ้
ให้แก่คนในชุมชน ท่ีส�าคัญเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ต่อไป 
ในโอกาสที่ได้ไปเยือนหมู่บ้านชิราคาว่า (Shirakawa) ในพื้นที่ชุมชนโอกิมาจิ จังหวัดกิฟุ 
ประเทศญ่ีปุ่น หมู่บ้านเล็กๆ แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทาง 
มาชมความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงน่าสนใจว่า อะไรเป็น “เสน่ห์” ของหมู่บ้าน
แห่งนี้ แล้วเขาดูแลชุมชนและผู้มาเยือนกันอย่างไร

บ้านทรงกัสโซ
จุดเด่นของหมู่บ้ำนแห่งนี้อยู่ที่บ้ำนหลังคำทรง “กัสโซ” 

(Gassho Style) หรือบ้ำนหลังคำหน้ำจั่ว สถำปัตยกรรม 
เก่ำแก่กว่ำ 300 ปีทีต่กทอดต่อมำ แสดงให้เหน็ถึงภมูปัิญญำ
ในกำรปรบัตัวกับสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำติ  จำกกำรออกแบบ 
หลงัคำบ้ำนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนกำรพนมมอื ท�ำให้มคีวำมเอียง
และลำดชัน เพ่ือให้หิมะไหลลงสู่พ้ืนล่ำงได้อย่ำงรวดเร็ว  
ใช้ “คะยำ” (Kya) ซึ่งเป็นหญ้ำท้องถ่ินคล้ำยกับหญ้ำคำ 
บ้ำนเรำในกำรมุงหลังคำ โดยวำงทับกันหลำยชั้นจนเป็น
แผ่นหนำ 

กำรต้ังบ้ำนเรือนในแนวเหนือ-ใต้ตำมทิศทำงของลม  
ช่วยป้องกันแรงลมที่อำจพังบ้ำนให้เสียหำยได้ ส่วนใหญ่ 
หน้ำบ้ำนจะหันหน้ำออกไปทำงทิศตะวันตก ท�ำให้อุณหภูมิ
ภำยในบ้ำนจะอบอุ่นในช่วงฤดูหนำว และเย็นสบำยในช่วง
ฤดูร้อน 

บ้ำนหลงัคำทรงกัสโซยงัแสดงถึงแนวคิดกำรใช้ประโยชน์ 
ทำงสังคมเศรษฐกิจ เพรำะภำยใต้หลังคำบ้ำนที่มี 2-4 ชั้น 
ได้รับกำรออกแบบให้ใช้พ้ืนที่ปลูกมัลเบอรี่ และเลี้ยงไหม 
นอกจำกได้ไหมเพ่ือใช้ทอผ้ำ ท�ำเครื่องนุ่งห่มแล้ว มูลของ
หนอนไหมยงัน�ำไปเป็นส่วนประกอบในกำรท�ำดินปืน จนเป็น
ที่เลื่องลือกันว่ำหมู่บ้ำนแห่งนี้เป็นแหล่งดินปืนที่มีคุณภำพ

หลังสงครำมโลกครั้งที่สองบ้ำนหลังคำทรงกัสโซซึ่งมีอยู่
ทัว่ไปในประเทศญีปุ่น่ได้ถูกรือ้ทิง้จนเกือบจะหมดไป แล้วถูก
แทนทีด้่วยบ้ำนทรงสมยัใหม่ ซึง่สร้ำงง่ำย และรำคำถูก อีกทัง้
ไม่มปัีญหำเรือ่งวสัดุและกำรดูแลรกัษำ ในปี 2504 จ�ำนวน 
บ้ำนทรงกัสโซลดลง จำก 300 หลัง เหลือเพียง 191 หลัง 
ซึ่งบ้ำนแบบโบรำณได้รับมรดกและอยู่อำศัยสืบทอดกันมำ 
จะค่อยๆ หำยไป เท่ำกับวถีิชวีติ-วฒันธรรมก�ำลงัจะสญูหำย
ไปด้วย 

เรยีนรูก้ารจัดการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละวัฒนธรรม

• เรือ่ง : จิตต์ปภสัสร์ ปวรดลุยวัตแวดวง   ลูกโลกสีเขียว
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ควำมรู้สึกหวงแหนในมรดกของบรรพชนผลักดันให้ 
คนหนุ่มสำวจ�ำนวนหน่ึงรวมกลุม่กัน ต้ังสมำคมข้ึนมำท�ำงำน
รณรงค์ปกป้องวฒันธรรมและวถีิชวีติของตน โดยมปีณธิำน
ว่ำจะอนุรักษ์บ้ำนทรงกัสโซ วิถีชีวิตและสภำพแวดล้อม  
ไม่ว่ำจะเป็น พ้ืนที่เพำะปลูก ป่ำไม้ ภูเขำ ล�ำธำร เอำไว ้
ให้คงอยู่ต่อไป เกิดเป็นธรรมนูญของหมู่บ้ำนว่ำ “ไม่ขำย  
ไม่ปล่อย ไม่ท�ำลำย”

ในกำรดูแลบ้ำนโบรำณน้ี ต้องอำศัยควำมรู้และทักษะ 
ทีม่คีวำมเฉพำะ เน้นกำรใช้วสัดุท้องถ่ินเพ่ือรกัษำให้คงสภำพเดิม 
มำกทีส่ดุ กำรซ่อมแซมจะใช้ช่ำงภำยในหมูบ้่ำน ร่วมกับช่ำง
ทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญบ้ำนโบรำณของญีปุ่น่ และแรงงำน
ชำวบ้ำน โดยเฉพำะคนหนุ่มสำวที่สนใจเรียนรู้เพ่ือสืบทอด
ภมูปัิญญำกำรสร้ำงบ้ำนทรงกัสโซ หญ้ำมงุหลงัคำมอีำยอุยูไ่ด้ 
ประมำณ 30 - 40 ปี เมื่อมีกำรซ่อมเปลี่ยนหญ้ำมุงหลังคำ 
สิน้ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 1.2 ล้ำนเยน หรอืประมำณ 3.5 แสนบำท 
ต่อหลัง ทั้งน้ีได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลกลำงได้จัด 
งบประมำณร้อยละ 95 เทศบำลและชุมชนสมทบร้อยละ 5

ควำมมุ่งมั่นและผลส�ำเร็จในกำรอนุรักษ์บ้ำนทรงกัสโซ 
ท�ำให้หมูบ้่ำนชริำคำว่ำยงัคงรกัษำบ้ำนทรงกัสโซไว้ได้มำกทีส่ดุ 
ในประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญำ 
อันชำญฉลำดในกำรปรบัตัวเข้ำกับธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
น้ีเอง ท�ำให้หมูบ้่ำนแห่งน้ีได้รบักำรข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
และเป็นหมู่บ้ำนมรดกโลกทำงวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่จริง

หมู่บ้านท่องเที่ยว 
ชำวบ้ำนคงด�ำรงวถีิกำรเกษตรแบบเพ่ือกำรบรโิภค มรีำยได้ 

จำกกำรเป็นช่ำงไม้ ช่ำงก่อสร้ำง ผลผลิตกำรเกษตรและ 
ของป่ำ แต่ปัจจบุนัรำยได้ส่วนใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50 ได้มำ
จำกกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำกในปี 2548 
ทีม่นัีกท่องเทีย่วเข้ำมำเยีย่มชมหมูบ้่ำนประมำณ 80,000 คน 
เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเป็น 1.8 ล้ำนคนต่อปี

กำรบริหำรจัดกำรท ่องเที่ยวของชุมชนค�ำนึงถึง  
“ควำมสมดุล” ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว กำรอนุรักษ์ และ 
กำรใช้ชวีติ น่ันคือกำรท่องเทีย่วจะต้องไม่กระทบกับวถีิชวีติ
ชมุชน โดยกำรให้ควำมส�ำคัญกับ “ขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับได้” น�ำมำสูก่ำรจดักำรกำรท่องเทีย่วทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ได้แก่ กำรจ�ำกัดปริมำณนักท่องเที่ยว กำรจัดกำรระบบ 
กำรจองทีจ่อดรถ กำรจดัท�ำแผนทีเ่พ่ือกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน 
กำรจดัท�ำวดีิทศัน์แนะน�ำหมู่บ้ำน ควำมเป็นมำ ข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงแนะน�ำมำรยำท 
กำรท่องเที่ยวในชุมชน ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยว 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. กำรอนุรักษ์สิ่งใดไว้มิใช่กำรปฏิเสธและกำรต่อต้ำน

กำรพัฒนำ แต่เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือน�ำกำรพัฒนำมำใช้ให้ 
เป็นประโยชน์ที่จะอนุรักษ์ เพรำะควำมเปลี่ยนแปลงเป็น 
สิ่งที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งส�ำคัญที่สะท้อนจำกชุมชน 
ชริำคำว่ำน้ัน ไม่เพียงแต่ยอมรบักำรเปลีย่นแปลง หำกสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะน�ำไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน เกิดทั้ง “คุณค่ำ” 
ทำงจิตใจ และ “มูลค่ำ” ทำงเศรษฐกิจ โดยยังคงรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่ดั้งเดิมได้ ให้แก่ชุมชน 

2. กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนที่ค�ำนึงถึงวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป้ำหมำยกำรท่องเที่ยวไม่ใช ่
มุง่เรือ่งเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ แต่เป็นกำรสร้ำงสมดุล 
ของคุณภำพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ท�ำให้เห็นว่ำ  
กำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรใช้มำตรกำรในกำรควบคมุ

ที่เคร่งครัด เช ่น กำรจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
กิจกรรม พ้ืนที่ หรือเวลำที่เข้ำชม ช่วยรักษำวิถีชีวิต
ปกติของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรจรรโลง
วัฒนธรรมให้ด�ำรงอยู่ โดยเฉพำะลดกำรใช้ประโยชน์
จำกทุนทรัพยำกรและทุนทำงวัฒนธรรมที่มำก 
เกินกว่ำขีดควำมสำมำรถ ขณะที่ยังสร้ำงมูลค่ำ 
และโอกำสทำงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี  
เป็นแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้คนในชุมชนกลับมำ
ท�ำงำนและพัฒนำชุมชนของตนเอง

หลักสูตรท้องถิ่นศึกษา
กลุ ่มผู ้น�ำในชุมชนเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ 

เพ่ือถ่ำยทอดควำมรักและควำมภำคภูมิใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมด้ังเดิมให้แก่เยำวชน จึงได้ริเริ่มและพัฒนำ 
จัดกำรศึกษำในรูปแบบหลักสูตรท้องถ่ินศึกษำ ให้แก่
นกัเรยีนตั้งแต่ระดบัประถมศกึษำ และมัธยมศกึษำตอนต้น 
ซึ่งมีเน้ือหำและกิจกรรมเรียนรู้แตกต่ำงกันไป เช่น เด็กโต 
จะได้เรียนรู้เป็นมัคคุเทศก์บรรยำยและน�ำเที่ยว ทั้งภำษำ
ญี่ปุ่นและภำษำอังกฤษ 

กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนในหลักสูตรน้ี 
ต่อเน่ือง 9 ปี ช่วยให้เด็กๆ ได้ซมึซบัในคุณค่ำของภมูปัิญญำ 
ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ เป ็นเอกลักษณ์ เกิด 
แรงบนัดำลใจและแรงจงูใจให้กลบัมำท�ำงำนทีบ้่ำนและพัฒนำ 
ชุมชน ไม่ละทิ้งไปอยู่ในเมือง ท�ำให้ชุมชนชนบทถูกทิ้งร้ำง 
ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำนหลำยแห่งของญี่ปุ่น

จำกจดุเริม่ต้นเพ่ือรกัษำบ้ำนโบรำณทีก่�ำลงัจะสญูหำยไป 
กระทัง่พัฒนำเป็นหมู่บ้ำนท่องเท่ียวระดับโลก ทีน่ี่จงึเป็นต้นแบบ 
แห่งควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรท่องเที่ยวบนฐำนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน สำมำรถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและ 
ควำมเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง โดยเฉพำะสำมำรถสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรอนุรกัษ์ 
คณุค่ำด้ังเดิม และพัฒนำให้เกิดประโยชน์อย่ำงยัง่ยนืต่อไป

3. กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร 
ท้องถ่ินอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้เยำวชนได ้
เรียนรู้ถึงคุณค่ำ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชน สร้ำงจิตส�ำนึก ควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
และชุมชน เป็นอนำคตของหมู่บ้ำนที่จะรักษำวัฒนธรรม 
ให้ด�ำรงอยู่ต่อๆ ไป 

4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมำผสมผสำนอย่ำงลงตัว
กับสภำพแวดล้อม เช่น ระบบสำยไฟทั้งหมดอยู่ใต้ดิน  
เพ่ือไม่ให้เกิดกำรช�ำรุดเสียหำยง่ำยเมื่อเกิดภำวะภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ ทัง้หมิะทีต่กหนักในฤดูหนำว พำยลุมแรง ฯลฯ
มีระบบ Wi-Fi รองรับทั่วถึง มี QR code ให้นักท่องเที่ยว 
ส่งภำพไปให้ครอบครัวได้ในขณะที่อยู่ในหมู่บ้ำนท่องเที่ยว 
มกีำรตกแต่งไฟในบ้ำน light up ตำมบรเิวณหน้ำต่ำง ทีม่อง
จำกภำยนอกเห็นแสงละมุนตำ ในฤดูหนำวมีระบบน�้ำแบบ 
springer pipe เป็นเหมือนน�้ำพุพุ่งกระจำยตัวทุกบ้ำน  
เพ่ือป้องกันไฟไหม้ เพรำะวสัดุทีส่ร้ำงบ้ำนติดไฟได้ง่ำย จงึเป็น
เชื้อเพลิงอย่ำงดี จึงต้องเฝ้ำระวัง และซ้อมรับมือไฟไหม้
สม�่ำเสมอ 

ทัง้น้ีเพ่ือให้ชำวบ้ำนทีน่ี่ยงัสำมำรถด�ำเนินชวีติได้ตำมปกติ 
เป็นหมูบ้่ำนทีม่ชีวีติ ไม่ใช่ “สวนสนุก” เพ่ือควำมสขุของคน 
ที่มำเที่ยวเท่ำน้ัน ทำงชุมชนได้แบ่งโซนบ้ำนที่ให้เยี่ยมชม 
กับบ้ำนที่มีผู้อยู่อำศัย และก�ำหนดระเบียบในกำรเข้ำมำ
เยี่ยมชมหมู่บ้ำน เช่น ก�ำหนดเวลำเข้ำและออกหมู่บ้ำน  
ห้ำมน�ำรถเข้ำมำวิง่ในถนนหมูบ้่ำน ห้ำมนักท่องเทีย่วเข้ำไป
ในบ้ำนก่อนได้รับอนุญำต ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เข้ำพักแรม 
โดยที่มีอำสำสมัครของหมู่บ้ำนท�ำหน้ำที่เวรยำมดูแลและ
อ�ำนวยควำมสะดวก

ในแต่ละเดือนจะมีกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือประเมินผล 
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำและวำงแผนในกำรอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมและกำรท่องเทีย่วในชมุชนร่วมกันอย่ำงเหมำะสม 
โดยคณะกรรมกำรหมูบ้่ำนทีป่ระกอบด้วยชำวบ้ำนได้เรยีนรู้
กำรสร้ำงกลไกและระบบจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
อย่ำงยั่งยืน 
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พลัง   เปลี่ยนโลก

คุยกบั ศ.ดร.สนิท อกัษรแก้ว 
ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัลกูโลกสเีขียว
เร่ือง พ.ร.บ. ป่าชมุชน

สถานการณ์ป่าไม้ของเมืองไทยในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร

ประเทศไทยมสีภำพภมูปิระเทศทีห่ลำกหลำย ทัง้ชำยฝ่ัง
ทะเล ท่ีรำบ ภเูขำ มีสภำพภมูอิำกำศทีเ่หมำะสมกับกำรข้ึนอยู่ 
ของพืชนำนำพันธุ์ ควำมสูงของพ้ืนดินจำกระดับน�้ำทะเล 
สูย่อดเขำมสีภำพดินทีต่่ำงกัน ปัจจยัเหล่ำน้ีท�ำให้มป่ีำประเภท 
ต่ำงๆ มำกกว่ำประเทศอ่ืนในโลก ถ้ำเรำมองจำกทะเลข้ึนไป 
จะพบป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด ป่ำพรุ ป่ำดิบชื้น ป่ำดิบแล้ง 
ป่ำเต็งรัง ป่ำไม้สัก ป่ำไม้สน และบนยอดเขำคือป่ำดิบเขำ 
เพรำะฉะน้ันเรำจะเห็นว่ำประเภทของป่ำในประเทศไทย 
ค่อนข้ำงจะมีหลำกหลำยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น

ถ้ำย้อนหลงัไปเม่ือประมำณ 50 ปีก่อน ประเทศไทยมป่ีำ
ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ประมำณ ร้อยละ 60 ของพ้ืนที ่
ทั้งประเทศ หรือประมำณ 170 ล้ำนไร่ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ำ
ตลอดระยะเวลำ 50 ปีทีผ่่ำนมำ มปีระชำกรเพ่ิมข้ึน กำรพัฒนำ 
ประเทศไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงระบบสำธำรณปูโภค สร้ำงปัจจยั 
พ้ืนฐำนต่ำงๆ ในที่สุดปัจจุบันคงเหลือป่ำไม้อยู่ประมำณ  
33 เปอร์เซ็นต์ หรือประมำณ 102 ล้ำนไร่ (ที่มำ: กรมป่ำไม้) 

ในอนำคต ผมก็เชือ่ว่ำป่ำไม้ของเรำน่ำจะเพ่ิมข้ึน โดยท่ีมี 
หลำยปัจจัย คือ

  รัฐบำลได้เอำจริงเอำจังในเรื่องกำรพลิกฟื้นคืนป่ำ 
มีกำรจบักุมผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ๆ ทีม่กีำรสร้ำง
รีสอร์ทต่ำงๆ ซึ่งก็ได้พื้นที่ป่ำคืนมำหลำยแสนไร่ 

  ประชำชนส่วนใหญ่ ได้มกิีจกรรมกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู
มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นนักเรียน ประชำชน นักธุรกิจ 
ซึ่งก็น่ำดีใจ

การประกาศพระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. 2562 และเริม่บงัคับใช้ตัง้แต่วันที ่ 30 พฤษภาคม 2562  
ที่ผ่านมาจะส่งผลอย่างไรต่อการจัดการป่าชุมชน ประชาชนที่ดูแลรักษาป่าในปัจจุบันต้องท�าอะไรบ้าง  
และอะไรคือประโยชน์ทีจ่ะเกิดข้ึนกับพืน้ทีป่่าของประเทศเรา โอกาสน้ี ศ.ดร.สนิท อกัษรแก้ว ประธาน
กรรมการบรหิารสถาบนัลูกโลกสีเขียว และสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้ให้สัมภาษณ์เพือ่สร้าง 
ความเข้าใจมากข้ึน

  มีกฎหมำยออกมำหลำยฉบับ ที่สนับสนุนให้มี 
กำรฟื้นฟู ปลูกป่ำมำกข้ึน เช่น พ.ร.บ.ป่ำไม้ ท่ีมี 
กำรแก้ไขมำตรำ 7 ซึ่งไม้ที่หวงห้ำมในปัจจุบัน
สำมำรถทีจ่ะปลกูเองได้ สำมำรถตัดได้ หรอื พ.ร.บ. 
อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2562 ที่สำมำรถให้คน 
อยูใ่นอุทยำนฯ ได้ แต่ท้ังน้ีต้องมีขอบเขตท่ีจ�ำกัด 
เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้จะท�ำให้ป่ำเพิ่มขึ้น 

  กระแสโลกที่พยำยำมให้เกิดกำรอนุรักษ์ป่ำไม ้
ขึ้นมำ เพื่อให้มีกำรลดสภำวะโลกร้อน 

เพรำะฉะน้ันในอนำคตข้ำงหน้ำผมถึงเชื่อว่ำป่ำของ
ประเทศไทยคงจะเพ่ิมข้ึน และมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึน 
และเชือ่เหลอืเกินว่ำเป้ำหมำยทีเ่รำต้ังไว้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ทั้งประเทศ คือ 121 ล้ำนไร่ คงไม่ห่ำงไปจำกที่เรำได้ปักธง
เอำไว้

พ.ร.บ. ป่าชุมชน มีความส�าคัญ 
และมีความจ�าเป็นอย่างไร

 พ.ร.บ. ป่ำชุมชน มีควำมส�ำคัญและมีควำมจ�ำเป็น
อย่ำงมำก เพรำะ พ.ร.บ. ฉบับนี ้ได้มีกำรยกร่ำงขึ้นมำตั้งแต่
ปี 2536 ซึ่งในขณะน้ันกำรยกร่ำง ก็ได้มีกำรรวมกลุ่มกัน  
ทัง้จำกชมุชน นักพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
กลุม่นักวชิำกำร ซึง่ก็มแีนวคดิว่ำ “ป่ำกับคนต้องอยู่กันอย่ำง
เอ้ือเฟ้ือ” เพรำะฉะน้ันจงึมคีวำมต้ังใจว่ำ ในอนำคตควรจะให้ 
ชุมชนเข้ำมำช่วยในกำรรักษำป่ำ ซึ่งกระบวนกำรผลักดัน 
ร ่ำง พ.ร.บ. ด�ำเนินมำเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2557  
ทำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อม 

โดยกรมป่ำไม้ ได้เสนอเรื่อง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน เข้ำไปที่ ครม. 
ซึ่ง ครม. ก็ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงและส่งเข้ำพิจำรณำ 
ในที่ประชุมสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ในที่สุด 
หลังจำกที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกันแล้ว ก็ได้มีกำรเชิญ
ชุมชน หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง นักอนุรักษ์ มำรับฟังควำม 
คิดเห็น ให้ข ้อเสนอแนะและปรับปรุง ซึ่งกฎหมำยน้ี 
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภำคม  
2562 และได้มีผลบังคับใช้แล้ว  

หลักกำรส�ำคัญของ พ.ร.บ.ป่ำชุมชนน้ี เพ่ือส่งเสริม 
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำร 
บ�ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำไม้และ 
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
และกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ พ.ร.บ.ป่ำชุมชนน้ี 
จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร ส่งผลให้ทรัพยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน

โดยสรุป เหตุผลที่ว่ำ คนกับป่ำจะต้องอยู่ร่วมกัน ซึ่งคน
จะขำดป่ำก็ไม่ได้ ก็ให้เขำมำร่วมจัดกำรด้วย เพรำะล�ำพัง 
แค่กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
หรือกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ก็คงจะไม่มีก�ำลัง
เพียงพอที่จะมำดูแลได้ ชุมชนมีควำมส�ำคัญ ที่จะเข้ำมำ 
ช่วยในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ของประเทศให้ยั่งยืนได้ 

ป่ากับคนต้องอยูกั่นอย่างเอ้ือเฟ้ือ
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พ.ร.บ.ป่าชมุชน จะท�าให้ป่าเพิม่ข้ึนอย่างไร
กำรอนุรักษ์จะได้ผลมำกข้ึน เพรำะคนที่อยู ่กับป่ำ  

เขำต้องรักป่ำอยู่แล้ว เพรำะชีวิตเขำต้องอำศัยป่ำ ถ้ำเขำ 
“ไม่มป่ีำ น�ำ้ก็ไม่มี อำหำรก็ไม่ดี” เพรำะฉะน้ันอย่ำงน้อยทีส่ดุ
ผมคดิว่ำพวกเขำต้องมจีติใจท่ีจะต้องดูแลป่ำให้อย่ำงดี

เมือ่ชมุชนเข้มแข็งแล้ว เขำก็สำมำรถท่ีจะขยำยผลต่อไป 
ให้ควำมรู้กับคนอ่ืนได้ สุดท้ำยผมคิดว่ำป่ำท่ีสร้ำงข้ึนมำ 
โดยชุมชน ก็จะช่วยเพิ่มเป้ำหมำย 40 เปอร์เซ็นต์ หรือ 128 
ล้ำนไร่ เพรำะฉะน้ันผมเชือ่ว่ำถ้ำเรำมป่ีำชมุชนแล้วก็สำมำรถ
ที่จะเพิ่มป่ำได้

มีตัวอย่ำงในหลำยๆ ประเทศที่ท�ำเรื่องป่ำชุมชนแล้ว 
ป่ำเพิ่มขึ้น เช่น 

• ประเทศจีน มีหมู่บ้ำนป่ำไม้ ฟำร์มป่ำไม้ ป่ำครอบครัว 
ซึ่งรัฐร่วมจัดกำรป่ำกับชุมชน สนับสนุนควำมรู้

• ประเทศฟิลิปปินส์ มีกำรส่งเสริมให้ประชำชนปลูกป่ำ 
สร้ำงป่ำชุมชน โดยใช้ระบบวนเกษตร ในกำรสร้ำงป่ำ 
เป็นกำรปลูกป่ำและท�ำเกษตรร่วมกันไป 

• ประเทศอินเดีย มีป่ำหมู่บ้ำน มีป่ำชุมชน 
• ประเทศญีปุ่น่ ถือว่ำป่ำชมุชนหรอืป่ำเอกชน มบีทบำท

สูงมำก มีสมำคมป่ำไม้ มี พ.ร.บ.ป่ำไม้ มีกำรแบ่งเขต 
กำรจัดกำรป่ำไม้ระหว่ำงรัฐ เอกชน และชุมชน

• ประเทศคอสตำรกิำ ในช่วง 20 ปี สำมำรถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่ำ 
ได้ประมำณร้อยละ 40-50 เพรำะรัฐมีกำรให้ควำมรู้กับคน 
ในพ้ืนที ่โดยให้คนในพ้ืนทีเ่ข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรป่ำ 

ดังนั้น พ.ร.บ. ป่ำชุมชนมีประโยชน์ในกำรที่จะเพิ่มพืน้ที่
ป่ำไม้

สิ่งที่ควรรู้ 
แม้ว่า พ.ร.บ.ป่าชุมชน เร่ิมบังคับใช้แล้วนั้น แต่ได้มีการยกเว้นให้บางหมวด บางมาตราให้มีผลบังคับใช้หลังจาก 

ประกาศ พ.ร.บ. นี ้180 วนั อันได้แก่หมวดที่ 4 ถึงหมวด 8 และมาตรา 97 ถึง 103  ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน โดยเฉพาะการจัดตั้งป่าชุมชน นั่นคือ

ในช่วงเวลา 180 หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะตรงกับ วันที่ 25 พฤศจิกายน ชุมชนยังสามารถ 
ที่จะขอจัดตั้ง ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนภายใต้ระเบียบ ขั้นตอนการจัดท�าโครงการป่าชุมชนท่ีก�าหนดโดยกรมป่าไม ้
ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนหลักดังนี้

1) จัดประชุมเพื่อช้ีแจงท�าความเข้าใจ และมีมติจัดต้ังป่าชุมชน คัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านและร่วมกัน 
ลงลายมือชื่อจัดท�าโครงการ (แบบ ปชช.1)

2) ตรวจสอบพืน้ทีจ่ดัท�าโครงการป่าชมุชน (แบบ ปชช.2)  และประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจดัท�าโครงการป่าชุมชน 
(แบบ ปชช.3) เสนอท้องถิ่นและอ�าเภอที่ตั้งพิจารณา กรณีที่ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้

3) เสนอส�านักจัดการป่าชุมชน ตรวจสอบเอกสารและเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชน
ในส่วนป่าชมุชนทีห่มดอายุ ถ้ามคีวามประสงค์ในการต่ออายุจะต้องท�าการประเมนิผลโดยใช้แบบ ปชช.4 โดยเจ้าหน้าที่

แล้วส่งให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ประเมิน ถ้าผ่าน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน ผู้น�าประชุมประชาคม 
เพื่อขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน แล้วย่ืนขอต่ออายุโดยใช้แบบ ปชช. 4 ให้ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ี 
ตรวจสอบเอกสาร และส่งให้ส�านักจัดการป่าชุมชนตรวจสอบและเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติโครงการ 
โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้ันตอนการจัดการป่าชุมชนโดยละเอียดใน คู่มือการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดการ 
ป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนช่วงนี้จะถูกรับรองโดยอัตโนมัติตามมาตรา 99 

ส�าหรับชุมชน
  เตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ให้ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ป่ำชุมชน 
  ศึกษำรำยละเอียด พ.ร.บ.ป่ำชุมชน ให้เข้ำใจ 

อย่ำงดี เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. 
ที่ก�ำหนดไว้ 

  สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับสมำชิกป่ำชุมชน ให้มี
ควำมเข้ำใจถึงกำรจดักำรป่ำชมุชน ภำยใต้ พ.ร.บ. 
ป่ำชุมชน 

  ท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำนภำครัฐ

ผมหวงัว่ำกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 
กับชุมชนคงเป็นไปได้ด้วยดี บรรลุผลส�ำเร็จตำมเหตุผล 
กำรประกำศใช้กฎหมำย และสดุท้ำยคงท�ำให้ป่ำไม้ของประเทศ 
เพ่ิมข้ึนและอนุรกัษ์อย่ำงยัง่ยนืให้ลกูหลำนไว้ต่อไป

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว  
และการท�างานร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ของ
สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้มีส่วนสนับสนุน
การจัดท�า พ.ร.บ.ป่าชุมชน อย่างไร  

ผมเป็นสมำชกิสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ และได้อภปิรำย
ในช่วงท่ีมีกำรพิจำรณำ พ.ร.บ.ป่ำชุมชนในสภำฯ  โดยได ้
ยกตัวอย่ำงว่ำ ชมุชนมคีวำมพร้อมมำกในกำรบรหิำรจดักำรป่ำ 
มผีลงำนทีเ่ป็นประจกัษ์ น่ันคือกำรได้รบัรำงวลัลกูโลกสเีขียว 
ซึ่งทำงสถำบันลูกโลกสีเขียว มอบให้แก่ชุมชนด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จำกฐำน
ของควำมรู้และผลงำนรำงวัล ตลอดระยะเวลำ 20 ปีที่ผ่ำน
มำ มชีมุชนทีไ่ด้รำงวลั 140 ชมุชน หลำยชมุชนแสดงให้เหน็
วำ่เมือ่เขำดแูลรักษำปำ่แล้วเขำจะได้ประโยชน์ และสำมำรถ
ทีจ่ะท�ำให้ป่ำคงไว้อย่ำงยัง่ยนื โดยเฉพำะชมุชนท่ีได้รบัรำงวลั
สิปปนนท์ เกตุทัต รำงวัลแห่งควำมยั่งยืน ท�ำให้เห็นว่ำ
ประชำชนสำมำรถรกัษำป่ำได้จรงิๆ โดยมกีำรวำงมำตรกำร 
กติกำ บทลงโทษของชุมชน ในลักษณะเดยีวกนักบั พ.ร.บ. 
ป่ำชุมชน ที่ได้จัดท�ำข้ึน แนวทำงที่สอดคล้องกันน้ีเอง  
จะยิ่งช่วยในกำรจัดกำรป่ำชุมชนได้เพิ่มมำกขึ้นอีก  

ฝากอะไรให้กับชุมชนหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการด�าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน 

  
ส�าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ท�ำกำรประชำสมัพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ชมุชน 
เข้ำใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ป่ำชมุชน อย่ำงดีและต่อเน่ือง 
เพรำะถ้ำชุมชนมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. 
ป่ำชุมชนแล้ว ผมก็เชื่อว่ำเขำอำจจะร่วมมือกับ 
ภำครัฐได้ดี 

  ให้ควำมรูท้ำงวชิำกำรเรือ่งป่ำไม้ เช่น กำรจดักำร 
อย่ำงยัง่ยนื บทเรยีนกำรจดักำรป่ำในประเทศต่ำงๆ 
เป็นกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กับชมุชน

  ออกกฎหมำยลูก กฎกระทรวง และระเบียบต่ำงๆ  
ให้แล้วเสร็จตำมก�ำหนดเวลำที่ระบุไว้ ใน พ.ร.บ.  
ฉบบัน้ี

  ให้มกีำรจดัท�ำข้อมลูสำรสนเทศให้สมบรูณ์ โดยกำร 
ส�ำรวจพื้นที่ป่ำชุมชนว่ำมีเท่ำไร่

  มีกำรศึกษำ วิจัย เช่น มิติในกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
(วิธีกำร ปัญหำ อุปสรรค)
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หมุน   ตามโลก
รอบรัว้

• เรือ่ง : ทีมงานสถาบนัลูกโลกสีเขียว

หยุดปลูกข้าวโพด 
มุ่งสู่เกษตรแบบยั่งยืน 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทลื้อที่ได้รับกำรสืบสำน ส่งต่อ 
และถ่ำยทอดยังปรำกฎให้เห็น 
ในวิถีชีวิตของชำวชุมชนห้วยหำด ชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน
หุบเขำของ อ.ปัว จ.น่ำน ท�ำเลที่ต้ังในท่ำมกลำงภูมิทัศน์ 
ที่สวยงำม ซึ่งในอดีตเคยเป็นพ้ืนที่สู ้รบทำงอุดมกำรณ์
ระหว่ำงรัฐบำลและกลุ่มคอมมิวนิสต์ 

เมื่อสิ้นเสียงปืน รัฐบำลชักชวนให้ชำวบ้ำนจำกพ้ืนรำบ
ข้ึนมำท�ำมำหำกินบนเขำแต่กำรเข้ำไปบุกรุกป่ำ ท�ำไร่
ข้ำวโพด เป็นเหตุให้สูญเสียป่ำอุดมสมบูรณ์จ�ำนวนมำก  
ขณะทีก่ำรใช้สำรเคมเีข้มข้น ท�ำให้สำรเคมีตกค้ำงในแหล่งน�ำ้ 
ไม่สำมำรถอุปโภคบริโภคได้

ชำวบ้ำนร่วมหำทำงแก้ปัญหำไปที่ต้นตอเลยน่ันคือ  
กำรหยดุปลกูข้ำวโพด แล้วหนัมำปลกูตำมแนวทำงกำรเกษตร 
แบบยั่งยืน ลดกำรใช้สำรเคมี เพ่ิมรำยได้จำกกำรส่งเสริม 
กำรท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ท�ำให้คนเหน็ประโยชน์และตระหนัก
ในคุณค่ำของทรัพยำกร ธรรมชำติ มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ
ชมุชนเพ่ือสร้ำงรำยได้เสรมิ เช่น กลุม่ผ้ำทอไทลือ้ กลุม่ผลติ
ไม้กวำดดอกก๋ง กลุ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 
เช่น อะโวคำโด แตงโม แตงกวำ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ดำวอินคำ 

ชมุชนบ้ำนห้วยหำดนบัเป็นตวัอย่ำงของกำรเปลี่ยนวิถี
กำรผลิตสู่กำรเกษตรแบบยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับธรรมชำติ 
ท�ำให้เหน็ว่ำ เมือ่คนเป็นผูท้�ำลำยล้ำง ย่อมต้องเป็นคนน่ันเอง 
ที่ช่วยฟื้นฟูและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู่ต่อไป 

คนรักษาป่า ป่ารักษาคน
ส่ิงที่สะท้อนจากผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว นับแต่จุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน นั่นคือความมุ่งม่ันของคน 
และชุมชนที่จะรักษาผืนป่าเพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเล้ียงทุกๆ ชีวิต เช่นเดียวกับ 
ในปีนี ้ รางวัลลูกโลกสีเขยีว ประเภทชุมชน ท�าให้เห็นปัญหาสถานการณ์ป่าถกูบกุรกุและท�าลายเพือ่ใช้ 
ในการเพาะปลูกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีล้นเกิน ส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ ทัง้ปัญหาสารเคมี
ตกค้าง แหล่งน�้าปนเปื้อน สภาพแห้งแล้งรุนแรง ขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้ รวมถึงปัญหาการประกาศ 
เขตอนรุกัษ์ท่ีสร้างความขดัแย้งระหว่างรฐักับชาวบ้าน ซึง่แต่ละชุมชนได้พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา ท�าให้
เห็นแนวคิด แนวทาง และวธีิการอนัหลากหลายท่ีจะเป็น “บทเรยีน” ขยายผลต่อไป

ทวงคืนผืนป่าด้วยสันติวิธี 
ชุมชนต�ำบลนำง้ิว ต.นำงิ้ว อ.สวนกวำง จ.ขอนแก่น  

มพ้ืีนทีอ่ยูใ่นป่ำโคกใหญ่ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของป่ำโคกสงูบ้ำนดง 
ตั้งอยู่ระหว่ำงภูพำนค�ำกับภูเขำสวนกวำง ป่ำแห่งนี้เคยถูก 
สัมปทำน ไม้ ใหญ่จ�ำนวนมำกถูกโค่นไปท�ำหมอนรถไฟ 
และเสำเข็ม มีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรม ภำยหลังชำวบ้ำน 
ได้เข้ำไปจับจองและท�ำกิน กระทั่งผู้น�ำชุมชนต�ำบลนำงิ้ว 
พบเอกสำรว่ำป่ำผนืดังกล่ำวเป็นป่ำท�ำเล เกิดควำมคดิจะฟ้ืนฟู 
และรกัษำป่ำ เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ จงึได้ร่วมกับ อบต.นำงิว้ 

และชำวบ้ำนในชุมชน ขอคืนพ้ืนที่จำกผู ้บุกรุก  
โดยกำรเจรจำแต่ละรำย มีทั้งคืนแบบไม่มีเงื่อนไข 
และคืนบำงส่วนเพ่ือให้เหลือไว้เป็นที่ดินท�ำกิน  
รวมถึงกำรฟ้องร้องในชัน้ศำล ซึง่ใช้เวลำกว่ำ 15 ปี 
จนได้ผืนป่ำกลับมำ 450 ไร่ เมื่อรวมกับผืนป่ำเดิม 
ป่ำโคกใหญ่แห่งนี้มีพื้นที่รวม 1,013 ไร่ 

ต่อมำมกีำรประกำศให้พ้ืนทีบ่ำงส่วนเป็นเขตรกัษำพันธุ์
สัตว์ป่ำยอดโดม และขยำยพ้ืนที่เพ่ิมเติม จนเกิดปัญหำ 
ขัดแย้งกับชำวบ้ำนที่เข้ำไปเก็บหำของป่ำ แต่จำกข้อมูล 
และแผนทีข่องส่วนอนุรกัษ์สตัว์ป่ำ ส�ำนักบรหิำรพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ 
ที่ 9 (อุบลรำชธำนี) พบว่ำพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็น “ป่ำกันชน”  
ก้ันระหว่ำงพ้ืนที่อนุรักษ์ของรัฐกับเขตที่ท�ำกินของชำวบ้ำน 
จงึเป็นจดุเริม่ต้นของกำรจดัท�ำป่ำชมุชน เพ่ือยติุควำมขัดแย้ง 
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ โดยทำงชุมชนได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์
เพ่ือกำรอนุรักษ์ไว้อย่ำงชัดเจน มีคณะกรรมกำรป่ำชุมชน 
และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ  
โดยได้รบักำรสนับสนุนงบประมำณท�ำกิจกรรมจำกเทศบำล
ต�ำบลวิเชียร 

กิจกรรมส�ำคัญๆ ของชุมชนซ�ำหวำย ได้แก่ กำรสร้ำง
แนวกันไฟ กำรฟ้ืนป่ำและปลกูต้นไม้ นอกจำกน้ียงัมโีครงกำร 
เพ่ือแก้ปัญหำภัยแล้งด้วยธนำคำรน�้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นกำร 
ปรับวิธีกำรท�ำฝำยชะลอน�้ำ มำเป็นกำรขุดหลุมให้น�้ำไหล 
ลงใต้ดิน เมือ่มนี�ำ้แล้วเกิดกำรต่อยอดไปท�ำเรือ่งกำรอนุรกัษ์
พันธุ์ปลำอีไท สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชท้องถ่ิน ไม่เพียงแต่ป่ำ
สมบูรณ์หล่อเลี้ยงชุมชน หำกยังเป็นต้นแบบกำรจัดกำร 
ป่ำกันชนเพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
อีกด้วย 

น�้าต้องดี ปลาต้องมี ป่าต้องเติบโต 
ชุมชนบ้ำนไหนหนัง ต.เขำครำม อ.เมอืง จ.กระบี ่เป็นอีก 

ชมุชนทีผ่่ำนร้อนผ่ำนหนำว จำกยคุกำรต่อสูอ้วนลำก อวนรนุ 
สู่กำรยกเลิกโป๊ะน�้ำต้ืน ชำวบ้ำนทุกคนไม่ว่ำจะเป็นหญิง 
หรือชำย พุทธหรือมุสลิม ต่ำงร่วมแรงร่วมใจคัดค้ำนและ 
ต่อต้ำนกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย 

เมื่อเครื่องมือประมงผิดกฎหมำยหำยไปจำกชุมชน 
ชมุชนเหน็ควำมส�ำคัญของกำรอนุรกัษ์ป่ำชำยเลน เพ่ือเป็น
แหล่งอนุบำลและถ่ินที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ รวมถึงกำร 
ใช้ประโยชน์เชิงนิเวศในลักษณะต่ำงๆ โดยกำรจัดกำร 
ป่ำชำยเลนจ�ำนวนกว่ำห้ำพันไร่ แบ่งเป็นเขต “ไข่แดง”  
ทีต้่องอนุรกัษ์ป่ำชำยเลนและห้ำมจบัสตัว์น�ำ้ กับเขต “ไข่ขำว”  
ที่ชุมชนดูแลและใช้ประโยชน์ภำยใต้กติกำที่ตกลงร่วมกัน

เมือ่ป่ำอยูไ่ด้ คนต้องอยูไ่ด้ ก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
ตำมมำ นอกจำกอำชีพประมงแล้ว ยังมีอำชีพเสริมท�ำกลุ่ม
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น�ำเที่ยวกลุ่มต่ำงๆ ที่มีในชุมชม  
กำรเลี้ยงผึ้งโพรง ที่อำศัยดอกไม้ป่ำชำยเลน และไม่ใช้ 
สำรเคมี กำรท�ำไร่นำสวนผสม โดยแต่ละกลุ่มแบ่งรำยได ้
ไว้เป็นกองทุนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนใช้เวลำวันศุกร์หลังจำกทุกคนมำร่วมกันสวดมนต์ 
ทีม่สัยดิ ประชมุปรกึษำหำรอืและแลกเปลีย่นเรือ่งรำวต่ำงๆ 
ที่จะน�ำไปสู ่กำรแก้ป ัญหำและกำรพัฒนำงำนอนุรักษ์  
ควำมส�ำเร็จน้ีนับว่ำสะท้อนแนวทำงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณำกำรที่ว่ำ น�้ำต้องดี ปลำต้องมี ป่ำต้องเติบโต  
ที่เรียนรู้ได้จำกชุมชนบ้ำนไหนหนัง 

ชมุชนก�ำหนดกติกำเพ่ือรกัษำป่ำ 3 เรือ่ง ได้แก่ ห้ำมตัด
ต้นไม้ ห้ำมเคลื่อนย้ำยพันธุ์ ไม้ออกจำกป่ำ และกำรห้ำม 
ล่ำสัตว์ ใช้กระบวนกำรประชำคมหมู่บ้ำนร่วมจัดกำรป่ำ  
โดยไม่มีโครงสรำ้งของกลุ่มและคณะท�ำงำนตำยตัว ชุมชน
ได้ท�ำกิจกรรมหลำกหลำย เช่น ขุดลอกหนองน�ำ้เพ่ือเลีย้งป่ำ 
และสตัว์ในป่ำ ขุดลอกคันคเูพ่ือเป็นแนวก้ันกำรบกุรกุอย่ำง
ถำวร รวมถึงกำรผูกเสี่ยวต้นไม้ ในกลุ่มเด็กและเยำวชน  
เพ่ือให้เขำเป็นเพ่ือนที่จะดูแล รักและหวงแหนกันไปนำน 
เท่ำนำน 

ต้นแบบการจัดการป่ากันชน 
ภูมิศำสตร์ของชุมชนบ้ำนซ�ำหวำย ต.วิเชียร อ.น�้ำยืน 

จ.อุบลรำชธำนี เป็นเขตชำยแดนเชือ่มต่อกับลำว
และกัมพูชำ บ้ำนซ�ำหวำยจงึมทีัง้คนไทย 

พ้ืนถ่ิน คนเชื้อสำยลำว และคน 
เชือ้สำยเขมรทีย้่ำยมำจำกศรสีะเกษ 

มำอยูร่่วมกัน ช่วงประมำณปี 2500 เกิดกำร 
บุกรุกป ่ำและกำรขยำยพ้ืนที่ เกษตร 
ท�ำให้ผู้น�ำชุมชนต้องกันพ้ืนที่ปำ่ดงใหญ่
และป่ำช้ำไว้เป็นสำธำรณประโยชน์ 
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“กำรรือ้เข่ือนเอลวำห์ถือเป็นของขวญัทีดี่
ที่สุดที่คนรุ ่นผมมอบให้กับคนรุ ่นลูกรุ ่น
หลำน” เจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสแห่งอุทยำนแห่งชำติ
โอลมิปิก รฐัวอชงิตันในสหรฐัอเมรกิำกล่ำวไว้

เป็นเวลำเกือบ 5 ปีแล้วที่มีกำรรื้อเข่ือน
ขนำดใหญ่สองเข่ือนทีข่วำงก้ันแม่น�ำ้เอลวำห์
ออกเพ่ือฟื้นฟูประชำกรปลำแซลมอน และ
ระบบนิเวศป่ำฝนเขตอบอุ่นภำยในอุทยำน
แห่งชำติโอลมิปิก โครงกำรน้ีนับเป็นโครงกำร
รื้อเข่ือนขนำดใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ 
ของสหรัฐอเมริกำและนับเป็นโครงกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศสำยน�ำ้ท่ีใหญ่ทีส่ดุในโลก น�ำไปสู่
ขบวนกำรคนือิสรภำพให้กับสำยน�ำ้ (Rewilding 
Rivers) ทัง้ในทวปีอเมรกิำเหนือและในยโุรป
ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญในกำรฟื้นฟูระบบ
นิเวศสำยน�ำ้ให้กลบัมำอุดมสมบรูณ์ดังเดิม 

แม่น�ำ้เอลวำห์ซึง่ไหลลดัเลำะจำกเทอืกเขำ 
โอลิกปิกผ่ำนป่ำฝนเขียวขจีและหมู่ไม้ขนำด
ยกัษ์ไปสูม่หำสมุทรแปซฟิิก ทำงด้ำนตะวนัตก
ของรัฐวอชิงตันเคยเป็นแหล่งวำงไข่ปลำ
แซลมอนที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศนอกเขต 
อะแลสก้ำ ทกุปีปลำแซลมอนโคโฮ พิงค์ ชมั 
ซอคอำย และชนุิค นับหมืน่นับแสนตัวจะพำกัน 
ว่ำยทวนน�ำ้เพ่ือข้ึนไปวำงไข่ปรมิำณมหำศำล 
บรเิวณต้นล�ำธำร วงจรชวีติของปลำแซลมอน
เหล่ำน้ีเป็นห่วงโซ่อำหำรส�ำคัญต่อสัตว์ป่ำ
มำกมำยในระบบนิเวศ และค�้ำจุนวิถีชีวิต 
ของชำวอินเดียนแดงพ้ืนเมืองเผ่ำเอลวำห์-
คลำลัมที่อำศัยอยู ่สองฝั ่งแม่น�้ำเอลวำห  ์
มำช้ำนำน 

สำยน�้ำแห่งชีวิตที่ไม่เคยหยุดน่ิงต้องพบ
กับควำมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรสร้ำงเข่ือน 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำข้ึนสองแห่งระหว่ำง 
ปี ค.ศ.1913-1928 เพ่ือรองรับโรงงำน 
เยื่อกระดำษและเศรษฐกิจท่ีก�ำลังขยำยตัว  
ต่อมำพ้ืนทีป่่ำไม้อันอุดมสมบรูณ์ของเทอืกเขำ 
โอลิมปิกก็ได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติเม่ือปี ค.ศ.1938 

เม่ือเวลำผ่ำนไปกระแสกำรอนุรักษ์เริ่ม
ขยำยตัว ในขณะทีผ่ลกระทบทำงสิง่แวดล้อม 
เริ่มปรำกฏชัดทั้งประชำกรปลำแซลมอน 
ท่ีหำยไป และตะกอนอันอุดมสมบรูณ์ทีถู่กกัก 
อยู่หลังเขื่อน จึงเริ่มมีกำรรณรงค์ให้ยุตกิำร 
ต่ออำยุกำรด�ำเนินกิจกำรของเข่ือนทั้งสอง 
ในเขตอุทยำนแห่งชำติ จนน�ำไปสู่กำรต้ัง 
คณะกรรมกำรอิสระศึกษำกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศทีเ่สยีหำยไป 
ปรำกฏกว่ำคณะกรรมกำรสรุปผลชัดเจนว่ำ 

Rewilding
Rivers

ฟ้ืนชวีติด้วยการคืนอสิรภาพให้สายน�า้

สายน�า้ไม่ใช่แค่คลองส่งน�า้ทีไ่ร้ชวิีต
หากเตม็ไปด้วยปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชวิีตกลุ่มต่างๆ

ผลปรำกฏว่ำเพียงไม่ก่ีเดือนตะกอน 
ซึง่อุดมไปด้วยแร่ธำตุสำรอำหำรทีถู่กกักเก็บ
ไว้หลงัเข่ือนก็ถูกพัดพำลงมำสูท้่ำยน�ำ้ เกิดเป็น 
ถ่ินที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำอย่ำงปูดันเจียน 
ท่ีเป็นปูเศรษฐกิจท้องถ่ิน สองฟำกฝั่งแม่น�้ำ
เริม่ปรบัเปลีย่นสภำพกลำยมำเป็นพ้ืนทีชุ่ม่น�ำ้
ทีเ่ต็มไปด้วยชวีติชวีำอีกครัง้ ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพโดยรวมเพ่ิมข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด 
และที่ส�ำคัญปลำแซลมอนเริ่มกลับข้ึนมำ
วำงไข่อีกครั้ง ข ้อมูลเมื่อปีที่แล้วพบว่ำ

งบประมำณและเวลำมำกกว่ำมำก
กำรคืนอิสรภำพให้กับสำยน�ำ้ก�ำลงัได้รบั

ควำมนิยมข้ึนเรือ่ยๆ และถือเป็นยทุธศำสตร์
ส�ำคัญในกำรฟื ้นฟูควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพในหลำยภมูภิำคทัว่โลก กำรฟ้ืนฟูด้วย
แนวทำงน้ีต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจทำง
นิเวศวทิยำของระบบนิเวศล�ำน�ำ้ ซึง่ไม่ได้มอง
สำยน�้ำเป็นแค่คลองส่งน�้ำที่ไร้ชีวิตอีกต่อไป 
หำกเต็มไปด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
กลุม่ต่ำงๆ ทัง้สตัว์ใหญ่น้อย พืชพรรณ และ
แร่ธำตุ ดิน หนิ กรวด ทรำย จนก่อเกิดเป็น 
ห่วงโซ่ชีวิตที่น�ำมำซึ่งควำมอุดมสมบูรณ  ์
ทำงธรรมชำติและอำรยธรรมทัว่โลก 

ครั้งหน่ึงแม่น�้ำในยุโรปหลำยสำยเคย 
ถูกใช้เป็นคลองล�ำเลียงท่อนซุงและสินค้ำ
ต่ำงๆ จงึมกีำรระเบดิหนิและเกำะแก่งออกไป
เป็นจ�ำนวนมำกเพ่ือให้กำรเดินทำงสะดวก 
ปัจจุบันโครงกำรฟื ้นฟูสำยน�้ำหลำยแห่ง 
จึงต้องขนย้ำยหินขนำดใหญ่ๆ พร้อมกับ 
หนิกรวดกลบัไปไว้ในล�ำน�ำ้อีกครัง้ เพ่ือสร้ำง
เกำะแก่งอันเป็นแหล่งที่อยู ่ของแมลงน�้ำ 
นำนำชนิด ซึง่เป็นอำหำรของปลำและสตัว์น�ำ้ 
ขณะเดียวกันก็ท�ำกำรฟื้นฟูพรรณไม้พ้ืนถ่ิน 
ริมน�้ำที่ท�ำหน้ำที่คอยยึดเกำะตลิ่ง และเพ่ิม 
แร่ธำตุให้กับสำยน�ำ้ไปในตัว 

เมื่อได้พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของสิ่ง 
ต่ำงๆ ในธรรมชำติก็จะยิ่งพบว่ำทุกอย่ำง 
ช่ำงถูกจดัสรรไว้อย่ำงลงตัว ทกุชวีติมบีทบำท  
มีหน้ำที่และควำมส�ำคัญที่เอ้ืออำทรซึ่งกัน 
และกัน กำรจัดกำรสำยน�้ำที่ดีที่สุด จึงเป็น 
กำรคนือิสรภำพให้กับสำยน�ำ้ และหลกีเลีย่ง
กำรน�ำสิง่แปลกปลอมไปปิดก้ันสำยน�ำ้ในทกุ
กรณี เว้นแต่กำรจ�ำลองระบบนิเวศล�ำน�้ำ 
แต่ด้ังเดิม เช่น กำรฟื้นฟูพืชชำยน�้ำ และ 
เกำะแก่งทีอ่ำจเสยีหำยไปแล้ว 

“แม่น�้ำท่ียังคงไหลอย่ำงอิสระคือพลัง 
และเคร่ืองค�้ำจุนสรรพชีวิตจำกยอดเขำสูง 
สูม่หำสมุทรอันกว้ำงใหญ่อย่ำงแท้จริง” 

กำรรือ้เข่ือนทิง้เป็นหนทำงเดียวทีจ่ะสำมำรถ
ฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น�้ำเอลวำห์ได้อยำ่ง
สมบรูณ์ 

นักนิเวศวทิยำเชือ่ว่ำกำรกลบัคืนมำของ
ปลำแซลมอนเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรฟื้นฟู
ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำแห่งนี้ เพรำะจำก
กำรศึกษำพบว่ำวงจรชวีติของปลำแซลมอน
ช่วยค�้ำจุนสัตว์ป่ำอ่ืนๆ อย่ำงน้อยถึง 137 
ชนิด ต้ังแต่นกมุดน�้ำ ไปจนถึงนกอินทรี 
หัวขำวและหมีด�ำ ยังไม่ต้องพูดถึงแมลงน�้ำ
และปลำน�้ำจืดมำกมำย รวมทั้งหมู ่ ไม  ้
สองฟำกฝ่ังทีพ่ลอยได้อำศัยแร่ธำตุหมนุเวยีน
จ�ำนวนมหำศำลจำกบรรดำปลำท้องโต ทีน่�ำ
ติดตัวมำด้วยจำกท้องทะเล ไม่เพียงระบบ
นิเวศเท่ำน้ันทีจ่ะได้รบักำรฟ้ืนฟู

ประชำกรปลำแซลมอนเพ่ิมข้ึนแล้วถึง 5 เท่ำ 
นักวิทยำศำสตร์คำดว่ำเม่ือระบบนิเวศมีกำร
ฟ้ืนฟูเต็มที ่ประชำกรปลำแซลมอนทีเ่คยเหลอื 
อยูเ่พียง 3,000 ตัวจะสำมำรถเพ่ิมจ�ำนวนข้ึน
ถึง 300,000 ตัว ได้อีกครั้ง ซึ่งนั่นย่อมเป็น
ข่ำวดีของวำฬเพชฌฆำตใกล้สญูพันธุ ์กลุม่ที่
หำกินแซลมอนเป็นอำหำรหลกั นับเป็นกำร
ฟ้ืนฟูห่วงโซ่อำหำรจำกป่ำดงพงไพรสูท่ะเลลกึ
อย่ำงสมบรูณ์

ควำมส�ำเร็จของกำรรื้อเข่ือนและสิ่ง 
ปลกูสร้ำงต่ำงๆ เพ่ือฟ้ืนฟูแม่น�ำ้เป็นบทเรยีน
ส�ำคัญให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ว่ำ แม้กำรอนุรักษ์
ธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ ไว้น้ันจะเป็น
เรือ่งยำก แต่กำรฟ้ืนฟูธรรมชำติทีเ่สยีสมดุล
ไปแล้วน้ันยิง่เป็นเรือ่งยำกกว่ำ ทัง้ยงัต้องใช้
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• เรือ่ง : มดัหมี ่ศรธีรรมาเพลิน   ใจ

ชุดกิจกรรม “ทัศนธำตุในทุ่งกว้ำง” เป็นกิจกรรมกำร
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษำปีที่ 
4-6 โรงเรยีนเหล่ำไฮงำมวทิยำสงู อ.กุฉินำรำยณ์  จ.กำฬสนิธุ์  
โรงเรียนน้ีอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทอีสำนตอนกลำง ซึ่งแวดล้อม 
ด้วยธรรมชำติทีห่ลำกหลำยในท้องถ่ิน โดยรอบๆ โรงเรียน 
มีทุ่งนำ หลังโรงเรียนมีล�ำห้วยและบึงบัว ในชุมชนมีสวนผัก
ผลไม้พื้นบ้ำน พื้นที่ทำงกำรเกษตร ป่ำชุมชน และภูเขำ 

ชุดกิจกรรมศิลปะน้ีได้น�ำกระบวนกำรเรียนรู้ทำงศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ผสำนเข้ำกับแนวคิดกำรศึกษำอิงสถำนที่ 
(Place-Based Education) โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ เพื่อกระตุ้น
ให้เด็กๆ ได้ออกส�ำรวจและสมัผสัธรรมชำติในชมุชน มองเหน็ 
ควำมงำมในธรรมชำติรอบตัว รวมถึงส่งเสรมิให้เด็กๆ ฝึกใช้ 
สญัลกัษณ์ทำงศิลปะถอดรหสัเพ่ือวเิครำะห์และวพิำกษ์วจิำรณ์ 
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมทัศนธำตุในทุง่กว้ำง ประกอบด้วยหลำยกิจกรรม 
ทีจ่ะน�ำมำเล่ำใน ทีน้ี่ม ี2 กิจกรรม คือ “หน้ำต่ำงสธีรรมชำติ” 
และ “ทัศนธำตุที่หำยไป” 

ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ประกอบด้วย จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น�้าหนัก และพื้นที่ว่าง  
ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยศิลปินน�าทัศนธาตุต่างๆ ประกอบ 
สร้างเป็นรูปร่างรูปทรงเพื่อส่ืออารมณ์ ความคิด เนื้อหา และสุนทรียภาพ เราสามารถค้นพบ 
ทัศนธาตุทางศิลปะที่หลากหลายได้ในธรรมชาติรอบตัว

หมำยเหตุ: 
ชุดกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

เรือ่ง กำรพัฒนำชุดกิจกรรมศิลปะตำมแนวคิดกำรศึกษำ 

อิงสถำนที่:ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เป็นฐำน เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภำพและกำรเห็นคุณค่ำ 

ในทรัพยำกรท้องถ่ิน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่ 4 ในโรงเรียนชนบทอีสำนตอนกลำง: กรณีศึกษำ 

จงัหวดักำฬสนิธุ ์/ ผูว้จิยั นำงสำวมดัหมี ่ศรธีรรมำ นักศึกษำ

ปรญิญำโท สำขำทศันศิลปศึกษำ คณะจติรกรรม ประติมำกรรม 

และภำพพิมพ์ และคณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลัยศิลปำกร 

ผู้เขียนขอขอบคุณโครงกำร Nature Mentor ของ

มูลนิธิโลกสีเขียว ผู้บริหำร คณะครูและนักเรียน โรงเรียน

เหล่ำไฮงำมวทิยำสงู และชำวบ้ำนต�ำบลเหล่ำไฮงำม อ�ำเภอ

กุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์

กิจกรรมแรก เริม่ทีทุ่ง่นำใกล้โรงเรยีน ช่วงน้ีผนืนำยงัเป็น 
ดินแล้งเพรำะยงัไม่ถึงฤดูท�ำนำ พวกเรำเดินถือกระด้งเก็บใบไม้ 
และดอกไม้ตำมบริเวณคันนำและในสวนใกล้ทุ่งนำ จำกนั้น
เรำก็ปูเสื่อและนั่งท�ำงำนศิลปะที่ทุ่งนำ 

พวกเรำน�ำกล่องกระดำษเหลอืใช้ตัดเป็นแผ่นแล้วเจำะรู 
ท�ำเป็นช่องหน้ำต่ำง เพ่ือให้เด็กๆ ได้ติดใบไม้ดอกไม้ใส่
แต่ละช่อง เมื่อยกแผ่นหน้ำต่ำงใบไม้ดอกไม้ข้ึนสะท้อน 
กับแสงแดด แสงที่กระทบกับใบไม้ดอกไม้ช่วยให้เด็กๆ  
มองเหน็รำยละเอยีดทัศนธำตุ (จุด เส้น สี พื้นผิว) ในใบไม้
และดอกไม้มำกข้ึน เช่น ในใบไม้หน่ึงใบมีสีมำกกว่ำหน่ึงสี 
รวมถึงมีเส้นและรูปร่ำงรูปทรงที่แตกต่ำงกัน 

กลุม่เด็กผูช้ำยช่วยกันขุดดินเป็นรปูร่ำงคน เด็กๆ บอกว่ำ 
“คนได้รับผลกระทบจำกสำรเคมี เพรำะชำวนำใช้สำรเคม ี
ในกำรท�ำนำ คนที่ได้กินข้ำวจึงป่วยและตำย” ส่วนกลุ่ม 
เด็กผูห้ญงิช่วยกันขุดดินเป็นรปูปลำ “ในล�ำห้วยไม่ค่อยมปีลำ 
บำงครั้งก็เห็นปลำตำย ใกล้ๆล�ำห้วยมีกองขยะ ปลำอำจจะ
ตำยเพรำะกินขยะและขยะก็ท�ำให้น�้ำเน่ำ” เด็กหญิงช่วยกัน
อธบิำย เด็กๆ ทัง้สองกลุม่ช่วยกันตักน�ำ้ในท้องนำ น�ำมำเท
ใส่รูปทรงที่ช่วยกันสร้ำงขึ้น

ในกิจกรรม “ทัศนธำตุท่ีหำยไป” เป็นกำรฝึกใช้สญัลกัษณ์ 
ทำงศิลปะถอดรหัสเพ่ือฝึกคิดวิเครำะห์และวิพำกษ์วิจำรณ์
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน โดยกิจกรรมน้ีได้น�ำ
กระบวนกำรเล่ำเรื่องผ่ำน “ผญำ” ซึ่งเป็นค�ำคม สุภำษิต  
ค�ำพูด หรอืค�ำกลอน ทีเ่ป็นปรศินำและปรชัญำของชำวอีสำน
โบรำณมำใช้ แล้วให้เด็กถอดรหสัว่ำสิง่ทีอ่ยูใ่น “ผญำ” มอีะไร
ที่หำยไป หรือถูกท�ำลำย โดยเลือกบทผญำอีสำนโบรำณ 
ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ว่ำ

“กำฬสินธุ์ดินด�ำน�้ำสุ ่ม (เมืองกำฬสินธุ์เป็นดินแดน 
ที่อุดมสมบูรณ์ มีดินดี น�้ำดี)

ปลำกุ่มบ้อนคือแข่แก่งหำง (ฝงูปลำว่ำยในน�ำ้ มองไกลๆ 
นึกว่ำจระเข้) 

ปลำนำงบ้อนคือขำงฟ้ำลั่น (ปลำโผล่ข้ึนมำจำกผิวน�้ำ
เสียงดังรำวกับเสียงฟ้ำร้อง)

จั้กจั่นฮ้องคือฟ้ำล่วงบน (เสียงจักจั่นร้องก็ดังรำวกับ
เสียงฝนจำกฟำกฟ้ำ)

แตกจ่นๆ คนปีบโฮแซว เมอืงน้ีมสีูแ่นวแอ่นระบ�ำร�ำฟ้อน” 
(เมอืงกำฬสนิธุน้ี์อุดมสมบรูณ์มทีรพัยำกรมำกมำย ประชำชน 
มีควำมสุขสดชื่น)

เด็กๆ จะได้น�ำเสนอด้วยงำนศิลปะบนพื้นที่ (Land Art) 
สร้ำงรูปทรงและปั้นดินเพ่ือสื่อถึงทัศนธำตุในธรรมชำติ 
ทีก่�ำลงัจะหำยไปและได้รบัผลกระทบจำกปัญหำสิง่แวดล้อม 

กลุ่มเด็กหญิงเดินไปเก็บใบไม้ใกล้คันนำ โดยน�ำตะไคร้
มำวำงท�ำเป็นหำงปลำและน�ำใบไม้ใบเล็กๆลอยบนผิวน�้ำ 
ในรปูทรงปลำพร้อมกับเล่ำว่ำ “น่ีเป็นลกูปลำในท้องแม่ปลำ” 

จำกนั้นเด็กๆแต่ละคนปั้นรูปสัตว์ชนิดต่ำงๆ อำทิ ปลำ 
ปูนำ ขี้กะปอม (กิ้งก่ำ) เต่ำ นก และควำย เป็นต้น เด็กๆ 
บอกว่ำสัตว์เหล่ำนี้ลดน้อยลงแล้ว เพรำะคนไม่ค่อยท�ำนำ 

กำรใช้สญัญะจำกรปูทรงในกำรสร้ำงงำนศิลปะบนพ้ืนที่ 
(Land Art) เป็นกำรย้อนระลึกถึงสิ่งที่ก�ำลังจะหำยไป 
หรือถูกผลกระทบจำกปัญหำสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกระตุ้น
จิตส�ำนึก ควำมคิด และกำรกระท�ำเพื่อจะฟื้นให้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติในท้องถิ่นกลับมำ 

ส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมเรียนรู ้ทัศนธำตุช่วยสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งในโลก ท�ำให้เด็กๆ 
ได้สมัผสักับควำมมหศัจรรย์ในธรรมชำติทีด่�ำรงอยู ่ทีส่�ำคญั
อย่ำงยิง่น่ันคือ กำรตระหนักและรบัรูค้วำมเปลีย่นแปลงของ 
สิง่แวดล้อมรอบตัวเขำ เพ่ือหำทำงแก้ไข เยียวยำ ฟื้นคืน
ธรรมชำติให้กลับมำ 

เด็กคนหน่ึงเลือกที่จะ
เว้นช่องหน้ำต่ำงไว้โดยไม่ติด
ใบไม้หรือดอกไม้ และเลือก 
ทีจ่ะติดใบไม้ดอกไม้แค่บำงส่วน 
ในช่องหน้ำต่ำง เด็กคนหน่ึงบอกว่ำ “เวลำน�ำช่องหน้ำต่ำง 
ที่ว่ำงเปล่ำส่องไปที่ท้องฟ้ำ จะได้มองเห็นสีฟ้ำผ่ำนช่อง
หน้ำต่ำงนี้”

ในทุ่งกว้าง
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ศิลปะ   วรรณกรรม

รางวัลดีเด่น
เรือ่ง ระเบดิแก่งโขง หินผำ  
มหำนทรีอวันอวสำน 
โดย นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล 

สำรคดีทีพ่ำผูอ่้ำนไปร่วมส�ำรวจเกำะแก่ง 
ในแม่น�้ำโขง ต้ังแต่ อ.เชียงของ เชียงแสน 
และเวียงแก่น จ.เชียงรำย ฉำยภำพควำม 
ยิ่งใหญ่ของมหำนทีสี่ พันดอนที่มีควำม
ส�ำคัญทั้งในด้ำนระบบนิเวศ และต่อวิถีชีวิต

ของผู้คน...หินผำแต่ละก้อนล้วนมีชื่อเรียก มีต�ำนำนบอกเล่ำถึงเรื่องรำว ควำมเชื่อ และ 
ควำมผกูพันทีย่ำวนำนของผูค้นกับธรรมชำติและสำยน�ำ้...ซึง่คนเชยีงของบอกว่ำ “ถ้ำแม่น�ำ้ของ 
หรอืแม่น�ำ้โขงไม่มแีก่งหรอืผำ ก็เปรยีบเหมอืนรปูหน้ำของหญงิสำวทีไ่ม่มรีอยยิม้ หรอืไม่มคีิว้ 
เสน่ห์อย่ำงนี้อยู่คู่แม่น�้ำโขงมำนำนแล้ว” 

เมือ่ธรรมชำติก�ำลงัจะถูกเปลีย่นแปลงเพ่ือพัฒนำเส้นทำงเดินเรอื กำรเริม่ระเบดิแก่งหนิ
แม่น�้ำโขงบริเวณพรมแดนพม่ำ-ลำว ในปี 2545 กลำยเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำร 
ภำคประชำชนในประเทศไทย ทีไ่ด้มโีอกำสแสดงควำมคิดเหน็ และมส่ีวนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจของโครงกำร เพ่ือรักษำแก่งหินในเขตแม่น�้ำโขงของไทย เอำไว้เพ่ือเป็นมรดก 
ของธรรมชำติ และให้วิถีของผู้คนลุ่มน�้ำโขงได้ด�ำรงอยู่ต่อไป 

ผู้เขียนได้น�ำเสนอให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของระบบนิเวศแม่น�้ำโขง กำรใช้ประโยชน์ 
ของผู้คนตลอดสองฝั่งที่แม่น�้ำไหลผ่ำน กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึน แม้ว่ำ 
จะเป็นข้อมูลที่อำจจะเคยได้ยินได้ฟังมำบ้ำง แต่งำนเขียนน้ีได้แสดงให้เห็นถึงควำมยุ่งยำก
และควำมซับซ้อนมำกขึ้น เมื่อเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับประเด็นทำงเศรษฐศำสตร์ ท�ำให้เห็น
ควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจท่ีจีนมีอยู่เหนือประเทศอ่ืนๆ ในกำรใช้ประโยชน์จำกแม่น�้ำโขง  
และกำรเพิกเฉยของรัฐบำลแต่ละประเทศต่อผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

แม่น�้ำโขง...มหำนทีที่ไหลรินผ่ำนกำลเวลำมำเนิ่นนำน เมื่อสำยน�้ำไหลผ่ำนบริเวณ “ผา” 
หรอื “แก่ง” อันหมำยถึงแท่งหนิหรอืกลุม่หนิใหญ่ในแม่น�ำ้ทีส่ลบัซบัซ้อน รวมถึงสนัดอนทรำย 
มันจะถูกแบ่งออกเป็นสำยน�้ำแคบๆ หลำยสำย และเอ่อท่วมประดำสิ่งกีดขวำงต่ำงๆ 

ในทำงวิชำกำร...แม่น�้ำโขงมีระบบนิเวศท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะและเชื่อมโยงกันถึง  
11 ระบบ ได้แก่ ริมฝั่ง หนอง ล�ำห้วยและล�ำน�้ำสำขำ หลง กว๊ำน แจ๋ม ดอน หำด คก ร้อง 
และผำหรือแก่ง ...ส่วนผู้คนสองฝั่งน�้ำก็บอกว่ำ แก่งในแม่น�้ำโขงคือวิถีชีวิตที่คุ้นเคยกันมำ
ต้ังแต่เกิด เป็นทัง้จดุจอดเรอืหำปลำ ทีพั่กผ่อนหย่อนใจ รมิฝ่ังใกล้แก่งก็เป็นแปลงเพำะปลกู
พืชผกั เป็นสำยน�ำ้แห่งวัฒนธรรมทีเ่ชือ่มโยงและหลอมรวมควำมเชือ่ ประวติัศำสตร์ ประเพณี 
เข้ำกับวิถีควำมเป็นอยู่ที่พึ่งพำและผูกพันกับธรรมชำติของผู้คนในภูมิภำคนี้ 

หำกทว่ำในสำยตำของนักลงทนุ ระบบของธรรมชำติเหล่ำน้ีคอือุปสรรคของกำรเดินเรอื
เพ่ือกำรค้ำ กำรระเบิดแก่งทิ้งจึงเป็นวิธีคิดแก้ปัญหำแบบง่ำยๆ ที่ลืมค�ำนึงถึงผลกระทบ 
ในด้ำนอ่ืนๆ เพรำะโครงกำรระเบิดแก่งหิน ตำม “โครงกำรร่วมจีน พม่ำ ลำว และไทย”  
รวมระยะทำง 631 กม. จำกควำมยำวแม่น�้ำโขงตลอดสำย 4,909 กม. ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 8 
ของควำมยำวท้ังสำยน�้ำ ย่อมส่งผลกระทบกับธรรมชำติ และเกิดควำมเปลี่ยนแปลง 
กับวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน�้ำ ซึ่งพวกเขำแทบไม่ได้รับรู้หรือมีโอกำสได้ร่วมตัดสินใจเลย

(ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำรสำรคดี ฉบับที่ 390 เดือนสิงหำคม 2560)

รำงวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงำนเขียนมีจุดมุ่งหมำยส่งเสรมิและสนับสนุนงำนเขียนประเภททีส่ร้ำงสรรค์เพือ่สร้ำงจิตส�ำนึกสีเขียว  
หรอืส�ำนึกอนุรกัษ์ธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อมด้วยวิธกีำร “ปลูกต้นไม้ในใจคน” เพือ่นิเวศส�ำนึกทีย่ัง่ยนื ในปีน้ีมีผลงำนทีไ่ด้รบัรำงวัล  
2 ผลงำน ซ่ึงได้สะท้อนเจตนำรมณ์ตำมวัตถุประสงค์ทีจ่ะปลูกป่ำในใจคน ขณะเดียวกันยงัเป็น “ปำกเสียง” ให้แก่ธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
ทีก่�ำลังถูกคุกคำมจำกกำรพฒันำของมนุษย์ จนอำจเกินเยยีวยำ หำกยงัไม่หำทำงแก้ไข...

แม่น�้าโขงจะเป็นอย่างไร
ในวันที่เด็กหญิงใบไม้กับเด็กชำยตำน�้ำเติบโตเป็นผู้ใหญ่

รางวัลชมเชย
เรือ่ง เด็กหญงิใบไม้กับเด็กชำยตำน�ำ้ 
โดย นายบรรจง บุรินประโคน

กวีนิพนธ์ 100 บท “ณ ห้วงทรงจ�ำแห่งวันวำร” ผ่ำนสำยตำของ 
ผู้เขียน ซึ่งย้อนร�ำลึกถึงวันเวลำที่งดงำมในวัยเยำว์ของเด็กท้องไร่ 
ท้องนำ วิ่งเล่นซุกซนยิงนกตกปลำไปตำมประสำ มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำง
สำยลม แสงแดด และวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันของอีสำนและเขมร 
บอกเล่ำผ่ำนครอบครัวของเด็กหญิงใบไม้กับเด็กชำยตำน�้ำ และผู้คน 
ที่หมู ่บ้ำนโนนกระสัง เรื่องรำวค่อยพัฒนำตำมเวลำ เห็นถึงควำม
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนกับแต่ละชวีติ มธีรรมชำติอันงดงำมเป็นฉำกหลงั 
ท�ำหน้ำที่ให้ก�ำเนิด ฟูมฟัก และเยียวยำ รวมถึงหว่ำนเพำะส�ำนึกนิเวศ
หล่อหลอมเป็นเด็กหญิงใบไม้ และเด็กชำยตำน�้ำ ด่ังควำมบำงตอน 
ในงำนเขียนนี้ 

 
 ณ หมู่บ้ำนสำยลมห่มคลุม สำยฝนฉ�่ำชุ่มคุ้มพฤกษำ
หมอกน�้ำค้ำงย่ำงหยอกคุ้นชินตำ ก่อก�ำเนิดกุมำรำนำม “ตำน�้ำ”
 อีกฟำกชำยคำริมป่ำไผ่ สกุณำเล็ก-ใหญ่ต่ำงร้องร�่ำ
ส่งสัญญำณผ่ำนภำษำเป็นถ้อยค�ำ เด็กหญิงคมข�ำเจ้ำลืมตำ
 ส่งเสียงใสแจ๋วขึ้นทักโลก มือน้อยบำยโบกคลำย-ก�ำหำ
เรียวนิ้วงดงำมดั่งปฏิมำ เธอชื่อว่ำ “เด็กหญิงใบไม้”
 ทั้งตำน�้ำและใบไม้คล้ำยควำมหวัง แห่งหมู่บ้ำนโนนกระสังคุ้มใหญ่
ผู้เติบโตมำพร้อมทรัพย์สินน�้ำใจ ของชำวบ้ำนผู้ยำกไร้กสิกรรม.....
 
 ...คิดถึงนำตำแฮกก่อนแรกขวัญ ตำยำยเคยช่วยกันร่วมหว่ำนไถ
ขอขมำผีนำภำษำใจ เซ่นพลีหัวนำไร่ตำมครรลอง
 เป็นธรรมเนียมวิถีบรรพชน แทนคุณฟ้ำฝนดินทั้งผอง
เรียกปกปักรักษำมำคุ้มครอง จวบจนข้ำวอุ้มท้องออกเรียวรวง...

ฝนแรกโปรยปรำยส่งสัญญำณถึงกำร 
เริ่มฤดูท�ำนำ ชำวนำจะท�ำพิธี “นำตำแฮก” 
คือ แรกนำขวัญ เพ่ือบูชำพระแม่โพสพ 
ให้ผืนดินสมบูรณ์ไว้ท�ำนำปลูกพืชผัก ผู้คน
ด�ำเนินชีวิตไปตำมครรลองที่เรียบง่ำยของ
ธรรมชำติ ช่วยกันลงแขกด�ำนำ เก่ียวข้ำว 
แล ้วยื่นหม้อข ้ำวถ ้วยแกงแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันกัน จวบเมื่อถึงเวลำสิ้นสุดกำร 
เก็บเก่ียว ผู้คนก็เริ่มทยอยลำจำกบ้ำนนำ
เพื่อเข้ำสู่เมืองใหญ่ 

ต่อมำควำมเปลีย่นแปลงได้ถำโถมเข้ำสู่
ชนบท ผืนดินและสำยน�้ำปนเปื้อนเคมี ฤดูกำลผันแปรไป วัวควำยถูกแทนที่ด้วย 
เครือ่งจกัรกล หำกแต่แม่ของใบไม้และพ่อของตำน�้ำยังคงเฝ้ำปลูกฝัง “นิเวศส�ำนึก” 
ให้กับลูกๆ เพื่อให้รับรู้ถึงบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชำติ และเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นได้
อย่ำงมั่นคงในท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง

 ...ก่อนสอนบอกเด็กหญิงใบไม้ ธรรมชำตินั้นยิ่งใหญ่เหนือพ่อแม่
ลูกจงเฝ้ำเคำรพและดูแล ตอบแทนควำมเผื่อแผ่ด้วยหัวใจ
 เช่นกับที่แม่เคยสอนหนู ภูมิปัญญำ ควำมรู้ ใช่อยู่ไหน?
ล้อมรอบตัวของเรำไม่ใกล้ไกล  ภูเขำ ต้นไม้ สำยน�้ำ ท้องทะเล...
 ...ทั้งตำน�้ำและใบไม้ได้เรียนรู้ จำกคุณครูธรรมชำติมำกลูกศิษย์
จำกแม่พ่อคนไกลตนใกล้ชิด จำกควำมถูก-ผิดอีกหนึ่งครู
 คือห้วงทรงจ�ำนรรจ์แห่งวันวำร ที่ผลิบำนหว่ำนเมล็ดหยั่งรำกอยู่
เฝ้ำหล่อเลี้ยงจิตวิญญำณอันตรำตรู ผ่ำนควำมหมำยควำมรูค้วำมเป็นไป... 
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ระเบิด

หินผา

แก่งโขง

มหานที
รอวันอวสาน

เรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

แก่งก้อนค�ำ
อ�ำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรำย

(ภาพ : นพ. สมหมาย

  เอี๋ยวประดิษฐ์)
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