


นับตั้งแต่สังคมโลกตระหนักถึงผล 
กระทบของภาวะอากาศเปล่ียน กระแส
การท�างานอนรุกัษ์และรปูแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีแนวทางท่ีหลากหลายขึ้น รูปแบบ 
การจัดการท่ีหลากหลายมีทิศทางอย่างไร
กันแน่... ศาสตราจารย์ ดร. สนทิ อกัษรแก้ว 
ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัลูกโลก
สีเขยีว และสมาชิกสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิ
(สนช.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ  
“ป่าเพ่ือชีวิต Forest for Lives” ซึ่ง
สถาบันลูกโลกสีเขียวจัดขึ้นเม่ือวันที่ 
3 ธันวาคม 2558 ว่า การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเวลานี้ 
และในอนาคต จะต้องสร้างระบบหรือ
เครือ่งมือการท�างานทีจ่ะช่วย “คนอยู่กับป่า” 
ได้โดยไม่คุกคามซึ่งกันและกัน 

ทิศทางนี้สอดคล้องกันท่ัวโลกใน 
การประชุมระดับสากล ทั้งการประชุม
สมชัชาสหประชาชาตว่ิาด้วยป่าไม้ ครัง้ที ่11 
(United Nations Forum on Forests : 
UNFF-11) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
เมือ่เดอืนมนีาคม 2558 และการประชมุของ
สภาป่าไม้โลก ครั้งที่ 14 (XIV World 
Forestry Congress) ในเดือนกันยายน  
ปีเดยีวกัน ทีเ่มอืงเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต้ 
มุ่งไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน  
น�้า ป่า หลากหลายมิติ รวมทั้งการส่งเสริม
ความร่วมมอืของประชาชน การรบัรองสทิธิ
ชุมชน และการจัดการป่าท่ียั่งยืน สร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนอย่าง 
เข้มแข็ง เพราะตระหนกัชดัว่า ประชากรโลก
กว่า 1.6 พันล้านคนที่อยู่รอบป่า ต้องพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้โดยตรงและทางอ้อม 
จงึต้องให้ชมุชนและประชาชนเป็นศนูย์กลาง
ในการร่วมคดิร่วมท�างาน โดยสร้าง “เครือ่งมอื” 
ให้เอื้อต่อการท�างานร่วมกัน

ในเมอืงไทย ชมุชนหลายพืน้ท่ีท�างาน
อนุรักษ์มายาวนาน ต่างปรับกระบวนทัศน์
เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นเดยีวกบั 
“เป้าหมาย” การท�างานที่นอกจากต้องการ
ให้ป ่าอยู ่ได ้อย่างยั่งยืน ยังต ้องเป็นไป 
เพื่อการสร้าง “หุ้นส่วน” ความร่วมมือให้
กว้างขวางข้ึน เป็นไปเพือ่เป้าหมายหลกัใหญ่
อันเป็นวาระส�าคัญของมนุษยชาติ คือ  
ท�ำให้โลกไม่ร้อนหนักไปกว่ำเดิม

ทิศทางการจัดการป่าในอนาคตโลก
มีเป้าหมายชัดเจน ป่าอยู่รอด-คนอยู่ ได้

การมีส ่วนร ่วมของชุมชนเป็น
กุญแจส�าคัญต่อการฟื้นฟูป่า 
เราอาจเรียนรู้การจัดการป่าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและ 
ที่ไกลออกไป เพือ่น�ามาเป็นข้อคดิ
ในการท�างาน

จึงต้องเพิ่มการท�างานทุกด้าน ท้ัง
พืน้ที ่ก�าลงัคน ยทุธวธิ ีเช่น มุง่เป้าขยายพืน้ที่
สเีขยีวในโซนอตุสาหกรรมมากขึน้ ท�าให้เกดิ
ความร่วมมือเชิงหุ้นที่มีความหมายมากกว่า
กิจกรรม CSR หรือจากที่เคยปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างพื้นที่สีเขียว ก็มีการก�าหนดเป้าหมาย 
เช่น ปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร เพื่อการ
กักเก็บคาร์บอน มีการสร้างป่า “นอกป่า” 
มากข้ึน เช่น การปลูกป่าในพื้นท่ีส่วนตัว 

ในส่วนของกฎหมายซึ่งชุมชนท่ีอยู่ 
ในพืน้ทีป่่าสงวนหรอืพืน้ทีอ่ทุยานฯ ทัง้บนบก 
และทะเล ล้วนฝากความหวัง เวลานี้มีการ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลายฉบับ เพื่อให้
เอ้ือต่อการท�างานร่วมกนั สร้างความสะดวก
ให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝ่ัง พ.ศ. 2558 ซึง่มผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป้าหมาย
ส�าคัญคือ สร้างความเข้าใจต่อชาวบ้าน 
ถงึศกัยภาพและฐานทรพัยากร เพือ่คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และเกิดความยั่งยืนทางทรัพยากร 
กฎหมายนีม้คีวามส�าคญั เพราะว่าสิบปีท่ีเรา 
มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
แต่ตลอดมาหน่วยงานไม่ม ี“เครือ่งมอื” ของ
ตวัเองเลย ต้องอาศยักฎหมายจากกรมป่าไม้ 
กรมชลประทาน หรอืแม้แต่จากกองทพัเรือ 
มาเป็นตวัช่วย ซึง่ไม่สอดคล้องกบัการท�างาน 
เพื่อให้ชุมชนท่ีอยู ่ชายฝั ่งได้มีชีวิตพึ่งพา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แล ้วแบ่งปันผลผลิตให้ผู ้คนที่อาศัยอยู ่ 
รอบข้าง การสร้างป่าหัวไร่ปลายนา เหล่านี้
เป็นการสร้างจุดเชื่อม (corridor) ที่ท�าให้
สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้อาศัยเป็นทางผ่าน 
การปลกูต้นไม้เป็นระยะๆ กย็งัเป็นท่ีกระโดด
เกาะ (stepping stone) ให้กับเหล่านก 
ได้ขยายพันธุ์ และการฟื้นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มี
ความหมายต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง 

การขับเคล่ือนไปในทิศทางที่ว ่านี้ 
ต้องอาศัย “เครื่องมือ” ทันสมัยมาใช้ 
ในการท�างาน อาจจะเป็นตัวบทกฎหมาย 
ที่เคารพต่อสิทธิชุมชน มาตรการทางภาษ ี
ทีจ่งูใจภาคเอกชน การมส่ีวนร่วมของภาคธรุกจิ 
ทีห่นนุเสรมิศักยภาพชุมชนให้สามารถดูแลป่า 
เพื่อทดแทนการผลิตที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น 
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ยังมีการปรับปรุง พระรำชบัญญัติ
สวนป่ำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ที่เน้น
อนุรักษ์ป่าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พร้อมส่งเสริมอาชีพผู้ท�าสวนป่าเพิ่มรายได้
จากเดิมที่มีแค่ 2 ชนิด ได้เพิ่มขึ้นมาอีก 62 
ชนิด เป็น 64 ชนิด ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว
ก็สามารถตัดได้ พระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
พ.ศ. .... ก็ก�าลังมีการปรับปรุงจากฉบับ 
ที่ใช้ในปัจจุบันคือ พ.ศ. 2535 เพื่อให้
สอดคล ้องกับโครงสร ้างของกฎหมาย 
ในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

มี กฎหม ายก า ร
รักษาและพัฒนาป่าไม้ 

(Forest Protection and Development Law) ค.ศ. 
1991 และปรบัปรงุ ค.ศ. 2004 มคีวามก้าวหน้าส�าคญัคอื  
รัฐมอบสิทธิในการจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้ 50 ปี ให้ระดับ 
ครัวเรือน และชุมชนจัดการ โดยมอบ “หนังสือรับรอง 
สแีดง” (Red Book Certificate : RBC) กว่า 1.1 ล้านใบ
ครอบคลุมเนื้อที่ป่า 21.75 ล้านไร่ นอกจากน้ียังมี 
นโยบายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการบริการระบบ
นิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) และ
เริม่ทดลองโครงการน�าร่องด้านภาคป่าไม้ (Payment for 
Forest Ecosystem services : PFES) โดยการพัฒนา
กองทุน PFES จากภาคเอกชนที่ใช้บริการทางนเิวศจาก 
พืน้ป่า แล้วน�ากองทุนดงักล่าวน�าไปสนบัสนนุชุมชนในการ
จัดการดูแลป่า

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ก�าหนดแผนแม่บท 

การพัฒนาป่าไม้ (1990)  
ให้ความส�าคัญกับชุมชน

ท้องถ่ินในการปกป้องดูแล ฟื้นฟู พัฒนา และจัดการป่า 
โดยชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Forest 
Management) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากร
ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีกลไกสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง รฐับาลท้องถิน่ ชุมชน องค์กรชุมชน 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มีกฎหมายการจัดการ
พืน้ทีคุ่ม้ครองแบบผสมผสาน ในปี 1992 และ พ.ร.บ. สทิธิ
ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 1997 (The Indigenous Peoples’ 
Rights) ที่รับรองสิทธิชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในที่ดินของ
บรรพบุรุษ ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีป่าท่ีจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน
กว่า 25 ล้านไร่ 

และปัจจุบัน ก�าลังทดลองพัฒนารูปแบบป่าชุมชน 
3 รูปแบบ เช่น 

1) ป่าชุมชน (Community - Based or social 
forest : HKm) ใบอนญุาต 35 ปี มีสิทธ์ิใช้ไม้ท่ีปลกูในพืน้ที่
ป่าผลิต 2) ป่าหมู่บ้าน (Village Forest : Hutan Desa) 
ใบอนุญาต 35 ปี มีสิทธิในการใช้ไม้ท้ังจากป่าธรรมชาติ 
และป่าที่ปลูก รวมทั้งของป่าและบริการต่างๆ จากป่า
หมูบ้่าน และ 3) ป่าปลูกชมุชน (Community plantation 
forest : HTR) ใบอนญุาต 60 ปี เน้นการใช้เนือ้ไม้และการ
ผลิตเยื่อไม้ แม้จะมีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับ
ธรรมเนียมปฏิบัติในระดับท้องถ่ินอยู่บ้าง แต่รัฐบาลให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาป่าชุมชนหลากหลายรูปแบบ

สาธารณรัฐเกาหลี 
หรือ เกาหลีใต้ 

การฟ้ืนฟปู่าโดยชมุชน
มีส่วนร่วมก่อเกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรมคือ พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับ 
การพัฒนาประเทศ สถิติอันน่าทึ่งก็คือ เกาหลีใต้สามารถ 
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ประมาณ 35% หลังสงครามโลก
ครัง้ที ่2 เป็น 64% ได้ภายในระยะเวลา 60 ปี (ค.ศ. 1952 - 
2012) ทั้งยังเพิ่มความหนาแน่นของต้นไม้ต่อพื้นที่ได้ถึง 
14 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกันเกาหลีใต้มีประชากรเพิ่มขึ้น 
2 เท่า ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นถึง 300 เท่า 

ญี่ปุ่น 
ปัญหาการใช้ป่าอย่างไม่ยั่งยืนที่สั่งสมมาอย่างเนิ่นนาน จนป่าถูกท�าลายอย่างรุนแรง

เป็นอย่างมาก เกิดวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปรับการใช้
ประโยชน์จากผืนป่าอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างป่าเศรษฐกิจ และให้ชุมชนเป็น 

ผู้บรหิารจดัการ กระบวนการดงักล่าวกนิเวลาราว 300 ปี จนประสบความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟปู่า ปัจจบุนัญีปุ่น่มพีืน้ทีป่่ากว่า 
70% และครึ่งหนึ่งเป็นป่าไม้ของสหกรณ์และเอกชน ที่เป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในชนบททั่วประเทศ

การบริหารจัดการป่าไม้ของญี่ปุ่นมาจากหลักปรัชญาที่ว่า “ป่าไม้มีอยู่เพื่อประชาชน” อันหมายถึงชุมชนท้องถิ่น 
ถอืเป็นผูท้ีม่กีรรมสิทธิใ์นผนืป่าทีร่ฐัเป็นผู้ครอบครอง ก�าหนดให้ชมุชนแต่ละแห่งเป็นผูดู้แล โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีบั่ญญติั
ไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายของญี่ปุ่นยังก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนป่าไม้ขึ้นในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการจัดการ ท�าให้พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งระหว่างรัฐและชุมชน 
ในการปกป้องดูแลรักษาผืนป่า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สปป. ลาว มีการ
จัดการป่าชุมชนท่ีเรียกว่า “ป่าไม้บ้าน” โดยให้นิยามว่า
เป็นพื้นที่ป่าไม้ ท่ีรัฐก�าหนดให้บริหารจัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิด “วางแผน จัดการ และเก็บ
ผลประโยชน์” มีล�าดับความรับผิดชอบของขั้นการ
ปกครองท้องถิ่นจากจังหวัด อ�าเภอ และหมู่บ้าน (บ้าน) 
มีกฎที่ร่างขึ้นโดยชาวบ้าน บนพื้นฐานกฎประเพณีและ
กฎหมาย มเีนือ้หาทีเ่หมาะสม (เคยท�ามาก่อน เข้าใจ ใช้
สะดวก) ในบางชุมชน ชาวบ้านสามารถปลูกต้นไม้ เช่น 
สวนสัก และตัดขายได้ ตามระยะเวลาทีท่�าเรือ่งเสนอและ
ผ่านการรบัรองจากทางการขัน้บน โดยมข้ีอแม้ว่าชมุชนจะ
ต้องรักษาป่าที่อยู่รอบสวนป่านั้นด้วย

 นอกจากนี้ ยังมีประเทศในเอเชียท่ีเน้นการจัดการป่าโดยชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ เช่น เนปำล ที่มีป่าชุมชนมากมาย และเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการจัดการป่าชุมชนเมื่อกว่า 
สองทศวรรษที่ผ่านมา เป็นต้นแบบการจัดการป่าชุมชนและการอบรมด้านวนศาสตร์ชุมชนจนทุกวันนี้ หรือ อินเดีย ที่ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน มุ่งลดความขัดแย้งในการจัดการ 
ป่าของชุมชนกับรัฐ 

ตัวอย่าง...
จากต่างเมือง

หลายประเทศให้ความส�าคญักับการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่า 
ท�าให้เกิดรปูแบบการจัดการป่าโดยชุมชน
หลากหลาย ทัง้บนฐานวฒันธรรมด้ังเดิม 
และพัฒนารูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนา
หลักคิดส�าคัญในการแก้ ไขปัญหาที่
ก้าวหน้าอย่างมาก ดังกรณตีวัอย่าง ดังนี้

ราชอาณาจักรกัมพูชา
การจัดการป่าชุมชน

เป็นหน่ึงในแผนงานป่าไม้
ระดบัชาต ิ(National Forest 

Plan 2010 - 2029) มีการพัฒนาเชิงสถาบันจากกฎหมาย 
CF Prakas 2006 มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ป่าชมุชนระดบัชาต ิท�าหน้าทีก่�ากบันโยบาย และวางแผนงาน
ป่าชุมชนระดับชาติ มีหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน 
คือ Forest Administration (FA) ภายใต้กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้และประมง เป้าหมายพื้นป่าชุมชนให้ไปถึง 12.5 ล้าน
ไร่ในปี 2582 (ค.ศ. 2039) หรืออีก 23 ปีข้างหน้า จากเนือ้ที่
ป่าปัจจบุนั 2.56 ล้านไร่ โดยรฐัมอบสทิธกิารจัดการป่าชุมชน
ให้ชุมชนเป็นระยะเวลา 15 ปี 

กรณีที่ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ มีการจัดการป่า 
อกีรปูแบบหนึง่ เรยีกว่า พืน้ทีคุ่ม้ครองชมุชน (Community 
Protected Area : CPA) คอืการผนวกรวมเป็นพืน้ทีอ่นรัุกษ์ 
แต่จัดท�าแนวเขตให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดท่ีเป็นของชุมชนร่วม
จัดการ มีกฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐ
ในการจัดการ ปัจจุบันมีป่าชุมชนในรูปแบบนี้ 125 แห่ง 
ครอบคลุมเนื้อที่ 1 ล้านไร่

เฉพาะเรื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... แม้จะมีการปรับปรุง 
แต่ก็พบว่า ยังมีหลายมาตราที่ยังไม่ให  ้
ความสะดวกแก่ชุมชนที่อยู ่ในป่า จึงยัง 
อยูใ่นขัน้ตอนทีต้่องปรบัปรงุต่อไป เช่นเดยีว
กับ ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน ซึ่งยังมี 
หลายมาตราที่ไม่เอื้อให้ชุมชนที่อยู่รอบป่า 
แต่พยายามหาวธิกีารให้คนอยูก่บัป่าร่วมกนั
ได้ และท�างานร่วมกบัภาครฐัได้ เพราะล�าพงั
ภาครัฐย่อมมีก�าลังไม่พอ

การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกุญแจ
ส�าคัญต่อการฟื้นฟูป่า เราอาจเรียนรู้การ 

จัดการป่าจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง
และที่ไกลออกไป เพื่อน�ามาเป็นข้อคิด 
ในการท�างาน โดยเฉพาะการปรับปรุง 
ข้อกฎหมาย การพฒันานโยบายให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 

ขอให้ชดัเจนว่าเป้าหมายของเราคือ 
ป่าต้องอยู่ได้ โดยที่คน...ก็ต้องอยู่รอด
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นับต้ังแต่สังคมโลกตระหนักถึงผล 
กระทบของภาวะอากาศเปล่ียน กระแส
การท�างานอนรุกัษ์และรปูแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีแนวทางท่ีหลากหลายข้ึน รูปแบบ 
การจัดการทีห่ลากหลายมีทิศทางอย่างไร
กันแน่... ศาสตราจารย์ ดร. สนทิ อกัษรแก้ว 
ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัลูกโลก
สีเขยีว และสมาชิกสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิ
(สนช.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ  
“ป่าเพ่ือชีวิต Forest for Lives” ซึ่ง
สถาบันลูกโลกสีเขียวจัดขึ้นเม่ือวันที่ 
3 ธันวาคม 2558 ว่า การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเวลานี้ 
และในอนาคต จะต้องสร้างระบบหรือ
เครือ่งมือการท�างานทีจ่ะช่วย “คนอยู่กับป่า” 
ได้โดยไม่คุกคามซึ่งกันและกัน 

ทิศทางนี้สอดคล้องกันทั่วโลกใน 
การประชุมระดับสากล ท้ังการประชุม
สมชัชาสหประชาชาตว่ิาด้วยป่าไม้ ครัง้ที ่11 
(United Nations Forum on Forests : 
UNFF-11) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
เมือ่เดอืนมนีาคม 2558 และการประชมุของ
สภาป่าไม้โลก ครั้งท่ี 14 (XIV World 
Forestry Congress) ในเดือนกันยายน  
ปีเดยีวกัน ทีเ่มอืงเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต้ 
มุ่งไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน  
น�้า ป่า หลากหลายมิติ รวมทั้งการส่งเสริม
ความร่วมมอืของประชาชน การรบัรองสทิธิ
ชุมชน และการจัดการป่าท่ียั่งยืน สร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนอย่าง 
เข้มแขง็ เพราะตระหนกัชดัว่า ประชากรโลก
กว่า 1.6 พันล้านคนที่อยู่รอบป่า ต้องพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาต ิท้ังโดยตรงและทางอ้อม 
จงึต้องให้ชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการร่วมคดิร่วมท�างาน โดยสร้าง “เครือ่งมอื” 
ให้เอื้อต่อการท�างานร่วมกัน

ในเมอืงไทย ชมุชนหลายพืน้ท่ีท�างาน
อนุรักษ์มายาวนาน ต่างปรับกระบวนทัศน์
เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นเดยีวกบั 
“เป้าหมาย” การท�างานที่นอกจากต้องการ
ให้ป ่าอยู ่ได ้อย่างยั่งยืน ยังต ้องเป็นไป 
เพื่อการสร้าง “หุ้นส่วน” ความร่วมมือให้
กว้างขวางขึน้ เป็นไปเพือ่เป้าหมายหลกัใหญ่
อันเป็นวาระส�าคัญของมนุษยชาติ คือ  
ท�ำให้โลกไม่ร้อนหนักไปกว่ำเดิม

ทิศทางการจัดการป่าในอนาคตโลก
มีเป้าหมายชัดเจน ป่าอยู่รอด-คนอยู่ ได้

การมีส ่วนร ่วมของชุมชนเป็น
กุญแจส�าคัญต่อการฟื้นฟูป่า 
เราอาจเรียนรู้การจัดการป่าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและ 
ที่ไกลออกไป เพือ่น�ามาเป็นข้อคดิ
ในการท�างาน

จึงต้องเพิ่มการท�างานทุกด้าน ท้ัง
พืน้ที ่ก�าลังคน ยทุธวธิ ีเช่น มุง่เป้าขยายพืน้ที่
สเีขยีวในโซนอตุสาหกรรมมากขึน้ ท�าให้เกดิ
ความร่วมมือเชิงหุ้นที่มีความหมายมากกว่า
กิจกรรม CSR หรือจากที่เคยปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างพื้นที่สีเขียว ก็มีการก�าหนดเป้าหมาย 
เช่น ปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร เพื่อการ
กักเก็บคาร์บอน มีการสร้างป่า “นอกป่า” 
มากขึ้น เช่น การปลูกป่าในพื้นท่ีส่วนตัว 

ในส่วนของกฎหมายซึ่งชุมชนที่อยู ่ 
ในพืน้ทีป่่าสงวนหรอืพ้ืนทีอ่ทุยานฯ ทัง้บนบก 
และทะเล ล้วนฝากความหวัง เวลานี้มีการ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลายฉบับ เพื่อให้
เอือ้ต่อการท�างานร่วมกนั สร้างความสะดวก
ให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝ่ัง พ.ศ. 2558 ซึง่มผีลบังคบั
ใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป้าหมาย
ส�าคัญคือ สร้างความเข้าใจต่อชาวบ้าน 
ถงึศกัยภาพและฐานทรัพยากร เพือ่คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และเกิดความยั่งยืนทางทรัพยากร 
กฎหมายนีม้คีวามส�าคญั เพราะว่าสิบปีท่ีเรา 
มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
แต่ตลอดมาหน่วยงานไม่ม ี“เครือ่งมอื” ของ
ตวัเองเลย ต้องอาศยักฎหมายจากกรมป่าไม้ 
กรมชลประทาน หรอืแม้แต่จากกองทพัเรือ 
มาเป็นตวัช่วย ซึง่ไม่สอดคล้องกบัการท�างาน 
เพื่อให้ชุมชนที่อยู ่ชายฝั ่งได้มีชีวิตพึ่งพา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แล ้วแบ่งปันผลผลิตให้ผู ้คนที่อาศัยอยู ่ 
รอบข้าง การสร้างป่าหัวไร่ปลายนา เหล่านี้
เป็นการสร้างจุดเชื่อม (corridor) ที่ท�าให้
สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้อาศัยเป็นทางผ่าน 
การปลกูต้นไม้เป็นระยะๆ กย็งัเป็นท่ีกระโดด
เกาะ (stepping stone) ให้กับเหล่านก 
ได้ขยายพันธุ์ และการฟื้นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มี
ความหมายต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง 

การขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีว่าน้ี 
ต้องอาศัย “เครื่องมือ” ทันสมัยมาใช้ 
ในการท�างาน อาจจะเป็นตัวบทกฎหมาย 
ที่เคารพต่อสิทธิชุมชน มาตรการทางภาษี 
ทีจ่งูใจภาคเอกชน การมส่ีวนร่วมของภาคธรุกจิ 
ทีห่นนุเสรมิศักยภาพชุมชนให้สามารถดูแลป่า 
เพื่อทดแทนการผลิตที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
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ชุมชนบ้านกลาง
“การอยู่รอดในพื้นที่อนุรักษ์”

การปักหลกัอยูใ่นพืน้ทีอุ่ทยานฯ ท�าให้ชาวบ้านต้องปรบัตวัทกุด้าน ไม่เพยีงน�าวถิวีฒันธรรม
กะเหร่ียงและหลักปฏิบัติทางศาสนาครสิต์มาผสมผสานเพือ่เคลือ่นงานอนรุกัษ์อย่างต่อเน่ือง
มาตัง้แต่ปี 2538 แต่กรรมการป่าชมุชนบ้านกลางยังมีวสิยัทศัน์การท�างานแบบมองไปข้างหน้า 
เป็นการท�างานแบบ “เสรมิพลัง” ให้ชมุชน ได้แก่ การจดัการป่าในเชงิภมูทัิศน์ (landscape) 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการท�าไร่หมนุเวยีน โดยการแบ่งพืน้ทีป่่าชุมชนออกเป็นโซน เช่น โซนป่า
อนุรักษ์เพื่อให้ป่าสร้างน�้า (ไม่รบกวนเลยแต่ช่วยกันท�าแนวกันไฟในหน้าแล้งทุกปี) โซนป่า
ใช้สอย (ใช้เก็บอาหารพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช้เนื้อไม้) พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน (ท�ากิจกรรม 
ส่วนรวม) หมูบ้่านสตัว์ป่า (พืน้ทีห่มนุเวยีนจากการท�าไร่ข้าว) และการจดัท�า “กองทนุหน่อไม้” 
เพื่อปันรายได้ตอบแทนป่าและสะสมเป็นเงินสวัสดิการของชุมชน รวมถงึการวจิยั “รอยเท้า 
นิเวศ” (carbon footprint) ท่ีท�าร่วมกับองค์กร OXFAM มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และ 
ศูนย์รีคอฟ เพื่อคนเพื่อป่า 

งานวิจัยนี้จัดท�าพื้นที่เป็นแปลงในพื้นที่ที่จัดแบ่งโซนต่างๆ ชาวบ้านช่วยกันเก็บข้อมูล
ตลอด 365 วัน พบว่า ต้นไม้ในพืน้ทีต่่างๆ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 758,952.61 ตนัคาร์บอน 
สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 27,574.21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี เป็นผืนป่าที่ให้
ออกซิเจน 20,053.98 ตัน/ปี 

ราวร้อยปีก่อน ชาวกะเหรี่ยงโปกลุ่มหนึ่งพากันเดินตัดเทือกเขา 
เข้ามาตัง้รกรากในผืนป่าท่ีปัจจุบันนี้ถูกประกาศรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติถ�้าผาไท อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 

หรือเท่ากับว่าป่าชุมชนบ้านกลาง สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ 
ขนาดเล็กได้ 27,298.46 คัน/ปี

งานวิจัยนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ มองคนที่อยู ่กับป่าด้วยสายตาที่เป็นมิตร  
ไม่เน้นการปฏิบัติด้วยหลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว เพราะป่าชุมชนกว่า 23,000 ไร่แห่งนี้
อยู่ได้โดยไม่ถูกแผ้วพานการบุกรุกและไฟไหม้ ก็เพราะชาวบ้านเพียง 72 ครัวเรือนท่ีนี่ช่วย
ดูแลรักษา

และยังเป็นงำนที่ส่งผลถึงกำรช่วยลด “โลกร้อน” อีกด้วย 

ชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
ชุมชน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 9 ปี 2550 และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 
รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556
ประสานงาน : สมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 (facebook : สมชาติ หละแหลม)

เท่ากับว่าป่าชุมชนบ้านกลาง สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์
จากรถยนต์ขนาดเล็กได้ถึง 27,298.46 คัน/ปี
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กลุ่มอนุรักษ์เขตเล - เสบ้าน (เส เป็น
ภาษาปักษ์ใต้ แปลว่า สี่ เสบ้าน คือ สี่บ้าน) 
เกิดจากการรวมตัวของ 4 หมู่บ้าน ในสอง
อ�าเภอของจังหวัดตรัง คือ บ้านน�้าราบ และ
บ้านควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง + บ้านฉาง
หลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา + บ้านเกาะมุกด์ 
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง

การรวมตัวนั้นสืบเนื่องจากปัญหา
สตัว์น�า้ลดลงเพราะมกีารใช้เครือ่งมอืประมง
ไม่เหมาะสม ทั้งอวนรุน อวนลาก ยาเบื่อ 
ระเบดิปลา การใช้ลอบปมู้าตาถีบ่รเิวณแหล่ง
หญ้าทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการท�าประมง
อวนลากคู่ เรือปั่นไฟ ทั้งยังมีปัญหาน�้าเสีย
จากนากุง้รอบๆ บ้านน�า้ราบ มเีรือ่งเรอืบรรทกุ
ปนูซเีมนต์ล่มบรเิวณแนวหญ้าทะเลเกาะลบิง 

สภาพปัญหานัน้หนกัหนา ส่งผลกระทบ 
วงกว้าง ทัง้เรือ่งต้นทุนทีป่ระมงพืน้บ้านแบกรบั
ไม ่ไหว ยังมีเรื่องระบบนิเวศที่ เสียหาย 
ส่งผลกระทบต่อสตัว์ทะเลหายาก เช่น พะยนู 
และความกดดนัทีส่ร้างความขดัแย้ง เกนิกว่า 
การท�างานโดยล�าพังเพียงหมู่บ้านเดียวจะ
รับมือได้

ชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้านดังกล่าวจึง 
จับมือกัน เริ่มต้นด้วยการจัดท�าแนวเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน พื้นที่ 
21,800 ไร่ พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะ

ท้องน�้าไม่เหมือนพื้นที่ป่าบนบก น�้าไม่อาจสร้างรั้วล้อมเพื่อป้องกันปัญหา

ไม ่ มี งานอนุ รักษ ์ ใดที่ ปร ะสบ 
ความส�าเร็จโดยล�าพัง แนวโน้ม 
การท�างานอนุรักษ์ในอนาคตเป็น 
การท�างานแบบ “หุ้นส่วน” หมายถงึ 
การท�างานร่วมกันบนพื้นฐาน 
ความจริงใจ ระหว่างชุมชนกบัชุมชน 
กับภาคเอกชน และกับภาครัฐ

กลุ่มอนุรักษ์เขตเล-เสบ้าน

“การสร้างหุ้นส่วน”

กลุ่มอนรุกัษ์เขตเล - เสบ้าน อ.กันตงั และ อ.สิเกา จ.ตรงั
ประสานงาน : อะเหรน็ พระคง ผู้ประสานงานกลุ่ม โทร. 08-3526-5723

เหมือน “หัวแหวน” หมู่บ้านต่างๆ เสมือน
ตัวเรือน มีป่าชายเลนเชื่อมต่อกับหัวแหวน 
ทีแ่ต่ละหมูม่กีฎกติกาในการดแูลกนัเอง ส่วน
บ้านเกาะมกุด์นัน้ เป็นชุมชนท่ีตัง้อยูบ่นยอด
หัวแหวน ประหนึ่งประดับด้วยเพชรน�้าเอก 

นอกจากการจัดท�าแนวเขตอนุรักษ์
พันธุ ์สัตว์น�้าวัยอ่อนสี่หมู ่บ้าน ทั้งสี่บ้าน 
ยังก� าหนดแนวเขตในการรักษาทะเล 
สร้างกติกาในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงในพืน้ที ่วางแนวปะการงัเทยีม จดัท�า
ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง และเฝ้าระวัง
การใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี
แนวเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้วยัอ่อนสีห่มูบ้่าน 
โดยสร้างชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเฝ้าระวัง
รักษาทะเล (ฉก.) ที่เป็นตัวแทนชาวประมง
พื้นบ้านจากท้ังสี่หมู่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ

ไม่มงีานอนรุกัษ์ใดทีป่ระสบความส�าเร็จ
โดยล�าพงั แนวโน้มการท�างานอนรุกัษ์ในอนาคต
เป็นการท�างานแบบ “หุ้นส่วน” หมายถึง 
การท�างานร่วมกันบนพื้นฐานความจริงใจ 
ระหว่างชุมชนกับชุมชนกับภาคเอกชน 
และกับภาครัฐ 

เร่ิมตัง้แต่วำงแผนด้วยกัน ท�ำงำนด้วยกนั 
และร่วมรับผล (กรรม) ด้วยกัน 

บ้ำนเกำะมุกด์

บ้ำนน�้ำรำบ

บ้ำนควนตุ้งกู

บ้ำนฉำงหลำง

เขตอนุรักษ์
สัตว์น�้ำวัยอ่อน 

พื้นที่ 21,800 ไร่

ป่ำชำยเลนบ้ำนน�้ำรำบและ
ควนตุ้งกู พื้นที่ 4,932 ไร่
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สถานการณ์ภัยแล้ง

วิเคราะห์สถานการณ์ น�ามาสู่การวางแผน
จัดการทรัพยากรน�้า ซึ่งหมายถึงการจัดการ
ป่าด้วย “เป็นเรื่องที่ชาวบ้านท�าความเข้าใจ
ภูมินิเวศป่าภูเขาหินปูน เมื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่า
เขาต้องรักษาตาน�้าในป่านะครับ”

ชาวบ้านเรยีกตาน�า้ในป่าว่า “พกุ่าง” 
การรักษาตาน�้าก็คือการระวังเร่ืองไฟป่า 
ไม่ให้ไหม้จนท�าให้ตาน�้าแห้ง นอกจากนั้นก็
ต้องรักษาทางไหลของน�้าให้อยู่สภาพท่ีเก็บ
น�า้ได้ (water catchment) เช่น การท�าฝาย
ชะลอน�า้เลก็ๆ เป็นช่วงๆ เพือ่ชะลอความชืน้ 
การปลกูต้นไม้น�า้รมิทางน�า้เพือ่ให้ดนิกกัเกบ็
ความชื้นให้ได้มากที่สุด จนมาถึงอ่างเก็บน�้า
ท่ีอยู่พื้นราบด้านล่าง มีการตั้งกฎระเบียบ
การใช้น�า้ แต่ละครอบครวัจ่ายเงนิเข้ากองทุน
การดูแลพัฒนาแหล่งน�้า และส่งตัวแทนมา
ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดอ่างเก็บน�้า 
ทุกเดือน 

ประสบการณ์ของบ้านสวนพล ู- พุต่อ
ในเร่ืองนี้ ช่วยให้ชุมชนใกล้เคียงผ่านภาวะ
เผาหลอกปีทีแ่ล้วมาได้ โดยสามารถเปรยีบเทยีบ
กับชุมชนท่ีอยู่ในแนวภูเขาหินปูนเดียวกัน 
ที่ไม่ได้มีการจัดการ 

ปีนี้ก็อำจจะผวำเรื่อง “เผำจริง” 

ฤดูกาล” ซึ่งจะมีมาน้อยหรือมากในฤดูกาล 
นั้นๆ ชุมชนจึงสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ 
โดยอาศัยการวิเคราะห์การใช้น�้าของชุมชน 
และแหล่งทรัพยากรน�้าในชุมชน จัดท�าฐาน
ข้อมูล แล้วน�ามาเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
วางแผนจัดการ

ตวัอย่างชมุชนลกูโลกสเีขยีวทีส่ามารถ
จดัการทรัพยากรน�า้ได้อย่างทวนกระแส คอื 
ชุมชนบ้านสวนพลู - พุต่อ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ 
จ.อุทัยธานี (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2) 
ซึง่เดมิประสบปัญหาเรือ่งน�า้ เพราะสภาพพืน้ที่
โอบล้อมด้วยแนวภูเขาหินปูน การขุดน�้าบ่อ
ไม่พอใช้ในการเกษตร แต่ละปีมีประชากร
เพิ่มขึ้น ชุมชนขยายตัว จึงเกิดการท�าเวที

สัญญาณความเดือดร ้อนเริ่มเห็น
ชดัเจนขึน้เมือ่เกดิความขาดแคลนน�า้บรโิภค
แทบทั่วประเทศในปี 2558 และมีการ
พยากรณ์ว่าน่าจะรุนแรงขึ้น จนหลายคน 
เอ่ยปากว่า ปีที่แล้ว...เผาหลอก ปีนี้ (2559) 
คงจะถึงครา “เผาจริง” เข้าแล้ว

สมาชิกเครือข่ายลูกโลกสีเขียวได้มี
โอกาสคุยกับ “ชาญชัย งามเจริญ” อดีต 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 
(อบุลราชธานี) และกรรมการภาค ภาคกลาง -
ตะวนัตก รางวลัลูกโลกสีเขียว ซ่ึง “คอมเมนท์” 
ประเด็นน้ีว่าเครือข่ายลูกโลกสีเขียวน่าจะ
เป็นกลุม่ทีต่ัง้รบั - ปรบัตวัได้ดีกว่าชุนชนทัว่ไป 
เพราะส่วนใหญ่มบีทเรยีนเรือ่งความแห้งแล้ง
กนัมาทัง้นัน้ ตัง้แต่ยงัไม่มข่ีาวเผาหลอกหรอื
เผาจริง โดยเฉพาะภาคตะวันตก ซึ่งพื้นที่
หลายแห่งอยูใ่นเขตเงาฝน คุณชาญชัยบอกว่า 
โดยทัว่ไปภยัแล้งนัน้เกดิขึน้จากปรมิาณน�า้ฝน 
น้อย หรอืฝนไม่ตกตามเวลา หรอืตกกระจาย 
ไม่ทั่วถึง 

คุณชาญชัยชวนคิดต่อเพื่อให้ชุมชน
ตั้งรับปรับตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องเผาหลอก - 
เผาจรงิว่า ให้มองภาพรวมว่า ทรพัยากรน�า้นัน้
แบ่งน�้าเป็นสองส่วน คือ “น�้าเดิม” หมายถึง 
น�้าที่มีอยู่ในแหล่งน�้าต่างๆ ทั้งแหล่งน�้าตาม
ธรรมชาติและที่สร้างขึ้น และ “น�้าตาม

ปีนี้ “เผาจริง” ?

สถานการณ์ภัยแล้งทีเ่กิดขึน้
ในยามนี้ ส่งผลกระทบถึงผู้คนที่
อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ซึง่แต่เดิมอาจจะ
มองข้ามเรื่องนี้ ไป เพราะมีระบบ
สาธารณปูโภคทีอ่�านวยความสะดวก 
จนบางทีก็ลืมไปว่าความสะดวก
นั้นมีต้นทุนและต้นทางมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ได้
รับผลกระทบจากภาวะอากาศ
เปลี่ยน 

เป็นเร่ืองที่ชาวบ้านท�าความเข้าใจ
ภูมินเิวศป่าภูเขาหินปนู เม่ือเข้าใจแล้ว 
กรู้็ว่าเขาต้องรักษาตาน�า้ในป่านะครับ
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มูลนิ ธิพ ลังที่ ยั่ งยืน  มีความ 
ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จฯ 
เพือ่ถวายรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ใน “โครงการป้องกันดินถล่มโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมบ้านหัวแม่ค�า 
จังหวัดเชียงราย โดยนายชูฤทธ์ิ 
จิตวีระ ผู ้ จัดการส่วนวิจัยและ
จัดการองค์ความรู้ มูลนิธิพลัง 
ที่ยั่ งยืน นายเมธี ทิพย ์ สิทธ์ิ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกนัดินถล่ม 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ 
น.ส. เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นตวัแทนในการถวาย
รายงาน

บนดอยสูงของต�าบลแม่สลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของ
แนวเขตชายแดนไทยกับสหภาพเมียนมาร์ 
ณ ที่น้ันเป็นที่ตั้งของบ้านหัวแม่ค�า ชุมชน
กลุม่ชาตพินัธุล์ซีอ ลาหู ่และอาข่า หากไม่ใช่
ฤดูท่องเที่ยวชมความงามของดอกบัวตอง   
ที่นี่ก็แทบจะไร้ผู ้มาเยือน เพราะเส้นทาง 
คดเคี้ยวประมาณร้อยกิโลเมตรจากตัวเมือง
เชียงรายมาถึงบ้านหัวแม่ค�า ต้องใช้เวลา 
เดินทางกว่า 6 ชั่วโมง 

แต่เสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ท�าให้
โรงเรยีนแห่งเดยีวของหมูบ้่านบนดอยแห่งนี้
มีชีวิตชีวา อนาคตของชาติ 150 คน คือ 
เป้าหมายของผูท้ีใ่ห้การสนบัสนุนชมุชนและ
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 4 

โดยเฉพาะในวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 
2559) บริเวณลานหน้าโรงเรียนดูคึกคัก 
ด้วยจ�านวนผู้มาเยือนมากหน้าหลายตา ท้ัง
ต�ารวจ ทหาร หมออาสาเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ตัวแทนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นับว่าเป็น 
วันส�าคัญยิ่งของครู ตชด. นักเรียน ชาวบ้าน
หัวแม่ค�า และผู้มีส่วนช่วยเหลือโรงเรียน 
เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชด�าเนินมาเยี่ยมโรงเรียนนี้

ชาวบ้านและเด็กๆ พากันเดินมาจาก
ทางสายเล็กๆ ที่ทอดยาวอยู่บนเนินเหนือ
โรงเรียน นั่นเป็นเส้นทางลัดที่พวกเขาใช้
สญัจรจากหมูบ้่านมายงัโรงเรยีน ถดัจากทาง
เดนิลงมาบรเิวณลาดไหล่เขา มีเดก็กลุม่หนึง่
ก�าลังนั่งเล่นใต้ร่มเงากระถินณรงค์ และต้น
มงัตาน หรอืต้นทะโล้ โดยม ี“สิง่แปลกปลอม” 
สีด�า เรียงรายอยู่ใต้ต้น

ย้อนหลังไปเม่ือสองปีก่อน (2557) 
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไม้สองต้นน้ีเพราะ
เป็นบรเิวณอนัตราย เนือ่งจากพืน้ดนิถกูกดัเซาะ 
จนพูพอนของรากต้นไม้โผล่เห็นชัดเจน 
ต้นไม้เองก็เกือบโค่นล้ม 

แต่ช่วยส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
เราก็จะได้เรี่ยวแรงในการพัฒนาสังคม  
เป็นอนาคตที่ส�าคัญของชาติ

เมื่อปี 2555 มูลนิธิฯ จึงได้เข้ามาท�า
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส�าหรับครู 
ตชด. เพื่อให้เด็กๆ ได้อ่านและเขียนภาษา
ไทยให้ดี เพื่อจะได้เรียนวิชาอื่นๆ ได้อย่าง
เข้าใจ “โครงการป้องกันดินถล่มโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม” เป็นความร่วมมือครั้งท่ีสอง  
ที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสท�างานร่วมกับชุมชน
และคณะครูโรงเรียน ตชด.

เสยีงเฮลคิอปเตอร์ดงัก้องฟ้ามาแต่ไกล 
เป็นสัญญาณว่าเวลาเสด็จฯ ใกล้เข้ามาแล้ว 
ทุกคนต่างเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้ม
และตื่นเต้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ให้หน่วยงานต่างๆ ที่อุปถัมภ์โรงเรียนและ
ชุมชนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบบังคมทูล
รายงานการด�าเนินงาน

ภำพแห่งควำมภำคภูมิใจในวันนี้ 
เป็นเสมือนพลังที่ช่วยเติมแรงกำยแรงใจ 
ให ้พวกเรำท้ังหลำยมุ ่ง ม่ันท�ำควำมดี 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชำติ และ
อนำคตของลูกหลำนของเรำ 

วันแห่ง
ความภาคภูมิ ใจ

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้น�าผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันดินถล่มเข ้ามาร ่วมกับ 
ชาวบ้านและคณะครโูรงเรยีน ตชด. เพ่ือช่วย
แก้ปัญหา พบว่าสาเหตุท่ีดินถูกกัดเซาะ  
ส่วนหนึ่งเกิดจากอาคารเรียนที่อยู่ด้านบน 
ไม่ได้ท�าระบบระบายน�้าฝน หลังคาอาคาร
กลายเป็นที่รวมน�้า และปล่อยลงให้ไหล 
ไปทิศทางเดียว ท�าให ้พื้นที่บริเวณนั้น 
เกิดการกัดเซาะต่อเนื่อง ทีมงานช่วยกัน 
ใช้กระสอบพลาสติกแบบมีปีกวางเรียง 
ใต้ต้นไม้ ใช้เวลาจดัเรยีงให้ได้ตามท่ีออกแบบ
เป็นเวลาถึง 8 วัน จึงสามารถช่วยพยุงต้นไม้
และกั้นดินบริเวณนั้นไม่ให้ถล่ม

ผู้ใหญ่เร่ิมทยอยเข้าไปสู่บริเวณลาน
โรงเรียน ส่วนเด็กๆ ยังคงเล่นกันอยู่ใต้ต้นไม้ 
จะว่าไป เด็กๆ ที่นี่ก็อาจจะเหมือนต้นไม ้
สองต้นนั้น ที่เกือบล้มเพราะไร้หลักยึด  
ในช่วงเวลาส�าคัญนั้น หากเรานิ่งเฉย ต้นไม้
กค็งโค่นล้ม เดก็ๆ ก็เช่นกนั ถ้ามมีอืมาหยบิยืน่
โอกาส ไม่ปล่อยให้เขาล้มไปตามยถากรรม 
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“บ่ายๆ เย็นๆ ลองเดินไปดูสิ 
ชาวบ้านเขาจะล้างถัว่งอกในแม่น�า้
โขง ถั่วงอกที่นี่อร ่อยสุดยอด 
เพราะทรายที่นี่มีธาตุอาหารอุดม
สมบูรณ์จากแม่น�้าโขง มาช่วง 
หน ้าแล ้งก็จะได ้ เ ห็นอย ่างนี้ ”  
ค�าเชิญชวนของเจ้าบ้านอย่างครตูี๋ 
มักจะให้ผู ้มาเยือนได้สัมผัสกับ
ความงดงามของแม่น�้าโขง ที่ไม่ได้
มีเพียงสายน�้า หากแต่ยังมีวิถี
ชีวิตที่น่าสัมผัสของคนในอ�าเภอ
เชียงของ

สายน�้ า ไม ่ ไหลย ้ อนก ลับ  การ
เปลีย่นแปลงย่อมเกดิขึน้ ใครๆ ก็รู้ดี เพยีงแต่
เราจะปล่อยให้ตัวเราไหลไปตามกระแสน�้า 
จะว่ายทวนกระแส หรือจะยืนหยุดเพื่อดู 
การเปลีย่นแปลงกแ็ล้วแต่จะเลอืก ใจความนี้
คือส่วนที่อยู่ลึกในใจของครูตี๋ หรือนิวัฒน์ 
ร้อยแก้ว ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทบคุคล เมือ่ปี 2553 ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับทั้งแม่น�้าโขง และ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอ�าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงราย ทีน่่าเป็นห่วงคอืการพฒันา
ไม่ได้ค�านึงถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ 
นเิวศวฒันธรรม  เมือ่ชาวบ้านไม่เข้าใจตวัตน 
ไม่รูจ้กัรากเหง้า กท็�าให้การพฒันาไร้ทศิทาง 
ขาดความยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกจิ ทรัพยากร 
และวฒันธรรม 

ร่วมยีส่บิปีกลุม่รกัษ์เชยีงของได้ท�างาน
ร่วมกบัเครอืข่ายอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขงล้านนา โดยการ 
ผกูมติรกบัชุมชน องค์กรท้องถ่ิน และสถาบัน
การศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

และใช้งานวิจัยชาวบ้านด้านประวัติศาสตร์ 
นิเวศวัฒนธรรม กระตุ้นให้ชาวบ้านสร้าง 
องค์ความรู้ท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือรณรงค์
และสร ้างความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชาวบ้าน เช่น
ก�าหนดเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลา สร้างป่าชมุชน 
รวมทั้งขยายเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ  
ที่อยู่ริมน�้าโขงและล�าน�้าสาขา ได้กว่า 40 
หมู่บ้านใน 3 อ�าเภอ ตลอดการท�างานที ่
ผ่านมาคอืรากฐานของการก่อตัง้ “โฮงเฮยีน
แม่น�้ำของ” โรงเรียนที่ไม่จ�ากัดอายุของ 
ผูเ้รยีน ไม่จ�ากดัอาชพี เชือ้ชาตศิาสนา และ
ไม่จ�ากัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับผู้เรียนอยากรู้
เรือ่งอะไร หากมานัง่ฟังสัก 2 - 3 ชัว่โมง กพ็อ
จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว แต่ถ้าอยากเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งก็ต้องล่องแม่น�้าโขงลงไปดูพื้นท่ี
จริงว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร หากอยากรู้
เรื่องผลกระทบจากการหาปลา การท�า
เกษตรกรรมริมฝั่ง ก็ลงพื้นที่ชุมชน คุยกับ 
คนหาปลา คนขบัเรอื พ่อแก่แม่เฒ่า ทัง้หมด
ครูตี๋บอกว่าเป็นครูที่ดีท่ีสุด หาจากท่ีไหน 
ไม่ได้อกีแล้ว

โฮงเฮียนแม่น�้าของไม่ได้มีแค่ความรู ้
ที่ให้แก่ผู้มาเยือน แต่ด้วยรูปแบบการเรียน 

แบบ “สนามการเรียนรู”้ ท�าให้ทัง้คนภายนอก 
ทีม่าเยอืนเชยีงของ และคนภายในได้เรียนรู้
ร่วมกนั โดยการน�าองค์ความรูด้้านประวัติศาสตร์ 
นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การส�ารวจ 
พนัธุป์ลา ความหลากหลายทางชวีภาพ และ
ชาตพินัธุใ์นลุม่แม่น�า้โขง รวมถงึสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงในลุม่แม่น�า้โขง มาเสรมิสร้าง
กระบวนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมของ 
คนภายในและภายนอกร่วมวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ก�าหนดแนวทางเลอืก
ต่อนโยบายการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมในท้องถิน่ 

ดังนั้นโฮงเฮียนแม่น�้ำของจึงไม่ได้
เป็นของคนใดคนหน่ึงท่ีจะเป็นผู้ก�ำหนด
แนวทำงกำรเรียนรู้ และกำรพฒันำ หำกแต่
ด้วยปรัชญำ เคารพในธรรมชาติ ศรัทธา 
ในความเท่าเทียมของมนุษย์ จึงท�ำให้  
“โฮงเฮียนแม่น�้ำของ” เป็นของทุกคนที่
สำมำรถร่วมกันรักษำสิทธิในกำรใช้ และ
รักษำแม่น�้ำโขงด้วยควำมเคำรพในกัน 
และกนั 

ร่วมยี่สิบปีกลุ่มรักษ์เชียงของได้
ท�างานร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
วัฒนธรรมลุ ่มน�้ า โขงล ้ านนา 
โดยการผูกมิตรกบัชุมชน องค์กร
ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา

โฮงเฮียนแม่น�้าของ(ของ) ใคร

: โดย คิดก่อน
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โฮงเฮียนแม่น�้าของ(ของ) ใคร
วัฒนธรรมการคัดแยกขยะของชาว

สวีเดนเริ่มปูพื้นฐานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 
(พ.ศ. 2518) โดยวางเป้าหมายว่าเม่ือข้ึน
ศตวรรษที่ 21 สวีเดนจะก้าวเป็นเมือง 
“ขยะฐานศูนย์” (Zero Waste) คือมี
กระบวนการก�าจดัขยะให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
เหลือเป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด 
หรือเหลือเป็นศูนย์

สวีเดนมีประชากรราว 10 ล้านคน 
สร้างขยะโดยเฉลีย่คนละ 461 กโิลกรมัต่อปี 
ปริมาณขยะในครัวเรือนท้ังประเทศสวีเดน
ตกอยู่ 4.4 ล้านตัน/ปี (คนไทยสร้างขยะ 
โดยเฉลี่ยวันละ 1.53 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 
558 กิโลกรัม/คน/ปี : ข้อมูลจาก “ขยะ 
เมอืงไทย อะไรจะมากมายก่ายกองได้ขนาดนัน้” 
สกู๊ปข่าวไทยรัฐ, 22 เมษายน 2557)

กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขยะ
ดงักล่าว (ทีม่กีารคดัแยกประเภทแล้ว) เดนิเข้า
สูร่ะบบก�าจดัทีเ่รียกว่า เวทส์ - ท ู- เอน็เนอจี 
(Waste - to - Energy : WTE) มทีัง้ระบบหมกั
เพือ่เปลีย่นเป็นไบโอแก๊ซ และการเผากระจาย
ความร้อนต�า่ (low - emission) เทคโนโลย ีWTE 
สามารถป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือน
ประมาณ 250,000 หลัง ป้อนพลังงาน 
ความร ้อนเพื่อใช ้แทนเครื่องฮีตเตอร  ์
(เครื่องท�าความร้อนที่ใช้ในฤดูหนาว) ให้แก่
บ้านเรือนราว 950,000 หลัง

ทั่ วประ เทศเหลือขยะ เพี ยงแค ่ 
1 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่สามารถเข้ากระบวนการ
ดังกล่าวได้ ยังต้องใช้วิธีฝังกลบ

ชาวสวเีดนสร้างวฒันธรรมคดัแยกขยะ
มากว่า 40 ปีแล้ว แต่ละบ้านจะแยกขยะเปียก 
กระดาษ ขวดแก้ว ภาชนะพลาสติก โลหะ 
แบตเตอรี ่หลอดไฟ ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ และ
ขยะพษิอืน่ๆ แล้วน�าไปหย่อนใส่ถงัแยกประเภท
ทีว่างไว้ใน “สถาน”ี รับขยะในถนนหนทางต่างๆ 
ทุกเมือง ขยะเปียกเข้าสู่กระบวนการหมัก 
กระดาษใช้แล้ว ผลิตกลับมาใช้ใหม่ ขยะ
พลาสตกิหลอมคืนเป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
ต่างๆ โลหะและขยะอิเลก็ทรอนิกส์เข้าสู ่

การรี ไซเคิล หมายถึงการใช  ้
งบประมาณ การใช้พลังงาน สู้การ
รียูสไม่ได้ เป้าหมายของสวีเดน 
ในทศวรรษนีค้อื ท�าอย่างไรให้มีการ
ใช้ขยะแบบ “ขั้นบันได” คือใช้แล้ว
ใช้อีก โดยไม่น�าเข้ากระบวนการ
รีไซเคิลเพียงแค่การใช้ครั้งแรก

กระบวนการเผาเพื่อน�าพลังงานความร้อน 
ใช้ในการหมุนเทอร์ไบน์ปั ่นกระแสไฟฟ้า 
ขยะทีเ่ผาไม่ได้ เช่น โลหะบางประเภทและ
กระเบือ้ง เป็นวตัถดุบิผสมในการก่อสร้างถนน 

ระบบ WTE เดนิเครือ่งมาเป็นปีที ่5 แล้ว 
ถึงตอนนี้ สวีเดนก้าวไปข้างหน้าอีกด้วยการ 
“น�าเข้า” ขยะจากสหราชอาณาจักร อิตาลี 
ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ปีละ 8 แสนตัน 
เพ่ือป้อนเข้าโรงงาน WTE ซ่ึงมีจ�านวน 32 แห่ง 
ในเมืองต่างๆ ให้เดินเครื่องตลอด แอนนา-
คาริน กริบวอลล์ (Anna - Carin Gripwall) 
ผูอ้�านวยการส่ือสารองค์กร Swedish Waste 
Management บอกว่า การทิง้ขยะไว้บนดนิ
คือการสร้างมลภาวะ ผลที่เกิดขึ้นนอกจาก
กลิ่นเหม็นคือ เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซเรือน
กระจกอื่นๆ “ทุกวันนี้ขยะคือสินค้า ไม่ใช่
ของสูญเปล่า ขยะคือธุรกิจ” 

แน่นอนว่ายงัมข้ีอถกเถยีงเรือ่งมลภาวะ
ท่ีเกิดจากเผาขยะ บทความในนิตยสาร 
Environmental Science and Technology 
อธิบายว่า การเผาขยะในที่เปิดย่อมสร้าง
มลพษิในอากาศ และในโลกนีก็้มีการเผาขยะ
ในที่โล่งประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วย
เทคโนโลย ีlow - emission ของสวเีดน ซึง่มี
ตัวกรองอากาศหลายต่อหลายช้ัน ช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหลอืสารไดออกซนิ
(dioxin)1 ซึง่ปลดปล่อยออกมาจ�านวนน้อยมาก 
เทคโนโลยนีีจ้งึนับว่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีทางเลือกในเวลานี้

แม้จะเป็นผูน้�าในเร่ืองการจดัการขยะ 
สวีเดนก็ยังบอกว่ายังไปได้อีก เพราะการ
รีไซเคิล หมายถึงการใช้งบประมาณ การใช้
พลงังาน สูก้ารรยีสูไม่ได้ เป้าหมายของสวเีดน
ในทศวรรษนี้คือ ท�าอย่างไรให้มีการใช้ขยะ
แบบ “ขัน้บนัได” คือใช้แล้วใช้อกี โดยไม่น�าเข้า
กระบวนการรีไซเคิลเพียงแค่การใช้ครั้งแรก

โลกทุกวันน้ี ไม ่ มีรัฐบาลไหนท�า 
โครงการใหญ่ๆ โดยล�าพัง สวีเดนร่วมมือกับ

ภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อส่งเสริมงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น 
ธุรกิจที่ร่วมโครงการจะได้รับการลดหย่อน
ภาษ ี โครงการดังกล่าวผลกัดนัให้เกดิงานวจิยั
ทีส่ร้างนวตักรรมเกีย่วกบัการจดัการขยะ เช่น 
กระเป๋าออพตแิบค (Optibag) เป็นกระเป๋า 
ใส่ขยะแยกประเภท ทีอ่อกแบบตามวฒันธรรม
การทิง้ขยะลงถงัของชาวสวเีดน คอื ถงัเขยีว -
ขยะอาหาร ถังแดง - แก้ว/โลหะ เป็นต้น 
เมือ่ถงึโรงงาน ออพติแบคจะท�างานโดยอตัโนมตัิ 
เซ็นเซอร์ที่ติดบนกระเป๋าจะเข้าสู่สายพาน
ตามประเภทขยะ หรอืตามสีทีก่�าหนดทุน่เวลา
การล�าเลียงขยะ แม้จะมีการแยกประเภท 
มาแล้วก็ตาม

แทบทกุประเทศมธุีรกิจขยะ ในอนิเดีย
มีการน�าขยะพลาสติกมาสร้างถนน แข็งแรง
ทนทานมาก บ้านเราก็มี “ซาเล้ง” รับซื้อ 
ของเก่ามานมนาน ทุกวันนี้ก็มีบริษัทจัดการ 

ของรีไซเคิลท่ีกลายเป็นธุรกิจท่ีเดินเข ้า
ตลาดหลักทรัพย ์อย ่างสง ่าผ ่าเผย แต ่
กระบวนการก�าจัดขยะใช้งบประมาณสูง 
ประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ยิ่งต้อง
ลงทุนมาก ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย ก่อนที่จะ
สร้างระบบ 

แม้จะมีเทคโนโลยีล�้ำเพียงใด แต่สิ่ง
ที่จ�ำเป็นกว่ำคือ กำรสร้ำงวินัยในกำร
บริโภค ซึ่งครอบคลุมถึงการรู้จักใช้ข้าวของ
ให้สมประโยชน์ การท้ิงขยะเป็นท่ี การคัด
แยกขยะ เป็นต้น 

ถุงพลาสติกหนึ่งใบที่บรรจุอาหาร 
จากร้านค้า รับใช้เราเพียงเวลาสั้นๆ บางที
สัน้แค่ 5 - 10 นาท ีเมือ่เราโยนทิง้แบบไม่ใยดี 
มนักลายเป็นขยะอยู่ในโลกนานหลายร้อยปี 
หรือไม่ก็ลอยออกไปในมหาสมุทร แล้วไป
ลงเอยอยู่ในท้องของสัตว์ทะเล 

คลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดีย จะพบว่า
มีหลายวิธีที่สามารถลดขยะได้

ขอให้ “เอำจริง” เท่ำนั้นแหละ 

ข้อมูลอ้ำงอิง (เข้ำถึง 12 มกรำคม 2559)
• http://www.collective-evolution.com/ 
 2014/11/26/sweden-runs-out-of-
 garbage-only-1-ends-up-in-landfills/
• https://sweden.se/nature/the-swedish-
 recycling-revolution/
• http://www.theverge.com/2015/5/6/
 8560971/sweden-waste-to-energy-
 wte-recycling
• http://thelogicalindian.com/environment/
 watch-read-how-sweden-recycles-99-
 of-its-trash-india-has-much-to-learn/

1 dioxins สารที่สร้างขึ้นในกระบวนการเผาไหม้ เช่น การเผาขยะ การหลอมโลหะ การเผาถ่านหิน ไม้ และน�้ามัน การผลิตสารเคมี การฟอกสีในอุตสาหกรรมกระดาษ ไดออกซินเป็นสารที่สามารถกระจายอยู่ทั่วไปในน�้า 
อากาศ และดิน สลายตัวได้น้อยมาก จึงตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

ธุรกิจขยะ
ทีเ่มืองเฮลซงิเบร์ิก ทางตอนใต้ของสวเีดน มีถังขยะติดล�าโพงเปิดเพลง

ทีบ่อกว่าถงัใบนัน้รบัขยะรีไซเคลิ “ประเภทใด” และบนถนนหนทางในเมืองอ่ืนๆ 
ทัว่ประเทศสวเีดนก็มีถงัรบัขยะรีไซเคิลแบบ “แยกประเภท” ทกุๆ 300 เมตร 
แม้จะไม่ได้ส่งเสียงร้องเพลงเรียกแขกก็ตาม
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“ท�าไมหนูรู ้จักต้นไม้เยอะจัง” อาทิตยา 
ตอบว่า “พ่อหนูสอนคะ” พ่อของเด็กหญิง 
อาทิตยาชื่อประสิทธิ ท�างานอยู่ที่อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา...ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
เป็นอย่างนี้นี่เอง

กลุ ่มเยำวชนเชียงของเรนเจอร์ 
(ck ranger) โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เริ่มกิจกรรม
จากการแยกขยะในโรงเรยีน แล้วขยายไปยงั
โรงเรยีนอืน่ และชมุชนต่างๆ แม้แต่เทศบาล
เวียงยังต้องเอาเรื่องแยกขยะของเด็กๆ 
ไปท�าเป็นนโยบาย ซึ่ง นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ 
กรรมการคัดเลือก ยอมรับในความสะอาด
เอี่ยม เพราะขณะไปเยี่ยมโรงเรียน ก็ยังเห็น
เดก็ๆ ถอืถุงด�าช่วยกนัท�าความสะอาดโรงเรยีน 
แต่ที่ ชนินทร์ ชมะโชติ ประธานกรรมการ
คัดเลือก ชื่นชอบคือเยาวชนท�างานมา 4 รุ่น 
แต่ละรุน่มนีวตักรรมเป็นของตวัเอง คอืปีแรก 
แยกขยะ ปีถัดมาท�าปุ๋ย ปีที่ 3 ท�าจุดเรียนรู้ 
และปีที่ 4 ขยายผลไปยังชุมชน

ส่วนนักเรียนรากหญ้าที่ “โรงเรียน
เจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์” อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
ต้องช่วยกันปลูกผักป้อนโรงอาหารโรงเรียน
เพื่อความอยู ่รอดของปากท้อง พ่อแม  ่
ผู้ปกครองมอบจอบเสียมคนละเล่มให้โรงเรยีน
แทนค่าเล่าเรียนลูก พิศิษฐ์ ชำญเสนำะ 
กรรมการคัดเลือก บอกว่า เด็กๆ ต้องเจียด
เวลาเรียนไปท�างานในไร่ในสวนทุกวัน ไม่ม ี
วนัหยดุ ทว่าเดก็ๆ กลับท�างานอย่างมคีวามสขุ 
สร้างทักษะการเรียนรู ้ให้แก่ตัวเองและ
เพือ่นๆ หรอืว่านีคื่อ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 
ที่รัฐบาลอยากให้โรงเรียนท�ากันทั้งประเทศ

นักเรียน โรงเรียนบ้ำนย่ำนสะบ้ำ 
ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปลูกผัก
สวนครัวทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน แถมยัง 
พากันเก็บขยะบนชายหาดทุกสัปดาห ์ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังเป็นนักเรียนชั้น
ประถม จงึยงัไม่ค่อยรูช่ื้อต้นไม้ในป่าชายเลน
มากนกั ยกเว้น ด.ญ. อำทติยำ โสเชือ้ ทีรู่จ้กั
ชื่อต้นไม้ได้เยอะกว่าเพื่อน ทินกร สิทธิวงศ์ 
กรรมการคัดเลือก สงสัยไม่หายจึงถามว่า 

นักเรียน ม. 1 และ ม. 2 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ลงเรียนวิชา
เลือก “เศรษฐกิจพอเพียง” พากันขอที่ดิน
ผนืน้อยนดิบนอาคารเรยีนท�าเป็นแปลงเกษตร 
ปลูกผักปลอดสารพิษขายให้ผู้ปกครอง แม้
เรียนจบได้เกรดไปแล้ว แต่ก็ยังรวมตัวกัน 
ในนาม “กลุ ่มชีวิตคนเมืองบนรำกฐำน
ควำมพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยำลัย” พากันพัฒนาแปลงผักและ
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ กันอย่าง 
ต่อเนือ่ง ครบูาอาจารย์บางคนเหน็เดก็ๆ ช่วยกนั
ปลูกผักอย่างสนุกสนาน ก็ได้แรงบันดาลใจ
ปลูกผักกินอยู่บ้านตามไปด้วย ศรีสุรำงค์ 
มำศศิริกุล (พี่ตุ้ม) รอง ผอ. สถาบันลูกโลก 
สีเขียว ถามเด็กๆ ว่า มีนักเรียนคนไหนปลูก
ผกัสวนครวัทีบ้่านบ้าง ด.ช. ตณิห์ ไตรตำนนท์ 
นักเรียนชั้น ม. 1 เล่าอย่างจริงใจว่า เขาปลูก
ผกัสวนครวัไว้ทีบ้่าน แต่กไ็ม่ได้ส�าเรจ็ทกุครัง้ 
ผักเห่ียวตายก็บ่อย พี่ตุ ้มเลยถามหยอก 
น้องติณฑ์ว่า บทเรียนที่ได้จากการปลูกผัก 
คอือะไร น้องติณฑ์ตอบทนัควนัว่า “ได้ลองผดิ -
ลองถูกครับ” จบข่าว

ครั้งที่ 17

ถึงแม้รางวัล “ลูกโลกสีเขียว” จะปรับเวลาของการประกวดใหม่ โดยการให้รางวัลเป็นปีเว้นปี จึงท�าให้ปลายปี 2558 ชาวลูกโลกฯ ไม่ได้ 
มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาในงานพิธีมอบรางวัลเหมือนอย่างเคย ทว่าเวลาที่เว้นว่างไปในปี 2558 นั้น คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ทั้งชุดกรรมการภาค และกรรมการคัดเลือกก็ได้ออกเดินทางไปเย่ียมเยียนพ่อแม่พี่น้องที่ดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถึงถ่ิน เพื่อค้นหาชุมชน 
บุคคล และเยาวชน ที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมายกย่อง เชิดชู เผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง พร้อมกับมอบรางวัลปลายปี 2559 นี้

และบรรทัดต่อจากนี้ ขอน�าเรื่องราว 
และบรรยากาศการลงพื้นที่ของกรรมการ 
คัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียวมาฝากครับ      

ชาวลูกโลกฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
เตือนใจ ดีเทศน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต  ่
ปลายปี 2558 แต่ในอกีด้านหนึง่ชาวลกูโลกฯ 
ก็ต้องเสียดายที่ป้าแดงต้องอ�าลาต�าแหน่ง
กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อ
ไปท�างานเตม็เวลาทีส่�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในครั้งนี้

หลังจากล้มหมอนนอนเสื่อมากว่า
ครึ่งปี เนื่องจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบ 
เลก็ กดุวงศ์แก้ว กรรมการคดัเลอืก มอีาการ
ดีขึ้นเป ็นล�าดับ ขณะนี้พูดคุยเสียงดัง 
กินข้าวเหนียวแซบแล้ว ตั้งเป้าว่า ปีหน้า 
พ่อเลก็จะออกเดนิน�ากรรมการเย่ียมเครอืข่าย
ชมุชนลูกโลกฯ แน่นอน

ป่วยอีกคนคือ ไกรรุจ นำมวงศ์ หรือ 
เต๋อ กรรมการภาคเหนือ เข่าช�ารุดต้องใช ้
ไม้เท้าช่วยพยุง เจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาเดิน 
บกุป่าฝ่าดงแบบไม่บนัยะบันยงั ชาวลกูโลกฯ 
เป็นก�าลังใจ ขอให้หายไวๆ นะครับ

รางวัล 

“ลูกโลกสีเขียว”

: โดย หนุ่ม เชียงราก
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นิวัฒน์ ร้อยแก้ว และ สมเกียรติ 
เขื่อนเชียงสำ ศิษย ์ เก ่ารางวัลลูกโลก 
ประเภทบคุคล ร่วมมอืกบักลุม่รกัษ์เชยีงของ
และเครือข่ายช่วยกันท�า “โฮงเฮียนแม่น�้า
ของ” ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเป็น
ศนูย์เรยีนรูเ้ร่ืองแม่น�า้โขง ขอเชิญผูส้นใจร่วม
สมทบกองทุนผ้าป่ารวมใจสร้างห้องสมุด 
โฮงเฮียนแม่น�้าของ ชื่อบัญชี กองทุนพิทักษ์
แม ่น�้าโขง เลขที่  054-6-5037421-5 
ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์

เลื่อน - บุญช่วย มีแสง สองสามี
ภรรยาช่วยกันรักษา “ต้นพลับพลึงธาร” ใน
ล�าคลองไร่ลุ ่ม ถึงขนาดไปนอนเฝ้าไม่ให้ 
ใครไปแอบตัดขาย ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ 
“อยากเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดู” จนท�าให ้

ต้นพลับพลึงธาร ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้
สญูพนัธุข์องโลก อยูร่อดปลอดภยั แถมยงัสร้าง
การเรียนรู้ให้ชาวคุระบุรี จ.พังงา ได้รู้ว่าการ
ขุดลอกคลองจะส่งผลเสยีต่อล�าน�า้ธรรมชาติ 
เช่น น�า้เปล่ียนทิศ ตลิง่พงั ฯลฯ เป็นอนัตราย
ต่อพลบัพลงึธาร และระบบนเิวศ จนโครงการ
ขุดลอกคลองทั้งหลายในระยะหลังๆ ต้อง 
ล่าถอยไป นกูุล รตันดำกลุ กรรมการคดัเลอืก 
ชืน่ชมในสามภีรรยาคูน่ีเ้พราะสามารถรกัษา
พื้นที่เล็กๆ ที่มีความอ่อนไหวสูงเอาไว้ได้ 
แม้จะมีข้อจ�ากัดอยู่รายรอบ 

ชาว ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
เผชิญปัญหาปูม้าลดลงอันเนื่องมาจากเรือ
ประมงขนาดใหญ่บุกรุกประมงชายฝั่ง จำง 
ฟุ้งเฟื่อง จึงได้ทดลองท�าธนาคารปู โดยให้

ชาวบ้านในชุมชนน�าปูม ้าที่มีไข ่มาฝาก 
เลีย้งไว้จนไข่กลายเป็นลกูปูคนืสูท้่องทะเล แล้ว
เอาแม่ปูไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากลุ่มใช้เป็น
สวัสดิการชุมชน ในที่สุดความอุดมสมบูรณ์
ของประชากรปกูลับคืนมาสู่ชุมชนเกาะเตยีบ 
ชาวบ้านจบัปไูด้วนัละ 20 - 30 กก. จากทีเ่คย
ได้เพียง 10 กก. จนพี่น้องประมงไทยและ
ต่างชาติพากันมาดูงานและน�าธนาคารปู
กลับไปต่อยอด ตรีศิลป์ บุญขจร กรรมการ
คดัเลอืก สรปุรวบยอดว่า ลงุจาง คอืนกัพฒันา
ที่เป็นปราชญ์ของแผ่นดินท่ีแท้จริง อย่างไร
ก็ตามวันที่ชาวลูกโลกฯ ไปเยี่ยมท่ีปะทิว 
เมือ่กลางเดอืนธนัวาคม 2558 ลุงจางได้จาก
พวกเราไปแล้ว ชาวลูกโลกฯ ขอแสดงความ
เสียใจต่อครอบครัวของลุงจางมา ณ ที่นี้

นำถชิตำ ชื่นกิจรัศมีวัฒน์ เจ้าหน้าที่
สถาบันลูกโลกฯ ขยันขันแข็งช่วยเช็กอิน 
ตั๋วเครื่องบินให้คณะกรรมการ และทีมงาน
ได้เดนิทางจากชุมพรเข้ากรงุเทพฯ เรยีบร้อย
ราบรื่น ทว่าอีกไม่กี่นาทีก่อนเคาน์เตอร์ 
จะปิดกลบัพบว่า อดุม วิเศษสำธร กรรมการ
คัดเลือก เป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้เช็กอิน 
น้องฝ้ายจงึคว้ากระเป๋าใกล้ตวัของอุดมวิง่โร่
ไปยังเคาน์เตอร์เพื่อขอเช็กอินเป็นราย
สดุท้าย โดยมหีญิงแปลกหน้าคนหนึง่วิง่ตาม
หลังไปติดๆ เพราะกระเป๋าที่น้องฝ้ายพาไป
เช็กอินด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. นั้น 
ไม่ได้เป็นของอุดม แต่เป็นของหญิงแปลก
หน้าคนดังกล่าว...เพล้ง 
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กอดลมหนาวทีบ่้านแม่ละนา
“พัฒนาชุมชน บนวิถีการท่องเที่ยว”

วิวตรงนอกชานบ ้านสวยมาก  
มองเห็นทุ่งนาและทิวเขา กินข้าวเสร็จ 
เรานั่งคุยกับลุงจ�ารูญ เรื่องวิธีบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนแบบที่  
“ไม่ขัดวิถี” และยังมีเงินเข้า 

ประมาณ 20 ปีทีแ่ล้ว ก่อนท่ีชมุชน
จะมีกฎบ้านเหมือนเวลานี้ มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาหลังจากไปชมสถานท่ีต่างๆ ใน
ละแวกนั้น นักท ่องเที่ยวจะพักกันที ่
เกสท์เฮาส์ซึง่อยูใ่นบรเิวณหมูบ้่าน แต่เป็น
ส่วนที่ชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้อง ชาวบ้านม ี
รายได้จากการรับจ้างน�าทางไปเที่ยว 
ถ�้าแม่ละนา จนปี 2538 จึงมีการรวม 
กลุม่กนัเพือ่จะมรีายได้หมนุเวยีนในชมุชน 
แต่ไม่ส�าเร็จเมื่อขาดความรู้ และขาดการ
มีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

มาตั้งหลักใหม่ในปี 2542 ครั้งนี ้
มีพี่เลี้ยงจากองค์กรพัฒนาสังคม ท่ีมาช่วย
เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เพื่อสืบค ้นของดีในชุมชนและ
สังเคราะห์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
อาชีพ ของคนไทใหญ่ เติมความรู ้เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการ
สื่อความหมายกับนักท่องเที่ยว งานวิจัย 
ดงักล่าวท�าให้เกดิคณะกรรมการบรหิารงาน 
กฎระเบียบในการจัดการฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ การเก็บค่าบริการที่เหมะสม  
และการปันส่วนเข้ากลุ่มร้อยละสิบ เพื่อน�า
ไปใช ้ในการพัฒนาศักยภาพคนท�างาน 
และสถานที่ท ่องเที่ยว รวมถึงใช้ในงาน
สาธารณประโยชน์

แต่จุดหมายของผมต้องเลยปาย... 
อีกราว 50 กิโลเมตร มุ่งสู่หมู ่บ้านเล็กๆ  
ในเขตอ�าเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ ่องสอน  
เงียบ เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดม
สมบรูณ์ ชมุชนปลายทางนีค้อื บ้านแม่ละนา

บ้านแม่ละนาเป็นหมูบ้่านชาวไทใหญ่ 
(ไต) อยู่ท่ีน่ีมานานกว่าสองร้อยปี ภูมิทัศน ์
ดัง่สวรรค์สร้างเป็นเสน่ห์ของทีน่ี ่บ้านหลายหลัง 
เรียงรายติดทุ่งนาผืนใหญ่ หมู่บ้านโอบล้อม
ด้วยภูเขา มีแม่น�้าสายเล็กๆ ไหลผ่านกลาง
หมู่บ้านและลัดทุ่งนาออกไป แม่น�้าสายนี ้
จึงเป็นท่ีมาของชื่อหมู่บ้าน คนสมัยก่อน 
เรียกว่า “แม่ลดันา” ภายหลงัออกเสียงเพีย้น
เป็น “แม่ละนา” ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บ้านและ 
ชื่อแม่น�้าในปัจจุบัน

เส้นทางจากเชียงใหม่มุ ่งหน้า
แม่ฮ่องสอน เป็นถนนสายแม่รมิ - ปาย 
ผ่านโค้งแล้วโค้งเล่า เคยมีคนนบัไว้ว่า 
มีกว่า 2,000 โค้ง เป็นช่วงทรมาน
ส�าหรับคนที่เมารถ แต่ความงดงาม
ระหว่างทาง ทั้งทิวทัศน์ธรรมชาติ 
และความเป็นอยู่ที่มีชีวิตชีวาของ 
พี่น ้องกลุ่มชาติพันธุ ์ ท่ีอาศัยอยู่ 
แถบนัน้ นบัว่าคุ้มค่ากับความทรมาน 
เส้นทางคดเค้ียวเพียงใดดูจะไม่เป็น
อุปสรรค ดูได้จากรถยนต์ท่ีวิ่งเป็น
เส้นตามกันไม่ขาดสาย จุดหมายผู้คน
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่อ�าเภอปาย  

ผู้มาเยือนที่น่ี ไม่ว่าจะเป็นคณะใหญ่
หรือ 1 - 2 คน ก็จะได้รับการชี้แจงเรื่อง 
กฎบ้าน ถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆ และข้อควร
ระวัง เพื่อไม่เป็นการละเมิดจารีตประเพณี  
แม้จะเป็นแขกมาเยือน แต่เมื่อมาถึงถิ่น  
ทุกคนก็เสมือนลูกแม่ละนา 

จ�ารูญ วงศ์จันทร์ รองนายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลปางมะผ้า แกนน�าผูบ้กุเบกิ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่ละนาบอกว่า 
เคยมีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งพานักท่องเที่ยว 
มาลง การเท่ียวของเขาสวนทางวถิขีองชมุชน 
นักท่องเที่ยวสร้างวัฒนธรรมเอาใจตัวเอง
เป็นใหญ่ ท�าให้เกดิปัญหา เช่น “การนุง่น้อย
ห่มน้อย” อย่างที่รองนายก อบต. ปางมะผ้า 
ระบุ หรือการให้ขนมแก่เด็กๆ ด้วยการโยน 
ผูอ้าวโุสในชมุชนตรติรองแล้วว่า การท่องเทีย่ว 
แบบนี้เป็นการท�าลายมากกว่าสร้างสรรค์

แสงอาทิตย์เกือบลับฟ้าแล้วเมื่อผม 
ไปถึงบ้านแม่ละนา คุณลุงจ�ารูญ อนุญาตให้
ผมกางเต็นท์นอนบริเวณหน้าบ้าน แทนการ
นอนในโฮมสเตย์ของชุมชน ซึ่งมีประมาณ 
20 หลงัคาเรอืน โดยมคีณะกรรมการจดัสรรคิว 
ให้หมุนเวียนกันไป 

: โดย นาค�า
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อากาศเย็นค่อนข้างยะเยือก ท�าให้
การสนทนายุติเร็วกว่าที่คิด แผ่นไม้บน
นอกชานบ้านเยน็เหมอืนเดนิบนลานน�า้แขง็ 
ผมเข้าไปขดกลมใต้ผ้าห่ม เตรียมตัวตื่นก่อน
ฟ้าสางเพื่อเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้าน 
จ่าโบ (เป็นจุดที่งดงามท่ีสุดในหมู่บ้าน)  
จากนัน้กลบัมาชืน่ชมชวีติยามเช้าของพีน้่อง
ชาวไต แล้วค่อยไปลุยถ�้าแม่ละนา

การท่องเที่ยว คืออะไร ผมคิดว่าเรา
ต่างก็เคยถามตัวเองอยู่ นักท่องเที่ยวที่ใฝ่ใจ
กบัธรรมชาต ิกระหายเรยีนรูช้วีติวฒันธรรม
ของผู้คนที่เขาได้มีโอกาสไปเยือน เพราะ
ตระหนกัถงึคณุค่าประสบการณ์ทีม่ส่ีวนช่วย
ปลูกปัญญา 

ปฏทินิชองชาวไทใหญ่ทีบ้่านแม่ละนา
มเีรือ่งราวน่าเรยีนรู้ตลอดทัง้ปี เดอืนมกราคม 
- เลี้ยงศาลเจ ้าเมือง และท�าบุญบ้าน 
กุมภาพันธ์ - ท�าขนมข้าวหย่ากุ๊ (ข้าวเหนียว
แดง) ไปถวายวัด มีนาคม - พิธีบวชลูกแก้ว 
หรือปอยส่างลอง เป็นต้น เมื่อเข้าหน้าฝน 
ห้องเรียนของเราจะอยู่ในผืนนา ไปจนถึง 
ฤดูการเก็บเกี่ยว ที่มาพร้อมกับลมหนาว 
และกลิ่นหอมของมวลดอกไม้ 

และเช่นเดียวกับบ้านเมืองที่ยึดถือ
ประเพณีแบบล้านนา ชาวบ้านจะน�าอาหาร

ไปถวายพระภกิษุทีว่ดั เราจงึไม่เหน็พระสงฆ์
เดินรับบาตร เหมือนกับภิกษุที่จ�าวัดใน 
ภาคอื่นๆ 

สถานที่ ท ่ อ ง เ ท่ี ยวที่ นั บว ่ า เป ็น 
“ไฮไลท์” ของหมู่บ้ำน คือ ถ�้ำแม่ละนำ 
เป็นถ�้าที่ลึกหรือมีความยาวถึง 12 กิโลเมตร 
นับเป็นถ�้าที่มีความลึกหรือความยาวที่สุด 
ในประเทศ แม่น�้าแม่ละนาไหลจากภูเขา 
ผ่านท้องนาและหมู่บ้าน แล้วไหลเข้าไปใน 
ถ�้าน้ี ขณะเดินเข้าไปเหมือนด�าดิ่งลงไป 
ใต้พื้นดิน มีทั้งลุยน�้า มุด ปีนป่าย บางช่วงก็
กว้างใหญ่ สูงเกือบเท่าตึกสามช้ัน ความ
งดงามนัน้มีท้ังน�า้ตก หนิงอกหนิย้อย ม่านหนิ 
มุกหิน เสาหิน นักท่องเที่ยวมีทางเลือก  
2 แบบ คือเดินยาวจนไปทะลุอีกฝั่ง ใช้เวลา
ไม่ต�่ากว่า 10 ชั่วโมง กับเดินไปถึงน�้าตกแล้ว 
กลับ ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง หรือ 
ถ้ามีเวลาน้อยกว่านี้ การเดินทางไม่ล�าบาก
มาก ก็อาจเลือกไปชมถ�้าปะการัง ถ�้าเพชร 
ถ�้าไข่มุก ถ�้าข้าวแตก ถ�้าผีแมน แทนที่จะไป
ถ�้าแม่ละนา

การไปเที่ยวถ�้าไม่เหมือนเท่ียวห้าง
สรรพสินค้า จึงต้องมีผู้ช�านาญทางน�าไป 
ทุกครั้ง น่ีเป็นงานที่ภาคภูมิใจของสมาชิก
กลุ ่มท่องเที่ยวบ้านแม่ละนา นอกจาก 

กลุ่มท่องเที่ยว ตลอดจนมีกฎระเบียบแล้ว 
ชาวบ้านยงัได้รูจั้ก “ภายใน” ของตวัเองมากข้ึน 
งานวิจัยครั้งน้ันท�าให้ได้สืบค้นความเป็นมา
ของชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
การท่องเทีย่วยงัเป็นกลไกในการสร้างจติส�านกึ
เรื่องการรักษาจารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
และดูแลฐานทรัพยากร นักท่องเที่ยวมา
เพราะความงามของธรรมชาต ิชอบสิง่ทีเ่ป็น
บ้านแม่ละนา ถ้าไม่ช่วยกันรักษา ก็จะ 
ไม่มีใครมา แล้วทุกอย่างก็จะพังทลาย 
“ถ้าเราไม่ใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนา ชาวไทใหญ่อย่างพวกเราก็คง 
เหลือแต่ชื่อ ไม่รู้ความเป็นมา ไม่รู้จักตัวเอง
ที่แท้จริง” 

นักเดินทางคนเล็กๆ จะมีส่วนช่วย
เสริมชุมชนเข้มแข็ง เม่ือเท่ียวด้วยความ
เข้าใจ ให้เกียรติผู้คนและกฎบ้าน

ส่วนเรื่องควำมเคำรพธรรมชำติ  
น่ำจะอยู ่ในสำยเลือดของนักท่องเที่ยว 
สำยพันธุ์นี้แล้ว 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
จ�ำรูญ วงศ์จันทร์ โทร. 09-4736-3519 

จะสร้างรายได้แล้ว มัคคุเทศก์ยังท�าหน้าที่
เป็นหูเป็นตาในการดูแลธรรมชาติไปด้วย  
นัน่รวมถงึการห้ามปรามนกัท่องเทีย่วมอืบอน 
ที่เที่ยวจับดึงหินงอกหินย้อย หรือขีดเขียน
ข้อความบนก้อนหินต่างๆ

จะว่าไป ยิ่งมีคนเข้ามาเที่ยวมาก  
กลุ่มยิง่พฒันา ทกุครัง้ทีน่กัท่องเทีย่วกลบัไป 
พวกเขาจะร่วมกันสรุปบทเรียน วิเคราะห์ 
ประเมินผลทัง้ในเรือ่งการให้บริการ ปฏกิริยิา
ของนักท่องเที่ยว เพื่อน�ามาปรับปรุงและ
พัฒนา การกระจายรายได้ให้ท่ัวถึงก็เป็น 
ผลพวงจากการสรุปบทเรยีน บางคนไม่ถนดั 
น�าเที่ยวก็ต้องหารายได้ทางอื่น จึงมีตั้งกลุ่ม
อาชีพที่สอดรับการท่องเท่ียว เช่น กลุ่มท�า
น�้ามันงา กลุ่มทอผ้า เป็นต้น รวมทั้งจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้แวะไปเรียนรู ้ 
กับกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน และทุกสามเดือน 
จะมีการประชมุสรปุผลในภาพรวม โดยเฉพาะ
งานอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ด้วยชาวบ้าน
ตระหนักว่ามถี�า้สวยงามกเ็พราะมป่ีา มป่ีาไว้
สร้างน�้า มีน�้าก็มีนามีข้าวกิน และน�้านั้น 
ก็ไหลคืนกับสู่ถ�้า 

การท่องเที่ยวบ้านแม่ละนา ไม่เน้น
เรื่องสร้างรายได้ แต่นี่คือเคร่ืองมือในการ
พัฒนาชุมชน ลุงจ�ารูญบอกว่าหลังจากตั้ง

การไปเที่ยวถ�้า 
ไม่เหมือนเที่ยวห้าง

สรรพสินค้า จึงต้องมี
ผู้ช�านาญทางน�าไป 
ทุกครั้ง นีเ่ป็นงานที่
ภาคภมิูใจของสมาชกิ

กลุม่ท่องเทีย่ว 
บ้านแม่ละนา

สาขาวิชาใหม่มาแรงใน
“ตลาดอาเซียน”

ประชาคมอาเซียนเปิดแล้ว นอกจากจะได้เห็น 
ธงชาติเพื่อนบ้านอาเซียนปลิวไสวไปทุกจังหวัด ทางสถาบัน
อุดมศึกษาหลายแห่งก็ขยับตัว เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ๆ  
หลายวิชามีชื่อไม่คุ้นหูเลย เพราะเพิ่งเปิดสอนปีนี้

และนี่คือ 10 สาขาวิชาใหม่ที่ว่ากันว่า...มาแรง
1. วิศวกรรมกำรแพทย์ หรือเรียกกันว่า “ชีวเวช” 

เป็นสาขาวชิาทีร่วมความรูด้้านคณติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เช่น กลศาสตร์ของไหล เพื่อน�ามาใช้การท�าหัวใจเทียม 
หลอดเลือดเทียม แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ ความรู ้ 
ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต ์
ใช ้ร ่วมกัน เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร ์  และเครื่องมือทาง 
การแพทย์

2. ทัศนมำตรศำสตร์ เป็นความรู้เกี่ยวกับการตรวจ
และทดสอบระบบการมองชดัของสายตา ระบบการเคลือ่นไหว
ของดวงตา ตรวจคัดกรองสายตาท่ีผิดปกติส่งต่อแพทย์ 
ตามความเหมาะสม และแก้ไขฟื ้นฟูความผิดปกติของ 
การมองเห็นโดยการใช้คอนแทคเลนส์ และการใช้เลเซอร์ 
ชนิดต่างๆ

3. วศิวกรรมกำรเงนิ เป็นความรูท้ีบ่รูณาการเกีย่วกบั
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
เพือ่การวิเคราะห์การเงิน การลงทนุ และการจัดการความเสีย่ง
ในการลงทุน

4. มีเดียทำงกำรแพทย์ เน้นการออกแบบและ 
ผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการผลิต 
สื่อเสียง กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ 

บูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ในการผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู้และการวินิจฉัย

5. นิเทศศำสตร์และนวัตกรรม เป็นเรื่องความรู ้
ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีในวงการเกษตร เพื่อสื่อสารไปสู่
เกษตรกรและชุมชนได้รวดเร็ว ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ในการ 
ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การเกษตร

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต เป็นสาขาวิชาด้านศิลปะ
การสอน อาศัยแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดย 
ไม่จ�ากัดโอกาสทางการศึกษา” วิชาส�าคัญของหลักสูตรน้ีคือ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาวัยรุ ่น 
จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ สื่อการศึกษา 
เบื้องต้น เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ ฯลฯ)

7. สหวิทยำกำรทำงสังคมศำสตร์ สาขาวิชาที่ 
เกิดใหม่จากการรวมศาสตร์ด้านสังคมหลายศาสตร์มารวมไว้
ด้วยกัน อาทิ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา 
สังคมวิทยา และอื่นๆ

8. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ เน้นกระบวน 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ สกัดและจัดการกับความรู้
จากข้อมูลจ�านวนมหาศาล

9. อำเซียนศึกษำและภำษำอำเซียน ชื่อตรงตัวเป๊ะ 
เป็นหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. กำรจัดกำรภูมิสังคมและกำรจัดกำรภูมิ
วัฒนธรรม คณะนี้ก็ชื่อตรงตัว เป็นการลงลึกเรื่องวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ กสิกรรมและธรรมชาติ อาหารและการเกษตร 
วิทยาการชุมชนและเทคโนโลยี

ลูกโลกสีเขียว มกราคม - มีนาคม 2559  •  13



คนท่ีเคยเดินป่า เวลาเหงือ่ไหลชุ่มตวั 
มักจะมีแมลงหน้าตาคล้ายผ้ึงแต่ขนาดเลก็
กว่า ชอบบนิมาตอมข้างหู บางตวัแค่เกาะ 
บางตวักัดเจ็บนดิ  ๆจนร�าคาญต้องโบกมือไล่ 
หรอืหาส่ิงของมาสะบดัให้มันพ้นไปจากตวั

เจ้า “ผึง้จิว๋” หรือ “ชนัโรง” (ชนั - นะ -
โรง) น้ี ไม่สามารถต่อยหรือท�าอนัตรายเหมอืน
ผึง้ทัว่ไป แต่จะมาเกาะเพยีงแค่ขอกินเกลอืแร่
ทีป่นมากบัเหงือ่เราเท่านัน้เอง ถ้าเป็นไปได้ก็
หักห้ามความร�าคาญอย่าไปท�าร้าย เพราะ
หากรู้จักเจ้าตัวชันโรง คุณอาจเห็นถึงความ
ส�าคัญและเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีต่อมัน

ชื่อของ “ชันโรง” น่าจะมาจาก
พฤติกรรมการเก็บยาง (gum) ชัน (resin) 
ของต้นไม้ มาอดุรอบๆ ปากรงัและภายในรงั 
เพือ่ป้องกนัน�า้ซมึเข้ารัง และยงัเป็นการป้องกัน
ศัตรูอีกด้วย มีชื่อสามัญ Stingless bee 
คือเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน ป้องกันศัตรูโดยใช้ 
เขี้ยวกัด ล�าตัวไม่มีลวดลายมีท้ังสีด�าและ 
สีน�้าตาลเข้ม ขนาดจะแตกต่างกันไปตาม
แต่ละชนดิ มคีวามยาวตัง้แต่ 2 - 10 มลิลเิมตร 
มกัจะสร้างรังโดยอาศยัโพรงต้นไม้ โพรงใต้ดนิ 
ท่อเหล็ก ท่อประปา รูเสาต่างๆ คล้ายผึง้โพรง 
ในประเทศไทยมีท้ังหมด 39 ชนิด พบได ้
ทุกภาค ส่วนชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันไป 
ภาคเหนือเรียกชันโรงที่มีขนาดเท่าแมลงวัน
ว่า “ข้ีย้า” และเรียกตัวที่มีขนาดเล็กเท่า
แมลงหวีว่่า “ขีต้ัง๋น”ี ภาคตะวนัออก “อโีลม” 
ภาคตะวันตก “ตุ้งติ้ง” ภาคอีสาน “ขี้สูด” 
ส่วนภาคใต้ “อุง” 

ชนัโรงเป็นแมลงสังคมเช่นเดยีวกบัมด
และผึง้ ดงันัน้ภายในรงัจงึมกีารแบ่งลกัษณะ
และหน้าทีอ่อกเป็น 3 วรรณะ วรรณะแรก คือ 

นำงพญำ (Queen) มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ท�าหน้าท่ีวางไข่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ประชากรภายในรัง ในหนึ่งรังจะมีนางพญา 
1 - 2 ตัว เท่านั้น 

ตัวผู้ (Drone) ท�าหน้าที่ผสมพันธุ์กับ
ชนัโรงนางพญาเพยีงอย่างเดยีว ชนัโรงเพศผู้จะ
สร้างรงัเฉพาะฤดผูสมพนัธุเ์ท่านัน้ เมือ่ชนัโรง
ตวัผูบ้นิออกจากรงัไปแล้วชันโรงงานจะไม่ยอม
ให้ชันโรงตัวผู้กลับเข้ารังได้อีก

ชันโรงงำน (Worker) มีจ�านวนมาก
ท่ีสุดภายในรัง หน้าที่จะเปลี่ยนไปตามอายุ 
ตวัทีม่อีายนุ้อยจะมหีน้าทีท่�าความสะอาดรัง 
สร้างและซ่อมแซมรัง เล้ียงดูตัวอ่อน ป้อน
อาหารให้ชนัโรงนางพญา และป้องกนัรกัษารงั
ตามล�าดบั ส่วนตวัทีม่อีายมุากกจ็ะท�าหน้าที่
บินออกไปหาอาหารเพ่ือน�ามาเก็บสะสมไว้
ภายในรัง

วงจรชีวิตของชันโรง มี 4 ระยะ คือ 
ระยะไข่ใช้เวลา 7 วัน ระยะหนอนใช้เวลา 
19 วนั ระยะดกัแด้ใช้เวลา 22 วนั และระยะ
ตัวเต็มวัยมีอายุ ประมาณ 35 วัน นางพญา
จะวางไข่ในหลอดรวงที่อยู่ในถ้วยตัวอ่อน 
ถูกสร้างด้วยไขผึ้งและยางไม้ โดยถ้วยที่มีไข่
อยู่ภายในจะมีสีเข้ม ส่วนถ้วยที่สร้างขึ้นใหม่ 
สจีะจาง และผนงัถ้วยนิม่ลง ดงันัน้สีของถ้วย
จึงสัมพันธ์กับระยะการเจริญเติบโตของ 
ตวัอ่อนภายในถ้วย โดยมชีนัโรงงานคอยเล้ียง
ตวัอ่อนจนพฒันาเป็นดกัแด้ และเป็นตวัเตม็

“ชันโรง” 
แมลงตัวน้อยที่คอยช่วยเกษตรกร

“ชันโรง” ถงึแม้จะเป็นตวัน่าร�าคาญ
ในบางคร้ัง แต่พอศกึษาวงจรชีวติ
ของมันและงานวิจัยอย่างจริงจัง 
จะเห็นถงึประโยชน์มากมายมหาศาล

วยัในทีสุ่ด ไข่จะพฒันาไปเป็นชันโรงวรรณะใด
นัน้ขึน้อยูก่บัว่าได้รับการผสมน�า้เชือ้ ถ้าไม่ได้
รับการผสมก็จะพัฒนาไปเป็นชันโรงเพศผู้ 
แต่ถ้าได้รบัการผสมกจ็ะพฒันาไปเป็นชนัโรง
เพศเมีย คือ วรรณะงาน และนางพญา ถ้าขนาด 
รวงรงัใหญ่และได้รบัอาหารมากกว่ากจ็ะเป็น
ตัวอ่อนนางพญา

ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจ
น�าชันโรงมาเลี้ยงในแปลง เพราะพฤติกรรม
ของชันโรงจะลงตอมดอกไม้ทุกดอก แม้ว่า
จะมแีมลงชนดิอืน่ลงตอมและทิง้กล่ินไว้แล้ว
ก็ตาม ต่างจากผึ้งจะไม่ลงตอม ชันโรงยังทน
ต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม นสัิยไม่ดรุ้าย 
จึงง่ายต่อการจัดการและควบคุมชันโรงให้
ตอมดอกไม้ของพืชเป้าหมายในแปลงของ
เกษตรกร เพราะชันโรงมีระยะในการบิน 
300 - 1,200 เมตร แล้วแต่ชนิดและขนาด 
ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งบินได้ไกลมากขึ้น คุณสมบัติ
เหล่านีจ้งึเหมาะส�าหรบัเป็น “ตวัช่วย” เกษตรกร 
ในการผสมเกสรเพือ่เพ่ิมผลผลติอกีทางหนึง่ 
แต่หากหวังก�าไรจากน�้าผึ้งชันโรงคงเป็นไป
ได้ยากเพราะในหนึ่งรังจะมีน�้าผึ้งน้อยมาก 

ถึงมีน้อย แต่มากด้วยคุณภาพเพราะ 
น�้าผึ้งชันโรงมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร 
ยิ่งเก็บไว้นานจนเกิดการหมักบูด สังเกตได้
ว่ามีก๊าซเกิดขึ้นเมื่อเปิดฝาขวดออกครัง้แรก 
จากงานวจิยัพบว่า เมือ่ใช้เป็นส่วนผสมยาจะ
ช่วยรกัษาโรคทางเดนิหายใจ จะแตกต่างจาก
น�้าผ้ึงพันธุ ์  ที่พอเริ่มมีการหมักบูดแล้ว 
จะกลายเป็นน�้าผึ้งเสีย 

ในส่วนกระเปาะเก็บน�้าผึ้ง หรือ 
พรอพอลิส หรือที่เรียกทั่วไปว่า “ขี้ชัน” มี
ลกัษณะเป็นสารเหนยีวๆ สนี�า้ตาลแก่ เรามกั
เห็นพ่อแก่แม่เฒ่าชอบไปเกบ็แล้วน�ามายาเรอื 
อดุภาชนะ อดุฐานพระ หรือเข้าด้ามมดีนัน้ 
ขี้ชันยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย โดยใน
ทางการแพทย์ และจากงานวจิยัพบว่ามสีาร
ในกลุม่ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึง่เป็นสาร 
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อโรค เพิ่มภูมิคุ้มกัน 
และมกีารตรวจพบสารยบัยัง้การสร้างเมด็สี
เมลานินที่ผิวหนัง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นเครือ่ง
ส�าอางจ�าพวกไวท์เทนนิง่ได้ ปัจจบุนัมีการน�า
ชันมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น 
รกัษาการตดิเช้ือในช่องปาก รกัษาเหงือกอักเสบ 
แก้อกัเสบของผวิหนงั ใช้ในผลติภณัฑ์เครือ่ง
ส�าอาง เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น 

เหน็ไหมว่า “ชนัโรง” ถงึแม้จะเป็นตัว
น่าร�าคาญในบางครัง้ แต่พอศึกษาวงจรชวีติ
ของมันและงานวิจัยอย่างจริงจัง จะเห็นถึง
ประโยชน์มากมายมหาศาล

จะว่าไป ไม่ว่าผึง้ ชนัโรง หรือแมลงต่างๆ 
เป็นตัวช่วยสร้างความสมดุลให้กับสภาพ
แวดล้อมในธรรมชาติทั้งนั้น แถมยังมีคุณค่า
ต่อมนุษย์ โดยเฉพาะเกษตรกรในการช่วย
ผสมเกสร แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเกษตรกร 
ใช้สารเคมีในการก�าจัดแมลงท่ีเป็นศัตรูพืช 
เจ้าแมลงทีช่่วยผสมเกสรก็พลอยตายไปด้วย 
จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้ผลไม้ของเกษตรกร
ได้ผลผลิตน้อย 

มหีลำยๆ ทีเ่ปลีย่นวธิคีดิ ลดใช้สำรเคมี 
หนัมำเล้ียงผึง้และชันโรงในแปลงเกษตร เพิม่
ผลผลิต ไม่ท�ำลำยสขุภำพ และธรรมชำต ิ

: โดย มะขามป้อม
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เรามักพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา 
กันเสมอ ด้วยจุดประสงค์ให้เด็กๆ เท่าทนั
ต่อสถานการณ์โลก ทกุวนันี ้รปูแบบหลักๆ 
ของเราคือ การเรยีนการสอนทียึ่ดผู้เรยีน
เป็นศนูย์กลาง (Child - Centered Method)
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไม่ว ่าจะปรับเปลี่ยนไปรูปแบบใด  
การเรียนของเด็กๆ ก็จะลงเอยด้วยการ  
“เลือกคณะ” เมื่อก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษา

แต ่ที่ มหา วิทยาลัยสแตนฟอร ์ด 
สหรัฐอเมริกา ก�าหนดวิสัยทัศน ์จากนี้ 
ถึงปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ว่าการเรียน 
โดยเลือกคณะ ไม ่สามารถตอบโจทย  ์
โลกในยุคดิจิตอล สแตนฟอร์ดจึงก�าหนด 
วิสัยทัศน์ Standford 2025 ว่าการให้
นักศึกษาเข้ามาเรียนแบบเลือกคณะจะต้อง
หมดไป 

ชีวิตในหนึ่งชาติ

ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ 
เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับบางสิ่งที่เป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต�่าต้อย ในงานศิลปะของฉัน
ชีวิตนั้นสั้น...แต่ศิลปะยืนยาว

I departed this world with no regrets
For I had devoted my life to something worthwhile
As a humble servant of my art
Life is short...but art is eternity

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
(15 กันยายน 2435 - 14 พฤษภาคม 2505)

นักศึกษาจะต้องเลือก “จุดมุ่งหมาย
ในชีวิต” (Purpose of Life) ว่าจะมีชีวิต 
อยู ่เพื่อ “ท�าอะไร” และจุดมุ ่งหมายน้ัน 
จะต้องม ี“องค์ความรู”้ ใดบ้าง เพือ่เป็นพืน้ฐาน 
น�าไปประกอบร่าง - สร้าง - ประยกุต์ เพือ่พาชีวติ
ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น

เม่ือไม่ต้องเลือกคณะ นักศึกษาก็จะ
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ เช่น หากมีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะ “สร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ท่ียั่งยืน” คือสอดคล้องกับการอนุรักษ  ์
ลดการพึ่งพาคนกลาง นักศึกษาก็ต้องศึกษา
เรือ่งห่วงโซ่ธรุกจิ การจดัการเงนิทนุ การสร้าง
แบรนด์ ภาษ ีวถิชีวิีต สิง่แวดล้อม การท�าเวที
ประชาคม และอ่ืนๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัจุดมุง่หมาย 

ส่วนความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ นกัศกึษาต้องใช้วธีิ
เข้าห้องสมุด ค้นคว้าด้วยตนเอง

บ้านเราคงจะใช้เวลากว่าจะหลอม
ปรัชญาการศึกษาแบบนั้นให้เข ้าระบบ  
ผูรั้กความก้าวหน้าจงึไม่ควรรอให้ “ระบบ” เกดิ 
พึงหมั่นถามตัวเองบ่อยๆ ว่าชีวิตแสนสั้น 
ในชาติภพหน่ึง น้ี  เกิดมาเพื่อท�าอะไร 
เพื่อ “ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน” 
หมายถึง เพื่อตัวเองและเพื่อโลก 

พิเครำะห์ดูว่ำจะอยู่แบบ “มีพลัง  
มีควำมหวัง” 

หรอืจะอยูไ่ปวนัๆ จนแก่และจำกไป 
 

ข้อมูลอ้างอิง : www.stanford2025.com
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ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ 
เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับบางสิ่งที่เป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต�่าต้อย ในงานศิลปะของฉัน
ชีวิตนั้นสั้น...แต่ศิลปะยืนยาว

I departed this world with no regrets
For I had devoted my life to something worthwhile
As a humble servant of my art
Life is short...but art is eternity

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
(15 กันยายน 2435 - 14 พฤษภาคม 2505)

เรามักพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา 
กันเสมอ ด้วยจุดประสงค์ให้เด็กๆ เท่าทนั
ต่อสถานการณ์โลก ทกุวนันี ้รปูแบบหลักๆ 
ของเราคือ การเรยีนการสอนทียึ่ดผู้เรยีน
เป็นศนูย์กลาง (Child - Centered Method)
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไม่ว ่าจะปรับเปลี่ยนไปรูปแบบใด  
การเรียนของเด็กๆ ก็จะลงเอยด้วยการ  
“เลือกคณะ” เมื่อก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษา

แต ่ที่ มหา วิทยาลัยสแตนฟอร ์ด 
สหรัฐอเมริกา ก�าหนดวิสัยทัศน ์จากนี้ 
ถึงปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ว่าการเรียน 
โดยเลือกคณะ ไม ่สามารถตอบโจทย  ์
โลกในยุคดิจิตอล สแตนฟอร์ดจึงก�าหนด 
วิสัยทัศน์ Standford 2025 ว่าการให้
นักศึกษาเข้ามาเรียนแบบเลือกคณะจะต้อง
หมดไป 

นักศึกษาจะต้องเลือก “จุดมุ่งหมาย
ในชีวิต” (Purpose of Life) ว่าจะมีชีวิต 
อยู ่เพื่อ “ท�าอะไร” และจุดมุ ่งหมายน้ัน 
จะต้องม ี“องค์ความรู”้ ใดบ้าง เพือ่เป็นพืน้ฐาน 
น�าไปประกอบร่าง - สร้าง - ประยกุต์ เพือ่พาชีวติ
ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น

เม่ือไม่ต้องเลือกคณะ นักศึกษาก็จะ
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ เช่น หากมีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะ “สร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ท่ียั่งยืน” คือสอดคล้องกับการอนุรักษ  ์
ลดการพึ่งพาคนกลาง นักศึกษาก็ต้องศึกษา
เรือ่งห่วงโซ่ธรุกจิ การจดัการเงนิทนุ การสร้าง
แบรนด์ ภาษ ีวถิชีวิีต สิง่แวดล้อม การท�าเวที
ประชาคม และอ่ืนๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัจุดมุง่หมาย 

ส่วนความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ นกัศกึษาต้องใช้วธิี
เข้าห้องสมุด ค้นคว้าด้วยตนเอง

บ้านเราคงจะใช้เวลากว่าจะหลอม
ปรัชญาการศึกษาแบบนั้นให้เข ้าระบบ  
ผูรั้กความก้าวหน้าจงึไม่ควรรอให้ “ระบบ” เกดิ 
พึงหมั่นถามตัวเองบ่อยๆ ว่าชีวิตแสนสั้น 
ในชาติภพหน่ึง น้ี  เกิดมาเพื่อท�าอะไร 
เพื่อ “ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน” 
หมายถึง เพื่อตัวเองและเพื่อโลก 

พิเครำะห์ดูว่ำจะอยู่แบบ “มีพลัง  
มีควำมหวัง” 

หรอืจะอยูไ่ปวันๆ จนแก่และจำกไป 
 

ข้อมูลอ้างอิง : www.stanford2025.com
ขอบคุณ : ผศ.ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันทรัพยากรทะเล 
และชายฝ่ัง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ กรุณา
ให้ข้อมูลเบื้องต้น
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