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20 ปี เป็นเวลาไม่น้อยส�าหรับ “การเดินทาง” รางวัลลูกโลกสีเขียว ซ่ึงถือ
ก�าเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพื่อน้อมน�าคุณค่าของ 
ผลงานอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรง 
เป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ และทรงจุด “พลัง” ให้คนทั้งชาติร่วมใจเปลี่ยนโลก
ให้ดีขึ้น

หากเปรียบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นดั่งชีวิตคนคนหนึ่ง ย่อมจะเห็นถึงการเติบโต พัฒนาการ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้ผูกพันคน  
ดิน น�้า และป่า เข้ามาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เรียกว่า “ชุมชนลูกโลกสีเขียว” ที่เต็มไปด้วยคนเล็ก 
คนน้อยจากทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ผู้ ได้อทุศิก�าลงักายและก�าลงัใจทุม่เทท�างานอนรัุกษ์ ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในโอกาสฉลองสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นับเป็นห้วงเวลาที่จะได้ทบทวนความทรงจ�า 
ความประทับใจ และรอยทางที่ได้ก้าวผ่านมาร่วมกัน

ปีแรกของการมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภายใต้ 
แนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด คนกับป่าผูกพัน  
พึ่งพิง ดูแลปกป้อง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน” โดยมี
หวัข้อว่า “การอนรุักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม้” 
แบ่งประเภทผลงานชุมชน บุคคล และงานเขียน 
มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง 11 รางวัล แต่ละ 
ผลงานล้วนเป็น “นักคดิ” ทีมี่ผลต่อการเปล่ียนแปลง 
สังคมในระดับพ้ืนที ่สร้างพลังทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ
ให้แก่คนรุ่นหลังจวบจนทุกวันน้ี อาทิ “พงศา  
ชูแนม” ผู้ใช้แนวทาง “คนอยู่-ป่ายัง” หนุนเสริม
ชุมชนบริเวณลุ่มน�้าหลังสวนให้เข้มแข็ง ชุมชน
บ้านห้วยหินลาดใน หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ 
ที่เชียงราย ที่รักษาวิถีชีวิตอิงกับธรรมชาติ ส่งผล
ให้ผู้น�าชุมชน “พะตีปรีชา ศริิ” ได้รับรางวัลวีรบรุุษ 
ผู้รักษาป่า (Forest Hero) ในการประชุมของ
องค์การสหประชาชาติเร่ืองป่าไม้ ทีเ่มืองอสิตันบลู 
ประเทศตุรกี ในปี 2556 และกลุ ่มอนุรักษ ์
และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน เจ้าของแนวคดิ 
“หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” ที่ เป ็นต้นแบบ 
การท�างานให้แก่หมู่บ้านประมงตลอดแนวชายฝ่ัง
ทะเลของ จ.ตราด

2542

รวมพลังเปล่ียนโลก

ส   งทศวรรษ
รางวัลลูกโลกสีเขียว
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มอบ “รางวัลเกียรติยศ” 2 รางวัล แด่
พระครูปราสาทพรหมคณุ (หลวงปูห่งส์) 
จ.สุรินทร์ “พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม” 
และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน

ในการประกวดในปีที่ 2 ได้เพ่ิมรางวัล 
“ประเภทกลุ่มเยาวชน” กลายเป็น 4 
ประเภทผลงานคือ ชุมชน บุคคล กลุ่ม
เยาวชน และงานเขียน จุดเด่นของการ 
อนุรักษ์ฯ คือแนวคิดลดการรบกวนป่า
โดยจ�าลองป่ามาไว ้ที่บ ้านในรูปของ  
“ป่าครอบครัว” เร่ิมขยายผล เกิดผู้น�า 
ที่มีบทบาท เช่น “พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว” 
ขุนพลทางปัญญาแห่งเทือกเขาภูพาน  
ผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่มอินแปง แหล่งเรียนรู ้
เพ่ือการพ่ึงตนเองในภาคอีสานตอนบน 
แนวคิดการสร้างป่าครอบครัว ผลิดอก
ออกผลทั่วแผ่นดินอีสานจนทุกวันนี้

ปีน้ีมีการปรับหัวข้อการประกวดเป็น 
“การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ป่า” โดยใช้ช่ือหัวข้อน้ีจนถึงปี 2546  
และเพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการประกวดกว้างขวางข้ึน ในการ
ประกวดปีที่ 4 จึงเพิ่มผลงาน “ประเภท
ความเรียงเยาวชน” โดยมีรางวัลบุคคล
ทีส่�าคญัคอื “นายดาบต�ารวจวิชัย สุริยุทธ” 
ผู้ปลูกต้นไม้ด้วยสองมือกว่า 2 ล้านต้น
แห่งปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ป ั กห มุดแนวคิ ด แล ะกา รจั ดก า ร 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเคร่ืองมือ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ป ี น้ีผลงานประเภทชุมชน ชุมชน 
บ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่  
เป็น “ต้นแบบ” ความส�าเร็จที่ใช้การ
ท�างานร่วมกับท้องถิ่น และสร้างกลุ่ม
อาชีพรองรับการท่องเที่ยว

 “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 
จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ 
ส�านักนายก
รัฐมนตรี

การสร้างเครือข่ายในระดับโรงเรียน
ท�าให ้ มี เ ด็กและเยาวชนส ่งผลงาน 
ความเรียงเยาวชนเข้าประกวดมากกว่า 
300 ผลงาน ทัง้น้ีเหตุการณ์มหาอทุกภัย
ในปี 2554 ท�าให้เห็นพลังของส่ือสังคม
ออนไลน์ ในการส่ือสารเพ่ือเตือนภัย  
เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือและ 
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ซึ่งกลุ่มผู้สร้าง 
คลิป infographic รู้สู้! Flood ที่เผยแพร่
ทาง YouTube มียอด View กว่าล้านครั้ง 
เป็นผู้ได้รับรางวัลประเภทสื่อมวลชน

ผลงานประเภท “รางวัล 5 ปี แห่งความ
ย่ังยืน” เปล่ียนเป็น รางวัล “สิปปนนท์ 
เกตุทตั รางวัลแห่งความย่ังยืน” เพ่ือเป็น
อนุสรณ์ถงึการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์ 
เกตุทัต ผู้ร ่วมก่อต้ังโครงการรางวัล
ลูกโลกสีเขียว 

ก า ร ท� า ง า น ที่ ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ 
การจัดการในระดับภูมิประเทศ หรือ 
ระดับแลนด์สเคป เช ่น เครือข ่าย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้า
ต�าบลห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งพ้ืนที่
ทั้ งหมดอยู ่ ในเขตอนุรักษ ์  สมาชิก 
เครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นปกาเกอะญอ 
ร่วมกันก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
ทีดิ่นและฟ้ืนอตัลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน
ในการสร้างอาชีพเพ่ืออยู่ร ่วมกับป่า 
ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งกับรัฐ

ด้วยภารกิจที่ เ พ่ิมข้ึนนอกเหนือจาก 
งานรางวลัลกูโลกสีเขียว คณะกรรมการ 
สถาบันฯ จึงมีข้อสรุปว่าควรปรับระยะ
เวลาการลงพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาผลงาน 
ให้มากกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดช่วงเวลา
การมอบรางวัลเป็น 2 ปีต่อครั้ง โดยการ
ด�าเนินงานการพิจารณารางวัลในปี 
2558-2559 จัดมอบรางวัลฯ ครั้งที่ 17 
ปลายปี 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาแห่ง
ความโศกเศร้าอันเน่ืองจากการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

สองทศวรรษแห่งการเดินทาง “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” และพิธีมอบรางวัล
ลูกโลกสเีขียวครั้งที่ 18 รูปแบบของงาน
ภายใต้แนวคิด #พลังเปล่ียนโลก เพ่ือ
ฉายภาพสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในโลก
ปัจจบุนั และเส้นทางการเติบโตของรางวัล 
ลูกโลกสีเขียวในการท�างานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของภาคประชาชน สะท้อนผ่านคน 
และชุมชนต้นแบบมากกว่า 700 ผลงาน
จากทกุรางวัลตลอดทีผ่่านมา เป็นรางวัล
เชิดชูชุมชนทีส่ามารถสร้างป่าชุมชนกว่า 
2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ ยังร่วมบริหาร
จัดการป่าในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 
ล้านไร่ โดยที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชน
กว่า 8,000 หมู่บ้าน จดัท�าป่าชุมชน รวมเป็น 
เน้ือที่กว่า 3.2 ล้านไร่ ทั่วประเทศไทย 
และมีเป้าหมายที่จะขยายพ้ืนที่ป่าต่อไป
ให้ได้มากที่สุด

2543 2544 2545 2546
2554255525562557

2558-2559 2560-2561

02



หัวข้อการประกวดปีน้ีคือ “การอนุรักษ์
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าและน�้า” เป็นปี
ทีม่องเห็นพัฒนาการของผลงานประเภท
กลุ่มเยาวชน ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมจาก
โรงเรียน และการรวมกลุ ่มกันเอง 
ในชุมชน โดยมีครอบครัวหรือผู้น�าด้าน
อนุรักษ์ในพื้นที่ช่วยคนผลักดัน เยาวชน
นอกระบบโรงเรียนมีบทบาทสูงต่อชุมชน 
และมักเติบโตมาเป็นผู้น�ารุ่นต่อมา เช่น 
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง กลุ่มเยาวชน 
บ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี 

ปรับหัวข้อการประกวดเป็น “คน น�้า ป่า  
วิถีพ่ึงพาและผูกพัน” นอกจากน้ันยังได้
เพิ่มรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ “รางวัล 
5 ปีแห่งความย่ังยืน” เพ่ือให้ก�าลังใจ 
แก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 5 ปี
ข้ึนไป และยังคงท�างานอย่างเข้มแข็ง  
มีนวัตกรรมในการบริหารจดัการทีส่ามารถ 
เป็นองค์ความรู้ และอีกประเภทผลงาน
คือ รางวัลประเภทส่ือมวลชน เพ่ือเป็น
ก�าลังใจให้แก่คนท�างานส่ือด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยส่ือมวลชนที่ได้รับรางวัลน้ีคือชมรม
นักข่าวส่ิงแวดล้อม สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปรับหัวข้อการประกวด “วิถีพอเพียง  
แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า” สะท้อน 
การน้อมน�าศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ 
ใช้กับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ มีผลงานการท�างานของชุมชน
ในเมือง ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ป ่า แต่เป็นพลัง
สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมในเมืองตามบริบท
ของพ้ืนที่ เช่น ชุมชนวัดอมรทายิการาม 
กรุงเทพฯ เป็นชุมชนริมคลองบางกอกน้อย 
การท�างานของชุมชนในเมืองท�าให้เกิด 
การปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ประเภทชุมชน ท�าให้มีชุมชนในเมืองทีเ่ป็น
แบบอย่างในการท�างานด้านส่ิงแวดล้อม
เพิ่มข้ึนจนถึงปัจจุบัน

ผลงานรางวัลปี น้ีเห็นถึงการท�างาน 
เชิงเครือข ่าย ทั้ง รูปแบบเครือข ่าย 
เชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และเชิงสังคม เช่น 
เครือข ่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก 
จ.สงขลา ที่จับมือกับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพ่ือวิจยัเร่ืองขยะ น�ามา
สู ่การสร้างเครือข่ายเพ่ือดูแลลุ ่มน�้า 
คลองอู่ตะเภา และการสร้างป่าชุมชน 
ในชานเมือง และชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู
อ�าเภอนาโยง จ.ตรัง ที่ขยายเครือข่าย
การดูแลป่าสาคูไปยังกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มสตรี ท�าให้สาคูฟื้นคืนชีวิต 

“หน่ึงทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” 
เพ่ิมภารกิจในการท�างาน นอกเหนือ 
จากการยกย่อง เชิดชู ให้ก�าลังใจแก่ผู้ 
มีผลงานอนุรักษ์ ก่อเกิด “สถาบัน
ลูกโลกสีเขียว” ด้วยภารกิจ 3 ประการ
คือ (1) การประกวดรางวัลลูกโลก 
สีเขียว (2) การพัฒนาองค์ความรู้ และ
จรรโลงวัฒนธรรม และ (3) การพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่าย 

ปีนี้มีรางวัลพิเศษ 1 รางวัลที่มอบให้แก่ 
หน ่ วยอ นุ รั กษ ์ และจั ดการต ้ นน�้ า 
ห้วยแม่พริก จ.ล�าปาง เพ่ือให้ก�าลังใจ 
แก ่หน ่วยงานที่ปฏิบั ติหน ้าที่อย ่าง 
เข ้มแข็ง และหลอมรวมกับชุมชน 
เป็นหน่ึงเดียวในการปกป้องพิทักษ ์
ผืนป่า

การแบ่งประเภทความเรียงเยาวชน 
ออกเป็นสองช่วงอายุ คือ อายุไม่เกิน  
15 ปี กับอายุ 16-25 ปี เพื่อเพิ่มโอกาส 
ให้ก�าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่นักเขียน 
รุ่นเยาว์

ในความรู้สึกของคนเรา ดเูสมอืนโลกนีแ้บ่งออกเป็นสองพวก คือฝ่ายธรรมะ 
กับฝ่ายอธรรม ผมมีจิตส�านึกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีอยู่ในตัวเราเอง เพราะมีสุภาษิต
บอกไว้ว่ามนุษย์คือผู้สร้างและผู้ท�าลาย

โลกเราในอดตี ธรรมชาติมเีหลอืเฟือเพราะจ�านวนประชากรมไีม่มากนกั เราก็อยู่
อย่างสุขสบาย แต่มนุษย์เพิ่มจ�านวนในอัตราทวีคูณขึ้น ตอนที่ประชากรน้อยกว่า 
ดินน�้าลมไฟ เราจึงอยู่ได้ ทุกวันนี้เราเจริญ ประชากรไทยกระโดดไป 70 ล้านคน  
แต่ประเทศไทยไม่ได้ ใหญ่ตามปริมาณของคน มันเล็กลง จากป่าไม้ที่ถูกท�าลาย  
ดินน�้าลมไฟถูกใช้ ไปอย่างชนิดไม่ระวังรักษาพัฒนาฟื้นฟูกลับมา มีแต่ท�าลาย  

วันนี้คนไม่ได้เห็น ‘ธรรมชาติ’ แต่เห็นเป็น ‘ทรัพยากร’ เม่ือเห็น 
เป็นทรัพย์ ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้ ในขณะที่โลกร้อน ดินถูกท�าลาย  
ป่าถูกท�าลาย แม่น�้าเน่าไปเป็นสายน�้า เด็กรุ่นต่อไปที่รอรับมรดก

จากเรา เราจะใจด�าพอจะส่งบ้านเมืองที่เต็มไปด้วย
มลพิษให้เขาหรือ เพราะฉะนั้นอยู ่ที่ 
ทางเลือกเราแล้วครับ ว่าจะเลือกเป็น
ธรรมะหรืออธรรม

‘พลังเปลี่ยนโลก’ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

รำงวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเช่น “แม่เหล็ก” ทีดึ่งดูดคนดีทีมี่ใจอนุรกัษ์เข้ำมำรวมกนั เปิดพืน้ทีใ่ห้มีกำรแลกเปล่ียนแบ่งปันเรือ่งรำว ควำมรู ้และประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 
ดูแลรักษำดิน น�้ำ ป่ำ ช่วยสร้ำงขวัญก�ำลังใจ รวมถึงแรงบันดำลใจ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน และพร้อมทีจ่ะส่งพลังน้ี 
ต่อๆ ไปอกีในทศวรรษใหม่ 
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วันนี้ UN ตั้ง Sustainable Development Goals–SDGs มี 17 ข้อให้เราปฏิบัติ 
ก็ล้วนแล้วท�าให้สิ่งที่เสียๆ ไปน้ันกลับมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 ใช้เวลาเจ็ดสิบปีในการรักษาดินน�้าลมไฟและฟื้นฟูส่ิงที่เสียไป ผมดีใจ 
เหลือเกินที่ฝ่ายธรรมะ (โครงการลูกโลกสีเขียว) ได้ปรากฏกายขึ้น เป็นภารกิจหน้าที่ 
ที่จะท�างานกันทันกาลหรือไม่ ทันที่จะสร้างลูกโลกให้เป็นสีเขียวดังเดิม ผมมีจิตเวทนา
ลูกหลานของเราที่จะตามมารับมรดกที่เราท�าลายอยู่ทุกวัน และสร้างกลับคืนมา 
น้อยนิด จะทันกาลหรือไม่เราไม่รู้ แต่พลังอันน้อยนิดที่ตั้งชื่อไว้ว่า ‘พลังเปล่ียนโลก’ 
เราก�าลังรวบรวมประมวลพลังทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และหวังเหลือเกินว่า 
จากวันนี้เป็นต้นไป พลังนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆ

สุดท้ายการรวมตัวของเราและความพยายามที่จะระดมให้มีมากขึ้นๆ แผ่ขยาย 
ไปทั่ว ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มไว้แล้ว เรามีหน้าที่ 
สานต่อ คือการรักษาป่าดินน�้าลมไฟให้คงอยู่ เพราะนี่คือชีวิตของเรา และเรา 
จะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติด้วยมือได้ และมือของเราทั้งสองข้างรวมกันคือ 
พลังที่จะรักษาแผ่นดินนี้ พลังที่จะพัฒนาฟื้นฟูส่ิงที่เสียไปให้กลับคืนมา เพื่อรักษา 
แผ่นดินนี้ให้ลูกหลานของเราต่อไป

ประธำนกรรมกำรสถำบันลูกโลกสีเขียว
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สมบตั ิแก้วทติย์ จ.น่ำน 
“รางวัลลูกโลกสีเขียวท�าให้มีก�าลังใจ ส่ิงที่เราท�ามีคนเห็นคุณค่า การท�างานอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อมไม่ได้สร้างก�าไรในรูปของเงิน ดังน้ันการสนับสนุนจากบริษัทขนาดใหญ่ 
จึงเหมือนกับช่วยคนท�างานให้มีหลักยึด มีที่พึ่ง เคยคิดว่าโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว
ท�าได้สัก 6-7 ปี กค็งจะปรับเปล่ียนไปเป็นโครงการอืน่ แต่มาถงึวันน้ี 20 ปีแล้ว บอกถงึ 
ความต้ังใจจริงจัง เป็นการเติบโตแบบพัฒนา คล้ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณค่ามหาศาล  
ค่อยๆ ไปอยู่ในใจคน เป็นสิ่งที่ท�าให้ลูกโลกสีเขียวต่างจากรางวัลอื่นๆ ที่เมื่อได้รับแล้ว 
ก็อาจจะจบไป แต่รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลที่มีชีวิต ปลุกจิตใจและจิตวิญญาณ  
เป็นก�าลังใจให้แก่คนรักษาป่าอยู่เสมอ”

“เขียนเพลง บรรเลงศิลป์”
สมบตั ิแก้วทติย์ บคุคลรำงวัลลูกโลกสีเขียว 
ครัง้ที ่7 พ.ศ. 2548 
ชื่อสมบัติ แก้วทิตย์ คนไม่คุ้นหู แต่ถ้าเอ่ยชื่อ “ดอนผีบิน” 
รุ่นเก๋าพยักหน้า เพราะการน�าเสนอสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
ผ่านบทเพลงแนวเฮว่ีเมทัล สวนทางกับบุคลิกน่ิงสงบ  
ในฐานะครูสอนศลิปะทีป่ลูกต้นไม้ในใจเด็กมานานกว่า 20 ปี

หงษ์พชิชำ โตนวุธ บตุรสำวของนำยพทิกัษ์ โตนวุธ จ.พษิณโุลก 
“ภูมิใจที่พ่อได้รับรางวัล พ่อเสียต้ังแต่หนูอายุแค่ 9 ขวบ วันน้ีหนูเป็นตัวแทนของพ่อ 
เพ่ือเรียนรู้งาน เพ่ือสืบสานความมุ่งม่ันของพ่อ ดีใจที่มีหน่วยงานใหญ่ๆ ให้ความส�าคัญ 
กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ มีงานดีๆ อย่างนี้ให้แก่ประเทศ”

“วีรบรุษุเขตป่ำฝน” นำยพทิกัษ์ โตนวุธ
บคุคลรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ที ่9 พ.ศ. 2550
นักกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านคัดค้านการเข้ามาของโรงโม่หินในพื้นที่บ้านชมพู ต.ชมพู 
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และการเรียกร้องสิทธกิารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ 
อย่างเท่าเทยีม 17 พฤษภาคม 2544 ขณะน�าชาวบ้านย่ืนเร่ืองขอเป็นกรรมการร่วมตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิที่ดินโรงโม่ พิทักษ์ โตนวุธ ถูกลอบยิงเสียชีวิต ปิดฉากต�านานบัณฑิต 
นักอนุรักษ์ผู้ฝันว่าจะตั้งส�านักงานนักกฎหมายเพื่อคนจน

วิฑรู หนูเสน จ.พทัลุง
“ตอนได้รับรางวัลต่ืนเต้นมาก ส่ือมวลชนให้ความสนใจน�าเร่ืองราว
ไปเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ ปีต่อๆ มา ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธ ี
มอบรางวัลกจ็ะได้ความรู้ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เท่าทนั
กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะการได้เห็นพลังงานของ 
เครือข่ายลูกโลกสีเขียวทียั่งเหนียวแน่น ไม่คลอนแคลน ทกุๆ คนล้วน
มีความสามารถ มีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ผมเช่ือว่าคน 
ส่งเสริมป่า ปลูกป่า รักษาต้นไม้ เป็นมงคล คนสร้างป่ามีแต่คุณ”

“ฟ้ืนป่ำยำง…สู่กำรอนุรกัษ์ดิน น�ำ้ ป่ำ”
วิฑรู หนูเสน บคุคลรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ที ่12 พ.ศ. 2553 
หลังจากบวช 18 พรรษา วิฑูร หนูเสน ลาสิกขาบทเพ่ือกลับมาช่วยพ่อแม่ท�านา และเผชิญ 
กบัค�าถามทีต่อบยากทีสุ่ดว่าเพราะเหตุใดเกษตรกรไทย รวมทัง้พ่อแม่จงึยากจนข้นแค้น  
จึงเร่ิมหาทางแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจส่ีพบว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคือทางรอด  
ความเช่ือน้ีท�าให้เกิดการค้นหารากเหง้าความคิดด้ังเดิม น�ามาสู่การฟื้นสวนยางเก่า 
ให้เป็น “สวนศรัทธาธรรม” ที่กิน ที่อยู่ ที่กลายเป็นป่าผืนหนึ่งของพัทลุง

เกรกิฤทธิ ์ฉลำดเจยีม และชลสิทธิ ์เมนประสำท 
สมำชกิกลุ่มลูกขุนน�ำ้ จ.นครศรธีรรมรำช
“ปทีี่กลุม่ได้รบัรางวลั พวกเราสองคนยังเดก็อยู่ ตอนนีรุ้น่พ่ีโตแล้วก็แยกย้ายไป เปน็รุน่
พวกเราที่สานต่องาน เราท�าอะไรหลายอย่าง เช่น จัดนิทรรศการ การแสดงหุ่นเงา 
เกี่ยวกับปัญหาขยะวิถีชุมชน การใช้ส่ือรูปแบบน้ีจะเข้าถึงเด็กๆ ง่าย เรายังท�าร้านค้า 
‘ลูกขุนน�้าคาเฟ่’ ขายน�้าชาและโรตีเพ่ือหารายได้เข้ากลุ่ม และแบ่งเบาภาระครอบครัว 
การท�างานอย่างต่อเน่ืองท�าให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี พวกเราจะส่งต่อ 
การท�างานแบบนี้ต่อไป”

“สืบสำนส�ำนึกรกับ้ำนเกิด” 
กลุ่มลูกขุนน�ำ้ ต.ก�ำโลน อ.ลำนสก จ.นครศรธีรรมรำช
กลุ่มเยำวชนรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ที ่15 พ.ศ. 2556 
ณ ที่น่ี เราจะกอดคอกันท�าดี น่ีคือคติประจ�ากลุ่มลูกขุนน�้า ลูกหลาน 
ชาวต้นน�้าคีรีวงที่เคยถูกภัยพิบัติจนชุมชนแทบล่มสลาย แต่คนคีรีวง
สามารถฟ้ืนกลับด้วยจติใจทีเ่ข้มแข็ง และส่งต่อหัวใจแกร่งให้แก่ลูกหลาน 
ด้วยส�านึกรักบ้านเกิด

สมบตั ิท้ำวสำบตุร ชมรมรกัษ์เขำเอรำวัณ จ.ลพบรุี
“ปีที่ได้รับรางวัล เป็นช่วงของการต่อสู้ พวกเราไม่มีทุนเลย แต่ถึงไม่มีทุนเราก็สู้ รางวัล 
ลูกโลกสีเขียวคือความภาคภูมิใจว่าส่ิงที่เราท�าไม่สูญเปล่า มีคนเห็นคุณค่า มีก�าลังใจที่จะ
ท�างานต่อ การได้รับรางวัลเหมือนช่วยต่อลมหายใจให้พวกเรา และเป็นแรงกระตุ้นให้คนรู้
ว่าสิ่งที่เราต่อสู้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ยืนยันความจริงว่าสิ่งที่ท�ามาถูกต้อง ถูกทาง การได้มาเห็น 
คนอืน่ๆ ทีไ่ด้รับรางวัล และการพบปะของเครือข่ายทกุๆ ปี ย่ิงสร้างก�าลังใจว่ามีผู้คนทีต่่อยอด 
ท�างาน มีพลัง เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน สานต่องานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

“อนุรกัษ์แบบมีหลักกำร ใช้งำนวิชำกำรรองรบั”
ชมรมรกัษ์เขำเอรำวัณ ต.ช่องสำรกิำ อ.พฒันำนิคม จ.ลพบรีุ 
ชมุชนรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ที ่12 พ.ศ. 2553 
ชาวบ้านช่องสาริกาเคยคดิว่างานอนุรักษ์เป็นเร่ืองไกลตัว จนเม่ือโรงงานระเบดิหินมาขอ
สัมปทานเขาเอราวัณ เกิดการรวมตัวคัดค้าน แสวงหาข้อมูลวิชาการเพ่ือใช้ในการ 
ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค้นพบหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ ซากดึกด�าบรรพ์ พรรณพืชและพันธุสั์ตว์เฉพาะถิน่ ทีแ่สดงถงึคณุค่า
อตัลักษณ์ สามารถระงบัโครงการระเบดิหินและประกาศให้เขาเอราวัณเป็นพ้ืนทีอ่นุรักษ์

ศตวรรษ เหรยีญชยัเจรญิ และวิทวัส สุรนิทร์วงค์
โรงเรยีนเจ้ำฟ้ำอบุลรัตน์ จ.เชยีงใหม่  
“ผู้อ�านวยการโรงเรียน น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการ
พอมี พอกนิ พอใช้ มาสร้างกจิกรรมให้แก่นักเรียน เช่น การปลูกผัก 
การท�านา แล้วน�าผลผลิตทีไ่ด้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน 
การได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีก�าลังใจ 
ท�างาน และส่งต่อความรู้ให้รุ่นต่อๆ ไปแบบพ่ีสอนน้อง และชักชวน 
พ่ีๆ น้องๆ มาร่วมกนัท�างาน หลายคนอยากเป็น ‘เด็กสวนเกษตร’ นะ 
เพราะได้ชื่อว่าเป็นคนรักธรรมชาติและรักษ์โลก” 

“บ่มเพำะเยำวชนเข้มแข็งให้สังคมชนบท”
โรงเรยีนเจ้ำฟ้ำอบุลรัตน์ ต.เชยีงดำว อ.เชยีงดำว จ.เชยีงใหม่ 
กลุ่มเยำวชนรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ที ่17 พ.ศ. 2559
ฐานรากส�าคญัของการรักษาส่ิงแวดล้อม คอืการสร้างคนให้มีจติอาสา มีใจรักธรรมชาติ 
พ่ึงพาตนเองได้ น่ีคือภารกิจของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  
ในการ “เตรียม” เด็กๆ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่ชุมชนบ้านเกิด ซึ่งมาจาก
หลากหลายวัฒนธรรมถึง 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ในชุมชนพื้นที่สูงและพื้นราบในภาคเหนือ

งำนพิธีมอบรำงวัลลูกโลกสีเขียวที่จัดข้ึนเป็นประจ�ำต่อเน่ือง  
เพือ่ยกย่อง เชดิช ูและให้ก�ำลังใจแก่ผู้ท�ำงำนอนุรกัษ์ ซ่ึงไม่เพยีงแต่
ได้ร่วมชืน่ชมยนิดีกับผู้ได้รำงวัลในปีน้ันๆ ยงัเป็นกำรกลับมำรวมกัน 
หรอื “คืนสู่เหย้ำ” ผู้ทีเ่คยได้รบัรำงวัลในอดีตย้อนหลังไปถึงปีแรก 
ยิง่งำนพธิมีอบรำงวัลฯ ครัง้ที ่ 18 น้ี ยงัเป็นโอกำสพเิศษแห่งกำร 
เดินทำงยำวนำนสองทศวรรษ นับแต่รำงวัลลูกโลกสีเขียว ถือก�ำเนิดข้ึน 
เม่ือปี 2542 เพื่อนร่วมทำงสำยนี้สะท้อนควำมในใจบำงส่วนเส้ียว  
ซ่ึงอำจแทนควำมรูสึ้กของใครอกีหลำยๆ คน เม่ือย้อนระลึกถึงรำงวัล
แห่งควำมภำคภูมิใจน้ี

วนัชืน่คืนสูเ่หย้า
ชาวเราลกูโลกสเีขยีว
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กลุม่เยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
ก่อเกดิจากลูกหลานสมาชิกกลุ่มเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทกัษ์ป่าต�าบล 
ศรีแก้ว ทีติ่ดตามพ่อแม่ข้ึนไปช่วยงานอนุรักษ์บนป่าต้นน�า้ห้วยล�าโพงตอนบน 
ประสบการณ์คร้ังน้ันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มรุ่นลูก 
เพ่ือสืบทอดงานของรุ่นพ่อแม่ กิจกรรมเด่นของกลุ่มคือการเพาะพันธุ์ 
ต้นจันผาที่มีเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเป็นไม้ที่เหมาะจะปลูกและขยายพันธุ์
เพื่อเป็นแนวกันไฟป่า ปัจจุบันปลูกแล้ว 200,000 ต้น

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ผู้ส�ารวจและรักษา “ว่านจูงนาง” กล้วยไม้ดินชนิดหน่ึง  
โดยน�ามาขยายพันธุ์ในโรงเรียน และน�าไปสูก่ารอนุรักษ์โพน 
หรือจอมปลวก ซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยู่ตามหัวไร่ปลายนา นอกจากน้ี 
ยังได้บรูณาการในสาระการเรียนรู้ สร้างสรรค์เพลง “ล�าดวน
ครวญนาง” และ “จงูนางของฉัน” มาขับร้องร่วมกัน

กลุม่ยังย้ิม (Young Smile) จ.นราธวิาส
ตั้งชื่อจากค�าว่า “Young” ที่หมายถึงหนุ่มสาว และ 

“ย้ิม” หรือ “Smile”  หมายถึงหนุ ่มสาวที่ มี 
ความสุขมีชีวิตด้วยการแบ่งปัน เอื้อเฟื ้อต่อกัน 
ดุจพ่ีน้อง และสามารถท�างานสร้างสรรค์ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยการน�าของนายนูรฮีซาม บนิมามุ อดีตครูทีค่นืสู่
บ้านเกดิ และต้องการดึงเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านทีติ่ดเกม 
ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาท�ากิจกรรมที่ เป ็นประโยชน์  
จัดกิจกรรมค่ายในป่า ขยายผลเป็น “ยังย้ิมสัญจร
โรงเรียน” ภายใต้กจิกรรม “ร่วมเล่น เรียนรู้ แบ่งปัน” 
ใช้ทักษะด้านการส่ือสารส่ือคุณค่าป่าฮาลา-บาลา  
แก่สังคม หนุนเสริมกลุ่มในการท�าโรงเรียนชาวนา 
ฟื้นนาร้าง การปลูกผักสวนครัว

• เรือ่ง : จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต • 

ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ล�าพูน
เร่ิมต้นจากการไปเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วน�าความรู้มาถ่ายทอด
และทดลองท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน ต้ังชุมนุมนักส่ือ 
ความหมายธรรมชาติ มีการส�ารวจความหลากหลายของพืชพันธุ ์
ในโรงเรียน การบรรยายและให้ความรู้เร่ืองธรรมชาติ การจดักจิกรรม
ค่าย การท�าฝายชะลอน�า้เพือ่ฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ ที่ส�าคัญคือเป็นนักสื่อสาร
กระตุ้นให้ชุมชนต่ืนตัวต่อปัญหาแม่น�้าล้ีเน่าเสีย โดยใช้บทเพลง 
เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความพอเพียง โรงเรียนนางัว
ราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
ภายใต้ช่ือย่อเก๋ๆ ในภาษาอังกฤษว่า 
“SOS” หรือ “Seed of Sufficiency” 
เด็กเรียนรู้และมีส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ ด้วยการ
ช่วยกนัรักษากดุเลาะกดุกว้าง แหล่งน�า้
ที่อุดมไปด้วยปลาและสัตว์น�้าตาม
ธรรมชาติ เป็นหลักประกันความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน 

โรงเรียนประชาพฒันาวทิย์ 
จ.ราชบุรี 
สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จนได้รับค�าชมให้เป็น “ต้นแบบ” 
โรงเรียนสร้างชีวิต เพราะเด็กๆ  
ไม่ได้แค่ “ความรู้” แต่พร้อมไปด้วย
ทกัษะในการใช้ชีวิต สามารถสร้าง
อาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ จากฐาน 
การเรียนรู้ในโรงเรียนทีมี่ทัง้ แปลงผัก 
เล้าไก่ โรงเล้ียงหมู โรงเพาะเห็ด 
บ่อเลี้ยงกบ และบ่อเลี้ยงปลา 

กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์
ภูมินิเวศ ลุ่มน�้าคลองยัน 
จ.สุราษฎร์ธานี
เกิดจากการรวมตัวกันของเยาวชน 
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  
ซึ่งมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมกับคน
รุ่นพ่อแม่ในการเคล่ือนไหวคัดค้าน 
การสร้างเข่ือนแก่งกรุง สมาชิกกลุ่ม 
มี ต้ังแต ่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ปริญญาตรี ท�ากิจกรรมที่ มีความ 
หลากหลาย ทั้งงานอนุรักษ์ จรรโลง
วัฒนธรรม และพัฒนาทักษะอาชีพ  
งานเด่นคือการท�าค่ายเยาวชนร่วมกับ
อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึง่จดัต่อเน่ือง
ทุกปี จุดประกายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
ความส�าคญัของลุ่มน�า้คลองยัน การพ่ึงพา 
อาศัยและการปกปักรักษา 

ชุมนุมนักสื่อ
ความหมาย
ธรรมชาติ

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ ์

ภูมินิเวศ  
ลุ่มน�้าคลองยัน 

โรงเรียน
ประชาพัฒนา
วิทย์ จ.ราชบุรี 

กลุ่มเยาวชนต้นกล้า

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์

กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง

กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile)

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวคร้ังที่ 18 ประเภทกลุ่มเยาวชน ได้แสดงให้เห็นถึง  
“พลังเล็กๆ” ที่มีส่วนร่วม ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า  
โดยช่วยต่อเติมความหวงัและก�าลงัใจว่า จะยังมีคนรุ่นต่อๆ ไปสานต่องานอนุรักษ์
อย่างไม่มีสิ้นสุด

กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า อนุรักษ์ป่าชุมชน  
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
กลุ่มนักเรียนที่ช่วยกันรักษา “ปรงตากฟ้า” ไม้เฉพาะถิ่นและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บนป่า
เขาพุล�าไย ความเอาจริงเอาจังและต้ังใจของเด็กๆ ส่งแรงกระเพ่ือมต่อไปถึงชุมชน 
ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการจัดท�าป่าชุมชนเขาพุล�าไย 

พลังเล็กเปลี่ยนโลก
จากผลงานทั้งหมดในครั้งนี้เห็นถึงก�าลังส�าคัญ ในการสนับสนุนงานและกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน คอืผู้ใหญ่

ทีอ่ยู่ใกล้ตัวเด็กเอง ไม่ว่าจะเป็น คณุครู ผู้ปกครอง และแกนน�าในชุมชน กระทัง่เป็นผู้เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ยังคงท�าหน้าที่ด้วยความเสียสละในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง 

แรงจูงใจในการท�ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนยังมาจากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เช่น ไฟป่า  
น�้าแล้ง แม่น�า้เน่าเสีย ป่าเสื่อมโทรม พันธุ์พืชท้องถิ่นเสี่ยงสูญพันธุ์ ขณะที่บางกลุ่มเริ่มจากการแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น

ในชุมชนที่ติดเกม ซิ่งรถ และใช้สารเสพติด ให้หันมาร่วมท�ากิจกรรมและใช้กระบวนการของงานอนุรักษ์ 
มาดงึความสนใจพวกเขาเหล่านัน้ไปสู่การท�างานที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชน 

ปัจจยัทีส่ร้างให้เกดิความย่ังยืนทีส่�าคญัคอืความมุ่งม่ัน และต้ังใจของแกนน�า หรือผู้น�ากลุ่ม ดังจะเห็นว่าหลายผลงาน 
มีการสืบทอดกจิกรรมรุ่นต่อรุ่น เช่น การมีส่วนร่วมท�ากจิกรรมกบัพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า  
การท�าฝายชะลอน�า้ การท�าแนวกนัไฟ หรือมีประสบการณ์ร่วมต่อสู้คดัค้านการสร้างเข่ือนกบัผู้ใหญ่ในชุมชน จนเกดิ
เป็นแรงบนัดาลใจและจดุประกายในการท�างานอนุรักษ์ 

หลายกลุ่มท�ากิจกรรมกับรุ่นพ่ีในโรงเรียนจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้พัฒนาและปรับเปล่ียนกิจกรรมไปตาม
สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงยังมีการน�าเทคโนโลยีการสื่อสาร

ใหม่ๆ เข้ามาใช้สร้างกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และทันต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหา 
จงึขอแสดงความยินดีกบัพลังเล็กๆ ทีก่ระจายอยู่ทัว่ไปในแผ่นดินน้ี ทกุคนคอืผู้สร้าง
การเปล่ียนแปลง เป็นความหวัง และแรงบันดาลใจให้ส่งต่อไปยังผู้คนและ

ชุมชนมากมาย หันมาร่วมด้วยช่วยกนัดูแลรักษา
ทรัพยากรดิน น�า้ ป่า ของเรา นับเป็นส่วนหน่ึง 

ของพลังเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง 

เมล็ดพนัธุแ์ผ่นดิน
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ค�ำตอบทีห่มู่บ้ำน

#คน-ดิน-น�ำ้-ป่ำ

ชุมชนทีไ่ด้รับรางวัลปีน้ีมีทัง้ส้ิน 7 ชุมชน นับเป็นต้นแบบ
ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเป็นทั้งก�าลังใจและแรงบันดาลใจ 
ส่งต่อแก่ผู ้คนและชุมชนต่อไปอีกจ�านวนมาก ขอแสดง 
ความยินดีกบัทกุชุมชนทีไ่ด้รับรางวัล ขอบคณุความเสียสละ
ที่ทุ่มเทจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ 

เป็นตัวอย่างของชุมชนทีมี่การแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
ด้วยชาวบ้านรวมตัวกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ 
(คกน.) เพ่ือเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาชุมชนด้ังเดิมที่ต้ัง
ถิน่ฐานท�ากนิบนพ้ืนทีอ่นุรักษ์ กระทัง่ได้ลงทะเบยีนแจ้งสิทธิ
ท�ากิน โดยร่วมกันจัดการป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ
อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประสานกับภาคีภายนอกในการบริหารทรัพยากรน�้า 
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน�า้ป๋าม และสร้างฝายภูมิปัญญา
ผสมผสานเทคนิคใหม่ นับเป็นชุมชนที่มีการเรียนรู้ ปรับตัว 
และใช้วิธี “หันหน้าเข้าหากัน”

ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน

ภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดองสมานฉนัท์
ของคนหลากหลายเช้ือชาติและความเช่ือ ซึ่งมีทั้งผู ้คน 
ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และกลุ่มที่นับถือผี ผู้น�าคือ 
พระนิพนธ์ สันตจติโต มีบทบาทส�าคญั สร้างการเปล่ียนแปลง
ให้ชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม
และศลีธรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติศกึษาในพ้ืนที่ 
6 ฐาน ได้แก่ หลักการท�าดี การมีสัมมาอาชีพ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การออม การสืบสานวัฒนธรรม และ
สุขอนามัยชุมชน 

ชุมชนบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังทอง จ.ตาก
ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า  

ซึง่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปทีดิ่นและมอบเอกสาร
สิทธิท�ากิน สปก. 4-10 ซึ่งผู้น�าขณะนั้นได้ขอความร่วมมือ 
กันพื้นที่ สปก.ฯ ที่ได้รับ จัดท�าป่าชุมชนเป็นพื้นที่ส่วนกลาง 
กว่า 500 ไร่ เก็บไว้เป็นป่าสร้างน�้า และการใช้ประโยชน์
สาธารณะ พัฒนากลไกการอนุรักษ์ป่าโดยการรวมกลุ่ม 
และคณะกรรมการป่าชุมชนท�ากจิกรรม เช่น ปลูกต้นไม้เสริม 
เฝ้าระวังการบุกรุก นอกจากนี้ผู้น�าและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ โดยการจัดต้ัง 
กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม เพื่อลดการพึ่งพาป่า

สมาคมคืนรากแก้วสูด่นิ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบรีุ
กลุ่มนักธุรกิจในสภาหอการค้าจันทบุรีเร่ิมตระหนักถึง

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะ
ขาดแคลนน�้าจากการท�า “สวนผลไม้” ที่ดึงน�้าใต้ดินมาใช ้
ในปริมาณมาก และไม่มีรากแก้วรักษาความชุ่มช้ืนไว้ น�าไปสู่ 
การชักชวนผู้คนมาช่วยกนัปลูกไม้ยืนต้นทีมี่รากแก้วในทีดิ่น
ของตน ยืนยันความจริงว่า “รากแก้วช่วยฟื้นฟูตาน�้า ให้ดิน
อุ้มน�้า ให้มีน�า้ในบ่อน�า้ ให้มีน�า้ในแม่น�า้” ขยายความคิดและ
พื้นที่จากต่างคนต่างปลูกในที่ดินส่วนตัว ขยายและกระจาย
ต่อไปสู่ป่าต้นน�า้ ชุมชน วัด โรงเรียน และค่ายทหาร

ชุมชนพุน�้าร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 
จ.สุพรรณบุรี

หลังชุมชนได้ร่วมกันคัดค้านสัมปทานการท�าเหมืองหิน 
งานฟ้ืนฟูได้เร่ิมต้นข้ึนโดยมีเจ้าอาวาสวัดพุน�า้ร้อนเป็นเสาหลัก 
วางแนวทาง “สภาชุมชนพุน�า้ร้อน” เป็นองค์การบริหารงาน 
และต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนเพ่ือเคล่ือนงานในแต่ละหมู่บ้าน 
ท�าการท่องเที่ยวที่อิงกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศในพ้ืนทีค่วบคูก่บัการท�างานอนุรักษ์ สร้างความม่ันคง 
ทางอาหารด้วยการท�านาส่วนกลาง ธนาคารข้าว ให้ผู้ยากไร้
ได้ยืมไปกนิ และคนืกลับช่วงฤดูกาลทีมี่รายได้จากการเกบ็หา 
ของป่า (เห็ดและหน่อไม้) 

ชมุชนบ้านพลวง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สริุนทร์
ประสบการณ์การเรียนรู้กว่า 40 ปี ต้ังแต่ยุคนิคม 

สร้างตนเอง การสัมปทานไม้ การบุกรุกจับจองที่ดินท�ากิน 
กระทัง่สามารถขอคนืผืนป่าและน�ามาจดัท�าป่าชุมชน 2,700 ไร่ 
เป็นบทเรียนในการบริหารจัดการป่า มีการสร้างคลอง 
รอบผืนป่าเพ่ือก�าหนดแนวเขตป่า ลดปัญหาไฟไหม้ป่า 
ป้องกนัการบกุรุกพ้ืนทีอ่นุรักษ์สัตว์น�า้ และรักษาพืชน�า้ รวมทัง้ 
จดัสรรทีดิ่นรอบอ่างเกบ็น�า้ให้แก่ผู้ไร้ทีดิ่นท�ากนิได้ใช้ปลูกผัก 
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินที่สอดคล้องกับการท�ากิน

คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน
วิถีเกื้อกูลผูกพัน ดิน น�้า ป่า

ผลงำนรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 
ประเภทชุมชน ได ้แสดงให ้ เห็นถึง 
ควำมพยำยำมที่แต่ละชุมชนได้ทุ ่มเท
เพื่อปกปักรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  
ดิน น�ำ้ ป่ำ มีผู้น�ำชมุชนเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
สำนพลังคนในชุมชนเข้ำเป็นหน่ึงเดียว 
ในกำรแก้ ไขปัญหำที่ส ่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ลดกำรคุกคำมและเบียดเบียน
ธรรมชำติ เปลี่ยนวิธีกำรผลิตจำกใช้สำรเคมีไปสู่
เกษตรอนิทรย์ีมำกข้ึน สร้ำงนวัตกรรมกำรจดักำร
และใช้ประโยชน์ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนื นอกจำกน้ี 
ยังเห็นถึงควำมร่วมมือกันระหว่ำงชุมชนกับ
องค์กรภำครัฐ ในลักษณะกำรร่วมกันจัดกำร  
วำงแผน พัฒนำ และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ มีรูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ๆ ที่สร้ำง
ควำมร่วมมือของผู้คนหลำกหลำย กระจำยพื้นที่
ปลูกต้นไม้ในพืน้ทีส่่วนตวั ทัง้แปลงเล็ก แปลงใหญ่ 
สร้ำงป่ำขนำดย่อม
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บ้านไสใหญ่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ชุมชนนักต่อสู้ในหลายเหตุการณ์ทีมี่ผลกระทบต่อชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ หรือแม้แต่การรับมือ
กับภัยพิบัติ เม่ือเหตุการณ์ปกติ ชุมชนมีการฟื้น “ป่าไส” 
(เป็นภาษาถิ่นทางใต้ หมายถึงป่าที่มีการถางท�าไร่มาแล้ว 
และปล่อยทิ้งไว ้จนมีไม้รุ ่นใหม่เกิดข้ึน ส ่วนมากเป็น 
ไม้เน้ืออ่อน) ในพ้ืนทีไ่ด้มีการต้ังธรรมนูญหมู่บ้านเพ่ือบริหาร
จัดการป่าชุมชน มีการใช้อาชีพเล้ียงผ้ึงเป็นเคร่ืองมือในการ
อนุรักษ์ ลดการใช้สารเคมีก�าจดัแมลงในการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประชากรผ้ึง เกิดกลุ่มอาชีพเล้ียงผ้ึงและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน�้าผ้ึง ชุมชนมีการเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานในสวนยางและปาล์มน�า้มัน

โดยนอกจากชุมชนที่ ได ้รับรางวัลลูกโลกสี เขียว 
ในแต่ละปีแล้ว หากชุมชนนั้นได้ด�าเนินงานอนุรักษ์ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณารางวัล 
“สปิปนนท์ เกตทุตั รางวลัแห่งความย่ังยืน” ซึง่ “ความย่ังยืน” 
เป็นการจัดการ ด�าเนินการ และพัฒนาการท�างานอนุรักษ ์
ที่เหมาะสมกับเวลา โดยเฉพาะสภาวะ 
ที่ไม่หยุดน่ิง มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

ส่วนร่วม ต้ังกองทุนจัดการน�้า มีการท�างานในลักษณะ 
จัดการร่วม (Co-Management) ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และ 
หน่วยงานภายนอก

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา 
อ.แม่สอด จ.ตาก

ชุมชนได้ปรับเปล่ียนและพัฒนามาแต่ในอดีต ต้ังแต ่
การหยุดปลูกฝ่ิน การท�าไร่หมุนเวียนไม่ขยายพ้ืนที ่ฝ่ากระแส
กดดันการย้ายคนออกจากป่า พิสูจน์แนวทางคนอยู่ร่วมกับ
ป่าได้ ท�ากิจกรรมฟื้นฟูป่า ปลูกพืชอาหารและพืชรายได้
แทรกในป่า เช่น กาแฟ เนียง และไผ่ ท�างานร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามภูมิปัญญาแบ่งเป็น 9 ประเภท สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
จากการท�าเกษตรแบบประณีต ปลูกผสมผสาน ลดการใช้
สารเคมี พัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย และมีตลาดดอยมูเซอ
รองรับสินค้าเกษตรชุมชน 

ให้พ้ืนที่การท�างานอนุรักษ์เช่ือมโยงกับการท�ามาหากิน  
เช่น การรักษาโคกให้เป็นแหล่งหญ้าส�าหรับเล้ียงควาย  
เป็นแบบอย่างในการปรับตัวได้จากผลกระทบการสร้างเข่ือน 

ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา

ชุมชนต้นแบบที่ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 
ด้วยการสร้างป่าชายทะเลแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
อาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านต่อยอดด้วยการท�าเขตอนุรักษ ์
พันธุป์ลา มีการขยายแนวคดิการฟ้ืนฟูและสร้างป่าชายทะเล 
ไปยังหมู่บ้านข้างเคียง มีกติกาชุมชนที่น�าไปสู่ข้อบัญญัติ 
ของเทศบาล อีกทั้งมีการพัฒนากองทุน และต้ังสถาบัน 
การเงินบ้านโคกเมืองร่วมกับภาคี จากหมู่บ้านที่เคยยากจน
น�าไปสู่ความพออยู่พอกินทุกครอบครัว จนอยู่ในระดับอยู่ดี
กินดีในปัจจุบัน

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ชุมชนแห่งน้ีเคยเป็นพ้ืนที่สู ้รบและฐานของแกนน�า 
คอมมิวนิสต์มลายา ภายหลังได้พลิกกลับมาเป็นชุมชน 
นักพัฒนา โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นที่ที่มีต้นทุนในชุมชนคือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ 
ทุนกายภาพ ทุนสังคม และทุนการเงิน สามารถสร้าง 
ความม่ันคงทางอาหารด้วยการออกกฎการใช้ประโยชน ์
ทีดิ่น ไม่ขยายพ้ืนทีท่�ากนิเข้าในเขตป่าทีมี่ความอดุมสมบรูณ์ 
ใช้ภูมิปัญญาท�าสวนสมรม และท�าการเกษตรปลอดสารเคมี 
ขยายเครือข่ายป่าชุมชนไปยังหมู่บ้านในต�าบล และมีการ
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้การเป็นเกษตรกร นักอนุรักษ์  
นักเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน เกดิการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นที่ให้คนภายนอกได้เรียนรู้

กลุม่อนุรักษ์และชมรมน�าเทีย่วพืน้บ้านสลกัคอก 
ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

การรวมกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านประมงเล็กๆ จัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชูจุดขายเร่ือง  
“ความเงียบ” รายได้จึงไม่ใช่เป้าหมาย หากเป็นการ 
ขับเคล่ือนงานอนุรักษ์ป่าชายเลนและรักษาอาชีพประมง 
พ้ืนบ้านร่วมกันของชุมชน ผลก�าไรได้รับการปันผลแก่
สมาชิกและคนืกลับเป็นสวัสดิการ นอกจากน้ียังมีการก�าหนด
ปิดอ่าว 6 เดือน เพ่ือไม่ให้กระทบกบัสัตว์น�า้ในช่วงฤดูวางไข่ 
และสัตว์น�้าวัยอ่อนในการเจริญเติบโต รวมถึงการห้ามใช้
เครื่องมือท�าประมงบางประเภท

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร  
ต.ล�าไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

จากจุดเร่ิมต้นที่ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองยาง 
ใช้ป่าเป็นห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ เกิดความคิดที่จะดูแล
รักษาป่าอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมกับผู้น�าชุมชนที่อยู่รอบป่า 
ต้ังกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร ท�ากิจกรรม 
หลากหลาย ทั้งการส�ารวจและจัดท�าข้อมูลสัตว์ป่า ไม้ยนืต้น 
ผักพ้ืนบ้าน ผลไม้ป่า สมุนไพร และเห็ด สร้างเป็นสถานี 
เรียนรู้ป่า 12 สถานี ซึ่งแบ่งตามถิ่นที่อยู ่ (Habitat) 
ของส่ิงมีชีวิต ความเข้าใจเร่ืองถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืช 
ในป่า สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
ท�าการท่องเทีย่วชุมชนน่ังเกวียนเทีย่วป่าตามแบบ “นายฮ้อย” 

ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยางเพื่อแผ่นดินแม่ 
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าโนนยาง 
ซึ่ ง เป ็นระบบนิเวศแหล ่งชุ ่มน�้ าขนาดใหญ่ มีทั้ งป ่า  
หย่อมต้นไม้ นาข้าว บุ่ง กุด จึงมีความหลากหลาย 
ของพืชอาหารและปลา ซึ่งการรักษา 
ป่าทามช่วยฟื้นคืน “ชีพจรน�้า” 
สร ้ า งความอุดมสมบู รณ ์ 

ดร.สมศักด์ิ สุขวงศ์ ให้ความเห็นว่า “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนต้องปรับตัวไม่หยุดนิ่ง เพราะทุกอย่าง
รวมถึงระบบนิเวศเปล่ียนแปลง ทั้งที่อาจเกิดจากมนุษย์  
หรือเกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง  
น�้าท่วม ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการรู้จักท�าไป เรียนรู้ไป 
เรียกว่าการจัดการที่มีพลวัตร (Dynamic Management)  
ท�าไปปรับไป ติดตามตลอดเวลา ความร่วมมือ รู้จักสร้าง 
หุ้นส่วน (Partnership) ท�างานร่วมมือกัน ลดความซ�า้ซ้อน 
ท�างานเปน็พนัธมติรกบัรฐัส่วนกลาง และทอ้งถิน่ เปน็เกณฑ์ 
หรือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของความยั่งยืน”

ในปีที่รางวัลลูกโลกสีเขียวเดินทางมาถึงสองทศวรรษ  
มีชุมชนที่ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความ
ยั่งยืน” รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน ดังนี้ 

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก 
อ.แม่พริก จ.ล�าปาง

ชุมชนต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก ท�าให ้
มีพ้ืนที่ท�ากินไม่มาก ชุมชนใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
มาจัดการตนเอง ไม่เพ่ิมการปลูกพืชเชิงเด่ียว หันมาท�า
เกษตรผสมผสาน ศกึษาและใช้งานวิจยัเร่ืองการเล้ียงอึง่ทีอ่งิ
กบัการรักษาป่า น�ามาสู่การเพาะและขยายพันธุอ์ึง่ ช่วยสร้าง
รายได้เพ่ิม ฟื้นป่า แก้ปัญหาน�้าแล้งและน�้าไม่เพียงพอ 
ถ่ายทอดความรู้การจัดท�าป่าชุมชนไปสู่ชุมชนข้างเคียง  
จนสามารถสร้างป่าชุมชนได้เพ่ิมอกี รวมพ้ืนทีก่ว่า 20,000 ไร่ 

ชุมชนบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

พื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ชุ่มน�า้ ท�าให้ต้องย้ายบ้านขึ้นสู่ที่สูง
การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบ้านท�าเป็นสวน ห่างออกไปเป็น
พ้ืนทีน่า และยังปลูกข้าวไร่ในทีสู่ง เพ่ือลดความเส่ียงหากเกดิ
น�้าท่วมข้าวในที่ลุ่มเสียหาย ชุมชนประสบกับปัญหาน�้าแล้ง
น�าไปสู่การบริหารจัดการน�้า ซึ่งด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า จัดท�ากติกาใช้น�้าอย่างมี 
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จบไปอย่างสมบรูณ์...เรียบง่าย งดงาม และย่ิงใหญ่ กบังาน 2 ทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขยีว และพิธปีระกาศผลและ 
มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที ่18 ทีเ่ครือข่ายลูกโลกสีเขียวจากทัว่ประเทศกว่า 1,000 คน ได้มารวมตัวกนั ณ อาคาร 
ปตท. ส�างานใหญ่ กบับรรยากาศทีคุ่น้เคย และมีความหมายของชาวลูกโลกทีจ่ดัข้ึนภายใต้แนวคดิ #พลังเปล่ียนโลก  
ต้องบอกว่างานน้ีอบอวลไปด้วยบรรยากาศฉนัมิตรของพ่อเฒ่า แม่แก่ ลุง ป้า น้า อา รวมไปถงึลูกเด็กเล็กแดง ทีไ่ด้มา 
ร่วมกนัในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความเห็นของรูปแบบการจดังาน การจดัเสวนาห้องย่อย 5 ห้อง ลานภาค  
5 ภาค ทีมี่ทัง้การแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และยกครัวแสดงวัฒนธรรมการกนิของแต่ละภาคทีพ่ึ่งพิงธรรมชาติ 
นิทรรศการเส้นทาง 2 ทศวรรรษฯ และรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ทัง้ 38 ผลงาน รวมถงึห้องเวิร์กช็อปทีส่อนในเร่ือง
เกี่ยวกับการท�าคลิปวิดีโอข้ันพ้ืนฐานให้แก่น้องๆ เยาวชน ท�าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน  
ส่วนใครทีไ่ม่ได้มาชมงานยังสามารถติดตามรวมภาพเด็ดๆ ได้ใน Facebook ชุมชนลูกโลกสีเขียว

ถามไถ่กนัมาเยอะว่าพิธกีรหญงิทีคู่ก่บั ทรงพล ช่ืนอารมณ์ 
คอืใคร ขอบอกและแนะน�าตรงน้ีเลยว่า เป็นน้องใหม่ไฟแรง
ของสถาบนัฯ ทีรั่บผิดชอบดูแลงานภาคเหนือ พัชราวลัย 
กล่ินจ�าปา หรือ น้องจงิโจ้...เจอกนักอ็ย่าลืมทกัทายน้อง 
กนัได้นะ
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ชาวลูกโลกสีเขียวขอกราบนมัสการแสดงความยินดีแด่  
พระอาจารย์สมคดิ จารณธมัโม วัดโป่งค�า จ.น่าน กรรมการ
ภาคเหนือ สถาบันลูกโลกสีเขียว ที่ได้รับการถวายรางวัล  
“รุกขมรดกแผ่นดิน” จากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะทีท่�างาน
ด้านการอนุรักษ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชน

เม่ือเห็นชนบทบ้านเกิดของตัวเองเปล่ียนไป  
คตีา วารนิบรุ ีหรือ ครูล่ี จงึชวนเด็กๆ ในชุมชน
รวมตัวเป็นกลุ่มเยาวชนโรงเรยีนเล็กในทุง่กว้าง 
ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.บรีุรัมย์ มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาจติใจให้เท่าทนัต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 
โดยมีป่าและไร่นาเป็นห้องปฏิบติัการในการฝึกใจ 
แต่ทีน่่าสนใจคอื เด็กๆ กลุ่มน้ีเล่นดนตรีดีมาก  
พอข้ึนเพลง “ห่อหมกฮวก” เท่าน้ันแหละ ณฤมล 
อักษรณรงค์ หรือ มล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ภาคกลาง-ตะวันออก และ วิทยา ภูมิพันธ์ 
กรรมการภาคอสีานตอนล่าง พลีกายถวายตน
เป็นแดนเซอร์ให้น้องๆ ทนัที

• ช่ืนชมลูกหลานชาวลูกโลกฯ พรรษชล ลูกของ สมเกยีรติ เข่ือนเชียงสา กรรมการภาค-ภาคเหนือ สถาบนัลูกโลกสีเขียว  
เรียนข้ึนปี 2 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เกรดเฉล่ีย 3.5 เห็นคะแนนแล้วพ่อและเพ่ือนพ่อกช่ื็นใจไปตามๆ กนั

• ขณะที ่ชญานษิฐ์ ลูกของ ทรงพล ช่ืนอารมณ์ กรรมการภาค-ภาคใต้ สถาบนัลูกโลกสีเขียว สอบติดโปรแกรมมัลติมีเดีย  
ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง งานน้ีพ่อทรงพลบนิจากสุราษฎร์ฯ ไปส่งลูกเข้าหอพักทีเ่ชียงรายด้วยตัวเอง

 การเสวนา “คนบ้านเดียวกนั สถาบนัลูกโลกสีเขียว” เพ่ือวางแผนการท�างานของกรรมการภาค สถาบนั
ลูกโลกสีเขียว ที ่ จ.นครนายก เม่ือกลางเดือนกรกฎาคม 2561 แต่ละภาคได้ระดมสมองและสรุปแผน 
การท�างานไว้ได้อย่างน่าสนใจ

• ทมีภาคเหนอื ก�าหนดวิสัยทศัน์การท�างานว่า “คนรวมใจ ให้ดินดี ป่าสวย น�า้ใส” โดยนอกจากจะท�างาน
เร่ืองไร่หมุนเวียน เครือข่ายพระสงฆ์ และแม่น�า้นานาชาติแล้ว ยังวางเป้าจะท�างานรณรงค์ในลักษณะ 
เครือข่ายลุ่มน�า้ เพ่ือยกระดับการท�างานให้กว้างขวางมากข้ึน 

• ทมีภาคอสีานตอนบน ก�าหนดวิสัยทศัน์ไว้ว่า “คนดี ดินดี น�า้ชุม่ โอบอุม้ป่าม่ันยืน” จะเน้นการจดัการ 
ความรู้เพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเครือข่าย 

• ทมีอสีานตอนล่าง ก�าหนดวิสัยทศัน์ว่า “ยกย่อง ส่องซอด ไปฮอด ดิน น�า้ ป่า” จะเน้นงานพัฒนาความ 
เข้มแข็ง งานจดัการความรู้ และหลักสูตรท้องถิน่ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตัวเองได้

• ทมีภาคกลางตะวันออก ก�าหนดวิสัยทศัน์ว่า “รางวัล (ลูกโลกสีเขียว) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่าย
เพ่ือน�าสู่ชุมชนและสังคมสีเขียว” ทมีน้ีจะเน้นการพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบ เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ทีก่ว้างขวาง 
โดยก�าหนดชุมชนไว้เป็นเบือ้งต้นคอื ชุมชนมัสยิดกมาลุลอสิลามมีนบรุ ีกรุงเทพฯ และชุมชนบ้านเปรด็ใน 
จ. ตราด 

• ทีมภาคกลางตะวันตก ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เชิดชู สร้างคุณค่า ร่วมพัฒนา เป็นชุมชนนักปฏิบัติ”  
มีแผนงานคอืจะค้นหาและพัฒนาชุมชนนักปฏิบติั จ�านวน 6 ชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนางาน 
ด้านอนุรักษ์ 

• ทมีภาคใต้ ก�าหนดวิสัยทศัน์ว่า “สร้างคณุค่า ดิน น�า้ ป่า ชุมชน พ่ึงตนเอง” โดยนอกจากจะเน้นการพัฒนา
คลองต่างๆ แล้ว จะขยับกจิกรรมไปสู่การท�า “ธรุกจิสร้างสรรค์” เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตัวเองให้แก่ชุมชน
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ความรู้
จากปัญหา

ปัญญา
จากการปฏิบัติ

การวิจยัและงานจดัการความรู้ต่างๆ ใช้แนวทางการท�างานวิจยั
มาช่วยในการคดิ วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นศาสตร์ สะท้อน
ประเด็นปัญหาทีมี่ความจ�าเพาะในแต่ละภูมิภาค แต่ไม่เคร่งครัด 
ทางทฤษฎีและระเบยีบวิธวิีจยั เพราะเป็นการสร้างความรู้ทีจ่ะแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เกดิยุทธศาสตร์
ในการขับเคล่ือนงานเพ่ือปกปักรักษาดิน น�า้ ป่า การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ อนัจะท�าให้ชุมชนสามารถ 
ต้ังรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง โดยสามารถอยู่รอดได้ทัง้คน ป่า 
และยังสานสร้างเครือข่ายสังคมสีเขียวทีเ่พ่ิมข้ึนจนถงึปัจจบุนั

ภาคเหนือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ

สภาพพ้ืนที่ในภาคเหนือเป็นที่สูง และมีความ 
ส�าคญัทีเ่ป็นพ้ืนทีต้่นน�า้ของประเทศ มีกลุ่มชาติพันธุ์
หลากหลายที่ ต้ังถิ่นฐานในป่ามานานนับร้อยปี  
ซึง่มาตรการการอนุรักษ์เข้มข้นสร้างผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและวัฒนธรรมด้ังเดิม 
ขณะที่การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียวในอดีต 
กับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ในปัจจบุนั ได้ท�าลายความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

งานวิจัยและจัดการความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่  
การศกึษาทางเลือกการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนทีต้่นน�า้ กรณีศกึษาบ้านต้นผ้ึง ต.สถาน อ.ปัว 
จ.น่าน (2556), การศกึษาวิจยัการหาความแตกต่าง
ของการท�างานอนุรักษ์ระหว่างชุมชนเด่ียวกับ 
การท�างานแบบเครือข่าย (2558), โครงการบนัได  
6 ข้ัน (2558-ปัจจบุนั) 

ภาคกลาง-ตะวันออก
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 
ทรัพยำกร 

สืบเน่ืองจากความเป็นเมืองทีมี่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นศนูย์รวมทางเศรษฐกจิ มีการไหลเวียน
ของเงนิทนุและการจ้างงานทีดึ่งดูดแรงงานต่างถิน่เข้ามาเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน ส่ิงทีเ่ป็นปัญหาตามมา
คอืความเหล่ือมล�า้ การเข้าถงึทรัพยากรทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั และก่อให้เกดิผลกระทบต่อฐานทรัพยากร 
ในชุมชน 

งานและกจิกรรมของภาคน้ีจะเน้นสร้างการรับรู้ทางสังคม การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่าย
เชิงเป้าหมาย ผลักดันการร่วมจดัการในระดับต่างๆ เช่น พลังงานทางเลือก ทางรอดของชุมชนไทย 
(2558), โครงการสร้างเครือข่ายครูและเด็กเพ่ือส่ิงแวดล้อมภาคกลาง-ตะวันออก (2558), การอบรม
เชิงปฏิบติัการบทบาทของภูมิทศัน์กบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
กรณีศกึษา: ภูมิทศัน์ทางธรรมชาติต�าบลช�าราก อ.เมือง จ.ตราด (2560)

ภาคกลาง-ตะวันตก
เสริมพลังแก่ชุมชนและเครือข่ำย
เพื่อควำมเข้มแข็งในกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรอนุรักษ์

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของภาคกลาง-
ตะวันตก ทัง้เทอืกเขาหินปนูสลับซบัซ้อน ผืนป่าดิบช้ืน 
ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณขนาดใหญ่ ที่ราบลุ่ม 
และชายฝั่งทะเล ทรัพย์แห่งแผ่นดินเหล่าน้ีนับเป็น 
ความท้าทายของงานอนุรักษ์ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 
แต่ด้วยจดุแข็งทีมี่กลุ่มและเครือข่ายการอนุรักษ์จ�านวน
มาก การด�าเนินงานจงึเน้นการหนุนเสริมตามประเด็น
สถานการณ์และความต้องการของพ้ืนที่ การวิจัย 
เชิงปฏิบติัอย่างมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถงึ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผลงานทีไ่ด้รับ
รางวัลฯ 

งานวิจัยและจัดการความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่  
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินความ 
เปราะบาง ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อวิกฤติ
ทรัพยากรน�้าพ้ืนที่บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน 
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ (2559), โครงการส่งเสริม
เยาวชนเพ่ือการเรียนรู้พ้ืนทีสี่เขียว (2560)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัฒนธรรมกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

พ้ืนที่ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการเข้ามาใช ้
ประโยชน์ทีดิ่นเพ่ือปลูกพืชเชิงเด่ียว และประชากรทีเ่พ่ิมข้ึน ด้วยความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน 
มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าทีเ่ส่ือมโทรมให้คนืสภาพกลับมาเป็นทีพ่ึ่งเล้ียงปากท้อง แก้ปัญหา 
ความยากจน สร้างรายได้ 

งานวิจยัและจดัการความรู้นอกจากสะท้อนปัญหาของพ้ืนทีแ่ล้ว ยังมีจดุเน้นการสร้าง 
และพัฒนาคน การด�ารงวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน ความเช่ือด้ังเดิม ได้แก่ โครงการศกึษา

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ ์กูย 
กบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล ้อม: กรณีศึกษา 
การจัดการป่าชุมชนดงบก ต.เขิน 
อ.น�้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ (2555-
2556), การวิจยัไม้คะล�า: การสืบสาน 

ภาคใต้
กำรตั้งรับปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด  
และกำรเผชิญหน้ำกับภัยพิบัติ 

การส่งเสริมการปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกจิในพ้ืนทีภ่าคใต้ได้ส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะเป็นต้นเหตุให้เกดิภัยพิบติัทางธรรมชาติทีมี่ความรุนแรงข้ึน ขณะทีปั่ญหาราคายางทีต่กต�า่กลายเป็นแรงผลักดัน 
ทีจ่ะกลับมาฟ้ืนฟูระบบนิเวศทีมี่ความหลากหลาย สร้างความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกจิอย่างย่ังยืนทีแ่ท้จริง 

งานวิจยั การศกึษา และงานพัฒนาทีน่่าสนใจ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัเพ่ือการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ภูมิทศัน์ลุ่มน�า้ตะกัว่ป่า :  
กรณีศกึษาบ้านท่าจดู ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา (2557), โครงการเครือข่ายสวนสมรมและความม่ันคงทางอาหาร จ.ตรัง (2557), 
งานวิจยัเร่ืองรูปแบบและแรงจงูใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา (2555), โครงการจดัเวทค้ีนหาชุดความรู้ใหม่เพ่ือรับมืออทุกภัย 
(2560)

ภูมิป ัญญาการอนุรักษ์ป ่าด ้วย 
ไม้คะล�าของคนชายโขง (2560),  
การศึกษากระบวนการเรียนรู  ้
ของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์โนนใหญ่
โรงเรียนบ้านอเีซ (ครุุราษฏร์วิทยา) 
ต.อีเซ อ.โพธิ์สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  
ในการน�าความรู้ท้องถิ่นสร้างเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา (2556)  
และโครงการสานพลังครูภูมิปัญญา
พัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมเสริมสร้าง 
การเรียนรู้เด็กและเยาวชน (2560) 

โครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เริ่มต้นขึ้นเพื่อเชิดชู ยกย่อง 
และให้ก�าลังใจแก่ผู้ท�างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทั่ง
เข้าสู่ทศวรรษที่สอง จึงยกระดับเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว”  
ซ่ึงได้ขยายงานด้านการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยและจัดการ
ความรู้ ที่มคีณะกรรมการภาครางวัลลูกโลกสีเขยีวในแต่ละภาค
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน
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พลังเปล่ียนโลก• เรือ่ง สมชำย ธำรำวัฒน์ และ จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต •



ภารกจิสเีขยีวสร้างสงัคมและสิง่แวดล้อมยัง่ยนื

ด้วยเหตุผลส�าคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อดีตผู้ว่าการ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ในปัจจบุนั คอื คณุเล่ือน กฤษณกรี เคยกล่าวไว้ว่า  
“องค์กรสมัยใหม่จะอยู่ยืนยาวได้ต้องคิดถึงการให้สู่สังคม
และสิง่แวดล้อม” น่ันจงึเป็นส่วนหน่ึงของทีม่าในการที ่ปตท. 
เสนอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ จ�านวน 
1 ล้านไร่ อย่างไม่ลังเลนับต้ังแต่ปี 2537 เป็นต้นมา โดยได้รับ 
กล้าไม้ประดู่ป่าพระราชทานต้นแรกจาก สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจ
ส�าคญัของกลุ่ม ปตท. ในการต้ังเป้าเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียว เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน รวมถงึการสร้างพลังของมวลชน 
รอบพ้ืนที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. ให้เกิดความตระหนัก 
และร่วมรักษาผืนป่าให้อยู่คู่ชุมชนได้ในระยะยาว

ที่ผ ่านมามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของป่าที่ ปตท.  
ปลูกพบว่า มีอัตราการรอดตายกว่าร้อยละ 82.66 สามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 37.27 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ หรอืเทยีบเท่าการชดเชยการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 1,128,572 
คัน/ปี สามารถปลดปล่อยออกซิเจนสู่ช้ันบรรยากาศได้ 
29.81 ล้านตันออกซิเจน เท่ากับได้สร้างลมหายใจให้มนุษย์
ถึง 5.7 ล้านคน/ปี อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านไร่ 
ได้รับประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่าถึง 280 ล้านบาท/ปี

 ผลจากความมุ่งม่ันในการต้องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และขยายพ้ืนที่แปลงปลูกป่าอย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยาย

เม่ือประชำชนชำวโลกมีปริมำณมำกข้ึน แน่นอนว่ำปัญหำส�ำคัญที่เกิดข้ึนตำมมำน่ันคือ ทรัพยำกรธรรมชำติต้องถูกน�ำไปใช้เพื่อสนองควำมต้องกำร 
มำกข้ึนตำมไปด้วย และกว่ำทีท่รพัยำกรธรรมชำตแิต่ละชนิดจะฟ้ืนฟไูด้ด้วยตวัของมันเองจ�ำเป็นต้องใช้เวลำอนัยำวนำน ยกตวัอย่ำงเช่น กำรปลูกต้นไม้ 
สักต้นกว่ำจะโตเตม็ทีต้่องใช้เวลำหลำยสิบปี มิใช่เพยีงแค่ปลูกวันน้ี แล้วเรำจะเห็นผลได้ทนัตำ ดังน้ัน ถ้ำปล่อยแต่ให้ธรรมชำตเิยยีวยำตวัเองอำจจะสำยไป
หรอืไม่ทนักำล

ภารกจิเพ่ิมข้ึนนอกเหนือไปจากการปลูกป่า 1 ล้านไร่ คอืการ
มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขต
เมือง อาทิ โครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 ด้วยแนวคิด 
ทีต้่องการจะสร้างสวนป่าในเมือง และรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนถิน่
ของกรุงเทพฯ เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้เร่ืองการปลูกป่าและ
ธรรมชาติด้ังเดิมของกรุงเทพฯ ส�าหรับเป็นปอดของคนเมือง 
และโครงการป่าวังจันทร์ ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
เพ่ือเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย
ด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง
มากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพ้ืนที ่
สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

ทีส่�าคญัยังได้ร่วมกบักรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งชุมชนในพ้ืนที่บางกะเจ้า 

พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนทีสี่เขียวสวนเฉลิมพระเกยีรติฯ 80 พรรษา 
ซึ่งต้ังอยู่ที่ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
และศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะพ้ืนที่ริมฝั ่งแม่น�้า  
เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาตอนล่าง รวมทัง้การพัฒนาเป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ 
ธรรมชาติ เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุกรรมพืชลุ่มน�า้เจ้าพระยา
ตอนล่าง และเป็นเสมือนประตูสู่คุง้บางกะเจ้า และได้มีพิธเีปิด 
“สวนเฉลิมพระเกยีรติฯ 80 พรรษา” คุง้บางกะเจ้า ต.ทรงคนอง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้ท�าการเปิดโครงการ
ป่าในเมือง “คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุข 
ของคนไทย” อย่างเป็นทางการไปแล้วเม่ือเดือนกันยายน 
ที่ผ่านมา 

นอกจากน้ี ยังได้ร่วมมือกบัองค์กรช้ันน�าของประเทศกว่า 
34 องค์กร ในการพัฒนาคุง้บางกะเจ้าในทกุมิติ ผ่านโครงการ 
OUR KhungBangKaChao ภายใต้การก�ากับดูแลของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้ง
สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เม่ือเดือนกันยายนที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจ 
อกีคร้ังของการท�างานในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ามาอย่าง 
ยาวนาน ท�าให้ ปตท. ได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 122 ปี ของกรมป่าไม้ จาก นายวิจารย์ 
สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้ท�าคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ 
ของชาติ ในสาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย
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#รอบรัว้

หมุนตำมโลก



ปฏิเสธไม่ได้ว่ำคนท�ำงำนด้ำนอนุรักษ์มักเจอแต่ข่ำวร้ำยอยู่เสมอ สัตว์ป่ำถูกคุกคำมจนใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่ธรรมชำติถูกบุกรุก
ตดัขำดเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย วิกฤตด้ิำนขยะและมลภำวะมีแต่รนุแรงมำกข้ึน กฎระเบยีบนโยบำยทีล้่ำหลัง ในขณะทีร่ะบบนิเวศ
ซ่ึงคอยค�ำ้จุนโลกก็ถูกบัน่ทอนลงทกุท ีนักอนุรกัษ์จึงมักถูกถำมเสมอว่ำ “ไม่ท้อบ้ำงหรอื” หรอื “ท�ำไปแล้วได้อะไร” ในเม่ือมองดู 
ภำพรวมแล้วทกุอย่ำงมันมีแต่แย่ลงๆ

แต่เช่ือไหมว่า ถ้าคุณได้มีโอกาสฟังเร่ืองราวของนักอนุรักษ์
หลายๆ ท่าน คุณจะรู้ว่าท่ามกลางความพ่ายแพ้และการสูญเสีย  
ยังมีเร่ืองราวดีๆ ที่เป็นตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน  
เร่ืองราวการฟื้นคืนกลับมาของธรรมชาติ เร่ืองราวการฟื้นฟู 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

อาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติส�าคัญของคนท�างานด้านอนุรักษ์  
คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีจุดยืนหนักแน่นม่ันคงและเช่ือว่า 
ความพยายามของเราสามารถช่วยเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ให้ดี 
ข้ึนได้ ไม่มากกน้็อย ไม่ช้ากเ็ร็ว

การมี “ข่าวร้าย” ออกมาเร่ือยๆ คงไม่ใช่เร่ืองเสียหาย  
เพราะอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเตือนคนส่วนใหญ่ให้ตระหนักว่า
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันน้ันวิกฤติขนาดไหน  
แต่ “ข่าวร้าย” อย่างเดียวคงไม่พอ เราจ�าเป็น 
ต้องช่วยกันบอกเล่า “ข่าวดี” และท�าให ้
เร่ืองราวดีๆ เป็นข่าวด้วย เพราะเร่ืองราว 
เหล่าน้ีเองคือกุญแจส�าคัญในการ
สร้างแนวร่วมปกปักรักษาอนาคต

ของโลกใบน้ี โจทย์ส�าคัญคือ จะท�าอย่างไรให้ความส�าเร็จของโครงการหน่ึงในพ้ืนที่หน่ึงๆ ได้มีโอกาสขยายผลส�าเร็จไปสู่ 
พ้ืนทีอ่ืน่ๆ จนสร้างการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย 

ในระดับโลกตอนน้ีได้เกดิการสร้างพ้ืนทีแ่ลกเปล่ียนทีช่ื่อว่า Conservation Optimism หรือพลังอนุรักษ์เชิงบวก เพ่ือบนัทกึ
เร่ืองราวความส�าเร็จของโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ทัว่โลก โดยการถอดบทเรียน สรุปชุดเคร่ืองมือ สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ 
คนท�างานทีก่�าลังเผชิญกบัปัญหาในลักษณะเดียวกนั 

ความเคล่ือนไหวที่เกิดข้ึนเป็นการรวมตัวกันของนักวิทยาศาสตร์ 
ศิลปิน นักธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม น�าโดยศูนย ์
สหวิทยาการเพ่ือวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ (Interdisciplinary Centre  
for Conservation Sciences) ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด Synchronicity  
Earth องค์กรอนุรักษ์แนวใหม่ที่เน้นระดมทุนเพ่ือสานต่อโครงการที่ประสบ- 
ความส�าเร็จ และ Key Conservation องค์กรอนุรักษ์ที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างโครงการ
อนุรักษ์ทีก่�าลังต้องการความช่วยเหลือกบับรรดาอาสาสมัครทีพ่ร้อมจะช่วย ทัง้ในรูปของเงนิทนุ  
ทกัษะความสามารถ และการอาสาแบบลงเร่ียวลงแรง

เร่ืองราวดีๆ มีต้ังแต่การเปล่ียนชาวประมงกลุ่มหน่ึงที่เคยวางเบ็ดราวติดเต่าหัวค้อนตายปีละกว่า  
500 ตัว มาเป็นผู้น�าพิทกัษ์เต่าทะเลด้วยการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมง ความส�าเร็จของพ้ืนทีคุ่ม้ครอง
ทางทะเลเล็กๆ แห่งหน่ึงในเม็กซิโก ที่จัดต้ังข้ึนและดูแลอย่างเข้มแข็งโดยชาวบ้าน จนกลายเป็นแหล่ง 
รวมฝูงของกระเบนปีศาจทีส่�าคญัในระดับโลก หรือการลุกข้ึนมารณรงค์ปฏิเสธเมนูหูฉลามในงานแต่งงาน
อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาเช้ือสายจีนคนหน่ึงในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่ได้ผลเกินคาด 
จนเปล่ียนค่านิยมเกีย่วกบัเมนูหูฉลามในระดับกว้าง 

Conservation Optimism มีการจดัประชุมใหญ่
ทกุๆ 2-3 ปี ภายใต้ช่ือ Conservation Optimism 
Summit ซึง่เป็นการรวมตัวของคนจากหลากหลายวงการมาถ่ายทอด 
ความส�าเร็จด้านการอนุรักษ์ การประชุมคร้ังต่อไปจะจดัให้มีข้ึนทีม่หาวิทยาลัย 
ออกซ์ฟอร์ด ประเทศองักฤษ ในช่วงต้นเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 Conservation 
Optimism นับเป็นตัวอย่างทีดี่ของการสร้างพ้ืนทีท่ัง้ออนไลน์และออฟไลน์ให้คนท�างาน
อนุรักษ์ได้มีโอกาสถ่ายทอดพลังบวกให้กบัเพ่ือนร่วมอดุมการณ์คนอืน่ๆ หากมีเคร่ืองมือ 
ดังกล่าวเกดิข้ึนเป็นภาษาไทย คงจะมีประโยชน์ไม่น้อย

เช่ือเหลือเกินว่าในทุกๆ วันมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ต่างมุ่งม่ันท�างานอนุรักษ์ในส่ิงที่ตัวเองรัก 
และเช่ือม่ันอยู่เงยีบๆ ณ มุมใดมุมหน่ึงของโลก เร่ืองราวดีๆ ความต้ังใจดีๆ เหล่าน้ีอาจยังไม่เป็น
ที่รับรู้กันในวงกว้าง การด�ารงอยู่ของคนกลุ่มหน่ึงกลุ่มน้ีคือพลังบวกที่ท�าให้โลกน้ียังพอมี 
ความหวัง และน่าจะช่วยเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัคนอืน่ๆ ได้ก้าวออกมาเป็นแนวร่วมสรรค์สร้าง
เร่ืองราวดีๆ ให้แก่โลก 
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ส่วนช่ือ “ช่องสาริกา” คุณตาเงิน สุหิรัญ เป็นผู้ต้ังข้ึนมา เน่ืองจากมี 
นกสาริกาอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากระหว่างทางเดินที่เช่ือมกันระหว่าง 
เขาช่องสาริกาและเขาเอราวัณ

ย้อนกลับไปก่อนปี 2553 มีโรงงานระเบดิหินมาขอสัมปทานเขาเอราวัณ 
ชาวบ้านเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การด�ารงชีวิต และ
สุขภาพของคนในพ้ืนที่ จึงรวมตัวกันในนามของ “ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ” 
เพ่ือคัดค้านการอนุญาตการสัมปทานน้ี ซึ่งผลการพิจารณามีมติอนุญาต
ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้เพราะพื้นที่ไม่มีความส�าคัญในด้านการอนุรักษ์

ชาวบ้านไม่ยอมแพ้ ออกส�ารวจและเก็บข้อมูลเขาเอราวัณอย่างละเอียด  
มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานเพ่ือขอความรู้ เช่น กรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศึกษาเร่ืองพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์, กรมทรัพยากรธรณี  
ศึกษาเร่ืองซากดึกด�าบรรพ์, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศึกษาเร่ืองถ�้า, ส�านัก
โบราณคดีที่ 4 กรมศิลปากร ศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี 

ผลการส�ารวจท�าให้พบว่าพ้ืนทีมี่คณุค่าทางธรรมชาติวิทยาและโบราณคดี 
มีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นหายาก เช่น นกจู๋เต้น ซากดึกด�าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ในทะเล รวมถงึโบราณวัตถยุุควัฒนธรรมลุ่มแม่น�า้ลพบรีุ-ป่าสัก ทางชมรมฯ 
ย่ืนหนังสือคัดค้านการสัมปทานพร้อมแนบข้อมูลและหลักฐานดังกล่าว  
จนหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับภูมิภาคและส่วนกลางต้องรับฟัง และระงับ 
การต้ังโรงงานและการท�าสัมปทานบนภูเขาในทีสุ่ด โดยชาวบ้านยังได้ย่ืนขอ
ให้ประกาศเขาเอราวัณเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จนเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 
2550 เขาเอราวัณได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ

ชมุชนช่องสำรกิำ เป็นชมุชนย้ำยถ่ินมำจำกแถบจังหวัดพระนครศรอียธุยำ สระบรุ ี สิงห์บรุ ีและใกล้เคียง เข้ำมำจบัจองทีดิ่นท�ำกำรเกษตร และตัง้ถ่ินฐำน
บริเวณที่อยู่ปจัจบุนั พืน้ที่เปน็ที่รำบระหว่ำงภูเขำ ด้ำนที่ติดภเูขำเป็นปำ่อุดมสมบูรณ์มสีตัว์ป่ำอำศัยอยูจ่�ำนวนมำก ตอ่มำสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครำม  
ได้จัดสรรที่ดินให้แก่สำมล้อ มีส�ำนักงำนนิคมสร้ำงตนเอง (กรมประชำสงเครำะห์เก่ำ) เป็นผู้ดูแล และมีกำรแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนข้ึน ปัจจุบันได้มี 
กำรเปล่ียนกำรปกครองเป็นองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลช่องสำรกิำ ต.ช่องสำลิกำ อ.พฒันำนิคม จ.ลพบรุ ีมีหมู่บ้ำนจ�ำนวน 13 หมู่บ้ำน

ชัยชนะของชาวบ้านคร้ังน้ีได้น�าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส�าคัญในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เร่ืองซากดึกด�าบรรพ์  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากส่ิงมีชีวิตในทะเล ย้อนกลับไปถึงยุคเพอร์เมียน  
เม่ือประมาณ 230-280 ล้านปีมาแล้ว โดยพบเป็นหอยแอมโมไนต์ตระกูล
ปลาหมึก ที่มีอายุยืนนานกระทั่งเหตุการณ์สูญพันธุ ์คร้ังใหญ่พร้อมกับ 
ส่ิงมีชีวิตอีกหลายชนิด รวมถึงสัตว์จ�าพวกไดโนเสาร์ นอกจากน้ี ยังพบ 
หอยนอติลุส (หอยงวงช้าง) คชสาร หอยกาบเด่ียว ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
พวกโปรโตซัว และพลับพลึงทะเล ซึ่งการได้พบเห็นซากฟอสซิลเหล่าน้ี 
เช่ือว่าจะท�าให้ต่ืนเต้น เร้าจนิตนาการถงึภาพสมัยทีไ่ดโนเสาร์เดินกนัขวักไขว่
แถวๆ นี้

 ผ่านยุคดึกด�าบรรพ์มาถงึยุคก่อนประวัติศาสตร์ พ้ืนทีเ่ขาเอราวัณยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีของกลุ่ม
วัฒนธรรมลุ่มแม่น�้าลพบุรี-ป่าสัก  
ดังที่สันนิษฐานจากภาชนะและเศษ
ภาชนะดินเผาฐานสูง หรือภาชนะ 
ทรงพาน มีสัน ซึ่งคนโบราณในช่วง
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนิยมฝัง
ไปในหลุมศพ 

สนุกกบัยุคโบราณแล้วไปเทีย่วกนั
ต่อทีถ่�า้เทวาพิทกัษ์ภายในเขาเอราวัณ 
ทางเข้าอยู ่ไม ่ไกลจากส�านักสงฆ์ 

ถ�า้เอราวัณ สัมผัสและช่ืนชมความมหัศจรรย์ของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย 
หินปูนฉาบ หรือหินน�้าไหล และเสาหินงดงามมาก ถ�้าแห่งน้ีเข้าชมได้ทั้งปี  
ยิ่งในฤดูฝน ภายในถ�้าจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ จากตะกอนถ�้ายามต้อง
แสงไฟ เกิดเป็นประกายระยิบระยับ 

นอกจากน้ี ด้านในสุดของถ�้ามีเจดีย์บรรจุพระธาตุ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเป็น 
ที่เคารพสักการะของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 

หากสนใจเรียนรู้เร่ืองพันธุพื์ชและพันธุสั์ตว์ ทีน่ี่มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิน่หายาก 
เช่น โมกราชินี โมกเหลือง และพรรณไม้เด่นอย่างจันผา โดยจันผาได้รับ
การน�ามาเพาะปลูกและขยายพันธุ์ จัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกต้น 
จันผา จ�าหน่ายจันผาสายพันธุ์ต่างๆ เช่น จันผา จันแดง จันแส้ม้า ใครเป็น 
คนรักจันทน์ผาพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 

ส่วนคนรักนกย่ิงต้องมาเฝ้ารอชมนกจูเ๋ต้น สัตว์ป่าเฉพาะถิน่ทีพ่บได้ยาก
ในที่อื่น แต่พบเห็นเฉพาะบริเวณที่มีเขาหินปูนเท่าน้ัน เรียกว่า “นกจู๋เต้น 
เขาหินปนู” แล้วมา “ว้าวๆ” กนัต่อกบัฝูงนกเอีย้งสาริกาฝูงใหญ่ทีบ่นิข้ามเขา
ออกหากินตอนเช้าก่อนกลับเข้าถ�้าในช่วงเย็นที่หอดูสัตว์ 

นอกจากจะได้เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเรียนรู้ในแหล่งศึกษาต่างๆ 
แล้ว ทีข่าดเสียไม่ได้เลยคอืความรู้สึกขอบคณุชาวบ้านช่องสาริกาทีลุ่กข้ึนมา
ต่อสู้รักษาและปกป้องรักษาเขาเอราวัณนี้ไว้

ดกึด�าบรรพ์
เพลนิชมนกชมไม้ทีเ่ขาเอราวณั

•	ผู้สนใจท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณและชุมชนช่องสาลิกา 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 คุณสมบัติ ท้าวสาบุตร ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 โทร 08 9538 5957

ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2553 
และอยู่ระหว่างการพจิารณารางวลั “สปิปนนท์ เกตุทตั รางวัลแห่งความย่ังยนื” คร้ังที ่19
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หากจะเอ่ยถึงชื่อ “โขงรัก ค�าไพโรจน์” แล้ว ในแวดวงกวีถือเป็นนักกวีที่มีฝีมือจัดจ้าน 
อีกคนหนึ่ง ที่ได้ประทับตราจากการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูธรมาแล้ว
หลายรางวัล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มนักกวีภาคอสีานแล้ว บทกวีของเขาทีถ่ะถัง่ออกมาน้ัน 
ราวกับกระแสน�า้ที่เชี่ยวกราก 

และไม่ว่าจะเป็นผลงานบทกวี “หม่นเพลงชาติพันธุ์” ได้รับรางวัลจากสมาคมภาษา 
และหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ในปี 2554

ผลงานบทกวี “ในวัดปทุมวนาราม” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2555
บทกวี “กระดูกคนแม่น�า้ของ”, “ผม จอห์น รอนแรมจากแม่น�า้มูล”, “อ้อมกอดแม่น�้า

สายเก่า” และ “ริมมหานทีความพอเพียง” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด 
ปี 2556

รวมทั้งหนังสือรวมบทกวี “เพลงแม่น�า้” ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทงานเขียน ในการ
พิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561)

รางวัลต่างๆ ที่เขาได้รับล้วนแล้วแต่คือหลักไมล์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาทั้งสิ้น
โขงรัก ค�าไพโรจน์ เป็นนามปากกาของ นายไพโรจน์ อินทชัย เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 

มกราคม 2521 ที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย เรียนจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านเด่ือใต้ เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหินโงมพิทยาคม  
และสอบโควตาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เม่ือปี 2541 ในสาขาวิชา 
ทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจากเรียนในสาขาน้ีได้เพียง 2 ปี  
และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาต่อ จึงย้ายไปเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 2 ปี แต่ยังไม่ทันส�าเร็จการศึกษา ก็ต้องประสบ 
กับปัญหาเรื่องทุนทรัพย์และสุขภาพ จึงเลือกที่จะยุติการศึกษาในระบบไว้แต่เพียงเท่านั้น 

เรื่องราวต่างๆ ในรวมบทกวีชุด “เพลงแม่น�า้” 
แสดงว่าคุณรู้จักแม่น�า้ในภาคอีสาน?

“บ้านของผมที่หนองคายอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น�้าโขง มีชีวิตผูกพันอยู่กับแม่น�้า วิถีชีวิต 
ของชมุชนริมฝั่งลุ่มน�า้ ทั้งในด้านประเพณี วฒันธรรม เรื่องเล่า ต�านาน ความเชือ่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และธรรมชาติกับสังคมแวดล้อม โดยผมเติบโตมาท่ามกลางเรือกสวน ไร่ นา  
ท้องทุ่ง วิถีเกษตรและประมง มีวัดและบรรยากาศที่สงบร่มเย็นริมฝั่งเป็นพื้นที่รกราก” 

นั่นหมายความว่าชีวิตในวัยเยาว์คือวัตถุดิบในการเขียนหนังสือ?
“ต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับแนวทางการคิดการเขียนของผมในเวลาต่อมา  

ซึ่งระหว่างที่เรียนหนังสือ ในช่วงปิดภาคเรียนก็ได้เดินทางไปท�างานในกรุงเทพฯ  
ท�าให้ได้เรียนรู้ชีวิตการท�างานแต่เยาว์วัย ได้เดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านชนบท
และเมืองใหญ่เป็นระยะๆ จึงเห็นวิถีชีวิตการท�างานที่หลากหลาย และในช่วง
วัยทีเ่รียนวิชาศลิปะและภาษาไทย กรู้็สึกรักชอบในการเขียนรูปและการเขียน
บทกวี ดังน้ัน จึงค่อยๆ ฝึกฝนเร่ือยมา และส่งผลงานไปตามนิตยสาร  
ส่งผลงานไปเข้าร่วมประกวดงานวรรณกรรมตามเวทต่ีางๆ และยังรวมกลุ่ม
ทางวรรณกรรมกับคนที่ช่ืนชอบในงานเขียนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน”

เริ่มเอาจริงกับการเขียนบทกวีเมื่อไหร่?
“น่าจะเร่ิมเรียนรู้ในเร่ืองการอ่านการเขียนอย่างจริงจงั ในช่วงปี 

2545 พอถึงปัจจุบันก็พอจะได้เห็นพัฒนาการทางด้าน 
การเขียนของตัวเองมาเป็นล�าดับ โดยเป็นการฝึกฝน 
และเรียนรู้ควบคู ่ไปกับการท�างานที่หลากหลาย 
เพ่ือประกอบอาชีพ จึงมุ่งที่จะอ่าน เขียน และ 
พัฒนาตนบนเส้นทางน้ีเร่ือยมา ทุกวันน้ีก็ยังคง
เดินทาง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาข้อมูล 
มาเขียนบทกวีอย่างต่อเนื่อง”

แล้วรวมบทกวี “เพลงแม่น�า้” มีที่มาที่ไปอย่างไร? 
“ส�าหรับเบือ้งหลังการท�างาน กว่าจะเป็นเล่มรวมบทกวี “เพลงแม่น�า้” น้ัน แรงบนัดาลใจ 

ของผมเกิดจากการเดินทางไปมาระหว่างบ้านและเมืองหลวง เลยได้เขียนงานบทกวีเก็บไว้
ในระหว่างเดินทาง โดยเฉพาะช่วงที่ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดริมฝั่งโขง และได้มีโอกาส
ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ต�านาน เร่ืองเล่า วิถีชีวิตคนลุ่มน�้าโขง และเขียนบทกวีไว้ชุดหน่ึง 
โดยเป็นมุมมองเกี่ยวกับครอบครัวที่อาศัยในชุมชนริมฝั่งโขงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองราวของพ่อที่มีอายุ 85 ปี เป็นพรานปลาบึกด้ังเดิม 
ในล�าน�้าโขง และแม่ซึ่งมีวิถีเพาะปลูก ได้รับฟังเรื่องเล่าต่างๆ จากพ่อแม่และน�ามาถ่ายทอด
เป็นบทกวีเก็บไว้ เม่ือผมมีลูกสาวก็ได้ต้ังช่ือว่า “เพลงวาริน” ซึ่งก็คือบทเพลงของแม่น�้า 

นั่นเอง 
อาจจะบอกได้ว่าน่ีจึงเป็นแรงบันดาลใจ

เบื้องต้นในการสร้างงานบทกวีที่เกี่ยวกับวิถ ี
คนลุ่มน�้าโขงสักชุด ท่ามกลางกล่ินอายแห่ง
ต�านาน ความเชื่อ เรื่องเล่า ชุมชน ครอบครัว 
และความเปลี่ยนแปลง 

โดยมีแม ่น�้ า โขงสายน้ี เปรียบเหมือน 
รากเหง้า อารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ผมจึงคุย
กับบรรณาธิการ คือคุณบรรจง บุรินประโคน 
ถึงการวางธมีหรือแนวเร่ืองของหนังสือ น่ันจึง
เป็นที่มาของทั้ง 3 ภาค ที่วางไว้คือ 

ภาคเพลงของพ่อ คือการเล่าเรื่องรากเหง้า 
ปูเร่ืองอดีตของคนเป็นพ่อและความงาม 

ในวิถีริมฝั่งโขงด้ังเดิม ซึ่งพ่อได้ต่อสู้มาจาก 
การท�าทางรถไฟมาถึงหนองคายและมาใช้ 
ชีวิตริมแม่น�้าโขงกับแม่ โดยมองภาพรวม 
อันหลากหลายที่มีในอดีต สะท้อนถ่ายถึง 
รากเหง้าและแผ่นดินถิ่นเกิด 

ภาคเพลงบ้าน เพลงเมือง กล่าวถึง 
การเดินทางของลูกชายเข้าไปเรียนรู้ชีวิต

และต่อสู้กับชีวิตในเมืองหลวง ท่ามกลางความ
สับสนวุ่นวายของความเป็นเมือง ผ่านเส้นทาง
รถไฟซึง่ในอดีตพ่อเคยสร้างมาหาแม่ทีห่นองคาย 
วิถีชีวิตในเมืองที่บีบรัดได้สร้างแรงเสียดทาน
และกดดันให้กบัชีวิต เลยใช้บทกวีสะท้อนออกมา 
เม่ือไปประกอบอาชีพต่างๆ ในเมืองหลวง  
พร้อมกับการเรียนรู้ชีวิต ต้ังค�าถามกับชีวิต 
ถึงเร่ืองราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา แต่เบื้องลึก 
กลับคิดถึงบ ้านและโหยหาความสงบเย็น 
จากแผ่นดินถิ่นเกิดที่จากมา 

ภาคเพลงแม่น�้า เป็นภาคสุดท้าย เล่าถึงการหวนกลับคืนสู่บ้านเกิดและสายน�า้อีกครั้ง  
เป็นด่ังพ้ืนที่จิตวิญญาณที่จะได้ทบทวนตนเองถึงภายในเบื้องลึกที่ต้องการแสวงหา

ความสงบและความร่มเย็นทางจิตใจ เปรียบสายน�้าโขงคือแม่ที่คอยโอบอุ้มดูแลให้ลูกชาย 
ได้อบอุ่น หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจทุกผู้คนให้ชุ่มเย็น แม้ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ 
ใช่ว่าจะท้อแท้ส้ินหวัง การหวนคืนบ้านเกิดจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และการเรียนรู้  
เพื่อสร้างความงามให้แก่แผ่นดินเกิดและสายน�า้สายนี้สืบไป

มีอะไรที่ยุ่งยากบ้างส�าหรับการท�าหนังสือเล่มนี้ออกมา?
“ไม่ค่อยมีนะ...จะมีบ้างก็คือความคิดเห็นระหว่างผมกับ บ.ก. เพราะหนังสือรวม 

บทกวีเพลงแม่น�้า ได้ถูกคัดสรร กลั่นกรองมากพอสมควร ดังนั้นจึงมีข้อถกเถียง 
กันบ้างเพื่อจัดวางชิ้นงาน ระหว่างผู้เขียนกับ บ.ก. เพื่อให้ได้คุณภาพของงาน 

ออกมามากที่สุด โดยหนังสือเล่มนี้เขียนในรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ 
ทัง้เล่ม มีกลอนเจด็และเก้าปะปนบ้าง แต่พยายามคมุโทนน�า้เสียงและจงัหวะ
ของค�าให้ร่ืนไหลเหมือนกบัแม่น�า้ ซึง่สาเหตุทีไ่ม่เอาฉนัทลักษณ์รูปแบบอืน่
มาใช้ เพราะค�านึงถงึน�า้เสียงและจงัหวะค�ามาประกอบ จงึเห็นว่ากลอนสุภาพ
นี้เหมาะที่สุดต่อการเล่าเรื่อง และแต่ละชิ้นงานเหมือนจิ๊กซอว์ที่เอามารวม
แล้วจะเห็นภาพเน้ือหาโดยรวมและเอกภาพในเล่ม เป็นที่พอใจ น่ีจึงเป็น

ที่มาของเบื้องหลังการท�างานของหนังสือเล่มนี้”

คุณรู้สกึอย่างไรบ้างกบัการได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียว?
“ต้องขอขอบคณุหลายๆ ส�าหรับคณะกรรมการพิจารณา 

ที่มองเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มน้ี...และขอบคุณสถาบัน
ลูกโลกสีเขียวทีส่นับสนุนงานเขียนทีมี่เน้ือหาสาระแบบน้ี

ให้ปรากฏข้ึนในสังคมไทยเรา...ด้วยความจริงใจครับ...
ฮักหลายและขอบคุณหลายๆ ครับ”

หนังสือรวมบทกวี “เพลงแม่น�า้” ผลงำนของ “โขงรัก ค�าไพโรจน์” เป็นหนังสืออกีเล่มหน่ึงทีไ่ด้รบัรำงวัลดีเด่น
รำงวัลลูกโลกสีเขียวครัง้ที ่18 ประจ�ำปี 2561 โดยควำมโดดเด่นของเน้ือหำสำระในเล่มน้ีนอกจำกจะมีควำมเป็น
เอกภำพทำงควำมคิดที่ว่ำด้วยเรื่องรำวของแม่น�้ำสำยต่ำงๆ ในภำคอีสำนแล้ว ยังถ่ำยทอดเรื่องรำวชีวิต  
ควำมเชือ่ ขนบประเพณ ีทีเ่ก่ียวพนักับชวิีตของผู้คนทีใ่ช้ชวิีตตำมรมิน�ำ้สำยต่ำงๆ ในภำคอสีำน รวมทัง้สะท้อน 
ให้เห็นปัญหำทีเ่กิดข้ึนผ่ำนกระบวนกำรเขียนในรปูแบบบทกวีได้อย่ำงดีเยีย่ม
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ศิลปะ - วรรณกรรม
• เรือ่ง : นิรนัศักด์ิ •#คนสำนฝัน

https://www.youtube.com/watch?v=UbseVFMuhu8
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