เรือ่ งจากปก

ส งทศวรรษ

คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน

06

วิถเี กือ้ กูลผูกพัน ดิน น�ำ้ ป่า

รางวัลลูกโลกสีเขียว

รวมพลังเปลีย่ นโลก

12

ภารกิจสีเขียว

สร้างสังคมและสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน

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

ขอบคุณ :
เจ้าของเรือ่ งทุกท่านทีไ่ ด้มาบอกเล่า
แบ่งปันประสบการณ์กัน นักเขียน
นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ชว่ ย
เปิดมุมมอง ความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ พ่อแม่พี่น้อง
ลูกๆ หลานๆ คนรักป่าและเครือข่าย
“ลูกโลกสีเขียว” ทัว่ ประเทศ ผูท้ ำ� หน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
แรงกาย แรงใจ และด้วยความมุง่ มัน่
เสมอมา
ออกแบบและจัดพิมพ์ :
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
จัดท�ำโดย :
สถาบันลูกโลกสีเขียว
อาคารส�ำนักงานใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
555 อาคาร 1 ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-537-2146, 02-537-1761
โทรสาร 02-537-3829
อีเมล greenglobe42@gmail.com
สนับสนุนการเผยแพร่โดย :
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

20 ปี เป็นเวลาไม่น้อยส�ำหรับ “การเดินทาง” รางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งถือ
ก�ำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพื่อน้อมน�ำคุณค่าของ
ผลงานอนุรักษ์ ในด้านต่างๆ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรง
เป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ และทรงจุด “พลัง” ให้คนทั้งชาติร่วมใจเปลี่ยนโลก
ให้ดีขึ้น
หากเปรียบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นดั่งชีวิตคนคนหนึ่ง ย่อมจะเห็นถึงการเติบโต พัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้ผูกพันคน
ดิน น�้ำ และป่า เข้ามาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เรียกว่า “ชุมชนลูกโลกสีเขียว” ที่เต็มไปด้วยคนเล็ก
คนน้อยจากทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ผู้ ได้อทุ ศิ ก�ำลังกายและก�ำลังใจทุม่ เทท�ำงานอนุรกั ษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสฉลองสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นับเป็นห้วงเวลาที่จะได้ทบทวนความทรงจ�ำ
ความประทับใจ และรอยทางที่ได้ก้าวผ่านมาร่วมกัน

2542

ปีแรกของการมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภายใต้
แนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด คนกับป่าผูกพัน
พึ่งพิง ดูแลปกป้อง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน” โดยมี
หัวข้อว่า “การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”
แบ่งประเภทผลงานชุมชน บุคคล และงานเขียน
มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง 11 รางวัล แต่ละ
ผลงานล้วนเป็น “นักคิด” ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
สังคมในระดับพืน้ ที่ สร้างพลังทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่คนรุ่นหลังจวบจนทุกวันนี้ อาทิ “พงศา
ชูแนม” ผู้ใช้แนวทาง “คนอยู่-ป่ายัง” หนุนเสริม
ชุมชนบริเวณลุ่มน�้ำหลังสวนให้เข้มแข็ง ชุมชน
บ้านห้วยหินลาดใน หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ
ที่เชียงราย ที่รักษาวิถีชีวิตอิงกับธรรมชาติ ส่งผล
ให้ผนู้ ำ� ชุมชน “พะตีปรีชา ศิร”ิ ได้รบั รางวัลวีรบุรษุ
ผู้รักษาป่า (Forest Hero) ในการประชุมของ
องค์การสหประชาชาติเรือ่ งป่าไม้ ทีเ่ มืองอิสตันบูล
ประเทศตุ ร กี ในปี 2556 และกลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์
และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน เจ้าของแนวคิด
“หยุ ด จั บ ร้ อ ย คอยจั บ ล้ า น” ที่ เ ป็ น ต้ น แบบ
การท�ำงานให้แก่หมูบ่ า้ นประมงตลอดแนวชายฝัง่
ทะเลของ จ.ตราด
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ในการประกวดในปีที่ 2 ได้เพิ่มรางวัล
“ประเภทกลุ่มเยาวชน” กลายเป็น 4
ประเภทผลงานคือ ชุมชน บุคคล กลุ่ม
เยาวชน และงานเขียน จุดเด่นของการ
อนุรักษ์ฯ คือแนวคิดลดการรบกวนป่า
โดยจ� ำ ลองป่ า มาไว้ ที่ บ ้ า นในรู ป ของ
“ป่าครอบครัว” เริ่มขยายผล เกิดผู้น�ำ
ที่มีบทบาท เช่น “พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว”
ขุนพลทางปัญญาแห่งเทือกเขาภูพาน
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอินแปง แหล่งเรียนรู้
เพื่อการพึ่งตนเองในภาคอีสานตอนบน
แนวคิดการสร้างป่าครอบครัว ผลิดอก
ออกผลทั่วแผ่นดินอีสานจนทุกวันนี้

2543
2557
การท� ำ งานที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การจัดการในระดับภูมิประเทศ หรือ
ระดั บ แลนด์ ส เคป เช่ น เครื อ ข่ า ย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำ
ต�ำบลห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นที่
ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นเขตอนุ รั ก ษ์ สมาชิ ก
เครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นปกาเกอะญอ
ร่วมกันก�ำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ และฟืน้ อัตลักษณ์ของแต่ละหมูบ่ า้ น
ในการสร้ า งอาชี พ เพื่ อ อยู ่ ร ่ ว มกั บ ป่ า
ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งกับรัฐ

มอบ “รางวัลเกียรติยศ” 2 รางวัล แด่
พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปูห่ งส์)
จ.สุรนิ ทร์ “พระผูส้ ร้างผืนป่า รักษาธรรม”
และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน

ปีนี้มีการปรับหัวข้อการประกวดเป็น
“การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ป่า” โดยใช้ชื่อหัวข้อนี้จนถึงปี 2546
และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการประกวดกว้างขวางขึ้น ในการ
ประกวดปีที่ 4 จึงเพิ่มผลงาน “ประเภท
ความเรียงเยาวชน” โดยมีรางวัลบุคคล
ทีส่ ำ� คัญคือ “นายดาบต�ำรวจวิชยั สุรยิ ทุ ธ”
ผู้ปลูกต้นไม้ด้วยสองมือกว่า 2 ล้านต้น
แห่งปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

2544
2556

2545
2555

ผลงานประเภท “รางวัล 5 ปี แห่งความ
ยั่งยืน” เปลี่ยนเป็น รางวัล “สิปปนนท์
เกตุทตั รางวัลแห่งความยัง่ ยืน” เพือ่ เป็น
อนุสรณ์ถงึ การจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์
เกตุ ทั ต ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง โครงการรางวั ล
ลูกโลกสีเขียว

2558-2559
ด้ ว ยภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกเหนื อ จาก
งานรางวัลลูกโลกสีเขียว คณะกรรมการ
สถาบันฯ จึงมีข้อสรุปว่าควรปรับระยะ
เวลาการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาผลงาน
ให้มากกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดช่วงเวลา
การมอบรางวัลเป็น 2 ปีต่อครั้ง โดยการ
ด� ำ เนิ น งานการพิ จ ารณารางวั ล ในปี
2558-2559 จัดมอบรางวัลฯ ครั้งที่ 17
ปลายปี 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาแห่ง
ความโศกเศร้ าอั นเนื่องจากการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
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การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในระดั บ โรงเรี ย น
ท� ำ ให้ มี เ ด็ ก และเยาวชนส่ ง ผลงาน
ความเรียงเยาวชนเข้าประกวดมากกว่า
300 ผลงาน ทัง้ นีเ้ หตุการณ์มหาอุทกภัย
ในปี 2554 ท�ำให้เห็นพลังของสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการสื่อ สารเพื่อ เตือ นภั ย
เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือและ
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ซึ่งกลุ่มผู้สร้าง
คลิป infographic รู้สู้! Flood ที่เผยแพร่
ทาง YouTube มียอด View กว่าล้านครั้ง
เป็นผู้ได้รับรางวัลประเภทสื่อมวลชน

2560-2561
สองทศวรรษแห่งการเดินทาง “รางวัล
ลู ก โลกสี เ ขี ย ว” และพิ ธี ม อบรางวั ล
ลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 18 รูปแบบของงาน
ภายใต้แนวคิด #พลังเปลี่ยนโลก เพื่อ
ฉายภาพสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในโลก
ปัจจุบนั และเส้นทางการเติบโตของรางวัล
ลู ก โลกสี เ ขี ย วในการท� ำ งานอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของภาคประชาชน สะท้ อ นผ่ า นคน
และชุมชนต้นแบบมากกว่า 700 ผลงาน
จากทุกรางวัลตลอดทีผ่ า่ นมา เป็นรางวัล
เชิดชูชมุ ชนทีส่ ามารถสร้างป่าชุมชนกว่า
2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ ยังร่วมบริหาร
จัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8
ล้านไร่ โดยที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชน
กว่า 8,000 หมูบ่ า้ น จัดท�ำป่าชุมชน รวมเป็น
เนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ ทั่วประเทศไทย
และมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ป่าต่อไป
ให้ได้มากที่สุด

ปั ก หมุ ด แนวคิ ด และการจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ปี นี้ ผ ลงานประเภทชุ ม ชน ชุ ม ชน
บ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่
เป็น “ต้นแบบ” ความส�ำเร็จที่ใช้การ
ท�ำงานร่วมกับท้องถิ่น และสร้างกลุ่ม
อาชีพรองรับการท่องเที่ยว

2546
2554
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาอนุรกั ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554
จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ
ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี

หัวข้อการประกวดปีนี้คือ “การอนุรักษ์
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าและน�ำ้ ” เป็นปี
ทีม่ องเห็นพัฒนาการของผลงานประเภท
กลุ่มเยาวชน ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมจาก
โรงเรี ย น และการรวมกลุ ่ ม กั น เอง
ในชุมชน โดยมีครอบครัวหรือผู้น�ำด้าน
อนุรักษ์ในพื้นที่ช่วยคนผลักดัน เยาวชน
นอกระบบโรงเรียนมีบทบาทสูงต่อชุมชน
และมักเติบโตมาเป็นผู้น�ำรุ่นต่อมา เช่น
กลุม่ รักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง กลุม่ เยาวชน
บ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี

ปรับหัวข้อการประกวดเป็น “คน นํ้า ป่า
วิถีพึ่งพาและผูกพัน” นอกจากนั้นยังได้
เพิ่มรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ “รางวัล
5 ปีแห่งความยั่งยืน” เพื่อให้ก�ำลังใจ
แก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 5 ปี
ขึ้นไป และยังคงท�ำงานอย่างเข้มแข็ง
มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการทีส่ ามารถ
เป็นองค์ความรู้ และอีกประเภทผลงาน
คือ รางวัลประเภทสื่อมวลชน เพื่อเป็น
ก�ำลังใจให้แก่คนท�ำงานสือ่ ด้านสิง่ แวดล้อม
โดยสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัลนี้คือชมรม
นั ก ข่ า วสิ่ ง แวดล้ อ ม สมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปรั บ หั ว ข้ อ การประกวด “วิ ถี พ อเพี ย ง
แบ่งปัน ผูกพัน คน นํ้า ป่า” สะท้อน
การน้อมน�ำศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์
ใช้กับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ มีผลงานการท�ำงานของชุมชน
ในเมื อ ง ซึ่ ง ไม่ มี พื้ น ที่ ป ่ า แต่ เ ป็ น พลั ง
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในเมืองตามบริบท
ของพื้นที่ เช่น ชุมชนวัดอมรทายิการาม
กรุงเทพฯ เป็นชุมชนริมคลองบางกอกน้อย
การท�ำงานของชุมชนในเมืองท�ำให้เกิด
การปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ประเภทชุมชน ท�ำให้มชี มุ ชนในเมืองทีเ่ ป็น
แบบอย่างในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน
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การแบ่ ง ประเภทความเรี ย งเยาวชน
ออกเป็นสองช่วงอายุ คือ อายุไม่เกิน
15 ปี กับอายุ 16-25 ปี เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่นักเขียน
รุ่นเยาว์

ปีนี้มีรางวัลพิเศษ 1 รางวัลที่มอบให้แก่
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การต้ น นํ้ า
ห้วยแม่พริก จ.ล�ำปาง เพื่อให้ก�ำลังใจ
แก่ ห น่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
เข้ ม แข็ ง และหลอมรวมกั บ ชุ ม ชน
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วในการปกป้ อ งพิ ทั ก ษ์
ผืนป่า

“หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว”
เพิ่มภารกิจในการท�ำงาน นอกเหนือ
จากการยกย่อง เชิดชู ให้ก�ำลังใจแก่ผู้
มี ผ ลงานอนุ รั ก ษ์ ก่ อ เกิ ด “สถาบั น
ลูกโลกสีเขียว” ด้วยภารกิจ 3 ประการ
คื อ (1) การประกวดรางวั ล ลู ก โลก
สีเขียว (2) การพัฒนาองค์ความรู้ และ
จรรโลงวัฒนธรรม และ (3) การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย

ผลงานรางวั ล ปี นี้ เ ห็ น ถึ ง การท� ำ งาน
เชิ ง เครื อ ข่ า ย ทั้ ง รู ป แบบเครื อ ข่ า ย
เชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และเชิงสังคม เช่น
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเทศบาลต� ำ บลปริ ก
จ.สงขลา ที่ จั บ มื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ เพือ่ วิจยั เรือ่ งขยะ น�ำมา
สู ่ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ดู แ ลลุ ่ ม น�้ ำ
คลองอู่ตะเภา และการสร้างป่าชุมชน
ในชานเมือง และชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู
อ�ำเภอนาโยง จ.ตรัง ที่ขยายเครือข่าย
การดูแลป่าสาคูไปยังกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มสตรี ท�ำให้สาคูฟื้นคืนชีวิต
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‘พลังเปลี่ยนโลก’ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

ในความรูส้ กึ ของคนเรา ดูเสมือนโลกนีแ้ บ่งออกเป็นสองพวก คือฝ่ายธรรมะ
กับฝ่ายอธรรม ผมมีจิตส�ำนึกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีอยู่ในตัวเราเอง เพราะมีสุภาษิต
บอกไว้ว่ามนุษย์คือผู้สร้างและผู้ท�ำลาย
โลกเราในอดีต ธรรมชาติมเี หลือเฟือเพราะจ�ำนวนประชากรมีไม่มากนัก เราก็อยู่
อย่างสุขสบาย แต่มนุษย์เพิ่มจ�ำนวนในอัตราทวีคูณขึ้น ตอนที่ประชากรน้อยกว่า
ดินน�้ำลมไฟ เราจึงอยู่ได้ ทุกวันนี้เราเจริญ ประชากรไทยกระโดดไป 70 ล้านคน
แต่ประเทศไทยไม่ได้ ใหญ่ตามปริมาณของคน มันเล็กลง จากป่าไม้ที่ถูกท�ำลาย
ดินน�้ำลมไฟถูกใช้ ไปอย่างชนิดไม่ระวังรักษาพัฒนาฟื้นฟูกลับมา มีแต่ท�ำลาย
วันนี้คนไม่ได้เห็น ‘ธรรมชาติ’ แต่เห็นเป็น ‘ทรัพยากร’ เมื่อเห็น
เป็นทรัพย์ ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้ ในขณะที่โลกร้อน ดินถูกท�ำลาย
ป่าถูกท�ำลาย แม่น�้ำเน่าไปเป็นสายน�้ำ เด็กรุ่นต่อไปที่รอรับมรดก
จากเรา เราจะใจด�ำพอจะส่งบ้านเมืองที่เต็มไปด้วย
มลพิ ษ ให้ เ ขาหรื อ เพราะฉะนั้ น อยู ่ ที่
ทางเลือกเราแล้วครับ ว่าจะเลือกเป็น
ธรรมะหรืออธรรม

วันนี้ UN ตั้ง Sustainable Development Goals–SDGs มี 17 ข้อให้เราปฏิบัติ
ก็ล้วนแล้วท�ำให้สิ่งที่เสียๆ ไปนั้นกลับมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ใช้เวลาเจ็ดสิบปีในการรักษาดินน�้ำลมไฟและฟื้นฟูสิ่งที่เสียไป ผมดีใจ
เหลือเกินที่ฝ่ายธรรมะ (โครงการลูกโลกสีเขียว) ได้ปรากฏกายขึ้น เป็นภารกิจหน้าที่
ที่จะท�ำงานกันทันกาลหรือไม่ ทันที่จะสร้างลูกโลกให้เป็นสีเขียวดังเดิม ผมมีจิตเวทนา
ลูกหลานของเราที่จะตามมารับมรดกที่เราท�ำลายอยู่ทุกวัน และสร้างกลับคืนมา
น้อยนิด จะทันกาลหรือไม่เราไม่รู้ แต่พลังอันน้อยนิดที่ตั้งชื่อไว้ว่า ‘พลังเปลี่ยนโลก’
เราก�ำลังรวบรวมประมวลพลังทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และหวังเหลือเกินว่า
จากวันนี้เป็นต้นไป พลังนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆ
สุดท้ายการรวมตัวของเราและความพยายามที่จะระดมให้มีมากขึ้นๆ แผ่ขยาย
ไปทั่ว ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มไว้แล้ว เรามีหน้าที่
สานต่อ คือการรักษาป่าดินน�้ำลมไฟให้คงอยู่ เพราะนี่คือชีวิตของเรา และเรา
จะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติด้วยมือได้ และมือของเราทั้งสองข้างรวมกันคือ
พลังที่จะรักษาแผ่นดินนี้ พลังที่จะพัฒนาฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมา เพื่อรักษา
แผ่นดินนี้ให้ลูกหลานของเราต่อไป

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเช่น “แม่เหล็ก” ทีด
่ งึ ดูดคนดีทมี่ ใี จอนุรกั ษ์เข้ามารวมกัน เปิดพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารแลกเปลีย่ นแบ่งปันเรือ่ งราว ความรู้ และประสบการณ์การท�ำงาน
ดูแลรักษาดิน น�้ำ ป่า ช่วยสร้างขวัญก�ำลังใจ รวมถึงแรงบันดาลใจ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพร้อมทีจ่ ะส่งพลังนี้
ต่อๆ ไปอีกในทศวรรษใหม่
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กิจกรรมชุมชน

• เรือ่ ง : พสธร สุวรรณเกษม •

วันชืน่ คืนสูเ่ หย้า
ชาวเราลูกโลกสีเขียว
งานพิ ธี ม อบรางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย วที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ ยกย่อง เชิดชู และให้กำ� ลังใจแก่ผทู้ ำ� งานอนุรกั ษ์ ซึง่ ไม่เพียงแต่
ได้รว่ มชืน่ ชมยินดีกบั ผู้ได้รางวัลในปีนนั้ ๆ ยังเป็นการกลับมารวมกัน
หรือ “คืนสูเ่ หย้า” ผูท้ เี่ คยได้รบั รางวัลในอดีตย้อนหลังไปถึงปีแรก
ยิง่ งานพิธมี อบรางวัลฯ ครัง้ ที่ 18 นี้ ยังเป็นโอกาสพิเศษแห่งการ
เดินทางยาวนานสองทศวรรษ นับแต่รางวัลลูกโลกสีเขียว ถือก�ำเนิดขึน้
เมื่อปี 2542 เพื่อนร่วมทางสายนี้สะท้อนความในใจบางส่วนเสี้ยว
ซึง่ อาจแทนความรูส้ กึ ของใครอีกหลายๆ คน เมือ่ ย้อนระลึกถึงรางวัล
แห่งความภาคภูมใิ จนี้
สมบัติ แก้วทิตย์ จ.น่าน
“รางวัลลูกโลกสีเขียวท�ำให้มีก�ำลังใจ สิ่งที่เราท�ำมีคนเห็นคุณค่า การท�ำงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่ได้สร้างก�ำไรในรูปของเงิน ดังนั้นการสนับสนุนจากบริษัทขนาดใหญ่
จึงเหมือนกับช่วยคนท�ำงานให้มีหลักยึด มีที่พึ่ง เคยคิดว่าโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว
ท�ำได้สกั 6-7 ปี ก็คงจะปรับเปลีย่ นไปเป็นโครงการอืน่ แต่มาถึงวันนี้ 20 ปีแล้ว บอกถึง
ความตั้งใจจริงจัง เป็นการเติบโตแบบพัฒนา คล้ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณค่ามหาศาล
ค่อยๆ ไปอยู่ในใจคน เป็นสิ่งที่ทำ� ให้ลูกโลกสีเขียวต่างจากรางวัลอื่นๆ ที่เมื่อได้รับแล้ว
ก็อาจจะจบไป แต่รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลที่มีชีวิต ปลุกจิตใจและจิตวิญญาณ
เป็นก�ำลังใจให้แก่คนรักษาป่าอยู่เสมอ”
“เขียนเพลง บรรเลงศิลป์”
สมบัติ แก้วทิตย์ บุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2548
ชื่อสมบัติ แก้วทิตย์ คนไม่คุ้นหู แต่ถ้าเอ่ยชื่อ “ดอนผีบิน”
รุน่ เก๋าพยักหน้า เพราะการน�ำเสนอสถานการณ์สงิ่ แวดล้อม
ผ่ า นบทเพลงแนวเฮวี่ เ มทั ล สวนทางกั บ บุ ค ลิ ก นิ่ ง สงบ
ในฐานะครูสอนศิลปะทีป่ ลูกต้นไม้ในใจเด็กมานานกว่า 20 ปี

ศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ และวิทวัส สุรนิ ทร์วงค์
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่
“ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการ
พอมี พอกิน พอใช้ มาสร้างกิจกรรมให้แก่นกั เรียน เช่น การปลูกผัก
การท�ำนา แล้วน�ำผลผลิตทีไ่ ด้มาประกอบอาหารกลางวันให้นกั เรียน
การได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นแรงกระตุน้ ให้นกั เรียนมีกำ� ลังใจ
ท�ำงาน และส่งต่อความรู้ให้รนุ่ ต่อๆ ไปแบบพีส่ อนน้อง และชักชวน
พีๆ่ น้องๆ มาร่วมกันท�ำงาน หลายคนอยากเป็น ‘เด็กสวนเกษตร’ นะ
เพราะได้ชื่อว่าเป็นคนรักธรรมชาติและรักษ์โลก”
“บ่มเพาะเยาวชนเข้มแข็งให้สงั คมชนบท”
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กลุม่ เยาวชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 17 พ.ศ. 2559
ฐานรากส�ำคัญของการรักษาสิง่ แวดล้อม คือการสร้างคนให้มจี ติ อาสา มีใจรักธรรมชาติ
พึ่งพาตนเองได้ นี่คือภารกิจของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา
ในการ “เตรียม” เด็กๆ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่ชุมชนบ้านเกิด ซึ่งมาจาก
หลากหลายวัฒนธรรมถึง 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ในชุมชนพื้นที่สูงและพื้นราบในภาคเหนือ
วิฑรู หนูเสน จ.พัทลุง
“ตอนได้รับรางวัลตื่นเต้นมาก สื่อมวลชนให้ความสนใจน�ำเรื่องราว
ไปเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ ปีต่อๆ มา ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธี
มอบรางวัลก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการได้เห็นพลังงานของ
เครือข่ายลูกโลกสีเขียวทีย่ งั เหนียวแน่น ไม่คลอนแคลน ทุกๆ คนล้วน
มีความสามารถ มีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ผมเชื่อว่าคน
ส่งเสริมป่า ปลูกป่า รักษาต้นไม้ เป็นมงคล คนสร้างป่ามีแต่คุณ”
“ฟืน้ ป่ายาง…สูก่ ารอนุรกั ษ์ดนิ นํา้ ป่า”
วิฑรู หนูเสน บุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 12 พ.ศ. 2553
หลังจากบวช 18 พรรษา วิฑรู หนูเสน ลาสิกขาบทเพือ่ กลับมาช่วยพ่อแม่ทำ� นา และเผชิญ
กับค�ำถามทีต่ อบยากทีส่ ดุ ว่าเพราะเหตุใดเกษตรกรไทย รวมทัง้ พ่อแม่จงึ ยากจนข้นแค้น
จึงเริ่มหาทางแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่พบว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคือทางรอด
ความเชื่อนี้ท�ำให้เกิดการค้นหารากเหง้าความคิดดั้งเดิม น�ำมาสู่การฟื้นสวนยางเก่า
ให้เป็น “สวนศรัทธาธรรม” ที่กิน ที่อยู่ ที่กลายเป็นป่าผืนหนึ่งของพัทลุง
เกริกฤทธิ์ ฉลาดเจียม และชลสิทธิ์ เมนประสาท
สมาชิกกลุม่ ลูกขุนน�ำ้ จ.นครศรีธรรมราช
“ปีที่กลุม่ ได้รบั รางวัล พวกเราสองคนยังเด็กอยู่ ตอนนีร้ นุ่ พีโ่ ตแล้วก็แยกย้ายไป เป็นรุน่
พวกเราที่สานต่องาน เราท�ำอะไรหลายอย่าง เช่น จัดนิทรรศการ การแสดงหุ่นเงา
เกี่ยวกับปัญหาขยะวิถีชุมชน การใช้สื่อรูปแบบนี้จะเข้าถึงเด็กๆ ง่าย เรายังท�ำร้านค้า
‘ลูกขุนน�้ำคาเฟ่’ ขายน�้ำชาและโรตีเพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม และแบ่งเบาภาระครอบครัว
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องท�ำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี พวกเราจะส่งต่อ
การท�ำงานแบบนี้ต่อไป”
“สืบสานส�ำนึกรักบ้านเกิด”
กลุม่ ลูกขุนน�ำ้ ต.ก�ำโลน อ.ลานสก จ.นครศรีธรรมราช
กลุม่ เยาวชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 15 พ.ศ. 2556
ณ ที่นี่ เราจะกอดคอกันท�ำดี นี่คือคติประจ�ำกลุ่มลูกขุนน�้ำ ลูกหลาน
ชาวต้นน�้ำคีรีวงที่เคยถูกภัยพิบัติจนชุมชนแทบล่มสลาย แต่คนคีรีวง
สามารถฟืน้ กลับด้วยจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง และส่งต่อหัวใจแกร่งให้แก่ลกู หลาน
ด้วยส�ำนึกรักบ้านเกิด

สมบัติ ท้าวสาบุตร ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
“ปีที่ได้รับรางวัล เป็นช่วงของการต่อสู้ พวกเราไม่มีทุนเลย แต่ถึงไม่มีทุนเราก็สู้ รางวัล
ลูกโลกสีเขียวคือความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราท�ำไม่สูญเปล่า มีคนเห็นคุณค่า มีก�ำลังใจที่จะ
ท�ำงานต่อ การได้รับรางวัลเหมือนช่วยต่อลมหายใจให้พวกเรา และเป็นแรงกระตุ้นให้คนรู้
ว่าสิ่งที่เราต่อสู้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ยืนยันความจริงว่าสิ่งที่ท�ำมาถูกต้อง ถูกทาง การได้มาเห็น หงษ์พชิ ชา โตนวุธ บุตรสาวของนายพิทกั ษ์ โตนวุธ จ.พิษณุโลก
คนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัล และการพบปะของเครือข่ายทุกๆ ปี ยิง่ สร้างก�ำลังใจว่ามีผคู้ นทีต่ อ่ ยอด “ภูมิใจที่พ่อได้รับรางวัล พ่อเสียตั้งแต่หนูอายุแค่ 9 ขวบ วันนี้หนูเป็นตัวแทนของพ่อ
ท�ำงาน มีพลัง เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน สานต่องานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
เพื่อเรียนรู้งาน เพื่อสืบสานความมุ่งมั่นของพ่อ ดีใจที่มีหน่วยงานใหญ่ๆ ให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ มีงานดีๆ อย่างนี้ให้แก่ประเทศ”
“อนุรกั ษ์แบบมีหลักการ ใช้งานวิชาการรองรับ”
ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
“วีรบุรษุ เขตป่าฝน” นายพิทกั ษ์ โตนวุธ
ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 12 พ.ศ. 2553
บุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 9 พ.ศ. 2550
ชาวบ้านช่องสาริกาเคยคิดว่างานอนุรกั ษ์เป็นเรือ่ งไกลตัว จนเมือ่ โรงงานระเบิดหินมาขอ
นักกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านคัดค้านการเข้ามาของโรงโม่หินในพื้นที่บ้านชมพู ต.ชมพู
สัมปทานเขาเอราวัณ เกิดการรวมตัวคัดค้าน แสวงหาข้อมูลวิชาการเพื่อใช้ในการ
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และการเรียกร้องสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ ที่
ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค้นพบหลักฐาน
อย่างเท่าเทียม 17 พฤษภาคม 2544 ขณะน�ำชาวบ้านยืน่ เรือ่ งขอเป็นกรรมการร่วมตรวจสอบ
ทางประวัตศิ าสตร์ ซากดึกด�ำบรรพ์ พรรณพืชและพันธุส์ ตั ว์เฉพาะถิน่ ทีแ่ สดงถึงคุณค่า
เอกสารสิทธิที่ดินโรงโม่ พิทักษ์ โตนวุธ ถูกลอบยิงเสียชีวิต ปิดฉากต�ำนานบัณฑิต
อัตลักษณ์ สามารถระงับโครงการระเบิดหินและประกาศให้เขาเอราวัณเป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
นักอนุรักษ์ผู้ฝันว่าจะตั้งส�ำนักงานนักกฎหมายเพื่อคนจน
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ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ
โรงเรียนเวียงเจดีย์ วิทยา จ.ล�ำพูน
เริม่ ต้นจากการไปเข้าค่ายอนุรกั ษ์ธรรมชาติแล้วน�ำความรูม้ าถ่ายทอด
และทดลองท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน ตั้งชุมนุมนักสื่อ
ความหมายธรรมชาติ มีการส�ำรวจความหลากหลายของพืชพันธุ์
ในโรงเรียน การบรรยายและให้ความรูเ้ รือ่ งธรรมชาติ การจัดกิจกรรม
ค่าย การท�ำฝายชะลอน�ำ้ เพือ่ ฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้ ที่สำ� คัญคือเป็นนักสื่อสาร
กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวต่อปัญหาแม่น�้ำลี้เน่าเสีย โดยใช้บทเพลง
เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น

ชุมนุมนักสื่อ
ความหมาย
ธรรมชาติ

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความพอเพียง โรงเรียนนางัว
ราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
ภายใต้ชื่อย่อเก๋ๆ ในภาษาอังกฤษว่า
“SOS” หรือ “Seed of Sufficiency”
เด็กเรียนรู้และมีส�ำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ ด้วยการ
ช่วยกันรักษากุดเลาะกุดกว้าง แหล่งน�ำ้
ที่ อุ ด มไปด้ ว ยปลาและสั ต ว์ น�้ ำ ตาม
ธรรมชาติ เป็นหลักประกันความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า อนุรักษ์ป่าชุมชน
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
กลุ่มนักเรียนที่ช่วยกันรักษา “ปรงตากฟ้า” ไม้เฉพาะถิ่นและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บนป่า
เขาพุล�ำไย ความเอาจริงเอาจังและตั้งใจของเด็กๆ ส่งแรงกระเพื่อมต่อไปถึงชุมชน
ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการจัดท�ำป่าชุมชนเขาพุล�ำไย
กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า

โรงเรียน
ประชาพัฒนา
วิทย์ จ.ราชบุรี

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์
ภูมินิเวศ
ลุ่มน�้ำคลองยัน

พลังเล็กเปลี่ยนโลก

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 18 ประเภทกลุ่มเยาวชน ได้แสดงให้เห็นถึง
“พลั งเล็ ก ๆ” ที่ มี ส ่ ว นร่ ว ม ในงานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า
โดยช่วยต่อเติมความหวังและก�ำลังใจว่า จะยังมีคนรุ่นต่อๆ ไปสานต่องานอนุรักษ์
อย่างไม่มีสิ้นสุด
จากผลงานทั้งหมดในครั้งนี้เห็นถึงก�ำลังส�ำคัญ ในการสนับสนุนงานและกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน คือผู้ใหญ่
ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เด็กเอง ไม่วา่ จะเป็น คุณครู ผูป้ กครอง และแกนน�ำในชุมชน กระทัง่ เป็นผูเ้ คยได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว
ยังคงท�ำหน้าที่ด้วยความเสียสละในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
แรงจูงใจในการท�ำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนยังมาจากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ไฟป่า
น�้ำแล้ง แม่นำ�้ เน่าเสีย ป่าเสื่อมโทรม พันธุ์พืชท้องถิ่นเสี่ยงสูญพันธุ์ ขณะที่บางกลุ่มเริ่มจากการแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น
ในชุมชนที่ติดเกม ซิ่งรถ และใช้สารเสพติด ให้หันมาร่วมท�ำกิจกรรมและใช้กระบวนการของงานอนุรักษ์
มาดึงความสนใจพวกเขาเหล่านัน้ ไปสู่การท�ำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชน
ปัจจัยทีส่ ร้างให้เกิดความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญคือความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของแกนน�ำ หรือผูน้ ำ� กลุม่ ดังจะเห็นว่าหลายผลงาน
มีการสืบทอดกิจกรรมรุน่ ต่อรุน่ เช่น การมีสว่ นร่วมท�ำกิจกรรมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นการปลูกป่า
การท�ำฝายชะลอน�ำ้ การท�ำแนวกันไฟ หรือมีประสบการณ์รว่ มต่อสูค้ ดั ค้านการสร้างเขือ่ นกับผู้ใหญ่ในชุมชน จนเกิด
เป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายในการท�ำงานอนุรักษ์
หลายกลุ่มท�ำกิจกรรมกับรุ่นพี่ในโรงเรียนจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตาม
สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงยังมีการน�ำเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหม่ๆ เข้ามาใช้สร้างกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และทันต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหา
จึงขอแสดงความยินดีกบั พลังเล็กๆ ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ไปในแผ่นดินนี้ ทุกคนคือผูส้ ร้าง
การเปลี่ยนแปลง เป็นความหวัง และแรงบันดาลใจให้ส่งต่อไปยังผู้คนและ
ชุมชนมากมาย หันมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรดิน น�ำ้ ป่า ของเรา นับเป็นส่วนหนึง่
ของพลังเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง
กลุ่มเยาวชนต้นกล้า

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนล�ำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ผู้ส�ำรวจและรักษา “ว่านจูงนาง” กล้วยไม้ดินชนิดหนึ่ง
โดยน�ำมาขยายพันธุ์ในโรงเรียน และน�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์โพน
หรือจอมปลวก ซึง่ เป็นถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามหัวไร่ปลายนา นอกจากนี้
ยังได้บรู ณาการในสาระการเรียนรู้ สร้างสรรค์เพลง “ล�ำดวน
ครวญนาง” และ “จูงนางของฉัน” มาขับร้องร่วมกัน
กลุม่ เยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
ก่อเกิดจากลูกหลานสมาชิกกลุม่ เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ ต�ำบล
ศรีแก้ว ทีต่ ดิ ตามพ่อแม่ขนึ้ ไปช่วยงานอนุรกั ษ์บนป่าต้นน�ำ้ ห้วยล�ำโพงตอนบน
ประสบการณ์ครั้งนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มรุ่นลูก
เพื่อสืบทอดงานของรุ่นพ่อแม่ กิจกรรมเด่นของกลุ่มคือการเพาะพันธุ์
ต้นจันผาที่มีเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเป็นไม้ที่เหมาะจะปลูกและขยายพันธุ์
เพื่อเป็นแนวกันไฟป่า ปัจจุบันปลูกแล้ว 200,000 ต้น

เมล็ดพันธุแ์ ผ่นดิน

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง

กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์
ภูมินิเวศ ลุ่มน�ำ้ คลองยัน
จ.สุราษฎร์ธานี
เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของเยาวชน
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ซึ่งมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมกับคน
รุ ่ น พ่ อ แม่ ใ นการเคลื่ อ นไหวคั ด ค้ า น
การสร้างเขื่อนแก่งกรุง สมาชิกกลุ่ม
มี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ท� ำ กิ จ กรรมที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้งงานอนุรักษ์ จรรโลง
วั ฒ นธรรม และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ
งานเด่นคือการท�ำค่ายเยาวชนร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึง่ จัดต่อเนือ่ ง
ทุกปี จุดประกายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
ความส�ำคัญของลุม่ น�ำ้ คลองยัน การพึง่ พา
อาศัยและการปกปักรักษา

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
จ.ราชบุรี
สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จนได้รบั ค�ำชมให้เป็น “ต้นแบบ”
โรงเรียนสร้างชีวิต เพราะเด็กๆ
ไม่ได้แค่ “ความรู”้ แต่พร้อมไปด้วย
ทักษะในการใช้ชวี ติ สามารถสร้าง
อาชีพและพึง่ พาตนเองได้ จากฐาน
การเรียนรูใ้ นโรงเรียนทีม่ ที งั้ แปลงผัก
เล้าไก่ โรงเลี้ยงหมู โรงเพาะเห็ด
บ่อเลี้ยงกบ และบ่อเลี้ยงปลา

กลุม่ ยังยิม้ (Young Smile) จ.นราธิวาส
ตั้งชื่อจากค�ำว่า “Young” ที่หมายถึงหนุ่มสาว และ
“ยิ้ ม ” หรื อ “Smile” หมายถึ ง หนุ ่ ม สาวที่ มี
ความสุ ข มี ชี วิ ต ด้ ว ยการแบ่ ง ปั น เอื้ อ เฟื ้ อ ต่ อ กั น
ดุจพี่น้อง และสามารถท�ำงานสร้างสรรค์ภ ายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการน�ำของนายนูรฮีซาม บินมามุ อดีตครูทคี่ นื สู่
บ้านเกิด และต้องการดึงเด็กวัยรุน่ ในหมูบ่ า้ นทีต่ ดิ เกม
ซิ่งมอเตอร์ ไซค์ม าท� ำ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์
จัดกิจกรรมค่ายในป่า ขยายผลเป็น “ยังยิ้มสัญจร
โรงเรียน” ภายใต้กจิ กรรม “ร่วมเล่น เรียนรู้ แบ่งปัน”
ใช้ทักษะด้านการสื่อสารสื่อคุณค่าป่าฮาลา-บาลา กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile
)
แก่สังคม หนุนเสริมกลุ่มในการท�ำโรงเรียนชาวนา
ฟื้นนาร้าง การปลูกผักสวนครัว
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ค�ำตอบทีห่ มูบ่ า้ น
#คน-ดิน-น�ำ้ -ป่า

• เรือ่ ง : สมชาย ธาราวัฒน์ •

ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18
ประเภทชุ ม ชน ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความพยายามที่ แ ต่ ล ะชุ ม ชนได้ ทุ ่ ม เท
เพื่ อ ปกปั ก รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
ดิน น�ำ้ ป่า มีผนู้ ำ� ชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจ
สานพลังคนในชุมชนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการคุ ก คามและเบี ย ดเบี ย น
ธรรมชาติ เปลี่ยนวิธีการผลิตจากใช้สารเคมีไปสู่
เกษตรอินทรียม์ ากขึน้ สร้างนวัตกรรมการจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้
ยั ง เห็ น ถึ ง ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ
องค์ ก รภาครั ฐ ในลั ก ษณะการร่ ว มกั น จั ด การ
วางแผน พั ฒ นา และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ มีรูปแบบการอนุรักษ์ใหม่ๆ ที่สร้าง
ความร่วมมือของผู้คนหลากหลาย กระจายพื้นที่
ปลูกต้นไม้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว ทัง้ แปลงเล็ก แปลงใหญ่
สร้างป่าขนาดย่อม

คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน
วิถีเกื้อกูลผูกพัน ดิน น�้ำ ป่า
ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพสะท้อนของการอยูร่ ว่ มกันอย่างปรองดองสมานฉันท์
ของคนหลากหลายเชื้ อ ชาติ แ ละความเชื่ อ ซึ่ ง มี ทั้ ง ผู ้ ค น
ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และกลุ่มที่นับถือผี ผู้น�ำคือ
พระนิพนธ์ สันตจิตโต มีบทบาทส�ำคัญ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง แก้ปญ
ั หาความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม
ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
และศีลธรรมด้วยกระบวนการเรียนรูธ้ รรมชาติศกึ ษาในพืน้ ที่
จ.เชียงใหม่
เป็นตัวอย่างของชุมชนทีม่ กี ารแก้ปญ
ั หาอย่างมีสว่ นร่วม 6 ฐาน ได้แก่ หลักการท�ำดี การมีสัมมาอาชีพ การอนุรักษ์
ด้วยชาวบ้านรวมตัวกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ ทรัพยากรธรรมชาติ การออม การสืบสานวัฒนธรรม และ
(คกน.) เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาชุมชนดั้งเดิมที่ตั้ง สุขอนามัยชุมชน
ถิน่ ฐานท�ำกินบนพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ กระทัง่ ได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ
ท�ำกิน โดยร่วมกันจัดการป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ ชุมชนบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังทอง จ.ตาก
ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า
อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประสานกับภาคีภายนอกในการบริหารทรัพยากรน�้ำ ซึง่ ได้รบั การประกาศให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ และมอบเอกสาร
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน�ำ้ ป๋าม และสร้างฝายภูมิปัญญา สิทธิท�ำกิน สปก. 4-10 ซึ่งผู้น�ำขณะนั้นได้ขอความร่วมมือ
ผสมผสานเทคนิคใหม่ นับเป็นชุมชนที่มีการเรียนรู้ ปรับตัว กันพื้นที่ สปก.ฯ ที่ได้รับ จัดท�ำป่าชุมชนเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
กว่า 500 ไร่ เก็บไว้เป็นป่าสร้างน�้ำ และการใช้ประโยชน์
และใช้วิธี “หันหน้าเข้าหากัน”
สาธารณะ พัฒนากลไกการอนุรักษ์ป่าโดยการรวมกลุ่ม
และคณะกรรมการป่าชุมชนท�ำกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้เสริม
เฝ้าระวังการบุกรุก นอกจากนี้ผู้นำ� และหน่วยงานรัฐท้องถิ่น
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ โดยการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม เพื่อลดการพึ่งพาป่า
ชุมชนทีไ่ ด้รบั รางวัลปีนมี้ ที งั้ สิน้ 7 ชุมชน นับเป็นต้นแบบ
ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเป็นทั้งก�ำลังใจและแรงบันดาลใจ
ส่งต่อแก่ผู้คนและชุมชนต่อไปอีกจ�ำนวนมาก ขอแสดง
ความยินดีกบั ทุกชุมชนทีไ่ ด้รบั รางวัล ขอบคุณความเสียสละ
ที่ทุ่มเทจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์
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สมาคมคืนรากแก้วสูด่ นิ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
กลุ่มนักธุรกิจในสภาหอการค้าจันทบุรีเริ่มตระหนักถึง
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะ
ขาดแคลนน�้ำจากการท�ำ “สวนผลไม้” ที่ดึงน�้ำใต้ดินมาใช้
ในปริมาณมาก และไม่มรี ากแก้วรักษาความชุม่ ชืน้ ไว้ น�ำไปสู่
การชักชวนผูค้ นมาช่วยกันปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ รี ากแก้วในทีด่ นิ
ของตน ยืนยันความจริงว่า “รากแก้วช่วยฟื้นฟูตาน�้ำ ให้ดิน
อุ้มน�้ำ ให้มีน�้ำในบ่อน�ำ้ ให้มีน�้ำในแม่น�้ำ” ขยายความคิดและ
พื้นที่จากต่างคนต่างปลูกในที่ดินส่วนตัว ขยายและกระจาย
ต่อไปสู่ป่าต้นน�ำ้ ชุมชน วัด โรงเรียน และค่ายทหาร
ชุมชนพุนำ�้ ร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
หลังชุมชนได้ร่วมกันคัดค้านสัมปทานการท�ำเหมืองหิน
งานฟืน้ ฟูได้เริม่ ต้นขึน้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดพุนำ�้ ร้อนเป็นเสาหลัก
วางแนวทาง “สภาชุมชนพุน�้ำร้อน” เป็นองค์การบริหารงาน
และตัง้ คณะกรรมการป่าชุมชนเพือ่ เคลือ่ นงานในแต่ละหมูบ่ า้ น
ท�ำการท่องเที่ยวที่อิงกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพืน้ ทีค่ วบคูก่ บั การท�ำงานอนุรกั ษ์ สร้างความมัน่ คง
ทางอาหารด้วยการท�ำนาส่วนกลาง ธนาคารข้าว ให้ผยู้ ากไร้
ได้ยมื ไปกิน และคืนกลับช่วงฤดูกาลทีม่ รี ายได้จากการเก็บหา
ของป่า (เห็ดและหน่อไม้)
ชุมชนบ้านพลวง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ก ว่ า 40 ปี ตั้ ง แต่ ยุ ค นิ ค ม
สร้างตนเอง การสัมปทานไม้ การบุกรุกจับจองที่ดินท�ำกิน
กระทัง่ สามารถขอคืนผืนป่าและน�ำมาจัดท�ำป่าชุมชน 2,700 ไร่
เป็น บทเรี ยนในการบริ หารจั ดการป่ า มี การสร้ า งคลอง
รอบผืนป่าเพื่อก�ำหนดแนวเขตป่า ลดปัญหาไฟไหม้ป่า
ป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ และรักษาพืชน�ำ้ รวมทัง้
จัดสรรทีด่ นิ รอบอ่างเก็บน�ำ้ ให้แก่ผไู้ ร้ทดี่ นิ ท�ำกินได้ใช้ปลูกผัก
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินที่สอดคล้องกับการท�ำกิน

บ้านไสใหญ่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ชุมชนนักต่อสู้ในหลายเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ หรือแม้แต่การรับมือ
กับภัยพิบัติ เมื่อเหตุการณ์ปกติ ชุมชนมีการฟื้น “ป่าไส”
(เป็นภาษาถิ่นทางใต้ หมายถึงป่าที่มีการถางท�ำไร่มาแล้ว
และปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ จ นมี ไ ม้ รุ ่ น ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นมากเป็ น
ไม้เนือ้ อ่อน) ในพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารตัง้ ธรรมนูญหมูบ่ า้ นเพือ่ บริหาร
จัดการป่าชุมชน มีการใช้อาชีพเลี้ยงผึ้งเป็นเครื่องมือในการ
อนุรกั ษ์ ลดการใช้สารเคมีกำ� จัดแมลงในการเกษตร เพือ่ เพิม่
ประชากรผึ้ง เกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน�้ำผึ้ง ชุมชนมีการเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานในสวนยางและปาล์มน�ำ้ มัน
โดยนอกจากชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว
ในแต่ละปีแล้ว หากชุมชนนั้นได้ด�ำเนินงานอนุรักษ์ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณารางวัล
“สิปปนนท์ เกตุทตั รางวัลแห่งความยัง่ ยืน” ซึง่ “ความยัง่ ยืน”
เป็นการจัดการ ด�ำเนินการ และพัฒนาการท�ำงานอนุรักษ์
ที่ เ หมาะสมกั บ เวลา โดยเฉพาะสภาวะ
ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ส่วนร่วม ตั้งกองทุนจัดการน�้ำ มีการท�ำงานในลักษณะ ให้พื้นที่ก ารท� ำ งานอนุ รั ก ษ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ การท� ำ มาหากิ น
จัดการร่วม (Co-Management) ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และ เช่น การรักษาโคกให้เป็นแหล่งหญ้าส�ำหรับเลี้ยงควาย
เป็นแบบอย่างในการปรับตัวได้จากผลกระทบการสร้างเขือ่ น
หน่วยงานภายนอก

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ให้ความเห็นว่า “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนต้องปรับตัวไม่หยุดนิ่ง เพราะทุกอย่าง
รวมถึงระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ทั้งที่อาจเกิดจากมนุษย์
หรือเกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง
น�้ำท่วม ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการรู้จักท�ำไป เรียนรู้ไป
เรียกว่าการจัดการที่มีพลวัตร (Dynamic Management)
ท�ำไปปรับไป ติดตามตลอดเวลา ความร่วมมือ รู้จักสร้าง
หุ้นส่วน (Partnership) ท�ำงานร่วมมือกัน ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ท�ำงานเป็นพันธมิตรกับรัฐส่วนกลาง และท้องถิน่ เป็นเกณฑ์
หรือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของความยั่งยืน”
ในปีที่รางวัลลูกโลกสีเขียวเดินทางมาถึงสองทศวรรษ
มีชุมชนที่ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความ
ยั่งยืน” รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน ดังนี้

กลุม่ อนุรกั ษ์และชมรมน�ำเทีย่ วพืน้ บ้านสลักคอก
ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
การรวมกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านประมงเล็กๆ จัดตั้ง
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ชู จุ ด ขายเรื่ อ ง
“ความเงี ย บ” รายได้ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมาย หากเป็ น การ
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ป่าชายเลนและรักษาอาชีพประมง
พื้นบ้านร่วมกันของชุมชน ผลก�ำไรได้รับการปันผลแก่
สมาชิกและคืนกลับเป็นสวัสดิการ นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนด
ปิดอ่าว 6 เดือน เพือ่ ไม่ให้กระทบกับสัตว์นำ�้ ในช่วงฤดูวางไข่
และสัตว์น�้ำวัยอ่อนในการเจริญเติบโต รวมถึงการห้ามใช้
เครื่องมือท�ำประมงบางประเภท

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนามาแต่ในอดีต ตั้งแต่
การหยุดปลูกฝิน่ การท�ำไร่หมุนเวียนไม่ขยายพืน้ ที่ ฝ่ากระแส
กดดันการย้ายคนออกจากป่า พิสูจน์แนวทางคนอยู่ร่วมกับ
ป่าได้ ท�ำกิจกรรมฟื้นฟูป่า ปลูกพืชอาหารและพืชรายได้
แทรกในป่า เช่น กาแฟ เนียง และไผ่ ท�ำงานร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช จ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามภูมิปัญญาแบ่งเป็น 9 ประเภท สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท�ำเกษตรแบบประณีต ปลูกผสมผสาน ลดการใช้
สารเคมี พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่าย และมีตลาดดอยมูเซอ
รองรับสินค้าเกษตรชุมชน

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก
อ.แม่พริก จ.ล�ำปาง
ชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก ท�ำให้
มี พ้ื น ที่ ท� ำ กิ น ไม่ ม าก ชุ ม ชนใช้ ห ลั ก เกษตรทฤษฎี ใ หม่
มาจัดการตนเอง ไม่เพิ่มการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาท�ำ
เกษตรผสมผสาน ศึกษาและใช้งานวิจยั เรือ่ งการเลีย้ งอึง่ ทีอ่ งิ
กับการรักษาป่า น�ำมาสูก่ ารเพาะและขยายพันธุอ์ งึ่ ช่วยสร้าง
รายได้เพิ่ม ฟื้นป่า แก้ปัญหาน�้ำแล้งและน�้ำไม่เพียงพอ
ถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำป่าชุมชนไปสู่ชุมชนข้างเคียง
จนสามารถสร้างป่าชุมชนได้เพิม่ อีก รวมพืน้ ทีก่ ว่า 20,000 ไร่

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร
ต.ล�ำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นหนองยาง
ใช้ป่าเป็นห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ เกิดความคิดที่จะดูแล
รักษาป่าอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมกับผู้น�ำชุมชนที่อยู่รอบป่า
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร ท�ำกิจกรรม
หลากหลาย ทั้งการส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลสัตว์ป่า ไม้ยนื ต้น
ผักพื้นบ้าน ผลไม้ป่า สมุนไพร และเห็ด สร้างเป็นสถานี
เรี ย นรู ้ ป ่ า 12 สถานี ซึ่ ง แบ่ ง ตามถิ่ น ที่ อ ยู ่ (Habitat)
ของสิ่งมีชีวิต ความเข้าใจเรื่องถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืช
ในป่า สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ท�ำการท่องเทีย่ วชุมชนนัง่ เกวียนเทีย่ วป่าตามแบบ “นายฮ้อย”

ชุมชนบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
พื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ ท�ำให้ต้องย้ายบ้านขึ้นสู่ที่สูง
การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบ้านท�ำเป็นสวน ห่างออกไปเป็น
พืน้ ทีน่ า และยังปลูกข้าวไร่ในทีส่ งู เพือ่ ลดความเสีย่ งหากเกิด
น�้ำท่วมข้าวในที่ลุ่มเสียหาย ชุมชนประสบกับปัญหาน�้ำแล้ง
น�ำไปสู่การบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ จัดท�ำกติกาใช้น�้ำอย่างมี

ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยางเพื่อแผ่นดินแม่
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ชุ ม ชนร่ ว มกั น ดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ่ า โนนยาง
ซึ่ ง เป็ น ระบบนิ เ วศแหล่ ง ชุ ่ ม น�้ ำ ขนาดใหญ่ มี ทั้ ง ป่ า
หย่อมต้นไม้ นาข้าว บุ่ง กุด จึงมีความหลากหลาย
ของพืชอาหารและปลา ซึ่งการรักษา
ป่าทามช่วยฟื้นคืน “ชีพจรน�้ำ”
สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์

ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
ชุ มชนต้ นแบบที่ ใช้ธ รรมชาติ แก้ ไขปั ญ หาธรรมชาติ
ด้วยการสร้างป่าชายทะเลแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านต่อยอดด้วยการท�ำเขตอนุรักษ์
พันธุป์ ลา มีการขยายแนวคิดการฟืน้ ฟูและสร้างป่าชายทะเล
ไปยังหมู่บ้านข้างเคียง มีกติกาชุมชนที่น�ำไปสู่ข้อบัญญัติ
ของเทศบาล อีกทั้งมีการพัฒนากองทุน และตั้งสถาบัน
การเงินบ้านโคกเมืองร่วมกับภาคี จากหมู่บ้านที่เคยยากจน
น�ำไปสู่ความพออยู่พอกินทุกครอบครัว จนอยู่ในระดับอยู่ดี
กินดีในปัจจุบัน

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ชุ ม ชนแห่ ง นี้ เ คยเป็ น พื้ น ที่ สู ้ ร บและฐานของแกนน� ำ
คอมมิวนิสต์มลายา ภายหลังได้พลิกกลับมาเป็นชุมชน
นักพัฒนา โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ที่มีต้นทุนในชุมชนคือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์
ทุ น กายภาพ ทุ น สั ง คม และทุ น การเงิ น สามารถสร้ า ง
ความมั่นคงทางอาหารด้วยการออกกฎการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ไม่ขยายพืน้ ทีท่ ำ� กินเข้าในเขตป่าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
ใช้ภูมิปัญญาท�ำสวนสมรม และท�ำการเกษตรปลอดสารเคมี
ขยายเครือข่ายป่าชุมชนไปยังหมู่บ้านในต�ำบล และมีการ
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้การเป็นเกษตรกร นักอนุรักษ์
นักเล่าประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน เกิดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นที่ให้คนภายนอกได้เรียนรู้
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

• เรือ่ ง หนุม่ เชียงราก •

จบไปอย่างสมบูรณ์...เรียบง่าย งดงาม และยิง่ ใหญ่ กับงาน 2 ทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว และพิธปี ระกาศผลและ
มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 18 ทีเ่ ครือข่ายลูกโลกสีเขียวจากทัว่ ประเทศกว่า 1,000 คน ได้มารวมตัวกัน ณ อาคาร
ปตท. ส�ำงานใหญ่ กับบรรยากาศทีค่ นุ้ เคย และมีความหมายของชาวลูกโลกทีจ่ ดั ขึน้ ภายใต้แนวคิด #พลังเปลีย่ นโลก
ต้องบอกว่างานนีอ้ บอวลไปด้วยบรรยากาศฉันมิตรของพ่อเฒ่า แม่แก่ ลุง ป้า น้า อา รวมไปถึงลูกเด็กเล็กแดง ทีไ่ ด้มา
ร่วมกันในเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการระดมความเห็นของรูปแบบการจัดงาน การจัดเสวนาห้องย่อย 5 ห้อง ลานภาค
5 ภาค ทีม่ ที งั้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน และยกครัวแสดงวัฒนธรรมการกินของแต่ละภาคทีพ่ งึ่ พิงธรรมชาติ
นิทรรศการเส้นทาง 2 ทศวรรรษฯ และรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ทัง้ 38 ผลงาน รวมถึงห้องเวิรก์ ช็อปทีส่ อนในเรือ่ ง
เกี่ยวกับการท�ำคลิปวิดีโอขั้นพื้นฐานให้แก่น้องๆ เยาวชน ท�ำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
ส่วนใครทีไ่ ม่ได้มาชมงานยังสามารถติดตามรวมภาพเด็ดๆ ได้ใน Facebook ชุมชนลูกโลกสีเขียว

ถามไถ่กนั มาเยอะว่าพิธกี รหญิงทีค่ กู่ บั ทรงพล ชืน่ อารมณ์
คือใคร ขอบอกและแนะน�ำตรงนีเ้ ลยว่า เป็นน้องใหม่ไฟแรง
ของสถาบันฯ ทีร่ บั ผิดชอบดูแลงานภาคเหนือ พัชราวลัย
กลิน่ จ�ำปา หรือ น้องจิงโจ้...เจอกันก็อย่าลืมทักทายน้อง
กันได้นะ
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• ชืน่ ชมลูกหลานชาวลูกโลกฯ พรรษชล ลูกของ สมเกียรติ เขือ่ นเชียงสา กรรมการภาค-ภาคเหนือ สถาบันลูกโลกสีเขียว
เรียนขึน้ ปี 2 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เกรดเฉลีย่ 3.5 เห็นคะแนนแล้วพ่อและเพือ่ นพ่อก็ชนื่ ใจไปตามๆ กัน

• ขณะที่ ชญานิษฐ์ ลูกของ ทรงพล ชืน่ อารมณ์ กรรมการภาค-ภาคใต้ สถาบันลูกโลกสีเขียว สอบติดโปรแกรมมัลติมเี ดีย
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟา้ หลวง งานนีพ้ อ่ ทรงพลบินจากสุราษฎร์ฯ ไปส่งลูกเข้าหอพักทีเ่ ชียงรายด้วยตัวเอง

เมื่อเห็นชนบทบ้านเกิดของตัวเองเปลี่ยนไป
คีตา วารินบุรี หรือ ครูลี่ จึงชวนเด็กๆ ในชุมชน
รวมตัวเป็นกลุม่ เยาวชนโรงเรียนเล็กในทุง่ กว้าง
ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรรี มั ย์ มีเป้าหมาย
เพือ่ พัฒนาจิตใจให้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวตั น์
โดยมีปา่ และไร่นาเป็นห้องปฏิบตั กิ ารในการฝึกใจ
แต่ทนี่ า่ สนใจคือ เด็กๆ กลุม่ นีเ้ ล่นดนตรีดมี าก
พอขึน้ เพลง “ห่อหมกฮวก” เท่านัน้ แหละ ณฤมล
อักษรณรงค์ หรือ มล เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ภาคกลาง-ตะวันออก และ วิทยา ภูมิพันธ์
กรรมการภาคอีสานตอนล่าง พลีกายถวายตน
เป็นแดนเซอร์ให้นอ้ งๆ ทันที

ชาวลูกโลกสีเขียวขอกราบนมัสการแสดงความยินดีแด่
พระอาจารย์สมคิด จารณธัมโม วัดโป่งค�ำ จ.น่าน กรรมการ
ภาคเหนือ สถาบันลูกโลกสีเขียว ที่ได้รับการถวายรางวัล
“รุกขมรดกแผ่นดิน” จากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะทีท่ ำ� งาน
ด้านการอนุรักษ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชน
การเสวนา “คนบ้านเดียวกัน สถาบันลูกโลกสีเขียว” เพือ่ วางแผนการท�ำงานของกรรมการภาค สถาบัน
ลูกโลกสีเขียว ที่ จ.นครนายก เมือ่ กลางเดือนกรกฎาคม 2561 แต่ละภาคได้ระดมสมองและสรุปแผน
การท�ำงานไว้ได้อย่างน่าสนใจ
• ทีมภาคเหนือ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์การท�ำงานว่า “คนรวมใจ ให้ดนิ ดี ป่าสวย น�ำ้ ใส” โดยนอกจากจะท�ำงาน
เรือ่ งไร่หมุนเวียน เครือข่ายพระสงฆ์ และแม่นำ�้ นานาชาติแล้ว ยังวางเป้าจะท�ำงานรณรงค์ในลักษณะ
เครือข่ายลุม่ น�ำ้ เพือ่ ยกระดับการท�ำงานให้กว้างขวางมากขึน้
• ทีมภาคอีสานตอนบน ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “คนดี ดินดี น�ำ้ ชุม่ โอบอุม้ ป่ามัน่ ยืน” จะเน้นการจัดการ
ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเครือข่าย
• ทีมอีสานตอนล่าง ก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ “ยกย่อง ส่องซอด ไปฮอด ดิน น�ำ้ ป่า” จะเน้นงานพัฒนาความ
เข้มแข็ง งานจัดการความรู้ และหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ให้ชมุ ชนพึง่ ตัวเองได้
• ทีมภาคกลางตะวันออก ก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ “รางวัล (ลูกโลกสีเขียว) เป็นเครือ่ งมือในการสร้างเครือข่าย
เพือ่ น�ำสูช่ มุ ชนและสังคมสีเขียว” ทีมนีจ้ ะเน้นการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ กี่ ว้างขวาง
โดยก�ำหนดชุมชนไว้เป็นเบือ้ งต้นคือ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีนบุรี กรุงเทพฯ และชุมชนบ้านเปร็ดใน
จ. ตราด
• ทีมภาคกลางตะวันตก ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เชิดชู สร้างคุณค่า ร่วมพัฒนา เป็นชุมชนนักปฏิบัติ”
มีแผนงานคือจะค้นหาและพัฒนาชุมชนนักปฏิบตั ิ จ�ำนวน 6 ชุมชน เพือ่ เป็นต้นแบบในการพัฒนางาน
ด้านอนุรกั ษ์
• ทีมภาคใต้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ “สร้างคุณค่า ดิน น�ำ้ ป่า ชุมชน พึง่ ตนเอง” โดยนอกจากจะเน้นการพัฒนา
คลองต่างๆ แล้ว จะขยับกิจกรรมไปสูก่ ารท�ำ “ธุรกิจสร้างสรรค์” เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและการตลาด
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการพึง่ ตัวเองให้แก่ชมุ ชน
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• เรือ่ ง สมชาย ธาราวัฒน์ และ จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต •

โครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เริ่มต้นขึ้นเพื่อเชิดชู ยกย่อง
และให้ก�ำลังใจแก่ผู้ท�ำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทั่ง
เข้าสู่ทศวรรษที่สอง จึงยกระดับเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว”
ซึ่งได้ขยายงานด้านการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยและจัดการ
ความรู้ ที่มคี ณะกรรมการภาครางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละภาค
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน

ภาคเหนือ

การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพพื้นที่ในภาคเหนือเป็นที่สูง และมีความ
ส�ำคัญทีเ่ ป็นพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ของประเทศ มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์
หลากหลายที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานในป่ า มานานนั บ ร้ อ ยปี
ซึง่ มาตรการการอนุรกั ษ์เข้มข้นสร้างผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ขณะที่การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในอดีต
กั บ โครงการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค
ในปัจจุบนั ได้ทำ� ลายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
งานวิจัยและจัดการความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่
การศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ กรณีศกึ ษาบ้านต้นผึง้ ต.สถาน อ.ปัว
จ.น่าน (2556), การศึกษาวิจยั การหาความแตกต่าง
ของการท� ำ งานอนุ รั ก ษ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชนเดี่ ย วกั บ
การท�ำงานแบบเครือข่าย (2558), โครงการบันได
6 ขัน้ (2558-ปัจจุบนั )

พลังเปลีย่ นโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัฒนธรรมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเข้ามาใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว และประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วยความเข้มแข็งของผูน้ ำ� ชุมชน
มีการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ทีเ่ สือ่ มโทรมให้คนื สภาพกลับมาเป็นทีพ่ งึ่ เลีย้ งปากท้อง แก้ปญ
ั หา
ความยากจน สร้างรายได้
งานวิจยั และจัดการความรูน้ อกจากสะท้อนปัญหาของพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังมีจดุ เน้นการสร้าง
และพัฒนาคน การด�ำรงวัฒนธรรมประเพณีพนื้ บ้าน ความเชือ่ ดัง้ เดิม ได้แก่ โครงการศึกษา
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม: กรณี ศึ ก ษา
การจัดการป่าชุมชนดงบก ต.เขิน
อ.น�้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ (25552556), การวิจยั ไม้คะล�ำ: การสืบสาน
ภู มิ ป ั ญ ญาการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ด้ ว ย
ไม้คะล�ำของคนชายโขง (2560),
การศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ้
ของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์โนนใหญ่
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรรุ าษฏร์วทิ ยา)
การวิจยั และงานจัดการความรูต้ า่ งๆ ใช้แนวทางการท�ำงานวิจยั
ต.อีเซ อ.โพธิ์สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
มาช่วยในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นศาสตร์ สะท้อน
ในการน�ำความรู้ท้องถิ่นสร้างเป็น
ประเด็นปัญหาทีม่ คี วามจ�ำเพาะในแต่ละภูมภิ าค แต่ไม่เคร่งครัด
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา (2556)
ทางทฤษฎีและระเบียบวิธวี จิ ยั เพราะเป็นการสร้างความรูท้ จี่ ะแก้ไข
และโครงการสานพลังครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ปัญหาและพัฒนางาน เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน เกิดยุทธศาสตร์
พั
ฒ
นาหลั
ก
สู
ต
รสิ
ง
่
แวดล้
อ
มเสริ
ม
สร้าง
ในการขับเคลือ่ นงานเพือ่ ปกปักรักษาดิน น�ำ้ ป่า การฟืน้ ฟูทรัพยากร
การเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชน (2560)
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ อันจะท�ำให้ชมุ ชนสามารถ
ตัง้ รับปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง โดยสามารถอยูร่ อดได้ทงั้ คน ป่า
และยังสานสร้างเครือข่ายสังคมสีเขียวทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงปัจจุบนั

ความรู้
จากปัญหา
ปัญญา
จากการปฏิบัติ

ภาคกลาง-ตะวันออก
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร

สืบเนือ่ งจากความเป็นเมืองทีม่ กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ มีการไหลเวียน
ของเงินทุนและการจ้างงานทีด่ งึ ดูดแรงงานต่างถิน่ เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาตามมา
คือความเหลือ่ มล�ำ้ การเข้าถึงทรัพยากรทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานทรัพยากร
ในชุมชน
งานและกิจกรรมของภาคนีจ้ ะเน้นสร้างการรับรูท้ างสังคม การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่าย
เชิงเป้าหมาย ผลักดันการร่วมจัดการในระดับต่างๆ เช่น พลังงานทางเลือก ทางรอดของชุมชนไทย
(2558), โครงการสร้างเครือข่ายครูและเด็กเพือ่ สิง่ แวดล้อมภาคกลาง-ตะวันออก (2558), การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารบทบาทของภูมทิ ศั น์กบั การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
กรณีศกึ ษา: ภูมทิ ศั น์ทางธรรมชาติตำ� บลช�ำราก อ.เมือง จ.ตราด (2560)

ภาคกลาง-ตะวันตก

เสริมพลังแก่ชุมชนและเครือข่าย
เพื่อความเข้มแข็งในการด�ำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางภูมศิ าสตร์ของภาคกลางตะวันตก ทัง้ เทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน ผืนป่าดิบชืน้
ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณขนาดใหญ่ ที่ราบลุ่ม
และชายฝั่งทะเล ทรัพย์แห่งแผ่นดินเหล่านี้นับเป็น
ความท้าทายของงานอนุรกั ษ์ทา่ มกลางความเปลีย่ นแปลง
แต่ดว้ ยจุดแข็งทีม่ กี ลุม่ และเครือข่ายการอนุรกั ษ์จำ� นวน
มาก การด�ำเนินงานจึงเน้นการหนุนเสริมตามประเด็น
สถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ การวิจัย
เชิงปฏิบตั อิ ย่างมีสว่ นร่วม ใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผลงานทีไ่ ด้รบั
รางวัลฯ
งานวิจัยและจัดการความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่
การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ความ
เปราะบาง ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อวิกฤติ
ทรัพยากรน�้ำพื้นที่บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (2559), โครงการส่งเสริม
เยาวชนเพือ่ การเรียนรูพ้ นื้ ทีส่ เี ขียว (2560)

ภาคใต้

การตั้งรับปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด
และการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ

การส่งเสริมการปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจในพืน้ ทีภ่ าคใต้ได้สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะเป็นต้นเหตุให้เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงขึน้ ขณะทีป่ ญั หาราคายางทีต่ กต�ำ่ กลายเป็นแรงผลักดัน
ทีจ่ ะกลับมาฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลาย สร้างความมัน่ คงทางอาหารและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริง
งานวิจยั การศึกษา และงานพัฒนาทีน่ า่ สนใจ เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั เิ พือ่ การฟืน้ ฟูและการอนุรกั ษ์ภมู ทิ ศั น์ลมุ่ น�ำ้ ตะกัว่ ป่า :
กรณีศกึ ษาบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา (2557), โครงการเครือข่ายสวนสมรมและความมัน่ คงทางอาหาร จ.ตรัง (2557),
งานวิจยั เรือ่ งรูปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา (2555), โครงการจัดเวทีคน้ หาชุดความรูใ้ หม่เพือ่ รับมืออุทกภัย
(2560)
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หมุนตามโลก
#รอบรัว้

ภารกิจสีเขียวสร้างสังคมและสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน
เมื่อประชาชนชาวโลกมีปริมาณมากขึ้น แน่นอนว่าปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือ ทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกน�ำไปใช้เพื่อสนองความต้องการ
มากขึน้ ตามไปด้วย และกว่าทีท่ รัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดจะฟืน้ ฟูได้ดว้ ยตัวของมันเองจ�ำเป็นต้องใช้เวลาอันยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้
สักต้นกว่าจะโตเต็มทีต
่ อ้ งใช้เวลาหลายสิบปี มิใช่เพียงแค่ปลูกวันนี้ แล้วเราจะเห็นผลได้ทนั ตา ดังนัน้ ถ้าปล่อยแต่ให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองอาจจะสายไป
หรือไม่ทนั กาล
ด้วยเหตุผลส�ำคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อดีตผู้ว่าการ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ในปัจจุบนั คือ คุณเลือ่ น กฤษณกรี เคยกล่าวไว้วา่
“องค์กรสมัยใหม่จะอยู่ยืนยาวได้ต้องคิดถึงการให้สู่สังคม
และสิง่ แวดล้อม” นัน่ จึงเป็นส่วนหนึง่ ของทีม่ าในการที่ ปตท.
เสนอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จ�ำนวน
1 ล้านไร่ อย่างไม่ลงั เลนับตัง้ แต่ปี 2537 เป็นต้นมา โดยได้รบั
กล้าไม้ประดู่ป่าพระราชทานต้นแรกจาก สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจ
ส�ำคัญของกลุม่ ปตท. ในการตัง้ เป้าเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว เพือ่ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างพลังของมวลชน
รอบพื้นที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. ให้เกิดความตระหนัก
และร่วมรักษาผืนป่าให้อยู่คู่ชุมชนได้ในระยะยาว
ที่ ผ ่ า นมามี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องป่ า ที่ ปตท.
ปลูกพบว่า มีอัตราการรอดตายกว่าร้อยละ 82.66 สามารถ
ดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ส ะสม 37.27 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าการชดเชยการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 1,128,572
คัน/ปี สามารถปลดปล่อยออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศได้
29.81 ล้านตันออกซิเจน เท่ากับได้สร้างลมหายใจให้มนุษย์
ถึง 5.7 ล้านคน/ปี อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านไร่
ได้รับประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่าถึง 280 ล้านบาท/ปี
ผลจากความมุ่งมั่นในการต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และขยายพื้นที่แปลงปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยาย
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ภารกิจเพิม่ ขึน้ นอกเหนือไปจากการปลูกป่า 1 ล้านไร่ คือการ
มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต
เมือง อาทิ โครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 ด้วยแนวคิด
ทีต่ อ้ งการจะสร้างสวนป่าในเมือง และรวบรวมพันธุ์ไม้พนื้ ถิน่
ของกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและ
ธรรมชาติดงั้ เดิมของกรุงเทพฯ ส�ำหรับเป็นปอดของคนเมือง
และโครงการป่าวังจันทร์ ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย
ด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ที่ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่
สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน
ทีส่ ำ� คัญยังได้รว่ มกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่บางกะเจ้า

พัฒนาและฟืน้ ฟูพนื้ ทีส่ เี ขียวสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
และศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำ
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำ
เจ้าพระยาตอนล่าง รวมทัง้ การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุกรรมพืชลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง และเป็นเสมือนประตูสคู่ งุ้ บางกะเจ้า และได้มพี ธิ เี ปิด
“สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” คุง้ บางกะเจ้า ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้ท�ำการเปิดโครงการ
ป่าในเมือง “คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุข
ของคนไทย” อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังได้รว่ มมือกับองค์กรชัน้ น�ำของประเทศกว่า
34 องค์กร ในการพัฒนาคุง้ บางกะเจ้าในทุกมิติ ผ่านโครงการ
OUR KhungBangKaChao ภายใต้การก�ำกับดูแลของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้ง
สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจ
อีกครัง้ ของการท�ำงานในด้านการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ มาอย่าง
ยาวนาน ท�ำให้ ปตท. ได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 122 ปี ของกรมป่าไม้ จาก นายวิจารย์
สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้
ของชาติ ในสาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย

#รอบโลก

• เรือ่ ง : เพชร มโนปวิตร •

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนท�ำงานด้านอนุรักษ์มักเจอแต่ข่าวร้ายอยู่เสมอ สัตว์ป่าถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่ธรรมชาติถูกบุกรุก
ตัดขาดเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย วิกฤติดา้ นขยะและมลภาวะมีแต่รนุ แรงมากขึน้ กฎระเบียบนโยบายทีล่ า้ หลัง ในขณะทีร่ ะบบนิเวศ
ซึง่ คอยค�ำ้ จุนโลกก็ถกู บัน่ ทอนลงทุกที นักอนุรกั ษ์จงึ มักถูกถามเสมอว่า “ไม่ทอ้ บ้างหรือ” หรือ “ท�ำไปแล้วได้อะไร” ในเมือ่ มองดู
ภาพรวมแล้วทุกอย่างมันมีแต่แย่ลงๆ
แต่เชื่อไหมว่า ถ้าคุณได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของนักอนุรักษ์
หลายๆ ท่าน คุณจะรู้ว่าท่ามกลางความพ่ายแพ้และการสูญเสีย
ยังมีเรื่องราวดีๆ ที่เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เรื่องราวการฟื้นคืนกลับมาของธรรมชาติ เรื่องราวการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
อาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติส�ำคัญของคนท�ำงานด้านอนุรักษ์
คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีจุดยืนหนักแน่นมั่นคงและเชื่อว่า
ความพยายามของเราสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดี
ขึน้ ได้ ไม่มากก็นอ้ ย ไม่ชา้ ก็เร็ว
การมี “ข่ า วร้ า ย” ออกมาเรื่ อ ยๆ คงไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเสี ยหาย
เพราะอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเตือนคนส่วนใหญ่ให้ตระหนักว่า
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นวิกฤติขนาดไหน
แต่ “ข่าวร้าย” อย่างเดียวคงไม่พอ เราจ�ำเป็น
ต้องช่วยกันบอกเล่า “ข่าวดี” และท�ำให้
เรือ่ งราวดีๆ เป็นข่าวด้วย เพราะเรือ่ งราว
เหล่านี้เองคือกุญแจส�ำคัญในการ
สร้างแนวร่วมปกปักรักษาอนาคต
ของโลกใบนี้ โจทย์ส�ำคัญคือ จะท�ำอย่างไรให้ความส�ำเร็จของโครงการหนึ่งในพื้นที่หนึ่งๆ ได้มีโอกาสขยายผลส�ำเร็จไปสู่
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ จนสร้างการเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบาย
ในระดับโลกตอนนีไ้ ด้เกิดการสร้างพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นทีช่ อื่ ว่า Conservation Optimism หรือพลังอนุรกั ษ์เชิงบวก เพือ่ บันทึก
เรือ่ งราวความส�ำเร็จของโครงการอนุรกั ษ์ตา่ งๆ ทัว่ โลก โดยการถอดบทเรียน สรุปชุดเครือ่ งมือ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
คนท�ำงานทีก่ ำ� ลังเผชิญกับปัญหาในลักษณะเดียวกัน
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันของนักวิทยาศาสตร์
ศิลปิน นักธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม น�ำโดยศูนย์
สหวิทยาการเพือ่ วิทยาศาสตร์ดา้ นการอนุรกั ษ์ (Interdisciplinary Centre
for Conservation Sciences) ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด Synchronicity
Earth องค์กรอนุรักษ์แนวใหม่ท่ีเน้นระดมทุนเพื่อสานต่อโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ และ Key Conservation องค์กรอนุรักษ์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโครงการ
อนุรกั ษ์ทกี่ ำ� ลังต้องการความช่วยเหลือกับบรรดาอาสาสมัครทีพ่ ร้อมจะช่วย ทัง้ ในรูปของเงินทุน
ทักษะความสามารถ และการอาสาแบบลงเรีย่ วลงแรง
เรื่องราวดีๆ มีตั้งแต่การเปลี่ยนชาวประมงกลุ่มหนึ่งที่เคยวางเบ็ดราวติดเต่าหัวค้อนตายปีละกว่า
500 ตัว มาเป็นผูน้ ำ� พิทกั ษ์เต่าทะเลด้วยการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือประมง ความส�ำเร็จของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ทางทะเลเล็กๆ แห่งหนึ่งในเม็กซิโก ที่จัดตั้งขึ้นและดูแลอย่างเข้มแข็งโดยชาวบ้าน จนกลายเป็นแหล่ง
รวมฝูงของกระเบนปีศาจทีส่ ำ� คัญในระดับโลก หรือการลุกขึน้ มารณรงค์ปฏิเสธเมนูหฉู ลามในงานแต่งงาน
อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาเชื้อสายจีนคนหนึ่งในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่ได้ผลเกินคาด
จนเปลีย่ นค่านิยมเกีย่ วกับเมนูหฉู ลามในระดับกว้าง
Conservation Optimism มีการจัดประชุมใหญ่
ทุกๆ 2-3 ปี ภายใต้ชอื่ Conservation Optimism
Summit ซึง่ เป็นการรวมตัวของคนจากหลากหลายวงการมาถ่ายทอด
ความส�ำเร็จด้านการอนุรกั ษ์ การประชุมครัง้ ต่อไปจะจัดให้มขี นึ้ ทีม่ หาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 Conservation
Optimism นับเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการสร้างพืน้ ทีท่ งั้ ออนไลน์และออฟไลน์ให้คนท�ำงาน
อนุรกั ษ์ได้มโี อกาสถ่ายทอดพลังบวกให้กบั เพือ่ นร่วมอุดมการณ์คนอืน่ ๆ หากมีเครือ่ งมือ
ดังกล่าวเกิดขึน้ เป็นภาษาไทย คงจะมีประโยชน์ไม่นอ้ ย
เชื่อเหลือเกินว่าในทุกๆ วันมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ต่างมุ่งมั่นท�ำงานอนุรักษ์ในสิ่งที่ตัวเองรัก
และเชือ่ มัน่ อยูเ่ งียบๆ ณ มุมใดมุมหนึง่ ของโลก เรือ่ งราวดีๆ ความตัง้ ใจดีๆ เหล่านีอ้ าจยังไม่เป็น
ที่รับรู้กันในวงกว้าง การด�ำรงอยู่ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้คือพลังบวกที่ท�ำให้โลกนี้ยังพอมี
ความหวัง และน่าจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กบั คนอืน่ ๆ ได้กา้ วออกมาเป็นแนวร่วมสรรค์สร้าง
เรือ่ งราวดีๆ ให้แก่โลก
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เพลินใจ
#ทีห่ มายคนเดินทาง

• เรือ่ ง : วันเพ็ญ เพชรคง •

ดึกเพลิด�นชมนกชมไม้
ำบรรพ์

ทีเ่ ขาเอราวัณ

ชุมชนช่องสาริกา เป็นชุมชนย้ายถิน่ มาจากแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บรุ ี และใกล้เคียง เข้ามาจับจองทีด
่ นิ ท�ำการเกษตร และตัง้ ถิน่ ฐาน
บริเวณที่อยู่ปจั จุบนั พืน้ ที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ด้านที่ติดภูเขาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มสี ต
ั ว์ปา่ อาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก ต่อมาสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ได้จัดสรรที่ดินให้แก่สามล้อ มีส�ำนักงานนิคมสร้างตนเอง (กรมประชาสงเคราะห์เก่า) เป็นผู้ดูแล และมีการแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้านขึ้น ปัจจุบันได้มี
การเปลีย่ นการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลช่องสาริกา ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 13 หมูบ่ า้ น

ส่วนชื่อ “ช่องสาริกา” คุณตาเงิน สุหิรัญ เป็นผู้ตั้งขึ้นมา เนื่องจากมี
นกสาริ ก าอาศั ย อยู ่ เป็ น จ�ำ นวนมากระหว่า งทางเดินที่เ ชื่อมกัน ระหว่าง
เขาช่องสาริกาและเขาเอราวัณ
ย้อนกลับไปก่อนปี 2553 มีโรงงานระเบิดหินมาขอสัมปทานเขาเอราวัณ
ชาวบ้านเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การด�ำรงชีวิต และ
สุขภาพของคนในพื้นที่ จึงรวมตัวกันในนามของ “ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ”
เพื่อคัดค้านการอนุญาตการสัมปทานนี้ ซึ่งผลการพิจารณามีมติอนุญาต
ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้เพราะพื้นที่ไม่มีความส�ำคัญในด้านการอนุรักษ์
ชาวบ้านไม่ยอมแพ้ ออกส�ำรวจและเก็บข้อมูลเขาเอราวัณอย่างละเอียด
มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพือ่ ขอความรู้ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศึกษาเรื่องพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์, กรมทรัพยากรธรณี
ศึกษาเรื่องซากดึกด�ำบรรพ์, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศึกษาเรื่องถ�้ำ, ส�ำนัก
โบราณคดีที่ 4 กรมศิลปากร ศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี
ผลการส�ำรวจท�ำให้พบว่าพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางธรรมชาติวทิ ยาและโบราณคดี
มีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นหายาก เช่น นกจู๋เต้น ซากดึกด�ำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ในทะเล รวมถึงโบราณวัตถุยคุ วัฒนธรรมลุม่ แม่นำ�้ ลพบุร-ี ป่าสัก ทางชมรมฯ
ยื่นหนังสือคัดค้านการสัมปทานพร้อมแนบข้อมูลและหลักฐานดังกล่าว
จนหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับภูมิภาคและส่วนกลางต้องรับฟัง และระงับ
การตัง้ โรงงานและการท�ำสัมปทานบนภูเขาในทีส่ ดุ โดยชาวบ้านยังได้ยนื่ ขอ
ให้ประกาศเขาเอราวัณเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2550 เขาเอราวัณได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ

ชัยชนะของชาวบ้านครั้งนี้ได้น�ำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส�ำคัญในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เรื่องซากดึกด�ำบรรพ์
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ซากสิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะเล ย้ อ นกลั บ ไปถึ ง ยุ ค เพอร์ เ มี ย น
เมื่อประมาณ 230-280 ล้านปีมาแล้ว โดยพบเป็นหอยแอมโมไนต์ตระกูล
ปลาหมึก ที่มีอายุยืนนานกระทั่งเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่พร้อมกับ
สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิด รวมถึงสัตว์จ�ำพวกไดโนเสาร์ นอกจากนี้ ยังพบ
หอยนอติลุส (หอยงวงช้าง) คชสาร หอยกาบเดี่ยว สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
พวกโปรโตซัว และพลับพลึงทะเล ซึ่งการได้พบเห็นซากฟอสซิลเหล่านี้
เชือ่ ว่าจะท�ำให้ตนื่ เต้น เร้าจินตนาการถึงภาพสมัยทีไ่ ดโนเสาร์เดินกันขวักไขว่
แถวๆ นี้
ผ่านยุคดึกด�ำบรรพ์มาถึงยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ พืน้ ทีเ่ ขาเอราวัณยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีของกลุ่ม
วั ฒ นธรรมลุ ่ ม แม่ น�้ ำ ลพบุ รี - ป่ า สั ก
ดังที่สันนิษฐานจากภาชนะและเศษ
ภาชนะดิ น เผาฐานสู ง หรื อ ภาชนะ
ทรงพาน มีสัน ซึ่งคนโบราณในช่วง
ก่อนประวัตศิ าสตร์ตอนปลายนิยมฝัง
ไปในหลุมศพ
สนุกกับยุคโบราณแล้วไปเทีย่ วกัน
ต่อทีถ่ ำ�้ เทวาพิทกั ษ์ภายในเขาเอราวัณ
ทางเข้ า อยู ่ ไ ม่ ไ กลจากส� ำ นั ก สงฆ์
ถ�ำ้ เอราวัณ สัมผัสและชืน่ ชมความมหัศจรรย์ของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย
หินปูนฉาบ หรือหินน�้ำไหล และเสาหินงดงามมาก ถ�้ำแห่งนี้เข้าชมได้ท้ังปี
ยิ่งในฤดูฝน ภายในถ�้ำจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ จากตะกอนถ�้ำยามต้อง
แสงไฟ เกิดเป็นประกายระยิบระยับ
นอกจากนี้ ด้านในสุดของถ�้ำมีเจดีย์บรรจุพระธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็น
ที่เคารพสักการะของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
หากสนใจเรียนรูเ้ รือ่ งพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ ทีน่ มี่ พี นั ธุ์ไม้เฉพาะถิน่ หายาก
เช่น โมกราชินี โมกเหลือง และพรรณไม้เด่นอย่างจันผา โดยจันผาได้รับ
การน�ำมาเพาะปลูกและขยายพันธุ์ จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกต้น
จันผา จ�ำหน่ายจันผาสายพันธุ์ต่างๆ เช่น จันผา จันแดง จันแส้ม้า ใครเป็น
คนรักจันทน์ผาพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
ส่วนคนรักนกยิง่ ต้องมาเฝ้ารอชมนกจูเ๋ ต้น สัตว์ปา่ เฉพาะถิน่ ทีพ่ บได้ยาก
ในที่อื่น แต่พบเห็นเฉพาะบริเวณที่มีเขาหินปูนเท่านั้น เรียกว่า “นกจู๋เต้น
เขาหินปูน” แล้วมา “ว้าวๆ” กันต่อกับฝูงนกเอีย้ งสาริกาฝูงใหญ่ทบี่ นิ ข้ามเขา
ออกหากินตอนเช้าก่อนกลับเข้าถ�ำ้ ในช่วงเย็นที่หอดูสัตว์
นอกจากจะได้เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเรียนรู้ในแหล่งศึกษาต่างๆ
แล้ว ทีข่ าดเสียไม่ได้เลยคือความรูส้ กึ ขอบคุณชาวบ้านช่องสาริกาทีล่ กุ ขึน้ มา
ต่อสู้รักษาและปกป้องรักษาเขาเอราวัณนี้ไว้
• ผู้สนใจท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณและชุมชนช่องสาลิกา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมบัติ ท้าวสาบุตร ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โทร 08 9538 5957
ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2553
และอยูร่ ะหว่างการพิจารณารางวัล “สิปปนนท์ เกตุทตั รางวัลแห่งความยัง่ ยืน” ครัง้ ที่ 19
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ศิลปะ - วรรณกรรม
#คนสานฝัน • เรือ่ ง : นิรนั ศักดิ์ •
หากจะเอ่ยถึงชื่อ “โขงรัก ค�ำไพโรจน์” แล้ว ในแวดวงกวีถือเป็นนักกวีที่มีฝีมือจัดจ้าน
อีกคนหนึ่ง ที่ได้ประทับตราจากการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูธรมาแล้ว
หลายรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ นักกวีภาคอีสานแล้ว บทกวีของเขาทีถ่ ะถัง่ ออกมานัน้
ราวกับกระแสน�้ำที่เชี่ยวกราก
และไม่ว่าจะเป็นผลงานบทกวี “หม่นเพลงชาติพันธุ์” ได้รับรางวัลจากสมาคมภาษา
และหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ในปี 2554
ผลงานบทกวี “ในวัดปทุมวนาราม” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2555
บทกวี “กระดูกคนแม่น�้ำของ”, “ผม จอห์น รอนแรมจากแม่นำ�้ มูล”, “อ้อมกอดแม่น�้ำ
สายเก่า” และ “ริมมหานทีความพอเพียง” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ปี 2556
รวมทั้งหนังสือรวมบทกวี “เพลงแม่นำ�้ ” ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทงานเขียน ในการ
พิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561)
รางวัลต่างๆ ที่เขาได้รับล้วนแล้วแต่คือหลักไมล์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาทั้งสิ้น
โขงรัก ค�ำไพโรจน์ เป็นนามปากกาของ นายไพโรจน์ อินทชัย เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29
มกราคม 2521 ที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย เรียนจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหินโงมพิทยาคม
และสอบโควตาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เมื่อปี 2541 ในสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจากเรียนในสาขานี้ได้เพียง 2 ปี
และไม่ มี ทุ น ทรั พ ย์ เ พี ย งพอในการศึ ก ษาต่ อ จึ ง ย้ า ยไปเรี ย นในสาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 2 ปี แต่ยังไม่ทันส�ำเร็จการศึกษา ก็ต้องประสบ
กับปัญหาเรื่องทุนทรัพย์และสุขภาพ จึงเลือกที่จะยุติการศึกษาในระบบไว้แต่เพียงเท่านั้น

แล้วรวมบทกวี “เพลงแม่นำ�้ ” มีที่มาที่ไปอย่างไร?
“ส�ำหรับเบือ้ งหลังการท�ำงาน กว่าจะเป็นเล่มรวมบทกวี “เพลงแม่นำ�้ ” นัน้ แรงบันดาลใจ
ของผมเกิดจากการเดินทางไปมาระหว่างบ้านและเมืองหลวง เลยได้เขียนงานบทกวีเก็บไว้
ในระหว่างเดินทาง โดยเฉพาะช่วงที่ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดริมฝั่งโขง และได้มีโอกาส
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต�ำนาน เรื่องเล่า วิถีชีวิตคนลุ่มน�้ำโขง และเขียนบทกวีไว้ชุดหนึ่ง
โดยเป็นมุมมองเกี่ยวกับครอบครัวที่อาศัยในชุมชนริมฝั่งโขงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อที่มีอายุ 85 ปี เป็นพรานปลาบึกดั้งเดิม
ในล�ำน�้ำโขง และแม่ซึ่งมีวิถีเพาะปลูก ได้รับฟังเรื่องเล่าต่างๆ จากพ่อแม่และน�ำมาถ่ายทอด
เป็นบทกวีเก็บไว้ เมื่อผมมีลูกสาวก็ได้ตั้งชื่อว่า “เพลงวาริน” ซึ่งก็คือบทเพลงของแม่น�้ำ
นั่นเอง
อาจจะบอกได้ว่านี่จึง เป็นแรงบันดาลใจ
เบื้องต้นในการสร้างงานบทกวีที่เกี่ยวกับวิถี
คนลุ่มน�้ำโขงสักชุด ท่ามกลางกลิ่นอายแห่ง
ต�ำนาน ความเชื่อ เรื่องเล่า ชุมชน ครอบครัว
และความเปลี่ยนแปลง
โดยมี แ ม่ น�้ ำ โขงสายนี้ เ ปรี ย บเหมื อ น
รากเหง้า อารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ผมจึงคุย
กับบรรณาธิการ คือคุณบรรจง บุรินประโคน
ถึงการวางธีมหรือแนวเรื่องของหนังสือ นั่นจึง
เป็นที่มาของทั้ง 3 ภาค ที่วางไว้คือ
ภาคเพลงของพ่อ คือการเล่าเรื่องรากเหง้า
ปูเรื่องอดีตของคนเป็นพ่อและความงาม
ในวิถีริมฝั่งโขงดั้งเดิม ซึ่งพ่อได้ต่อสู้มาจาก
การท� ำ ทางรถไฟมาถึ ง หนองคายและมาใช้
ชี วิ ต ริ ม แม่ น�้ ำ โขงกั บ แม่ โดยมองภาพรวม
อั น หลากหลายที่ มี ใ นอดี ต สะท้ อ นถ่ า ยถึ ง
รากเหง้าและแผ่นดินถิ่นเกิด
ภาคเพลงบ้ า น เพลงเมื อ ง กล่าวถึง
การเดินทางของลูกชายเข้าไปเรียนรูช้ วี ติ
และต่อสู้กับชีวิตในเมืองหลวง ท่ามกลางความ
สับสนวุ่นวายของความเป็นเมือง ผ่านเส้นทาง
หนังสือรวมบทกวี “เพลงแม่นำ�้ ” ผลงานของ “โขงรัก ค�ำไพโรจน์” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึง่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่น รถไฟซึง่ ในอดีตพ่อเคยสร้างมาหาแม่ทหี่ นองคาย
ถีชีวิตในเมืองที่บีบรัดได้สร้างแรงเสียดทาน
รางวัลลูกโลกสีเขียวครัง้ ที่ 18 ประจ�ำปี 2561 โดยความโดดเด่นของเนือ้ หาสาระในเล่มนีน้ อกจากจะมีความเป็น วิและกดดั
นให้กบั ชีวติ เลยใช้บทกวีสะท้อนออกมา
เอกภาพทางความคิดที่ว่าด้วยเรื่องราวของแม่น�้ำสายต่างๆ ในภาคอีสานแล้ว ยังถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต เมื่ อ ไปประกอบอาชี พ ต่ า งๆ ในเมื อ งหลวง
ความเชือ่ ขนบประเพณี ทีเ่ กีย่ วพันกับชีวต
ิ ของผูค้ นทีใ่ ช้ชวี ต
ิ ตามริมน�ำ้ สายต่างๆ ในภาคอีสาน รวมทัง้ สะท้อน พร้อมกับการเรียนรู้ชีวิต ตั้งค�ำถามกับชีวิต
ให้เห็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ผ่านกระบวนการเขียนในรูปแบบบทกวีได้อย่างดีเยีย่ ม
ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา แต่เบื้องลึก
กลั บ คิ ด ถึ ง บ้ า นและโหยหาความสงบเย็ น
จากแผ่นดินถิ่นเกิดที่จากมา
เรื่องราวต่างๆ ในรวมบทกวีชุด “เพลงแม่น�้ำ”
ภาคเพลงแม่น�้ำ เป็นภาคสุดท้าย เล่าถึงการหวนกลับคืนสู่บ้านเกิดและสายน�ำ้ อีกครั้ง
แสดงว่าคุณรู้จักแม่น�้ำในภาคอีสาน?
เป็นดั่งพื้นที่จิตวิญญาณที่จะได้ทบทวนตนเองถึงภายในเบื้องลึกที่ต้องการแสวงหา
“บ้านของผมที่หนองคายอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น�้ำโขง มีชีวิตผูกพันอยู่กับแม่น�้ำ วิถีชีวิต
ของชุมชนริมฝั่งลุ่มน�ำ้ ทั้งในด้านประเพณี วัฒนธรรม เรื่องเล่า ต�ำนาน ความเชือ่ ภูมิปัญญา ความสงบและความร่มเย็นทางจิตใจ เปรียบสายน�้ำโขงคือแม่ที่คอยโอบอุ้มดูแลให้ลูกชาย
ท้องถิ่น และธรรมชาติกับสังคมแวดล้อม โดยผมเติบโตมาท่ามกลางเรือกสวน ไร่ นา ได้อบอุ่น หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจทุกผู้คนให้ชุ่มเย็น แม้ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้
ใช่ว่าจะท้อแท้สิ้นหวัง การหวนคืนบ้านเกิดจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และการเรียนรู้
ท้องทุ่ง วิถีเกษตรและประมง มีวัดและบรรยากาศที่สงบร่มเย็นริมฝั่งเป็นพื้นที่รกราก”
เพื่อสร้างความงามให้แก่แผ่นดินเกิดและสายน�้ำสายนี้สืบไป
นั่นหมายความว่าชีวิตในวัยเยาว์คือวัตถุดิบในการเขียนหนังสือ?
“ต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับแนวทางการคิดการเขียนของผมในเวลาต่อมา มีอะไรที่ยุ่งยากบ้างส�ำหรับการท�ำหนังสือเล่มนี้ออกมา?
“ไม่ค่อยมีนะ...จะมีบ้างก็คือความคิดเห็นระหว่างผมกับ บ.ก. เพราะหนังสือรวม
ซึ่งระหว่างที่เรียนหนังสือ ในช่วงปิดภาคเรียนก็ได้เดินทางไปท�ำงานในกรุงเทพฯ
บทกวีเพลงแม่น�้ำ ได้ถูกคัดสรร กลั่นกรองมากพอสมควร ดังนั้นจึงมีข้อถกเถียง
ท�ำให้ได้เรียนรูช้ วี ติ การท�ำงานแต่เยาว์วยั ได้เดินทางไปมาระหว่างหมูบ่ า้ นชนบท
กันบ้างเพื่อจัดวางชิ้นงาน ระหว่างผู้เขียนกับ บ.ก. เพื่อให้ได้คุณภาพของงาน
และเมืองใหญ่เป็นระยะๆ จึงเห็นวิถีชีวิตการท�ำงานที่หลากหลาย และในช่วง
ออกมามากที่สุด โดยหนังสือเล่มนี้เขียนในรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ
วัยทีเ่ รียนวิชาศิลปะและภาษาไทย ก็รสู้ กึ รักชอบในการเขียนรูปและการเขียน
บทกวี ดังนั้น จึงค่อยๆ ฝึกฝนเรื่อยมา และส่งผลงานไปตามนิตยสาร
ทัง้ เล่ม มีกลอนเจ็ดและเก้าปะปนบ้าง แต่พยายามคุมโทนน�ำ้ เสียงและจังหวะ
ส่งผลงานไปเข้าร่วมประกวดงานวรรณกรรมตามเวทีตา่ งๆ และยังรวมกลุม่
ของค�ำให้รนื่ ไหลเหมือนกับแม่นำ�้ ซึง่ สาเหตุทไี่ ม่เอาฉันทลักษณ์รปู แบบอืน่
ทางวรรณกรรมกับคนที่ชื่นชอบในงานเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มาใช้ เพราะค�ำนึงถึงน�ำ้ เสียงและจังหวะค�ำมาประกอบ จึงเห็นว่ากลอนสุภาพ
ซึ่งกันและกัน”
นี้เหมาะที่สุดต่อการเล่าเรื่อง และแต่ละชิ้นงานเหมือนจิ๊กซอว์ที่เอามารวม
แล้วจะเห็นภาพเนื้อหาโดยรวมและเอกภาพในเล่ม เป็นที่พอใจ นี่จึงเป็น
เริ่มเอาจริงกับการเขียนบทกวีเมื่อไหร่?
ที่มาของเบื้องหลังการท�ำงานของหนังสือเล่มนี้”
“น่าจะเริม่ เรียนรู้ในเรือ่ งการอ่านการเขียนอย่างจริงจัง ในช่วงปี
2545 พอถึงปัจจุบันก็พอจะได้เห็นพัฒนาการทางด้าน
คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว?
“ต้องขอขอบคุณหลายๆ ส�ำหรับคณะกรรมการพิจารณา
การเขียนของตัวเองมาเป็นล�ำดับ โดยเป็นการฝึกฝน
ที่มองเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้...และขอบคุณสถาบัน
และเรี ย นรู ้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การท� ำ งานที่ ห ลากหลาย
ลูกโลกสีเขียวทีส่ นับสนุนงานเขียนทีม่ เี นือ้ หาสาระแบบนี้
เพื่อประกอบอาชีพ จึงมุ่งที่จะอ่าน เขียน และ
ให้ปรากฏขึน้ ในสังคมไทยเรา...ด้วยความจริงใจครับ...
พัฒนาตนบนเส้นทางนี้เรื่อยมา ทุกวันนี้ก็ยังคง
ฮักหลายและขอบคุณหลายๆ ครับ”
เดินทาง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาข้อมูล
มาเขียนบทกวีอย่างต่อเนื่อง”

15

