เศรษฐกิจสีเขียว
ชาตินหี้ รือชาติหน้า?

ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ผวู้ างรากฐานเรือ่ ง
ป่าชุมชนให้สังคมไทย เคยกล่าวว่า ศตวรรษที่ 20 เป็น
ห้วงเวลาที่มนุษย์ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล

Rio+20 (ริ-โอ-พลัส-ทะเวน-ตี้) หรือการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United
Nation Conference on
Sustainable DevelopmentUNCSD) จัดขึ้นระหว่างวันที่
20-22 มิถุนายน 2555
(ค.ศ. 2012) ที่เมือง
ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
ของการประชุม UNSCD
ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ 20 ปี
ที่แล้ว (ค.ศ. 1992) ที่เมือง
ริโอเดอจาเนโร เช่นเดียวกัน
1

สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า สรุ ป ผลการทบทวน
รายงานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศต่อรัฐสภาว่า อุณหภูมิของโลกเมื่อปี 2549
อุ่นขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 400 ปี และ
อาจจะ “อุน่ ” นานต่อไปอีกเป็นเวลาหลายพันปี ส่วนอุณหภูมเิ ฉลีย่ ทีพ่ นื้ ผิวโลก
ในซีกโลกเหนือก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส ในวันนี้เราต่าง
เผชิญหน้ารับกรรมด้วยกัน แต่ดเู หมือนผลกรรมจะล�าเอียงสักหน่อย เพราะบาง
ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ กลับได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่า เช่น ปากีสถาน
บังคลาเทศ ที่เผชิญอุทกภัยสาหัสแทบทุกปี ตั้งแต่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
แต่ละปียิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
การบริโภคแบบไม่ยั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมของสังคมโลกาภิวัตน์ สั่นสะเทือน
ไปถึงป่าต้นน�้าในภาคเหนือของประเทศที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เซาเปาโลเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในประเทศบราซิล เคยได้
ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน�้าฝน ทุกวันนี้เซาเปาโลมีสภาพไม่ต่างจากทะเลทราย
ประชาชนกว่า 20 ล้านชีวิตเผชิญสภาวะขาดแคลนน�้า สาเหตุหลักก็คือ
การตัดไม้ท�าลายป่าอย่างรุนแรงในอเมซอนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของบราซิล
เพื่อดึงทรัพยากรธรรมชาติมากระตุ้นเศรษฐกิจ เอ็ดเวิร์ด วิลสัน (Edward
Osborne Wilson) บิดาแห่งวิชาชีววิทยาสังคมชาวอเมริกนั เคยเปรียบเทียบว่า

ขายความเงียบและเรียบง่าย
ของธรรมชาติ

บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ชุมชนริมชายฝัง่ ของเกาะช้าง ทีย่ งั คงรักษาวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
ด้วยอาชีพประมงพืน้ บ้าน ไปพร้อมๆ กับการช่วยกันดูแล
รักษาสมบัตสิ ว่ นรวมคือ ป่าชายเลน 650 ไร่ ผืนใหญ่ทสี่ ดุ
บนเกาะช้าง ทีย่ งั คงความอุดมสมบูรณ์ ไม่แตกต่างไปจาก
อดีตทีผ่ า่ นมา ความงามของป่าชายเลนและความเงียบสงบ
ของทีน่ ี่ จึงกลายเป็นจุดขายส�าหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการ
กลิ่นไอของความสงบท่ามกลางวิถีประมงพื้นบ้าน ด้วย
การนั่ ง เรื อ มาชมความงามของธรรมชาติ ส่ ว นกลไก
การด�าเนินงาน ใช้บริหารโดยใช้รูปแบบธุรกิจมาปรับใช้
ในชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม โดยการขายหุน้ จ�านวน 2,000 หุน้
ราคาหุน้ ละ 100 บาท เพือ่ น�าเงินมาลงทุนในกิจกรรมเรือ
คายัค แบ่งผลก�าไรให้กับสมาชิกร้อยละ 80 ส่วนอีก
ร้อยละ 20 ใช้ในการบริหารกลุม่ ซ่อมแซมเรือ สงเคราะห์
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ทีน่ ชี่ าวบ้านตระหนักเสมอว่า จะไม่ปล่อยให้
น�้าสกปรก ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ไม่เช่นนั้นจะหมายถึง
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วย
สร้างรายได้ก็จริง แต่คุณค่าของทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ พ วกเขามี ส� า คั ญ กว่ า ถ้ า หากวั น หนึ่ ง เกาะช้ า งอยู ่
ในสภาพ “ขาลง” คนที่บ้านสลักคอกก็ไม่มีผลกระทบ
เพราะไม่ได้ยดึ ถืออาชีพการท่องเทีย่ วเป็นหลัก เป็นเพียง
อาชีพเสริม แต่การดูแลพื้ น ที่ ป ่ าชายเลนจะช่ วยเอื้ อ
ต่ออาชีพหลักดั้งเดิมคือการท�าประมงพื้นบ้าน...ข้อนี้
ต่างหากคือความยั่งยืน
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การท�าลายป่าฝน (เช่น อเมซอน) เพื่อเอามาเพิ่มพูนเศรษฐกิจ ไม่ต่างจากการ
น�าภาพเขียนล�้าค่าในยุคเรเนอซองส์...มาท�าฟืนหุงข้าว (R.Z. Sheppard,
“Nature Spelndor in the Grass”, TIME, 3 September 1990)
เรารู้ตัวเรื่องโลกร้อนมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ก็เหมือนกบในหม้อน�้า
ที่ตั้งบนเตา เมื่อปี 2535 สหประชาชาติจัดประชุม “เอิร์ธ ซัมมิท” (Earth
Summit) ครั้งแรก เพื่อจุดประกายค�าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development) ให้โลกตื่นตัว มีเอกสารวิชาการมากมายตามออกมาเป็น
ระลอก เพื่ อ ชั ก จู ง ให้ ป ระเทศต่ า งๆ หั น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในกรอบของ
“เศรษฐกิจสีเขียว” แต่ไม่อาจทานกระแสโลกาภิวัตน์ด้านการค้าและการเงิน
ล่วงเลยไปอีก 20 ปีตอ่ มานัน่ แหละ ค�าว่า “โลกร้อน” ถึงกลายเป็นวลีตดิ ปาก
คนทุกระดับชัน้ โลกาภิวตั น์อกี เช่นกันทีน่ า� ภาพข่าวความเสียหายจากผลกระทบ
โลกร้อน มาท�าให้ทุกคนตาสว่าง
ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกปีจนเราอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่า โลกจะ “เลี้ยง”
เราได้สักแค่ไหน อีกไม่นานตัวเลขประชากรโลกจะแตะที่ 7,000 ล้านคน
นั ก วิ ช าการประเมิ น ว่ า โลกมี ค วามสามารถรองรั บ ประชากรได้ เ ต็ ม ที่ ร าว
9,000-10,000 ล้านคน เนื่องจาก ขีดจ�ำกัดของชีวมณฑล (Biosphere)
นั้นตายตัว (Edward O. Wilson, The Future of Life, 2002)
ในการประชุมเอิรธ์ ซัมมิท ครัง้ ที่ 20 หรือ Rio+201 ได้ให้นยิ ามเรือ่ งเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ไว้ว่า ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจนนั้น หลักเศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่ชุดกฎตายตัว แต่เป็นกรอบการ
ตัดสินใจ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิง่ ทีเ่ ป็นผลลัพธ์ตอ้ งเป็นการเปิดโอกาส
และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในทุกระดับอย่างเหมาะสม ไม่วา่ ประเทศนัน้
จะมีระดับการพัฒนาหรือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม ส�าหรับประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว การขจัดความยากจนและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่จา� เป็น
ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง
ประเด็นที่ส�าคัญส�าหรับทุกประเทศในการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว
คือ วิธีการของแต่ละประเทศ จะต้องไม่สร้างอุปสรรคทางการค้า หรือสร้าง
ข้อก�าหนดเงื่อนไขใหม่ในการช่วยเหลือและด้านการเงิน ไม่เพิ่มช่องว่าง
ทางเทคโนโลยี หรือท�าให้ประเทศด้อยพัฒนาต้องพึง่ พาอาศัยประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วในด้านเทคโนโลยีมากไปกว่าเดิม
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสีเขียว ต้องการการลงทุนใหม่ๆ การสร้างทักษะ
ใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งหมายความต้องสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้
เกิดเทคโนโลยีสีเขียวแบบท้องถิ่น

กรอบแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวมีอะไรบ้าง?

กลุ่มอนุรักษ์ และชมรมน�ำเที่ยวพื้นบ้ำนสลักคอก
ต.เกำะช้ำงใต้ อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด
“รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครั้งที่ 12
ประจ�ำปี 2553

เศรษฐกิจคาร์บอนต�า่ (Low Carbon Economy) ระบบการผลิต การจัดการ
ต้องวางมาตรการเรื่องระดับคาร์บอน
สีเขียวต้องเติบโต (Green Growth) การเพิม่ ตัวเลขจีดพี ี ทุก “เครือ่ งยนต์”
ที่ผลักดันเศรษฐกิจต้องใส่เงื่อนไข “สีเขียว” เข้าไปทุกองคาพยพ
สร้างงานสีเขียว (Green Jobs) ต้องกระตุน้ ให้เกิดกลุม่ คนท�างานเกีย่ วข้อง
กับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นๆ หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็ควรแบ่งปัน
เวลาไปอาสาท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย
เศรษฐกิจวงรอบ (Circular Economy) เป็นแนวคิดริเริม่ จากกลุม่ ประเทศ
ฝั่งยุโรปตอนเหนือ เพื่อแทนที่ระบบการผลิตแบบเก่าที่เป็นระบบเส้นตรง
(Linear) ซึง่ เน้นกระบวนการผลิตเป็นจุดๆ ไม่ได้สร้างความเชือ่ มโยง แถมสร้าง
ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ รั บ ผิ ด ชอบ แต่ เ ศรษฐกิ จ วงรอบจะท� า ให้ ข องเสี ย
จากอุตสาหกรรมหนึ่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงของอีกอุตสาหกรรมหนึ่งได้

เศรษฐกิจระบบนิเวศ (Ecological Economy) เศรษฐกิจทีเ่ น้นความส�าคัญ
ในการปกป้องรักษาทุนทางธรรมชาติ ต่างจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและ
สังคมนิยม ที่วางแผนจากส่วนกลาง (ซึ่งล้มเหลวแทบทุกประเทศ)
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน รังแต่จะเพิ่มสภาวะตึงเครียดให้แก่ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติของโลก ซึ่งทุกวันนี้มีจ�ากัด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการการมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างกว้างขวาง
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ เราจึงพบว่าในการประชุมระดับชาติไม่วา่ ครัง้ ใดก็ตาม
จะเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้สตรี เยาวชน และผู้มีความรู้เฉพาะทาง เข้ามา
มีบทบาทร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
ประการส�าคัญเศรษฐกิจสีเขียว ไม่ใช่ “พิมพ์เขียว” ที่เหมาะกับทุกที่ แต่
เป็นเป้าหมายเพื่อน�ามาสู่การออกแบบยุทธศาสตร์ โดยเอาประชาชน (ชุมชน)
เป็นศูนย์กลาง เคารพในบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นห้วงเวลาของการกอบกูส้ ถานการณ์ เป็นเวลาของการ
เยียวยาโลก และค�าว่าเศรษฐกิจสีเขียวก็กลับมาอีกครั้ง
คราวนี้...จริงจังกว่าเดิม

ญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศ “ทวิ ภ พ” ด้ า นหนึ่ ง
ล�้ า สมั ย ด้ ว ยเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม แต่ อี ก
ด้านหนึ่งก็ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้
ตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
ลังไข่ทใี่ ช้ฟางอัดขึน้ รูปด้วยความร้อน และการใช้
วัสดุธรรมชาติแบบงานหัตถกรรม

ที่มา : (บน) www.greenerideal.com
(ล่าง) www.jpnspckgdsgn.tumblr.com

อีโคดีไซน์ (Eco Design)
ภาครัฐก�าลังส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งมี
ความหมายกว้างขวางมากกว่างานไอที หรือกลุม่ ซอฟท์แวร์ ดังทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้น
แนวคิดนี้ในสหรัฐอเมริกา แต่สตาร์ทอัพแบบไทยๆ เกี่ยวข้องการเกษตรก็ยงั ได้
เราจึงได้ยนิ ข่าวว่าคนหนุม่ สาวมากมายกลับบ้านเกิดพร้อมความคิดสร้างสรรค์
เรื่องผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)
ผลิตภัณฑ์สเี ขียวเป็นแนวโน้มมาแรง ไม่ใช่แค่ความตระหนักเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ซึ่งถือเป็น “หน้าที่” ของคนยุคนี้ แต่เป็นเพราะตลาดในอนาคตไม่มีเส้นทาง
อืน่ ใด นอกจากการเข้าสูร่ ะบบตลาดสีเขียว ในระดับอุตสาหกรรมต้องมีการวิจยั
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หลายประเทศจึงออกข้อก�าหนดทางการค้า
ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมาตรการส่งผลให้ผู้ประกอบการเข้ามา
รับผิดชอบโดยตรงต่อเศษซากวัสดุจากผลิตภัณฑ์ของตน เป็นการกระตุน้ ให้เกิด
การค้นคว้าวิจยั เพือ่ ปรับปรุง พัฒนาสินค้า เพือ่ ให้ผา่ นระเบียบการส่งออกต่างๆ
ในบ้านเราก็มีหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ที่มีโครงการศึกษา การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง อีโคดีไซน์ (Eco Design)
หรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
แนวคิดของอีโคดีไซน์ คือการออกแบบภายใต้แนวทาง (1) ใช้ทรัพยากร
อย่างพอเพียง (2) ลดการใช้พลังงานทีก่ อ่ ให้เกิดมลภาวะ (3) เหมาะสมกับภูมอิ ากาศ
(4) ใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่น้อย (5) ยังประโยชน์ แต่ประหยัด
(6) ส่งเสริมแนวทางการครองชีวิต (Life Style) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การออกแบบมีบทบาทส�าคัญต่อกระบวนการผลิต นักวิชาการด้านการ
ออกแบบเชื่อว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยการออกแบบที่ดี จะช่วยลดต้นทุนได้ 60-80%
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ซากที่หมดอายุ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ควบคูก่ บั การวิเคราะห์ปจั จัยด้านอืน่ ๆ เช่น ต้นทุน วิธกี ารผลิต มาตรฐานคุณภาพ
การตลาด หรือสรุปง่ายๆ คือในการออกแบบขอให้คิดถึงเรื่อง 4R ไว้ให้มั่นคือ
การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) การน�ามาปรับใช้ใหม่ (Recycle)
และการซ่อมบ�ารุง (Repair)
สตาร์ทเตอร์ทสี่ นใจหาความรูเ้ รือ่ งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานทีม่ กี ารอบรม
หรือมีห้องสมุดความรู้ให้ค้นคว้า เช่น ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย
(The Green Design Network-TGDN) คลิกเข้าไปติดต่อ หรือดาวน์โหลด
ความรูไ้ ด้ หรือแวะไปติดต่อสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทุกวันนี้มีบริการชุมชนเรื่องอีโคดีไซน์
เช่นเดียวกัน
ในระหว่างแสวงหาเงินทุน ก็ลองมองหาแรงขับดันหรือแรงบันดาลใจ เพื่อ
เสริมพลังฉุดให้เดินหน้า ตัวอย่างที่น�ามาฝากกันนี้ ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต
ซึง่ มีอยูม่ ากมาย อย่างน้อยก็ชว่ ยเปิดมุมมองให้เห็นว่าทีอ่ นื่ เขาออกแบบข้าวของ
เพื่อถนอมสิ่งแวดล้อมกันอย่างไร

เครือข่ายชุมชน
เทศบาลต�าบลปริก
การมุง่ ไปสูเ่ มือง Low-Carbon

กระบอกใส่ผลไม้ที่ท�าจากกระดาษผสมไม้ไผ่
เพื่อให้เกิดโครงสร้าง เท่และฉลาด

ที่มา : fziegler54origami.blogspot.be

โครงการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมของเทศบาล
ต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เริ่มขึ้นในปี 2544
พบว่าขณะนั้นชุมชนมีปัญหาขยะ ยากต่อการก�าจัด
และบริหารจัดการ จึงได้ประสานกับคณะกรรมการ
จัดการสิง่ แวดล้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จากข้อมูลงานวิจยั พบว่าปริมาณขยะในเขต
เทศบาลมี 8 ตันต่อวัน ท�าให้ชาวบ้านเริ่มตระหนัก
ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ภาระของเทศบาล
หากแต่เป็นหน้าที่ของคนในชุมชน น�าไปสู่แนวคิด
การท�างานร่วมกับเทศบาล น�าขยะไปแปรรูปให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจุบันเหลือเพียงวันละ 3.5 ตัน ขยายผล
มาสู่การเฝ้าระวังคุณภาพน�้า บริเวณคลองปริก และ
คลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าที่ปากทาง
ทะเลสาบสงขลา เป็นการขยายเครือข่ายการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง ชุ ม ชนขั บ เคลื่ อ นงานอย่ า งมี
ยุทธศาสตร์และมีเป้าหมายชัดเจน ล่วงหน้ายาวนาน
ถึง 20 ปี ปัจจุบันได้ด�าเนินงานมาเกินครึ่งทางแล้ว
มุ่งหน้าสู่เมืองคาร์บอนต�่า และยังส่งเสริมการปลูกไม้
ร่วมยางพารา ผูกโยงอาชีพกับงานอนุรักษ์ด้วยการ
สร้างกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ยกระดับการท�างาน
จนเป็นต้นแบบ “ต�าบลสุขภาวะ” ให้แก่ตา� บล 62 แห่ง
ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ซึ่ ง มี ทั้ ง เรื่ อ งพลั ง งานทางเลื อ ก
การส่ ง เสริ ม อาชี พ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ออมทรั พ ย์
สวัสดิการชุมชน ฯลฯ

เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก
เทศบาลต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน
ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2550
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประเภท “รางวัลสิปปนนนท์ เกตุทัต
รางวัลแห่งความยั่งยืน”
ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2556
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ที่มา : EcoBagConceptDepotWPF

บรรจุภณ
ั ฑ์แนวอีโค เน้นเรือ่ งการสือ่ สารสร้าง
ความเข้าใจกับผู้บริโภค ตัวอย่างงานออกแบบนี้
น่าสนใจ เริม่ จากให้ความรูว้ า่ คนๆ หนึง่ ทิง้ ถุงพลาสติก
และถุงกระดาษรวมกันปีละ 300 ชิ้น ถุงพลาสติก
ส่วนใหญ่ถูกฝังกลบรอการย่อยสลายในอีกหนึ่ง
ศตวรรษข้างหน้า แต่ “อีโคแบ๊ก” (EcoBag) ต่างกับ
บรรจุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นด้วยการให้แนวคิดว่า
ขยะทุกอย่างสามารถสร้างโลกสวยได้ (ปลูกต้นไม้)
ในแง่เทคโนโลยี ใช้กระดาษที่ท�าจากเยื่อไม้ต่างๆ
ทีโ่ ฆษณาบนถุง ถุงใบหนึง่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความรักธรรมชาติได้ งานออกแบบชิ้นนี้
ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดงในการประกวด
EUROPE’S PREMIER CREATIVE AWARDS
(EPICA) ในปี ค.ศ. 2011

อี เ บย์ เว็บไซต์การสั่งของ
ทางอินเทอร์เน็ตออกแบบกล่อง
ที่ท�าให้ผู้รับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : www.thedieline.com

เครือ่ งเรือนแนวอีโคดีไซน์ คุณค่าวัสดุเหลือทิง้
จากธรรมชาติ
อาหารแปรรู ป ที่ ใ ส่ ใ นถุ ง แก้ ว
ควรมีขอ้ มูลทีใ่ ห้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ไว้วางใจ
และมี ก ารออกแบบที่ ส ะท้ อ นถึ ง
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ที่มา : www.thedieline.com

ที่มา : www.huaban.com

บางที ก ารใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ก ลางที่ มี ข ายตาม
ท้องตลาดก็ลดความยุ่งยาก เช่น ใช้ตาข่ายเพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติก แต่ขอให้มีฉลากบอกเรื่องราว

ที่มา : www.inspirationforhome.blogspot.com

สาวร�าวง แห่งบ้านร่องบอน
พลังสตรีกับการสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียว

บ้านร่องบอน ต.ม่วงค�า อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ 40
กว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นที่เลื่องลืออย่างมากในฐานะ
หมู่บ้านที่มีสาวร�าวงมากที่สุด นอกจากอาชีพหลัก คือ
ท�าไร่ ท�านาแล้ว “สาวร�าวง” เป็นช่องทางหนึง่ ทีส่ ามารถ
สร้างรายได้ของสาวๆ แห่งบ้านร่องบอน เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยน ความนิยมของคณะร�าวงก็เริ่มโรยรา สาวร�าวงที่
เคยโลดแล่นอยูก่ บั แสงสีกห็ วนกลับบ้าน ท�าไร่นาตามเดิม
กลายเป็นเพียงความทรงจ�า จนกระทั่งในปี 2545 เมื่อ
ผืนป่า 450 ไร่ ที่เคยถูกบุกรุก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง
ปราณี ราชคมน์ ก�านันหญิงแห่ง ต.ม่วงค�า จึงเกิดแนวคิด
ตัง้ กองทุนรักษาป่า อดีต “สาวร�าวง” ได้เคาะสนิม หวนขึน้
เวทีร�าวงอีกครั้ง ได้เงินก้อนแรกมาเป็นกองทุนป่าชุมชน
ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บ้านร่องบอน
ต.ม่วงค�า อ.พาน จ.เชียงราย “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประเภทชุมชน ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2557
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ตั ว อย่ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ สื่ อ ถึ ง
ความประหยั ด ความเรี ย บง่ า ย
ซึ่งเป็นหัวใจของอีโคดีไซน์

ถุงผ้าอยู่ในความนิยมมานานแล้ว ใครๆ ก็ท�า
ถุงผ้าแจก วัตถุประสงค์ของถุงผ้าคือการเตือนใจ
ให้เรา “พกติดตัว”เพือ่ ลดการใช้ถงุ พลาสติก ดังนัน้
การใช้ค�าที่ช่วยให้เกิดการคิด เป็นทางเลือกที่ดี

ที่มา : ถุง eat local
www.wherethesmileshavebeen.com

ที่มา : www.matomeno.in

ที่มา : www.go-green-live-long.blogspot.com

ถุงบรรจุผลไม้ที่มีขนาดโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน ความฉลาดอยู่ที่การคิด
กลไกและสร้างแพทเทิร์น ที่เหลือก็สามารถผลิตในโรงพิมพ์ได้

พลังงานสะอาด

บ้านบัว จ.ล�าพูน จากหมู่บ้านที่มีการบุกรุกป่า ชุมชนบ้านบัวพลิกแนวคิดเมื่อวิกฤตเรื่องน�้าส่งผลกระทบ
ต่อการเกษตร เริม่ ต้นการฟืน้ ฟูปา่ ด้วยการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการหมูบ่ า้ นป่าไม้ มีกจิ กรรม
ดูแลป่าร่วมกับรัฐ ใช้ระบบเหมืองฝายซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกติกาการจัดสรรปันส่วนน�้าให้ทุกชุมชนอย่าง
เท่าเทียม จัดท�าสวนไม้ไผ่รวกในบ้านรวมพื้นที่กว่า 500 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจักสานที่สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า
3 ล้านบาท/ปี เปลีย่ นรูปแบบเกษตรสารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และยืนอยูใ่ นจุดผูน้ า� เครือข่ายอนุรกั ษ์ปา่ ต้นกว๊านพะเยา
30 ปีของการท�างานต่อเนื่อง บ้านบัวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ที่มีผู้มา
เยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย

บ้านบัว
ต.บ้านตุ่น อ.เมือง
จ.พะเยา
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประเภทชุมชน
ครั้งที่ 14 ประจ�าปี
2555

ที่มา : www.designbolts.com

บรรจุภณ
ั ฑ์สม้ โอของ
คนไทย ที่ฝรั่งน�าไปเขียน
เป็นบทความชื่นชม

ฉลากเขียว

ที่มา : www.trendhunter.com

(นัก) การเมืองสีเขียว

หลังจากบริหารงานในต�าแหน่งมา 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2558 โฮเซ่ “เปเป้”
มูฮิก้า (Jose Mujica) ประธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้น�าที่
“จนทีส่ ดุ ในโลก” ก็กา้ วลงจากต�าแหน่ง ขับโฟล์กเต่าวินเทจสีฟา้ เก่าๆ ออกนอก
ท�าเนียบ กลับบ้านหลังเล็กๆ ที่รายล้อมด้วยแปลงผัก
เรื่ อ งราวการใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง เรี ย บง่ า ย และมี จิ ต ใจงดงามของ
ประธานาธิบดีมูฮิก้าเป็นข่าวไปทั่วโลก รวมทั้งการบริจาคเงินเดือนประจ�า
ต�าแหน่งที่ได้รับเดือนละ 12,000 ดอลลาร์ (ราว 420,000 บาท) ให้การกุศล
กว่าร้อยละ 90 เป็นประจ�า เงินทีเ่ ขาบริจาคให้แก่คนยากจน และผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็ก ท�าให้ผู้น�าท่านนี้ยังชีพด้วยรายได้ในระดับค่าเฉลี่ยของชาวอุรุกวัย
ทั่วไป คือราว 755 ดอลลาร์ หรือสองหมื่นกว่าบาทต่อเดือน
อุ รุ ก วั ย ได้ ชื่อว่ าเป็ นประเทศหนึ่งที่ติด อัน ดับ ความยากจนที่ สุ ด ในโลก
แต่น่าปลื้มที่มีนักการเมืองที่ใจกว้างอย่างบริสุทธิ์ที่สุดในโลก
ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCED) หรือ Rio+20 (จัดที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล) เมื่อปี 2554
ผู้น�าอุรุกวัยซึ่งเป็น 1 ในผู้น�า 150 ประเทศที่เข้าประชุม ให้สัมภาษณ์แบบ
สวนกระแสว่าหลายประเทศต่างพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน
หลุดพ้นจากความยากจน

โครงการฉลากเขียว (Green Label) เริ่มใช้ครั้งแรก
ในเยอรมนี เมื่อปี 2520 และขยายไปทั่วยุโรป ทุกวันนี้
มีประเทศทีท่ า� โครงการฉลากเขียวทัว่ โลกมากกว่า 20 ประเทศ
ส�าหรับประเทศไทย ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการ
นักธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมไทย เริม่ งานฉลากเขียวเมือ่ ปี 2536
มีกลไกภาครัฐทีห่ นุนเสริมคือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจสอบและให้ตรามาตรฐาน (Mark)
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวมี 35 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ท�าจากพลาสติก
ที่ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตู้เย็น สี เครื่องสุขภัณฑ์ ถ่านไฟฉาย เครื่องปรับอากาศ
กระดาษ สเปรย์ สารซักฟอก ก๊อกน�า้ และอุปกรณ์ประหยัดน�า้ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งซักผ้า
ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน มอเตอร์ ผลิตภัณฑ์ท�าจากผ้า บริการ
ซักน�า้ และซักแห้ง แชมพู ผลิตภัณฑ์ทา� ความสะอาดถ้วยชาม น�า้ มันหล่อลืน่ เครือ่ งเรือน
เหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กตรอน สบู่ ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง
เครือ่ งเขียน ตลับหมึก ปุย๋ อินทรียแ์ ละปุย๋ ชีวภาพ สีเคลือบกระเบือ้ งมุงหลังคา โทรศัพท์
มือถือ เครื่องโทรสาร
ข้าวของเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเรา ก่อนซื้อ อย่าคิดแค่แบรนด์ที่มีโฆษณาดังๆ
แต่เลือกด้วย “ฉลากเขียว” เพื่อช่วยกันถนอมสิ่งแวดล้อม

“แต่เราก�าลังคิดอะไรอยู่? เราต้องการรูปแบบการพัฒนาและการบริโภค
ของประเทศร�่ารวยเช่นนั้นหรือ? ผมขอถามคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้
หากชาวอินเดียมีสัดส่วนการครอบครองรถต่อครัวเรือนเท่าเยอรมนี? แล้วเรา
จะเหลือออกซิเจนไว้หายใจอีกเท่าไหร่?
โลกใบนี้จะมีทรัพยากรเพียงพอตอบสนองให้คน 7 หรือ 8 พันล้านคน
มีระดับการบริโภคและสร้างขยะเท่ากับประเทศร�า่ รวยหรือเปล่า? นีเ่ ป็นระดับ
การบริโภคที่เกินจ�าเป็นที่ก�าลังท�าร้ายโลกของเรา” นายมูฮิกายังกล่าวต�าหนิ
ผู้น�าในโลกอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ฝังความเชื่อผิดๆ ว่าการสร้างการเติบโต
คือการกระตุ้น การบริโภค ซึ่งในที่สุดจะน�าไปสู่จุดจบของโลก
ไม่ต้องสงสัยว่านายมูฮิกาคือนักการเมืองในอุดมคติของชาวอุรุกวัย แต่ก็
ไม่ง่ายที่จะนิยามว่านักการเมืองในอุดมคติเป็นอย่างไร เป็นการง่ายกว่าที่จะ
บอกว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้นักการเมืองแบบไหนที่จะเข้ามาช่วยสร้าง
การเมืองสีเขียว
ยังพอมีเวลาพินิจนักการเมืองในบ้านตัวเองให้ลึกซึ้ง ก่อนเข้าคูหาแล้ว
กาเบอร์ในปีหน้า

ข้อมูลและภาพจาก
Roque Planas,
HuffingtonPost, Waking
Times (Thanks to Earth
We Are One)
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ฟืน้ โลก

ฟืน้ วัฒนธรรม
เพราะอาหาร คือ ชีวิต
เรื่องกินเรื่องใหญ่ และไม่ ใช่แค่ว่ามีกิน แต่อาหารสร้าง
พฤติ ก รรมที่ มี ก ารพั ฒ นาจนเป็ น “วั ฒ นธรรมการกิ น ”
มีเรื่องศาสตร์ ศิลป์ พิธีกรรม ที่เชื่อมร้อยความสัมพันธ์
ของคนในเผ่า ในชุมชน ในสังคม
เกาหลีจบั วัฒนธรรมการกินมาใส่ไว้ในภาพยนตร์ ท�าให้คนรูจ้ กั คุณค่าอาหาร
เกาหลี หลังจากนั้นก็เกิดกระแสการจัดทัวร์เกาหลี เที่ยวแล้วแวะชิมเมนู
ของ “แดจังกึม” ในเมืองใหญ่ๆ มีร้านอาหารเกาหลีแข่งกับอาหารญี่ปุ่นที่ตี
ตลาดไทยถล่มทลาย แม้แต่ตลาดนัดระดับบ้านๆ ก็ยงั ขายซูชหิ น้าปลาแซลมอน
เด็กรุน่ ใหม่กนิ เป็นแต่ผกั ตลาดๆ ทีเ่ สิรฟ์ มาในถาดสุกี้ แต่ไม่กนิ ไม่รจู้ กั ผักพืน้ บ้าน
ไม่วา่ จะเป็นมิตดิ า้ นไหน วัฒนธรรมก็คอื รากฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วัฒนธรรม บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรม อย่างเรื่องความเชื่อ แต่บรรพชน
ก็สามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมข้าวที่มี
อัตลักษณ์แต่ละภาคแต่ละเผ่า ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกิน วัฒนธรรมคือพลัง
ในการสร้างสังคมเข้มแข็ง เป็นเกราะคุม้ ครองฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีแบบอย่าง
มากมายให้เรียนรู้จากผลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา
เมื่อก่อน วัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสืบทอดกันเนิ่นนาน แต่เมื่อโลกาภิวัตน์
สร้างวัฒนธรรมโลก วัฒนธรรมท้องถิน่ ก็หายไปทีละอย่างสองอย่าง ผักพืน้ บ้าน
ทีเ่ คยปลูกเคยกิน เมือ่ วัฒนธรรมการกินหายไป พืชผักเหล่านัน้ ก็สญ
ู ตามไปด้วย
การฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือต่อ
เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals)1
ที่บ้านน�้าเชี่ยว2 ต.น�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชุมชนสองศรัทธาที่มี
ทั้งชาวพุทธและมุสลิม สามารถรักษาวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
ยุคต้นรัตนโกสินทร์ อาหารทีช่ อื่ “ข้าวเกรียบยาหน้า” เป็นมรดกวัฒนธรรมของ
บรรพชนชาวจาม และกลายเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ “ออกงาน” ร่วมกับ
ชมรมการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มสตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อน ค�าว่า
“ยาหน้า” หมายถึง การทาหน้าข้าวเกรียบด้วยน�า้ ตาลอ้อยเคีย่ ว
โรยด้วยมะพร้าวผัดกับกุ้งและเครื่องเทศ เหนือกว่าความ
อร่อยคือ เสน่ห์ ตั้งแต่การใช้ก้านกล้วยเป็นพู่กันในการ
ยาหน้าแผ่นแป้งด้วยน�า้ ตาลอ้อย การรองอาหารด้วยใบตอง
เพื่อให้กินสะดวก ไม่หกเลอะเทอะ และไม่ต้องมีจาน
ที่เมืองลาลิเบลา ประเทศเอธิโอเปียมีพิธีหนึ่งที่มี
ความหมายต่อชีวติ เรียกว่า พิธชี งกาแฟ ทีต่ อ้ งล้อมวงกัน
คั่วเมล็ดกาแฟ ต�าด้วยครก เคี้ยวเมล็ดกาแฟ และดื่ม
กาแฟแกล้มกับข้าวโพดคั่ว เมล็ดกาแฟไม่เพียงสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออก แต่วัฒนธรรมนี้
มีผลต่อจิตใจ มีคณ
ุ ค่าถึงกับมีการสร้างพิพธิ ภัณฑ์แสดง
เครื่องมือและอุปกรณ์การชงกาแฟเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ คุณมนทิรา จูฑะพุทธิ
ผู้เขียนคอลัมน์ “อาสาพาเที่ยว”
ในมติชนสุดสัปดาห์ เล่าว่า การชมพิธี
ชงกาแฟในหมู ่ บ ้ า นซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นเชิ ง เขา
มองออกไปเห็นภูเขาสูงตระหง่านจากโฮมสเตย์
นั้น จะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น
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วัฒนธรรมก็คอื รากฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน วัฒนธรรม
บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรม อย่างเรื่องความเชื่อ แต่
บรรพชนก็สามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านพิธกี รรมต่างๆ

โลภาภิวัตน์ท�าให้คนเรา “ติด” ยี่ห้อสินค้า กาแฟยี่ห้อดังที่มีสาขาทั่วโลก
กลายเป็นความนิยม การรักษาพิธีชงกาแฟ ท�าให้เอธิโอเปียซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศที่จนที่สุดในโลก สามารถสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวได้ โดยอาศัย
วัฒนธรรมการกินเป็นสื่อ เช่นเดียวกับที่บ้านน�้าเชี่ยว ใช้ข้าวเกรียบยาหน้า
เป็นหนึง่ ในตัวชูโรงการท่องเทีย่ ว ท�าให้ผมู้ าเยือนได้ทดลองท�าเอง ชิมเอง เข้าถึง
เสน่ห์วัฒนธรรม
จะสูก้ บั โลกาภิวตั น์ ต้องใช้ทอ้ งถิน่ ภิวตั น์...สถานเดียว
ปี 2543 เกือบทุกประเทศทัว่ โลกมารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของ
องค์การสหประชาชาติทนี่ ครนิวยอร์ก มีการตกลงตัง้ เป้าหมายในการพัฒนาทีท่ กุ ประเทศ
จะต้ อ งบรรลุ ใ ห้ ไ ด้ ภ ายในปี 2558 เรี ย กว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals) มีทง้ั หมด 8 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2) เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมบทบาท
สตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพสตรี
มีครรภ์ 6) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส�าคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
1

บ้านน�า้ เชีย่ วได้รบั รางวัลหมูบ่ า้ น OVC (OTOP Village Champion) รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยดีเด่น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2549 รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (Thailand Tourist Awards 2010)

2

ข้อมูลเรื่องพิธีชงกาแฟของประเทศเอธิโอเปีย จากคอลัมน์อาสาพาเที่ยว,
มนทิรา จูฑะพุทธิ, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�าวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2559

วัฒนธรรมไทย

: โดย โกมล แพรกทอง

กับการจัดการ “ต้นไม้นอกป่า”
ในช่วง 50 ปีของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพื้นที่ชนบท ป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็น
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ส่วนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมก็เปลีย่ นเป็นไร่นาร้าง เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือเป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวท�าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้ที่แตกต่างกัน
ในพื้นที่ป่าที่เคยท�าพืชไร่ จะมีการฟื้นคืนตัวของต้นไม้เดิม เป็นป่าชั้นสอง
ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งเห็ด สมุนไพร และพืชอาหารของ
ชุมชน ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนมาจากพื้นที่ป่า บางแห่งเก็บต้นไม้ไว้
เพือ่ รักษาความชืน้ และได้ปยุ๋ จากซากพืชและมูลสัตว์ และยังเป็นการเก็บต้นไม้
ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน
ในชุมชนมีการน�าต้นไม้พื้นเมืองและต่างถิ่น เข้ามาปลูกในสวนสาธารณะ
แนวถนน คลองส่งน�้า หรือรอบบ้าน ต้นไม้จะเป็นร่มเงา เป็นแนวกันลม
แนวป้องกันดินพังทลาย และเพือ่ ทัศนียภาพ เหล่านีท้ า� ให้เกิด “ไม้นอกเขตป่า”
เราจึงได้เห็นการปรับตัวของสังคมพืชและสัตว์ ที่เป็นไปตามการปรับตัว
ของมนุษย์ในถิน่ อาศัยต่างๆ และเกิดการพัฒนาองค์ความรูใ้ นการจัดการต้นไม้
นอกเขตป่า ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละภูมินิเวศ
ต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการระบบนิเวศ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการจัดการเชิงพื้นที่ที่มีขอบเขต การจัดการครอบคลุมไปถึงพื้นที่ตั้งของ
องค์ประกอบระบบนิเวศนั้นๆ ได้แก่ ชุมชนมนุษย์ ชุมชนสิ่งมีชีวิต ป่าไม้ ต้นไม้
และสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยในถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitat) เดียว หรือถิ่นที่อยู่อาศัย
ทีห่ ลากหลาย เสมือนภาพต่อทีต่ อ่ เนือ่ งกัน (Mosaic) เป็นภาพรวมของภูมนิ เิ วศ
ที่มีอาณาเขตเป็นลุ่มน�้าที่มีความหลากหลายของการใช้ที่ดิน เช่น พื้นที่ป่าไม้
พื้ น ที่ เ กษตรกรรม พื้ น ที่ เ มื อ งและชนบท ฯลฯ ในแต่ ล ะภู มิ นิ เวศจะเป็ น
แหล่งอาศัยของต้นไม้ในพื้นที่การใช้ที่ดินแบบต่างๆ ตามสภาพสังคมมนุษย์
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ การพิจารณาภูมินิเวศจึงควรเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรม
การใช้ที่ดินของชุมชน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีชีวิตองค์ความรู้ และวัฒนธรรมของผู้ที่อาศัยในภูมินิเวศนั้น
การจัดการต้นไม้และป่าไม้ในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ป่าไม้กับชุมชนต้องมี
ประโยชน์ต่อกัน ชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต้องมีส่วนร่วมในการใช้
องค์ความรู้ในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเอง

วัฒนธรรมด้านการปลูกต้นไม้และการอนุรกั ษ์ปา่ นอกเขตป่า
ของไทย

การปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้นอกเขตป่า เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่
ของชุมชนไทยในภูมนิ เิ วศต่างๆ ตัง้ แต่ยอดภูผาถึงริมมหานที เป็นทัง้ ความรูด้ งั้ เดิม
ที่มีอยู่ในชุมชน และจากการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนต่างๆ ท�าให้มีวัฒนธรรมในการปลูกต้นไม้
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้านการคัดเลือกชนิด คัดเลือกพันธุ์ การเพาะ การปลูก
การบ�ารุงรักษา การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้รับการถือปฏิบัติต่อๆ กันมา
ดังปรากฏวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ เช่น
ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน มีความเชื่อในการปลูกต้นไม้ไว้ในทิศและมุมต่างๆ
ของบ้าน เช่น การปลูกมะขาม ตะคร�้า มะยม-ไว้หน้าบ้าน ขนุน-ไว้หลังบ้าน
เป็นต้น
ปลูกสวนผลไม้แบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลายชนิดไว้เป็นสวนรอบบ้าน
เช่น ทุเรียน มังคุด ละมุด ลางสาด ฯลฯ ตามความต้องการของเจ้าของ และ
ลักษณะการอยูร่ ว่ มกันได้ของต้นไม้ รวมทัง้ การน�าไม้ปา่ เช่น ไม้กนิ ได้ ไม้สมุนไพร
ต่างๆ มาปลูก เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์และการอนุรักษ์นอกถิ่นก�าเนิด
ปลูกต้นไม้เป็นสวนป่า สร้างสวนต้นไม้เพือ่ การใช้ประโยชน์ไม้ในด้านต่างๆ
เช่ น ไม้ เ พื่ อ พลั ง งาน ไม้ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า ง เช่ น ไม้ โ กงกางใบเล็ ก ไม้ สั ก
ไม้ตะเคียนทอง ไม้จ�าปาป่า ฯลฯ
ปลูกต้นไม้ไว้ตามวัด เป็นศรัทธาในการปลูกต้นไม้ตามความเชื่อของ
พุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ ต้นสาละ และไม้ดอกหอมต่างๆ เช่น พิกุล แก้ว จ�าปี
จ�าปา ฯลฯ

การจัดการต้นไม้และป่าไม้ในระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน ป่าไม้กบั
ชุมชนต้องมีประโยชน์ต่อกัน ชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้
ต้องมีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ในการจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนเอง
ปลูกต้นไม้ตามโรงเรียนและสถานราชการต่างๆ ปลูกต้นไม้เพือ่ ความร่มรืน่
และประดับสถานที่ท�างานต่างๆ
ปลูกต้นไม้บนแนวถนน เส้นทางสาธารณะ แนวคูคลอง แนวรั้วบ้าน
ปลูกเพื่อประดับเส้นทาง เพื่อป้องกันมลพิษต่างๆ เช่น ละอองจากสารเคมี
ในการเกษตร เพื่อก�าจัดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันลมพายุ
อนุรกั ษ์ปา่ ธรรมชาติสว่ นรวมไว้เป็นป่าของชุมชน เพือ่ เป็นแหล่งไม้ใช้สอย
แหล่งอาหาร สมุนไพร และป่าศักดิ์สิทธ์ ป่าต้นน�้าล�าธาร ป่าปู่ตา ป่าดงเซ้ง
ป่าขุนน�้า รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติไว้เป็นป่าหัวไร่ปลายนาตามแนว
เขตแปลงการเกษตร การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อป้องกันล�าห้วยล�าคลอง

เอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทย ต้นไม้ไทย

การมีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ไม้นอกเขตป่าไม้เป็นผล
มาจากการสะสมองค์ความรู้ในการใช้ต้นไม้และป่าไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ารงชีวิต ตามวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบสานต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง มนุษย์ก็สามารถสร้าง
สิ่งแวดล้อมใหม่ เลียนแบบธรรมชาติ บนฐานวัฒนธรรม จะเห็นตัวอย่าง
การปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารพัฒนาทีด่ นิ เป็นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยสมัยใหม่ มีการน�า
วัฒนธรรมการปลูกต้นไม้และป่าไม้ไปใช้ในการปรับภูมทิ ศั น์ เลียนแบบธรรมชาติ
และระบบนิเวศแบบที่ต้องการ
ประเทศไทยโชคดีที่มีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้นอกเขตป่าที่มีหลากหลาย
รูปแบบ การขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มต้นไม้ เท่ากับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของต้นไม้ที่มีอยู่
และปลูกขยายเพิ่มเติม ในมิติความส�าคัญด้านวัฒนธรรมต้นไม้และป่าไม้
ของไทยที่มีการถ่ายทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่โบราณ
สมกับเป็นประเทศในเขตป่าเมืองร้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งสิ่งมีชีวิต ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมของมนุษย์

เอกสารอ้างอิง

• โกมล แพรกทอง,
ทรัพยากรป่าไม้ วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
มหาวิทยาลัยสงขลา
วิทยาเขตปัตตานี, 2550
• สมศักดิ์ สุขวงศ์, ป่าชุมชน
คนเพียงพอ ในนิเวศวิทยา
ภูมทิ ศั น์และสภาวะโลกร้อน,
กรุงเทพมหานคร
บริษทั บางกอกการ์ด
การพิมพ์ จ�ากัด, 2550
• สมาคมภูมินิเวศพัฒนา
อย่างยั่งยืน, 2549,
เอกสารเผยแพร่แนะน�า
สมาคมฯ
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: โดย หนุ่ม เชียงราก

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”

กับเรือ่ งราวมากมาย รายทาง ระหว่างลงพืน้ ที่

แฟ๊บ บุปผาทิพย์ แช่มนิล กรรมการภาค “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออก แต่งกับ พิพัฒน์ เติมงาม เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
อ.แกลง จ.ระยอง ชาวลูกโลกฯ ยินดีด้วยจ้า
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กลายเป็นห้องเรียนมีชวี ติ เพราะ
สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ แห่งโรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์
จ.นครสวรรค์ ใช้วนอุทยานถ�า้ เพชร-ถ�า้ ทอง เป็นห้องทดลอง
ส� า หรั บ นั ก เรี ย นในการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมากว่า 25 ปี กระบวนการเรียนรู้ได้จุดประกาย
นักเรียนให้รู้จักความสนใจของตัวเอง เช่น นักเรียนบางคน
ใช้เวลากว่าปีครึ่งในการท�ารายงานเรื่องแมงมุม และก�าลัง
เริ่มต้นท�าข้อมูลเรื่องตัวบึ้ง ส่วนผลการศึกษาทั้งหลายของ
นักเรียนได้ถูกน�าเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างให้ชาวตาคลี
รักในธรรมชาติ แม้ใครๆ จะมองว่า ครูอ้อยท�างานสอน
หนังสือตามภาระหน้าที่ แต่ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
กรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เห็นว่า ครูอ้อย
ท�างานด้วยหัวใจ จนสามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
ที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางภูหวั โล้นทีเ่ มืองน่าน ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์
แห่งบ้านม่วงคราม ต.นาปัง อ.ภูเพียง ลาออกจากต�าแหน่ง
ผูอ้ า� นวยการโรงเรียน มาสานฝันให้เป็นจริง คือการปลูกต้นไม้
อย่างเอาจริงเอาจัง มีการทดลองเพาะกล้าไม้ด้วยสารพัดวิธี
เงินบ�านาญที่ได้มาก็น�าใช้ไปกับเรื่องปลูกต้นไม้เพื่อส่วนรวม
อี ก ทั้ ง หากไปเจอเวที ป ระชุ ม ไม่ ว ่ า เรื่ อ งอะไรหรื อ ที่ ไ หน
ประดิษฐ์เป็นต้องขอคิวพูดเพื่อผลักดันให้ทุกฝ่ายช่วยกัน
อนุรักษ์ต้นไม้ กระทั่งสามารถผลักดันนโยบายส�าคัญๆ ของ
จังหวัด เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่สวยงามของเมืองน่าน
หรือการท�าฝาย ปลูกป่าทดแทนพืชเชิงเดี่ยวบนภูเขา ฯลฯ
จนได้ต�าแหน่งที่คงไม่มีใครเคยได้เลยในประเทศไทยคือ
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“ต้นไม้จังหวัด” แต่ เอนก นาคะบุตร กรรมการคัดเลือก
แลเห็นความเอาจริงเอาจัง และการใช้องค์ความรู้ในการ
ท�างาน จึงขอเรียกประดิษฐ์วา่ “มหาบุรษุ ทีท่ า� งานมหากุศล”
หลังจากได้รบั มรดกจากแม่เป็นทีด่ นิ 78 ไร่ สถาน ตุม้ อ่อน
แห่ง ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กลับท�าในสิ่งที่
น้อยคนจะท�าคือ กันทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นป่าเพือ่ สร้างความชุม่ ชืน้
ขุดบ่อเพื่อเก็บน�้า และใช้พ้ืนที่ที่เหลือท�าเกษตรผสมผสาน
แบบไร้สารเคมี ทุกวันนี้ไม่รวย แต่ไม่มีหนี้ กินฟรีอยู่ฟรีกับ
ธรรมชาติ เพราะสถานมีความเชื่อว่า หากเราดูแลธรรมชาติ
ธรรมชาติจะดูแลเรา ซึง่ โกมล แพรกทอง กรรมการคัดเลือก
บอกว่า สถานคือนักวิทยาศาสตร์ เพราะแสวงหาความรูแ้ ละ
จดบันทึกในเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา เช่น การจัดการต้นไม้
ริมน�้า ระบบรากพืช รูของสัตว์น�้า ซึ่งเป็นความรู้ท่ีระดับ
ดอกเตอร์อย่างโกมล ก็ไม่เคยรู้มาก่อน
กลุม่ เยาวชนคนรักสีเขียว โรงเรียนศรีฐานกระจาย
ศึกษา ต.ศรีฐาน อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร พากันส�ารวจพันธุไ์ ม้ตา่ งๆ
ในโรงเรี ย น พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาหาวิ ธี ข ยายพั น ธุ ์ พื ช ท้ อ งถิ่ น
ทีห่ ายาก ทินกร สิทธิวงศ์ กรรมการคัดเลือก รับประกันว่าเด็กๆ
รูเ้ รือ่ งต้นไม้จริงๆ เพราะชีไ้ ปทีต่ น้ ไหนไหน เด็กๆ ตอบได้หมด
ไม้พยุงขนาดใหญ่กว่า 1,300 ต้น ในพื้นที่ 1,200 ไร่
ของชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ ต.ช้างเผือก
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นทีห่ มายปองของนักค้าไม้ชาวบ้าน
บ้านหนองบั่วจึงรวมตัวกันจัดเวรยามเฝ้าทุกคืนไม่มีเว้น
จนไม้พยุงอยู่รอดมาได้ ขณะที่ป่าใกล้เคียงปลอดไม้พยุงกัน
หมดแล้ว อุดม วิเศษสาธร กรรมการคัดเลือก เห็นต้นพยุง
ในชุมชนป่าดงท�าเลฯ แล้วถึงกับอุทานว่า ตัง้ แต่เดินทางไปดูปา่
ทั่วประเทศไทยมากกว่า 30 ปี ไม่เคยเห็นพยุงมากขนาดนี้
มาก่อน นับว่าเป็นบุญตาจริงๆ

เกาะกลางอ่างเก็บน�า้ ขนาด 300 ไร่ ปลูกอะไรก็ไม่ขนึ้
เพราะหน่วยงานที่ท�าอ่าง โกยเอาดินจากก้นอ่างไปโปะ
ใส่ทวั่ เกาะ ชาวบ้านกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ และน�า้ วังปลาหมอ หมู่ 9
บ้านวังตัก ต.เขาสมิง จ.ตราด อดรนทนไม่ไหวที่เห็นเกาะ
หัวโล้น จึงพากันไปปลูกต้นไม้ ทดลองสารพัดวิธีมากว่า 7 ปี
จึงเริม่ เห็นผล ต้นไม้เขียวๆ ขึน้ ปกคลุมไปเกือบทัว่ เกาะ สันติวภิ า
พานิชกุล กรรมการคัดเลือก สรุปว่า นี่คือการท�างานด้วย
ความรักแบบไม่มเี งือ่ นไข ท�านองว่า “รักจริง-ไม่แต่งก็ยงั ได้”
“งานอนุรกั ษ์ฯ ทีก่ นิ ได้” คือบทสรุปจากการท�างาน 11 ปี
ของ กลุม่ เยาวชนอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โรงเรียน
เขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เพราะนักเรียน
ท�างานอนุรักษ์ป่า 30 ไร่หลังโรงเรียน ผสมผสานกับงาน
ชุมนุมที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น เพาะ
กล้วยไม้ ปลูกผัก กรีดยาง เพาะไส้เดือน แปรรูปอาหาร ฯลฯ
จนสามารถหารายได้ให้แก่กลุ่มและโรงเรียน สร้างความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ซึ่ง นุกูล
รัตนดากุล กรรมการคัดเลือก บอกว่า “อยากเห็นกิจกรรม
แบบนี้ที่บ้านผม (ปัตตานี) บ้าง และขอขอบคุณเด็กๆ ทุกคน
ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจให้คนแก่แบบผม จนท�าให้ผมอยากทีจ่ ะ
มีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานขึ้น”
กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ท�างานพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผูใ้ หญ่ในชุมชน เช่น คัดแยกขยะ
ปลูกผักอินทรีย์ รณรงค์ขจี่ กั รยานประหยัดพลังงาน และดูแล
รักษาป่าชุมชน โดยมีผใ้ ู หญ่ใจดี เช่น โรงเรียนต่างๆ รอบชุมชน และ
เทศบาลเฝ้าไร่เปิดโอกาสให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรม
พิศษิ ฐ์ ชาญเสนาะ กรรมการคัดเลือก เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้
จะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับชุมชน และจะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในงานพัฒนาต่อไป

บุญยงค์ เกศเทศ กรรมการคัดเลือก เรียกผืนป่าแห่งนี้
ว่า “ป่าเกียรติยศ” เนื่องจากชาวบ้านชุมชนอนุรักษ์ป่า
สาธารณะ “บ๊ ะ ออนซอน” ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวล�าภู เข้าไปเจรจาต่อรองกับนายทุนเพื่อ “ขอคืน
พื้นที่ป่า” กว่า 2,300 ไร่ ที่นายทุนนอกพื้นที่เข้าไปยึดจาก
ชาวบ้าน แกนน�าและชาวบ้านทั้ง 12 หมู่ ทนไม่ได้กับความ
อยุติธรรม แต่ชาวบ้านก็ใช้สันติวิธีจนนายทุนยอมคืนป่าให้
แก่ชุมชนในอีกยี่สิบปีถัดมา
ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ 3 ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี ร่วมแรงร่วมใจรักษาผืนป่าภูหินเหล็กไฟ
ขนาด 1,987 ไร่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งปลูกต้นไม้
ท�าแนวกันไฟ ท�าฝายชะลอน�้า และจัดเวรยามเฝ้าป่าทุกคืน
ไม่มีวันหยุด แต่ที่ ชนินทร์ ชมะโชติ ประธานกรรมการ
คัดเลือก ชอบอกชอบใจคือการที่โรงเรียนท�าหลักสูตรชุมชน
พานักเรียนเดินศึกษาป่าทุกบ่ายวันอังคารจนเด็กๆ มีความรู้

มากมาย สามารถอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังได้อย่างเพลิดเพลิน
ทัง้ ในเรือ่ งสมุนไพร อาหารทีไ่ ด้จากป่า และ “ไม้คะล�า” หรือ
ค� า สอนที่ เ ป็ น อุ บ ายไม่ ใ ห้ ค นตั ด ไม้ เช่ น ห้ า มตั ด ไม้ ที่ มี
สองล�าต้นในต้นเดียวกัน หากเอาไปสร้างบ้าน จะท�าให้
ครอบครัวแตกแยก
กิตติภพ ประสารทอง ช่างภาพ ศรีสรุ างค์ มาศศิรกิ ลุ
รอง ผอ. สถาบันลูกโลกฯ อุทิศา นามวิจิตร และ ณฤมล
อักษรณรงค์ เจ้าหน้าที่สถาบันลูกโลกฯ พากันคอตก เพราะ
เที่ยวบินเย็นวันที่งานเสร็จเต็มเอี้ยดทุกที่นั่ง ต้องตกค้าง
นอนรอที่เมืองตราดอีก 1 คืน ได้ข่าวว่าเสียใจมาก นอนร้อง
คิกคัก-คิกคัก
ข่าวเมื่อครู่คือเครื่องบินเต็ม ข่าวนี้คือเรือไม่เต็ม แต่
ตกเรือ...หลังจากชาวลูกโลกฯ ไปเยี่ยมชุมชนที่เกาะมุกด์
จังหวัดตรังเรียบร้อย สมาชิกต้องรีบแจ้นลงเรือกลับฝั่งอย่าง
ฉุกละหุก ก่อนน�้าจะลงจนเรือเกยตื้น ในที่สุดทุกคนก็ลงเรือ

ได้อย่างฉิวเฉียด กระทั่งเรือเกือบถึงฝั่งจึงได้พบว่า นุกูล
รัตนดากุล กรรมการคัดเลือกฯ ถูกลืมไว้บนเกาะ ไม่ได้ลงเรือ
กลับมาด้วย เย็นนั้นกว่าจะกลับเข้าฝั่งมาได้ต้องว่าจ้างเรือ
อีกล�าของชาวบ้านน�าส่งแบบวีไอพี นั่งเรือกินลมชมวิวแต่
เพียงผู้เดียว นี่ไหม... ที่เขาเรียกว่า เพื่อนกินหาได้ เพื่อนตาย
หายากเพื่อนนั่งเรือ หาไม่ได้เลย
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เธอกับฉัน

เทีย่ วน�า้ เชีย่ วคนละวัน
ฉัน : “น่ากินอ่ะ เขาเรียกอะไร หน้าตา หยั่งกะข้าวตัง”
เธอ : “อืม คล้ายๆ กัน ทีน่ เี่ ขาเรียก ข้าวเกรียบยาหน้า มี 2 แบบ แบบกรอบ
กับแบบนิ่ม มีกินที่นี่ที่เดียว แปลกดี แต่อร่อยมาก”
หนึ่งเรื่องที่ฉันจดไว้ในใจ
ฉัน : “อุ๊ย...งอบน่ารักอ่ะ”
เธอ : “มีหลายทรงด้วยนะ งอบทีน่ มี่ ที รงแปลกๆ เป็นเอกลักษณ์เลยแหละ”
เรื่องที่สองตามมา
“กิจกรรมเยอะดีนะ” ฉันเลื่อนดูภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเพื่อน
ที่เพิ่งไปเที่ยวที่บ้านน�้าเชี่ยวมาให้ดู มีหลายกิจกรรมน่าสนใจ และแน่นอน
ฉันต้องตามเก็บแต้มเดินทาง ตามประสาคนมีชีพจรอยู่ที่เท้า จุดหมายต่อไป
ต.น�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ว่าแล้วก็จัดแจงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจากรางวัล
ที่ชุมชนน�้าเชี่ยวได้รับ บอกได้ค�าเดียวว่า “ไม่ธรรมดา”
เพราะเยอะมาก ล่าสุดได้รบั รางวัล ASEAN Homestay
Award 2015 โฮมสเตย์ดีเด่น ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่งของ
ประเทศไทย อี ก ข้ อ มู ล หนึ่ ง ที่ ส� า คั ญ ส� า หรั บ
คนทีค่ ดิ ว่าจะไปนอนพักแบบโฮมสเตย์ในชุมชน
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น�้าเชี่ยวคือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้
ชาวบ้านได้เตรียมตัว เพราะพวกเขาต่างมีอาชีพหลัก ส่วนการท่องเที่ยว
เป็นอาชีพเสริม ฉันจึงโทรจองทีพ่ กั แล้วนับวันรอ ฉันเลือกไปวันธรรมดาทีไ่ ม่ใช่
วันหยุด เพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวที่อาจมากันเยอะเป็นพิเศษ ที่ส�าคัญอยากรู้
ว่าจริงๆ แล้วคนน�้าเชี่ยวอยู่กันอย่างไร
เมื่อไปถึง เป้าหมายแรกคือ
“เอ่อ...พี่ทัศน์คะ เพื่อนหนูบอกว่ามาที่นี่ต้องกินข้าวเกรียบยาหน้าให้ได้
ไม่ทราบว่าช่วงนี้พอมีขายไหมคะ” ฉันเอ่ยถามเจ้าของบ้านที่ฉันไปพักทันที
“ปกติมนี ะ แต่ชว่ งนีช้ าวบ้านถือศีลอด” ฉันเลยอด และหมดหวัง จากค�าตอบ
ของพีท่ ศั น์ เพราะข้าวเกรียบยาหน้าเป็นอาหารมุสลิม ความรูส้ กึ เหมือนมาแล้ว
เสียเที่ยว เพราะจากข้อมูลที่อ่านมา มีโน่น นี่ นั่น มากมายไปหมด แต่เราต้อง
ยอมรับความจริงว่านักท่องเทีย่ วจะมาท�าอะไรหรือเรียกร้องอะไรตามอ�าเภอใจ
ไม่ได้ มาเที่ยวก็ต้องเคารพชุมชนด้วย
ชาวบ้านน�้าเชี่ยวครึ่งหนึ่งเป็นชาวพุทธ อีกครึ่งเป็นชาวมุสลิมที่มาจาก
ประเทศกัมพูชา (แต่ไม่ใช่ชาวเขมร) ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 พวกเขาเรียกตัวเองว่า
แขกจาม ซึ่งมาจากเมืองจามปา (ปัจจุบันอยู่ในเวียดนาม) ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า
ชุมชนนี้มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่นี่จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งพุทธและ

อิสลามได้อย่างลงตัว นอกจากนีย้ งั มีคนไทยเชือ้ สายจีนรวมอยูด่ ว้ ย ชุมชนน�า้ เชีย่ ว
จึงมีทั้งวัด มัสยิด และศาลเจ้าตั้งอยู่ไม่ไกลกัน
ชาวพุทธส่วนใหญ่จะท�าสวนผลไม้ ส่วนชาวมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ริมคลอง
น�้าเชี่ยว ติดป่าชายเลน มีอาชีพท�าประมงพื้นบ้าน ตกบ่ายพี่ทัศน์พาฉัน
ไปพบกับ “บังเล็ก” ซึ่งเป็นคนขับเรือพานักท่องเที่ยวชมป่าชายเลน และไปงม
หอยปากเป็ด (ของขึ้นชื่อของต�าบลน�้าเชี่ยว) พร้อมไกด์ท้องถิ่นอีกหนึ่งคน
หอยปากเป็ดมีหวั เป็นเปลือกแบนแข็ง คล้ายปากเป็ด และมีหางยาว ชาวบ้าน
นิยมน�าไปผัดฉ่า เมือ่ ไปถึงจุดทีน่ า�้ ทะเลลดพอลงไปงมหอยได้ ยังไม่ทนั จะสิน้ เสียง
เครื่องเรือ บังเล็กก็ลงไปสาธิตการงมหอยให้พวกเราดู แน่นอนนี่คืออาหารเย็น
พวกเราจึงขอมีส่วนร่วมด้วยอย่างมิรอช้า
ระหว่างทางกลับ เหล่าเหยีย่ วแดงโผบินจ้องกินปลา เมือ่ เจอเหยือ่ มันโฉบน�า้
ลงมาจับปลา ฝูงกาบินผ่านระหว่างทางที่นั่งเรือ ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกชั้นดี
เพราะป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ มีสะพานไม้ยาวราว 300 เมตรทอดเข้าไป
ชมโลกเร้นลับของโกงกาง แสม และล�าพู แล้วก็ยังมีหอดูนกที่ปีนขึ้นไปชมป่า
จากมุม “ตานก” ได้อีกต่างหาก
“เมื่อก่อนป่าชายเลนที่นี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะ เพราะว่ามีการสัมปทาน
ป่าโกงกางไปเผาถ่าน แล้วก็ตัดไม้มาสร้างบ้าน” บังเล็กขับเรือแล้วชวนคุย
แกชี้ให้ดูป่าชายเลนกว่า 2,000 ไร่ ฉันมองตามก็พบลิงแสมฝูงหนึ่ง มีทั้งพ่อ แม่
ลูก พากันนัง่ เล่นอยูต่ รงรากโกงกางอย่างสบายใจ บังเล็กบอกว่าเมือ่ สถานีพฒ
ั นา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 เข้ามาท�าโครงการฟื้นฟู ชาวบ้านเห็นว่ามีประโยชน์
จึงหันมาช่วยกันเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นต้นทุนชีวิต ทั้งด้านอาหาร เรื่องการ
ท่องเที่ยว “ก็เลยใช้วิธีสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาช่วยปลูกป่า”
วิน-วิน ด้วยกันทั้งสองฝ่าย พื้นที่ป่าเพิ่ม นักท่องเที่ยวได้ท�าประโยชน์
เมื่อป่าทึบขึ้น ก็มีกิจกรรมพายเรือชมแสงหิ่งห้อยในยามค�่าคืน
อาหารมื้อเย็นท�าง่ายๆ แต่รสชาติเด็ด ใช้วัตถุดิบในชุมชน น�้าพริกกะปิ
จากเคยในน�้าเชี่ยว จิ้มกับกระชายอ่อน ไข่เจียว และที่พลาดไม่ได้ ผัดฉ่า
หอยปากเป็ด
พีท่ ศั น์บอกว่า บ้านน�า้ เชีย่ วมีขอ้ ตกลงเรือ่ งการบริหารจัดการ การท่องเทีย่ ว
ที่ชุมชนยอมรับร่วมกัน เช่น โฮมสเตย์ทุกหลังที่รับนักท่องเที่ยวจะไม่ติดเครื่อง
ปรับอากาศ เพราะบางครัง้ เมือ่ มีคณะใหญ่ๆ เข้ามา ต้องกระจายให้นกั ท่องเทีย่ ว
ไปนอนหลายๆ บ้าน จะเกิดการเปรียบเทียบว่าบ้านโน้นเย็น บ้านนีร้ อ้ น ทุกบ้าน
จึงใช้พัดลม เรื่องอาหาร ก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มท่องเที่ยวที่จะแบ่งหน้าที่กัน
ท�ากับข้าว แล้วน�ามาส่งให้ที่บ้านพัก หรือถ้าเป็นคณะใหญ่ ก็ไปกินรวมกันที่
ศาลาสุขใจ ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบผีมอื อาหารของแต่ละเจ้าของบ้าน
ดังนั้นชมรมท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยวจะมีการแบ่งหน้าที่ คนไหนสนใจเปิด
เป็นโฮมสเตย์ก็ให้บริการเรื่องห้องพัก โดยเรียงตามคิว พร้อมจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว คนไหนมีผีมือด้านการท�าอาหารก็รับผิดชอบ
แล้วน�ามาส่งให้ตามบ้านพัก มีกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มขับเรือ ไม่มีการเลือก
ว่าจะพักบ้านไหน หรือให้ใครเป็นมัคคุเทศก์ แต่ทางกลุม่ จะจัดคิวให้วนไปเรือ่ ยๆ
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง รายได้จากการท่องเที่ยวจะปัน
10 เปอร์เซ็นต์เข้ากลุ่มเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ

ฉันนัง่ มองสายน�า้ ไหลเอือ่ ยๆ แสงสุดท้ายส่อง “สะพานวัดใจ”
ที่เชื่อมสองฝั่งคลอง สะท้อนผิวน�้า บ้านเรือนที่นี่ยังหันหน้า
เข้าคลอง สายน�า้ ยังดูสะอาด นอกจากเรือประมงทีจ่ อดลอยล�า
รอเวลาออกทะเลแล้ว ไม่มสี งิ่ อืน่ ทีก่ วนตากวนใจ
ฉันนึกขึ้นได้ว่าตอนที่เพื่อนของฉันมาที่นี่ เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีมัคคุเทศก์น้อย
ซึ่งท�าหน้าที่ในวันหยุด เยาวชนกลุ่มนี้จะมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยว
และการแสดงต้อนรับ (ลิเกฮูลู-แสดงตอนหลังอาหารเย็น) หากมาเป็นหมู่คณะ
นอกจากจะช่วยให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เสริมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พวกเขา
แสดงความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
ฉันนั่งมองสายน�้าไหลเอื่อยๆ แสงสุดท้ายส่อง “สะพานวัดใจ” ที่เชื่อมสอง
ฝั่งคลอง สะท้อนผิวน�้า บ้านเรือนที่นี่ยังหันหน้าเข้าคลอง สายน�้ายังดูสะอาด
นอกจากเรือประมงที่จอดลอยล�ารอเวลาออกทะเลแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่กวนตา
กวนใจ
“เคยมีคนมาเสนอว่าอยากให้น�้าเชี่ยวท�าตลาดน�้าเหมือนกัน แต่ชาวบ้าน
ประชุมกันว่าไม่เอา เพราะไม่ใช่วิถีชีวิตของเรา” บังเล็กชวนคุยต่อก่อนจะส่ง
พวกเราขึ้นฝั่ง แกบอกเหตุผลว่า ต�าบลน�้าเชี่ยวไม่ได้เป็นชุมชนค้าขายทางน�้า
ผลผลิตก็ไม่ได้มากมาย ผัก ปลา แต่พอมีกิน เหลือขายกันเองในตลาดเล็กๆ
ชาวบ้านจึงไม่อยากฝืนวิถีชีวิตเดิมๆ ไม่อยากยุ่งยาก “รักษาต้นทุนเดิมที่มอี ยู่
เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อยูค่ กู่ บั การท่องเทีย่ วไปนานๆ ดีกว่า” บังเล็กสรุป
จากวันแรกทีช่ าวน�า้ เชีย่ วเริม่ ต้นท�าเรือ่ งการท่องเทีย่ วในปี 2547 จากความ
เข้มแข็งของคนในชุมชนที่อยากกระตุ้นจิตส�านึกของคนในชุมชน โดยผ่าน
การท�าเรื่องท่องเที่ยว จนหลายหน่วยงานได้เห็นความพยายาม และยื่นมือ
เข้ามาสนับสนุน คนน�้าเชี่ยวได้ลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน จนในที่สุด
พวกเขาได้ค้นพบต้นทุนที่ส�าคัญคือ รากเหง้าของตนเอง จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่แม้วันนี้ฉันจะไม่ได้เก็บแต้มกิจกรรมตามที่เพื่อนบอกไว้ แต่ก็ไม่เสียใจที่ได้
มาเยือนน�า้ เชีย่ ว เพราะสิง่ ทีน่ า่ ประทับใจกว่าคือจุดยืนทีช่ าวบ้านได้ตกลงร่วมกัน
ว่าจะรักษาต้นทุนของชุมชนให้คงอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเยือนได้นาน
ไม่รู้เบื่อ
การท่องเที่ยวที่ไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟค-สมบูรณ์แบบ ก็เป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่งนะ
ติดต่อสอบถาม : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลน�้าเชี่ยว
ประสานงาน : คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช (ประธานชมรม)
โทร. 08 4892 5374 หรือ
fb : กลุม่ ท่องเทีย่ วบ้านน�า้ เชีย่ ว
ขอบคุณรูปสวยๆ จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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เสียงวิเศษของ

“ครูดา”

“อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
เป็นข้อสรุปของครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนส่วนใหญ่ เมือ่ พูด
สถานการณ์การเรียนภาษาไทยของลูกหลานพีน่ อ้ งกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ
ทีอ่ าศัยอยูต่ ามแนวเขตชายแดนทางภาคเหนือ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาอืน่ ๆ ทีฉ่ ดุ ผลการเรียนของเด็กๆ ให้มเี กรด
ต�า่ กว่าค่าเฉลีย่ มาตรฐาน

มีผก้ ู ล่าวว่าการรับรูข้ องเด็กๆ เปรียบเสมือน
การใส่น�้าในแก้วเปล่า ครูมิใช่เป็นผู้เติมน�้า
ใส่แก้วเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเป็นผูเ้ ลือกสรร
เติม “น�้าดี” อีกด้วย
ภารกิจการผลิตน�้าดี จึงน�ามาสู่ความ
ร่วมมือในการจัดท�าโครงการ “พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยส�าหรับครู เสริมสร้างศักยภาพ
พัฒนาการสอน” โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
ร่วมกับส�านักงานประสานงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (สตพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกองก�ากับการ
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32
โครงการนี้ เริ่ ม ต้ น ในปี 2555 โดยมี
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วม
โครงการ น�าทีมโดย ผศ. ศิวกานต์ ปทุมสูตร
ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ จากศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
น�าคณะครูมาฝึกอบรม สอนทักษะต่างๆ
และลงพื้นที่นิเทศตามโรงเรียนต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการนี้ด�าเนินงานผ่านมา 4 ปีแล้ว
สิ่งที่น่ายินดีนอกเหนือจากผลการเรียนของ
นักเรียนที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความทุ่มเทของครูผู้สอน โครงการฯ จึงได้
มอบรางวัล “ครูภาษาไทยต้นแบบ” เพือ่ เป็น
การยกย่อง และก�าลังใจแด่ครูผมู้ คี วามเพียร
โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในผลส�าเร็จ
ของ ครูดา หรือ ดาบต�ารวจหญิงดาริกา
ปัญญาเตียม จากโรงเรียนสังวาลย์วิท 8
จ.เชียงราย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครู
ผู ้ ส อนดี เ ด่ น ประจ� า ปี ศึ ก ษา 2558 ของ
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังความปลื้มปีติให้เจ้าตัวอย่างหาที่สุดไม่ได้
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ครูดาในวัยเยาว์ ก็มชี วี ติ ไม่ตา่ งจากเด็กๆ
ชาวอาข่าทั้งหลายบนดอยแม่สลอง ครูดา
เล่าถึงความล�าบากครั้งยังอยู่ที่บ้านแสนใจ
พั ฒ นา ต.แม่ ส ลองใน อ.แม่ ฟ ้ า หลวง
จ.เชียงราย ว่าต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งอยู่
ห่างไกลหมู่บ้าน เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส
เรียนต่อหลังจากจบชั้น ป.6 เพราะต้อง
ช่วยพ่อแม่ท�างาน แต่ครูดาโชคดี ที่คุณพ่อ
มองการณ์ไกล ส่งเสียให้เธอเรียนต่อจนจบ ปวช.
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาบัญชี
โอกาสที่จะได้เป็นครูเป็นจริง เมื่อครูดา
ผ่ า นการสมั ค รและเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ในโครงการผลิตครูโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายเเดน หรือโครงการครูคุรุทายาท ในปี
2541 เข้ารับราชการเป็นต�ารวจตระเวน
ชายแดนท�าหน้าทีค่ รู โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้ า นสามั ค คี เ ก่ า ต.แม่ ฟ ้ าหลวง
อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย เป็นทีแ่ รกปี 2556
จึงย้ายมายังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
สังวาลย์วิท 8 ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย โดยรับหน้าที่เป็นครูประจ�าชั้น
ป.3 และท�าหน้าทีค่ รูสหกรณ์ และห้องสมุดอีก
ไม่นานนัก มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ
หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งท�าให้ครูดาได้มา
เป็นผูด้ แู ลนักเรียน ป.1 ซึง่ เป็นช่วงเดียวทีไ่ ด้
มี โ อกาสเข้ า ไปอบรมเรี ย นรู ้ ใ นโครงการ
ดั ง กล่ า ว และได้ มี โ อกาสสะท้ อ นปั ญ หา
เมื่อคณะนิเทศเข้ามาแลกเปลี่ยน
“ในช่วงแรกๆ ครูที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
มาก่อนจะรู้สึกเครียด เพราะขาดเทคนิค
การสอน แล้วก็ตอ้ งเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทีม่ ี
ผลต่อการรับรูข้ องเด็ก เช่น บางคนขาดเรียน
เพราะผูป้ กครองไม่เข้าใจถึงความส�าคัญของ
การศึกษา การประสานงานกับผู้ปกครอง
ก็คอ่ นข้างยาก นอกจากนีย้ งั มีงานด้านบริหาร
ที่เบียดเวลาการสอน”
ในปี 2557 ครูดาเข้าร่วม “โครงการอ่าน
คิด คุย เขียน” หลังจากอบรมครูดายอมรับว่า
ตนเองมีทัศนคติที่ดีกว่าเดิม เธอเริ่มมองว่า
ทุกปัญหาย่อมมีทางออก จึงเริ่มต้นด้วยการ

การเสียสละและท�างานด้วยความ
จริงจัง จริงใจ ท�าให้ครูดาได้รับ
รางวัลครูต้นแบบในปี 2556 และ
2557 และล่าสุดรางวัลครูผู้สอน
ดีเด่น เป็นก�าลังใจในการท�างาน
ที่เสียสละของครูดา

ทดสอบเด็ก แยกเด็กเป็นกลุ่ม เด็กเรียนดี
เรียนไม่ดี และเด็กพิเศษ เสริมทักษะพิเศษ
ทีพ่ วกเขายังขาด บันทึกความก้าวหน้าของเด็ก
แต่ละคนเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด สร้าง
ข้อตกลงให้เด็กพูดภาษาไทย ช่วงแรกๆ เด็ก
ที่มาจากฝั่งเมียนมาร์พูดฟังภาษาไทยไม่ได้
ผ่านไปหนึง่ เดือน เด็กเริม่ สือ่ สารเป็นประโยค
สั้นๆ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น
ครู ด าจั ด มุ ม นิ ท านภายในห้ อ งเรี ย น
มอบหมายให้เด็กๆ สลับกันเล่าให้ฟังกันเอง
เด็กทีอ่ า่ นไม่ได้กจ็ ะเริม่ จ�ารูปและตัวหนังสือ
ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ครูดาจัดเวร
หมุนเวียนให้เด็กๆ อ่านนิทานผ่านเครื่อง
กระจายเสียงในโรงเรียน ชืน่ ชมและให้รางวัล
บ้าง เพื่อให้เด็กภูมิใจ
พัฒนาการของเด็กๆ เกิดขึน้ อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตามหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ฟัง-คิด-ถามเขียน และเติมด้วยการอ่าน
ครู ด ามั ก จะน� า ปั ญ หาการท� า งานใน
ชั้น ป.1 ไปแลกเปลี่ยนกับครูอื่นๆ เพื่อให้
เกิ ด การ “แบ่ ง ปั น ” แก้ ไขร่ ว มกั น และ
เพื่อเป็นการ “เตรียมการ” ให้แก่เด็กๆ ที่จะ
เลื่อนชั้นในปีต่อไป
การเสียสละและท�างานด้วยความจริงจัง
จริงใจ ท�าให้ครูดาได้รับรางวัลครูต้นแบบ
ในปี 2556 และ 2557 และล่าสุดรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น เป็นก�าลังใจในการท�างานที่
เสียสละของครูดา
และเสียงอ่านหนังสืออย่างฉะฉานที่
ดังคับห้องของเด็กๆ คือรางวัลชีวิตของ
เด็กผู้หญิงอาข่าคนหนึ่ง ที่ไต่ชะตาชีวิต
เพื่อก้าวขึ้นมาเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ”
ที่แผ่นดินไทยภาคภูมิใจ

“พยงค์
แสนกมล”
กับบทพิสจู น์ชวี ติ
ปอบเห็ดหญิงลวงโลก
สูด่ อ็ กเตอร์

ชีวิตที่ต้องล้มลุกคลุกคลานทางด้านเศรษฐกิจการเงิน นับครั้งไม่ถ้วน
ผลพลอยได้ทตี่ ามมาก็คอื ฉายา หญิงลวงโลก พรสวรรค์ในการเพาะเห็ด
ของเธอไม่ได้ชว่ ยลบรอยมลทินแม้แต่นอ้ ย

แต่เวลาคือสิง่ เดียวทีจ่ ะช่วยพิสจู น์ตวั ตน
“อยากให้เป็นต้นแบบของคนที่ก�าลัง
จะล้ม และกลับมาตั้งสติ” ครูยงค์บอก
ยิ่ ง เจอมรสุ ม ยิ่ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้
ครูพยงค์ แสนกมล ลุกขึน้ สู้ จากคนมีความรู้
แค่ ป.7 สามารถสร้างห้องแล็บวิจัยเห็ด
แบบครบวงจร จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง จาก
ประเทศจีนและไต้หวัน
ใครๆ ก็ รู ้ จั ก เห็ ด ครั้ ง แรกจากการกิ น
พยงค์ก็เช่นกัน แถมยังเป็นของโปรดซะด้วย
เธอรู้จักวิชาเห็ดครั้งแรกสมัยเป็นครูอาสา
อยู่ศูนย์ฝึกพัฒนาราษฎรชายแดนสระแก้ว
ปี 2544 อาศัยครูพักลักจ�าในเวลาว่างไปดู
ครูวิชาการเกษตรสอนการเพาะเห็ด รู้สึก
สนใจ ด้ ว ยความมี พ รสวรรค์ ใ นเรื่ อ งการ

เพาะเห็ด จึงมีผู้สนับสนุนให้เธอไปเรียน
เพาะเห็ดถึงประเทศจีน เห็ดภูฏาน ถั่งเช่า
หลินจือ มิลค์กี้ ฮังการี ฯลฯ ไม่ยากเกินความ
สามารถของเธอ ถึงขนาดที่จีนยกย่องให้
เธอเป็น ราชินีเห็ด แต่การได้รับการยกย่อง
กับการท�าธุรกิจเป็นคนละเรื่อง
ปี 2547 พยงค์เริ่มหันหลังให้งานมนุษย์
เงินเดือน แล้วเริ่มลงทุนเพาะเห็ด 500 ก้อน
ระเห็ จ เร่ ร ่ อ นจากฟาร์ ม ที่ ร าษฎร์ บู ร ณะ
มาถึงบ้านเกิดที่อ่างทอง เห็ดของเธองาม
จึงมีลูกค้ามาสั่งจอง รับเงินมัดจ�าจากลูกค้า
มาทั้ ง หมด 2 ล้ า นบาท แต่ โชคไม่ ช ่ ว ย
เห็ ด ของเธอเสี ย หายจากควั น ไฟจากการ
เผานาข้างฟาร์มเห็ดของเธอ ท�าให้เธอไม่
สามารถส่งเห็ดให้ลกู ค้าได้ตามทีต่ กลง พยงค์
จึงต้องกูเ้ งินนอกระบบ เพราะไม่มหี ลักทรัพย์
ที่จะกู้ในระบบได้ เพื่อน�าเงินมาคืนให้ลูกค้า
นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งแรกและครั้งเดียว
เพราะด้ ว ยความใจกล้ า และกล้ า ลงทุ น
หลายครัง้ ทีไ่ ม่ทนั เกมการท�าธุรกิจ ท�าให้เธอ
ถูกซ้อมปางตายจากเจ้าหนี้นอกระบบ
ล้ ม แล้ ว ต้ อ งรี บ ลุ ก สถานการณ์ ที่ บี บ
บังคับให้ต้องส่งเงินกู้วันละ 18,000 บาท
พยงค์และคนงานจึงต้องใช้ชีวิตขลุกอยู่ใน
ฟาร์มเห็ดทั้งวันทั้งคืน ท�าให้เธอได้มีโอกาส
สังเกตการเจริญเติบโตของเห็ด เข้าใจว่าเห็ด
ชนิดไหนชอบอากาศแบบไหน ชอบอาหาร
ชนิดใด สภาพแสงควรเป็นอย่างไร ท�าให้เธอ
สามารถปลดหนี้ได้ภายในเวลา 1 ปี

ด้วยความที่รู้ต้องรู้
ให้ลึกและรู้ให้จริง เธอ
พยายามหาเทคนิคการ
เพาะเห็ดให้สวยงาม เธอ
จึงสังเกต ค้นคว้า และ
ทดลอง แม้จะเป็นเห็ดที่ไม่คุ้นเคย
“เห็ ด บางชนิ ด ซึ่ ง เมื อ งไทยไม่ ไ ด้ ท� า
พวกเห็ดเมืองหนาว ซึง่ คนเมืองหนาวต้องกิน
เพือ่ ให้รา่ งกายอบอุน่ เราก็ดเู ทคนิคเขาเพาะ
ถ้ า วั น ไหนมี ง านวิ จั ย มาจากต่ า งประเทศ
ซึ่งผู้ใหญ่ให้มา จะนั่งหันหลังให้ฟาร์ม และ พยงค์เป็นคนไทยคนเดียวที่ ได้รับ
มองทุง่ นา ล้างสมองตัวเองให้โล่ง แล้วคิดว่า
รางวัลเกษตรกรดีเด่นทีป่ ฏิบตั งิ าน
จะท�ายังไงกับเห็ด”
ดังนั้นต่อให้เป็นเห็ดที่เพาะยากแค่ไหน เพื่อสังคมและท�าคุณประโยชน์ ให้
อย่าง เห็ดหลินจือ เห็ดถัง่ เช่าสีทอง หรือเห็ด แก่สว่ นรวม จากสมาคมเทคโนโลยี
แอนโทเดีย ซึ่งไต้หวันใช้เวลาในการเพาะ การเกษตรแห่งเอเชียตะวันออก
นาน 4-7 ปี พยงค์ก็ท�าได้ภายในเวลาเพียง เฉียงใต้ จากการได้ทา� งานช่วยเหลือ
1 ปี 4 เดือน
ชาวบ้าน
ด้วยความรู้ที่มีมากมาย เธอจึงได้เป็น
วิ ท ยากรสอนเรื่ อ งการเพาะเห็ ด หลายที่
มีลูกศิษย์มากมาย แต่แล้วก็มิวายกลายเป็น
คนลวงโลก
“คือด้วยความที่ภาษาทางวิชาการหรือ
พยงค์ เ ป็ น คนไทยคนเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ
วิทยาศาสตร์มันพูดยาก เวลาเราเพาะเห็ด รางวัลเกษตรกรดีเด่นทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ สังคม
ให้อาหารเห็ดเราก็ใช้ภาษาทีง่ า่ ยๆ เราเข้าใจ และท�าคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม จาก
กันเองว่าใส่อะไรบ้าง ทีนี้พอเราพูดง่ายๆ สมาคมเทคโนโลยี ก ารเกษตรแห่ ง เอเชี ย
ก็มคี นไปท�าตาม เขาไม่ได้ถามว่ามันคืออะไร ตะวันออกเฉียงใต้ จากการได้ทา� งานช่วยเหลือ
พอไปลองท�า ลงทุนมากก็เสียหายก็บอกว่า ชาวบ้ า น เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการหลวง
เราหลอกลวง ไม่พูดความจริง”
เป็นวิทยากรสอนโรงเรียนนายร้อย เป็น
พยงค์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าใครมาเรียนรู้ วิทยากรการเพาะเห็ดในประเทศจีน และ
เรื่องเห็ดต้องถาม ถ้าไม่ถามเอาแต่ถ่ายรูป อีกหลายองค์กร ล่าสุดเธอได้รับปริญญา
ข้างถุงเห็ด แล้วเอาไปท�ารับรองว่าเจ๊งทุกราย ดุษฎีศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
นี่คือวิธีพิสูจน์คนจริงของเธอ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจ�าปี
บางคนหากอยากได้อะไรอย่างฉาบฉวย การศึกษา 2557 จากสถาบันการเรียนรู้
ไม่ ศึ ก ษาจริ ง จั ง แต่ อ ยากรวย ก็ ย ากที่ จ ะ เพื่อปวงชน
ประสบความส�าเร็จ แต่รู้หรือไม่กว่าที่พยงค์
การเพาะเห็ดท�าให้ชวี ติ ของพยงค์ลม้ ลุก
จะประสบความส�าเร็จในการเพาะเห็ดได้ คลุกคลาน แต่เธอไม่โทษเห็ด ปัจจัยภายนอก
บางครัง้ เธอยอมจ่ายเงินเรียนรูเ้ กือบล้านบาท ต่างหากคือตัวแปร หากปัจจัยภายในคือ
เพื่อให้รู้จักเห็ดเพียงชนิดเดียว ด้วยความ จิตใจเข้มแข็ง อุปสรรคต่างๆ ก็จะผ่านและ
มุมานะศึกษาหาความรู้ เธอจึงควบคุมชีวิต คลี่คลายไปได้ นี่คือบทพิสูจน์ของพยงค์
เห็ดได้อย่างน่าอัศจรรย์
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เคยไหม...เมือ่ ได้ยนิ ชือ่ เสียงของคนดีๆ สักคน ก็ให้นกึ อยากมีโอกาสได้พบตัวจริง ได้ฟงั แนวคิด ได้พดู คุย
อยากรู้เคล็ดลับความส�าเร็จ ท�าอย่างไรจึงกลายเป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายได้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และ
เมื่อโอกาสอย่างนัน้ มาถึง ก็รสู้ กึ “เป็นบุญ” ที่ได้เจอ โดยเฉพาะคนทีส่ งั คมยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
แล้ววันหนึ่ง เราก็สูญเสียปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นไปชั่วนิรันดร์
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารซัดสาดไม่เคยหยุดนิ่ง แนวคิดองค์ความรู้
แบบอย่างการท�างานของท่านจะหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง
หรือเปล่า
13 มิถุนายน 2559 “วิบูลย์ เข็มเฉลิม” ปราชญ์ชาวบ้าน
คนส�าคัญ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 80
กว่าครึ่งชีวิตปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้ ได้สร้างคุณูปการให้แก่
สังคมไทย เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อฝ่า
วิกฤตจากรูปแบบเกษตรตาโต ติดอาวุธทางปัญญา ฝ่าวงล้อม
ออกจากการใช้ชีวิตตามกระแสบริโภคนิยม ด้วยประโยคที่ท่าน
มักจะพูดเสมอว่า ทุกทางตัน มีทางออก
ด้ ว ยความที่ เ คยเป็ น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น เคยท� า ข้ อ มู ล ให้ กั บ ทาง
ราชการมาก่อน จึงน�าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
ท�างานกับชุมชน ท�าให้การท�างานง่ายขึ้นและมีจุดหมาย เช่น
การสร้าง “เครื่องมือ” ให้แต่ละครอบครัวได้ใช้ส�ารวจตนเอง
ผ่ า นการท� า บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ย ซึ่ ง สามารถพั ฒ นามาเป็ น
การจัดท�าแผนชีวิต เพื่อสร้างการกินอยู่ให้เป็นระบบ
แต่สงิ่ ทีท่ า� ให้ผใู้ หญ่วบิ ลู ย์เป็นต�านานคือ แนวคิดวนเกษตร ซึง่
มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2504 สมัยที่ท่านยังเป็นเกษตรตาโต เคย
อยากร�่ารวย และท้ายที่สุดกลายเป็นคนมีหนี้สินจนถึงล้มละลาย
สูญที่ท�ากินที่เก็บหอมรอมริบ 200-300 ไร่ จนเหลือเพียง 10 ไร่
ชีวติ อยูใ่ นวังวนทีด่ เู หมือนไร้ทางออก ในวันทีค่ รอบครัวอยูใ่ นภาวะ
ยากเข็ญ ผู้ใหญ่วิบูลย์ผ่าทางตันด้วย ผักบุ้ง
ผักอวบน�า้ ทีข่ นึ้ ง่าย โยนทิง้ ไว้กย็ งั งอก เมือ่ ได้เก็บกินก็ได้คดิ ...
ปลูกผักไว้กนิ เอง ดีกว่าท�าเกษตรทีเ่ อาไปขาย แล้วต้องกลับไปซือ้
เขามากิน ปลูกผักบุ้งเหลือกินยังได้ขาย ไม่อดอยาก ได้สตางค์
และไม่เครียดเหมือนตอนปลูกมันส�าปะหลังทีละหลายร้อยไร่
ผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์จงึ พลิกความคิด เอาเรือ่ งปากท้องก่อน เรือ่ งรวย
ไว้ทีหลัง คิดง่ายๆ แค่นี้ แต่จะท�าได้หรือไม่ อยู่ที่การลงมือ
ทางเลือกใหม่เริ่มต้นปี 2530 ผู้ใหญ่วิบูลย์ปลูกพืชทุกอย่าง
ผสมผสานโดยเลี ย นแบบป่ า ธรรมชาติ ปลู ก แบบไม่ ต ้ อ งคิ ด
อะไรมาก ไม่ใช้สารเคมี เป็นการสะสมทรัพย์ไว้ในดิน มีของกิน
ทุ ก วั น ในพื้ น ที่ สิ บ ไร่ มี พื ช นั บ พั น ชนิ ด สั ต ว์ ก ว่ า 50 ชนิ ด
ช่างแตกต่างกับตอนที่มีที่ดินร้อยๆ ไร่ แต่ปลูกพืชชนิดเดียว
แล้วก็ยากจนลงเรื่อยๆ ผู้ใหญ่วิบูลย์เรียกทางเลือกใหม่นี้ว่า
รางวัลแห่งความอุตสาหะที่พ่อผู้ ใหญ่วิบูลย์
เข็มเฉลิม ได้รับการยกย่อง อาทิ การได้รับเชิดชู
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้ า ฟ้ า
มหาจักรี” และรางวัล “ครูยงิ่ คุณ” ประจ�า
ปี 2558 โดยมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ร่วมกับส�านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ
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วนเกษตร เป็นแนวทางการจัดระบบนิเวศ เพือ่ ความสมบูรณ์สมดุล
ของธรรมชาติของพืช สัตว์ ดิน น�้า
แนวคิดนีก้ ลายเป็นต้นแบบเพือ่ ฉุดเกษตรกรขึน้ จากความยากจน
ผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์เปิดบ้านเพือ่ ให้ผคู้ นมาเรียนรูแ้ บบไม่หวงวิชา จนเกิด
เครือข่ายวนเกษตรรอบผืนป่าตะวันออก ท่านทุ่มเทเรี่ยวแรง
ในการผลักดันเรือ่ งวนเกษตรให้เกิดขึน้ จริงจังในสังคมไทย จนเสนอ
ต่ อ ส� า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ จนถึงระดับรัฐสภา และประสบความส�าเร็จ ในปี 2549
รัฐบาลน�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกรอบนโยบายในการ
บริหาร โดยเปลีย่ นชือ่ ว่า “โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี”้ และปัจจุบนั
ถือเป็นวาระแห่งชาติ
ในปี 2542 เมือ่ โครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ถือก�าเนิดขึน้
พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินใน
“รุน่ บุกเบิก” โดยน�าประสบการณ์อนั ล�า้ ค่าของท่าน มาเป็นแนวทาง
มอบให้คณะท�างานน�าไปปรับใช้เพือ่ พิจารณาผลงาน และในระหว่าง
ทีท่ า่ นช่วยงาน ยังได้เป็นผูเ้ ชือ่ มโยงให้คณะท�างานได้รจู้ กั กับผูท้ มี่ ี
จิตใจสีเขียวและมีจิตอาสาเคลื่อนงานอนุรักษ์และงานเพื่อสังคม
ในภาคตะวันออกมากมาย หลายท่านเข้ามาเป็นกรรมการภาค
ในรางวัลลูกโลกสีเขียวจนทุกวันนี้ ด้วยการชักชวนจากพ่อผู้ใหญ่
ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมานี้ ด้วยวัยและปัญหาด้านสุขภาพ ท�าให้
พ่อผู้ใหญ่พักงานหลายด้านเพื่อรักษาและพักผ่อนที่บ้าน ลดการ
เดินทางตระเวนไปเยีย่ มเยียนผลงานต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการ
ภาค แต่เมือ่ มีชว่ งทีร่ สู้ กึ ดีขนึ้ ท่านจะไม่พลาดการพบปะมาประชุม
กับคณะกรรมการ เพื่อขอรับรู้ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์
สิง่ แวดล้อมของบ้านเมือง ทัง้ ยังฝากข้อคิดข้อปฏิบตั ใิ นการท�างาน
อยู่เสมอ
เราต่างเห็นได้ชดั ว่าแม้แรงกายของพ่อจะอ่อนแอลง แต่แรงใจ
ไม่เคยหมด ยังแข็งแกร่ง หนักแน่น ยังสามารถส่งพลังต่อให้
คนรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ เป็ น เชื้ อ ไฟให้ ช าวเครื อ ข่ า ยลู ก โลกสี เขี ย ว
ขับเคลื่อนงานตามอุดมการณ์ตลอดไป
ณ สวนวนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ในวันที่ท่านล่วงลับไปแล้ว
ก็ มิไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง เพี ย งแค่ เ ป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู ้ แต่ มีก ารก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ
วนเกษตรเพื่อสังคม โดยมีคนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์ตามที่
ท่านตัง้ เป้าหมายไว้วา่ “มีกนิ เป็นพืน้ ฐาน มีสวัสดิการยามเฒ่าชรา
มีความหลากหลายคล้ายป่าธรรมชาติ ก่อเกิดอุตสาหกรรมชุมชน”
ปรัชญาวนเกษตรของพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เน้นว่าการ
“พึ่งตนเอง” คือเป้าหมาย
การสร้างชีวติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างสมดุลคือ “ผลส�าเร็จ”
ท่านเคยบอกว่า “การพึ่งตนเองเป็นสภาวะอิสระ หมายถึง
ความสามารถของคนที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ตนเองให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดี
ในชีวิต เป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะทางจิตที่เป็น
อิสระ มีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ มีสิ่งจ�าเป็นปัจจัยสี่พอเพียง
เป็นความพร้อมของชีวิตทางร่างกายและจิตใจ” (เสรี พงศ์พิศ,
phongphit.com, 29 ธันวาคม 2551)
นี่คือปรัชญา “วนเกษตร” ที่พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
ฝากไว้ให้สังคมไทย ในยามที่สังขารละจากโลกนี้แล้ว

ผู้ ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

สรุปแนวคิด “วนเกษตร” จากประสบการณ์
ไว้ดังนี้
1. วนเกษตรเป็นปรัชญาชีวติ เป็นทัง้ ศาสตร์และ
ศิลป์ เป็นทั้งความรู้และวิธีการ วนเกษตร หมายถึง
การใช้ดินท�าประโยชน์ให้มีสภาพเป็นป่า หรือการจัด
ระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ มีสภาพ
คล้ายป่าธรรมชาติ ชีวิตที่อยู่ในความสมดุลก็พลอย
มีความสุข
2. วนเกษตรเป็ น ฐานการพึ่ ง ตนเองที่ ส� า คั ญ
เพราะการพึ่ ง ตนเอง หมายถึ ง การเตรี ย มพร้ อ ม
เรือ่ งปัจจัยสีใ่ ห้มใี นก�ามือเรา ถ้าปัจจัยสีอ่ ยูใ่ นมือคนอืน่
เราต้องหาเงินไปแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้มกี นิ ความจริงเรา
เป็นคนท�าแต่ไม่มีสิทธิ์บริโภค แต่ท�าแล้วขายก่อน
แล้วค่อยเอาเงินไปซือ้ กลับมาบริโภค เกิดระบบคนกลาง
ท�าให้เราพึ่งตนเองไม่ได้
3. วนเกษตร ไม่ต้องวางแผนอะไรจจริงจังนัก
ถือหลัก “ท�าเล่นๆ เอาจริงๆ” จะได้ผลมากกว่า
เก็บพันธุ์ไม้อะไรได้ ก็ปลูกลงไป ไม่ต้องคิดเรื่องปลูก
เป็นแถวเป็นแนว อะไรที่โตแล้วไม่อยากได้ก็ถอนทิ้ง
ถ้าหวังผลให้ตน้ ไม้เจริญเติบโต ก็อย่าปลูกในทีโ่ ล่งแจ้ง
ปล่อยให้รกๆ ไว้ก่อน แล้วปลูกไม้แทรกไปเรื่อยๆ
4. ไม่ต้องไถดิน ปล่อยให้ดินปรับตัวเองมีสภาพ
เป็นดินชัน้ เดียว ไม่เป็นดินหลายชัน้ หลายระดับ เพราะ
ถ้าไถจะท�าให้หน้าดินแตก ชัน้ ล่างจะเป็นดินทีเ่ ป็นดาน
แต่ถา้ เป็นดินผืนใหญ่ อาจไถบ้างเพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งหญ้า
5. จะปลูกป่าก็ต้องเรียนรู้จากป่า ดูลูกไม้ที่หล่น
จากต้นและเติบโตขึน้ มา ไม่มใี ครปลูกดูแลเอาใจใส่มนั
นอกจากธรรมชาติทดี่ แู ลกันเอง จะลงเมล็ดพืชก็ไม่ตอ้ ง
ขุดหลุมให้ลกึ ดูตวั อย่างฟูกโู อกะ ยังใช้วธิ เี อาเมล็ดพันธุ์
หุ้มด้วยดินเหนียว แล้วใช้หนังสติ๊กยิงออกไปในที่ที่
ต้องการให้มันเกิด แล้วมันก็เกิดเองได้ ที่อ่อนแอ
ก็ตายไป ที่แข็งแรงก็อยู่ไปได้ เป็นกฎของธรรมชาติ
6. ท�าวนเกษตรก็เหมือนการปฏิบตั ธิ รรม การอยู่
กับธรรมชาติจะพบชีวิตที่เกื้อกูลกัน เกิดความสมดุล
ทางอารมณ์ ท�าให้ไม่คิดเบียดเบียน จิตใจอ่อนโยน
มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ ความคิดทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูล
เป็นมิติทางสังคมของวนเกษตร
7. วนเกษตรเป็นเกษตรสวัสดิการ ท�าแล้วจบ
ไม่ตอ้ งท�าอีก อาจล�าบากในปีแรกๆ แต่ในปีหลังๆ เพียง
ดูแลนิดหน่อยก็เก็บเกีย่ วผลประโยชน์ได้ ยิง่ นานเท่าไร
ยิง่ สบาย เป็น “เกษตรนัง่ กินนอนกิน” สร้างสวัสดิการ
ในยามแก่ ชาววนเกษตรจึงต้องเริ่มต้นด้วยการปรับ
แนวคิด คือ คิดที่จะท�าให้ครอบครัวมีกินก่อนที่เหลือ
ค่อยขาย ไม่ใช่ท�าเพื่อระบบตลาด
8. วนเกษตรเป็นแนวทางการจัดระบบนิเวศ
เพื่อความสมดุลของธรรมชาติของพืช-สัตว์-ดิน-น�้า
เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของเกษตรกรรมธรรมชาติ ที่ เ ป็ น
เกษตรยั่งยืน

มหาสมุทร
สุดหยัง่ ลึก

ต้นปี ค.ศ. 1450 โยฮันน์ กูเทนแบร์ก (Johannes Gutenberg) นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน
ประสบความส�าเร็จในการคิดค้นและพัฒนาระบบแท่นพิมพ์แบบกด (พัฒนามาจาก
เครือ่ งกดที่ใช้ในการท�าไวน์) ท�าให้สถิตกิ ารพิมพ์พงุ่ ทะยานจากเดิมที่ใช้คนคัดลอก
ด้วยลายมือ หลังจากนัน้ อีก 200 ปี สือ่ สิง่ พิมพ์ทวั่ ยุโรปก็ทวีจา� นวนขึน้ หลายล้านเท่า

ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักประดิษฐ์และช่างเหล็กผู้นี้ได้เปลี่ยน
โฉมหน้าโลกไปมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี เขาท�าให้ผู้คนมากมายเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเกิดศาสตร์แขนงใหม่คือ “สื่อสารมวลชน”
คีย์บอร์ดที่เราเคาะกันทุกวันนี้ มีจุดเริ่มต้นจากแท่นพิมพ์กูเทนแบร์กที่
พัฒนาต่อเนื่องมาตลอด 566 ปี กลายเป็นคอมพิวเตอร์ และในที่สุดมาเป็น
สมาร์ทโฟนที่เหมือนรยางค์อย่างหนึ่งของคนเราทุกวันนี้
เทคโนโลยีแท่นพิมพ์ทา� ให้เกิดการน�าเสนอข่าวสาร เมือ่ ก่อนนีเ้ รารับขา่ วสาร
ในเวลาเช้าๆ จิบน�้าชากาแฟไปก็กางหนังสือพิมพ์อ่านไปด้วย ข่าวสารเป็น
รสชาติหนึ่งของอาหารเช้าที่ “บริโภค” แบบละเลียด ไม่มูมมาม
เดีย๋ วนีข้ อ้ มูลข่าวสารหลัง่ ไหลมาจากทัว่ โลกทุกวินาที น�าเสนอหลายรูปแบบ
บริโภคกันแบบยัดทะนาน (ไม่งั้นไม่ทัน) และยังเปิดช่องให้เราท�าหน้าที่เป็น
นักข่าว ส่งต่อได้ แสดงความเห็นได้ จะแชร์ กดไลค์ หรืออยากเม้นท์ เอาที่
สบายใจเลย
แต่มีข้อมูลหรือข่าวสารที่เรา “อ่าน” จริงๆ สักเท่าไหร่ ก่อนจะ “ส่งต่อ”
เราชักจะชินกับการรับรู้ข่าวสารด้วยการ “สแกน” คือให้ตัวหนังสือผ่านตา
แบบหยาบๆ สไลด์นวิ้ ขึน้ ๆ ลงๆ ผา่ นมหาสมุทรขอ้ มูล แหวกวา่ ยไปเรือ่ ยๆ สะดุด
ขอ้ ความทีร่ สู้ กึ ว่าโดนใจตรงไหน ก็เคาะแป้นพิมพ์สง่ ต่อให้ผคู้ นนับร้อยนับล้านๆ
ได้อ่านข้อความนั้นภายในไม่ถึงหนึ่งนาที...โดยไม่ค่อยตรวจสอบ
ไม่แปลกเลยที่ได้ยินว่ามีผู้คนมากมายรวมทั้งคนที่มีชื่อเสียง ต้องออกมา
ชี้แจงแกมขอโทษ ที่รีบด่วน “แชร์-ไลค์-คอมเม้นท์” โดยไม่ได้สืบค้นต้นตอ
ความจริงเสียก่อน พฤติกรรมท�านองนีใ้ นไมช่ า้ ก็จะกลายเปน็ ความเคยชิน และ
กลายเป็น “วัฒนธรรม”
ในชัน้ เรียนทุกวันนีไ้ มไ่ ดส้ อนหลายวิชาทีค่ นรุน่ กอ่ นเคยเรียน เพราะความรู้
หลายอย่างค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต สิง่ ทีค่ นสมัยก่อนใช้เวลาค้นคว้าหาค�าตอบ
ถึง 12 เดือน เด็กสมัยนี้ใช้ 4G สไลด์นิ้วหาพบได้ภายใน 12 วินาที ข้อมูลเรื่อง
โยฮันน์ กูเทนแบร์ก ที่จั่วหัวมานี้ ก็ค้นเจอแค่อึดใจเดียวโดยอาศัยกูเกิ้ล ถ้าเป็น
เมื่อก่อนก็ต้องไปงมในห้องสมุดพักใหญ่
แต่ข้อมูลมิใช่ความรู้ การจะ “รับ” ข้อมูลเพื่อให้เกิด “ความรู้” ต้องผ่าน
การคิดแบบมีวิจารณญาณ ในเมืองนอกเขามีการเรียนวิชาหนึ่งที่ส�าคัญมาก
เรียกว่า Critical Thinking เป็นหัวใจที่ใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษาในแทบ
ทุกแขนงวิชา แต่ชาวพุทธนั้นโชคดีเหลือหลายที่ได้เรียนวิชานี้แบบฟรีๆ ตั้งแต่
เด็ก เรียกว่า กาลามสูตร เปน็ พระสูตรบทหนึง่ ของพระพุทธเจ้าทีม่ ใี จความหลัก
คือ “อย่ำด่วนเชื่อ”
ลองนึกย้อนดูว่าเราเคยแชร์อะไรแบบรวดเร็วที่ไม่ผ่านการชั่งใจบ้าง...
วันสิ้นโลก เสื้อเหลือง-เสื้อแดง พญานาคโผล่ จดหมายลูกโซ่ งูสี่ขา ฯลฯ
แท่นพิมพ์กูเทนแบร์กพาเรามาไกล เกินกว่าจะกลับไปยังจุดเดิม แต่หลัก
กาลามสูตรนั้น ไม่ว่าโลกจะมีเทคโนโลยีก้าวไกลแค่ไหน พระสูตรบทนี้ยัง
“ทันสมัย” แน่นอน

ไม่แปลกเลยที่ได้ยินว่ามีผู้คนมากมายรวมทั้งคนที่มีชื่อเสียง
ต้องออกมาชีแ้ จงแกมขอโทษ ทีร่ บี ด่วน “แชร์-ไลค์-คอมเม้นท์”
โดยไม่ได้สบื ค้นต้นตอความจริงเสียก่อน พฤติกรรมท�านองนี้
ในไม่ชา้ ก็จะกลายเป็นความเคยชิน และกลายเป็น “วัฒนธรรม”

การพิจารณาด้วยหลักกาลามสูตร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่า โยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เข้าถึงความจริง ด้วยการสืบหา
ต้นเหตุ แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ออกมาพิจารณาจนเข้าใจลึกซึ้งถึงที่มา
ทีไ่ ป และเหตุปจั จัยของเรือ่ งนัน้ รวมถึงเขา้ ใจวา่ ควรจะปฏิบตั ติ อ่ เรือ่ งนัน้ อย่างไร
ใหถ้ กู ตรงตามธรรม นีค่ วรจะเปน็ สิง่ ทีเ่ ราควรชว่ ยกันสรา้ งใหเ้ ปน็ “วัฒนธรรม”
ที่เราอยากจะเห็นในรุ่นลูกหลาน
การดว่ นเชือ่ ดว่ นแชรอ์ ยา่ งรวดเร็วโดยขาดการไตรต่ รอง อาจท�าใหเ้ ราถูกใช้
เป็นเครื่องมือ หรือถูกหลอกเอาเปรียบได้ อย่าลืมว่าสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดในวันนี้
ก็คือข้อมูล (ไม่ใช่ความรู้) และความจริงอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้ในมหาสมุทร
คือ ทุกข่าวสารมีเบื้องหลังเสมอ (อันนี้แหละคือความรู้)
มหาสมุทรคือขุมทรัพย์ อยากกินปลาก็ต้องหาเครื่องมือ
ค�าสอนของพระพุทธองคค์ อื อุปกรณห์ าปลาชัน้ เลิศ แถม “คูม่ อื ”แมนนวล
การใช้งานให้เสร็จสรรพ
ส่วนทักษะการหาปลา ผู้มีปัญญาต้องหมั่นฝึกฝนเอาเอง
ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอืน่ ๆ อย่างชัดเจน ตรงทีพ
่ ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่พึงเชื่อสิ่งที่พระองค์
สอน จนกว่าจะได้พิสูจน์ ให้เห็นจริงแก่ใจตนเองโดยทรงให้หลัก 10 ข้อในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะปลงใจเชื่อ
ดังที่ปรากฎใน กาลามสูตร ดังนี้
1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์
5. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยตรรกะ
6. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอนุมาน
7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการตริตรองตามแนวเหตุผล
8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่าท่านสมณะนีเ้ ป็นครูของเรา
ต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล เป็นโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละ
หรือปฏิบัติตามนั้น
การพิจารณาด้วยปัญญานี้ พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้
เข้าถึงความจริง ด้วยการสืบหาต้นเหตุ แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ออกมาพิจารณาจนเข้าใจลึกซึง้ ถึงทีม่ าที่ไป เหตุปจั จัย
ของเรือ่ งนัน้ รวมถึงเข้าใจว่าควรจะปฏิบัติต่อเรื่องนั้นอย่างไรให้ถูกตรงตามธรรม
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