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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สรุปผลการทบทวน 
รายงานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศต่อรัฐสภาว่า อุณหภูมิของโลกเมื่อปี 2549 
อุ่นขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 400 ปี และ 
อาจจะ “อุน่” นานต่อไปอีกเป็นเวลาหลายพนัปี ส่วนอณุหภูมเิฉล่ียทีพ่ืน้ผวิโลก
ในซีกโลกเหนือก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส ในวันน้ีเราต่าง 
เผชญิหน้ารบักรรมด้วยกนั แต่ดูเหมอืนผลกรรมจะล�าเอยีงสักหน่อย เพราะบาง
ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ กลับได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่า เช่น ปากีสถาน 
บังคลาเทศ ที่เผชิญอุทกภัยสาหัสแทบทุกปี ตั้งแต่ภาวะอากาศเปล่ียนแปลง 
แต่ละปียิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

การบริโภคแบบไม่ยั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมของสังคมโลกาภิวัตน์ สั่นสะเทือน
ไปถึงป่าต้นน�้าในภาคเหนือของประเทศที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เซาเปาโลเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต้ในประเทศบราซิล เคยได้
ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งน�้าฝน ทุกวันนี้เซาเปาโลมีสภาพไม่ต่างจากทะเลทราย 
ประชาชนกว่า 20 ล้านชีวิตเผชิญสภาวะขาดแคลนน�้า สาเหตุหลักก็คือ 
การตัดไม้ท�าลายป่าอย่างรุนแรงในอเมซอนซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของบราซิล 
เพื่อดึงทรัพยากรธรรมชาติมากระตุ้นเศรษฐกิจ เอ็ดเวิร์ด วิลสัน (Edward 
Osborne Wilson) บิดาแห่งวชิาชวีวทิยาสงัคมชาวอเมริกนั เคยเปรยีบเทยีบว่า 

ดร. สมศกัด์ิ สุขวงศ์ นกัวชิาการป่าไม้ผู้วางรากฐานเรือ่ง
ป่าชุมชนให้สังคมไทย เคยกล่าวว่า ศตวรรษที่ 20 เป็น 
ห้วงเวลาที่มนุษย์ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล

ขายความเงียบและเรียบง่าย
ของธรรมชาติ

บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
ชุมชนรมิชายฝ่ังของเกาะช้าง ท่ียงัคงรกัษาวิถชีวิีตดัง้เดมิ 
ด้วยอาชพีประมงพืน้บ้าน ไปพร้อมๆ กับการช่วยกันดแูล
รกัษาสมบตัส่ิวนรวมคอื ป่าชายเลน 650 ไร่ ผืนใหญ่ท่ีสุด
บนเกาะช้าง ท่ียงัคงความอดุมสมบรูณ์ ไม่แตกต่างไปจาก
อดีตทีผ่่านมา ความงามของป่าชายเลนและความเงยีบสงบ
ของทีน่ี ่ จึงกลายเป็นจดุขายส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีต้องการ
กลิ่นไอของความสงบท่ามกลางวิถีประมงพื้นบ้าน ด้วย
การนั่งเรือมาชมความงามของธรรมชาติ ส่วนกลไก 
การด�าเนินงาน ใช้บริหารโดยใช้รูปแบบธุรกิจมาปรับใช้
ในชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม โดยการขายหุน้จ�านวน 2,000 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 100 บาท เพือ่น�าเงนิมาลงทนุในกจิกรรมเรอื
คายัค แบ่งผลก�าไรให้กับสมาชิกร้อยละ 80 ส่วนอีก 
ร้อยละ 20 ใช้ในการบริหารกลุ่ม ซ่อมแซมเรอื สงเคราะห์
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ทีน่ีช่าวบ้านตระหนกัเสมอว่า จะไม่ปล่อยให้
น�้าสกปรก ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ไม่เช่นนั้นจะหมายถึง
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง กิจกรรมการท่องเท่ียวช่วย
สร้างรายได้ก็จริง แต่คุณค่าของทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่พวกเขามีส�าคัญกว่า ถ้าหากวันหนึ่ง เกาะช้างอยู ่ 
ในสภาพ “ขาลง” คนที่บ้านสลักคอกก็ไม่มีผลกระทบ 
เพราะไม่ได้ยดึถอือาชพีการท่องเทีย่วเป็นหลกั เป็นเพยีง
อาชีพเสริม แต่การดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจะช่วยเอื้อ 
ต่ออาชีพหลักดั้งเดิมคือการท�าประมงพื้นบ้าน...ข้อนี้ 
ต่างหากคือความยั่งยืน

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 เม่ือปี 2535 สหประชาชาติจัดประชุม “เอิร์ธ ซัมมิท” (Earth 
Summit) ครั้งแรก เพื่อจุดประกายค�าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable 
Development) ให้โลกตื่นตัว มีเอกสารวิชาการมากมายตามออกมาเป็น
ระลอก เพื่อชักจูงให้ประเทศต่างๆ หันทิศทางการพัฒนาในกรอบของ 
“เศรษฐกิจสีเขียว” แต่ไม่อาจทานกระแสโลกาภิวัตน์ด้านการค้าและการเงิน 

ล่วงเลยไปอกี 20 ปีต่อมานัน่แหละ ค�าว่า “โลกร้อน” ถงึกลายเป็นวลตีดิปาก
คนทกุระดบัชัน้ โลกาภิวตัน์อีกเช่นกนัทีน่�าภาพข่าวความเสยีหายจากผลกระทบ
โลกร้อน มาท�าให้ทุกคนตาสว่าง

ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกปีจนเราอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่า โลกจะ “เลี้ยง” 
เราได้สักแค่ไหน อีกไม่นานตัวเลขประชากรโลกจะแตะที่ 7,000 ล้านคน 
นักวิชาการประเมินว่าโลกมีความสามารถรองรับประชากรได้เต็มท่ีราว 
9,000-10,000 ล้านคน เนื่องจาก ขีดจ�ำกัดของชีวมณฑล (Biosphere)
นั้นตายตัว (Edward O. Wilson, The Future of Life, 2002)

ในการประชุมเอร์ิธ ซมัมทิ ครัง้ที ่20 หรอื Rio+201 ได้ให้นยิามเรือ่งเศรษฐกจิ
สีเขียว (Green Economy) ไว้ว่า ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจนน้ัน หลักเศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่ชุดกฎตายตัว แต่เป็นกรอบการ 
ตดัสนิใจ โดยมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง สิง่ท่ีเป็นผลลัพธ์ต้องเป็นการเปิดโอกาส
และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในทกุระดับอย่างเหมาะสม ไม่ว่าประเทศนัน้ 
จะมีระดับการพัฒนาหรือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม ส�าหรับประเทศ 
ทีพ่ฒันาแล้ว การขจดัความยากจนและรกัษาการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไม่จ�าเป็น
ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง 

ประเด็นท่ีส�าคัญส�าหรับทุกประเทศในการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
คือ วิธีการของแต่ละประเทศ จะต้องไม่สร้างอุปสรรคทางการค้า หรือสร้าง 
ข้อก�าหนดเง่ือนไขใหม่ในการช่วยเหลือและด้านการเงิน ไม่เพ่ิมช่องว่าง 
ทางเทคโนโลย ีหรอืท�าให้ประเทศด้อยพฒันาต้องพึง่พาอาศัยประเทศท่ีพฒันา
แล้วในด้านเทคโนโลยีมากไปกว่าเดิม

การพฒันาระบบเศรษฐกจิสเีขยีว ต้องการการลงทุนใหม่ๆ การสร้างทักษะ
ใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งหมายความต้องสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให ้
เกิดเทคโนโลยีสีเขียวแบบท้องถิ่น

กรอบแนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวมีอะไรบ้าง?
เศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ (Low Carbon Economy) ระบบการผลิต การจดัการ 

 ต้องวางมาตรการเรื่องระดับคาร์บอน
สเีขยีวต้องเตบิโต (Green Growth) การเพิม่ตวัเลขจดีพี ีทกุ “เครือ่งยนต์” 

ที่ผลักดันเศรษฐกิจต้องใส่เงื่อนไข “สีเขียว” เข้าไปทุกองคาพยพ
สร้างงานสเีขียว (Green Jobs) ต้องกระตุน้ให้เกดิกลุม่คนท�างานเกีย่วข้อง

กับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นๆ หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนท้ังหลายก็ควรแบ่งปัน
เวลาไปอาสาท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เศรษฐกจิวงรอบ (Circular Economy) เป็นแนวคดิรเิริม่จากกลุม่ประเทศ
ฝั่งยุโรปตอนเหนือ เพื่อแทนที่ระบบการผลิตแบบเก่าที่เป็นระบบเส้นตรง 
(Linear) ซึง่เน้นกระบวนการผลติเป็นจดุๆ ไม่ได้สร้างความเช่ือมโยง แถมสร้าง
ของเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่รับผิดชอบ แต่เศรษฐกิจวงรอบจะท�าให้ของเสีย 
จากอุตสาหกรรมหนึ่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงของอีกอุตสาหกรรมหนึ่งได้ 

1 Rio+20 (ริ-โอ-พลัส-ทะ-

เวน-ตี้) หรือการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (United 

Nation Conference on 

Sustainable Development-

UNCSD) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

20-22 มิถุนายน 2555

(ค.ศ. 2012) ที่เมือง 

รโิอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี

ของการประชุม UNSCD

ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ 20 ปี 

ที่แล้ว (ค.ศ. 1992) ที่เมือง 

ริโอเดอจาเนโร เช่นเดียวกัน

กลุ่มอนุรักษ์ และชมรมน�ำเที่ยวพื้นบ้ำนสลักคอก
ต.เกำะช้ำงใต้ อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด

“รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครั้งที่ 12 
ประจ�ำปี 2553

เศรษฐกจิสีเขียว
ชาตินีห้รอืชาตหิน้า?

ต�นไม�แต�ละต�นมีคุณลักษณะพ�เศษอย�างไร
ลองจับคู�ให�ถูกต�องแล�วส�งมาร�วมสนุกกัน
 มะม่วง 1. เชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้ จะทำให้พบความสุข 
   ความสมหวังในชีวิต
 กล้วย 2. ต้นไม้แห่งโชคลาภ บางคนเชื่อว่าเป็นต้นไม้   
   เสี่ยงทาย
 วาสนา 3. ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของ   
   กองทัพเรือไทย
 แก้ว 4. มีหลายสายพันธุ์และสีสัน แต่ที่นิยมปลูกในไทย
   คือ พันธุ์สีขาว 
 โปยเซียน 5. ปลูกง่าย สามารถนำส่วนต่างๆ ของต้น   
   มาใช้ประโยชน์ได้หมด 
 ประดู่ 6. ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มเตี้ย ดอกสีเหลืองส้ม 
 จำปา 7. ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาว ส่งกลิ่นหอม   
   รัญจวน 
 ลีลาวดี 8. ต้นไม้เศรษฐกิจ นอกจากให้ร่มเงายังให้
   ผลแสนอร่อย

ผู�โชคดีตอบถูก 5 ท�าน
รับหนังสือในเครืออมรินทร�ฯ พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้าน

2  •  ลูกโลกสีเขียว เมษายน-มิถุนายน 2559
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เศรษฐกิจระบบนเิวศ (Ecological Economy) เศรษฐกจิทีเ่น้นความส�าคญั
ในการปกป้องรักษาทุนทางธรรมชาติ ต่างจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและ
สังคมนิยม ที่วางแผนจากส่วนกลาง (ซึ่งล้มเหลวแทบทุกประเทศ)

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน รังแต่จะเพิ่มสภาวะตึงเครียดให้แก่ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติของโลก ซึ่งทุกวันนี้มีจ�ากัด

การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการการมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างกว้างขวาง
เพือ่ช่วยในการตัดสนิใจ เราจงึพบว่าในการประชมุระดบัชาตไิมว่่าครัง้ใดกต็าม 
จะเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้สตรี เยาวชน และผู้มีความรู้เฉพาะทาง เข้ามา 
มีบทบาทร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ

ประการส�าคัญเศรษฐกิจสีเขียว ไม่ใช่ “พิมพ์เขียว” ท่ีเหมาะกับทุกท่ี แต่
เป็นเป้าหมายเพื่อน�ามาสู่การออกแบบยุทธศาสตร์ โดยเอาประชาชน (ชุมชน) 
เป็นศูนย์กลาง เคารพในบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ

ศตวรรษที ่21 จงึเป็นห้วงเวลาของการกอบกูส้ถานการณ์ เป็นเวลาของการ
เยียวยาโลก และค�าว่าเศรษฐกิจสีเขียวก็กลับมาอีกครั้ง 

คราวนี้...จริงจังกว่าเดิม 

อีโคดีไซน์ (Eco Design)
ภาครัฐก�าลังส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งมี 

ความหมายกว้างขวางมากกว่างานไอท ีหรอืกลุม่ซอฟท์แวร์ ดงัทีเ่ป็นจดุเริม่ต้น
แนวคดินี้ในสหรฐัอเมริกา แต่สตาร์ทอัพแบบไทยๆ เกี่ยวข้องการเกษตรก็ยงัได้ 
เราจึงได้ยนิข่าวว่าคนหนุม่สาวมากมายกลบับา้นเกดิพรอ้มความคดิสรา้งสรรค์
เรื่องผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) 

ผลติภณัฑ์สเีขยีวเป็นแนวโน้มมาแรง ไม่ใช่แค่ความตระหนกัเรือ่งส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งถือเป็น “หน้าที่” ของคนยุคนี้ แต่เป็นเพราะตลาดในอนาคตไม่มีเส้นทาง 
อืน่ใด นอกจากการเข้าสูร่ะบบตลาดสเีขยีว ในระดบัอตุสาหกรรมต้องมกีารวจิยั
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลย ีหลายประเทศจึงออกข้อก�าหนดทางการคา้
ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมาตรการส่งผลให้ผู้ประกอบการเข้ามา 
รบัผดิชอบโดยตรงต่อเศษซากวสัดจุากผลติภณัฑ์ของตน เป็นการกระตุน้ให้เกดิ
การค้นคว้าวจิยัเพือ่ปรบัปรงุ พฒันาสินค้า เพือ่ให้ผ่านระเบยีบการส่งออกต่างๆ 
ในบ้านเราก็มีหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ที่มีโครงการศึกษา การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง อีโคดีไซน์ (Eco Design) 
หรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

แนวคิดของอีโคดีไซน์ คือการออกแบบภายใต้แนวทาง (1) ใช้ทรัพยากร
อย่างพอเพียง (2) ลดการใช้พลงังานทีก่่อให้เกิดมลภาวะ (3) เหมาะสมกบัภมูอิากาศ 
(4) ใช้วัสดุท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่น้อย (5) ยังประโยชน์ แต่ประหยัด 
(6) ส่งเสริมแนวทางการครองชีวิต (Life Style) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบมีบทบาทส�าคัญต่อกระบวนการผลิต นักวิชาการด้านการ
ออกแบบเชื่อว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยการออกแบบที่ดี จะช่วยลดต้นทุนได้ 60-80% 
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ซากที่หมดอายุ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ควบคูก่บัการวเิคราะห์ปัจจยัด้านอืน่ๆ เช่น ต้นทนุ วธีิการผลติ มาตรฐานคณุภาพ 
การตลาด หรือสรุปง่ายๆ คือในการออกแบบขอให้คิดถึงเรื่อง 4R ไว้ให้มั่นคือ 
การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) การน�ามาปรับใช้ใหม่ (Recycle) 
และการซ่อมบ�ารุง (Repair)

สตาร์ทเตอร์ทีส่นใจหาความรูเ้รือ่งนี ้สามารถตดิต่อหน่วยงานทีม่กีารอบรม
หรือมีห้องสมุดความรู้ให้ค้นคว้า เช่น ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย 
(The Green Design Network-TGDN) คลิกเข้าไปติดต่อ หรือดาวน์โหลด
ความรูไ้ด้ หรือแวะไปตดิต่อสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ที ่เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทุกวันนี้มีบริการชุมชนเรื่องอีโคดีไซน ์
เช่นเดียวกัน 

ในระหว่างแสวงหาเงินทุน ก็ลองมองหาแรงขับดันหรือแรงบันดาลใจ เพื่อ
เสริมพลังฉุดให้เดินหน้า ตัวอย่างที่น�ามาฝากกันนี้ ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต 
ซึง่มอียูม่ากมาย อย่างน้อยก็ช่วยเปิดมมุมองให้เหน็ว่าทีอ่ืน่เขาออกแบบข้าวของ
เพื่อถนอมสิ่งแวดล้อมกันอย่างไร

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

เครอืข่ายชมุชน
เทศบาลต�าบลปรกิ
การมุ่งไปสูเ่มือง Low-Carbon 

โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล
ต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เริ่มขึ้นในปี 2544 
พบว่าขณะนั้นชุมชนมีปัญหาขยะ ยากต่อการก�าจัด
และบริหารจัดการ จึงได้ประสานกับคณะกรรมการ
จดัการส่ิงแวดล้อมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่ จากข้อมลูงานวิจัย 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
ส่ิงแวดล ้อม พลังชุมชนขับเคล่ือนงานอย ่างมี
ยุทธศาสตร์และมีเป้าหมายชัดเจน ล่วงหน้ายาวนาน
ถึง 20 ปี ปัจจุบันได้ด�าเนินงานมาเกินครึ่งทางแล้ว 
มุ่งหน้าสู่เมืองคาร์บอนต�่า และยังส่งเสริมการปลูกไม้
ร่วมยางพารา ผูกโยงอาชีพกับงานอนุรักษ์ด้วยการ
สร้างกลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง ยกระดับการท�างาน 
จนเป็นต้นแบบ “ต�าบลสขุภาวะ” ให้แก่ต�าบล 62 แห่ง
ในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีทั้งเรื่องพลังงานทางเลือก 
การส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน ออมทรัพย์ 
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

ที่มา :  fziegler54origami.blogspot.be

กระบอกใส่ผลไม้ที่ท�าจากกระดาษผสมไม้ไผ ่
เพื่อให้เกิดโครงสร้าง เท่และฉลาด 

ญี่ปุ ่นเป็นประเทศ “ทวิภพ” ด้านหนึ่ง 
ล�้าสมัยด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่อีก 
ด้านหนึ่งก็ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ 
ตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย ์
ลังไข่ทีใ่ช้ฟางอดัขึน้รปูด้วยความร้อน และการใช้
วัสดุธรรมชาติแบบงานหัตถกรรม
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ที่มา : EcoBagConceptDepotWPF

บรรจภุณัฑ์แนวอโีค เน้นเรือ่งการสือ่สารสร้าง
ความเข้าใจกับผู้บริโภค ตัวอย่างงานออกแบบน้ี 
น่าสนใจ เริม่จากให้ความรูว่้าคนๆ หนึง่ทิง้ถงุพลาสตกิ
และถุงกระดาษรวมกันปีละ 300 ชิ้น ถุงพลาสติก
ส่วนใหญ่ถูกฝังกลบรอการย่อยสลายในอีกหนึ่ง
ศตวรรษข้างหน้า แต่ “อโีคแบ๊ก” (EcoBag) ต่างกับ
บรรจภุณัฑ์อืน่ๆ ตัง้แต่เริม่ต้นด้วยการให้แนวคดิว่า
ขยะทุกอย่างสามารถสร้างโลกสวยได้ (ปลูกต้นไม้) 
ในแง่เทคโนโลยี ใช้กระดาษที่ท�าจากเยื่อไม้ต่างๆ 
ทีโ่ฆษณาบนถงุ ถงุใบหนึง่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้เกิดความรักธรรมชาติได้ งานออกแบบชิ้นนี้ 
ได ้ รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวด 
EUROPE’S PREMIER CREATIVE AWARDS 
(EPICA) ในปี ค.ศ. 2011

อีเบย์ เว็บไซต์การสั่งของ
ทางอินเทอร์เน็ตออกแบบกล่อง
ที่ท�าให้ผู ้รับรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของการรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : www.inspirationforhome.blogspot.com

ที่มา : www.thedieline.com ที่มา : www.huaban.com

ที่มา : www.matomeno.in

ที่มา : ถุง eat local 
www.wherethesmileshavebeen.com

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

สาวร�าวง แห่งบ้านร่องบอน 
พลังสตรีกับการสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียว

บ้านร่องบอน ต.ม่วงค�า อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ 40 
กว่าปีท่ีผ่านมานั้น เป็นที่เลื่องลืออย่างมากในฐานะ
หมู่บ้านที่มีสาวร�าวงมากท่ีสุด นอกจากอาชีพหลัก คือ 
ท�าไร่ ท�านาแล้ว “สาวร�าวง” เป็นช่องทางหนึง่ทีส่ามารถ 
สร้างรายได้ของสาวๆ แห่งบ้านร่องบอน เมื่อยุคสมัย 
เปลี่ยน ความนิยมของคณะร�าวงก็เริ่มโรยรา สาวร�าวงที่
เคยโลดแล่นอยูก่บัแสงสกีห็วนกลบับ้าน ท�าไร่นาตามเดมิ 
กลายเป็นเพียงความทรงจ�า จนกระทั่งในปี 2545 เมื่อ
ผืนป่า 450 ไร่ ที่เคยถูกบุกรุก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง 
ปราณ ีราชคมน์ ก�านนัหญงิแห่ง ต.ม่วงค�า จงึเกดิแนวคดิ
ตัง้กองทนุรกัษาป่า อดตี “สาวร�าวง” ได้เคาะสนมิ หวนขึน้
เวทีร�าวงอีกครั้ง ได้เงินก้อนแรกมาเป็นกองทุนป่าชุมชน 
ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บ้านร่องบอน 
ต.ม่วงค�า อ.พาน จ.เชียงราย  “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ประเภทชุมชน ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2557

เคร่ืองเรือนแนวอโีคดไีซน์ คณุค่าวสัดุเหลอืทิง้
จากธรรมชาติ

ที่มา : www.thedieline.com

อาหารแปรรูปที่ ใส ่ในถุงแก้ว 
ควรมข้ีอมลูทีใ่ห้ผู้บริโภครูส้กึไว้วางใจ 
และมีการออกแบบท่ีสะท้อนถึง 
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ท่ีสื่อถึง
ความประหยัด ความเรียบง่าย 
ซึ่งเป็นหัวใจของอีโคดีไซน์

บางทีการใช้บรรจุภัณฑ์กลางท่ีมีขายตาม 
ท้องตลาดก็ลดความยุ่งยาก เช่น ใช้ตาข่ายเพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติก แต่ขอให้มีฉลากบอกเรื่องราว

ถุงผ้าอยู่ในความนิยมมานานแล้ว ใครๆ ก็ท�า 
ถุงผ้าแจก วัตถุประสงค์ของถุงผ้าคือการเตือนใจ 
ให้เรา “พกติดตัว”เพือ่ลดการใช้ถงุพลาสตกิ ดงันัน้
การใช้ค�าที่ช่วยให้เกิดการคิด เป็นทางเลือกที่ดี
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พลังงานสะอาด
บ้านบัว จ.ล�าพูน จากหมู่บ้านที่มีการบุกรุกป่า ชุมชนบ้านบัวพลิกแนวคิดเมื่อวิกฤตเรื่องน�้าส่งผลกระทบ 

ต่อการเกษตร เริม่ต้นการฟ้ืนฟปู่าด้วยการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นส่วนหนึง่ของโครงการหมูบ้่านป่าไม้ มีกิจกรรม
ดูแลป่าร่วมกับรัฐ ใช้ระบบเหมืองฝายซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกติกาการจัดสรรปันส่วนน�้าให้ทุกชุมชนอย่าง 
เท่าเทียม จัดท�าสวนไม้ไผ่รวกในบ้านรวมพื้นที่กว่า 500 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานจักสานท่ีสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 
3 ล้านบาท/ปี เปล่ียนรปูแบบเกษตรสารเคมมีาเป็นเกษตรอนิทรีย์ และยืนอยู่ในจดุผู้น�าเครือข่ายอนรัุกษ์ป่าต้นกว๊านพะเยา 
30 ปีของการท�างานต่อเนื่อง บ้านบัวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ที่มีผู้มา
เยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย

ที่มา : www.designbolts.com

ที่มา : www.trendhunter.com

(นัก) การเมืองสีเขียว

บ้านบัว 
ต.บ้านตุ่น อ.เมือง 

จ.พะเยา
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ประเภทชุมชน 
ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 

2555

“แต่เราก�าลังคิดอะไรอยู่? เราต้องการรูปแบบการพัฒนาและการบริโภค
ของประเทศร�่ารวยเช่นนั้นหรือ? ผมขอถามคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ 
หากชาวอินเดียมีสัดส่วนการครอบครองรถต่อครัวเรือนเท่าเยอรมนี? แล้วเรา
จะเหลือออกซิเจนไว้หายใจอีกเท่าไหร่?

โลกใบนี้จะมีทรัพยากรเพียงพอตอบสนองให้คน 7 หรือ 8 พันล้านคน 
มีระดับการบริโภคและสร้างขยะเท่ากบัประเทศร�า่รวยหรอืเปล่า? นีเ่ป็นระดบั
การบริโภคที่เกินจ�าเป็นที่ก�าลังท�าร้ายโลกของเรา” นายมูฮิกายังกล่าวต�าหนิ
ผู้น�าในโลกอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ฝังความเช่ือผิดๆ ว่าการสร้างการเติบโต 
คือการกระตุ้น การบริโภค ซึ่งในที่สุดจะน�าไปสู่จุดจบของโลก

ไม่ต้องสงสัยว่านายมูฮิกาคือนักการเมืองในอุดมคติของชาวอุรุกวัย แต่ก ็
ไม่ง่ายที่จะนิยามว่านักการเมืองในอุดมคติเป็นอย่างไร เป็นการง่ายกว่าที่จะ
บอกว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้นักการเมืองแบบไหนที่จะเข้ามาช่วยสร้าง
การเมืองสีเขียว

ยังพอมีเวลาพินิจนักการเมืองในบ้านตัวเองให้ลึกซึ้ง ก่อนเข้าคูหาแล้ว 
กาเบอร์ในปีหน้า 

ฉลากเขียว
โครงการฉลากเขียว (Green Label) เริ่มใช้ครั้งแรก 

ในเยอรมนี เมื่อปี 2520 และขยายไปท่ัวยุโรป ทุกวันนี้ 
มปีระเทศทีท่�าโครงการฉลากเขยีวทัว่โลกมากกว่า 20 ประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทย ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการ 
นกัธรุกจิเพ่ือสิง่แวดล้อมไทย เริม่งานฉลากเขยีวเมือ่ปี 2536 

มกีลไกภาครัฐทีห่นนุเสรมิคอื กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจสอบและให้ตรามาตรฐาน (Mark)

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวมี 35 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ท�าจากพลาสติก
ที่ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตู้เย็น สี เครื่องสุขภัณฑ์ ถ่านไฟฉาย เครื่องปรับอากาศ 
กระดาษ สเปรย์ สารซกัฟอก ก๊อกน�า้และอุปกรณ์ประหยดัน�า้ คอมพวิเตอร์ เครือ่งซกัผ้า 
ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน มอเตอร์ ผลิตภัณฑ์ท�าจากผ้า บริการ 
ซกัน�า้และซกัแห้ง แชมพู ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดถ้วยชาม น�า้มนัหล่อลืน่ เครือ่งเรอืน
เหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กตรอน สบู่ ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดพ้ืนผิว ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด เคร่ืองถ่ายเอกสาร สถานีบริการน�้ามันเช้ือเพลิง 
เคร่ืองเขยีน ตลบัหมกึ ปุย๋อนิทรีย์และปุย๋ชวีภาพ สีเคลอืบกระเบือ้งมงุหลงัคา โทรศพัท์
มือถือ เครื่องโทรสาร

ข้าวของเหล่าน้ีอยู่ในชีวิตของเรา ก่อนซื้อ อย่าคิดแค่แบรนด์ที่มีโฆษณาดังๆ 
แต่เลอืกด้วย “ฉลากเขยีว” เพื่อช่วยกันถนอมสิ่งแวดล้อม

บรรจภุณัฑ์ส้มโอของ
คนไทย ที่ฝรั่งน�าไปเขียน
เป็นบทความชื่นชม

ถุงบรรจุผลไม้ที่มีขนาดโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน ความฉลาดอยู่ที่การคิด
กลไกและสร้างแพทเทิร์น ที่เหลือก็สามารถผลิตในโรงพิมพ์ได้

ข้อมูลและภาพจาก 
Roque Planas, 

HuffingtonPost, Waking 
Times (Thanks to Earth 

We Are One)

หลงัจากบรหิารงานในต�าแหน่งมา 5 ปี วนัที ่1 มนีาคม 2558 โฮเซ่ “เปเป้” 
มูฮิก้า (Jose Mujica) ประธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้น�าที ่
“จนทีส่ดุในโลก” กก้็าวลงจากต�าแหน่ง ขับโฟล์กเต่าวนิเทจสีฟ้าเก่าๆ ออกนอก
ท�าเนียบ กลับบ้านหลังเล็กๆ ที่รายล้อมด้วยแปลงผัก

เร่ืองราวการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย และมีจิตใจงดงามของ
ประธานาธิบดีมูฮิก้าเป็นข่าวไปทั่วโลก รวมทั้งการบริจาคเงินเดือนประจ�า
ต�าแหน่งที่ได้รับเดือนละ 12,000 ดอลลาร์ (ราว 420,000 บาท) ให้การกุศล 
กว่าร้อยละ 90 เป็นประจ�า เงนิทีเ่ขาบรจิาคให้แก่คนยากจน และผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ท�าให้ผู้น�าท่านน้ียังชีพด้วยรายได้ในระดับค่าเฉลี่ยของชาวอุรุกวัย
ทั่วไป คือราว 755 ดอลลาร์ หรือสองหมื่นกว่าบาทต่อเดือน

อุรุกวัยได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ติดอันดับความยากจนที่สุดในโลก 
แต่น่าปลื้มที่มีนักการเมืองที่ใจกว้างอย่างบริสุทธิ์ที่สุดในโลก 

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(United Nations Conference on Environment and Development-
UNCED) หรือ Rio+20 (จัดที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล) เมื่อปี 2554 
ผู้น�าอุรุกวัยซึ่งเป็น 1 ในผู้น�า 150 ประเทศที่เข้าประชุม ให้สัมภาษณ์แบบ 
สวนกระแสว่าหลายประเทศต่างพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน 
หลุดพ้นจากความยากจน
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เกาหลจีบัวฒันธรรมการกนิมาใส่ไว้ในภาพยนตร์ ท�าให้คนรูจ้กัคณุค่าอาหาร
เกาหลี หลังจากน้ันก็เกิดกระแสการจัดทัวร์เกาหลี เที่ยวแล้วแวะชิมเมน ู
ของ “แดจังกึม” ในเมืองใหญ่ๆ มีร้านอาหารเกาหลีแข่งกับอาหารญี่ปุ่นท่ีตี
ตลาดไทยถล่มทลาย แม้แต่ตลาดนดัระดับบ้านๆ กย็งัขายซชูหิน้าปลาแซลมอน 
เดก็รุน่ใหม่กนิเป็นแต่ผกัตลาดๆ ทีเ่สร์ิฟมาในถาดสกุี ้แต่ไม่กิน ไม่รูจั้กผกัพืน้บ้าน

ไม่ว่าจะเป็นมติด้ิานไหน วฒันธรรมกค็อืรากฐานของการพฒันาอย่างย่ังยนื
วฒันธรรม บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรม อย่างเรื่องความเชื่อ แต่บรรพชน
ก็สามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมข้าวท่ีมี 
อัตลักษณ์แต่ละภาคแต่ละเผ่า ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกิน วฒันธรรมคอืพลงั
ในการสร้างสงัคมเข้มแข็ง เป็นเกราะคุม้ครองฐานทรพัยากรธรรมชาต ิมแีบบอย่าง
มากมายให้เรียนรู้จากผลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา

 เมื่อก่อน วัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสืบทอดกันเนิ่นนาน แต่เมื่อโลกาภิวัตน์
สร้างวฒันธรรมโลก วฒันธรรมท้องถิน่กห็ายไปทลีะอย่างสองอย่าง ผักพืน้บ้าน
ทีเ่คยปลูกเคยกนิ เมือ่วัฒนธรรมการกินหายไป พชืผักเหล่านัน้กสู็ญตามไปด้วย 
การฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือต่อ
เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals)1 

ที่บ้านน�้าเชี่ยว2 ต.น�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชุมชนสองศรัทธาที่มี 
ทั้งชาวพุทธและมุสลิม สามารถรักษาวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
ยคุต้นรตันโกสนิทร์ อาหารทีช่ือ่ “ข้าวเกรยีบยาหน้า” เป็นมรดกวฒันธรรมของ

บรรพชนชาวจาม และกลายเป็นสนิค้าเชงิวฒันธรรมที ่“ออกงาน” ร่วมกบั
ชมรมการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มสตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อน ค�าว่า 

“ยาหน้า” หมายถงึ การทาหน้าข้าวเกรยีบด้วยน�า้ตาลอ้อยเคีย่ว 
โรยด้วยมะพร้าวผัดกับกุ้งและเครื่องเทศ เหนือกว่าความ

อร่อยคือ เสน่ห์ ตั้งแต่การใช้ก้านกล้วยเป็นพู่กันในการ 
ยาหน้าแผ่นแป้งด้วยน�า้ตาลอ้อย การรองอาหารด้วยใบตอง
เพื่อให้กินสะดวก ไม่หกเลอะเทอะ และไม่ต้องมีจาน

ที่เมืองลาลิเบลา ประเทศเอธิโอเปียมีพิธีหนึ่งที่มี
ความหมายต่อชีวติ เรยีกว่า พธิชีงกาแฟ ท่ีต้องล้อมวงกนั
คั่วเมล็ดกาแฟ ต�าด้วยครก เคี้ยวเมล็ดกาแฟ และดื่ม
กาแฟแกล้มกับข้าวโพดคั่ว เมล็ดกาแฟไม่เพียงสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออก แต่วัฒนธรรมนี้ 
มผีลต่อจติใจ มคีณุค่าถงึกบัมกีารสร้างพพิธิภณัฑ์แสดง

เครื่องมือและอุปกรณ์การชงกาแฟเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ คุณมนทิรา จูฑะพุทธิ 

ผู้เขียนคอลัมน์ “อาสาพาเท่ียว” 
ในมติชนสุดสัปดาห์ เล่าว่า การชมพิธี

ชงกาแฟในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู ่บนเชิงเขา 
มองออกไปเห็นภูเขาสูงตระหง่านจากโฮมสเตย์

นั้น จะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

ฟ้ืนโลก
ฟ้ืนวฒันธรรม

เพราะอาหาร คือ ชีวิต
เรื่องกินเรื่องใหญ่ และไม่ใช่แค่ว่ามีกิน แต่อาหารสร้าง

พฤติกรรมท่ีมีการพัฒนาจนเป็น “วัฒนธรรมการกิน” 
มีเรื่องศาสตร์ ศิลป์ พิธีกรรม ที่เช่ือมร้อยความสัมพันธ ์
ของคนในเผ่า ในชุมชน ในสังคม

โลภาภิวัตน์ท�าให้คนเรา “ติด” ยี่ห้อสินค้า กาแฟยี่ห้อดังท่ีมีสาขาท่ัวโลก
กลายเป็นความนิยม การรักษาพิธีชงกาแฟ ท�าให้เอธิโอเปียซึ่งได้ช่ือว่าเป็น
ประเทศที่จนที่สุดในโลก สามารถสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวได้ โดยอาศัย
วัฒนธรรมการกินเป็นสื่อ เช่นเดียวกับท่ีบ้านน�้าเช่ียว ใช้ข้าวเกรียบยาหน้า 
เป็นหนึง่ในตวัชโูรงการท่องเทีย่ว ท�าให้ผูม้าเยอืนได้ทดลองท�าเอง ชมิเอง เข้าถงึ
เสน่ห์วัฒนธรรม

จะสูก้บัโลกาภวิตัน์ ต้องใช้ท้องถิน่ภวัิตน์...สถานเดียว 

1 ปี 2543 เกือบทุกประเทศท่ัวโลกมารวมตวักันในการประชมุสุดยอดแห่งสหัสวรรษของ
องค์การสหประชาชาตทิีน่ครนวิยอร์ก มกีารตกลงตัง้เป้าหมายในการพฒันาทีทุ่กประเทศ
จะต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2558 เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) มีท้ังหมด 8 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ขจดัความยากจน
และความหิวโหย 2) เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมบทบาท
สตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพสตรี
มีครรภ์ 6) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส�าคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

2 บ้านน�า้เชีย่วได้รบัรางวลัหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) รางวลัอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยดีเด่น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2549 รางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว (Thailand Tourist Awards 2010)

ข้อมูลเรื่องพิธีชงกาแฟของประเทศเอธิโอเปีย จากคอลัมน์อาสาพาเที่ยว, 
มนทริา จฑูะพทุธ,ิ มตชินสดุสปัดาห์ ฉบับประจ�าวนัที ่20-26 พฤษภาคม 2559

วฒันธรรมกค็อืรากฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื  วฒันธรรม 
บางเร่ืองมีลักษณะเป็นนามธรรม อย่างเร่ืองความเช่ือ แต่
บรรพชนกส็ามารถถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านพธีิกรรมต่างๆ
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ในพื้นท่ีป่าที่เคยท�าพืชไร่ จะมีการฟื้นคืนตัวของต้นไม้เดิม เป็นป่าช้ันสอง 
ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งเห็ด สมุนไพร และพืชอาหารของ
ชุมชน ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมท่ีเปลี่ยนมาจากพื้นท่ีป่า บางแห่งเก็บต้นไม้ไว้ 
เพือ่รกัษาความชืน้ และได้ปุย๋จากซากพชืและมูลสตัว์ และยงัเป็นการเกบ็ต้นไม้
ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

ในชุมชนมีการน�าต้นไม้พื้นเมืองและต่างถ่ิน เข้ามาปลูกในสวนสาธารณะ 
แนวถนน คลองส่งน�้า หรือรอบบ้าน ต้นไม้จะเป็นร่มเงา เป็นแนวกันลม 
แนวป้องกนัดนิพงัทลาย และเพือ่ทศันยีภาพ เหล่านีท้�าให้เกดิ “ไม้นอกเขตป่า” 
เราจึงได้เห็นการปรับตัวของสังคมพืชและสัตว์ ท่ีเป็นไปตามการปรับตัว 
ของมนษุย์ในถิน่อาศยัต่างๆ และเกดิการพฒันาองค์ความรูใ้นการจดัการต้นไม้
นอกเขตป่า ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละภูมินิเวศ

ต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลกัของการจดัการระบบนเิวศ ต้องใช้ศาสตร์และศลิป์
ในการจัดการเชิงพื้นที่ที่มีขอบเขต การจัดการครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีตั้งของ 
องค์ประกอบระบบนิเวศนั้นๆ ได้แก่ ชุมชนมนุษย์ ชุมชนสิ่งมีชีวิต ป่าไม้ ต้นไม้ 
และสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยในถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat) เดียว หรือถิ่นที่อยู่อาศัย 
ทีห่ลากหลาย เสมอืนภาพต่อทีต่่อเนือ่งกนั (Mosaic) เป็นภาพรวมของภมูนิเิวศ
ที่มีอาณาเขตเป็นลุ่มน�้าท่ีมีความหลากหลายของการใช้ท่ีดิน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีเมืองและชนบท ฯลฯ ในแต่ละภูมินิเวศจะเป็น 
แหล่งอาศัยของต้นไม้ในพื้นที่การใช้ที่ดินแบบต่างๆ ตามสภาพสังคมมนุษย์ 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ การพิจารณาภูมินิเวศจึงควรเข้าใจพ้ืนฐานวัฒนธรรม 
การใช้ที่ดินของชุมชน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง 
วิถีชีวิตองค์ความรู้ และวัฒนธรรมของผู้ที่อาศัยในภูมินิเวศนั้น

การจัดการต้นไม้และป่าไม้ในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ป่าไม้กับชุมชนต้องมี
ประโยชน์ต่อกัน ชุมชนผู ้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต้องมีส่วนร่วมในการใช ้
องค์ความรู้ในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเอง

วฒันธรรมด้านการปลกูต้นไม้และการอนรุกัษ์ป่านอกเขตป่า
ของไทย 

การปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้นอกเขตป่า เป็นวัฒนธรรมเก่าแก ่
ของชมุชนไทยในภมูนิเิวศต่างๆ ตัง้แต่ยอดภผูาถงึรมิมหานท ีเป็นทัง้ความรูด้ัง้เดมิ
ที่มีอยู่ในชุมชน และจากการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการ 
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนต่างๆ ท�าให้มีวัฒนธรรมในการปลูกต้นไม้ 
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้านการคัดเลือกชนิด คัดเลือกพันธุ์ การเพาะ การปลูก 
การบ�ารุงรักษา การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้รับการถือปฏิบัติต่อๆ กันมา 
ดังปรากฏวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ เช่น

ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน มีความเช่ือในการปลูกต้นไม้ไว้ในทิศและมุมต่างๆ 
ของบ้าน เช่น การปลูกมะขาม ตะคร�้า มะยม-ไว้หน้าบ้าน ขนุน-ไว้หลังบ้าน
เป็นต้น

ปลูกสวนผลไม้แบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลายชนิดไว้เป็นสวนรอบบ้าน 
เช่น ทุเรียน มังคุด ละมุด ลางสาด ฯลฯ ตามความต้องการของเจ้าของ และ
ลกัษณะการอยูร่่วมกนัได้ของต้นไม้ รวมทัง้การน�าไม้ป่า เช่น ไม้กนิได้ ไม้สมุนไพร
ต่างๆ มาปลูก เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์และการอนุรักษ์นอกถิ่นก�าเนิด

ปลกูต้นไม้เป็นสวนป่า สร้างสวนต้นไม้เพือ่การใช้ประโยชน์ไม้ในด้านต่างๆ 
เช่น ไม้เพื่อพลังงาน ไม้เพื่อการก่อสร้าง เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้สัก 
ไม้ตะเคียนทอง ไม้จ�าปาป่า ฯลฯ

ปลูกต้นไม้ไว้ตามวัด เป็นศรัทธาในการปลูกต้นไม้ตามความเชื่อของ 
พุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ ต้นสาละ และไม้ดอกหอมต่างๆ เช่น พิกุล แก้ว จ�าปี 
จ�าปา ฯลฯ 

การจัดการต้นไม้และป่าไม้ในระบบนเิวศอย่างยัง่ยนื ป่าไม้กบั
ชุมชนต้องมีประโยชน์ต่อกัน ชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้
ต้องมีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ในการจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนเอง

: โดย โกมล แพรกทอง

วัฒนธรรมไทย
กับการจัดการ “ต้นไม้นอกป่า”

ปลกูต้นไม้ตามโรงเรยีนและสถานราชการต่างๆ ปลกูต้นไม้เพ่ือความร่มรืน่
และประดับสถานที่ท�างานต่างๆ

ปลูกต้นไม้บนแนวถนน เส้นทางสาธารณะ แนวคูคลอง แนวร้ัวบ้าน 
ปลูกเพื่อประดับเส้นทาง เพื่อป้องกันมลพิษต่างๆ เช่น ละอองจากสารเคม ี
ในการเกษตร เพื่อก�าจัดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันลมพายุ

อนรุกัษ์ป่าธรรมชาตส่ิวนรวมไว้เป็นป่าของชมุชน เพือ่เป็นแหล่งไม้ใช้สอย 
แหล่งอาหาร สมุนไพร และป่าศักดิ์สิทธ์ ป่าต้นน�้าล�าธาร ป่าปู่ตา ป่าดงเซ้ง 
ป่าขุนน�้า รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติไว้เป็นป่าหัวไร่ปลายนาตามแนว 
เขตแปลงการเกษตร การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อป้องกันล�าห้วยล�าคลอง 

เอกลักษณ์ไทย วฒันธรรมไทย ต้นไม้ไทย
การมีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ไม้นอกเขตป่าไม้เป็นผล 

มาจากการสะสมองค์ความรู้ในการใช้ต้นไม้และป่าไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
การด�ารงชีวิต ตามวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบสานต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง มนุษย์ก็สามารถสร้าง 
ส่ิงแวดล้อมใหม่ เลียนแบบธรรมชาติ บนฐานวัฒนธรรม จะเห็นตัวอย่าง 
การปลกูต้นไม้ในพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาทีด่นิเป็นย่านทีอ่ยูอ่าศยัสมยัใหม่ มกีารน�า
วฒันธรรมการปลกูต้นไม้และป่าไม้ไปใช้ในการปรบัภมูทัิศน์ เลยีนแบบธรรมชาติ
และระบบนิเวศแบบที่ต้องการ

ประเทศไทยโชคดีที่มีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้นอกเขตป่าที่มีหลากหลาย
รูปแบบ การขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มต้นไม้ เท่ากับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของต้นไม้ที่มีอยู่ 
และปลูกขยายเพิ่มเติม ในมิติความส�าคัญด้านวัฒนธรรมต้นไม้และป่าไม้ 
ของไทยที่มีการถ่ายทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่โบราณ 

สมกับเป็นประเทศในเขตป่าเมืองร้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งสิ่งมีชีวิต ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ 

ในช่วง 50 ปีของการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา สร้างความเปล่ียนแปลงอย่างมากในพื้นที่ชนบท ป่าไม้ถูกเปล่ียนเป็น 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม ส่วนพืน้ทีเ่กษตรกรรมก็เปล่ียนเป็นไร่นาร้าง เป็นทีอ่ยู่อาศยัหรอืเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรม การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวท�าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้ที่แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
• โกมล แพรกทอง,  
 ทรพัยากรป่าไม้ วฒันธรรม  
 และสิง่แวดล้อม, เอกสาร 
 ประกอบการบรรยาย 
 มหาวทิยาลยัสงขลา   
 วทิยาเขตปัตตาน,ี 2550
• สมศักด์ิ สุขวงศ์, ป่าชมุชน  
 คนเพียงพอ ในนเิวศวทิยา 
 ภมูทิศัน์และสภาวะโลกร้อน, 
 กรุงเทพมหานคร 
 บริษทับางกอกการ์ด
 การพิมพ์  จ�ากดั, 2550
• สมาคมภูมินิเวศพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน, 2549,  
 เอกสารเผยแพร่แนะน�า 
 สมาคมฯ
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 แฟ๊บ บุปผาทิพย์ แช่มนิล กรรมการภาค “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออก แต่งกับ พิพัฒน์ เติมงาม เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 
อ.แกลง จ.ระยอง ชาวลูกโลกฯ ยินดีด้วยจ้า

 ห้องเรียนวทิยาศาสตร์กลายเป็นห้องเรยีนมชีีวติเพราะ 
สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ แห่งโรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ ใช้วนอทุยานถ�า้เพชร-ถ�า้ทอง เป็นห้องทดลอง
ส�าหรับนักเรียนในการเรียนรู ้ เรื่องวิทยาศาสตร ์และ 
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

 ท่ามกลางภหูวัโล้นทีเ่มืองน่าน ประดษิฐ์  เพชรแสนอนันต์ 
แห่งบ้านม่วงคราม ต.นาปัง อ.ภูเพียง ลาออกจากต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการโรงเรียน มาสานฝันให้เป็นจรงิ คอืการปลกูต้นไม้
อย่างเอาจริงเอาจัง มีการทดลองเพาะกล้าไม้ด้วยสารพัดวิธี 
เงินบ�านาญที่ได้มาก็น�าใช้ไปกับเรื่องปลูกต้นไม้เพ่ือส่วนรวม 
อีกทั้งหากไปเจอเวทีประชุมไม่ว ่าเรื่องอะไรหรือท่ีไหน 
ประดิษฐ์เป็นต้องขอคิวพูดเพื่อผลักดันให้ทุกฝ่ายช่วยกัน
อนุรักษ์ต้นไม้ กระทั่งสามารถผลักดันนโยบายส�าคัญๆ ของ
จังหวัด เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่สวยงามของเมืองน่าน 
หรือการท�าฝาย ปลูกป่าทดแทนพืชเชิงเดี่ยวบนภูเขา ฯลฯ 
จนได้ต�าแหน่งที่คงไม่มีใครเคยได้เลยในประเทศไทยคือ 

: โดย หนุ่ม เชียงราก

“ต้นไม้จังหวัด” แต่ เอนก นาคะบุตร กรรมการคัดเลือก 
แลเห็นความเอาจริงเอาจัง และการใช้องค์ความรู้ในการ
ท�างาน จึงขอเรยีกประดษิฐ์ว่า “มหาบุรษุ ทีท่�างานมหากุศล” 

หลงัจากได้รบัมรดกจากแม่เป็นท่ีดนิ 78 ไร่ สถาน ตุม้อ่อน 
แห่ง ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กลับท�าในสิ่งที่ 
น้อยคนจะท�าคอื กนัทีส่่วนหนึง่เป็นป่าเพือ่สร้างความชุม่ชืน้ 
ขุดบ่อเพื่อเก็บน�้า และใช้พื้นที่ที่เหลือท�าเกษตรผสมผสาน
แบบไร้สารเคมี ทุกวันนี้ไม่รวย แต่ไม่มีหนี้ กินฟรีอยู่ฟรีกับ
ธรรมชาติ เพราะสถานมีความเชื่อว่า หากเราดูแลธรรมชาติ 
ธรรมชาตจิะดแูลเรา ซึง่โกมล  แพรกทอง กรรมการคดัเลอืก 
บอกว่า สถานคอืนกัวทิยาศาสตร์ เพราะแสวงหาความรูแ้ละ
จดบันทึกในเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา เช่น การจัดการต้นไม้ 
ริมน�้า ระบบรากพืช รูของสัตว์น�้า ซ่ึงเป็นความรู้ที่ระดับ
ดอกเตอร์อย่างโกมล ก็ไม่เคยรู้มาก่อน

 กลุม่เยาวชนคนรกัสเีขยีว โรงเรยีนศรฐีานกระจาย
ศกึษา ต.ศรฐีาน อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร พากนัส�ารวจพนัธุไ์ม้ต่างๆ 
ในโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาหาวิธีขยายพันธุ ์พืชท้องถิ่น 
ทีห่ายาก ทนิกร สทิธวิงศ์ กรรมการคัดเลอืก รบัประกนัว่าเดก็ๆ 
รูเ้รือ่งต้นไม้จรงิๆ เพราะชีไ้ปท่ีต้นไหนไหน เดก็ๆ ตอบได้หมด

 ไม้พยุงขนาดใหญ่กว่า 1,300 ต้น ในพื้นที่ 1,200 ไร่ 
ของชมุชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบ่ัว ต.ช้างเผือก 
อ.สุวรรณภมู ิจ.ร้อยเอด็ เป็นทีห่มายปองของนกัค้าไม้ชาวบ้าน
บ้านหนองบั่วจึงรวมตัวกันจัดเวรยามเฝ้าทุกคืนไม่มีเว้น 
จนไม้พยุงอยู่รอดมาได้ ขณะที่ป่าใกล้เคียงปลอดไม้พยุงกัน 
หมดแล้ว อุดม วิเศษสาธร กรรมการคัดเลือก เห็นต้นพยุง
ในชมุชนป่าดงท�าเลฯ แล้วถงึกบัอทุานว่า ตัง้แต่เดนิทางไปดปู่า
ทั่วประเทศไทยมากกว่า 30 ปี ไม่เคยเห็นพยุงมากขนาดนี้
มาก่อน นับว่าเป็นบุญตาจริงๆ 

 เกาะกลางอ่างเกบ็น�า้ขนาด 300 ไร่ ปลกูอะไรกไ็ม่ขึน้ 
เพราะหน่วยงานที่ท�าอ่าง โกยเอาดินจากก้นอ่างไปโปะ 
ใส่ทัว่เกาะ ชาวบ้านกลุม่อนรุกัษ์ป่าและน�า้วังปลาหมอ หมู ่9 
บ้านวังตัก ต.เขาสมิง จ.ตราด อดรนทนไม่ไหวท่ีเห็นเกาะ 
หัวโล้น จึงพากันไปปลูกต้นไม้ ทดลองสารพัดวิธีมากว่า 7 ปี 
จงึเริม่เห็นผล ต้นไม้เขยีวๆ ขึน้ปกคลุมไปเกอืบท่ัวเกาะ สนัตวิิภา 
พานิชกุล กรรมการคัดเลือก สรุปว่า นี่คือการท�างานด้วย
ความรกัแบบไม่มเีงือ่นไข ท�านองว่า “รกัจรงิ-ไม่แต่งกย็งัได้”

 “งานอนรุกัษ์ฯ ทีก่นิได้” คอืบทสรปุจากการท�างาน 11 ปี
ของ กลุม่เยาวชนอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โรงเรยีน
เขาน้อยวทิยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมอืง จ.ตราด เพราะนกัเรยีน
ท�างานอนุรักษ์ป่า 30 ไร่หลังโรงเรียน ผสมผสานกับงาน
ชุมนุมท่ีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างย่ังยืน เช่น เพาะ
กล้วยไม้ ปลกูผกั กรดียาง เพาะไส้เดอืน แปรรปูอาหาร ฯลฯ 
จนสามารถหารายได้ให้แก่กลุ่มและโรงเรียน สร้างความ 
ภาคภูมิใจในตัวเอง และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ซ่ึง นุกูล 
รัตนดากุล กรรมการคัดเลือก บอกว่า “อยากเห็นกิจกรรม
แบบนี้ที่บ้านผม (ปัตตานี) บ้าง และขอขอบคุณเด็กๆ ทุกคน
ทีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้คนแก่แบบผม จนท�าให้ผมอยากท่ีจะ
มีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานขึ้น”

 กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ท�างานพัฒนาชุมชนและอนุรักษ ์
สิง่แวดล้อมเคียงบ่าเคยีงไหล่กับผูใ้หญ่ในชมุชน เช่น คัดแยกขยะ 
ปลูกผกัอนิทรย์ี รณรงค์ขีจ่กัรยานประหยดัพลงังาน และดแูล
รกัษาป่าชุมชน โดยมผีูใ้หญ่ใจดี เช่น โรงเรยีนต่าง  ๆรอบชมุชน และ
เทศบาลเฝ้าไร่เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในทกุกจิกรรม 
พศิษิฐ์ ชาญเสนาะ กรรมการคดัเลอืก เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ 
จะเตบิโตอย่างเป็นธรรมชาติ กลมกลนืไปกบัชมุชน และจะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในงานพัฒนาต่อไป 

“รางวัลลูกโลกสเีขยีว”
 กับเรือ่งราวมากมาย รายทาง ระหว่างลงพืน้ที่
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 บุญยงค์ เกศเทศ กรรมการคดัเลอืก เรียกผนืป่าแห่งนี้
ว่า “ป่าเกียรติยศ” เนื่องจากชาวบ้านชุมชนอนุรักษ์ป่า
สาธารณะ “บ๊ะออนซอน” 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 หมู ่ 3 ต.ส�าโรง อ.โพธ์ิไทร 
จ.อุบลราชธานี ร่วมแรงร่วมใจรักษาผืนป่าภูหินเหล็กไฟ 
ขนาด 1,987 ไร่มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ทั้งปลูกต้นไม้ 
ท�าแนวกันไฟ ท�าฝายชะลอน�้า และจัดเวรยามเฝ้าป่าทุกคืน
ไม่มีวันหยุด แต่ที่ ชนินทร์ ชมะโชติ ประธานกรรมการ 
คัดเลือก ชอบอกชอบใจคือการที่โรงเรียนท�าหลักสูตรชุมชน
พานกัเรียนเดนิศกึษาป่าทกุบ่ายวนัองัคารจนเด็กๆ มคีวามรู้ 

มากมาย สามารถอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังได้อย่างเพลิดเพลิน 
ทัง้ในเรือ่งสมนุไพร อาหารทีไ่ด้จากป่า และ “ไม้คะล�า” หรอื
ค�าสอนที่เป็นอุบายไม่ให้คนตัดไม้ เช่น ห้ามตัดไม้ท่ีมี 
สองล�าต้นในต้นเดียวกัน หากเอาไปสร้างบ้าน จะท�าให้
ครอบครัวแตกแยก

 กติตภิพ ประสารทอง ช่างภาพ ศรสีรุางค์ มาศศริกุิล 
รอง ผอ. สถาบันลูกโลกฯ อุทิศา นามวิจิตร และ ณฤมล 
อักษรณรงค์ เจ้าหน้าที่สถาบันลูกโลกฯ พากันคอตก เพราะ
เที่ยวบินเย็นวันที่งานเสร็จเต็มเอี้ยดทุกท่ีน่ัง ต้องตกค้าง 
นอนรอที่เมืองตราดอีก 1 คืน ได้ข่าวว่าเสียใจมาก นอนร้อง
คิกคัก-คิกคัก

 ข่าวเมื่อครู่คือเครื่องบินเต็ม ข่าวนี้คือเรือไม่เต็ม แต่ 
ตกเรือ...หลังจากชาวลูกโลกฯ ไปเย่ียมชุมชนท่ีเกาะมุกด ์
จังหวัดตรังเรียบร้อย สมาชิกต้องรีบแจ้นลงเรือกลับฝั่งอย่าง
ฉุกละหุก ก่อนน�้าจะลงจนเรือเกยตื้น ในที่สุดทุกคนก็ลงเรือ

ได้อย่างฉิวเฉียด กระทั่งเรือเกือบถึงฝั่งจึงได้พบว่า นุกูล 
รตันดากลุ กรรมการคดัเลอืกฯ ถกูลมืไว้บนเกาะ ไม่ได้ลงเรอื 
กลับมาด้วย เย็นนั้นกว่าจะกลับเข้าฝั่งมาได้ต้องว่าจ้างเรือ 
อีกล�าของชาวบ้านน�าส่งแบบวีไอพี นั่งเรือกินลมชมวิวแต่
เพียงผู้เดียว นี่ไหม... ที่เขาเรียกว่า เพื่อนกินหาได้ เพื่อนตาย
หายากเพื่อนนั่งเรือ หาไม่ได้เลย 
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ฉัน : “น่ากินอ่ะ เขาเรียกอะไร หน้าตา หยั่งกะข้าวตัง”
เธอ : “อมื คล้ายๆ กนั ทีน่ีเ่ขาเรยีก ข้าวเกรยีบยาหน้า มี 2 แบบ แบบกรอบ
กับแบบนิ่ม มีกินที่นี่ที่เดียว แปลกดี แต่อร่อยมาก”
หนึ่งเรื่องที่ฉันจดไว้ในใจ
ฉัน : “อุ๊ย...งอบน่ารักอ่ะ”
เธอ : “มหีลายทรงด้วยนะ งอบทีน่ีมี่ทรงแปลกๆ เป็นเอกลกัษณ์เลยแหละ”
เรื่องที่สองตามมา
“กิจกรรมเยอะดีนะ” ฉันเล่ือนดูภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเพื่อน 

ที่เพิ่งไปเท่ียวท่ีบ้านน�้าเชี่ยวมาให้ดู มีหลายกิจกรรมน่าสนใจ และแน่นอน 
ฉันต้องตามเก็บแต้มเดินทาง ตามประสาคนมีชีพจรอยู่ท่ีเท้า จุดหมายต่อไป 

ต.น�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
ว่าแล้วก็จัดแจงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจากรางวัล 

ที่ชุมชนน�้าเช่ียวได้รับ บอกได้ค�าเดียวว่า “ไม่ธรรมดา” 
เพราะเยอะมาก ล่าสุดได้รบัรางวลั ASEAN Homestay 
Award 2015 โฮมสเตย์ดีเด่น ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่งของ

ประเทศไทย อีกข้อมูลหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับ 
คนทีคิ่ดว่าจะไปนอนพกัแบบโฮมสเตย์ในชุมชน

เธอกบัฉนั
เทีย่วน�า้เช่ียวคนละวนั

น�้าเชี่ยวคือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให ้
ชาวบ้านได้เตรียมตัว เพราะพวกเขาต่างมีอาชีพหลัก ส่วนการท่องเที่ยว 
เป็นอาชพีเสรมิ ฉนัจงึโทรจองทีพ่กั แล้วนบัวนัรอ ฉนัเลอืกไปวนัธรรมดาทีไ่ม่ใช่
วันหยุด เพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวที่อาจมากันเยอะเป็นพิเศษ ที่ส�าคัญอยากรู้
ว่าจริงๆ แล้วคนน�้าเชี่ยวอยู่กันอย่างไร

เมื่อไปถึง เป้าหมายแรกคือ
“เอ่อ...พี่ทัศน์คะ เพื่อนหนูบอกว่ามาท่ีนี่ต้องกินข้าวเกรียบยาหน้าให้ได้ 

ไม่ทราบว่าช่วงนี้พอมีขายไหมคะ” ฉันเอ่ยถามเจ้าของบ้านที่ฉันไปพักทันที
“ปกติมนีะ แต่ช่วงนีช้าวบ้านถอืศลีอด” ฉนัเลยอด และหมดหวงั จากค�าตอบ

ของพีท่ศัน์ เพราะข้าวเกรียบยาหน้าเป็นอาหารมสุลมิ ความรูส้กึเหมอืนมาแล้ว
เสียเที่ยว เพราะจากข้อมูลที่อ่านมา มีโน่น นี่ นั่น มากมายไปหมด แต่เราต้อง
ยอมรบัความจรงิว่านกัท่องเทีย่วจะมาท�าอะไรหรือเรยีกร้องอะไรตามอ�าเภอใจ
ไม่ได้ มาเที่ยวก็ต้องเคารพชุมชนด้วย 

ชาวบ้านน�้าเชี่ยวครึ่งหนึ่งเป็นชาวพุทธ อีกครึ่งเป็นชาวมุสลิมที่มาจาก
ประเทศกมัพชูา (แต่ไม่ใช่ชาวเขมร) ตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 3 พวกเขาเรยีกตัวเองว่า
แขกจาม ซึ่งมาจากเมืองจามปา (ปัจจุบันอยู่ในเวียดนาม) ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า
ชุมชนน้ีมีอายุมากกว่าร้อยปี ท่ีนี่จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมท้ังพุทธและ
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ฉนันัง่มองสายน�า้ไหลเอือ่ยๆ แสงสุดท้ายส่อง “สะพานวดัใจ” 
ที่เช่ือมสองฝั่งคลอง สะท้อนผิวน�้า บ้านเรือนที่นี่ยังหันหน้า 
เข้าคลอง สายน�า้ยงัดูสะอาด นอกจากเรือประมงทีจ่อดลอยล�า
รอเวลาออกทะเลแล้ว ไม่มีส่ิงอ่ืนทีก่วนตากวนใจ

อสิลามได้อย่างลงตวั นอกจากนีย้งัมคีนไทยเช้ือสายจนีรวมอยูด้่วย ชุมชนน�า้เช่ียว
จึงมีทั้งวัด มัสยิด และศาลเจ้าตั้งอยู่ไม่ไกลกัน 

ชาวพุทธส่วนใหญ่จะท�าสวนผลไม้ ส่วนชาวมุสลิมซ่ึงอาศัยอยู่ริมคลอง 
น�้าเชี่ยว ติดป่าชายเลน มีอาชีพท�าประมงพื้นบ้าน ตกบ่ายพ่ีทัศน์พาฉัน 
ไปพบกับ “บังเล็ก” ซึ่งเป็นคนขับเรือพานักท่องเที่ยวชมป่าชายเลน และไปงม
หอยปากเป็ด (ของขึ้นชื่อของต�าบลน�้าเชี่ยว) พร้อมไกด์ท้องถิ่นอีกหนึ่งคน 

หอยปากเป็ดมหีวัเป็นเปลอืกแบนแขง็ คล้ายปากเป็ด และมหีางยาว ชาวบ้าน
นิยมน�าไปผดัฉ่า เมือ่ไปถงึจดุทีน่�า้ทะเลลดพอลงไปงมหอยได้ ยงัไม่ทนัจะสิน้เสยีง
เครื่องเรือ บังเล็กก็ลงไปสาธิตการงมหอยให้พวกเราดู แน่นอนนี่คืออาหารเย็น 
พวกเราจึงขอมีส่วนร่วมด้วยอย่างมิรอช้า

ระหว่างทางกลบั เหล่าเหยีย่วแดงโผบนิจ้องกนิปลา เมือ่เจอเหยือ่มนัโฉบน�า้ 
ลงมาจับปลา ฝูงกาบินผ่านระหว่างทางที่นั่งเรือ ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งดูนกชั้นดี 
เพราะป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ มีสะพานไม้ยาวราว 300 เมตรทอดเข้าไป 
ชมโลกเร้นลับของโกงกาง แสม และล�าพู แล้วก็ยังมีหอดูนกที่ปีนขึ้นไปชมป่า 
จากมุม “ตานก” ได้อีกต่างหาก

“เมื่อก่อนป่าชายเลนที่นี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะ เพราะว่ามีการสัมปทาน
ป่าโกงกางไปเผาถ่าน แล้วก็ตัดไม้มาสร้างบ้าน” บังเล็กขับเรือแล้วชวนคุย 
แกชี้ให้ดูป่าชายเลนกว่า 2,000 ไร่ ฉันมองตามก็พบลิงแสมฝูงหนึ่ง มีทั้งพ่อ แม่ 
ลกู พากนันัง่เล่นอยูต่รงรากโกงกางอย่างสบายใจ บังเลก็บอกว่าเม่ือสถานพีฒันา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 เข้ามาท�าโครงการฟื้นฟู ชาวบ้านเห็นว่ามีประโยชน์ 
จึงหันมาช่วยกันเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นต้นทุนชีวิต ท้ังด้านอาหาร เรื่องการ 
ท่องเที่ยว “ก็เลยใช้วิธีสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาช่วยปลูกป่า”

วิน-วิน ด้วยกันทั้งสองฝ่าย พื้นที่ป่าเพิ่ม นักท่องเท่ียวได้ท�าประโยชน์ 
เมื่อป่าทึบขึ้น ก็มีกิจกรรมพายเรือชมแสงหิ่งห้อยในยามค�่าคืน

อาหารมื้อเย็นท�าง่ายๆ แต่รสชาติเด็ด ใช้วัตถุดิบในชุมชน น�้าพริกกะป ิ
จากเคยในน�้าเชี่ยว จิ้มกับกระชายอ่อน ไข่เจียว และที่พลาดไม่ได้ ผัดฉ่า 
หอยปากเป็ด 

พีท่ศัน์บอกว่า บ้านน�า้เชีย่วมข้ีอตกลงเร่ืองการบรหิารจดัการ การท่องเทีย่ว
ที่ชุมชนยอมรับร่วมกัน เช่น โฮมสเตย์ทุกหลังที่รับนักท่องเที่ยวจะไม่ติดเครื่อง
ปรบัอากาศ เพราะบางครัง้เมือ่มีคณะใหญ่ๆ เข้ามา ต้องกระจายให้นกัท่องเทีย่ว
ไปนอนหลายๆ บ้าน จะเกิดการเปรยีบเทยีบว่าบ้านโน้นเยน็ บ้านนีร้้อน ทกุบ้าน
จึงใช้พัดลม เรื่องอาหาร ก็เป็นหน้าท่ีของกลุ่มท่องเท่ียวที่จะแบ่งหน้าที่กัน 
ท�ากับข้าว แล้วน�ามาส่งให้ท่ีบ้านพัก หรือถ้าเป็นคณะใหญ่ ก็ไปกินรวมกันที่
ศาลาสขุใจ ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้เกิดการเปรยีบเทยีบผีมืออาหารของแต่ละเจ้าของบ้าน

ดังนั้นชมรมท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยวจะมีการแบ่งหน้าที่ คนไหนสนใจเปิด 
เป็นโฮมสเตย์ก็ให้บริการเรื่องห้องพัก โดยเรียงตามคิว พร้อมจัดโปรแกรม 
การท่องเที่ยวให้นักท่องเท่ียว คนไหนมีผีมือด้านการท�าอาหารก็รับผิดชอบ 
แล้วน�ามาส่งให้ตามบ้านพัก มีกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มขับเรือ ไม่มีการเลือก 
ว่าจะพักบ้านไหน หรือให้ใครเป็นมคัคเุทศก์ แต่ทางกลุม่จะจดัคิวให้วนไปเรือ่ยๆ 
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง รายได้จากการท่องเที่ยวจะปัน 
10 เปอร์เซ็นต์เข้ากลุ่มเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ

ฉันนึกข้ึนได้ว่าตอนท่ีเพื่อนของฉันมาที่นี่ เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีมัคคุเทศก์น้อย
ซึ่งท�าหน้าที่ในวันหยุด เยาวชนกลุ่มนี้จะมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยว 
และการแสดงต้อนรับ (ลิเกฮูลู-แสดงตอนหลังอาหารเย็น) หากมาเป็นหมู่คณะ 
นอกจากจะช่วยให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เสริมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พวกเขา
แสดงความภาคภูมิใจในบ้านเกิด 

ฉันนั่งมองสายน�้าไหลเอื่อยๆ แสงสุดท้ายส่อง “สะพานวัดใจ” ที่เชื่อมสอง
ฝั่งคลอง สะท้อนผิวน�้า บ้านเรือนท่ีนี่ยังหันหน้าเข้าคลอง สายน�้ายังดูสะอาด 
นอกจากเรือประมงที่จอดลอยล�ารอเวลาออกทะเลแล้ว ไม่มีสิ่งอ่ืนท่ีกวนตา 
กวนใจ 

“เคยมีคนมาเสนอว่าอยากให้น�้าเชี่ยวท�าตลาดน�้าเหมือนกัน แต่ชาวบ้าน
ประชุมกันว่าไม่เอา เพราะไม่ใช่วิถีชีวิตของเรา” บังเล็กชวนคุยต่อก่อนจะส่ง
พวกเราขึ้นฝั่ง แกบอกเหตุผลว่า ต�าบลน�้าเชี่ยวไม่ได้เป็นชุมชนค้าขายทางน�้า 
ผลผลิตก็ไม่ได้มากมาย ผัก ปลา แต่พอมีกิน เหลือขายกันเองในตลาดเล็กๆ 
ชาวบ้านจึงไม่อยากฝืนวิถีชีวิตเดิมๆ ไม่อยากยุ่งยาก “รักษาต้นทุนเดิมที่มอียู่ 
เอามาใช้ให้เกดิประโยชน์ อยูคู่ก่บัการท่องเทีย่วไปนานๆ ดกีว่า” บงัเลก็สรปุ

จากวนัแรกทีช่าวน�า้เชีย่วเริม่ต้นท�าเรือ่งการท่องเทีย่วในปี 2547 จากความ
เข้มแข็งของคนในชุมชนที่อยากกระตุ้นจิตส�านึกของคนในชุมชน โดยผ่าน 
การท�าเรื่องท่องเที่ยว จนหลายหน่วยงานได้เห็นความพยายาม และยื่นมือ 
เข้ามาสนับสนุน คนน�้าเชี่ยวได้ลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน จนในที่สุด 
พวกเขาได้ค้นพบต้นทุนที่ส�าคัญคือ รากเหง้าของตนเอง จึงไม่น่าแปลกใจ 
ที่แม้วันนี้ฉันจะไม่ได้เก็บแต้มกิจกรรมตามที่เพื่อนบอกไว้ แต่ก็ไม่เสียใจที่ได ้
มาเยอืนน�า้เชีย่ว เพราะสิง่ทีน่่าประทบัใจกว่าคอืจดุยนืท่ีชาวบ้านได้ตกลงร่วมกนั 
ว่าจะรักษาต้นทุนของชุมชนให้คงอยู่ เพื่อให้นักท่องเท่ียวไปเยือนได้นาน 
ไม่รู้เบื่อ 

การท่องเที่ยวที่ไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟค-สมบูรณ์แบบ ก็เป็นเสน่ห์ 
อย่างหนึ่งนะ 

ติดต่อสอบถาม : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลน�้าเชี่ยว
ประสานงาน : คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช (ประธานชมรม) 
 โทร. 08 4892 5374 หรือ 
 fb : กลุ่มท่องเทีย่วบ้านน�า้เชีย่ว

ขอบคุณรูปสวยๆ จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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มผีูก้ล่าวว่าการรับรู้ของเดก็ๆ เปรียบเสมือน
การใส่น�้าในแก้วเปล่า ครูมิใช่เป็นผู้เติมน�้า 
ใส่แก้วเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผูเ้ลอืกสรร
เติม “น�้าดี” อีกด้วย 

ภารกิจการผลิตน�้าดี จึงน�ามาสู่ความ 
ร่วมมอืในการจดัท�าโครงการ “พฒันาทกัษะ
ภาษาไทยส�าหรับครู เสริมสร้างศักยภาพ 
พัฒนาการสอน” โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 
ร่วมกบัส�านกังานประสานงานโครงการส่งเสรมิ
คณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (สตพ.) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย และกองก�ากับการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 

โครงการนี้เริ่มต้นในปี 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
นักเรียนท่ีดีขึ้นเป็นล�าดับ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความทุ่มเทของครูผู้สอน โครงการฯ จึงได้
มอบรางวลั “ครภูาษาไทยต้นแบบ” เพือ่เป็น 
การยกย่อง และก�าลงัใจแด่ครผููม้คีวามเพยีร 

โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในผลส�าเร็จ
ของ ครูดา หรือ ดาบต�ารวจหญิงดาริกา 
ปัญญาเตียม จากโรงเรียนสังวาลย์วิท 8 
จ.เชียงราย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครู 
ผู ้สอนดีเด่นประจ�าปีศึกษา 2558 ของ
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จากสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ยังความปลื้มปีติให้เจ้าตัวอย่างหาที่สุดไม่ได้

ทดสอบเด็ก แยกเด็กเป็นกลุ่ม เด็กเรียนดี 
เรียนไม่ดี และเด็กพิเศษ เสริมทักษะพิเศษ 
ท่ีพวกเขายงัขาด บนัทึกความก้าวหน้าของเดก็ 
แต่ละคนเพ่ือให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด สร้าง 
ข้อตกลงให้เด็กพูดภาษาไทย ช่วงแรกๆ เด็ก
ท่ีมาจากฝั่งเมียนมาร์พูดฟังภาษาไทยไม่ได้ 
ผ่านไปหนึง่เดอืน เดก็เริม่ส่ือสารเป็นประโยค
สั้นๆ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
กับการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น 

ครูดาจัดมุมนิทานภายในห้องเรียน 
มอบหมายให้เด็กๆ สลับกันเล่าให้ฟังกันเอง 
เดก็ท่ีอ่านไม่ได้กจ็ะเริม่จ�ารปูและตวัหนงัสอื
ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ครูดาจัดเวร
หมุนเวียนให้เด็กๆ อ่านนิทานผ่านเครื่อง
กระจายเสยีงในโรงเรยีน ชืน่ชมและให้รางวลั
บ้าง เพื่อให้เด็กภูมิใจ 

พฒันาการของเดก็ๆ เกดิขึน้อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตามหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ฟัง-คิด-ถาม-
เขียน และเติมด้วยการอ่าน

ครูดามักจะน�าปัญหาการท�างานใน 
ชั้น ป.1 ไปแลกเปล่ียนกับครูอ่ืนๆ เพื่อให ้
เกิดการ “แบ่งปัน” แก้ไขร่วมกัน และ 
เพื่อเป็นการ “เตรียมการ” ให้แก่เด็กๆ ที่จะ
เลื่อนชั้นในปีต่อไป

การเสยีสละและท�างานด้วยความจรงิจัง 
จริงใจ ท�าให้ครูดาได้รับรางวัลครูต้นแบบ 
ในปี 2556 และ 2557 และล่าสุดรางวัล 
ครูผู้สอนดีเด่น เป็นก�าลังใจในการท�างานท่ี 
เสียสละของครูดา

และเสียงอ่านหนังสืออย่างฉะฉานท่ี 
ดังคับห้องของเด็กๆ คือรางวัลชีวิตของ
เด็กผู้หญิงอาข่าคนหนึ่ง ที่ไต่ชะตาชีวิต 
เพื่อก้าวขึ้นมาเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ” 
ที่แผ่นดินไทยภาคภูมิใจ 

เสียงวิเศษของ
“ครูดา”

ครดูาในวัยเยาว์ กม็ชีวีติไม่ต่างจากเดก็ๆ 
ชาวอาข่าทั้งหลายบนดอยแม่สลอง ครูดา
เล่าถึงความล�าบากครั้งยังอยู่ที่บ้านแสนใจ
พัฒนา ต.แม ่สลองใน อ.แม ่ฟ ้าหลวง 
จ.เชียงราย ว่าต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งอยู ่
ห่างไกลหมู่บ้าน เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส
เรียนต่อหลังจากจบชั้น ป.6 เพราะต้อง 
ช่วยพ่อแม่ท�างาน แต่ครูดาโชคดี ที่คุณพ่อ
มองการณ์ไกล ส่งเสยีให้เธอเรยีนต่อจนจบ ปวช. 
จากวทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาบญัชี 

โอกาสที่จะได้เป็นครูเป็นจริง เมื่อครูดา
ผ ่านการสมัครและเข ้ารับการคัดเลือก 
ในโครงการผลิตครูโรงเรียนต�ารวจตระเวน 
ชายเเดน หรือโครงการครูคุรุทายาท ในปี 
2541 เข้ารับราชการเป็นต�ารวจตระเวน
ชายแดนท�าหน้าทีค่ร ูโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านสามัคคีเก่า ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย เป็นทีแ่รกปี 2556 
จงึย้ายมายงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
สังวาลย์วิท 8 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย โดยรับหน้าที่เป็นครูประจ�าชั้น 
ป.3 และท�าหน้าทีค่รสูหกรณ์ และห้องสมดุอกี

ไม่นานนัก มีการปรับเปลี่ยนเร่ืองของ
หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งท�าให้ครูดาได้มา
เป็นผูด้แูลนกัเรยีน ป.1 ซึง่เป็นช่วงเดยีวทีไ่ด้
มีโอกาสเข้าไปอบรมเรียนรู ้ในโครงการ 
ดังกล่าว และได้มีโอกาสสะท้อนปัญหา 
เมื่อคณะนิเทศเข้ามาแลกเปลี่ยน

“ในช่วงแรกๆ ครูที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
มาก่อนจะรู้สึกเครียด เพราะขาดเทคนิค 
การสอน แล้วกต้็องเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการรบัรูข้องเดก็ เช่น บางคนขาดเรยีน 
เพราะผูป้กครองไม่เข้าใจถงึความส�าคัญของ
การศึกษา การประสานงานกับผู้ปกครอง 
กค่็อนข้างยาก นอกจากนีย้งัมีงานด้านบรหิาร
ที่เบียดเวลาการสอน”

ในปี 2557 ครดูาเข้าร่วม “โครงการอ่าน 
คิด คยุ เขยีน” หลังจากอบรมครดูายอมรบัว่า
ตนเองมีทัศนคติที่ดีกว่าเดิม เธอเริ่มมองว่า
ทุกปัญหาย่อมมีทางออก จึงเริ่มต้นด้วยการ

“อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้” 
เป็นข้อสรปุของครโูรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนส่วนใหญ่ เม่ือพดู

สถานการณ์การเรยีนภาษาไทยของลูกหลานพีน้่องกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ 
ทีอ่าศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนทางภาคเหนอื การอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ 
ส่งผลกระทบต่อการเรยีนวชิาอืน่ๆ ทีฉ่ดุผลการเรยีนของเด็กๆ ให้มีเกรด
ต�า่กว่าค่าเฉล่ียมาตรฐาน

การเสียสละและท�างานด้วยความ
จริงจัง จริงใจ ท�าให้ครูดาได้รับ
รางวัลครูต้นแบบในปี 2556 และ 
2557 และล่าสุดรางวัลครูผู้สอน
ดีเด่น เป็นก�าลังใจในการท�างาน 
ที่เสียสละของครูดา
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ชีวิตที่ต้องล้มลุกคลุกคลานทางด้านเศรษฐกิจการเงิน นับครั้งไม่ถ้วน 
ผลพลอยได้ท่ีตามมาก็คอืฉายา หญิงลวงโลก พรสวรรค์ในการเพาะเห็ด
ของเธอไม่ได้ช่วยลบรอยมลทนิแม้แต่น้อย

แต่เวลาคอืสิง่เดยีวทีจ่ะช่วยพสิจูน์ตวัตน 
“อยากให้เป็นต้นแบบของคนที่ก�าลัง 

จะล้ม และกลับมาตั้งสติ” ครูยงค์บอก
ยิ่งเจอมรสุม ยิ่งเป ็นแรงผลักดันให้ 

ครพูยงค์ แสนกมล ลกุขึน้สู ้จากคนมคีวามรู้
แค่ ป.7 สามารถสร้างห้องแล็บวิจัยเห็ด 
แบบครบวงจร จนเป็นท่ียอมรับท้ังจาก
ประเทศจีนและไต้หวัน 

ใครๆ ก็รู ้จักเห็ดคร้ังแรกจากการกิน 
พยงค์ก็เช่นกัน แถมยังเป็นของโปรดซะด้วย 
เธอรู้จักวิชาเห็ดครั้งแรกสมัยเป็นครูอาสา 
อยู่ศูนย์ฝึกพัฒนาราษฎรชายแดนสระแก้ว 
ปี 2544 อาศัยครูพักลักจ�าในเวลาว่างไปดู
ครูวิชาการเกษตรสอนการเพาะเห็ด รู้สึก
สนใจ ด้วยความมีพรสวรรค์ในเรื่องการ 

“พยงค์ แสนกมล”
 กับบทพสูิจน์ชีวติ
 ปอบเห็ดหญิงลวงโลก
 สู่ด็อกเตอร์

เพาะเห็ด จึงมีผู ้สนับสนุนให้เธอไปเรียน 
เพาะเห็ดถึงประเทศจีน เห็ดภูฏาน ถั่งเช่า 
หลนิจอื มลิค์กี ้ฮงัการ ีฯลฯ ไม่ยากเกนิความ
สามารถของเธอ ถึงขนาดที่จีนยกย่องให ้
เธอเป็น ราชินีเห็ด แต่การได้รับการยกย่อง 
กับการท�าธุรกิจเป็นคนละเรื่อง

ปี 2547 พยงค์เริ่มหันหลังให้งานมนุษย์
เงินเดือน แล้วเริ่มลงทุนเพาะเห็ด 500 ก้อน 
ระเห็จเร่ร ่อนจากฟาร์มที่ราษฎร์บูรณะ 
มาถึงบ้านเกิดที่อ่างทอง เห็ดของเธองาม 
จึงมีลูกค้ามาสั่งจอง รับเงินมัดจ�าจากลูกค้า
มาท้ังหมด 2 ล้านบาท แต่โชคไม่ช่วย 
เห็ดของเธอเสียหายจากควันไฟจากการ 
เผานาข้างฟาร์มเห็ดของเธอ ท�าให้เธอไม่
สามารถส่งเหด็ให้ลูกค้าได้ตามทีต่กลง พยงค์
จงึต้องกูเ้งนินอกระบบ เพราะไม่มหีลักทรัพย์
ที่จะกู้ในระบบได้ เพื่อน�าเงินมาคืนให้ลูกค้า 
น่ีไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งแรกและครั้งเดียว 
เพราะด้วยความใจกล้า และกล้าลงทุน 
หลายครัง้ทีไ่ม่ทนัเกมการท�าธรุกิจ ท�าให้เธอ
ถูกซ้อมปางตายจากเจ้าหนี้นอกระบบ

ล้มแล้วต้องรีบลุก สถานการณ์ที่บีบ
บังคับให้ต้องส่งเงินกู้วันละ 18,000 บาท 
พยงค์และคนงานจึงต้องใช้ชีวิตขลุกอยู่ใน
ฟาร์มเห็ดทั้งวันทั้งคืน ท�าให้เธอได้มีโอกาส
สงัเกตการเจรญิเตบิโตของเหด็ เข้าใจว่าเหด็
ชนิดไหนชอบอากาศแบบไหน ชอบอาหาร
ชนดิใด สภาพแสงควรเป็นอย่างไร ท�าให้เธอ
สามารถปลดหนี้ได้ภายในเวลา 1 ปี

ด้วยความที่รู้ต้องรู้
ให้ลึกและรู้ให้จริง เธอ
พยายามหาเทคนิคการ
เพาะเห็ดให้สวยงาม เธอ
จึงสังเกต ค้นคว้า และ
ทดลอง แม้จะเป็นเห็ดที่ไม่คุ้นเคย

“เห็ดบางชนิดซึ่งเมืองไทยไม่ได ้ท�า 
พวกเหด็เมอืงหนาว ซึง่คนเมอืงหนาวต้องกนิ
เพือ่ให้ร่างกายอบอุน่ เรากด็เูทคนคิเขาเพาะ 
ถ้าวันไหนมีงานวิจัยมาจากต่างประเทศ 
ซึ่งผู้ใหญ่ให้มา จะนั่งหันหลังให้ฟาร์ม และ
มองทุง่นา ล้างสมองตวัเองให้โล่ง แล้วคดิว่า
จะท�ายังไงกับเห็ด”

ดังน้ันต่อให้เป็นเห็ดที่เพาะยากแค่ไหน
อย่าง เหด็หลินจอื เหด็ถัง่เช่าสีทอง หรอืเห็ด
แอนโทเดีย ซึ่งไต้หวันใช้เวลาในการเพาะ
นาน 4-7 ปี พยงค์ก็ท�าได้ภายในเวลาเพียง 
1 ปี 4 เดือน

ด้วยความรู้ที่มีมากมาย เธอจึงได้เป็น
วิทยากรสอนเรื่องการเพาะเห็ดหลายที ่
มีลูกศิษย์มากมาย แต่แล้วก็มิวายกลายเป็น
คนลวงโลก 

“คือด้วยความที่ภาษาทางวิชาการหรือ
วิทยาศาสตร์มันพูดยาก เวลาเราเพาะเห็ด 
ให้อาหารเหด็เราก็ใช้ภาษาทีง่่ายๆ เราเข้าใจ
กันเองว่าใส่อะไรบ้าง ทีน้ีพอเราพูดง่ายๆ 
กม็คีนไปท�าตาม เขาไม่ได้ถามว่ามันคอือะไร 
พอไปลองท�า ลงทุนมากก็เสียหายก็บอกว่า
เราหลอกลวง ไม่พูดความจริง”

พยงค์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าใครมาเรียนรู้
เรื่องเห็ดต้องถาม ถ้าไม่ถามเอาแต่ถ่ายรูป
ข้างถงุเหด็ แล้วเอาไปท�ารบัรองว่าเจ๊งทกุราย 
นี่คือวิธีพิสูจน์คนจริงของเธอ

บางคนหากอยากได้อะไรอย่างฉาบฉวย 
ไม่ศึกษาจริงจังแต่อยากรวย ก็ยากท่ีจะ
ประสบความส�าเร็จ แต่รู้หรือไม่กว่าที่พยงค์
จะประสบความส�าเร็จในการเพาะเห็ดได้ 
บางครัง้เธอยอมจ่ายเงินเรยีนรูเ้กอืบล้านบาท 
เพื่อให้รู้จักเห็ดเพียงชนิดเดียว ด้วยความ
มุมานะศึกษาหาความรู้ เธอจึงควบคุมชีวิต
เห็ดได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

พยงค ์ เป ็นคนไทยคนเดียวที่ ได ้รับ 
รางวลัเกษตรกรดเีด่นทีป่ฏบิตังิานเพือ่สงัคม
และท�าคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม จาก
สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ จากการได้ท�างานช่วยเหลอื
ชาวบ้าน เป็นท่ีปรึกษาโครงการหลวง 
เป็นวิทยากรสอนโรงเรียนนายร้อย เป็น
วิทยากรการเพาะเห็ดในประเทศจีน และ 
อีกหลายองค์กร ล่าสุดเธอได้รับปริญญา
ดุษฎีศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจ�าปี 
การศึกษา 2557 จากสถาบันการเรียนรู้ 
เพื่อปวงชน

การเพาะเห็ดท�าให้ชีวติของพยงค์ล้มลกุ
คลกุคลาน แต่เธอไม่โทษเห็ด ปัจจยัภายนอก
ต่างหากคือตัวแปร หากปัจจัยภายในคือ
จิตใจเข้มแข็ง อุปสรรคต่างๆ ก็จะผ่านและ
คลี่คลายไปได้ นี่คือบทพิสูจน์ของพยงค์ 

พยงค์เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับ
รางวลัเกษตรกรดีเด่นทีป่ฏบิตังิาน
เพื่อสังคมและท�าคุณประโยชน์ให้
แก่ส่วนรวม จากสมาคมเทคโนโลยี
การเกษตรแห่งเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ จากการได้ท�างานช่วยเหลือ
ชาวบ้าน
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ต�นไม�แต�ละต�นมีคุณลักษณะพ�เศษอย�างไร
ลองจับคู�ให�ถูกต�องแล�วส�งมาร�วมสนุกกัน
 มะมวง 1. เชื่อวาบานใดปลูกไว จะทำใหพบความสุข 
   ความสมหวังในชีวิต
 กลวย 2. ตนไมแหงโชคลาภ บางคนเชื่อวาเปนตนไม   
   เสี่ยงทาย
 วาสนา 3. ไมยืนตนขนาดใหญ สัญลักษณของ   
   กองทัพเรือไทย
 แกว 4. มีหลายสายพันธุและสีสัน แตที่นิยมปลูกในไทย
   คือ พันธุสีขาว 
 โปยเซียน 5. ปลูกงาย สามารถนำสวนตางๆ ของตน   
   มาใชประโยชนไดหมด 
 ประดู 6. ไมยืนตนขนาดกลาง ทรงพุมเตี้ย ดอกสีเหลืองสม 
 จำปา 7. ไมยืนตนขนาดใหญ ดอกสีขาว สงกลิ่นหอม   
   รัญจวน 
 ลีลาวดี 8. ตนไมเศรษฐกิจ นอกจากใหรมเงายังให
   ผลแสนอรอย

ผู�โชคดีตอบถูก 5 ท�าน
รับหนังสือในเครืออมรินทร�ฯ พร�อมจัดส�งให�ถึงบ�าน

ไม่แปลกเลยที่ได้ยินว่ามีผู้คนมากมายรวมทั้งคนที่มีช่ือเสียง 
ต้องออกมาช้ีแจงแกมขอโทษ ทีรี่บด่วน “แชร์-ไลค์-คอมเม้นท์” 
โดยไม่ได้สืบค้นต้นตอความจริงเสียก่อน พฤตกิรรมท�านองนี ้
ในไม่ช้ากจ็ะกลายเป็นความเคยชิน และกลายเป็น “วฒันธรรม”

กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักประดิษฐและชางเหล็กผู นี้ไดเปลี่ยน
โฉมหนาโลกไปมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี เขาท�าใหผูคนมากมายเขาถึงขอมูล 
ขาวสาร และเกิดศาสตรแขนงใหมคือ “สื่อสารมวลชน” 

คียบอรดที่เราเคาะกันทุกวันนี้ มีจุดเริ่มตนจากแทนพิมพกูเทนแบรกที่
พัฒนาตอเน่ืองมาตลอด 566 ปี กลายเปนคอมพิวเตอร และในที่สุดมาเปน 
สมารทโฟนที่เหมือนรยางคอยางหนึ่งของคนเราทุกวันนี้

เทคโนโลยแีทนพมิพท�าใหเกดิการน�าเสนอขาวสาร เมือ่กอนนีเ้รารบัขาวสาร
ในเวลาเชาๆ จิบน�้าชากาแฟไปก็กางหนังสือพิมพอานไปดวย ขาวสารเปน 
รสชาติหนึ่งของอาหารเชาที่ “บริโภค” แบบละเลียด ไมมูมมาม 

เด๋ียวนีข้อมลูขาวสารหลัง่ไหลมาจากท่ัวโลกทุกวนิาที น�าเสนอหลายรปูแบบ 
บริโภคกันแบบยัดทะนาน (ไมง้ันไมทัน) และยังเปิดชองใหเราท�าหนาที่เปน 
นักขาว สงตอได แสดงความเห็นได จะแชร กดไลค หรืออยากเมนท เอาท่ี
สบายใจเลย

แตมีขอมูลหรือขาวสารที่เรา “อาน” จริงๆ สักเทาไหร กอนจะ “สงตอ”
เราชักจะชินกับการรับรูขาวสารดวยการ “สแกน” คือใหตัวหนังสือผานตา

แบบหยาบๆ สไลดนิว้ขึน้ๆ ลงๆ ผานมหาสมทุรขอมลู แหวกวายไปเรือ่ยๆ สะดดุ
ขอความทีรู่สกึวาโดนใจตรงไหน กเ็คาะแป้นพมิพสงตอใหผูคนนบัรอยนบัลานๆ 
ไดอานขอความนั้นภายในไมถึงหนึ่งนาที...โดยไมคอยตรวจสอบ

ไมแปลกเลยที่ไดยินวามีผูคนมากมายรวมท้ังคนที่มีชื่อเสียง ตองออกมา
ชี้แจงแกมขอโทษ ท่ีรีบดวน “แชร-ไลค-คอมเมนท” โดยไมไดสืบคนตนตอ 
ความจรงิเสยีกอน พฤตกิรรมท�านองนีใ้นไมชากจ็ะกลายเปนความเคยชนิ และ 
กลายเปน “วัฒนธรรม”

ในชัน้เรยีนทุกวนันีไ้มไดสอนหลายวชิาทีค่นรุนกอนเคยเรยีน เพราะความรู
หลายอยางคนหาไดทางอินเทอรเนต็ สิง่ทีค่นสมยักอนใชเวลาคนควาหาค�าตอบ
ถึง 12 เดือน เด็กสมัยนี้ใช 4G สไลดนิ้วหาพบไดภายใน 12 วินาที ขอมูลเรื่อง
โยฮันน กูเทนแบรก ที่จั่วหัวมานี้ ก็คนเจอแคอึดใจเดียวโดยอาศัยกูเกิ้ล ถาเปน
เมื่อกอนก็ตองไปงมในหองสมุดพักใหญ 

แตขอมูลมิใชความรู การจะ “รับ” ขอมูลเพื่อใหเกิด “ความรู” ตองผาน
การคิดแบบมีวิจารณญาณ ในเมืองนอกเขามีการเรียนวิชาหน่ึงที่ส�าคัญมาก 
เรียกวา Critical Thinking เปนหัวใจที่ใชในการเรียนระดับอุดมศึกษาในแทบ
ทุกแขนงวิชา แตชาวพุทธนั้นโชคดีเหลือหลายที่ไดเรียนวิชานี้แบบฟรีๆ ตั้งแต
เดก็ เรยีกวา กาลามสตูร เปนพระสตูรบทหนึง่ของพระพทุธเจาทีมี่ใจความหลกั
คือ “อย่ำด่วนเชื่อ”

ลองนึกยอนดูวาเราเคยแชรอะไรแบบรวดเร็วที่ไมผานการชั่งใจบาง... 
วันสิ้นโลก เสื้อเหลือง-เสื้อแดง พญานาคโผล จดหมายลูกโซ งูสี่ขา ฯลฯ 

แทนพิมพกูเทนแบรกพาเรามาไกล เกินกวาจะกลับไปยังจุดเดิม แตหลัก 
กาลามสูตรนั้น ไมวาโลกจะมีเทคโนโลยีกาวไกลแคไหน พระสูตรบทนี้ยัง 
“ทันสมัย” แนนอน

มหาสมุทร
สุดหย่ังลึก

การพิจารณาดวยหลักกาลามสูตร ซ่ึงพระพุทธองคทรงเรียกวา โยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อใหเขาถึงความจริง ดวยการสืบหา
ตนเหตุ แยกแยะองคประกอบตางๆ ออกมาพิจารณาจนเขาใจลึกซึ้งถึงที่มา 
ทีไ่ป และเหตปัุจจยัของเรือ่งนัน้ รวมถงึเขาใจวาควรจะปฏบิตัติอเรือ่งนัน้อยางไร
ใหถกูตรงตามธรรม นีค่วรจะเปนสิง่ทีเ่ราควรชวยกันสรางใหเปน “วัฒนธรรม” 
ที่เราอยากจะเห็นในรุนลูกหลาน 

การดวนเชือ่ดวนแชรอยางรวดเรว็โดยขาดการไตรตรอง อาจท�าใหเราถูกใช
เปนเครื่องมือ หรือถูกหลอกเอาเปรียบได อยาลืมวาสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดในวันนี้
ก็คือขอมูล (ไมใชความรู) และความจริงอยางหนึ่งที่เราเรียนรูในมหาสมุทร 
คือ ทุกขาวสารมีเบื้องหลังเสมอ (อันนี้แหละคือความรู)

มหาสมุทรคือขุมทรัพย อยากกินปลาก็ตองหาเครื่องมือ 
ค�าสอนของพระพทุธองคคอื อปุกรณหาปลาชัน้เลศิ แถม “คูมอื”แมนนวล

การใชงานใหเสร็จสรรพ 
สวนทักษะการหาปลา ผูมีปัญญาตองหมั่นฝึกฝนเอาเอง 

ศาสนาพทุธแตกต่างจากศาสนาอืน่ๆ อย่างชัดเจน ตรงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่พึงเช่ือส่ิงที่พระองค์
สอน จนกว่าจะได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแก่ใจตนเองโดยทรงให้หลัก 10 ข้อในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะปลงใจเชื่อ 
ดังที่ปรากฎใน กาลามสูตร ดังนี้

 1. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
 2. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
 3. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
 4. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์
 5. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยตรรกะ
 6. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการอนุมาน
 7. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการตริตรองตามแนวเหตุผล
 8. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
 9. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
10. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะนบัถอืว่าท่านสมณะนีเ้ป็นครูของเรา
ต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล เป็นโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละ

หรือปฏิบัติตามนั้น
การพิจารณาด้วยปัญญานี้ พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้ 

เข้าถงึความจริง ด้วยการสืบหาต้นเหต ุแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ออกมาพจิารณาจนเข้าใจลึกซึง้ถงึทีม่าที่ไป เหตปัุจจัย
ของเรือ่งนัน้รวมถึงเข้าใจว่าควรจะปฏิบัติต่อเรื่องนั้นอย่างไรให้ถูกตรงตามธรรม

ต้นปี ค.ศ. 1450   โยฮนัน์ กูเทนแบร์ก (Johannes Gutenberg) นกัประดิษฐ์ชาวเยอรมัน 
ประสบความส�าเรจ็ในการคดิค้นและพฒันาระบบแท่นพมิพ์แบบกด (พฒันามาจาก
เครือ่งกดที่ใช้ในการท�าไวน์) ท�าให้สถิตกิารพมิพ์พุง่ทะยานจากเดิมท่ีใช้คนคดัลอก 
ด้วยลายมือ หลังจากนัน้อกี 200 ปี ส่ือส่ิงพมิพ์ทัว่ยุโรปก็ทวจี�านวนขึน้หลายล้านเท่า
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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

ด้วยความที่เคยเป็นผู ้ใหญ่บ้าน เคยท�าข้อมูลให้กับทาง
ราชการมาก่อน จึงน�าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
ท�างานกับชุมชน ท�าให้การท�างานง่ายขึ้นและมีจุดหมาย เช่น 
การสร้าง “เคร่ืองมือ” ให้แต่ละครอบครัวได้ใช้ส�ารวจตนเอง 
ผ่านการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซ่ึงสามารถพัฒนามาเป็น 
การจัดท�าแผนชีวิต เพื่อสร้างการกินอยู่ให้เป็นระบบ

แต่สิง่ทีท่�าให้ผูใ้หญ่วบิลูย์เป็นต�านานคอื แนวคดิวนเกษตร ซึง่
มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2504 สมัยที่ท่านยังเป็นเกษตรตาโต เคย 
อยากร�่ารวย และท้ายที่สุดกลายเป็นคนมีหนี้สินจนถึงล้มละลาย 
สูญที่ท�ากินที่เก็บหอมรอมริบ 200-300 ไร่ จนเหลือเพียง 10 ไร่ 
ชวีติอยูใ่นวงัวนทีด่เูหมอืนไร้ทางออก ในวนัทีค่รอบครวัอยูใ่นภาวะ
ยากเข็ญ ผู้ใหญ่วิบูลย์ผ่าทางตันด้วย ผักบุ้ง

ผกัอวบน�า้ทีข่ึน้ง่าย โยนทิง้ไว้กย็งังอก เมือ่ได้เกบ็กนิกไ็ด้คิด...
ปลกูผกัไว้กนิเอง ดกีว่าท�าเกษตรทีเ่อาไปขาย แล้วต้องกลบัไปซือ้
เขามากิน ปลูกผักบุ้งเหลือกินยังได้ขาย ไม่อดอยาก ได้สตางค์ 
และไม่เครียดเหมือนตอนปลูกมันส�าปะหลังทีละหลายร้อยไร่

ผูใ้หญ่วบิลูย์จงึพลกิความคดิ เอาเรือ่งปากท้องก่อน เรือ่งรวย
ไว้ทีหลัง คิดง่ายๆ แค่นี้ แต่จะท�าได้หรือไม่ อยู่ที่การลงมือ

ทางเลือกใหม่เริ่มต้นปี 2530 ผู้ใหญ่วิบูลย์ปลูกพืชทุกอย่าง
ผสมผสานโดยเลียนแบบป่าธรรมชาติ ปลูกแบบไม่ต้องคิด 
อะไรมาก ไม่ใช้สารเคมี เป็นการสะสมทรัพย์ไว้ในดิน มีของกิน 
ทุกวัน ในพ้ืนที่สิบไร่ มีพืชนับพันชนิด สัตว์กว่า 50 ชนิด 
ช่างแตกต่างกับตอนที่มีท่ีดินร้อยๆ ไร่ แต่ปลูกพืชชนิดเดียว 
แล้วก็ยากจนลงเรื่อยๆ ผู ้ใหญ่วิบูลย์เรียกทางเลือกใหม่นี้ว่า 

เคยไหม...เม่ือได้ยินช่ือเสียงของคนดีๆ สักคน ก็ให้นกึอยากมีโอกาสได้พบตวัจรงิ ได้ฟังแนวคดิ ได้พดูคยุ 
อยากรู้เคล็ดลับความส�าเร็จ ท�าอย่างไรจึงกลายเป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายได้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และ
เม่ือโอกาสอย่างนัน้มาถงึ ก็รูสึ้ก “เป็นบญุ” ที่ได้เจอ โดยเฉพาะคนทีสั่งคมยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน

วนเกษตร เป็นแนวทางการจดัระบบนเิวศ เพือ่ความสมบรูณ์สมดุล
ของธรรมชาติของพืช สัตว์ ดิน น�้า 

แนวคดินีก้ลายเป็นต้นแบบเพ่ือฉดุเกษตรกรขึน้จากความยากจน 
ผู้ใหญ่วบิลูย์เปิดบ้านเพือ่ให้ผู้คนมาเรยีนรูแ้บบไม่หวงวชิา จนเกดิ
เครือข่ายวนเกษตรรอบผืนป่าตะวันออก ท่านทุ่มเทเรี่ยวแรง 
ในการผลกัดนัเรือ่งวนเกษตรให้เกดิขึน้จรงิจงัในสงัคมไทย จนเสนอ
ต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ จนถึงระดับรัฐสภา และประสบความส�าเร็จ ในปี 2549 
รัฐบาลน�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกรอบนโยบายในการ
บรหิาร โดยเปลีย่นชือ่ว่า “โครงการปลกูต้นไม้ใช้หน้ี” และปัจจุบนั
ถือเป็นวาระแห่งชาติ

ในปี 2542 เมือ่โครงการ “รางวลัลูกโลกสเีขียว” ถอืก�าเนดิขึน้ 
พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินใน 
“รุน่บกุเบกิ” โดยน�าประสบการณ์อนัล�า้ค่าของท่าน มาเป็นแนวทาง
มอบให้คณะท�างานน�าไปปรบัใช้เพือ่พจิารณาผลงาน และในระหว่าง
ทีท่่านช่วยงาน ยงัได้เป็นผูเ้ชือ่มโยงให้คณะท�างานได้รูจ้กักบัผูท้ีม่ี
จิตใจสีเขียวและมีจิตอาสาเคลื่อนงานอนุรักษ์และงานเพื่อสังคม
ในภาคตะวันออกมากมาย หลายท่านเข้ามาเป็นกรรมการภาค 
ในรางวัลลูกโลกสีเขียวจนทุกวันนี้ ด้วยการชักชวนจากพ่อผู้ใหญ่

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมานี ้ด้วยวยัและปัญหาด้านสขุภาพ ท�าให้
พ่อผู้ใหญ่พักงานหลายด้านเพื่อรักษาและพักผ่อนที่บ้าน ลดการ
เดนิทางตระเวนไปเยีย่มเยยีนผลงานต่างๆ ร่วมกบัคณะกรรมการ
ภาค แต่เมือ่มช่ีวงทีรู่ส้กึดขีึน้ ท่านจะไม่พลาดการพบปะมาประชมุ
กับคณะกรรมการ เพื่อขอรับรู้ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ 
สิง่แวดล้อมของบ้านเมือง ทัง้ยังฝากข้อคดิข้อปฏบัิติในการท�างาน
อยู่เสมอ 

เราต่างเหน็ได้ชดัว่าแม้แรงกายของพ่อจะอ่อนแอลง แต่แรงใจ
ไม่เคยหมด ยังแข็งแกร่ง หนักแน่น ยังสามารถส่งพลังต่อให้ 
คนรุ ่นใหม่ได ้ เป ็นเชื้อไฟให ้ชาวเครือข ่ายลูกโลกสีเขียว 
ขับเคลื่อนงานตามอุดมการณ์ตลอดไป

ณ สวนวนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ในวันที่ท่านล่วงลับไปแล้ว 
ก็มิได้หยุดน่ิงเพียงแค่เป็นศูนย์เรียนรู้ แต่มีการก่อตั้งมูลนิธิ 
วนเกษตรเพื่อสังคม โดยมีคนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์ตามที่
ท่านตัง้เป้าหมายไว้ว่า “มกีนิเป็นพืน้ฐาน มสีวสัดกิารยามเฒ่าชรา 
มคีวามหลากหลายคล้ายป่าธรรมชาต ิก่อเกิดอตุสาหกรรมชมุชน”

ปรัชญาวนเกษตรของพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เน้นว่าการ 
“พึ่งตนเอง” คือเป้าหมาย 

การสร้างชวีติทีอ่ยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างสมดลุคอื “ผลส�าเรจ็” 
ท่านเคยบอกว่า “การพึ่งตนเองเป็นสภาวะอิสระ หมายถึง 

ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด 
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. วนเกษตรเป็นปรชัญาชีวติ เป็นทัง้ศาสตร์และ
ศิลป์ เป็นทั้งความรู้และวิธีการ วนเกษตร หมายถึง 
การใช้ดินท�าประโยชน์ให้มีสภาพเป็นป่า หรือการจัด
ระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ มีสภาพ
คล้ายป่าธรรมชาติ ชีวิตที่อยู่ในความสมดุลก็พลอย 
มีความสุข

2. วนเกษตรเป็นฐานการพึ่งตนเองที่ส�าคัญ 
เพราะการพึ่งตนเอง หมายถึง การเตรียมพร้อม 
เรือ่งปัจจยัส่ีให้มีในก�ามอืเรา ถ้าปัจจยัส่ีอยูใ่นมอืคนอืน่ 
เราต้องหาเงนิไปแลกเปลีย่นเพือ่ให้มกิีน ความจรงิเรา
เป็นคนท�าแต่ไม่มีสิทธิ์บริโภค แต่ท�าแล้วขายก่อน 
แล้วค่อยเอาเงนิไปซือ้กลบัมาบรโิภค เกดิระบบคนกลาง 
ท�าให้เราพึ่งตนเองไม่ได้

3. วนเกษตร ไม่ต้องวางแผนอะไรจจริงจังนัก 
ถือหลัก “ท�าเล่นๆ เอาจริงๆ” จะได้ผลมากกว่า 
เก็บพันธุ์ไม้อะไรได้ ก็ปลูกลงไป ไม่ต้องคิดเรื่องปลูก
เป็นแถวเป็นแนว อะไรที่โตแล้วไม่อยากได้ก็ถอนทิ้ง 
ถ้าหวังผลให้ต้นไม้เจรญิเตบิโต ก็อย่าปลูกในทีโ่ล่งแจ้ง 
ปล่อยให้รกๆ ไว้ก่อน แล้วปลูกไม้แทรกไปเรื่อยๆ

4. ไม่ต้องไถดิน ปล่อยให้ดินปรับตัวเองมีสภาพ
เป็นดินชัน้เดียว ไม่เป็นดินหลายชัน้หลายระดบั เพราะ
ถ้าไถจะท�าให้หน้าดินแตก ชัน้ล่างจะเป็นดินทีเ่ป็นดาน 
แต่ถ้าเป็นดนิผนืใหญ่ อาจไถบ้างเพือ่แก้ปัญหาเรือ่งหญ้า

5. จะปลูกป่าก็ต้องเรียนรู้จากป่า ดูลูกไม้ที่หล่น
จากต้นและเติบโตข้ึนมา ไม่มใีครปลูกดูแลเอาใจใส่มนั
นอกจากธรรมชาตท่ีิดูแลกนัเอง จะลงเมลด็พชืก็ไม่ต้อง
ขุดหลุมให้ลึก ดูตัวอย่างฟกููโอกะ ยงัใช้วิธีเอาเมล็ดพันธ์ุ
หุ้มด้วยดินเหนียว แล้วใช้หนังสต๊ิกยิงออกไปในที่ท่ี
ต้องการให้มันเกิด แล้วมันก็เกิดเองได้ ที่อ่อนแอ 
ก็ตายไป ที่แข็งแรงก็อยู่ไปได้ เป็นกฎของธรรมชาติ

6. ท�าวนเกษตรกเ็หมอืนการปฏบิตัธิรรม การอยู่
กับธรรมชาติจะพบชีวิตที่เกื้อกูลกัน เกิดความสมดุล
ทางอารมณ์ ท�าให้ไม่คิดเบียดเบียน จิตใจอ่อนโยน 
มเีมตตา เหน็อกเหน็ใจ ความคดิทีจ่ะช่วยเหลอืเกือ้กลู
เป็นมิติทางสังคมของวนเกษตร

7. วนเกษตรเป็นเกษตรสวัสดิการ ท�าแล้วจบ 
ไม่ต้องท�าอกี อาจล�าบากในปีแรกๆ แต่ในปีหลังๆ เพียง
ดแูลนดิหน่อยกเ็กบ็เกีย่วผลประโยชน์ได้ ยิง่นานเท่าไร
ยิง่สบาย เป็น “เกษตรนัง่กินนอนกนิ” สร้างสวัสดิการ
ในยามแก่ ชาววนเกษตรจึงต้องเริ่มต้นด้วยการปรับ 
แนวคิด คือ คิดที่จะท�าให้ครอบครัวมีกินก่อนที่เหลือ
ค่อยขาย ไม่ใช่ท�าเพื่อระบบตลาด

8. วนเกษตรเป็นแนวทางการจัดระบบนิเวศ 
เพ่ือความสมดุลของธรรมชาติของพืช-สัตว์-ดิน-น�้า 
เป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมธรรมชาติที่เป็น
เกษตรยั่งยืน

วิบลูย์ เข็มเฉลมิ
ต�านานปราชญ์วนเกษตร 

“เรามีที่ดินล้นเกิน เมื่อเทียบกับจ�านวนคน แต่เป็น 

ที่น่าแปลก คนที่ยังมีที่ดินมากกลับมีอาหารน้อย...ระบบ 

การผลติทีเ่ปลีย่นไป ไม่ท�าให้เราได้อาหาร (เพยีงพอในการ 

พึ่งตนเอง) ไม่ท�าให้เราได้ชีวิตที่ดีขึ้น”

วิบูลย์ เข็มเฉลิม

รางวัลแห่งความอุตสาหะท่ีพ่อผู้ ใหญ่วิบูลย ์

เข็มเฉลิม ได้รับการยกย่อง อาทิ การได้รับเชิดชู 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดนิ สาขาปราชญ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 โดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้า 

มหาจักร”ี และรางวลั “ครย่ิูงคณุ” ประจ�า

ปี 2558 โดยมูลนธิริางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักร ี ร่วมกับส�านักงานส่งเสริม

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน (สสค.)  ส�านกังานเลขาธิการ 

คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ
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ต�นไม�แต�ละต�นมีคุณลักษณะพ�เศษอย�างไร
ลองจับคู�ให�ถูกต�องแล�วส�งมาร�วมสนุกกัน
 มะมวง 1. เชื่อวาบานใดปลูกไว จะทำใหพบความสุข 
   ความสมหวังในชีวิต
 กลวย 2. ตนไมแหงโชคลาภ บางคนเชื่อวาเปนตนไม   
   เสี่ยงทาย
 วาสนา 3. ไมยืนตนขนาดใหญ สัญลักษณของ   
   กองทัพเรือไทย
 แกว 4. มีหลายสายพันธุและสีสัน แตที่นิยมปลูกในไทย
   คือ พันธุสีขาว 
 โปยเซียน 5. ปลูกงาย สามารถนำสวนตางๆ ของตน   
   มาใชประโยชนไดหมด 
 ประดู 6. ไมยืนตนขนาดกลาง ทรงพุมเตี้ย ดอกสีเหลืองสม 
 จำปา 7. ไมยืนตนขนาดใหญ ดอกสีขาว สงกลิ่นหอม   
   รัญจวน 
 ลีลาวดี 8. ตนไมเศรษฐกิจ นอกจากใหรมเงายังให
   ผลแสนอรอย

ผู�โชคดีตอบถูก 5 ท�าน
รับหนังสือในเครืออมรินทร�ฯ พร�อมจัดส�งให�ถึงบ�าน

ไม่แปลกเลยที่ได้ยินว่ามีผู้คนมากมายรวมทั้งคนที่มีช่ือเสียง 
ต้องออกมาช้ีแจงแกมขอโทษ ทีรี่บด่วน “แชร์-ไลค์-คอมเม้นท์” 
โดยไม่ได้สืบค้นต้นตอความจริงเสียก่อน พฤตกิรรมท�านองนี ้
ในไม่ช้ากจ็ะกลายเป็นความเคยชิน และกลายเป็น “วัฒนธรรม”

กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักประดิษฐและชางเหล็กผู นี้ไดเปลี่ยน
โฉมหนาโลกไปมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี เขาท�าใหผูคนมากมายเขาถึงขอมูล 
ขาวสาร และเกิดศาสตรแขนงใหมคือ “สื่อสารมวลชน” 

คียบอรดที่เราเคาะกันทุกวันน้ี มีจุดเริ่มตนจากแทนพิมพกูเทนแบรกที่
พัฒนาตอเน่ืองมาตลอด 566 ปี กลายเปนคอมพิวเตอร และในที่สุดมาเปน 
สมารทโฟนที่เหมือนรยางคอยางหนึ่งของคนเราทุกวันนี้

เทคโนโลยแีทนพมิพท�าใหเกดิการน�าเสนอขาวสาร เมือ่กอนนีเ้รารบัขาวสาร
ในเวลาเชาๆ จิบน�้าชากาแฟไปก็กางหนังสือพิมพอานไปดวย ขาวสารเปน 
รสชาติหนึ่งของอาหารเชาที่ “บริโภค” แบบละเลียด ไมมูมมาม 

เด๋ียวนีข้อมลูขาวสารหลัง่ไหลมาจากท่ัวโลกทุกวนิาที น�าเสนอหลายรปูแบบ 
บริโภคกันแบบยัดทะนาน (ไมง้ันไมทัน) และยังเปิดชองใหเราท�าหนาที่เปน 
นักขาว สงตอได แสดงความเห็นได จะแชร กดไลค หรืออยากเมนท เอาท่ี
สบายใจเลย

แตมีขอมูลหรือขาวสารที่เรา “อาน” จริงๆ สักเทาไหร กอนจะ “สงตอ”
เราชักจะชินกับการรับรูขาวสารดวยการ “สแกน” คือใหตัวหนังสือผานตา

แบบหยาบๆ สไลดนิว้ขึน้ๆ ลงๆ ผานมหาสมทุรขอมลู แหวกวายไปเรือ่ยๆ สะดดุ
ขอความทีรู่สกึวาโดนใจตรงไหน กเ็คาะแป้นพมิพสงตอใหผูคนนบัรอยนบัลานๆ 
ไดอานขอความนั้นภายในไมถึงหนึ่งนาที...โดยไมคอยตรวจสอบ

ไมแปลกเลยที่ไดยินวามีผูคนมากมายรวมท้ังคนท่ีมีช่ือเสียง ตองออกมา
ชี้แจงแกมขอโทษ ที่รีบดวน “แชร-ไลค-คอมเมนท” โดยไมไดสืบคนตนตอ 
ความจรงิเสยีกอน พฤตกิรรมท�านองนีใ้นไมชากจ็ะกลายเปนความเคยชนิ และ 
กลายเปน “วัฒนธรรม”

ในชัน้เรยีนทุกวนันีไ้มไดสอนหลายวชิาทีค่นรุนกอนเคยเรยีน เพราะความรู
หลายอยางคนหาไดทางอินเทอรเนต็ สิง่ทีค่นสมยักอนใชเวลาคนควาหาค�าตอบ
ถึง 12 เดือน เด็กสมัยนี้ใช 4G สไลดนิ้วหาพบไดภายใน 12 วินาที ขอมูลเรื่อง
โยฮันน กูเทนแบรก ที่จั่วหัวมานี้ ก็คนเจอแคอึดใจเดียวโดยอาศัยกูเกิ้ล ถาเปน
เมื่อกอนก็ตองไปงมในหองสมุดพักใหญ 

แตขอมูลมิใชความรู การจะ “รับ” ขอมูลเพื่อใหเกิด “ความรู” ตองผาน
การคิดแบบมีวิจารณญาณ ในเมืองนอกเขามีการเรียนวิชาหนึ่งที่ส�าคัญมาก 
เรียกวา Critical Thinking เปนหัวใจที่ใชในการเรียนระดับอุดมศึกษาในแทบ
ทุกแขนงวิชา แตชาวพุทธนั้นโชคดีเหลือหลายที่ไดเรียนวิชานี้แบบฟรีๆ ตั้งแต
เดก็ เรยีกวา กาลามสตูร เปนพระสตูรบทหนึง่ของพระพทุธเจาทีมี่ใจความหลัก
คือ “อย่ำด่วนเชื่อ”

ลองนึกยอนดูวาเราเคยแชรอะไรแบบรวดเร็วที่ไมผานการชั่งใจบาง... 
วันสิ้นโลก เสื้อเหลือง-เสื้อแดง พญานาคโผล จดหมายลูกโซ งูสี่ขา ฯลฯ 

แทนพิมพกูเทนแบรกพาเรามาไกล เกินกวาจะกลับไปยังจุดเดิม แตหลัก 
กาลามสูตรนั้น ไมวาโลกจะมีเทคโนโลยีกาวไกลแคไหน พระสูตรบทนี้ยัง 
“ทันสมัย” แนนอน

มหาสมุทร
สุดหย่ังลึก

การพิจารณาดวยหลักกาลามสูตร ซ่ึงพระพุทธองคทรงเรียกวา โยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อใหเขาถึงความจริง ดวยการสืบหา
ตนเหตุ แยกแยะองคประกอบตางๆ ออกมาพิจารณาจนเขาใจลึกซึ้งถึงที่มา 
ทีไ่ป และเหตปัุจจยัของเรือ่งนัน้ รวมถงึเขาใจวาควรจะปฏบิตัติอเรือ่งนัน้อยางไร
ใหถกูตรงตามธรรม นีค่วรจะเปนสิง่ทีเ่ราควรชวยกันสรางใหเปน “วฒันธรรม” 
ที่เราอยากจะเห็นในรุนลูกหลาน 

การดวนเชือ่ดวนแชรอยางรวดเรว็โดยขาดการไตรตรอง อาจท�าใหเราถูกใช
เปนเครื่องมือ หรือถูกหลอกเอาเปรียบได อยาลืมวาสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดในวันนี้
ก็คือขอมูล (ไมใชความรู) และความจริงอยางหน่ึงที่เราเรียนรูในมหาสมุทร 
คือ ทุกขาวสารมีเบื้องหลังเสมอ (อันนี้แหละคือความรู)

มหาสมุทรคือขุมทรัพย อยากกินปลาก็ตองหาเครื่องมือ 
ค�าสอนของพระพทุธองคคอื อปุกรณหาปลาชัน้เลศิ แถม “คูมอื”แมนนวล

การใชงานใหเสร็จสรรพ 
สวนทักษะการหาปลา ผูมีปัญญาตองหมั่นฝึกฝนเอาเอง 

ศาสนาพทุธแตกต่างจากศาสนาอืน่ๆ อย่างชัดเจน ตรงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่พึงเช่ือส่ิงที่พระองค์
สอน จนกว่าจะได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแก่ใจตนเองโดยทรงให้หลัก 10 ข้อในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะปลงใจเชื่อ 
ดังที่ปรากฎใน กาลามสูตร ดังนี้

 1. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
 2. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
 3. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
 4. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์
 5. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยตรรกะ
 6. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการอนุมาน
 7. อย�าปลงใจเชื่อ ด้วยการตริตรองตามแนวเหตุผล
 8. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
 9. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
10. อย�าปลงใจเชื่อ เพราะนบัถอืว่าท่านสมณะนีเ้ป็นครูของเรา
ต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล เป็นโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละ

หรือปฏิบัติตามนั้น
การพิจารณาด้วยปัญญานี้ พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้ 

เข้าถงึความจริง ด้วยการสืบหาต้นเหต ุแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ออกมาพจิารณาจนเข้าใจลึกซึง้ถงึทีม่าที่ไป เหตุปัจจัย
ของเรือ่งนัน้รวมถึงเข้าใจว่าควรจะปฏิบัติต่อเรื่องนั้นอย่างไรให้ถูกตรงตามธรรม

ต้นปี ค.ศ. 1450   โยฮนัน์ กูเทนแบร์ก (Johannes Gutenberg) นกัประดิษฐ์ชาวเยอรมัน 
ประสบความส�าเรจ็ในการคดิค้นและพฒันาระบบแท่นพมิพ์แบบกด (พฒันามาจาก
เครือ่งกดที่ใช้ในการท�าไวน์) ท�าให้สถติกิารพมิพ์พุง่ทะยานจากเดิมที่ใช้คนคดัลอก 
ด้วยลายมือ หลังจากนัน้อกี 200 ปี ส่ือส่ิงพมิพ์ทัว่ยุโรปก็ทวจี�านวนขึน้หลายล้านเท่า
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