พลังชุมชน

กับการจัดการทรัพยากรดิน น�้า ป่า
ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรี่ วมถึง ดิน น�า้ ป่า มีคณ
ุ ค่าต่อมนุษย์ทงั้ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม แต่กจิ กรรมของมนุษย์ในยุคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้พนื้ ทีป่ า่ จนกล่าวได้วา่ ไม่มยี คุ ใดในอารยธรรมมนุษย์ทมี่ กี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หมดไปอย่างมหาศาลดังเช่นศตวรรษนี้
แต่ในหลายปีมานี้ ผู้คนทั่วทั้งโลกก็ได้ร่วมกันฟื้นฟูความเสียหาย
ประเทศต่างๆ มีแผนงานระดับมหภาค และกลไกในชุมชนเล็กๆ ก็ร่วม
เป็นเฟืองส�าคัญในการท�างานก่อเกิดเป็นพลังชุมชนทีช่ ว่ ยกันฟืน้ ธรรมชาติ
ที่เสียหาย
ผลการศึกษาขององค์การอาหารและเกษตร (FAO) เมื่อปี 2528
พบว่า ทั้งโลกมีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ 3,999 พันล้านเฮกตาร์ (24,993.75
พันล้านไร่) หรือประมาณ 30.6% ของพืน้ ทีโ่ ลก พืน้ ทีป่ า่ ป่าค่อยๆ ลดลง
อย่างช้าๆ ในระหว่างปี 2553-2558 คือปีละ 3.308 พันล้านเฮกตาร์
(20.675 พันล้านไร่) หรือราว 0.08 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ก็มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
พื้นที่ป่าของโลกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ
ประมาณ 76% ส่วนอีกกว่า 20% ภาคเอกชนซึง่ ประกอบ
ด้วยภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าดั้งเดิม ช่วยกัน
ดูแล และมีแนวโน้มว่าภาคเอกชนจะเพิ่มบทบาท
การดูแลรักษาพื้นที่ป่าของโลกมากขึ้น

เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทย ในปี 2558 พบว่ามีพื้นที่ป่า
จ�านวน 102 ล้านไร่ และมีทศิ ทางการเปลีย่ นแปลงด้านป่าไม้เช่นเดียวกับ
ทิศทางของโลก กล่าวคือ ในช่วงปี 2533-2558 ในระยะ 10 ปีแรก
(2534-2541) พื้นที่ป่าลดลงในอัตราปีละ 0.21% และค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน
ช่วงปี 2549-2557 ในอัตราปีละ 0.69% ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของภาคประชาชน
ผลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 พิสูจน์ถึงความจริงดังกล่าว
โดยเฉพาะผลงานประเภทชุมชน 7 ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ช่วยให้เรา
สามารถวิเคราะห์พลังชุมชน ที่มีทั้งผู้น�าที่เป็นชาย กลุ่มสตรีที่มีบทบาท
เคียงข้าง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบสานงาน ท�าให้มองเห็นภาพ
การท�างานของชุมชนทีม่ คี วามแตกต่างด้านชาติพนั ธุ์ ภูมปิ ระเทศ ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัว
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
เราสามารถมองเห็นพลังชุมชนจากทั้ง 7 ผลงาน ในประเด็นต่างๆ คือ
ความสามารถในการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมในการพึง่ พิงป่าอย่างสมดุล
การใช้ประโยชน์ไม่เกินความสามารถในการรองรับของทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น ชุมชนบ้านสบลาน จ.เชียงใหม่ ยังรักษาวัฒนธรรม
การท�าไร่หมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์ การหมุนเวียนของแร่ธาตุในดิน
การอนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพื่อรักษาวัฏจักรของน�้า การสืบสานความเชื่อ
ที่เคารพธรรมชาติทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น�้า และท้องนา เป็นต้น

ความสามารถในการจัดการป่าไม้เพื่อแหล่งน�้าธรรมชาติ และ
การใช้น�้าเพื่อการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมใหม่ เช่น การฟืน้ ฟูปา่ เพือ่ แหล่งน�า้ การท�าฝายดักตะกอนและระบบ
การจัดการประปาภูเขาของ ชุมชนบ้านสาสบหก จ.ล�าปาง เป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการน�้าเพื่อปรับและพัฒนารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ความสามารถในการจัดการทรัพย์ส่วนรวม มีการจัดการพื้นที่
สาธารณะ เช่น ท�าเลเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน ให้เป็นป่าชุมชนเพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านอาหาร พืชสมุนไพร เป็นห้องเรียนธรรมชาติ โดยมี
ขอบเขต มีกฎระเบียบ ข้อตกลงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน มีการร่วมมือใน
การป้องกันป่าทั้งป่าเดีย่ ว และจับมือกันข้ามชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลรักษา
ป่าผืนใหญ่ มีการสร้างภาคีการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชน
ชุมชนกับภาครัฐ และชุมชนกับภาคธุรกิจ โดยอาศัยรูปแบบการท�างาน
ที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมชุมชน เป็นตัวอย่างการสร้างชุดคุ้มครองป่าที่มี
ประสิทธิภาพ ของชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่บา้ นหนองบัว่ จ.ร้อยเอ็ด
ความสามารถในการประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
หน่วยงานรัฐระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของชุมชนเป็นองค์กรประสานงาน
เช่น การร่วมกันของทุกหมู่บ้านในต�าบลเพื่อจัดการพื้นที่ป่า เพื่อเป็น
แหล่งอาหารและยาของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นจุดเด่น
ของชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” จ.หนองบัวล�าภู
ความสามารถในการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของ
ชุมชน ในการจัดการป่าส่วนรวมและการถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ในชุมชน เช่น การก�าหนดไม้หวงห้าม (ไม้คะล�า) ของท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เป็นกุศโลบายการท�างานอย่างหนึง่ ของ ชุมชนบ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี

ความสามารถในการจัดตั้งองค์กร
กลางของชุ ม ชนในการร่ ว มมื อ และ
แก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับต�าบล
เช่น การจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมดของ
ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง เป็นการประสาน
สถาบันหลัก 3 สถาบัน คือ สถาบันวัดพุทธ
สถาบันมัสยิด สถาบันราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นจุดรวมแนวคิด และการพัฒนากระบวนการ
ต่างๆ ของชุมชน
ความสามารถในการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการปรับตัว
เข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ เช่น ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนมุสลิมที่ปรับวิถีชีวิตจากชาวประมงชายฝั่ง มาเป็นวิถีชีวิต
สวนสมรม การปรับตัวอยู่ร่วมกันกับสังคมพุทธ การเรียนรู้
วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้จากชุมชนเพื่อนบ้าน การจัดการน�้าและ
การรั บ มื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากความสามารถในด้านบริหารจัดการแล้ว สิง่ ทีน่ บั ว่า
เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง
คือ การจรรโลงวัฒนธรรมทีท่ า� ให้เกิดความสมดุล รักษาของเก่า
ที่ดีไว้ คัดกรองสิ่งใหม่ที่ไม่เหมาะสมออกไป แล้วน�ามาผสม
เป็นนวัตกรรมความรู้เพื่อวางแผนการท�างาน
พลังชุมชนทีแ่ ท้จริง ไม่เพียงช่วยฟืน้ ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยงั สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและมั่งคั่ง ซึ่งจ�าเป็นต้องมีทั้งพลก�าลัง (คน) สิ่งที่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นเครือ่ งคัดกรองกระแสโลกาภิวตั น์
ที่ไหลบ่าเข้ามา ทั้งดีและร้าย
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ด้วยความตระหนัก
ในพระคุณและคุณค่า
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ จึงได้มี
บุคคลและกลุ่มบุคคล
จ�านวนไม่น้อยที่
พยายามจะอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ด้วยแรงกาย
แรงใจ และด้วยความ
มุ่งมั่น บางคนใช้ชีวิต
เข้าแลก บางชุมชน
ใช้เวลากว่าชั่วอายุ
เพื่อรักษาสมบัติ
ธรรมชาติไว้ให้
ลูกหลานได้ใช้สืบไป
ความดีนี้ สมควรได้รับ
การยกย่องและ
ร่วมเป็นก�าลังใจ

รางวัล

ลูกครัโลกสี
เ
ขี
ย
ว
้งที่ 17 • 2558-2559
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” โครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นในปี 2542
เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนือ่ งในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความ
ร่วมมือของผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรกั ษ์
นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน
เป็นก�าลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มของบุ ค คลและกลุ ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รั บ รู ้ สู ่ สั ง คม
ในวงกว้ า ง เป็ น เยี่ ย งอย่ า งของการประกอบสิ่ ง ที่ ดี ง ามในสั ง คมไทย
เป็นแบบอย่างในการน�าไปประยุกต์ใช้ แม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือ
ต่ า งสภาพนิ เวศ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งผลงาน
สร้างเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการมอบ
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล
ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการ
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์
สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป และในปี 2548 ได้เพิ่มรางวัล
“สิปปนนท์เกตุทตั รางวัลแห่งความยัง่ ยืน” เพือ่ เป็นอนุสรณ์และเป็นระลึก
ถึงการจากไปของ ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจแก่ผลงานชุมชนที่
เคยได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง มิรู้เหน็ดเหนื่อยและทวีขึ้นกว่าเดิม
อีกทั้งมีนวัตกรรมในการด�าเนินงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะกับ
กาลเวลา
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การพิจารณาทุกประเภทผลงาน จะผ่านกระบวนการเป็นล�าดับขั้น
จากคณะกรรมการภาค คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสิน
โดยคณะกรรมการใช้ฉันทามติในการพิจารณาผลงาน
ในทศวรรษที่สอง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ก้าวสู่การเป็น “สถาบัน
ลู ก โลกสี เขี ย ว” เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ อั น แน่ ว แน่ ใ นการสร้ า งสรรค์
การด�าเนินงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�า้ ป่า ระบบนิเวศ ภายใต้
การสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจหลัก 3 ประการคือ
1. รางวัลลูกโลกสีเขียว : มีมาตรฐาน โปร่งใส น่าเชื่อถือ เป็นเลิศ
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจรรโลงวัฒนธรรม : เกิดการบูรณาการ
ความรู้และวัฒนธรรมในพื้นที่ และวิทยาการสมัยใหม่ที่เข้าใจได้โดยง่าย
น�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการตั้งรับ ปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ สร้างคุณค่า
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย : มีพลัง จิตอาสา ปัญญา ความรู้
และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครัง้ ที่ 17 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท
ได้แก่
1. ประเภทชุมชน
2. ประเภทบุคคล
3. ประเภทกลุ่มเยาวชน
4. รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน
5. ประเภทงานเขียน
6. ประเภทความเรียงเยาวชน
7. ประเภทสื่อมวลชน
รูปแบบการประกวด มีทงั้ การรับสมัคร และสรรหาโดยคณะกรรมการ
ยกเว้นผลงาน “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ที่ใช้วิธี
คัดสรรโดยคณะกรรมการภาค ด้วยการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียน “ชุมชนรางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 5 ปีขึ้นไปเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณา
การประกวดฯ ครั้งที่ 17 เปิดรับผลงานตั้งแต่ปลายปี 2557 มีผลงาน
จากการรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 348 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน
110 ผลงาน ประเภทบุคคล 36 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 32 ผลงาน
ประเภทงานเขียน 53 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 83 ผลงาน
ประเภทสื่อมวลชน 3 ผลงาน และผลงานที่ผ่านเกณฑ์รางวัลสิปปนนท์
เกตุทัตฯ จ�านวน 31 ผลงาน คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ลงพื้นที่
พิจารณาผลงานตลอดปี 2558 จนถึงกลางปี 2559 และคณะกรรมการ
ตัดสิน พิจารณาให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลฯ
และนีค่ อื เรือ่ งราวบางส่วนของผลงาน ทีไ่ ด้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 17

โอมื่อโชเปอ

อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน
ชุมชนปกาเกอะญอส่วนใหญ่มักเป็นที่ยอมรับในเรื่องการด�ารง
ชีวติ ทีก่ ลมกลืนกับธรรมชาติ มีนวัตกรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกับป่า
ที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้ ใหม่ๆ
ที่ชาวปกาเกอะญอเปิดรับและประยุกต์ ใช้

ฮอมผะหญา
สาสบหก
บ้ า นสบลาน ต.สะเมิ ง ใต้ อ.สะเมิ ง
จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านปกาเกอะญออีก
แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ต้ น แบบในเรื่ อ งนี้ ผู ้ น� า
ใช้ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เป็ น
แนวทางในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติ การจั ด การความรู ้ การสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม พลั ง ตนเอง และการ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักคิดเพื่อให้พร้อม
ตัง้ รับปรับตัวกับความเปลีย่ นแปลงของสังคม
บรรพชนของชาวบ้านสบลานลงหลัก
ปักฐานที่นี่มานานกว่าร้อยปี ก่อนจะได้รับ
การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง
และในไม่ชา้ นี้ ก็จะได้รบั การประกาศให้เป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน เป็นสิ่งแสดง
ให้เห็นว่า การรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของปกาเกอะญอ เป็นสิ่งยืนยันว่าคนอยู่กับ
ป่าได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และยัง
ช่ ว ยรั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เช่น การเก็บป่าสะดือ การสืบสานพิธีกรรม
ที่เคารพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามใน
การเลือกพืน้ ทีท่ า� กินทีม่ นี า�้ ขังเพราะเป็นการ
ลบหลู่ผีน�้า ห้ามเลือกพื้นที่กิ่วดอยเพราะ
เชื่อว่าเป็นทางเดินของผี เป็นต้น และคง
กรรมสิทธิ์หน้าหมู่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น
7 แปลงของไร่หมุนเวียน เพือ่ ท�าไร่หมุนเวียน
กินพื้นที่กว่าพันไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10
ของป่าอนุรักษ์ที่มีกว่าหมื่นไร่ การตัดไม้
ทีเ่ หลือตอไม้ไว้ทกุ แปลง เพือ่ ให้ไม้เติบโตขึน้
ระหว่างที่ทิ้งไว้เป็น “ไร่เหล่า” (ไร่ที่รอพัก
ฟืน้ ในช่วงเวลา 7 ปีของการหมุนเวียน) ท�าให้
ดินฟื้นตัว การปล่อยฝูงควายจ�านวนหลาย
ร้อยตัวไปเลี้ยงในทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อให้ปุ๋ยในดิน
มีการใช้ประสบการณ์การต่อสู้ในอดีต
มาสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งผลกระทบจากการ

สัมปทานถึง 2 ยุค นโยบายย้ายคนออก
จากป่า และโครงการสร้างเขื่อนแม่ขาน
ซึ่งนโยบายหลังนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชน
รวมตัวกับชุมชนใกล้เคียง ก่อตัง้ เป็นเครือข่าย
ลุ่มน�้าขานเพื่อเคลื่อนไหวร่วมกับเครือข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ในเรื่องหลักคือ
พรบ.ป่าชุมชน และต่อมา ร่วมกับเครือข่าย
ประชาชนลุ่มน�้าภาคเหนือ (คปน.) เมื่อมี
การฟื้นโครงการเขื่อนแม่ขาน เครือข่าย
ได้ ร ่ ว มกั น เสนอแนวทางการจั ด การน�้ า
แบบบูรณาการ และการจัดท�าโฉนดชุมชน
เพื่ อ แสดงสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาป่ า และที่ ท� า กิ น
ตลอดจนน�าประสบการณ์การเคลือ่ นไหวกับ
ภาคีกลับมาตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
“ป่าไม่รอดแน่” ถ้าเด็กๆ เรียนในระบบ
การศึกษาที่มีอยู่ เป็นวิสัยทัศน์ผู้น�าชุมชน
(พะตี่ตาแยะ) จึงสร้างคนรุ่นใหม่ ด้วยการ
จั ด ท� า หลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
โรงเรี ย นรุ ่ ง อรุ ณ ในชื่ อ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
“โจ๊ะมาโลลือหล่า” (โรงเรียนแห่งวิถีชีวิต)
สอนให้เด็กรักท้องถิ่น ปรัชญาโจ๊ะมาโลลือ
หล่ า คื อ การใช้ ป ั ญ หาเป็ น ตั ว ตั้ ง ให้ เ ด็ ก
วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางของ
โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้มภี มู คิ มุ้ กัน และมีศกั ยภาพในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นีค่ อื เส้นทางการวางอนาคตของหมูบ่ า้ น
สบลาน ที่มีทั้งครู ทั้งผู้อาวุโสของชุมชน
มาสอนทั้งวิชาสามัญ และความรู้ในการ
ดูแลป่า ดูแลไร่หมุนเวียน ดูแลฝาย และ
การหากินหาอยู่ด้วยความเคารพธรรมชาติ
เป็นความงดงามแบบ “โอมือโปเชอ”
หรื อ อยู ่ ดี มี สุ ข ซึ่ ง เป็ น ค� า ทั ก ทายแบบ
ปกาเกอะญอของชาวบ้านสบลาน

สถานีปลูกคิด
ปันสุข
ที่บ้านสาสบหก

บ้านสาสบหก ต.บ้านสา
อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง เป็นชุมชน
ที่อาศัยบนพื้นที่ราบ แต่ที่
ท�ากินส่วนใหญ่ติดเชิงเขา
จึงท�าให้มเี นือ้ ทีจ่ า� กัด ชุมชนทีม่ ี
บรรพชนเป็นชาวละว้าแห่งนี้
เด่นเรื่องพลังการรวมตัว
และการน�าความรู้มาปรับใช้
ในการท�างาน โดยเฉพาะ
ผูน้ า� ชุมชนทีส่ บื ทอดเจตนารมณ์
เรื่องการดูแลป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชน
มีประสบการณ์เรื่องการ
บริหารจัดการน�้า ซึ่งเคยเป็น
สถานการณ์วิกฤตช่วงหนึ่ง
ในอดีต

เมื่อราว 20 ปีก่อน บ้านสาสบหก
เคยเป็นพื้นที่ท�าไร่ยาสูบอย่างกว้างขวาง
ชาวบ้ า นมี ร ายได้ จ ากการตั ด ไม้ ท� า ฟื น
ส่งให้โรงบ่มยาสูบ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
เรื่องน�้า ทว่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�าชุมชน
ในยุคนั้น น�าความรู้จากการเข้าอบรม
โครงการป่ า รั ก ษ์ น�้ า ฯ กลั บ มาปรั บ ใช้
ในหมู่บ้าน โดยออกกฎห้ามตัดไม้บริเวณ
ป่าต้นน�้า เป็นข้อตกลงที่ผู้น�ารุ่นต่อมาสืบทอดอย่างเคร่งครัด มีการใช้งานวิจัยเป็น
เครื่องมือในการค้นหารากเหง้า ความเป็นมาของบรรพชน ฟื้นภูมิปัญญาและสร้าง
ความภาคภูมใิ จให้แก่คนรุน่ ใหม่ สนับสนุนให้เกิดอาชีพเสริมทีก่ า้ วไปสูก่ ารท�าเกษตรอินทรีย์
และท�าสวนป่าสักเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนลดการพึ่งพาไม้จากป่า และขึ้นทะเบียน
ป่าชุมชนกว่า 400 ไร่
บ้านสาสบหกเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากคุณค่าความดีที่เกิดจาก “เนื้อใน” ของ
ตนแล้ว ยังได้รับโอกาสที่ดีจากการสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรภายนอก
ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและงานอนุรักษ์ เป็นชุมชนที่ตื่นตัว มีความกระตือรือล้น
ในการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ น�ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่จ�ากัด ให้ก่อเกิดมูลค่าอย่างทั่วถึง
การฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นงานส�าคัญไม่น้อยไปกว่างานอนุรักษ์
เมือ่ ฟืน้ แล้วก็ตอ้ งถ่ายทอดให้ตดิ อยูใ่ นตัวของเด็กๆ รุน่ หลัง เพราะเราต่างก็ตระหนักดีวา่
แม้ปา่ จะดี ผูค้ นมีอาชีพ มีกนิ มีใช้ แต่ถา้ ไม่อาจสร้างสมดุลในการสืบทอดคุณค่าวัฒนธรรม
ดัง้ เดิมไว้ได้ ก็ตอ้ งพ่ายแพ้แก่ระบบทุน ซึง่ เป็นชีวติ กระแสหลักของโลก เมือ่ นัน้ งานอนุรกั ษ์
ก็จะไม่ยั่งยืน
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“พะยูง...ยังไม่ตาย”

ความมหัศจรรย์พลังชุมชนบ้านหนองบั่ว

ท่ามกลางสถานการณ์การลักลอบตัดและขายไม้
พะยู ง ในภาคอี ส าน ยั ง มี ชุ ม ชนต้ น แบบแห่ ง หนึ่ ง
ที่สามารถปกปักรักษาป่าพะยูงผืนใหญ่ที่มีมากกว่า
พั น ต้ น เป็ น งานที่ สื บ ทอดมาตั้ ง แต่ ส มั ย บรรพชน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการจัดการและการใช้ประโยชน์
สาธารณะร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้
อุดมการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ 80 ปีที่แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�า
ในอดีตทีเ่ ห็นความส�าคัญและความสัมพันธ์ของคนกับป่า จึงรักษาพืน้ ทีส่ าธารณะไว้เป็นสมบัติ
ส่วนรวม ไม่จัดสรรเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล แต่กันไว้เป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า
ท�าให้บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีป่าชุมชนกว่า 1,200 ไร่ เรียกว่า
“ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่” อุดมด้วยพันธุไ์ ม้หลากหลาย รวมทัง้ ไม้พะยูงทีม่ รี าคาสูงเป็นความ
ต้องการของตลาด
จุดเด่นข้อนี้ท�าให้มองเห็นความเสียสละของชาวบ้าน เพราะนอกจากจะไม่มีเรื่อง
การลักลอบตัดไม้แล้ว ชาวบ้านยังสละเวลาและทรัพย์สว่ นตัวเป็นค่าใช้จา่ ยในการเฝ้าเวรยาม
และยังเคยสร้างประวัติศาสตร์ในการร่วมกันจับโจรลักลอบตัดไม้ โดยใช้วิธีเดินปูพรมค้นหา
คนร้ายจนพบ เป็นความร่วมมือของ “ชุดคุ้มครองป่า” ภาคประชาชนที่หาได้ยาก กิตติศัพท์
การจับคนร้ายได้ ท�าให้หน่วยงานทหารในพื้นที่มอบสมญานามให้ด้วยความประทับใจว่า
“หมูบ่ า้ นบางระจันสอง” เป็นการเชิดชูวา่ เป็นวีรบุรษุ รักษาไม้พะยูง เสมือนชาวบ้านบางระจัน
ในยุคกรุงศรีอยุธยาที่สามารถยันข้าศึกไว้ได้
“วิกฤต”การลักลอบตัดไม้พะยูง กลายเป็น “โอกาส” ที่สร้างพลังสามัคคีให้ชาวบ้าน
หนองบั่ว เป็นการตอกย�้าว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เน้นเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมี
จิตอาสา การท�างานเป็นทีม เป็นหนึ่งในต้นทุนส�าคัญของชุมชน ของสังคม วิกฤตยังได้
สร้างบทเรียนให้ชาวบ้านหนองบั่ว จนสามารถยืนหยัดเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ
ในการสร้างชุดคุ้มครองป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เป็นรั้วมนุษย์ที่มั่นคงแข็งแรงกว่า
สิ่งก่อสร้างใดๆ

ชุมชนบ้านนาหว้า

ฟื้นป่าและน�้า สืบสานวัฒนธรรม

บ้านนาหว้า ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ ไทร
จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนชาวกูย
ที่เข้าบุกเบิกป่าภูหินเหล็กไฟตั้งแต่เมื่อ
ร้อยปีก่อน เผชิญหน้ากับผลกระทบที่
เกิดจากการสัมปทานป่าไม้ และการอพยพ
ของผูค้ นจากถิน่ ต่างๆ ในแต่ละปี ส่งผล
ให้ผืนป่าที่ ใช้ประโยชน์ขาดการดูแล
เกิดไฟไหม้ติดต่อกันยาวนาน
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ชาวบ้านรวมพลังกันผ่าทางตันหลังจากผูน้ า� มีโอกาสออกไปศึกษาดูงาน
โดยสร้างกลไกการท�างานที่ขับเคลื่อนด้วยสมาชิกจากองค์กรชาวบ้าน
มีกฎกติกาเป็นข้อตกลงทีช่ มุ ชนยอมรับ ปฏิบตั ไิ ด้จริง และได้รบั การหนุนเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งยังน�าความรู้ในการบริหารจัดการมาผนวกกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างกระบวนการดูแลรักษาป่าเกือบสองพันไร่
เพื่อสืบสานความเชื่อดั้งเดิมของบรรพชน การบริหารจัดการในหมู่บ้าน
จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ และ
กลุ่มครูภูมิปัญญา ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการป่าชุมชน
นอกจากนี้ยังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องไม้ต้องห้าม (ตัด) และยังเป็น
วิธีการแบ่งกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
ในผืนป่า ภูมิปัญญาหนึ่งที่นับว่าเป็นกุศโลบายในการน�าความรู้พื้นบ้าน
มาใช้ในงานอนุรกั ษ์ คือการสร้างฐานไม้คะล�า ซึง่ เป็น 1 ใน 6 ฐานการเรียนรู้
ในป่าทีจ่ ดั ไว้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กบั เด็กๆ และเยาวชน
ด้วยความกลมเกลียวฉันท์ญาติ และทักษะการท�างานร่วมกันแบบทีม
เป็นพลังความสามัคคีทที่ า� ให้ชมุ ชนบ้านนาหว้า สามารถจัดการเรือ่ งไฟ
ในป่าภูหินเหล็กไฟได้ ชุมชนน�าพลังสามัคคีนี้ไปร่วมสร้างเครือข่ายป่า
ดงภูหล่น เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าต้นน�้าที่เป็นฐานทรัพยากรของชาวบ้าน 11
หมู่บ้านในอ�าเภอโพธิ์ไทร

ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ

“บ๊ะออนซอน”
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนล�าปาว
ท�าให้มีผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน ต.อุทัย
สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู ตั้งแต่
ปี 2493 ผู้คนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมที่โยกย้ายเข้ามาเรียกกันว่า
ไทครั ว อี ส าน ร่ ว มกั น ท� า ข้ อ ตกลงในการ
จัดสรรพื้นที่สาธารณะ 2,500 ไร่ ที่เรียกว่า
บ๊ะออนซอน เพื่อเป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน
กฎเกณฑ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
ตราไว้เป็นหนังสือ แต่ยึดถือกันมารุ่นต่อรุ่น
ถึงคราวเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกลุ่มอิทธิพลจาก
ภายนอกเข้ามายึดครองบ๊ะออนซอนแล้ว
จั ด สรรแบ่ ง ขายให้ ค นทั่ ว ไป การต่ อ สู ้ จึ ง
เริ่มต้นขึ้น ชาวบ้านรวมตัวกันต้านทานได้
อย่างเหนียวแน่นโดยปราศจากความรุนแรง
ใช้ ก ารเจรจานานหลายปี จ นสามารถได้
พื้นที่กลับคืนมาท�าเป็นป่าชุมชน จึงนับว่า
ชาวต�าบลอุทัยสวรรค์ทั้ง 12 หมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการอนุรกั ษ์อย่างเป็น
รูปธรรม
เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการบุ ก รุ ก และ
การท� าลายทรั พ ยากรธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดขึน้ อีก ผูน้ า� ชุมชนจึงแสวงหาหลักประกัน

เพื่องานอนุรักษ์และสรรสร้างสังคมเป็นสุข

โดยการผลักดันให้ป่าผืนนี้เข้าสู่โครงการ
ตามพระราชเสาวนียใ์ นสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ รวมถึ ง ใช้ ก ลไกการ
ปกครองท้องถิ่น สร้างเกราะคุ้มกันป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปรับข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในด้านสุขภาพ
สร้างธรรมนูญประชาชนคนต�าบลอุทยั สวรรค์
ก� า หนดบทบาทชุ ม ชนและโรงเรี ย นให้ มี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา และ
สุขภาวะชุมชน

ชุมชนตะโหมด

แบบอย่างการท�างานอย่างสมานฉันท์
ชุมชนต�าบลตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่
ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านที่มีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม

ได้ ร ่ ว มกั น ฝ่ า ฟั น ปั ญ หามาตั้ ง แต่ ยุ ค สั ม ปทานป่ า
วิกฤติภยั ธรรมชาติ ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง
จนถึงวิกฤตที่เกิดจากนโยบายภาครัฐ น�าความล้มเหลวและ
ความส�าเร็จมาเป็นบทเรียนในการสร้างยุทธศาสตร์การท�างาน
ผลักดันให้เกิดการท�างานแบบทีม โดยมีสภาลานวัดตะโหมด
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการระดมสมอง เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น และการวางแผนงานเพื่ อ ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ
ด้วยความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ มีบรรพชนที่เริ่มต้น
มาด้วยกัน แล้วจึงแยกเป็นสองศาสนา ชาวบ้านจึงยึดถือ

ความจริงข้อนี้เพื่อรวมคนรุ่นหลังให้มีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง โดยไม่แบ่งแยกศาสนา พลังจาก
สายใยนี้ น� า มาสู ่ ค วามร่ ว มมื อ ในการสร้ า งความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ การฟืน้ ป่า ผ่าทางตันจากปัญหาราคายางพารา
ตกต�่า กิจกรรมหลายอย่างเป็นการลองผิดลองถูก ในชุมชน
จึงมีทั้งตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จและตัวอย่างที่ล้มเหลว
แต่เห็นแนวโน้มว่าภายใน 20 ปี ต�าบลตะโหมดจะเป็นแหล่ง
สวนสมรมที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยหลักการท�างาน 3 สถาบัน คือ (1) สถาบันวัด
พุทธศาสนา แกนหลักที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มีบทบาท

ต่อเนื่องกันมานาน (2) สถาบันมัสยิด สถาบันวัฒนธรรม
ที่เป็นหัวใจของชาวมุสลิม (3) สถาบันสภาลานวัดตะโหมด
เป็นกลไกการแก้ไขปัญหามา 30 ปีแล้ว ศูนย์กลางสร้างปัญญา
แก้ไขความขัดแย้ง แผนงานหลายๆ อย่างเกิดจากเวทีนี้
และพัฒนาเป็นเครือข่าย สามารถไปช่วยพี่น้องในพื้นที่อื่นๆ
ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน
สถาบันทั้งสามที่ด�ารงอยู่ในชุมชนนี้ ได้สร้างความ
สมานฉันท์ สร้างความกลมเกลียว และความยุติธรรมเป็น
แบบอย่างชุมชนที่สมควรได้รับการยกย่อง
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ชุมชนบ้านเขาวัง

อยูอ่ ย่างมัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในภาวะโลกร้อน
บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนทีแ่ ปลกกว่า
ชุมชนมุสลิมทัว่ ไป ตรงทีม่ พ
ี นื้ ฐานจากชาวประมง แต่สามารถปรับตัวให้อยูร่ อดได้
หลังจากอพยพขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูง เป็นพื้นที่ต้นน�้าที่ โดดเดี่ยว การคมนาคม
เข้าถึงยาก ชาวบ้านเรียนรู้การกินอยู่แบบสวนสมรม ต่อมาเมื่อกระแสยางพารา
เป็นที่นิยมก็ปรับสวนสมรมเป็นสวนยางพาราเมื่อประสบปัญหาราคายางตกต�่า
ชุมชนก็ปรับตัวอีกครั้งโดยการฟื้นสวนสมรม และปลูกไม้ร่วมยาง ปรับเปลี่ยน
ทีละน้อยโดยใช้ประสบการณ์จากการไปเรียนรู้ ในที่ต่างๆ มาประยุกต์ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรให้ได้ผลจริง
การฟื้นสวนสมรมไม่เพียงเป็นทางออกเรื่องรายได้ แต่ยังช่วยฟื้นป่าต้นน�้า
เพราะชุมชนได้รบั ผลกระทบจากภาวะอากาศเปลีย่ น ทัง้ ความแห้งแล้ง พายุ ฝนชุก
ดินพังทลาย ภัยพิบัติท�าให้ชาวบ้านตื่นตัว เตรียมพร้อมเพื่อตั้งรับและเชื่อมโยง
เครือข่ายภายนอกด้วยระบบการสื่อสารจากภูเขาลงไปจนถึงปากแม่น�้า
กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นข้อเด่นอีกประการหนึ่ง
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท�างานโดยไม่ยึดติดในอ�านาจ มีระบบคิดในการ
หมุนเวียนคนใหม่ๆ เข้ามาแทนเพื่อเรียนรู้งาน และน�าความรู้ตลอดจนเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ สร้างบรรยากาศการท�างานที่กระตือรือร้นและท�าให้ชาวบ้าน
มีความตื่นตัว
ชุมชนบ้านเขาวังจึงนับเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการป่าในพื้นที่สูง
ของภาคใต้ และยังเป็นกรณีศกึ ษาเรือ่ งความยืดหยุน่ (resilience) หรือความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรให้อยู่รอด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
อากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
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ประดิษฐ์
เพชรแสงอนันต์

มหาบุรษุ ครู ผูก้ นู้ า�้ น่าน

นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ หรือ “ครูประดิษฐ์” ข้าราชการครูบา� นาญผูม้ ศี รัทธา
แรงกล้าในพระพุทธศาสนา ผูป้ ลุกกระแสการแก้ปญ
ั หาเขาหัวโล้นเมืองน่าน โดยมองทะลุ
ความจริงทีว่ า่ การจะเปลีย่ นวิถชี มุ ชนทีป่ ลูกข้าวโพดได้ตอ้ งท�าให้เห็นช่องทางรายได้ใหม่
ปลดหนี้สิน และสามารถท�าควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์
ครูประดิษฐ์เคลื่อนงานด้วยเทคนิค “เซลส์แมน” คิดค้นสื่อการบรรยายด้วยโมเดล
ฝายน�้า และ “เมล็ดมะค่าประดิษฐ์” ที่ปรับขนาดเล็ก-ใหญ่ตามจ�านวนผู้ฟัง เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ฟังเห็นภาพสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและคุณค่าของการฟื้นป่าต้นน�้าน่าน
มี “ลูกตื้อ” เพื่อหาจังหวะ “เปิดการขาย” แสดงถึงทักษะการท�างานเชิงรณรงค์
ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกลุ่มฮักเมืองน่านเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว
งิ้ ว แดงซึ่ ง เป็ น ต้ น ไม้ ท่ี ผู ก พั น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชาวน่ า นเป็นหนึ่งในตัวเคลื่อนงานของ
ครูประดิษฐ์ ด้วยคุณค่าทางอาหาร เป็นยารักษาโรค และเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยว
ของเมืองน่านเมื่อถึงฤดูดอกงิ้วบาน ครูประดิษฐ์ยังเป็นนักทดลองที่สร้างนวัตกรรม
ทางความคิดซึง่ เกิดจากความช่างสังเกต เช่น การผสมเมล็ดไทรในอาหารไก่ แล้วน�ามูลไก่
ไปหว่านเพื่อให้ต้นไทรงอก
เป็น “นักปลุกระดมความดี” มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปลีย่ นเขาหัวโล้นจากไร่ขา้ วโพด โดยท�างาน
วิจยั ร่วมกับกลุม่ ครูในพืน้ ทีบ่ า้ นดงป่าสักในรูปของ “ดงป่าสักโมเดล” และใช้พนื้ ทีส่ ว่ นตัว
16 ไร่ สร้างธนาคารต้นไม้ โดยท�างานร่วมกับ ธกส. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้ในชุมชน
เรื่องการปลูกพืชทดแทนข้าวโพด เช่น ไผ่ซางหม่น ยางนา พะยูง ตะไคร้ รวมทั้งชักชวน
ชาวบ้านเพาะต้นตะไคร้แทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 16 ไร่นี้ โดยควบคุมจ�านวน
การผลิตและคุ้มครองการประกันราคาการรับซื้อ
ได้ รั บ เชิ ญ ร่ ว ม “สภากาแฟ” ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด น่ า น
เชิญข้าราชการระดับสูงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาทานอาหารเช้าร่วมกัน ฉกโอกาส
เพือ่ ให้เกิดการเคลือ่ นงานตลอดเวลา ครูประดิษฐ์เป็นอดีตข้าราชการทีผ่ นั ตัวเองมาเป็น
นักเคลื่อนไหว มีความโดดเด่นที่ท�าให้คนทุกระดับยอมรับ สมควรแก่การยกย่อง
ว่าเป็น “มหาบุรษุ ครู ผูก้ นู้ า�้ น่าน” ทีท่ า� งานอนุรกั ษ์มานานกว่า 20 ปีอย่างต่อเนือ่ ง

สถาน ตุ้มอ่อน
ตรรกศาสตร์

การครองชีวติ สวนกระแส
“เราเลี้ยงธรรมชาติ
แล้วธรรมชาติ
จะเลี้ยงเรา”

นีค่ อื แนวคิดของนายสถาน ตุม้ อ่อน
ชาวบ้านเชื้อสายผู้ไท จาก ต.อุ่มเหม้า
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เกษตรกร
ที่ครองชีวิตแบบสวนกระแส ไม่ปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ไม่เน้นการเพาะปลูกถี่
ท�าให้ดินไม่ได้พัก มุ่งมั่นสร้างป่า
ในพื้นทีส่ ว่ นตัว 78 ไร่ ใช้การสังเกต
ธรรมชาติ แล้วน�ามาประยุกต์เป็น
“ศาสตร์” ในการจัดการดินและน�า้
แบบอิงธรรมชาติ
พืน้ ทีท่ า� กินมีลกั ษณะทัง้ โคก หนอง นา
เขาให้ความส�าคัญเรื่องน�้า ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นแปลง แต่ละแปลงเลือกท�าการ
เกษตรทีเ่ หมาะสมกับการถ่ายเทของน�า้
ขุดบ่อสร้างธนาคารน�้าและปลูกพืช
ซับน�า้ เพือ่ ให้รากช่วยยึดดินและดูดซับน�า้
ปลูกไม้ใช้สอยห่างขอบบ่อเพื่อเป็น
ร่มเงาบังแดด ช่วยลดการคายน�้าของ
พืชชั้นล่าง ท�าล�ารางระบายน�้าไปใช้
ประโยชน์ ในแปลงต่างๆ และทดน�้า
เข้ามาเก็บไว้ “ห่มนา” ในพืน้ ทีร่ าบ ไม่ให้
นาแตกระแหง น�้าที่ไหลไปอยู่ในบ่อ
ท้ายสุดตามความลดหลั่นของพื้นที่
สูบกลับขึน้ มาใช้งานโดยใช้ระบบโซลาเซลล์
เป็นการใช้ทรัพยากรน�า้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท�าให้เกิดหย่อมทีเ่ สมือนแก้มลิง
หรือพื้นที่ชุ่มน�้ากระจายทั่วบริเวณ
ช่วยสร้างระบบนิเวศ เพราะดินที่
กักเก็บน�า้ ได้เป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นห่วงโซ่อาหาร
เช่น อึ่ง และพืชอาหารต่างๆ เช่น
ผักแว่น ตาลปัตรฤาษี

สถานยังเป็นครูที่สื่อความรู้ด้วย
จินตนาการ เขาเปิดบ้านเป็นฐาน
ฝึกปฏิบัติให้กับ “โครงการฟื้นฟูระบบ
นิเวศเกษตร เพื่อสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม”
ซึง่ เป็นเครือข่ายชาวผูไ้ ทจาก 10 หมูบ่ า้ น
ใน 6 อ�าเภอในจังหวัดนครพนมและ
มุกดาหาร ผู้มาศึกษาได้เรียนรู้หลัก
วิชาการและ “เห็นภาพ” คุณค่าของ
ธรรมชาติ เช่น การสอนว่าให้ปลูก
กล้วยและไผ่เพื่อ “เป็นแผงดักหมอก”
เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตแบบ
นักวิชาการบ้านๆ ที่สามารถอธิบาย
ได้ในหลักทางวิทยาศาสตร์ เพราะใน
ตอนกลางคืนหากมีความชืน้ ในอากาศ
สูง พืชจะไม่สามารถคายน�้าได้ แต่จะ
คายออกมาจากเส้นใบ บริเวณปลาย
ใบเป็นหยดน�้า เรียกว่า “การคายน�้า
เป็นหยดน�้า” (guttation)
กว่า 20 ปีของการสั่งสมความรู้
สถานไม่เคยเรียกตัวเองว่า “ปราชญ์
ชาวบ้าน” ด้วยความถ่อมตน เขาบอก
ว่าเขาแค่เป็นคนที่อยู่ได้ ไม่ร�่ารวย
แต่ไม่มีหนี้ ได้กินฟรี อยู่ฟรี ก็เพราะ
ให้ธรรมชาติเลี้ยง

ต�านานอนุรักษ์

ประมงพื้นบ้าน
แห่งอ่าวทุ่งมหา

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง หรือ “ลุงจาง” แห่ง
อ่าวทุง่ มหา จังหวัดชุมพร ลูกทะเลทีเ่ ผชิญหน้า
กับผลกระทบจากการใช้เครื่องมือประมง
ท� า ลายล้ า งทั้ ง สั ต ว์ น�้ า และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ประมงชายฝั่ง ส่งผลต่อปริมาณสัตว์ทะเล
ที่ ล ดลงรวดเร็ ว โดยเฉพาะปู ม ้ า ซึ่ ง เป็ น
ทั้งอาหารและรายได้หลัก
ความท้ อ แท้ ที่ ค รอบง� า ทุ ก ชี วิ ต ในอ่ า ว
ทุ่งมหา ท�าให้ลุงจางตั้งปณิธานที่จะดูแล
รักษาท้องทะเลที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์
แห่ ง ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งส่ ง มอบให้ ถึ ง รุ ่ น ลู ก หลาน
จึงอุทศิ ตนด้วยการหาความรู้จากการสังเกต
ธรรมชาติ ทดลองท�าเป็นตัวอย่างเพือ่ อนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูทรัพยากรทะเล น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ที่ ท รงให้ ค นไทยรู ้ จั ก ใช้ แ ละรู ้ จั ก รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ มาเป็ น หลั ก ชั ย
ในการท�างาน
ลุงจางชักชวนผูค้ นให้หนั หน้า “วิง่ ชน” แทนการ “วิง่ หนี” ปัญหา ด้วยการรวมกลุม่ ระดม
ความคิด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเปลี่ยนลอบดักปูตาถี่ มาเป็นตากว้าง เพื่อให้สัตว์น�้า
ขนาดเล็กหลุดรอด และท�าธนาคารปูไข่ ซึ่งสวนกระแสความคิดของชาวบ้านบางกลุ่มที่
ไม่เชือ่ ว่าจะได้ผล ลุงจางสูก้ บั การถกเถียงและการดูแคลนของนักวิชาการบางคน แต่ลกู ทะเล
ที่หัวใจแกร่ง พร้อมอดทน และท้าทายเพื่อความถูกต้อง ลุงจางทดลองและเก็บข้อมูลนาน
นับสิบปี จึงเห็นความส�าเร็จที่อธิบายได้ตามหลักนิเวศวิทยา ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานเป็นวิธีการท�างาน จนเกิดการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการประมง และชาวบ้าน

ลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง เสียชีวิตด้วย
อาการเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 รวมอายุ 76 ปี
ตลอด 13 ปีของการท�างาน ลุงจาง
ได้สร้างความรู้ และส่งพลังให้กับ
ลู ก ห ล า น ช า ว ป ร ะ ม ง พื้ น บ ้ า น
ทัว่ ประเทศ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็น
ผู้สร้างวัฒนธรรมในการฟื้นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นแบบ เป็นทางออกของประมงไทย
ในวั น ที่ สั ง คมโลกต� า หนิ ว ่ า เป็ น ประเทศที่ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ท� าลายล้ า ง ซึ่ ง แม้ แ ต่ ภ าครั ฐ เอง
ก็ไม่สามารถแก้ไขได้
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โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ บ่มเพาะเยาวชนเข้มแข็งให้สังคมชนบท
การแก้ปญ
ั หาสังคมอาจจะดูเหมือนไม่เกีย่ วข้องกับงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริง ฐานราก
ส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม คือการสร้างคนให้มีจิต
อาสา มีหัวใจรักธรรมชาติ พึ่งพาตนเองได้ จึงจะเป็นผู้ที่
สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ นี่คือภารกิจของโรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ตลอดกว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา ในการ “เตรียม”
เด็กๆ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่ชุมชนบ้านเกิด
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคณะนักบวช
ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานศึกษาเอกชน
ประเภทการกุศล มีนักเรียนที่เป็นเด็กยากจน ก�าพร้า
ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการป่วย
ด้วยโรคติดเชือ้ เป็นต้น นักเรียนเกือบ 500 คนเหล่านีม้ าจาก
หลากหลายวัฒนธรรมถึง 13 กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ใ นชุ ม ชน
พื้นที่สูงและพื้นราบในภาคเหนือ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การของบุ ค ลากรที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น คื อ
การน� า ความรู ้ เรื่ อ งเกษตรอิ น ทรี ย ์ ม าผสมกั บ ความรู ้
ด้านวัฒนธรรม สร้างหลักสูตรที่ช่วยเยียวยาจิตใจ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน และสร้างทักษะอาชีพ วิธีการแบ่งกลุ่มคละเผ่า
ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทีม่ าจากต่างทีต่ า่ งทาง ได้อยูร่ ว่ มกัน
อย่างเอื้ออาทร ถ่ายทอดเรียนรู้ให้กันและกัน
แผนการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มคือ การพัฒนาเด็ก
มีกิจกรรมต่างๆ ที่ฝึกฝนให้เด็กพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย
สร้างทักษะอาชีพเพื่อน�ากลับไปขยายผลในครอบครัว
ส่งเสริมให้เด็กๆ มีจติ ใจแบ่งปัน มีศรัทธาในศาสนา เรียนรู้
การท�างานรับผิดชอบเป็นทีม และการพัฒนาบุคลากรครู
เพื่อให้มีความเข้าใจเด็ก มีมุมมองเปิดกว้างในการท�างาน

กลุ่มเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ด้วยแหล่งวิจัยกลางแจ้ง
จากจุดเริ่มต้นที่ครูคณิตศาสตร์เป็นตัวช่วยจุดประกาย
ความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเขาน้อย
วิทยาคม ออกลุยส�ารวจผืนป่า 30 ไร่ที่อยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อ
เรียนรู้สภาพป่าดิบเขา น�ามาสู่การตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหนุนเสริม
เต็มที่ ท�าให้กิจกรรมเล็กๆ ในโรงเรียน กลายเป็นกิจกรรม
อนุรักษ์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนส่งพลังถึงชุมชน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการ สร้างโจทย์
ในรูปโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ค้นคว้าและทดลองจนมี
ความรู้ในระดับลงลึก กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากทักษะ
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กว่า 20 ปีของการท�างานด้วยปรัชญาการพึ่งตนเอง
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ไม่เพียง “สงเคราะห์การกุศล” ให้
แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นมุมมืดได้มที ยี่ นื ในสังคม แต่ยงั บ่มเพาะให้เด็กๆ
เข้าใจความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ช่วย
บรรเทาปัญหาความแตกแยกระหว่างชนชัน้ เชือ้ ชาติ ซึง่ เป็น
ทัศนคติที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมในยุคไร้พรมแดน

กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (ck ranger)
ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน

อ�าเภอเชียงของเป็นพื้นที่ส�าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเมืองที่มีผู้คนหลั่งไหลผ่านเข้าออกจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ส�าคัญยังเป็นพื้นที่ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” ระหว่างไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว และ
จีน รวมถึงเป็นจุดที่สร้างสะพานแม่น�้าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมเส้นทาง
เชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว เชียงของจึงเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ติดชายแดนบริเวณแม่น�้าโขง
ซึ่งอยู่ในวังวนความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มีที่ยึดเหนี่ยว ประกอบกับการคิดริเริ่มของเด็กๆ เอง
จึงเกิดการตั้งกลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (ck ranger) โดยมีพัฒนาการมาตลอด 5 ปีของการท�างาน จ�านวน 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 เด่นเรื่องการจัดการขยะ รุ่นที่ 2 พัฒนาจัดท�าฐานเรียนรู้ในโรงเรียน รุ่นที่ 3 ออกไปขยายผลแก่เครือข่าย
เป็นวิทยากรบรรยาย จัดค่ายเรื่องการจัดการขยะ และรุ่นที่ 4 ท�าเรื่องการจัดการพลังงาน เด็กแต่ละรุ่นมีนวัตกรรมที่
เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกัน และรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว ก็ยังกลับมาร่วมท�ากิจกรรมกับรุ่นน้อง
เด็กแต่ละรุน่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง และพัฒนาภาวะผูน้ า� มากขึน้ จนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะ
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ใน อ.เชียงของ และโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้าน
พลังความคิดของเด็กๆ ไม่ได้อยู่ในกรอบของโรงเรียน แต่ขยายออกไปสู่ชุมชน ช่วยเหลือสังคม และช่วยจุดประกาย
ความคิด แม้กระทัง่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงของ (ซึง่ เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี)้ ยังได้แรงบันดาลใจจากเด็กๆ
ในการจัดท�านโยบายเรื่องจัดการขยะของเทศบาล
กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ นับป็นเบ้าหลอมอนาคตของอ�าเภอเชียงของ ในการสร้างรากฐานให้เด็กๆ มีทักษะ
ในการจัดการด้านพลังงาน งานสาธารณสุข พลังจิตอาสา และประสบการณ์การท�างานแบบทีม เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า
ด้านเกษตรอินทรีย์ เด็กๆ ยังสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
คือความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์เฟิร์นและกล้วยไม้ ซึ่งได้
ประโยชน์สองทาง ทัง้ เพือ่ น�ากล้าไม้คนื ป่าในกิจกรรมอนุรกั ษ์
และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุม่ จนสามารถยึดเป็นอาชีพได้
อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ด้านการตลาดที่สามารถต่อยอด
ในอนาคตได้จริง การสร้างตลาดเฟิรน์ และกล้วยไม้ ยังเท่ากับ
ช่วยลดการลักลอบน�าพันธุ์ไม้เหล่านี้ออกจากป่าเพื่อขายไป
โดยปริยาย

แม้จะสอนในระดับมัธยมศึกษา แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้น
เรื่องการพัฒนาคนของผู้บริหาร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด จึงมีศกั ยภาพในระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยเป็นแหล่งทดลอง แหล่งวิจัย และแหล่งสร้างคนรุ่นใหม่
เชือ้ ไฟจากการบ่มเพาะทีน่ เี่ ป็นพลังให้เด็กๆ ทีอ่ อกไปเรียนต่อ
ข้างนอก หวนคืนกลับบ้านเกิดเพือ่ พัฒนาครอบครัวและสังคม
ด้วยวิถีเกษตรที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
หัวใจสีเขียวดวงน้อย ในเมืองใหญ่

ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองกรุง ที่ได้รับขนานนามว่า “ป่าคอนกรีต” ย่านสีลม
คือศูนย์กลางของธุรกิจที่สา� คัญของประเทศ แออัดไปด้วยผู้คน ตึกสูง และการจราจร
ที่คับคั่ง ผู้คนที่เร่งรีบและมีการแข่งขันสูง สะท้อนให้เห็นผู้คนในสังคมเมืองอย่างชัดเจน
ใครจะไปคิด...ว่าต้นกล้าสีเขียวเล็กๆ ก�าลังงอกงามขึ้นในป่าคอนกรีตกลางเมือง
ต้นกล้าทีว่ า่ งอกงามอยูใ่ นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ชั้นน�าของประเทศ ก่อตั้งมานานร่วม 163 ปี ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2395 มีเนื้อที่ 15 ไร่เศษ
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยนโยบายการสอนแบบ “เด็กเป็นศูนย์กลาง” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จึงส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกระดับชั้นที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีพื้นที่ทดลองเพื่อ
ประจักษ์ความจริง ผลักดันให้เด็กเป็นผู้สร้างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง
จนเกิดเป็น “กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง” ที่มีสมาชิกทั้งนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) โดยมีการ
จัดแบ่งหน้าที่ท�างานเป็นทีม ทั้งด้านนโยบาย คือ การประสาน และการแบ่งหน้าที่ใน
แปลงพืชผัก
การท�างานของกลุ่มเกิดจากแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ Green Business และ
Sustainability เป็นการสร้างพื้นฐานของความยั่งยืนด้วยการตลาดสีเขียว ซึ่งเป็นมิตร
กับคน สังคม และสิง่ แวดล้อม กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษเพือ่ ผลิตอาหารสะอาด
โดยขอใช้พนื้ ทีช่ นั้ สองของอาคารทีว่ า่ งเปล่ามาสร้าง “สวนลอยฟ้า” ขนาด 100 ตารางวา
เมื่อเด็กๆ ลงมือท�างาน กิจกรรมก็ขยายผล จากปลูกผักก็น�าไปสู่การจัดการขยะ การท�า
ปุ๋ยหมัก และการประหยัดพลังงาน
ผลผลิตจากสวนลอยฟ้าต่อยอดให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการตลาดไปในตัว โดยการ
จ�าหน่ายทัง้ ในโรงเรียนทีม่ คี รูและผูป้ กครองเป็นกลุม่ ลูกค้าหลัก และวางจ�าหน่ายทีส่ ถานี
ต�ารวจนครบาลยานนาวาส�าหรับลูกค้าทั่วไป เด็กๆ ยังประสานงานกับสังคมภายนอก
เพื่อจัดเวิร์คช็อปการปลูกต้นอ่อนทานตะวันให้แก่ผู้ที่สนใจ
แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่สวนลอยฟ้าก็เปรียบเสมือนแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์
ความคิด เป็นสนามฝึกให้เด็กมีความคิดริเริม่ รูจ้ กั ค้นคว้า รูจ้ กั แสวงหาพันธมิตรข้างเคียง
เป็นการสร้างชุมชนหัวใจสีเขียว เป็นแรงบันดาลใจให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในเมืองใหญ่ที่
รายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า

กลุ่มเยาวชน
หมากแงวหวาน
ลดเมืองร้อน...
ท�าได้ด้วยมือเรา

กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน ต.เฝ้าไร่
อ.เฝ้ า ไร่ จ.หนองคาย เป็ น กลุ ่ ม เยาวชน
ในชุมชนบ้านจับไม้ ทีม่ คี วามหลากหลายของ
สมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นประถมไปจนถึงระดับ
อุ ด มศึ ก ษา โดยเกิ ด จากการผลั ก ดั น ของ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจับไม้ในขณะนั้น
ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาคนรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการท�ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยได้รับ
การหนุนเสริมจากเทศบาลต�าบลเฝ้าไร่

กิจกรรมทัง้ หมดมีเป้าหมายเพือ่ การสร้าง
ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ ห้ ก ลุ ่ ม เยาวชน
ตระหนักถึงปัญหา “โลกร้อน” ว่าเป็นภาระ
หน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันหาทางออก
ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองใหญ่หรือในชนบท
กิจกรรมที่เริ่มด้วยการเก็บและคัดแยกขยะ
ในชุมชน ขยายผลมาสู่การรณรงค์ให้แต่ละ
ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย
สมาชิ ก กลุ ่ ม จะเริ่ ม จากการลงมื อ ในบ้ า น
ตัวเองก่อน จากนัน้ จึงไปช่วยปลูกผักให้ผสู้ งู อายุ
กลุ ่ ม ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเทศบาล
ในการส�ารวจคุณภาพน�้าในห้วยเดื่อ ซึ่งเป็น
แหล่งน�้าธรรมชาติหลักของชุมชน รณรงค์
การประหยั ด พลั ง งานในชุ ม ชน ด้ ว ยการ
ประหยั ด ไฟฟ้ า ในบ้ า น การปั ่ น จั ก รยาน
ไปตลาดและโรงเรียน สร้างจุดเรียนรู้เรื่อง

กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน
ฮีโร่วัยซ่ากับภารกิจ
ฟื้นธรรมชาติเมืองสวนผึ้ง
จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
สัมปทานเหมืองแร่ดีบุกมานานหลายสิบปี
เมื่อหมดยุคเหมืองแร่ก็เข้าสู่ยุคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ทั่วทั้งต�าบลสวนผึ้งเต็มไปด้วย
รีสอร์ท ส่งผลกระทบต่อสภาพป่า ท�าลาย
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของผูค้ นในท้องถิน่
โดยเฉพาะครอบครั ว ชาวกะเหรี่ ย งโปว
ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อขาดผืนป่า
ให้พ่ึงพิงเหมือนในอดีต จึงต้องเลี้ยงชีพ
ด้วยการรับจ้างในรีสอร์ทต่างๆ
เพื่อเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหา นักวิจัย
ในพื้นที่ได้ดึงงบประมาณจาก สกว. เข้ามา
ท�าวิจัยท้องถิ่น โดยปักหมุดเรื่องการรักษา
ลุ่มน�้าห้วยผาก ชักชวนชาวบ้านให้เข้ามา
มีสว่ นร่วมใน “โครงการศึกษากระบวนการ
ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูลมุ่ น�า้ ห้วยผากโดยการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนลุ ่ ม น�้ า ห้ ว ยผาก
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”
กลุม่ เยาวชนทีม่ ที งั้ ความซ่า ความใสซือ่
และใจสู้ ได้เข้าร่วมเป็น “ทีมวิจัย”เป็น
จุดเริม่ ต้นของการเรียนรูท้ รัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณน�้าตกเก้าโจน
หรือน�้าตกเก้าชั้น เป็นล�าน�้าสาขาส�าคัญ
ของล�าน�้าห้วยผาก และต่อมารวมตัวกัน
จัดตัง้ “กลุม่ เด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน”

ด้วยทักษะที่ผ่านการอบรมเรื่องการ
ดับไฟป่ามาแล้ว กลุ่มเยาวชนนี้จึงเป็น
แรงส� า คั ญ ในการท� า กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การท�าแนวกันไฟ การดับ
ไฟป่า การปลูกป่าด้วยวิธยี งิ กระสุนพันธุไ์ ม้
การท� า ฝายชะลอน�้ า และบ� า บั ด น�้ า ใน
อ่างเก็บน�้าชุมชนด้วยอีเอ็มบอล และยังมี
ส่วนร่วมกับ อบต. ในการจ�าหน่ายบัตรเข้าชม
น�้าตกเก้าโจน เก็บค่าบริการและท�าความ
สะอาดห้องน�้าในบริเวณน�้าตกในช่วงฤดู
ท่องเที่ยว กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กๆ มีรายได้
เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว
กลุ่มมีการประชุมกันทุกวันศุกร์ พี่โต
ช่วยดูแลน้องเล็ก เป็นการผ่อนภาระพ่อแม่
ที่ออกไปท�ามาหากิน เด็กๆ ท�างานด้วย
ความกระตือรือร้น มีลักษณะห้าวหาญ
ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
“นักอนุรักษ์” ในอีกด้านหนึ่งก็พยายาม
ฟื้นวัฒนธรรมของสายเลือดให้กลับคืนมา
มีชีวิตชีวา นี่คือการรวมตัวของเด็กๆ ที่
สั ง คมภายนอกอาจมองว่ า ขาดโอกาส
แต่ พ วกเขากลั บ รู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข ในชี วิ ต
ตามแบบฉบับวัยซ่า สนุกกับการท�างาน และ
เข้าถึงเรื่องความพอเพียงด้วยชีวิตจริง

เฮือนโบราณทีส่ ร้างด้วยไม้แคน (ตะเคียนทอง) กิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ท�าให้
เพื่ออนุรักษ์ความรู้เรื่องการสร้างบ้านของ สมาชิ ก ที่ มี ทั้ ง เด็ ก เล็ ก จนถึ ง เยาวชน ได้ มี
คนอีสานโบราณ และรู้จักพืชสมุนไพรใน โอกาสเรียนรู้ร่วมกันแบบพี่สอนน้อง และ
ป่าชุมชน โดยครูภูมิปัญญา
ถ่ายทอดงานให้รุ่นน้อง
นอกจากผู้บริหารสถานศึกษา องค์กร
นับเป็นการฝึกปรือคนรุ่นใหม่ให้เข้ามา
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนและ สืบทอดงานสิง่ แวดล้อม ซึง่ ถือเป็นการพัฒนา
ส่งเสริมให้เด็กๆ มีประสบการณ์ เป็นผู้มี คุณภาพชีวติ และการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
จิตอาสาแล้ว ผูป้ กครองของเด็กๆ ก็เป็นกลไก ของบ้านจับไม้ในอนาคต
ส� า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ น
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บ้านห้วยสะพานสามัคคี

แบบอย่างในการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก
บ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการขยายตัว
ของธุรกิจแปรรูปพืชเศรษฐกิจ ทั้งอ้อยและมันส�าปะหลัง ที่ต้องใช้ทรัพยากรน�้าในระบบการผลิตอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อป่าซับน�้าที่เคยมีสภาพเสื่อมโทรมมาก่อนหน้านี้แล้ว จากการโค่นตัดไม้เพื่อท�าหมอนรถไฟ
ฟืนหลา สร้างค่ายหทาร สะพาน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตามมาด้วยการตัดไผ่รวกซึ่งเป็นพืชเด่นในป่า
เพือ่ ป้อนโรงงานผลิตกระดาษ สภาพป่าทีเ่ สือ่ มโทรมท�าให้เกิดการรุกล�า้ จับจองเป็นทีท่ า� กิน จนมาถึงยุคการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมอ้อยและมันส�าปะหลัง
คณะกรรมการป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี ใช้วัฒนธรรมประเพณี
เป็นกลยุทธ์ในการท�างานผ่านองค์กรภาคประชาชน เพื่อฟื้นป่าเต็งรังและ
เบญจพรรณ ที่มีลักษณะแห้งแล้ง ฟื้นตัวยาก โดยเน้นเรื่องป้องกันไฟ
และป้องกันการรุกล�า้ เพิม่ โดยสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติทใี่ ห้ประโยชน์
ทั้งการเรียนรู้และเป็นแนวกันไฟไปในตัว มีแผนบริหารจัดการแหล่งน�้า
สร้างระบบตาสับปะรดในการสอดส่องป่า และผลักดันให้ปา่ มีเกราะคุม้ กัน
โดยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
พลังความร่วมมือในการดูแลป่าช่วยสร้างความมัน่ คงทางอาหารท้องถิน่
กลุ่มสตรีมีบทบาทส�าคัญในงานอนุรักษ์ผ่านการเก็บหาอาหารจากป่า
ซึง่ ค�านวณมูลค่าได้มากกว่าปีละล้านบาท ส่วนกลุม่ เยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการน�าวัฒนธรรมประเพณีพนื้ บ้านมาประยุกต์เป็นสือ่ ทีใ่ ช้ในการรณรงค์
งานอนุรักษ์ ตลอดจนเผยแพร่คุณค่าของฐานทรัพยากรในป่าห้วยสะพาน
สามัคคี
ประสบการณ์ในการท�างานอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี
ท�าให้ภาครัฐและภาคธุรกิจยอมรับในศักยภาพ และให้การสนับสนุน
เพื่ อ พั ฒ นาให้ บ ้ า นห้ ว ยสะพานสามั ค คี เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละการวิ จั ย
เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก

บ้านยางโทน

ความรู้เรื่องการ “ชิงเผา” ในการอนุรักษ์ป่าผลัดใบ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพลังชุมชน
ที่เกิดจากสถานการณ์การบุกรุกตัดไม้ใหญ่และไม้ไผ่ในผืนป่าที่เป็นฐานทรัพยากร เริ่มจากรวมตัวแบบหลวมๆ
เน้นการลาดตระเวนเพือ่ ป้องกัน มาเป็นการท�างานจริงจังเชิงรุก เมือ่ ต้องต่อสูก้ บั การเข้ามาของสัมปทานเหมืองแร่
ที่มีการระเบิดภูเขา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
พลังการต่อสู้ที่สัมฤทธิ์ผล น�ามาสู่ความส�าเร็จในการผลักดันกระแสการปลูกยางพาราที่รุกเข้ามารวดเร็ว
น�าประสบการณ์มาพัฒนาข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล
มีการประกาศวันหยุดเก็บหน่อไม้เพื่อให้ไผ่แตกกอ ใช้ความรู้เรื่องการ
“ชิงเผา” ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศป่าผลัดใบ เป็นการเผาเศษวัชพืช
ที่เป็นเชื้อเพลิงในปลายหน้าฝนหรือต้นหน้าแล้ง ลดการสะสมเชื้อเพลิง
ในหน้าแล้งจัดซึ่งเสี่ยงต่อการติดไฟ การชิงเผาที่ถูกต้องช่วยลดอัตรา
การเกิดไฟป่า กระตุ้นให้ไม้ชั้นล่างแตกใบ ไผ่เกิดหน่อไม้ เห็ดโคนผุด
เหล่านี้เป็นความรู้เรื่องการบริหารจัดการป่าที่สะสมจากประสบการณ์
กลายเป็นทักษะที่ท�าให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคง มีรายได้จากผลผลิต
จากป่าไม่น้อยกว่าปีละ 3 ล้านบาท
ประสบการณ์การท�างานตลอด 17 ปี
ท� า ให้ ก ลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละ
ป่าชุมชนบ้านยางโทน เป็นหนึ่งในแกนน�า
เครือข่ายป่าจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายป่า
ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 65 ป่า มาร่วมผนึก
ก�าลังเพื่อดูแลผืนป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มีมากกว่า 12,000 ไร่ (ส�านักจัดการ
ป่าชุมชน กรมป่าไม้, 2552)
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน

เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว แบบอย่างการท�างานแบบ “ประชารัฐ”
จากผลกระทบการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อท�าบ่อเลี้ยงกุ้ง และจับจองพื้นที่ในทะเลเพื่อท�าคอกหอยแครง
ท�าให้ป่าชายเลนและป่าชายหาดเสื่อมโทรม เกิดมลพิษน�้าเสีย ชาวบ้านสองชุมชนในต�าบลเลม็ด อ.ไชยา และ
ต�าบลเขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณอ่าวบ้านดอน จับเรื่องของปูเปี้ยว สัตว์เล็กๆ
ในป่าชายเลนซึ่งมีปริมาณลดลง มาเป็นประเด็นในการท�างานสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
ชี้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ผลการวิ จั ย น� า มาสู ่ ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน
เพือ่ เพิม่ ปริมาณปูเปีย้ ว เพือ่ เป็นองค์กรวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบ เฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลนและการใช้เครื่องมือจับ
สัตว์นา�้ ทีผ่ ดิ กฎหมาย ฟืน้ ป่าชายเลนจากทีเ่ คยเป็นนากุง้ ร้าง ออกกฎระเบียบ
ในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง การจัดพื้นที่
เพาะเลี้ยงปูเปี้ยว
พลั ง จากสองต� า บลขยายเป็ น เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชาวบ้ า นรอบอ่ า ว
บ้านดอน เพือ่ ปักแนวไม้ไผ่ในทะเล เป็นการระบุเขตชายฝัง่ เสมือนแนวเขต
ป่าบก ป้องกันการรุกล�้าของเรือประมงพาณิชย์ จัดท�าเขต “นาทะเล”
เป็นแนวยาวทั้งอ่าวบ้านดอนเพื่อให้ชุมชนประมงพื้นบ้านได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชายฝั่ง
ประโยชน์จากการใช้งานวิจัยมาแก้ปัญหา ท�าให้ชุมชนเปิดรับงานวิจัย
ใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงเรื่องป่ากับการสร้างรายได้ เช่น การวิจัยท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนเป็น
แหล่งก่อก�าเนิดของอารยธรรมศรีวิชัยที่เป็นต้นสายธารของวัฒนธรรม
ปักษ์ใต้
ชุ ม ชนรอบอ่ า วบ้ า นดอนที่ มี แ กนหลั ก ท� า งานในนามกลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว เป็นแบบอย่างการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่บูรณาการ
ความรู้หลายสาขา เพื่อน�ามาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้าน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางลา
การสืบสานงานพิทักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของภูเก็ต

ชุมชนภาคใต้ส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกับป่าชายเลน มักจะเผชิญหน้ากับความเดือดร้อนจากระบบทุนที่เข้ามา
ในรูปของธุรกิจต่างๆ ในยุคที่กระแสการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ามาแรง ชาวบ้านบางลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ชุมชนที่มีฐานทรัพยากรป่าชายเลนกว่า 1,200 ไร่ รวมพลังคัดค้านกลุ่มทุนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ป่าเป็นนากุ้ง
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา เกิดขึ้นเพื่อเป็นองค์กรตัวแทนชาวบ้าน การคัดค้านเป็นผลส�าเร็จ
แต่ท�าให้สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ ที่สู้กับอ�านาจทุนจนท�าให้ขับเคี่ยวกันในชั้นศาลนานกว่า 20 ปี
ในระหว่างนั้น ป่าชายเลนก็มีสัญญาณการถูกคุกคามเพื่อท�าธุรกิจ
รีสอร์ท ท่าเทียบเรือยอร์ชตลอดแนวอ่าวยามูซงึ่ มีทวิ ทัศน์สวยงาม แนวทาง
การต่อสู้ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่จึงเริ่มขึ้นแทนการต่อสู้แบบใช้มวลชนใน
ครัง้ ก่อน ใช้วธิ กี ารส�ารวจแนวเขตป่าให้ชดั เจน ก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
จากป่าทีร่ ดั กุม สร้างภาคีความร่วมมือเพือ่ เสริมพลังจากภายนอก น�าข้อมูล
ชุมชนรอบอ่าว 9 หมู่บ้าน จัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดท�า
ข้อบัญญัติในการบริหารจัดการป่าชายเลน ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ให้เขา
เรียนรู้และรับงานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบ
จิตอาสาที่เรียกว่า “มนุษย์ทองค�า” และ
สามารถยกระดั บ การท� า งานในท้ อ งถิ่ น
ให้เข้าไปสู่การวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
ผังเมืองของภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน
ผืนสุดท้ายของจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “ไข่มุก
อันดามัน”
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ประกาศผล

รางวัลลูกครัโลกสี
เ
ขี
ย
ว
้งที่ 17 • 2558-2559
ประเภทชุมชน จ�านวน 7 รางวัล

1. ชุมชนบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
คณะกรรมการตัดสิน
2. ชุมชนบ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
3. ชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ได้ประชุมพิจารณาผลงาน
4. ชุมชนบ้านนาหว้า ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
5. ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู
และมีฉันทามติ
6. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
มอบรางวัลให้แก่
7. ชุมชนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานทั้ง 7 ประเภท
ในการประกวดฯ ประเภทบุคคล จ�านวน 3 รางวัล
1. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ครั้งที่ 17
2. นายสถาน ตุ้มอ่อน ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
จ�านวน 45 รางวัล ดังนี้
3. นายจาง ฟุ้งเฟื่อง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประเภทกลุ่มเยาวชน จ�านวน 6 รางวัล
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
5. กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
6. กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ประเภท “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต
รางวัลแห่งความยั่งยืน” จ�านวน 4 รางวัล
1.
2.
3.
4.

ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ประเภทงานเขียน จ�านวน 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล

• งานวิจัยรายงานการศึกษาเรื่อง “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข”
โรงเรียนรุ่งอรุณ (ภาคเรียนการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557)

รางวัลชมเชย : 4 รางวัล

• บทความเรื่อง “สุขชนบท” โดย อนุชิต ค�าน้อย (จ.สุโขทัย)
• วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ลูกชาวนา” โดย เชาวลิต ขันค�า (จ.ฉะเชิงเทรา)
• นวนิยายเรื่อง “การกลับมาของนกนางนวล” โดย วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล (จ.อุทัยธานี)
• บทความเรื่อง “ปฏิญญาเมืองน่าน ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด” โดย ชุติมา ซุ้นเจริญ (กรุงเทพฯ)
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ประเภทความเรียงเยาวชน จ�านวน 19 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี จ�านวน 7 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล
• ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง (จ.เลย)
รางวัลชมเชย : 6 รางวัล
• ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู (จ.ชัยภูมิ)
• พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง (จ.สกลนคร)
• ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรมากกว่าหินเหล็กไฟ โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร (จ.อุบลราชธานี)
• แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล (จ.ชัยภูมิ)
• โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์ (จ.ชัยภูมิ)
• ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ (จ.เชียงใหม่)

อายุ 16-25 จ�านวน 12 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 2 รางวัล
• ดอกถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ล�าพูน (จ.เชียงราย)
• วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย (จ.กาญจนบุรี)
รางวัลชมเชย : 10 รางวัล
• ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกูฏ (จ.อุบลราชธานี)
• เพียงคิดถึง โดย น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา (จ.แม่ฮ่องสอน)
• ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์ (จ.สกลนคร)
• มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย (จ.น่าน)
• มานิ วิถีผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด (จ.พัทลุง)
• รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
• วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี (จ.บึงกาฬ)
• สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ (จ.ระนอง)
• สายใยผูกพัน ดิน น�้า ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา (จ.ล�าปาง)
• หมู่บ้านปลายคลอง โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมณ์ (จ.ระนอง)

ประเภทสื่อมวลชน จ�านวน 1 รางวัล

• รายการ “สามัญชนคนไทย” ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส ด�าเนินรายการ โดย มาโนช พุฒตาล

รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัลจากนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการตัดสินและประธานสถาบัน
ลูกโลกสีเขียว ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นใน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ (สถาบันลูกโลกสีเขียว จะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง)

เงินรางวัลส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 มีดังนี้ :
•
•
•
•
•

ประเภทชุมชน 7 รางวัลๆ ละ
250,000 บาท
ประเภทบุคคล 3 รางวัลๆ ละ
100,000 บาท
ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัลๆ ละ
50,000 บาท
ประเภท “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 4 รางวัลๆ ละ
100,000 บาท
ประเภทงานเขียน รางวัลดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ
50,000 บาท
รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ
25,000 บาท
• ประเภทความเรียงเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ
5,000 บาท
รางวัลชมเชย 6 รางวัลๆ ละ
2,500 บาท
อายุ 16-25 ปี รางวัลดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ
10,000 บาท
รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆ ละ
5,000 บาท
รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น
3,090,000 บาท
* โดยผู้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเต็มจ�านวน
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คณะที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญยงค เกศเทศ
พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
นิวัติ กองเพ�ยร
ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ
นพ. พลเดช ป�นประทีป
สันติวิภา พานิชกุล
วันชัย ตันติวิทยาพ�ทักษ
นิรนั ศักดิ์ บุญจันทร
ดร. สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
ประเสริฐ สลิลอำไพ
ปรียานุช เอกณรงค
อุดม วิเศษสาธร
บรรณาธิการ
สมหญิง มานะจิตต
ศรีสุรางค มาศศิริกุล
ชูฤทธิ์ จิตวีระ
ธีรยุทธ สายทอง
กองบรรณาธิการ
เบ็ญจมาศ ฉันทอุทิศ
สุภาภรณ วรพรพรรณ
ศิริพร ชวณิช
จุฑารัตน ไตรโพธิ์
วันเพ็ญ เพชรคง
อรวรรณ บุญทัน
ณฤมล อักษรณรงค
ขอบคุณ
พ�่ๆ นองๆ ลุง ปา แม ใหญ พอใหญ
ทั�งหลาย ผูมีจิตอาสาชวยงานในนาม
“คณะทำงานภูมิภาค” รางวัลลูกโลกสีเขียว
ทุกภาค นี่แหละเฟ�องสำคัญทำใหวารสารนี้
สำเร็จลุลวงทุกเลม
ออกแบบและจัดพ�มพ
บริษัท อมรินทรพริ�นติ�งแอนดพับลิชชิ�ง
จำกัด (มหาชน)
จัดทำโดย
สถาบันลูกโลกสีเขียว

5

พลังชุมชน
กับการจัดการทรัพยากร
ดิน น�ำ ปา
งานอนุ ร ั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอม เปนงานทีต่ อ งเสียสละทัง้ กำลังทรัพย
และกำลังกาย ผูเ สียสละซึง่ มักเปนคนเล็กคนนอย
ในชุมชนตางๆ จึงตองอาศัย กำลังใจยิ่งใหญ
มีชาวบานมากมายที่ทุมเทใหดวยจิตอาสา
เกือบตลอดชีวิต หลายคนเอาชีวิตเขาแลก
เพื ่ อ รั ก ษาและส ง ต อ สมบั ต ิ ส  ว นรวมให แ ก
ลูกหลาน ผูคนเหลานี้ลวนไดแรงใจมาจาก
การนอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช ที ่ ท รง
พระราชทานไวใหพสกนิกรในโอกาสตางๆ
ทุ ก หลั ง คาเรื อ นจะมี พ ระบรมฉายาลั ก ษณ
ติดไวทผ่ี นัง เพือ่ เปน “แรงบันดาลใจ” ใหมพี ลัง
ในการทำงาน เสมือนไดเดินตามรอยพระบาท
พระองคทา น ทีท่ รงงานเพือ่ คนไทยทัง้ ประเทศ
อยางมิรเู หน็ดเหนือ่ ย ดวยทรงเคยมีพระราชดำรัส
วา ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดลอมนัน้ ตองชวยกัน
รั ก ษาไว ใ ห ล ู ก หลาน ดั ง พระบรมราโชวาท
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521
มีความตอนหนึ่งวา
“...ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวา จะเปน
แผนดิน ปาไม แมน้ำ ทะเล และอากาศ มิได
เปนเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปน
สิง่ จำเปนสำหรับการดำรงชีวติ ของเรา และการ
คุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ ก็เทากับ
เปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลาน
ของเราดวย...”
วารสาร “ลูกโลกสีเขียว” ฉบับนี้ พื้นที่
ทั้งหมดไดนำเรื่องราวผูที่ไดรับรางวัลลูกโลก
สีเขียว ครัง้ ที่ 17 ประจำป 2558 มาเลาสูก นั ฟง
ผลงานทัง้ หมด และทีผ่ า นมาของรางวัลลูกโลก
สีเขียว ทีไ่ ดยกยอง เชิดชู และเปนกำลังใจใหแก
นักอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในสาขาตางๆ อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 17 ป
ไมเพียงพบวาผูท ไ่ี ดรบั รางวัลนอมนำพระราชดำริ
ดานการอนุรกั ษทท่ี รงพระราชทานมาประยุกตใช
ในการขับเคลือ่ นงานจนเปนทีป่ ระสบผลสัมฤทธิ์

ชุมชนบานนาหวา

ฟ�นปา และน�ำ สืบสานวัฒนธรรม

14 รางวัลลูกโลกสีเขียว
พ.ศ. 2558-2559

8 ประดิษฐ เพชรแสงอนันต
มหาบุรุษครู ผูกูน�ำนาน

ครั�งที่ 17

แตทกุ ผลงานยังพิสจู นวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระองคทรงมอบใหแกคนไทยนั้น
เปนสัจธรรมของการครองชีวิตอยางมั่งคั่ง
และเปนแนวทางที่ทำใหคนอยูรวมกับปาได
อยางยั่งยืน
วารสารลูกโลกสีเขียว และเครือขายคนรักษ
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทุกคน ขอนอมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนหาที่สุดมิได
และขอสงเสด็จสูสวรรคาลัย
ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา วารสารลูกโลกสีเขียว
ประกาศรายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัล
“แกวเซรามิกลดโลกรอน” ฉบับที่ 43
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
1. คุณสุภชัย อัศวอักษร
2. คุณณัฐชยา พราวฤทธิ์
3. คุณเรวดี ระภาเทศ
4. คุณมาเลียม หนูสาท
5. คุณพัทธธิดา บุญญานุสนธิ์

