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ทีมงานสถาบันฯ	ที่ลงพื้นที่สรรหา	เยี่ยมเยียน	ตลอดระยะเวลาสิบปี	และส่วนที่สองซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญคือ	ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน	 
ที่เสียสละหลายอย่างในชีวิตเพ่ือสร้างคุณค่าความดีนี้ให้แก่สังคม	 ทั้งสองส่วนหลอมรวมเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวที่ท�าให้
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้

สถาบันลูกโลกสีเขียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	บทเรียนจากต้นแบบทั้งหลายในเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนท�างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม	และส�าหรับผู้ที่แสวงหาความรู้จากชีวิตจริง	หนังสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรยามยากได้บ้าง

ศรีสุรางค์	มาศศิริกุล

ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว04 ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 05

สารบัญ

•	 ครั้งที่	12	ปี	2553

-	 ชุมชนบ้านม่วงชุม	จ.เชียงราย	 61
-	 เครือข่ายรักษ์ลุ่มนํ้าพระปรง	จ.ปราจีนบุรี	 62
-	 กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนําเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก	จ.ตราด	 63
-	 ชุมชนบ้านดง	จ.พิษณุโลก	 64
-	 ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ	จ.ลพบุรี	 65
-	 เครือข่ายป่าชุมชนต้นนํ้าพอง	จ.เพชรบูรณ์	 66
-	 กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร	จ.บุรีรัมย์		 67
-	 ชุมชนบ้านบางประ	จ.สุราษฎร์ธานี	 68

•	 ครั้งที่	13	ปี	2554

-	 ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม	จ.ลําปาง	 69
-	 กลุ่มอนุรักษ์แม่นํ้าระยองและป่าชายเลน		จ.ระยอง	 70
-	 ชุมชนบ้านวังตามน	จ.สุโขทัย	 71
-	 ชุมชนตําบลแพรกหนามแดง	จ.สมุทรสงคราม	 72 

-	 ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง	เพื่อแผ่นดินแม่	จ.สุรินทร์	 73
-	 ชุมชนตําบลสงเปือย	(ป่าชุมชนดงต่อ)	จ.ยโสธร	 74
-	 ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซําโอง	จ.ขอนแก่น	 75
-	 ชุมชนบ้านโคกเมือง	จ.สงขลา	 76
-	 ชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		  

	 จ.นครศรีธรรมราช	 77
-	 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม	จ.ตรัง	 78
-	 ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	12	จ.นราธิวาส		 79

•	 ครั้งที่	14	ปี	2555

-	 ชุมชนบ้านบัว	จ.พะเยา	 80
-	 ชุมชนบ้านแม่กองคา	จ.แม่ฮ่องสอน	 81
-	 ชุมชนสายฟ้า	ชุมชนเฟื่องฟ้า	ชุมชนพรหมโยธี	1	  

	 กองพลทหารราบที่	2	รักษาพระองค์	จ.ปราจีนบุรี		 82
-	 เครือข่ายป่าชุมชนตําบลซับพุทรา	จ.เพชรบูรณ์	 83
-	 ชุมชนตําบลเชื้อเพลิง	(ป่าชุมชนตาเกาว์)	จ.สุรินทร์	 84

•	 ภารกิจในทศวรรษที่สอง	   3
•	 สองทศวรรษแห่งความทรงจ�า	 14
•	 รางวัลลูกโลกสีเขียว	คุณค่าที่ประจักษ์ต่อสังคม	 16
•	 บทเรียนที่ทรงคุณค่าต่อสังคม		 17
•	 ก้าวสู่ทศวรรษที่สามด้วยพลังที่เข้มแข็ง	 18
•	 สองทศวรรษแห่งการเดินทาง	“รางวลัลกูโลกสเีขียว”	 19
•	 การเดินทางในทศวรรษที่สองของคณะกรรมการ	  

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ		 28
•	 สองทศวรรษแห่งการเดินทาง	 32
•	 คุณค่าบนเส้นทางสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 

และความท้าทายในทศวรรษที่สาม		 39
•	 วิถีพอเพียง	แบ่งปัน	ผูกพัน	ดิน	น�้า	ป่า 

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล	 44

  ผลงานประเภทชุมชน ปี 2552 - 2561 จ�านวน 71 ผลงาน 

•	 ต้นแบบพื้นที่ปฏิบัติการในทศวรรษที่สอง  48
•	 ครั้งที่	11	ปี	2552

-	 ชุมชนบ้านแม่หมี	จ.ลําปาง	 52 
-	 เครือข่ายองค์กรชุมชนตําบลบางสระเก้า	จ.จันทบุรี	 53   

-	 เครือข่ายลุ่มนํ้าประแสร์	5	ตําบล	จ.ระยอง  54  

-	 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน		  

	 จ.กาญจนบุรี	 55
-	 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

	 ป่าชุมชนริมฝั่งลําชี	จ.บุรีรัมย์	 56
-	 องค์กรป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม - บ้านนาเจริญ	จ.เลย	 57
-	 ชุมชนบ้านสระแก้ว	จ.สุราษฎร์ธานี	 58
-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว	

	 จ.สุราษฎร์ธานี	 59
-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา	จ.ภูเก็ต	 60



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว04 ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 05

-	 ชุมชนตําบลโพธิ์ทอง	(ป่าชุมชนโคกคําปลากั้ง)	 

	 จ.ร้อยเอ็ด	 85
-	 ชุมชนตําบลหนองข่า	(ป่าดงใหญ่)	จ.อํานาจเจริญ	 86
-	 ชุมชนตําบลจอมศรี	(ป่าชุมชนจอมศรี)	จ.อุดรธานี	 87
-	 ชุมชนบ้านคลองเรือ	จ.ชุมพร	 88
-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง	จ.สตูล	 89

•	 ครั้งที่	15	ปี	2556

-	 ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ	จ.ลําปาง	 90
-	 ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ	จ.แพร่	 91
-	 กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว	จ.จันทบุรี		 92
-	 ชุมชนบ้านเขามุสิ	จ.กาญจนบุรี	 93
-	 ชุมชนบ้านยางงอย	จ.นครพนม	 94
-	 ชุมชนตําบลผักไหม	จ.ศรีสะเกษ	 95
-	 ชุมชนบ้านถํ้าตลอด	จ.นครศรีธรรมราช	 96
-	 ชุมชนบ้านคลองยาง	จ.กระบี่	 97

•	 ครั้งที่	16	ปี	2557

-	 เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้า	 

	 ตําบลห้วยปูลิง	จ.แม่ฮ่องสอน	 98
-	 ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา	จ.น่าน	 100
-	 ชุมชนบ้านร่องบอน	จ.เชียงราย	 101
-	 ชุมชนเรวดีโซน	2	จ.นนทบุรี	 102
-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด	จ.ตราด	 103 

-	 ชุมชนบ้านลํานํ้าเขียว	จ.ลพบุรี	 104
-	 ชุมชนป่าภูแจ้งโม้	จ.หนองบัวลําภู	 105
-	 ชุมชนบ้านคอกคี	จ.ขอนแก่น	 106
-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสาบสิบส่างและเขาเขียว 

	 จ.นครราชสีมา		 107
-	 ชุมชนบ้านท่าจูด	จ.พังงา	 108
-	 กลุ่มอนุรักษ์แม่นํ้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง	 

	 จ.ยะลา	 109

•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559

-	 ชุมชนบ้านสบลาน	จ.เชียงใหม่	 110
-	 ชุมชนป่าดงทําเล-ดอนใหญ่บ้านหนองบั่ว	จ.ร้อยเอ็ด	 111
-	 ชุมชนบ้านสาสบหก	จ.ลําปาง	 112
-	 ชุมชนบ้านนาหว้า	จ.อุบลราชธานี	 114
-	 ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ	“บ๊ะออนซอน”	 

	 จ.หนองบัวลําภู	 115
-	 ชุมชนตะโหมด	จ.พัทลุง	 116
-	 ชุมชนบ้านเขาวัง	จ.นครศรีธรรมราช	 117

•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561

-	 ชุมชนบ้านป่าตึงงาม	จ.เชียงใหม่	 118
-	 ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ	จ.แม่ฮ่องสอน	 119
-	 ชุมชนบ้านเด่นวัว	จ.ตาก	 120
-	 สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน	จ.จันทบุรี		 121
-	 ชุมชนพุนํ้าร้อน	จ.สุพรรณบุรี	 122
-	 ชุมชนตําบลบ้านพลวง	จ.สุรินทร์	 123
-	 ชุมชนบ้านไสใหญ่	(คน	ผึ้ง	ป่า)	จ.ตรัง	 124

  ผลงานประเภทบคุคล ปี 2552 - 2561 จ�านวน 45 ผลงาน

•	 “คนสีเขียว”	ในทศวรรษที่สอง	 128
•	 ครั้งที่	11	ปี	2552	

-	 พระยงยุทธ	ทีปโก	จ.แพร่	 132
-	 นายสมชัย	-	นางอารียา	วินัยโกศล	จ.ลําปาง	 133
-	 นายวินัย	สะมะอุน	กรุงเทพฯ	 134
-	 นายสมศักดิ์	เครือวัลย์	จ.ระยอง	 135
-	 นายเอี่ยม	ศรีพนมวรรณ์	จ.ราชบุรี	 136
-	 พระสมพงษ์	ถาวรธัมโม	จ.ยโสธร	 137
-	 พระนิรันดร์	คุณธโร	จ.กาฬสินธุ์	 138
-	 นายไพโรจน์	ชูวงศกร	จ.นครศรีธรรมราช	 139
-	 พระสุวรรณ	คเวสโก	จ.นครศรีธรรมราช	 140
-	 นายธนกร	ฮุนตระกูล	และนางสายสิริ	ชุมสาย	 

	 ณ	อยุธยา	จ.สุราษฎร์ธานี	 141
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•	 ครั้งที่	12	ปี	2553

-	 นายนิวัฒน์	ร้อยแก้ว	จ.เชียงราย	 142
-	 พระพุทธิญาณมุนี	จ.เชียงราย	 143
-	 นายวีระพันธ์	จันทรนิภา	จ.ชลบุรี	 144
-	 พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์	(พระสงกรานต์	สุทธธัมโม)	 

	 จ.เลย	 145
-	 พระครูเกษมธรรมรังษี	(ถาวร	เขมรํสิโย) 

	 	จ.สุราษฎร์ธานี	 146
-	 นายวิฑูร	หนูเสน	จ.พัทลุง	 147

•	 ครั้งที่	13	ปี	2554

-	 พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์	จ.เชียงราย	 148
-	 นายดําเนิน	-	นางโสภา	เนตรปัญญา	จ.ลําพูน	 149
-	 นายสมชาย	จริยเจริญ	จ.ระยอง		 150
-	 นายขาว	เฉียบแหลม	จ.ขอนแก่น	 151
-	 นายคํา	บุตรศรี	จ.บุรีรัมย์	 152
-	 นายสมบูรณ์	ทองด้วง	จ.กระบี่	 153

ครั้งที่	14	ปี	2555

-	 นายนุ	ชํานาญคีรีไพร	จ.แม่ฮ่องสอน	 154
-	 นายณัฐธชัย	นุชชม	จ.นครสวรรค์	 155
-	 พระครูบวรสีลวัตร	(พระประเสริฐ	รกฺขิตสีโล)	 

	 จ.นครราชสีมา	 156
-	 นายสมพร	ยอดระบํา	จ.นครศรีธรรมราช	 157
-	 ร.ต.อ.ถนอม	ถนอมเบ็ญจมกุล	จ.ตรัง	 158

•	 ครั้งที่	15	ปี	2556

-	 นายมี	งามนิธิวุฒินันท์	จ.น่าน	 159
-	 นายสุรชัย	แซ่จิว	จ.สมุทรปราการ	 160
-	 นายวิสูตร	นวมศิริ	จ.สมุทรสงคราม	 161
-	 นางทัศนารถ	องคสิงห์	จ.นครราชสีมา	 162
-	 พระครูกิตติยานุรักษ์	จ.ร้อยเอ็ด	 163
-	 นายวิเชียร	สัตตธารา	จ.สุรินทร์	 164

-	 นายเชี่ยว - นางนิวรรณ์	เผือกชู	จ.สุราษฎร์ธานี	 165
-	 นายขจร	แจ้งจุล	จ.พัทลุง	 166

•	 ครั้งที่	16	ปี	2557

-	 นางทัศณี	รัตนรามา	จ.นครพนม	 167
-	 จ่าเอก	อภิวิชญ์	นวลแก้ว	จ.ชลบุรี	 168
-	 นายอารีย์	ติงหวัง	จ.สตูล	 170
-	 นางเบญจมาศ	นาคหลง	จ.สงขลา	 171

•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559

-	 นายประดิษฐ์	เพชรแสนอนันต์	จ.น่าน	 173
-	 นายสถาน	ตุ้มอ่อน	จ.นครพนม	 174
-	 นายจาง	ฟุ้งเฟื่อง	จ.ชุมพร	 176

•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561

-	 พระจรุณ	ปภาธโร	จ.บุรีรัมย์	 177
-	 นายสมหมาย	ชลสินธุ์	จ.นครศรีธรรมราช	 178
-	 นายหมัดฉา	หนูหมาน	จ.สงขลา	 179

  ผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ปี 2552 - 2561 

   จ�านวน 59 ผลงาน 

•	 คนเล็ก	ๆ	พลิกโลกใบใหญ่	ต้นกล้าน้อยในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 182

•	 ครั้งที่	11	ปี	2552

-	 กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ 

	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	30	จ.เชียงใหม่	 186
-	 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอําเภออุ้มผาง	จ.ตาก	 187
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร	จ.สระแก้ว	 188
-	 เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่	โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม		 

	 จ.ตราด	 189
-	 กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง	โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 

	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 190
-	 กลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมตําบลวังตามัว	 

	 จ.นครพนม	 191
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-	 กลุ่มรักษ์นํ้าคาน	โรงเรียนท่าลี่วิทยา	จ.เลย	 192
-	 กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด	รักษ์ท้องนา	รักษาสิ่งแวดล้อม	 

	 โรงเรียนบ้านกันตรง	จ.สุรินทร์	 193
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนิคมพัฒนา	10	จ.นราธิวาส	 194

•	 ครั้งที่	12	ปี	2553

-	 กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น	เทียนส่องทาง	จ.ลําปาง	 195
-	 กลุ่มเก่อญอโพ	บ้านแม่ขะปู	จ.เชียงใหม่	 196
-	 กลุ่มเยาวชนคนรัก	(D)	โรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม 

	 จ.ระยอง	 197
-	 กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าตําบลดงมอน	จ.มุกดาหาร	 198
-	 ชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ.สงขลา	 199
-	 กลุม่เยาวชนโรงเรยีนเทศบาล	6	(วดัเมอืงยะลา)	จ.ยะลา	 200

•	 ครั้งที่	13	ปี	2554

-	 กลุ่มเยาวชนคนต้นนํ้า	โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม	 

	 จ.เชียงใหม่	 201
-	 กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน 

	 โรงเรียนบ้านเขาแดง	จ.ประจวบคีรีขันธ์	 202
-	 กลุ่มเยาวชนตําบลพิมาน	จ.นครพนม	 203
-	 เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่	 

	 ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย	โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ ์

	 จ.อํานาจเจริญ	 204 

-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านบางใหญ่	จ.สุราษฎร์ธานี	 205
-	 กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย	ร้อยความฝัน	รักษ์สิ่งแวดล้อม	 

	 จ.พัทลุง	 206

•	 ครั้งที่	14	ปี	2555

-	 กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ	 

	 จ.เชียงใหม่	 	 207
-	 แกนนําเยาวชน	“นักรบสิ่งแวดล้อม	นักสืบสายนํ้า” 

	 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล	จ.ฉะเชิงเทรา	 	 208
-	 กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม	จ.ราชบุรี	 	 209

-	 กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง	จ.นครพนม	 210
-	 กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม	โรงเรียนแตลศิริวิทยา	จ.สุรินทร์	 211
-	 กลุ่มเยาวชนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 

	 โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม	จ.ตรัง	 212
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ	จ.ยะลา	 213 

•	 ครั้งที่	15	ปี	2556

-	 กลุ่มเยาวชนดอยคํารักษ์โลก	จ.ลําพูน	 214
-	 กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	โรงเรียนบ้านท่าแย้	 

	 จ.กาญจนบุรี	 215
-	 กลุ่มเยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	 

	 จ.นครสวรรค์	 216
-	 กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า	โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	 

	 จ.มหาสารคาม	 217
-	 กลุ่มเยาวชนคิดดี	โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา	 

	 จ.นครพนม	 218
-	 กลุ่มสะไนใจเยอ	จ.ศรีสะเกษ	 219
-	 กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา - บ๋ายาว	จ.หนองคาย	 220
-	 กลุ่มลูกขุนนํ้า	จ.นครศรีธรรมราช	 221
-	 ต้นกล้านักปลูกป่า	กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 โรงเรียนเกาะยาววิทยา	จ.พังงา	 222
-	 เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด	จ.ยะลา	จ.นราธิวาส	 

	 และ	จ.ปัตตานี	 223

•	 ครั้งที่	16	ปี	2557

-	 กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม	 

	 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	จ.เพชรบุรี	 224
-	 กลุ่มเยาวชน	“ด.เด็กเฮ็ดดี	บ้านเขายายเที่ยง” 

	 จ.นครราชสีมา	 226
-	 กลุ่มเยาวชนแกนนําอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขามแก่นนคร	 

	 จ.ขอนแก่น	 227
-	 กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า	(ยสทป.)	จ.นครพนม	 228
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-	 กลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม	รักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 รักเทราะตะกอล	จ.ศรีสะเกษ	 229
-	 กลุ่มเยาวชนคนสร้างสรรค์	วัน	โต	ตรี้	จ.ระนอง	 230
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านศาลาอูมา	จ.นราธิวาส	 231

•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559

-	 กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์	(CK	Ranger)	 

	 จ.เชียงราย	 232
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์	จ.เชียงใหม่	 233
-	 กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง 

	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กรุงเทพฯ		 234
-	 กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	จ.ตราด		 235
-	 กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน	จ.ราชบุรี		 236
-	 กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้	จ.หนองคาย	 237

•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561

-	 กลุ่มเยาวชนชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ 

	 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา	จ.ลําพูน	 238
-	 กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า	อนุรักษ์ป่าชุมชน 

	 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	จ.นครสวรรค์		 240
-	 กลุ่มเยาวชนโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์	จ.ราชบุรี	 242
-	 กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง 

	 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์	จ.นครพนม	 244 

-	 กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร ์

	 โรงเรียนลําดวนพิทยาคม	จ.บุรีรัมย์	 246
-	 กลุ่มเยาวชนต้นกล้า	โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์	 

	 จ.ยโสธร	 248
-	 กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มนํ้าคลองยัน	 

	 จ.สุราษฎร์ธานี	 250
-	 กลุ่มยังยิ้ม	(Young	Smile)	จ.นราธิวาส		 252

  ผลงานประเภทงานเขยีน ปี 2552 - 2561 จ�านวน 33 ผลงาน

•	 จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่	ทศวรรษที่สองของวรรณกรรม		
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”		 256

•	 “ปลกูป่าในใจคน”	กระบวนทศัน์	“นเิวศส�านกึ”	ในพระบาทสมเดจ็	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 259
•	 ครั้งที่	11	ปี	2552

-	 นิทานชุด	“อาณาจักรขยะหรรษา”	 

	 โดย	น.ส.พิณประภา	ขันธวุธ	กรุงเทพฯ	 260
-	 สารคดี	“ซีอีโอท้องทุ่ง”	โดย	มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

	 เขียนและรวบรวมข้อมูล	โดย	ดวงใจ	รุ่งโรจน์เจริญกิจ,	 

	 พุทธิณา	นันทะวรการ,	รุ่งทิพย์	สุขกําเนิด 

	 และธัญญาภรณ์	สุรภักดี	จ.นนทบุรี	 260
-	 สารคดี	“ไม่ใช่แค่กาแฟ	แต่คือการอยู่ร่วม”		 

	 โดย	นางรวิวาร	โฉมเฉลา	เชียงใหม่	 261
-	 วรรณกรรมเยาวชน	“หิ่งห้อยปีกบาง	กับการเดินทางของนํ้าใส” 

	 โดย	น.ส.อุไรรัตน์	โรจจ์นานนท์	กรุงเทพฯ	 261
•	 ครั้งที่	12	ปี	2553

-	 สารคดี	“นักล่าแห่งท่าลิงลม”	โดย	ผศ.	ดร.พิทักษ์	ศิริวงศ์		 

	 จ.เพชรบุรี	 262
-	 สารคดี	“ลมหายใจของแผ่นดิน”	 

	 โดย	นายสิทธิเดช	กนกแก้ว	กรุงเทพฯ	 262
-	 นวนยิาย	“ดนิแดนซาเลา”	โดย	นายวภิ	ูชยัฤทธิ	์จ.พทัลงุ	 262

•	 ครั้งที่	13	ปี	2554

-	 นวนิยาย	“เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน” 

	 โดย	นายคารม	ธรรมชยาธร	จ.ภูเก็ต	 263
-	 นวนิยาย	“สายนํ้าและชายชรา	เรื่องเล่าจากคอนผีหลง”	 

	 โดย	นายวุฐิศานติ์	จันทร์วิบูล	จ.อุทัยธานี	 263
-	 กวีนิพนธ์ชุด	“เพียงผีเสื้อกระหยับปีก”	 

	 โดย	นายปริญญา	สามารถ	จ.เชียงใหม่	 263
-	 นวนิยาย	“อาถรรพณ์ทะเลใต้”	โดย	นายวินัย	เพชรอุไร	 

	 จ.ปัตตานี	 263
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•	 ครั้งที่	14	ปี	2555

-	 เรื่องสั้น	“แมวผู้มองเห็นกําแพงเป็นสะพาน” 

	 โดย	นายเรวัตร์	พันธุ์พิพัฒน์	กรุงเทพฯ	 264 

-	 กวีนิพนธ์	“ริมฝั่งแม่นํ้ายม”	โดย	“ไพฑูรย์	พรหมวิจิตร”	 

	 นายไพฑูรย์	ดอกบัวแก้ว	จ.เชียงใหม่	 264
-	 สารคดี	Green	Life,	Green	Community	ปฏิบัติการยิ่งใหญ ่

	 ในชุมชนเล็ก ๆ	ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง 

	 โดย	น.ส.ภัทรพร	อภิชิต	กรุงเทพฯ	 264
-	 นิทานเยาวชน	“ต้นไม้วิเศษ”	โดย	น.ส.ในดวงตา	ปทุมสูติ	(เรื่อง)	 

	 และนายภูมิไฑ	ปทุมสูติ	(ภาพ)	จ.สุพรรณบุรี	 265

-	 สารคดีเชิงนิยาย	“สันติในความขัดแย้ง	บทเรียนการแก้ไข 

	 ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ”	  

	 โดย	น.ส.อัญชลี	มณีโรจน์	จ.เชียงใหม่	 265

-	 นิทานเยาวชน	“ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก”	 

	 โดย	น.ส.ไพเราะ	มากเจริญ	(เรื่อง)	และ 

	 น.ส.วิพรรณ	สุขสบาย	(ภาพ)	กรุงเทพฯ	 265
•	 ครั้งที่	15	ปี	2556

-	 บทความรวมเล่ม	“บ้านนี้	D.I.Y.	(Do	IT	Yourself)”	 

	 ชีวิตบูรณาการของคนเมืองยุคใหม่	โดย	นางรุ่งทิพย ์

	 และนายเดชรัต	สุขกําเนิด	จ.นนทบุรี	 266 

-	 สารคดี	“ข้าวปลูกมนุษย์”	โดย	“สุชาดา	ลิมป์”	 

	 น.ส.สุชาดา	ลิมปนาทไพศาล	จ.นนทบุรี	 266
-	 สารคดี	“ริมฝั่งแม่นํ้าหัวใจสลาย”	โดย	“พิบูลศักดิ์	 

	 ละครพล”	นายพิบูลศักดิ์	ละครพล	จ.พะเยา	 267
-	 สารคดี	“บุกรังโจน”	โดย	น.ส.สุดใจ	ข่าขันมณี	 

	 จ.สมุทรปราการ	 267
-	 นวนิยาย	“ปฏิบัติการเล็ก ๆ อันยิ่งใหญ่ของ	ก.ไผ่ 

	 และใบตอง	เพื่อสิ่งแวดล้อม”	โดย	“ธวัช	บางสุด” 

	 นายธวัชชัย	ใจแสน	จ.แม่ฮ่องสอน	 268
-	 กวีนิพนธ์	“คําข้าวของพ่อ”	โดย	“สุขุมพจน์	คําสุขุม”	 

	 นายสุขุม	คําภูอ่อน	จ.มหาสารคาม	 268

•	 ครั้งที่	16	ปี	2557

-	 วรรณกรรมเยาวชน	“เด็กชายจากดาวอังคาร”	 

	 โดย	นายก่อคเณศ	รุ้งสันเทียะ	(เรื่องและภาพประกอบ)	 

	 จ.สกลนคร	 268
-	 สารคดี	“โลกลับตา	ปลูกป่าแพมแพลม”	 

	 โดย	ดร.มนตรา	เลี่ยวเส็ง,	น.ส.ศุภสิริ	มุตตามระ	และ 

	 นายเตชา	จริตควร	กรุงเทพฯ	 268
•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559

-	 สารคดี	“โอมื่อโชเปอ	อยู่ดีมีสุข”	 

	 โดย	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 

	 โรงเรียนรุ่งอรุณ	ภาคเรียนที่	1 - 2	ปีการศึกษา	2557	 	269
-	 บทความ	“สุขชนบท”	โดย	“คิ้วตํ่า”	นายอนุชิต	คําน้อย	 

	 กรุงเทพฯ	 	269
-	 วรรณกรรมเยาวชน	“ลูกชาวนา”	โดย	นายเชาวลิต	ขันคํา	 

	 จ.ฉะเชิงเทรา		 	270
-	 นวนิยาย	“การกลับมาของนกนางนวล”	 

	 โดย	นายวุฐิศานติ์	จันทร์วิบูล	จ.อุทัยธานี	 	270
-	 บทความ	“ปฏิญญาเมืองน่าน	ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด”	 

	 โดย	น.ส.ชุติมา	ซุ้นเจริญ	กรุงเทพฯ	 	270
•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561

-	 คู่มือครูสิ่งแวดล้อม	จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่ออนุรักษ์	  

	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

	 อย่างยั่งยืน	ฉบับสําหรับครูชั้นมัธยมศึกษา	โดย	โครงการ 

	 ผืนป่าบนกระดานดํา	เรียบเรียงโดย	นายครรชิต	 

	 จูประพัทธศรี	จ.กาญจนบุรี	 271
-	 กวีนิพนธ์	“เพลงแม่นํ้า”	โดย	“โขงรัก	คําไพโรจน์” 

	 นายไพโรจน์	อินทชัย	จ.หนองคาย	 271
-	 กวีนิพนธ์	“หมอยา	ชื่อปลาหมอ”	โดย	“ก่องแก้ว	กวีวรรณ”	 

	 นายอํานวย	ชํานาญ	จ.ระยอง	 271
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  ผลงานประเภทความเรียงเยาวชน ปี 2552 - 2561 

   จ�านวน 114 ผลงาน 

•	 จากความเรียงเยาวชน	
สู่เพชรเม็ดงามแห่งวรรณกรรมสีเขียว	 274

•	 ครั้งที่	11	ปี	2552	 278
•	 ครั้งที่	12	ปี	2553	 281
•	 ครั้งที่	13	ปี	2554	 284
•	 ครั้งที่	14	ปี	2555	 286
•	 ครั้งที่	15	ปี	2556	 291
•	 ครั้งที่	16	ปี	2557	 295
•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559	 299
•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561	 304

หมายเหตุ	:	รายชื่อผลงานประเภทความเรียงเยาวชน 
ดูในภาคผนวก

  ผลงานประเภทสื่อมวลชน ปี 2552 - 2561  

    จ�านวน 16 ผลงาน 

•	 ทศวรรษที่สองของ	“สื่อมวลชน”		
รางวัลลูกโลกสีเขียว	 316

•	 ครั้งที่	11	ปี	2552

-	 นิตยสาร	“มนต์รักแม่กลอง”	จ.สมุทรสงคราม	 320
-	 เว็บไซต์	www.trekkingthai.com	 321
-	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	โดย	ฝ่ายข่าว	สถานีวิทยุโทรทัศน ์

	 ไทยทีวีสีช่อง	3	และบริษัท	ฮอตนิวส์	จํากัด	 321
-	 รายการ	“ทีวีไทยสุดสัปดาห์”	โดย	ฝ่ายข่าว 

	 สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	 322

•	 ครั้งที่	12	ปี	2553

-	 สารคดีส่วน	“จุดประกาย”	 

	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 322
-	 รายการสารคดีโทรทัศน์	“เนวิเกเตอร์” 

	 โดย	บริษัท	สบายดีคลับ	สตูดิโอ	จํากัด	 323

•	 ครั้งที่	13	ปี	2554

-	 รายการ	“วาระประเทศไทย”	ฝ่ายข่าวสถาน ี

	 โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

	 สาธารณะแห่งประเทศไทย	 324

•	 ครั้งที่	14	ปี	2555

-	 Infographic	รู้	สู้!	Flood	 324

-	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	“Green	Report”	 324

-	 รายการสารคดีโทรทัศน์ชุด	“ทะเลรุกแผ่นดิน”	 

	 โดย	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จ.จันทบุรี	 325

•	 ครั้งที่	15	ปี	2556	(ไม่มีผลงานได้รับรางวัล)
•	 ครั้งที่	16	ปี	2557

-	 นิตยสาร	“ทางอีศาน”	โดย	บริษัท	ทางอีศาน	จํากัด	 325

-	 นิตยสารและรายการโทรทัศน์	HUMAN	RIDE	 

	 โดย	บริษัท	เดย์	โพเอทส์	จํากัด	 325

-	 รายการสารคดีโทรทัศน์ชุด	“พินัยกรรมธรรมชาติ”	 

	 (The	Living	Legacy)	 

	 โดย	บริษัท	กรีนเอเชีย	โปรดักชั่น	จํากัด	 326

•	 ครั้งที่	17	ปี	2558	 -	 2559

-	 รายการ	“สามัญชนคนไทย”	 

	 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 326

•	 ครั้งที่	18	ปี	2560	 -	 2561

-	 รายการ	“สารตั้งต้น”	 

	 โดย	สถานีโทรทัศน์	PPTV	ช่อง	36	 	 327 

-	 รายการ	“รักโลก”	(Love	the	Earth)	 

	 โดย	สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี	ช่อง	22	 	 327

  รางวัลพิเศษ ปี 2552

•	 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าห้วยแม่พริก	จ.ล�าปาง	 329
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-	 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ต.คลองชะอุ่น	 

	 จ.สุราษฎร์ธานี	 357 

-	 ชุมชนบ้านล�าใน	จ.พัทลุง	 358
-	 ชุมชนบ้านโคกพยอม	จ.สตูล	 359

•	 ครั้งที่	15	ปี	2556	

-	 ชุมชนบ้านกลาง	จ.ล�าปาง	 360
-	 ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม	กรุงเทพฯ	 361 

-	 ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ�้าบ้านคลองแสง	จ.ตราด	 362
-	 องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง	จ.ชัยภูมิ	 363 

-	 ชุมชนโคกป่าซี	จ.กาฬสินธุ์	 364 

-	 ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู	อ.นาโยง	จ.ตรัง	 365 

-	 เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก	จ.สงขลา	 366

•	 ครั้งที่	16	ปี	2557	

-	 ชุมชนบ้านปี้	จ.พะเยา	 368 

-	 ชุมชนบ้านสามขา	จ.ล�าปาง	 369
-	 เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง	จ.ชัยนาท	 370 

-	 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

	 และสิ่งแวดล้อมบ้านแลง	จ.ระยอง	 371 

-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด	จ.ลพบุรี	 372 

-	 กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน - ดงภูแดง	จ.ศรีสะเกษ	 374 

-	 ชุมชน	ต.เขิน	(ป่าดงบก)	จ.ศรีสะเกษ	 375 

-	 ชุมชนบ้านเขวาโคก - บ้านเขวาพัฒนา	จ.ร้อยเอ็ด	 376 
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สองทศวรรษแห่งการเดินทาง 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” 



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว14

สองทศวรรษแห่งความทรงจำา 

ผมเกี่ยวข้องกับโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวมาตั้งแต่เริ่มต้น	นับตั้งแต่วันที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.สิปปนนท์	เกตุทัต	 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บริหารของ	ปตท.	 ได้เริ่มก่อต้ังโครงการนี้	 โดยชักชวนผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ๆ  เข้ามาท�างานด้วยกัน 
ผมมาเริ่มงานโดยที่ตัวเองไม่มีภูมิหลังในเรื่องพลังงาน	 รวมทั้งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารใน	ปตท.	 มาก่อนเลย	 ผมมา 
เพราะ	ดร.สิปปนนท์เป็นเพื่อนผม	และเชิญให้เข้ามาเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว

เมื่อตอนเริ่มงานใหม่ ๆ ผมยังไม่แน่ใจว่าโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้จะออกมาอย่างไร	แต่ผมก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี 
จาก	ปตท.	ทั้งผู้บริหารและพนักงาน	ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่า	ปตท.	จะเข้ามาก้าวก่ายงานหรือจะท�าให้เรายุ่งเหยิงกับการท�างานนี้ 
มากน้อยแค่ไหน	 เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมท�าความชัดเจนก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่ก็คือ	 ผมไม่ได้มาท�างานเพื่อช่วย	 ปตท.	 
และผมก็เคยต�าหนิ	ปตท.	มาตั้งแต่สมัยโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย - สหภาพพม่า	(2541)	ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา	 
และผมถือว่าค�าติเตียนของผมเป็นค�าติเพื่อก่อ	ไม่ใช่เพื่อท�าลาย	

ปตท.	 เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินการมายาวนาน	 เป็นองค์กรแรกเริ่มที่ท�าให้ประเทศไทยรู้จักค�าว่า	 “โชติช่วงชัชวาล”		
ปตท.	 มีผู้บริหารที่มีความรู้	 มีประสบการณ์ด้านพลังงานมาตลอด	 แต่ขณะเดียวกัน	 ปตท.	 ก็เกิดมาในระยะที่คนไทยทั่วไป 
มคีวามตืน่ตวัในการจดัการด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	สงัคมรบัรูว่้า	ปตท.	บรหิารโดยมอือาชพี	แต่กไ็ด้รบัผลกระทบจากอทิธพิล
ทางการเมืองมาตลอด	เพราะฉะนั้นจึงเป็นความยากล�าบากที่ผู้บริหารของ	ปตท.	จะไม่พ้นข้อกล่าวหาและไม่พ้นข้อนินทาจาก 
ภาคประชาชน	ซ่ึงส่วนใหญ่มีการตัดสินไปแล้วว่า	ปตท.	อยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง	ที่ผ่านมาแม้ผู้บริหารแต่ละคนได้พยายาม
บริหารจัดการให้ทุกสิ่งออกมาดี	แต่ก็ไม่ส�าเร็จเสมอไป		“อารมณ์ค้าง”	ของคนไทยในเรื่องการเปลี่ยนสภาพ	ปตท.	จากรัฐวิสาหกิจ
มาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์	 ยังฝังใจว่าเป็นการเข้าแทรกแซงของการเมือง	 การ	 “รับรู้”	 ทางสังคมมีผลต่อการแสดงออก	 
ไม่ว่า	“ความจริง”	จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ตาม	

ที่ผ่านมา	 ปตท.	 ไม่เคยแทรกแซงการท�างานของโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว	 ทั้งยังเต็มใจสนับสนุนความตั้งใจดี 
ในการให้ความรู ้แก่สาธารณชน	 สนับสนุนให้คนท�างานอนุรักษ์สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยมีอุปสรรคน้อยลงไป	สนับสนุน 
การค้นหาผลงานจากทั่วประเทศ	 เพ่ือการยกย่อง	 เชิดชู	 ทั้งบุคคล	 กลุ่มคน	 ชุมชน	 หน่วยงาน	 ที่มีผลงานอนุรักษ์ธรรมชาต	ิ 
ท่ีต่อสู้กับระบบราชการ	ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล	ต่อสู้กับความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ	ใช้ความอดทนในการรวบรวมความสามัคค ี
ในกลุ่มคนที่ท�างานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน	เหล่านี้เป็นการท�างานที่ต้องการก�าลังใจอย่างมาก

ตลอด	 20	 ปีมานี้	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ได้ท�าหน้าที่ดังกล่าวส�าเร็จด้วยดี	 แน่นอนว่าค�าติเตียนย่อมมีอยู่บ้าง	 ซึ่งเรา 
ก็พยายามแก้ไข	 ผมเป็นคนรักธรรมชาติ	 รักการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคม	 เมื่อเราดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	 
รัฐและกฎหมายของรัฐค่อนข้างจะรังแกประชาชนส่วนใหญ่	 ผมคิดว่าทุกรัฐบาลก็ตระหนักในเรื่องนี้	 แต่กลไกของราชการ 
ไม่คล่องตัวในการท�างาน	และบางทีนักการเมืองก็มีอคติกับองค์กรประชาชน	ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรประชาชน 
ทุกองค์กรจะบริสุทธ์ิผุดผ่อง	ทุกสิ่งในโลกย่อมมีบางสิ่งบางอย่างให้เป็นที่ต�าหนิได้เสมอ

อานันท์ ปันยารชุน 
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันลูกโลกสีเขียว
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ดังที่ผมกล่าวแล้ว	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 ปตท.	 มีความเข้าใจและให้เสรีภาพแก่ผมอย่างมาก	 ในการวางนโยบายและ 
ก�ากับดูแลโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว	 ซึ่งผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง	 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมมีความสบายใจมาก	 เพราะ
ผมเข้ามาท�างานนี้เพ่ือต้องการดูแลภาคประชาชน	มิใช่การช่วยเหลือ	 ปตท.	 แต่เมื่อ	 ปตท.	 ให้ความไว้วางใจแก่ผม	 ก็เป็น 
การแสดงออกที่ดีว่า	ปตท.	มีความจริงจังในอันที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของดิน	น�้า	ป่า	และอากาศ	

นอกจากนี้	 ผู ้ทรงคุณวุฒิต่าง  ๆ  ที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นคณะกรรมการในแต่ละคณะ	 ท�าให้ทัศนคติของผมกว้างขึ้น	 
เพราะผมมาจากจุดที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	หลายผลงานแม้ผมจะพยายาม
อ่านก็ยังไม่เข้าถึงแก่น	 แต่การที่ผมได้พบกับกรรมการทุกคณะกว่าร้อยคน	 ที่มาจากทุกพื้นที่	 มาจากความสนใจที่แตกต่างกัน	 
บางคนสนใจเรื่องป่า	บางคนสนใจเรื่องน�้า	บางคนสนใจเร่ืองขยะ	ส่ิงเหล่านี้ท�าให้โลกทัศน์ผมกว้างข้ึน	ผมได้สัมผัสกับ	“ของจริง”	 
ซ่ึงเป็นประโยชน์กับผมโดยตรง	ผมต้องขอขอบคุณ	และนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจมาก	

ในการท�างาน	 กรรมการทุกคณะได้ให้ความไว้วางใจแก่ผม	 ผมเองก็ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการทุกชุด	 รวมทั้ง
คณะกรรมการภาคที่อยู่ใกล้ชิดพ้ืนที่	 แม้บางครั้งเราจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน	 แต่ด้วยความเป็นกันเอง	 ก็ช่วยให้บรรยากาศ 
ของการท�างานเป็นไปด้วยดี	แม้จะมีความตึงเครียดบ้าง	ไม่ช้าก็ค่อย ๆ หายไป

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู ้ที่ได้รับรางวัล	 ทั้งในวันพิธีมอบรางวัล	 หรือบางคร้ังที่มีโอกาสลงพ้ืนที่	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ 
ความประทับใจ	 แต่เป็นเรื่องน่าทึ่ง	 ผมไม่เคยคิดเลยว่าชนกลุ่มน้อย	 ชาวบ้าน	 พระสงฆ์	 บาทหลวง	 ผู้น�าในศาสนาอิสลาม	 
หรือผู้น�าชุมชนต่าง ๆ จะมีความมุ่งมั่นที่จริงจังเช่นนั้น	

ในเวลาที่ผมมามอบรางวัลแต่ละปี	 ผมใคร่อยากรู้มากว่าพวกเขาท�าสิ่งนี้เพื่ออะไร	 เพราะไม่มีใครสักคน	
เอ่ยถึงเรื่องรางวัลหรือเร่ืองเงิน	 ส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาท�าเพราะรัก	 ท�าเพราะต้องท�า	 ท�าเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง		
อันนี้ท�าให้ผมปลื้มใจมาก	

ถ้าคนไทยทั่วไปคิดกันอย่างนี้ว่าท�าเพราะความถูกต้อง	ท�าเพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม	 เพราะมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
ตัวเอง	แต่เพ่ือประโยชน์ของสังคม	เพื่อประโยชน์ของลูกหลานที่จะต้องอยู่ต่อไป	ความมุ่งมั่นนี้เป็นส่ิงที่น่าสรรเสริญ
อย่างยิ่ง

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมานี้	 ในการพิจารณาตัดสินรางวัลก็มีความยืดหยุ่นพอใช้	 เราใช้เกณฑ์หลัก ๆ ในการพิจารณา 
ผลงาน	 แต่เมื่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง	 การท�างานของภาคประชาชนก็ปรับเปลี่ยนไปด้วย	 เราเองก็ดัดแปลง 
วิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณค่าของผลงาน	

เราไม่ได้ท�างานเพ่ือเอาใจชาวบ้าน	 ไม่ได้ท�างานเอาใจ	 NGO	หรือเอาใจ	 ปตท.	 หรือเอาใจผู้ใดผู้หนึ่ง	 ผู้ที่เข้ามาเป็น
กรรมการในทุกคณะ	 ล้วนเข้ามาด้วยใจรักธรรมชาติ	 ด้วยความต้องการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน	 
นี่คือความประทับใจของผม	และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงเป้าประสงค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง

แน่นอนว่าการท�างานมาตลอด	20	ปี	เมื่อออกมาก็รู้สึกคิดถึง	แต่ผมคิดว่าเราคงยังมีการพบปะกัน	และในวันนี้	โครงการ
รางวัลลูกโลกสีเขียวก็อยู่ในมือของคนเก่งคือ	ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านส่ิงแวดล้อม	ผมสบายใจว่า 
มีผู้	“รับไม้”	ต่อแล้ว	กรรมการในคณะต่าง ๆ ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน	

แต่ผมแน่ใจว่า	“ลูกโลกสีเขียว”	จะด�าเนินต่อไปด้วยดี	และมีอนาคตที่แจ่มใส
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ผมร่วมงานกับโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวมานานตั้งแต่เริ่มต้นก็จริง	 แต่มาใกล้ชิดมากในช่วงหลังเมื่อโครงการ 
ใกล้ช่วงสองทศวรรษ	หลังจากได้รับมอบหมายจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์	ปันยารชุน	ให้ท�าหน้าที่ต่อจากท่าน	

คุณค่าของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวนั้นสามารถเห็นเป็นประจักษ์ต่อสังคมอยู่แล้ว	โดยที่เราแสวงหาตัวอย่าง	
ความส�าเร็จของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ท�างานเพื่อรักษาธรรมชาติ	 แต่ส�าหรับตัวผมเอง	 ผมได้เห็นสิ่งนี้มาก่อนหน้า	
นานถงึ	70	ปีแล้ว	ผ่านการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เราคงจ�าได้ว่า	
พระองค์ทรงฟื้นฟูป่านานาชนิดก่อนหน้านี้	 เพราะฉะนั้นโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวก็คือการสานต่องานที่พระองค์	
ทรงมุ่งหวังไว	้

แบบอย่างความส�าเร็จที่เราแสวงหาพบมาตลอดสองทศวรรษนี้	 มิใช่แค่คนหรือพื้นที่	 แต่มีบทเรียนแทรกอยู่มากมาย	 
เขาท�าส�าเร็จเพราะอะไร	 เพราะความสามัคคีในชุมชน	 หรือเพราะมีนักคิดเป็นสมองของกลุ่ม	 อีกทั้งความแยบยลในการ 
ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียไปแล้วให้กลับคืนมา	สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ของแผ่นดิน	เราสามารถถอดบทเรียนใหม่ ๆ ได้ทุกพ้ืนที	่ 
ต้ังแต่ริมฝั่งทะเล	ป่าบก	ป่าหัวไร่ปลายนา	ในที่ลุ่มริมน�้า	จนถึงการสร้างป่าในเมือง

ไม่เพียงการสื่อสารที่ท�าให้โลกทุกวันนี้ใกล้ชิดกัน	 แต่ผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็ท�าให้เราไม่อาจอยู่ล�าพัง	 เผาป่า 
ท่ีอินโดนีเซีย	ควันไฟก็มาถึงชายแดนไทย	ทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้าในเชียงราย	ผู้คนทั่วโลกยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ	 เข่ือนแตก 
น�้าท่วมที่ลาว	 คนไทยไม่อยู่เฉย	 เวลานี้คนทั่วโลกมีจิตส�านึกร่วม	 ทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือชายขอบ	 ต่างพึ่งดิน	 
พึ่งน�้า	 พึ่งป่า	 ขาดสิ่งเหล่านี้	 ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รอด	 ทุกวันนี้	 ป่าที่ไหนก็คือสมบัติของโลก	 และยังท�าให้เราเห็นว่า 
ความสามัคคีของหมู่คณะ	ของชุมชน	เป็นพลังที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ส�าเร็จ

แบบอย่างจากผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวตลอด	 20	 ปี	 ท�าให้เราเห็นผู ้คนที่เข้าใจธรรมชาติ	 ใช้ดิน	 น�้า	 ป่า	 ด้วย 
ความเคารพ	มใิช่ด้วยความละโมบ	ตัวอย่างดี  ๆ เหล่านีส้ามารถช่วยกระตุน้จิตส�านกึ	ทีต้่องท�าแข่งกบัเวลา	ก่อนทีท่กุอย่างจะสญูสิน้ไป	 
อย่าไปหลงว่าเรามีหุ่นยนต์	มีปัญญาประดิษฐ์	มีชีวิตยุค	4.0	แล้วจะช่วยได้	เหล่านี้เป็นแค่เคร่ืองอ�านวยความสะดวกให้เราสบาย 
ให้เราแสวงหาก�าไรได้มากขึ้น	 สุดท้าย	 ไม่ว่าจะร�่ารวยหรือล�้าหน้าเพียงใด	 ทุกคนก็ต้องกลับมาที่ดิน	 น�้า	 อากาศ	 เพราะเงิน 
เป็นของมายา	ข้าวปลาคือของจริง	อย่าระเริงกับเทคโนโลยีจนลืมรากแก้ว	

ชนบทคือรากแก้ว	 ป่าคือที่พ่ึงของรากแก้ว	 คนในเมืองใหญ่ไม่ได้ผลิตสิ่งที่บริโภคได้เลย	 ถ้ารากแก้วเสียหาย	
ประเทศก็อยู่ไม่ได้

ผมรู้สึกยินดีที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวได้ท�าหน้าที่ค�้าจุนรากแก้วมาโดยตลอด	และภายใต้การบริหารงานของสถาบัน 
ลูกโลกสีเขียว	 ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถสานต่อความหวังของพระองค์ในการรักษาดิน	 น�้า	 ป่า	 อากาศ	 เพื่อส่งต่อเป็นมรดก 
ท่ีมีค่าให้แก่ลูกหลานได้ต่อไป

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว 

รางวัลลูกโลกสีเขียว 
คุณค่าที่ประจักษ์ต่อสังคม 
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บทเรียนที่ทรงคุณค่าต่อสังคม 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 เดินทางมาเป็นเวลาสองทศวรรษแล้ว	 เช่นเดียวกับ	ปตท.	 ที่ในปีนี้	 (พ.ศ. 2561)	 ก็เป็นช่วงเวลา 
ที่พิเศษเช่นเดียวกัน	เพราะองค์กรพลังงานของประเทศแห่งนี้ได้เดินหน้าเข้าสู่ทศวรรษที่	4		

ตลอดเวลา	 40	ปี	 นอกจากการท�าหน้าที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว	 ปตท.	 ยังให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญของการบริหารงาน	โดยเฉพาะการหนุนเสริมโครงการ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว	 และการท�างานของสถาบันลูกโลกสีเขียว	 ที่นับเป็นการท�างาน	 “ครึ่งชีวิต”	 ของ	 ปตท.	 ในการได้เรียนรู	้ 
ได้รับประสบการณ์	และได้มีโอกาสยกย่อง	เชิดชู	คนเล็กคนน้อยที่ท�าความดีอยู่ในที่ต่าง ๆ ให้สังคมได้มีโอกาสร่วมเป็นก�าลังใจ	 
และน�าบทเรียนของผู้คนเหล่านั้นมาจัดการให้เป็นชุดความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะในหลาย ๆ ด้าน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นระยะเวลานานเพียงพอในการสะสมเนื้อหาสาระอันเกิดจากการท�างาน
อย่างจริงจังของคนเล็กคนน้อยในสาขาอาชีพต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	 เป็น	 “ความเก่ง”	 ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ	
คนรุ่นใหม่	 ผู้ที่จะขับเคลื่อนสังคมต่อจากคนรุ่นบุกเบิก	ความรู้เหล่านี้ไม่มีในชั้นเรียน	แต่เกิดจากการลองผิดลองถูก		
เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิทยาการจากภายนอก	กลายเป็นกุญแจไขออกไปสู่อิสรภาพทางความคิด	
และการท�างาน 

ท่านประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันลูกโลกสีเขียว	(คุณอานันท์	ปันยารชุน)	 เคยให้ค�าแนะน�าว่า	ควรจะน�าความรู้ 
เหล่านี้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะให้มาก	เช่น	โรงเรียนทั่วประเทศ	หรือชุมชนต่าง ๆ โดยจัดท�าสื่อให้มีความน่าสนใจ	เหมาะสมกับ 
สังคมดิจิทัล	 เด็กในกรุงเทพฯ	 อาจจะไม่คุ้นกับชีวิตชนบท	 หากได้เห็นธรรมชาติที่งดงาม	 เห็นการหากินหาอยู่แบบพื้นบ้าน	 
เห็นความอุตสาหะของเพื่อนร่วมจิตวิญญาณ	 ก็จะท�าให้เกิดความเข้าใจชีวิตดีขึ้น	 และหากเรากระตุ้นไปยังสถาบันการศึกษา 
ที่เป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียว	 ความรู้ที่สะสมมาตลอดสองทศวรรษก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างหลักสูตรการศึกษา	 หลักสูตร 
ท้องถิ่น	เท่ากับเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีเจตคติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาในช่วงทศวรรษแรก	 เราเน้นการช่ืนชม	 ยกย่องคนที่ท�าดี	 ทั้งด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการด�ารงชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หลังจากนั้นเราก็พบว่า	เพียงแค่ชื่นชมยกย่องยังไม่พอ	ต้องจัดการความรู้ด้วย	ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได ้
ในทศวรรษที่สอง	 ดังนั้น	 ในการก้าวไปสู่ทศวรรษที่สาม	ผมหวังว่าสถาบันลูกโลกสีเขียวจะสามารถบริหารจัดการองค์ความรู ้
ที่มีอยู่จ�านวนมากนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ	ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์	การร่วมกับเครือข่าย	ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 
และบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ ที่	ปตท.	มีอยู่	ให้เป้าหมายของโครงการบรรลุผล	ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นความท้าทายข้อหนึ่ง

รางวัลลูกโลกสีเขียวเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์หรือตัวต่อหลาย  ๆ  ชิ้นในภาพใหญ่	 ระยะเวลาสองทศวรรษไม่ถึงกับนานพอ 
ที่จะเห็นภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมด	 แต่ก็เพียงพอท่ีจะท�าให้เห็นว่าเรายังขาดช้ินไหนบ้าง	 หรือสิ่งที่ท�าอยู่เกินกว่ารูปที่เราก�าหนดไว้	
หรือว่ามีตัวต่อซ�้าที่ท�าให้ภาพซ้อนกันมากเกินไป	

เมื่อจัดการตัวต่อต่าง ๆ ให้เข้าที่ในทศวรรษที่สาม	สถาบันลูกโลกสีเขียวและ	ปตท.	จะยังคงสามารถร่วมกันขับเคล่ือนงาน 
เพื่อประโยชน์ของสังคม	ทั้งการส่งเสริมงานอนุรักษ์ธรรมชาติ	การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน	

เม่ือจ๊ิกซอว์ทุกตัวต่อกันเป็นภาพตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ	ผมเชื่อว่าเราจะขับเคลื่อนงานร่วมกันด้วยมีพลังอย่างยั่งยืน

เทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  

(วาระในการด�ารงต�าแหน่ง 10 กันยายน 2558 - 30 สิงหาคม 2561)
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ก้าวสู่ทศวรรษที่สาม 
ด้วยพลังที่เข้มแข็ง 
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

(วาระในการด�ารงต�าแหน่ง 31 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน) 

ผมเป็น	 “คน	ปตท.	 คนหนึ่ง”	 ที่ได้เห็นโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวเติบโตและยืนหยัดในสังคมมาตลอดสองทศวรรษ	 
จากโครงการเล็ก  ๆ  ที่เริ่มต้นด้วยการยกย่อง	 ให้ก�าลังใจแก่คนที่ท�างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 พัฒนามาเป็น 
สถาบันลูกโลกสีเขียว	 เพ่ือจัดการความรู้จากผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี	 และท�าหน้าที่เสริมพลังให้แก่เครือข่ายที่มีอยู่ 
ทั่วประเทศ	 เพราะการให้ก�าลังใจอย่างเดียวไม่พอ	 ต้องส่งเสริมให้ผู้คนในพื้นที่ปฏิบัติการมีความเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ได้ 
ด้วยตนเอง	

ในโอกาสที่เข้ามา	 “รับไม้”	 ต่อจากคุณเทวินทร์	 วงศ์วานิช	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปตท.	 
ท่ีเพิ่งหมดวาระไป	 ผมขอแสดงความชื่นชมช่วงเวลาแห่งการท�างานตลอด	 20	 ปีที่ผ่านมา	 และขอยืนเคียงข้างเครือข่าย 
ลูกโลกสีเขียวทุกท่าน	สู่เส้นทางแห่งความท้าทายในทศวรรษที่สาม

ทุกวันนี้สังคมโลกก้าวมาไกลในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้ชีวิตคน	 แต่ความสะดวกสบาย
หลาย ๆ เรื่องก็ทิ้งผลเสียหายแก่ธรรมชาติ	 นี่เป็นความจริงที่เราต่างตระหนักกันอยู่ทั่วไป	การด�าเนินธุรกิจทุกวันนี้จึงไม่อาจ	
มองแค่รายได้ที่จะได้รับกลับคืนมา	แต่ต้องท�างานอย่างหนักเพื่อหาทางกู้วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทับถมมานาน	รวมทั้ง	
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่รากฐานของประเทศ	ซึง่หมายถงึชุมชนในชนบท	ทัง้นี	้เพราะเราทราบดว่ีาทรพัยากรดนิ	น�า้	ป่า		
ล้วนมีต้นทางมาจากชนบททั้งสิ้น

ส�าหรับ	ปตท.	นั้น	นอกเหนือไปจากภารกิจหลักในเร่ืองการดูแลความม่ันคงทางพลังงานให้เศรษฐกิจของประเทศมีความ
เข้มแข็งแล้ว	สิ่งที่เราไม่มีวันทอดทิ้งคือ	การสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรในการสนับสนุน	ส่งเสริมงานด้านสังคม	ชุมชน	และ
ส่ิงแวดล้อม	น�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา	โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน	3	ด้าน	(3P)	
อย่างสมดุล	อันประกอบด้วย	การท�าธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง	(People)	การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(Planet)	และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและ
ยั่งยืน	(Prosperity)	

ทั้งนี้	ปตท.	จึงพร้อมให้การสนับสนุนสถาบันลูกโลกสีเขียว	ในการเดินหน้าไปพร้อมกับเครือข่ายลูกโลกสีเขียว	สู่ทศวรรษ 
ท่ีสามด้วยพลังที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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สองทศวรรษแห่งการเดินทาง 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	320,696,886	ไร่ 
หรอื 513,115 ตารางกโิลเมตร ในปี 2532 ทีม่กีารประกาศ
ยกเลิกสัมปทานท�าไม้ป่าบกทั่วประเทศ	 มีป่าที่มีการ
สัมปทาน	230,000	ตารางกิโลเมตร	หรือ	143	ล้านไร่	 
(ป่าชายเลนยกเลิกสัมปทานในปี	 2539)	 หลังการ
ประกาศปิดป่า	 พบว่าสภาพป่าเสื่อมโทรมทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ	พื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่	25.62%	

ปี	2537	ประดู่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่	9	จุดเริ่มต้นของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	จ�านวน	 
1	ล้านไร่	ด้วยแนวคิดย่ังยืน		“ปลูกป่าในใจคน”

2537 - 2541

วิกฤติฟองสบู ่แตก	 ท�าให้คนที่ถูกเลิกจ ้างงานราว	 
2	 ล้านคนกลับคืนถิ่น	 รัฐบาลกู ้เงินจากธนาคารโลก 
มาแก้ปัญหาและเกิดกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม	 
(Social	Investment	Fund - SIF)	ที่มีบทบาทสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนทั่วประเทศ	 เป็นต้นทางการท�างาน
ภาคประชาชนจนทุกวันนี้

ปี	2539	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	1	ล้านไร่	ปตท.	เริ่มด�าเนินการ 
และเพือ่เป็นการตามรอยพระราชด�าร	ิ“ปลกูป่าในใจคน”	จงึเกดิการท�างานเชงิ 
ขยายผลในโครงการ	“รางวลัลกูโลกสเีขยีว”	ด้วยความร่วมมอืของผูท้รงคณุวฒุ ิ
ในสาขาต่าง  ๆ  ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน	 นักอนุรักษ์	 นักวิชาการ	 นักเขียน	 
ส่ือมวลชน	เป้าหมายเพ่ือสนับสนุน	ยกย่อง	ให้ก�าลังใจแก่ผู้มีผลงานอนุรักษ	์ 
โดยมีบริษัท	แปลน	โมทิฟ	จ�ากัด	เป็นที่ปรึกษาในช่วงเริ่มต้นโครงการ	

2532

2537

2539

19

ศ.กิตติคุณ	 ดร.สิปปนนท์	 เกตุทัต	 (ขณะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 
การป ิโตรเลียมแห่งประเทศ	 หรือ	 ปตท.	 ในป ัจจุ บัน)	 ได ้ เ รียนเชิญ 
คุณอานันท์	 ป ันยารชุน	 ซึ่งให ้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการตัดสิน 
จึงนับเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ก�าเนิดขึ้น 
ในปี	2542

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชน

ผลงานที่พบในยุคเริ่มแรกเป ็นเรื่องของการต ่อสู ้ 
เพื่อพิทักษ์สิทธิในฐานทรัพยากร	 น�าไปสู่การรวมกลุ่ม
ทางสังคมแบบเฉพาะกิจ	 โดยที่ชาวบ้านรวมตัวกันเอง	
การรวมตัวท�าให้เกิดกฎกติกา	บางแห่งเป็นลายลักษณ์
อักษร	บางแห่งเป็นข้อตกลงที่ไม่ต้องเขียนแต่เห็นชอบ
ร่วมกัน	ก่อเกิดบทบาทและความสามารถของผู้น�ากลุ่ม	 
ที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้น�าด้านการปกครอง	 แต่มีพลัง 
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการท�างาน	 ซึ่งในหลายป ี
ต่อมา	กลายเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม

ในการด�าเนินงาน	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ช่วงแรก  ๆ 
ให้ความส�าคัญกับผลงานที่บริหารจัดการทรัพยากร 
เ พ่ือความมั่นคงทางอาหาร	 และการท�าป่าชุมชน 
เพื่อบ�าบัดความยากจน	 รวมทั้งการรองรับชาวบ้าน 
ที่มุ่งหน้ากลับสู่ชนบทอีกครั้ง	หลังจากได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี	 2540	 พวกเขาได  ้
อาศัยป่าชุมชนยังชีพ

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ถือก�าเนิด 
ในป ี 	 2 542 	 เพื่ อ ถวาย เป ็ น 
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
บรมนาถบพิตร	 เนื่องในโอกาส 
ทีท่รงเจรญิพระชนมาย	ุ72	พรรษา	 
ภายใต้แนวคดิ	“คนอยูไ่ด้	ป่าอยูร่อด	คนกบัป่าผกูพนั	พึง่พงิ	ดแูลปกป้อง	
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน” 	 สัญลักษณ์	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 หมายถึง	 
ความงดงาม	 ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน	 คือความผูกพันของคน	 สัตว์	 
พืช	 ผืนน�้า	 แผ่นดิน	 และท้องฟ้า	 รูปแบบของสัญลักษณ์สื่อถึงต้นอ่อน 
ของพืช	 สีเขียวของสัญลักษณ์	 หมายถึง	 ผืนป่า	 สีน�้าเงิน	 คือ	 ผืนน�้าสีฟ้า	 
หมายถึง	ท้องฟ้า	และสีเหลือง	คือ	แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์

ในปีแรกของงานรางวัลลูกโลกสีเขียวใช้หัวข้อว่า	 “การอนุรักษ์และฟื้นฟ	ู
ทรัพยากรป่าไม้”	โดยใช้ไปถึงปี	2544	

ในปีแรกพิจารณารางวัลฯ	 3	 ประเภทผลงานคือ	 ชุมชน	 บุคคล	 และ 
งานเขียน	 มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง	 11	 รางวัล	 แต่ละผลงานล้วนเป็น	 
“นักคิด”	 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับพื้นที่ 	 สร ้างพลังท่ี 
เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังจวบจนทุกวันนี้	 อาทิ	 “พงศา	 ชูแนม”	 
ผู ้ใช้แนวทาง	 “คนอยู ่  -  ป่ายัง”	 หนุนเสริมชุมชนบริเวณลุ ่มน�้าหลังสวน
ให้เข้มแข็ง	ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน	 หมู ่บ้านชาวสกอร์ท่ีเชียงราย	 
ที่รักษาวิถีชีวิตอิงกับธรรมชาติ	 ส่งผลให้ผู ้น�าชุมชน	 “พะตีปรีชา	 ศิริ”  
ได้รับรางวัลวีรบุรุษผู้รักษาป่า	 (Forest	 Hero)	 ในการประชุมขององค์การ
สหประชาชาติเรื่องป่าไม้ที่เมืองอิสตันบูล	 ประเทศตุรกี	 ในปี	 2556	 และ	 
กลุ ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 	 เจ ้าของแนวคิด	 
“หยุดจับร้อยคอยจับล้าน”	 ที่เป็นต้นแบบการท�างานให้แก่หมู่บ้านประมง 
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของ	จ.ตราด

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ในป ี
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ

2542
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ภาคประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องป่าชุมชนมาตั้งแต ่
ป ี 	 2532	 จากกรณีชาวบ ้านห ้วยแก ้ว 	 ต.แม ่ทา	 
กิ่ง	 อ.แม่ออน	 จ.เชียงใหม่	 รวมกันคัดค้านกลุ่มทุนที ่
เข้ามาเช่าพื้นที่ป่าสาธารณะเพื่อปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ	 
แต่หมดุหมายส�าคญัของภาคประชาชนในการขบัเคลือ่น	 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน	คือปี	 2543	 เมื่อนายอนันต	์ 
ดวงแก้วเรือน	 ผู ้น�าต�าบลแม่ทา	 เป็นตัวแทนภาค 
ประชาชน	อ่านหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ให้สมาชิกรัฐสภาฟัง

นักต่อสู ้เพื่อสิทธิชุมชนเป็นพลังที่โดดเด่นในปีนี้ 	 ทั้ง	 “พ่อปั ๋น	 อินหลี” 
ต�านานนักต่อสู้แห่งบ้านหลวง	 จ.น่าน	 และ	 “พ่ออนันต์	 ดวงแก้วเรือน”	
ผู ้จุดประกายการกฎหมายป่าชุมชนภาคประชาชน	 และการปลดแอก
พืชพันธสัญญา	 พัฒนาเกษตรอินทรีย ์และระบบสหกรณ์ในต�าบล 
แม่ทา	ที่ยังคงเข้มแข็งจนทุกวันนี้

ปีที่	3	มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง	15	รางวัล	ในจ�านวนนี้มี	“รางวัลเกียรติยศ”	
2	 รางวัล	 คือ	 พระครูปราสาทพรหมคุณ	 (หลวงปู่หงษ์)	 จ.สุรินทร์	 
“พระผู้สร้างผืนป่า	รักษาธรรม”	และ	เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน

ปีนี้มีการปรับหัวข้อการพิจารณารางวัลฯ	 เป็น	 “การอนุรักษ์ธรรมชาต	ิ
และทรัพยากรป่า”	 โดยใช้ช่ือหัวข้อนี้จนถึงปี	 2546	 และเพื่อสนับสนุน 
ให้เยาวชนมีส่วนร่วมกว้างขวางข้ึน	 ในปีที่	 4	 จึงเพิ่มผลงาน	 “ประเภท	
ความเรียงเยาวชน”	 กลายเป็น	 5	 ประเภทผลงาน	 มีผลงานท่ีได้รับ 
การยกย่องทั้งหมด	 24	 รางวัล	 โดยผลงานที่ เป ็น	 “พลัง”	 เปล่ียนโลก	 
อีกทั้ ง เป ็นแรงใจที่ ไม ่ เคยหมดแก ่คนรุ ่นหลัง  ๆ  มากว ่า 	 20	 ป ีนี้คือ		
“นายดาบต�ารวจวิชัย	 สุริยุทธ”	 ผู้ปลูกต้นไม้ด้วยสองมือกว่า	 2	 ล้านต้น 
แห่งปรางค์กู่	จ.ศรีสะเกษ

แนวคิดลดการรบกวนป่า
โดยจ�าลองป่ามาไว้ที่บ ้าน
ในรูปของ	 “ป่าครอบครัว”	
เริ่มขยายผล	 เกิดผู ้น�าที่ม ี
บทบาท	 เช ่น 	 “พ ่ อ เล็ ก		
กุดวงค ์แก ้ว”	 ขุนพลทาง

ปัญญาแห่งเทือกเขาภูพาน	 ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอินแปง	 แหล่งเรียนรู้เพื่อการ 
พึ่งตนเองในภาคอีสานตอนบน	แนวคิดการสร้างป่าครอบครัว	ผลิดอกออกผล 
ทั่วแผ่นดินอีสานจนทุกวันนี้

ในปีที่	2	ยังเพ่ิมรางวัล	“ประเภทกลุ่มเยาวชน”	กลายเป็น	4	ประเภทผลงาน 
คือ	 ชุมชน	บุคคล	กลุ่มเยาวชน	และงานเขียน	มีผลงานท่ีได้รับการยกย่อง
ทั้งหมด	11	รางวัล	โดยประเภทงานเขียนไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล

2543

2544

2545

21ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชน

พิษจากฟองสบู่แตกปี	 2540	 เป็นต้นมา	ท�าให้รัฐบาล 
ยอมรับเงื่ อนไขการกู ้ยืมเงินจากองค ์กรการเงิน 
ต่างประเทศ	 ก่อให้เกิดนโยบายกระจายอ�านาจ	 และ 
ปรับปรุงวิถีชีวิตในชนบท	 รวมทั้งกองทุนเพื่อสังคม 
โครงการนี้ ได ้สนับสนุนป่าชุมชนหลายแห่ง	 และ 
มีผลฟื้นระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย	มีการใช้วัฒนธรรม 
ดั้ ง เดิม เป ็น เครื่ องมือในการท�างาน	 และรัฐ เริ่ ม 
ให้ความส�าคัญกับสิทธิของชนพื้นถิ่นในการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ	แนวคิดนี้ขยายผลไปทั่วประเทศ		แต่ประสบความส�าเร็จน้อยมาก
ในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่ล้มลุกคลุกคลานเพราะขาดทักษะและประสบการณ์	
แต่	ชุมชนบ้านท่าพรุ	 - 	บ้านอ่าวท่าเลน	 จ.กระบี่	 เกิดผลสัมฤทธิ์โดย 
สร้างภาคีการท�างานกับท้องถ่ิน	และสร้างกลุ่มอาชีพรองรับการท่องเท่ียว

ปีที	่5	ของงานรางวลัลกูโลกสเีขยีวมผีลงานทีไ่ด้รบัการยกย่องทัง้หมด	21	รางวลั

2547 - 2555

หลายพืน้ทีม่กีารรวมกลุม่กนัท�างานเพือ่เยยีวยาฐานทีพ่ึง่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาของรัฐท่ีไม่เหมาะสม	 มีทั้งการรวมกลุ ่มด้วย
ตนเอง	 การหนุนเสริมจากหน่วยงาน/องค์กร	 พื้นที่ 
ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ความรู้ในการจัดการ	เช่น	งานวิจัย 
เชิงปฏิบัติการมักน�าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เป็นระบบ	 และสร้างความตระหนักในมูลค่าของป่า 
ให้แก่ชุมชน การพิจารณารางวัลปีที่	7	ก�าหนดหัวข้อว่า	“คน	น�า้	ป่า	วถิพีึง่พาและผกูพนั”	 

2546

2547

2548

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว22

ในปีที	่6	ปรบัหวัข้อพจิารณารางวลัฯ	เป็น	“การอนรุกัษ์ธรรมชาต	ิทรพัยากรป่า	
และน�้า”	 มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	 40	 รางวัล	 เป็นปีท่ีมองเห็น 
พัฒนาการของผลงานประเภทกลุ่มเยาวชนซึ่งมีทั้งการส่งเสริมจากโรงเรียน
และการรวมกลุ ่มกันเองในชุมชน	 โดยมีครอบครัวหรือผู ้น�าด้านอนุรักษ์
ในพ้ืนที่ช่วยคนผลักดัน	 เยาวชนนอกระบบโรงเรียนมีบทบาทสูงต่อชุมชน 
และมักเติบโตมาเป็นผู้น�ารุ ่นต่อมา	 เช่น	กลุ่มรักษ์เขาชะเมา	 จ.ระยอง		
กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน	 จ.ราชบุรี	 และกลุ่มเยาวชนคนรักษ์	
ป่าเขาพระทอง	จ.นครศรีธรรมราช
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ระบบการเกษตรเ ชิง เ ด่ียวส ่งผลกระทบเลวร ้าย 
เห็นได้ชัดหลังสถานการณ์ฟองสบู ่แตก	 โดยเฉพาะ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริ เวณพื้นที่ลุ ่ม 
ในภาคเหนือ	ท�าให้เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภายใต ้
การท�างานด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อผสานกับ 
แนวคดิการรกัษาเพือ่เป็นซเูปอร์มาร์เกต็	การท�างานของ 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ในยุคต่อมาจึงให้ความส�าคัญ 
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการด�ารงชีวิต 
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งพิสูจน์ว่าเป็น
แนวทางที่ปลดหนี้สินได้จริง	และท�าให้ชีวิตมีภูมิคุ้มกัน

ชุมชนเริ่มมีการท�างานแบบบูรณาการที่มีหลากหลาย
วัตถุประสงค์	 มิได้เพียงมุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางอาหารอย่างแต่ก่อน	 แต่เชื่อมโยงไปสู่การสร้าง 
สังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่กระจายรายได้	 เช่น	 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 กลุ่มอาชีพที่เชื่อมโยงกับการ 
รักษาป่า	กองทุนที่ใช้ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม	การจัดการ 
ป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ

นอกจากนั้ น ยั ง ได ้ เ พิ่ ม
รางวัลอีก	2	ประเภท	ได้แก่	
“รางวัล	 5	 ปีแห่งความ
ยั่ งยืน” 	 เพื่อให ้ก�าลังใจ 
แก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัล 
มาแล้ว	 5	 ป ีขึ้นไป	 และ

ผลงานอีกประเภทหนึ่งที่เพิ่มเติมในปีนี้คือรางวัล	 ประเภทสื่อมวลชน	
เพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่คนท�างานสื่อด้านสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้งานรางวัลฯ 
ปีที่	 7	 มีทั้งหมด	 7	 ประเภทผลงาน	 โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องท้ังสิ้น	 
41	รางวัล

ปรับหัวข้อการพิจารณา 
รางวลัฯ	เป็น	“วถิพีอเพยีง		
แบ ่งป ัน	 ผูก พัน	 คน	
น�้า	 ป่า”	 หัวข้อดังกล่าว 
ใช้จนถึงปีที่ 	 9	 ของการ 
ด�าเนินงาน

ปีนี้มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	38	รางวัล	คณะกรรมการเริ่มให ้
ความสนใจการท�างานของชุมชนในเมือง	 ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ป่า	 แต่เป็นพลัง 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในเมืองตามบริบทของพื้นที่	 เช่น	 ชุมชนวัด	

อมรทายิการาม	กรุงเทพฯ		
เ ป็ น ชุ ม ช น ริ ม ค ล อ ง 
บางกอกน้อย	 การท�างาน 
ของชุมชนในเมืองท� าให ้ 
เกิดการปรับปรุงเกณฑ์การ 
พิจารณาผลงานประเภท 
ชุ ม ช น 	 ท� า ใ ห ้ มี ชุ ม ช น 
ในเมืองที่เป็นแบบอย่างใน 
การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมขึ้นจนถึงปัจจุบัน

2549

23

ยังคงท�างานอย่างเข้มแข็ง	 มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีสามารถ 
เป็นองค์ความรู้	 ต่อมาในปี	 2556	 เปล่ียนชื่อเป็นรางวัล	 “สิปปนนท์	 เกตุทัต	 
รางวัลแห่งความยั่งยืน”	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการจากไปของ	 ศ.กิตติคุณ	 
ดร.สิปปนนท์	 เกตุทัต	 ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ	และสอดคล้องกับการพิจารณา 
ผลงานในสภาพความจริงที่มีระยะเวลามากกว่า	5	ปี

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชน

งานรางวัลฯ	ปีที่	9	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	48	รางวัล	และรางวัล 
ลูกโลกสีเขียว	 เริ่มเบนความสนใจเรื่องการท�างานเชิงเครือข่าย	 ทั้งรูปแบบ 
เครือข่ายเชิงพื้นที่ 	 เชิงประเด็น	 และเชิงสังคม	 เช่น	 เครือข่ายชุมชน	
เทศบาลต�าบลปริก	 จ.สงขลา	 ที่จับมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ 
เพื่อวิจัยเรื่องขยะ	 น�ามาสู่การสร้างเครือข่ายเพ่ือดูแลลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	
และการสร้างป่าชุมชนในชานเมือง	 และ	ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอ�าเภอ
นาโยง	 จ.ตรัง	 ที่ขยายเครือข่ายการดูแลป่าสาคูไปยังกลุ่มเยาวชนและ 
กลุ่มสตรี	ท�าให้สาคูฟื้นคืนชีวิต

ไม่เพียงผลงานประเภทชุมชนที่พบว่าเริ่มเห็นการท�างานแบบ	“จัดการร่วม”	
(Co-Management)	 ในผลงานประเภทบุคคลก็พบว่ามีลักษณะการท�างาน
เชิงบูรณาการสูง	 มีการสร้างภาคีความร่วมมือหลายระดับ	 ทั้งในชุมชน	 
ท้องถิ่น	 จังหวัด	 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการท�างานด้านส่ิงแวดล้อมที่ 
ต้องมีเครือข่าย	จึงจะไปถึงเป้าหมาย

“ หนึ่ ง ท ศ ว ร ร ษ ร า ง วั ล ลู ก โ ล ก สี เ ขี ย ว ”	 
เพ่ิมภารกิจในการท�างาน	นอกเหนือจากการ
ยกย่อง	เชิดชู	ให้ก�าลังใจแก่ผู้มีผลงานอนุรักษ์	
ก่อเกิด	“สถาบันลูกโลกสีเขียว”	ด้วยภารกิจ	 
4	 ประการคือ	 (1) 	 การพิจารณารางวัล 
ลูกโลกสีเขียว	(2)	การพัฒนาองค์ความรู้และ 
จรรโลงวัฒนธรรม	 (3)	 การพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่าย	(4)	การขับเคล่ือนงานทางสังคม

ในปีนี้ปรับหัวข้อรางวัลฯ	 เป็น	 “วิถีพอเพียง	 แบ่งปัน	 ผูกพัน	 ดิน	 น�้า	 ป่า”	 เป็นหัวข้อที่ใช้ตลอดจนถึงปีแห่งสองทศวรรษ 
 พ.ศ. 2561	ในปีที่	10	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	49	รางวัล

2550
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ในปีที่	11	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	54	รางวัล 
ในจ�านวนนี้ เป ็นรางวัลพิเศษ	 1	 รางวัลที่มอบให้แก 	่	
หน่วยอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้ห้วยแม่พรกิ	จ.ล�าปาง

งานรางวัลฯ	ปีที่	12	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	43	รางวัล	
ในปีนี้มีการแบ่งประเภทความเรียงเยาวชนออกเป็นสองช่วงอายุ	
คือ	อายุไม่เกิน	15	ปี	กับอายุ	16 - 25	ปี

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ	สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี พ.ศ. 2554	จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี

ปีที่	13	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	43	รางวัล

ในปีที่	 14	 การสร้างเครือข่ายในระดับโรงเรียนส่งผลให้มีการส่ง 
ผลงานความเรียงเยาวชนเข้าสู่การพิจารณามากกว่า	300	ผลงาน	 
ท�าให้ปีนี้มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	 61	 รางวัล	 โดยเป็น 
ประเภทความเรียงเยาวชน	 24	 รางวัล	 และผลงานประเภท 
สื่อมวลชนก็เริ่มมีพัฒนาการ	 โดยมอบรางวัลให้แก่กลุ่มผู้สร้าง	 
คลิป	Infographic	รู้สู้!	Flood	ที่ให้ความรู้และการแก้ปัญหาในช่วง 
มหาอุทกภัยปี	 2554	 โดยเผยแพร่ทาง	 YouTube	 มียอดวิวกว่า 
ล้านครั้ง

2552

2553

2554

2555
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ชุมชน

กระบวนทัศน์ของชุมชนเปลี่ยนไป	 โดยขยายวิธีการ
ท�างานจากพื้นท่ีหน่ึงไปสู ่ระดับภูมิประเทศ	 ระดับ 
ภูมิทัศน์	 มีความเช่ือมโยงจากป่าไปสู่พื้นที่สาธารณะ
มากขึ้น	เช่น	แม่น�้า	คลอง	บึง	ชายฝั่ง	หรือต้นน�้า	เรียกว่า
ท�างานในระดับแลนด์สเคป	(Landscape)	สอดคล้อง
กับแนวคิดของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ในปีที่ 	 15	 มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	 56	 รางวัล	 และในปีน้ี 
ผลงานประเภท	“รางวัล	5	ปีแห่งความย่ังยืน”	เปล่ียนเป็น	รางวัล	“สิปปนนท์		
เกตุทัต	รางวัลแห่งความยั่งยืน” 

ในปีที่ 	 16	 มีผลงานที่ได ้รับการยกย่องทั้งหมด	 53	 รางวัล	 ในช่วงน้ี 
เริ่มเห็นการท�างานที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการในระดับภูมิประเทศ	หรือ 
ระดับแลนด์สเคป	 เช่น	 เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้า	
ต�าบลห้วยปูลิง	 จ.แม่ฮ่องสอน	 ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขตอนุรักษ์	 สมาชิก
เครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นปกาเกอะญอ	 ร่วมกันก�าหนดรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและฟื ้นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู ่บ้านในการสร้างอาชีพ 
เพ่ืออยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งกับรัฐ

2558 - 2559

2556 - 2559

สองทศวรรษแห่งการเดินทาง	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 โดยในพิธีมอบรางวัล 
ครั้งที่	18	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	38	รางวัล

2560 - 2561

ด ้วยภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการพิจารณารางวัลประกวดฯ	 
คณะกรรมการสถาบันฯ	 จึงมีข้อสรุปว่าควรปรับระยะเวลาการลงพื้นท่ีเพื่อ 

พิจารณาผลงานให้มากกว่าเดิม	ส่งผลให้เกิดช่วงเวลาการมอบรางวัลเป็น	 
2	ปีต่อครั้ง	 การประกวดในปีที่	 17	 จึงอยู่ระหว่างปี	 2558 - 2559	 โดยมี 
ผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งหมด	45	รางวัล

พืน้ทีต้่นแบบแทบทกุแห่งมแีนวทางปรบัการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน	 เช่น	 การสร้างความรู้ให้สังคมเข้าใจเรื่องระบบ 
ไร ่หมุนเวียน	 การปลูกพืชแทรกกับป่า	 ไม ่ขยาย 
ที่ท�ากินเพิ่ม	 การสร้างกติกาที่ยอมรับร่วมกันในเรื่อง	
“โฉนดชุมชน”	 ที่เน ้นการแบ่งปันประโยชน์ร ่วมกัน
และป้องกันการขายที่ดินให้แก่คนภายนอก	 การใช้ 
ประโยชน์จากป่าทีเ่สือ่มโทรมมาก ๆ ด้วยระบบ	“นารวม”	 
ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วย	 เกิดตลาดสินค้าชุมชนใน 
รูปแบบใหม่

มีการขยายการท�างานออกไปนอกเขตของหมู ่บ้าน	 
ด้วยการสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษา 
ทรัพยากร	 และเครือข ่ายเชิง เป ้าหมายซึ่ งไม ่ได  ้
เชื่อมโยงด้วยพื้นที่แต่มีเป้าหมายร่วมกัน	

ชุมชนมีการปรับตัวเข้ากับโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง	 
และมีผลกระทบหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว	 เช่น	 ความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	 ผลกระทบจากจ�านวน 
ประชากรที่เพิ่มขึ้น	 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
ในระดับนานาชาติส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน�้า	 
เช่น	 แม่น�้าโขง	 แม่น�้าสาละวิน	 การเปิดประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อภาคการเกษตร	ฯลฯ	

ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้	 เกือบทุกแห่งตระหนักว่ายากที่จะ
ประสบความส�าเร็จในการท�างานโดยล�าพัง	 จึงมีการ
แสวงหาหุ้นส่วน	ภาคี	พันธมิตร	(Partnership)	มากขึ้น 
อาศัยหลักการกระจายอ�านาจการปกครอง	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเรียนรู้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 
(ฉบับ  พ.ศ.  2550	 และ	 2560)	 ที่ให้ความส�าคัญเรื่อง 
สิทธิชุมชน	 อาจกล่าวได้ว่า	 สังคมชนบทไทยมองการ 
จัดการป่าแบบจัดการร่วม	(Co-Management)	มากขึ้น 
เพื่อก้าวไปสู่โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในหลาย  ๆ ด้าน	

2556

2557

2558

2560
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การเดินทางสองทศวรรษ 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” 











ทุกครั้งที่ฉันมองทะเลเวิ้งว้างข้างหน้า	ฉันชอบมองไปที่ขอบฟ้าไกลสุดสายตา

พวกเรา	“ตามหา”	ป่าชุมชนปีแล้วปีเล่า	เรามองห้วงนํ้าลึกนี้เฉกเช่นป่าชุมชนที่รวมสรรพสิ่งมีชีวิตที่ตามองไม่เห็นไว้มากมาย	 
คลืน่ทะเลทยอยกระทบฝ่ังแต่ละครัง้กม็ไิด้มแีต่น้ํา	แต่นาํพาอาหารมาอนบุาลลูกสัตว์	หอย	ป	ูปลา	หลายชนดิ	พร้อมมีเรือ่งราวต่าง ๆ 
มาเล่าขาน

ป่าชุมชนไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	 ไม่ว่ารวยหรือจน	ถึงเวลาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในชาติ	พวกเขากลับไป 
พึ่งพิงป่า	จนหลายคนฟื้นตัวเองขึ้นใหม่ได้	“ลุงตี๋”2	ที่ตราดเคยบอกพวกเราว่า...กะปินํ้าปลาผมได้จากป่าชุมชนนี่เอง

แม้ป่าชุมชนไทยไม่มีกฎหมายสนับสนุน	แต่คนไทยก็กระตือรือร้นรักษาป่าของท้องถิ่นไว้ไม่แพ้ชาติอื่นใด
ป่าชุมชนรุ่นแรก	รัฐมักยอมให้ทําในป่าเสื่อมโทรม	ตลอด	20	ปีที่พวกเราเฝ้าดูป่าชุมชนไทยหลาย ๆ แห่ง	วันนี้พวกเราพบว่า

ป่าหนาแน่นขึ้นมาก	 โชคดีที่ภูมิอากาศไม่ได้รุนแรงเกินไป	ทรัพยากรป่าไม้ของไทยฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว	 ป่าชุมชนจึงได้รับการจัดการ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้น	และสะท้อนถึงการจัดการป่าไม้ที่แตกต่างจากในอดีต	ซึ่งมุ่งเพียงประโยชน์จากเนื้อไม้

ชุมชนยังเน้นถึงความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ	 เร่ืองของป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้	 (Non-Timber	 Forest	 Products)	 และ 
ทีส่าํคญัมากทีส่ดุคอืเรือ่งอาหาร	ซึง่ฟ้ืนฟไูด้เรว็ในสภาพสิง่แวดล้อมไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณชายฝ่ังทะเล	ชมุชนใช้กลวธิทีาง
ศาสนาปล่อยให้ป่าฟ้ืนตวัเอง	โดยการบวชป่า	การสบืชะตาแม่นํา้	ช่วยกนัสร้างกฎหมูบ้่านทีไ่ม่ตอแยป่าจนป่าฟ้ืนตวัเอง	แม้บางแห่ง
ช่วยกันปลูกป่าใหม่	แต่ต่อมาพืชถิ่นเดิมกลับฟื้นคืนบดบังจนมองไม่เห็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็มี

เพือ่ก้าวให้ถงึดวงดาว	มชีมุชนทีท่าํการวจิยัด้วยตนเองโดยใช้วธิวีทิยาศาสตร์เพิม่พนูผลผลิตจากป่า	และเพือ่ใช้เป็นพลงัเปลีย่น
นโยบายภาครัฐ

เมื่อลงพื้นที่	 กรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวพยายามดูวิธีจัดการของชุมชนผ่านองค์ประกอบในหลากหลายมิติ	 ตั้งแต่ 
การเปลีย่นแปลงทรพัยากรชวีภาพ/กายภาพ	(Biophysical	Change)	จนถงึการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	(Social	Change)	และจาก 

สองทศวรรษแห่งการเดินทาง 

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์  

วันเพ็ญ เพชรคง
1

1			ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ์	ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	(รีคอฟ)	และกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

			วันเพ็ญ	เพชรคง	เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาเครือข่ายอาวุโส	สถาบันลูกโลกสีเขียว
2			ชาวบ้านในตําบลนํ้าเชี่ยว	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	ผู้อาสาช่วยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	เก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการศึกษาโครงการ	Thailand	Outreach	 

				ในปี	2535 - 2536
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วิถีจัดการบนฐานทางวิทยาศาสตร์	 (Science-Based)	ไปสู่ฐานทางสถาบันความเชื่อและจารีต	 (Institution-Based)	การผันแปร
จากองค์ประกอบหนึ่งสู่อีกองค์ประกอบหนึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า	“สเปกตรัม”	(Spectrum)	

การเปลี่ยนแปลงตลอด	20	ปี	ดูแล้วดุจคลื่นที่ทยอยเข้ากระทบฝั่ง

กําเนิด	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ในปี	 2542	 เน้นการยกย่องให้กําลังใจแก่ผู้รักษาป่า	 ป่าชุมชนยุคแรกทางการสนับสนุนให้ทํา 
ในบริเวณป่าเสื่อมโทรม	เน้นปลูกต้นไม้	แต่มีหลายชุมชนที่รักษาป่าในบริเวณป่าทึบหรือป่าแก่	(Old	Growth)	อยู่ก่อนแล้ว

การทําป่าชุมชนของชาวบ้านมีมากกว่าการปลูกป่า	กอปรกับโลกในขณะนั้นให้ความสนใจเร่ืองการแก้ปัญหาความยากจน	
เราจึงเบนความสนใจไปสู่การดํารงชีวิตของชุมชน	 (Livelihoods)	 ชุมชนหลายแห่งเร่ิมสนใจการพัฒนาวิถีชีวิตไปสู่ความยั่งยืน	 
ต้องการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	 ยุคนี้ชุมชนออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะว่าป่าของเขาคือ	 
ซูเปอร์มาร์เก็ต	ตู้กับข้าวสีเขียว	มีการจัดทํากองทุนในหมู่บ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ	เช่น	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

ในปีที่กําเนิดรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นช่วงเวลาที่มีการระบุว่า	2	ใน	3	ของจํานวนประชากรที่ลําบากยากจนที่สุดในโลกอยู่ใน 
เอเชียและอยู่รอบประเทศไทย	เราเองมีหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา	ความยากจนนั้นเกิดจากการทําลาย

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

รักษาป่า แก้ปัญหาความยากจน

คลื่นลูกที่หนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ชีวภาพกายภาพ 

(Biophysical Change)

การเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม 

(Social Change)

ฐานทางสถาบัน 
ความเชื่อ/จารีด 

(Institution-Based)

ฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ 

(Scientific-Based)
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ฐานทรัพยากร	 และจากโครงการพัฒนาที่ซ้ําเติมคนชนบทให้
ลาํบากยากเขญ็มากขึน้	ดงัที	่Michael	Dove	(1993)	เคยกล่าวว่า  
“ไม่ใช่พูดแต่เพียงความยากจนท�าให้เกิดการท�าลายป่า แต ่
การท�าลายป่าท�าให้เกิดความยากจน”

การส่งเสริมทําป่าชุมชนจึงมุ ่งช่วยบําบัดความยากจน 
มากข้ึน	ซํา้ร้ายจากวิกฤติการณ์ทางการเงนิในปี	2540	(ต้มยาํกุง้)	
ทําให้ชาวบ้านที่ไปรับจ้างนอกพื้นที่ไม่มีงานทํา	จึงมุ่งหน้ากลับสู ่
ชนบทอีกครั้ง	 เขาได้อาศัยป่าชุมชนยังชีพ	 เช่น	 ชุมชนรอบป่า 
เขาราวเทยีนทอง	อ.เนนิขาม	จ.ชยันาท	ชาวบ้านกลบัไปหาหน่อไม้	 
ไผ่รวกขาย	 เก็บหน่อไม้จนป่าโทรมลงไปอีก	ก่อนหน้านี้ป่าได้รับ 
ผลกระทบจากการสมัปทานทาํไม้ฟืนและไม้ซงุ	ชมุชนได้ปรับตวั 
สร้างกฎกติกาการเก็บหาหน่อไม้ขึ้นใหม่คือ	ประกาศให้มีการ	
“ปิดฤดู” การเก็บหาหน่อไม้ เริ่มปิดในวันใดวันหนึ่งปลายเดือน
กันยายน - ตุลาคม โดยจัดเวทีประชุมร่วมกันทุกหมู่บ้านรอบป่า
พิจารณาจากดินฟ้าอากาศว่าควรปิดในวันใด 

หน่อที่เกิดใหม่หลังวันปิดป่าจะปล่อยให้เป็นลําเล้ียงกอ 
ในปีถัดไป	การควบคุมวิธีการเก็บหาหน่อไม้โดยปิดฤดูเก็บหานี้ 
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก	ต่อมาได้ขยายไปสู่ชุมชนจังหวัดใกล้เคียง 
ในภาคกลางและตะวันตก	 เช่น	 นครสวรรค์	 กาญจนบุรี	 และ 
กระจายไปในชุมชนทางภาคเหนือที่มีการพัฒนาวิธีเก็บหน่อไม้ 
ไผ่หกทีบ้่านห้วยหนิลาดใน	จ.เชยีงราย	เนือ่งจากไผ่หกมลีกัษณะ 
ทางชีววิทยาต่างจากไผ่รวก	คือปีหนึ่งจะออกหน่อเพียง	 6	หน่อ 
เท่านั้น	 โดยอนุญาตให้เก็บหน่อ	 2	 คู่แรก	 เหลือหน่อคู่สุดท้าย 
ไว้เป็นลําเลี้ยงกอในปีถัดไป

การปิดฤดูการเก็บหาจากป่าบก	พัฒนาไปสู่การ	“ปิดอ่าว”	
ในการทําประมงหลาย ๆ แห่ง	จัดเป็นความรู้ทางนิเวศวิทยาของ
ท้องถิน่	(Local	Ecological	Knowledge)	ทีไ่ม่เกบ็หาพืชหรือสัตว์	
ในฤดูการแพร่พันธุ์

เครือข่ายชมุชนป่าเขาราวเทียนทอง อ.เนินขาม จ.ชยันาท

รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2551

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

สภาพปัญหา
•	 ชาวบ้านบุกเบิกจับจองที่ ดินในป่า	 ตัดไม้ท�าฟืน 

เผาถ่านขาย	ไม่มีการดูแลป่า	ท�าให้เกิดไฟไหม้ทุกปี

•	 พิษ	 “ต้มย�ากุ้ง”	 ในปี	 2540	ท�าให้โรงงานหลายแห่ง
ปิดตัว	 ชาวบ้านกลับมาบ้าน	 แต่พื้นที่เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน	ท�าให้ต้องหาของป่า 
เป็นรายได้	 โดยเฉพาะไผ่รวก	 เห็ดโคน	 และน�้าผึ้ง	 
โดยกลุ่มแม่บ้านเป็นแกนน�า	 ต่อมามีการตั้งโรงงาน 
แปรรูปหน่อไม้

การพลิกฟื้น
•	 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์	 จังหวัดชัยนาท	และศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	 
เพื่อคนกับป่า	 เข้ามาช่วยเรื่องการจัดการป่าชุมชน	 
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากป่า

•	 ท�าแนวกันไฟ	ดับไฟป่า	ปลูกต้นไม้เสริม	จัดท�าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ	3	กม.	มีสถานีเรียนรู้	10	จุด

•	 สร้าง	Food	Bank	ด้วยการปลูกพืชอาหารในพื้นที่ว่าง
และสร้างนวัตกรรมการบริหารป่า	 ด้วยการก�าหนด
ช่วงเวลาเก็บหน่อไม้ในป่ารวก	 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม

•	 มีกติกาการเก็บหน่อไม้	 แต่ละคนไม่เก็บหน่อซ�้ากอกัน
แต่ละกอเก็บเพียง	3	ใน	4	และ	“ปิดป่า”	ในช่วงเดือน
กันยายน	หรือต้นตุลาคม

•	 ขยายการท�างานไปยงัชมุชนใกล้เคยีง	สร้าง	“เครอืข่าย
ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง”	จัดประชุมสัญจร	จัดผ้าป่า
ระดมทุนท�ากิจกรรม

•	 แนวคิดเรื่องการปิดช่วงการหาหน่อไม้	 กลายเป็น 
แบบอย่างให้ป่าชุมชนหลายป่าในภาคเหนือตอนล่าง

พื้นที่อนุรักษ์
•	 ป่าชุมชน	 993	 ไร่	 และช่วยดูแลป่าสงวน	 22,000	 ไร่

ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง
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พษิจากฟองสบูแ่ตกในยคุต้มยาํกุง้	(ปี	2540)	ทาํให้รฐับาล 
ยอมรับเง่ือนไขการกู ้ยืมเงินจากองค์กรการเงินต่างประเทศ 
หลายอย่าง	อาท	ิลดขนาดขององค์กรภาครัฐ	ใช้นโยบายกระจาย 
อํานาจ	 และปรับปรุงวิถีชีวิตในชนบท	 จนเกิดกองทุนเพื่อ 
การลงทุนทางสังคม	 (SIF)	 จากธนาคารโลก	 โครงการนี้ได  ้
สนับสนุนป่าชุมชนหลายแห่ง	 เช่น	บ้านเปร็ดใน	ต.ห้วงน้ําขาว	 
อ.เมืองฯ	 จ.ตราด	 และบ้านมอสวรรค์	 ต.แม่เล่ย์	 อ.แม่วงก์	 
จ.นครสวรรค์	 ที่ทําโครงการเพื่อขอทําประปาภูเขา	 ตลอดจน 
การทําประมงพื้นบ้านในหลายชุมชน

ในระบบนิเวศชายฝั ่งทะเลไทย	 ทรัพยากรฟื ้นตัวเร็ว	
โครงการป่าชายเลนที่บ้านเปร็ดในก็เช่นเดียวกัน	จากผลกระทบ 
การทํานากุ้งของนายทุน	 เม่ือชุมชนฟื้นป่า	ต้นโปรงก็เกิดขึ้นเอง 
ตามธรรมชาต	ิโดยฝักถกูนํา้ทะเลพดัพามา	ความหลากหลายทาง 
ชวีภาพกลบัคนืมาอกีครัง้	เมือ่ป่าชายเลนฟ้ืนตวั	ชมุชนได้พฒันา 
วิธีจัดการปูแสมด้วยกลยุทธ์	 “หยุดจับร้อย	คอยจับล้าน”	หยุด 
การจับในช่วงที่ปูแสมวางไข่	ในช่วงนํ้าโต	ขึ้นและแรม	4 - 6	คํ่า	 
ในเดือนตุลาคม	วิธีการนี้ได้พัฒนาใช้กับป่าชุมชนอีกหลายพื้นที ่
ใน	 จ.ตราด	 และต่อมาในจังหวัดอื่น	 รวมทั้งบริเวณที่ไม่ใช  ่
ป่าชายเลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“รางวลัลูกโลกสีเขียว”	ยกย่องชุมชนทีอ่นรุกัษ์ป่า	แม้อยูใ่กล้ 
หรือในเขตอนุรักษ์	 เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังดํารงอยู่ในผู้คนที่มาจาก 
ชนเผ่าและชนท้องถิ่น

ต่อมา	รัฐยอมรับสิทธิของชนเผ่าและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
ในการปกป้องทรพัยากรธรรมชาต	ิโดยมปีฏญิญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิทธิของปวงชนท้องถิ่นดั้งเดิม	(UN	Declaration	on	the	 
Rights	of	Indigenous	Peoples	หรือ	UNDRIP)3	ซึง่ผ่านทีป่ระชมุ 
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต	ิเมือ่วนัที	่13	กนัยายน	พ.ศ.	2550

กลุม่อนรุกัษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปรด็ใน  

ต.ห้วงนำ้ขาว อ.เมอืงฯ จ.ตราด

รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2542

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2548

สภาพปัญหา
•	 ปี	 2484	 รัฐบาลประกาศพ้ืนที่สัมปทานป่าชายเลนทับ

พื้นที่ป่าของชุมชน	 ระยะแรกชาวบ้านไม่ทราบขอบเขต
สัมปทาน

•	 ชาวบ้านน�ากลุ ่มต่อต้านการลักลอบตัดไม้เกินแนว 
เขตสัมปทาน	 ล�้ามาในเขตป่าของชุมชน	 ยื่นหนังสือให้ 
ทางราชการเปิดเผยข้อมูลแนวเขตพื้นทีป่่าสัมปทานและ 
ตรวจสอบ	แต่ราชการมิได้ด�าเนินการ

•	 เม่ือหมดยุคสัมปทานยังมีคนลักตัดไม้ในป่าเพื่อใช  ้
ในการเกษตรและเผาถ่าน

•	 บริษัทสัมปทานส่งผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเข้ามาพูดคุยกับ
ชาวบ้าน	 เสนอโครงการพัฒนาป่าชายเลนแบบยั่งยืน
โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว	และจะแบ่ง
พืน้ทีจ่�านวนหนึง่ในโครงการให้เป็นพ้ืนทีท่�ากนิของชมุชน	 
ชาวบ้านหลงเชือ่และลงชือ่สนบัสนนุ	แต่พบว่าเป็นการขดุ
คันกั้นน�้าเค็ม	ถางพื้นที่บริเวณคลอง	7	เพื่อท�าเป็นนากุ้ง

•	 ปัญหาเรอือวนรนุอวนลากเข้ามาในบรเิวณคลอง	ท�าลาย
ต้นไม้และแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า

การพลิกฟื้น
•	 ชาวบ้านต่อสู้	 2	 ทาง	 คือรวมตัวกันต่อต้านและขับไล่

นายทุนซึ่งมีการต่อสู้รุนแรง	และท�าหนังสือถึง	กท.	และ
ส.ส.ตราด	จนถงึเดินขบวนขบัไล่ผูว่้าราชการจงัหวดัตราด	
จนต้องลาออก

•	 ประสานความร่วมมือไปยังทหารให้ช่วยระเบิดประตูน�้า
ในนากุง้	เพ่ือป้องกนัการกลบัมาของนายทนุและเปิดทาง
ให้น�าทะเลขึ้น - ลง

•	 SIF	 อนุมัติ เงินทุนรักษาป่า	 เสริมบทบาทสตรีผ ่าน 
กลุ่มอาชีพ	(แปรรูปอาหาร)

3	 ปฏญิญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธิของปวงชนท้องถิน่ดัง้เดมิ	(UN	Declaration 

on	 the	 Rights	 of	 Indigenous	 Peoples)	 ที่ผ่านโดยสมัชชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติ	 ระหว่างสมัยประชุมที่	 62	 สหประชาชาติอธิบายว่า	 

เปน็มาตรฐานสาํคญัในการปฏบิตัติอ่ปวงชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	ซึง่จะเปน็เครือ่งมอื 

สําคัญมุ่งสู่การกําจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อปวงชนท้องถิ่นด้ังเดิมกว่า	

370	 ล้านคนของโลกอย่างไม่ต้องสงสัย	 และช่วยพวกเขาในการต่อสู้กับ 

การเลือกปฏิบัติและการถูกเบียดตกขอบ	 (Marginalization)	 ปฏิญญาฯ	 

ดังกล่าวใช้เวลาจัดทํานานถึง	 25	ปี	 โดยเริ่มตั้งแต่ปี	 2525	 เพ่ือแก้ไขปัญหา 

การเลือกปฏิบัติที่ปวงชนท้องถิ่นดั้งเดิมเผชิญ

รักษาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น

คลื่นลูกที่สอง
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กระบวนทัศน์ของชุมชนเปลี่ยนไป	 โดยขยายวิธีการทํางานจากที่ใดที่หนึ่ง	 (Site)	 ไปสู่ภูมิประเทศ	 ระดับภูมิทัศน์	 หรือพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น	 เช่น	 จากพื้นที่ป่าผืนหนึ่ง	 สู่การทํางานเชื่อมโยงกับแม่น้ํา	 คลอง	บึง	 ชายฝั่ง	 หรือต้นน้ํา	 ที่เรียกว่า	ท�างาน	
ในระดับแลนด์สเคป	 (Landscape)	 จากป่าต้นนํ้าถึงป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล	3,000	 เมตร	 (เขตทะเลหน้าบ้าน)	 สร้างพื้นที่
อนุรักษ์	(วังมัจฉา)	ในแม่นํ้า	และทะเลสาบ	(สงขลา)	ขนาดใหญ่

จากแนวคิดของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน4	 ชุมชนให้ความสนใจการบริหารจัดการทรัพยากร	 ที่มีตัวชี้วัดไปสู่
ความยั่งยืน	ประกอบกับแนวปรัชญาชีวิตพอเพียง	ซึ่งทําให้วิธีการจัดการทรัพยากรมีพลังมากขึ้น	

ในคลื่นลูกที่สามนี้	 ชุมชนมองเห็นว่าจําเป็นต้องขยายการทํางานออกไปนอกเขตของหมู่บ้านตนเองไปสู่ตําบลอื่น	 หรือแม้ 
ข้ามเขตแดนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

มีการปรับยุทธศาสตร์การทํางานใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป	 ขับเคล่ือนโดยวิธีการที่ปรับปรุงอยู่เสมอ	 (Adaptive	
Management)	โดยใช้หลักการเรียนรู้	(Learning	by	Doing)

เราพบว่าชุมชนทาํงานแบบบรูณาการมากขึน้ด้วย	โดยทาํเพือ่หลากหลายวตัถปุระสงค์	(Multiple	Uses)	อาท	ิเพือ่การจดัการ
นํ้า	เลี้ยงสัตว์	การประมง	เลี้ยงผึ้ง	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	และพัฒนาวิธีการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่

บางชุมชนมีการเตรียมความพร้อมด้วยตัวเอง	 โดยการสร้างทุนทางสังคมและทุนทางมนุษย์	แล้วนําสองทุนนี้มาเปลี่ยนเป็น 
ทุนทางธรรมชาติ	โดยการทําความเข้าใจในภูมิทัศน์ที่ตนพึ่งพิง	ดํารงชีวิตและรักษาถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต	(Habitats)	ในพื้นที่ที่ตน 
ดูแลรักษา	ทําความเข้าใจกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือระบบนิเวศต่าง ๆ ในภูมิทัศน์

4	 สหประชาชาตกิาํหนดเปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ	(Millennium	Development	Goals - MDGs)	ซึง่สิน้สดุลงในปี	2558	จงึเริม่กระบวนทศันใ์หม่	เปา้หมาย 

คือ	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	(Sustainable	Development	Goals - SDGs)	เรียกการปรับกระบวนทัศน์นี้ว่า	From	MDGs	to	SDGs	เป็น	Global	Goals	ที่มีเป้าหมาย	 

17	เรื่อง	(ข้อมูลเพิ่มเติม	http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/)

เราไม่รูแ้น่ชัดนกัว่า	ชมุชนจะปรบัตวัอย่างไรกบัโลกทีก่าํลงัเปลีย่นแปลง	และการขยายสเกลหรือเขตการทาํงานในภมูปิระเทศ
ที่อาจจะเผชิญกับอํานาจ	 (Power)	 มากขึ้น	 แต่ชุมชนเกือบทุกแห่งเห็นว่า	 การทํางานส่ิงแวดล้อมยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
จะประสบความสําเร็จโดยลําพังตนเอง	จึงมีการแสวงหาหุ้นส่วน	ภาคี	พันธมิตร	(Partnership)	มากขึ้น	โดยอาศัยหลักการกระจาย 
อํานาจการปกครอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเรียนรู้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	(ฉบับ พ.ศ. 2550	และ	2560)	ที่ให้ความสําคัญ 
เรื่องสิทธิชุมชน

อาจกล่าวได้ว่า	 สังคมชนบทไทยมองการจัดการป่าแบบจัดการร่วม	 (Co-Management)	มากข้ึน	 ซ่ึงน่าจะมีการนําเรื่อง 
ดังกล่าวเข้ามาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในวันข้างหน้า	 มีหลายเร่ืองที่เกิดข้ึนแล้ว	 แต่จะมีสถานะต่อไปแบบไหน	 เรายัง 
ไม่แน่ชัด	เช่น	การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	(Climate	Change)	เรื่องเพศ	(Gender)	การดํารงชีวิต	(Livelihoods)	ความยั่งยืนของ 
สถาบันท้องถิ่น	 การขยายเศรษฐกิจภูมิภาคแบบใหม่	 การจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ	 (PES  - Payments	 for	 Ecosystem	 
Services)	เรดด์พลัส	(REDD+) คาร์บอนเครดิต	เป็นต้น	การทํางานในวันข้างหน้าจะซับซ้อนมากขึ้น

เป้าหมายที่หลากหลาย (Diversity)

คลื่นลูกที่สาม

สู่โลกที่เปลี่ยนแปลง

คลื่นลูกที่สี่
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วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะสะท้อนว่า	 ชุมชนมองว่า	 “กิจกรรม”	 ใดมีความเหมาะสม	มิใช่มองว่า 

รูปแบบการจัดการนั้นดีที่สุด	 เพราะแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 วัฒนธรรม	 และสังคม	 
รูปกิจกรรมเหล่านี้มีหลากหลาย	ได้แก่
•	 การฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและอาหาร	(Restoration	of	Biodiversities	and	Food	Resources)
•	 การเก็บผลผลิตจากป่าและความมั่นคงทางอาหาร	(Sustainable	Livelihoods	and	Food	Security)
•	 การอนุรักษ์ป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์	(Conservation)	เช่น	ภูเขาหินปูน	พันธุกรรมพืช	สัตว์ป่า	สมุนไพร
•	 การอนุรักษ์ดินและน�้า	(Water	and	Soil	Protection)
•	 การศึกษาวิจัย	(Education/Research)
•	 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	(Ecotourism)	
•	 การใช้ประโยชน์อเนกประสงค์	(Multiple	Uses)	เช่น	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
•	 การจัดการขยะ	(Waste	Management)

รูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542 - 2561

การใช้ประโยชน์ 

อเนกประสงค์  

6%
การฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ 

และอาหาร  

28%

การจัดการขยะ  

2%
การท่องเที่ยว 

 8%
การศึกษาวิจัย 

8%

การเก็บ 

ผลผลิตจากป่าฯ  

24%

การอนุรักษ์ 

ดินและน�้า  

11%

การอนุรักษ์ป่าฯ  

13%
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การใช้ประโยชน์จากป่าตามรายภาค 
ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542 - 2561

ป่าชมุชนไทยเดินทางมาไกล	ป่าหนาแน่นมากขึน้	ประชาชนมอีาหาร	การด�ารงชีพดขีึน้	ได้การยอมรบัจากสงัคมไทย	
มากขึ้น	นอกจากนี้	การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นได้กลายเป็นผลพวงอย่างหนึ่งจากการท�างาน	

การเดนิทางของชมุชนต่าง	 	ๆยงัคงด�าเนนิต่อไป	เราไม่ได้อ้างว่าผลงานของพวกเขา	“ดทีีส่ดุ”	แต่ภาคภมูใิจในผลงาน	
ของเขาว่า	“เหมาะสม”	กับสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่มากที่สุด

เราอิ่มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวนี้

การ	

ใช้ประโยชน์

อเนกประสงค์

การเก็บ	

ผลผลิต	

จากป่าฯ

การ	

อนุรักษ์ป่าฯ

การ

อนุรักษ์

ดินและน�้า

การศึกษา

วิจัย

การ	

ท่องเที่ยว

การ

จัดการ

ขยะ

การฟื้นฟู

ทรัพยากร

ชีวภาพและ

อาหาร

ใต้ 3.77 5.66 1.87 5.66 1.87 11.32

ตะวันออกเฉียงเหนือ - ล่าง 3.77 1.87 5.66 5.66

ตะวันออกเฉียงเหนือ - บน 1.87 3.77 1.87 1.87

กลาง - ตะวันตก 3.77 3.77 1.87 1.87

กลาง - ตะวันออก 3.77 1.87 3.77

เหนือ 13.21 5.66 3.77

การใช้ประโยชน์

ภาค

3.77
1.87

3.77

3.77

3.77

1.87 3.77

3.77

1.87
1.87

11.32

5.65

5.66

1.87

3.77
1.87

5.66

1.87
1.87

5.66

3.77

13.21

 เหนือ  กลาง-ตะวันออก  กลาง-ตะวันตก  ตะวันออกเฉียงเหนือ-บน  ตะวันออกเฉียงเหนือ-ล่าง  ใต้

5.66

1.87



39ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

เจตนารมณ์ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

เมื่อเราเร่ิมต้นทํางานโครงการหนึ่งและโครงการนั้นไม่เพียงเติบโตเข้มแข็งแต่ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม 
คนทํางานย่อมปีติใจเหมือนปลูกต้นไม้แล้วทันได้เห็นการผลิดอกออกผลงดงาม	 เป็นร่มเงาให้แก่ผู้คนที่สัญจรผ่านมา	 “รางวัล 
ลูกโลกสีเขียว”	เดินมาถึงปีที่	20	ดูตัวเลขนี้ก็ไม่มากเท่าไร	แต่ถ้ามองให้ลึก	ก็จะเห็นคุณค่าและสาระความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่บนเส้นทาง 

สองทศวรรษนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงครองราชย์เป็น 
ปีที่	 50	ปตท.	 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	 5	 ล้านไร่	 และได้อาสาที่จะปลูกป่า	 1	 ล้านไร่	 ในปี	 2537	ปตท.	 
ได้จัดตั้งหน่วยงานพร้อมบุคลากรและผู้อํานวยการโครงการ	และได้ดําเนินการปลูกป่าพร้อมการดูแลรักษา	 โดยได้ทยอยส่งมอบ 
คืนผืนป่าให้กรมป่าไม้ครบจํานวนในปี	 2546	จากการดําเนินงานอย่างตั้งใจและจริงจังในการลงพื้นที่ได้พบว่า	มีบุคคล	ชุมชนที่ 
ทาํความดอียูแ่ลว้ในด้านการสรา้งสรรคแ์ละอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิตไ่มม่ผีูใ้ดทราบ	จงึไดเ้กดิโครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีวขึน้ 
ในปี	2542	และเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ	บริษัท	ปตท.	จํากัด	(มหาชน)	

รางวัลลูกโลกสีเขียวทําหน้าที่เชิดชูและประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่า	 ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลยังมีผู้ปิดทองหลังพระมากมาย 
ผู้เสียสละแม้ชีวิต	ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเพื่อดํารงสิทธิ	ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้แก่ลูกหลาน	ทําให้เกิดเร่ืองราวดี ๆ 
มีคุณค่าที่สามารถนํามาบอกเล่าต่อสังคมตลอดระยะเวลา	20	ปี

ในช่วงปีแรก	(2542)	รางวลัลกูโลกสเีขยีวมผีลงานเพยีง	3	ประเภท ไดแ้ก	่ประเภทงานเขียน	ประเภทบคุคล	และประเภทชมุชน	 
ปีถัดมาคณะกรรมการฯ	ได้เพ่ิมประเภทกลุม่เยาวชน	และในป	ี2545	เพิม่ผลงานประเภทความเรยีงเยาวชน	การลงพืน้ทีแ่บบเกาะตดิ 
สถานการณ์ของกรรมการภาค	ทําให้เราทราบว่า	ชุมชนที่ได้รับรางวัลไปแล้วมีทั้งที่แข็งแกร่งขึ้น	แต่ก็มีบางชุมชนที่อ่อนล้าลงจาก
ปัจจัยตา่ง ๆ คณะกรรมการฯ	จงึเพ่ิมผลงานประเภท	“รางวลั	5	ปแีหง่ความยัง่ยนื”	ในป	ี2548	เพือ่เปน็กาํลงัใจแกช่มุชนทีไ่ดร้บัรางวลั 
ไปแล้วและยังทํางานอย่างต่อเนื่อง	แกร่งด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์	รางวัลนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	“สิปปนนท์	เกตุทัต	รางวัล 
แหง่ความยัง่ยนื”	เพ่ือเปน็อนสุรณแ์ด	่ศ.กติตคิณุ	ดร.สปิปนนท	์เกตทุตั	ผูร้ว่มกอ่ตัง้โครงการ	และในปเีดยีวกนันีก้เ็พิม่รางวัลประเภท 
สื่อมวลชน	

คุณค่าบนเส้นทางสองทศวรรษ 
รางวัลลูกโลกสีเขียว
และความท้าทายในทศวรรษที่สาม
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ 1

 

1			ดร.ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์	ที่ปรึกษามูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	กรรมการคัดเลือก	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	และอดีตผู้อํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
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ดังนั้น	นับตั้งแต่ปี	 2548	 เป็นต้นมา	 รางวัลลูกโลกสีเขียวจึงมีทั้งหมด	7	ประเภทผลงาน	ที่เป็นต้นแบบแก่สังคมไทยในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กราฟแสดงประเภทผลงานและจ�านวนรางวัลลูกโลกสีเขียวปี 2542 - 2561

ผลลัพธ์
ผลงาน	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	ตั้งแต่ปีแรก	2542	ถึงปัจจุบัน	สามารถอนุรักษ์พื้นที่รวมจํานวน	2,133.207	ไร่	 โดยแบ่งเป็น

พื้นท่ีป่าที่ดูแลร่วมกับภาครัฐจํานวน	1,890,783	 ไร่	 และพื้นที่ป่าชุมชนจํานวน	242,424	 ไร่	 หากพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ดงักลา่วสามารถจําแนกได้	5	ประเภท	ประกอบด้วย	(1)	พืน้ทีป่า่อนรุกัษ	์(2)	พืน้ทีป่า่ชมุชน	(3)	พืน้ทีส่าธารณประโยชน	์(4)	พืน้ทีส่งฆ	์ 
และ	(5)	พื้นที่อาศัยและเกษตรกรรม	พื้นที่เหล่านี้มีชุมชนหรือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดูแลอย่างต่อเนื่อง	

คุณค่าของผลงานแต่ละรางวัลได้รับการเผยแพร่สู่สังคมเพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความตั้งใจ	ความมุ่งม่ันของเจ้าของ 
ผลงานทุกประเภท	 ชุมชน	 บุคคล	 และกลุ่มเยาวชน	 ที่ร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อน 
จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมสีเขียวรวมกว่า	800	เครือข่ายที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

การจัดการความรู้
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวดําเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองทศวรรษ	 มีการถ่ายทอดเร่ืองราวการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว	 รวม	 18	 เล่ม	 ซ่ึงนับเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการ 
ความรู้แบบฉบับย่อ	 นอกจากนั้นยังมีชุดความรู้ด้านการทํางานส่ิงแวดล้อมกว่า	 24	ผลงาน	ผลงานวิจัยท้องถิ่นรวม	 19	ผลงาน		 
การจัดทําวารสารลูกโลกสีเขียวนับตั้งแต่ปี	 2547	 ถึงปัจจุบัน	 จํานวน	 50	 ฉบับ	 โดยมียอดพิมพ์เผยแพร่ในปัจจุบันจํานวน	 
20,000	เล่มต่อฉบับ

 งานเขียน  ชุมชน  กลุ่มเยาวชน  ความเรียงเยาวชน  สื่อมวลชน   สิปปนนท์	เกตุทัตฯ บุคคล   รางวัลพิเศษ	(หน่วยจัดการต้นนํ้าฯ)
ครั้งที่

จํา
นว
นร
าง
วัล
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กล่าวได้ว่าองค์ความรู้จากการดําเนินงานรางวัลลูกโลกสีเขียวคือคุณค่าที่เกิดจากประสบการณ์การทํางาน	 ที่สถาบัน 
ลูกโลกสีเขียวนํามาถ่ายทอดผ่านบทความต่าง ๆ ผ่านการเสวนาในเวทีเครือข่ายระดับภาคและส่วนกลาง	ทําให้เราได้เรียนรู้ 
กรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมาย	บางผลงานนับเป็นนวัตกรรมในการทํางานด้านส่ิงแวดล้อมในรูปแบบหรือวิธีการง่าย  ๆ  แต่มี 
ความลึกซึ้งด้วยความเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมชาติ

เส้นทางของรางวัลลูกโลกสีเขียว	นอกจากการยกย่องเชิดชูผู้ที่ทําความดีแล้ว	 ยังมีเส้นทางการสร้างความรู้	 เพื่อให้เกิด 
การศึกษา	 ต่อยอด	นําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง	 รวมถึงการจรรโลงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อรักษาอัตลักษณ์ที่สําคัญของ 
ชุมชน	สถาบันลูกโลกสีเขียว	จึงถือกําเนิดขึ้นเมื่อโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวครบรอบหนึ่งทศวรรษ	 เพื่อทําภารกิจที่เพิ่มขึ้นมา	 
ในการศึกษาวิจัยถอดความรู้เพื่อยืนยันคุณค่าองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชุมชนและในเชิงวิทยาศาสตร์	 และเผยแพร่สู่สังคมและ 
สาธารณชน	อาทิ	

ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาต	ิ โดยสังเกตจากป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้บ้าน	พบว่ากลางลําคลองมีต้นไม้
แบบไหนที่ขึ้น	 ริมตลิ่งมีต้นอะไร	 เลยตลิ่งขึ้นไปมีต้นอะไร	ที่ดอนมีต้นไม้อะไร	แล้วก็นําต้นไม้เหล่านั้นมาปลูกในพื้นที่ที่กันไว้เป็น 
“ป่าส่วนตัว”	ในลักษณะคล้ายคลึงกัน	การปลูกป่าแบบนี้ไม่มีต้นทุนเลย	เพราะกล้าไม้ก็หาเอาแถวนั้น	

สถาบันลูกโลกสีเขียวเห็นคุณค่าการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากความช่างสังเกตและความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง	 
จงึทาํงานวจิยัเลก็  ๆ ด้วยการสาํรวจแปลงปลกูปา่สว่นตวัของชาวบา้น	และเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีป่า่ธรรมชาตใินบรเิวณนัน้	เพือ่คน้หา 
ว่ามีพชืพรรณต่าง ๆ ทีข่ึน้เปน็ระบบนเิวศเดียวกนัหรอืไม	่วเิคราะหค์ณุสมบตัดินิ	ประเภทพรรณไมท้ีพ่บในพืน้ทีป่า่สว่นตวั	เพือ่พสิจูน์
วา่เปน็ระบบนเิวศเหมอืนกบั	“ปา่ตน้แบบ”	หรอืไม	่เปน็การศกึษาวจิยัแบบพืน้บา้นแตใ่ชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรย์นืยนั	ผลทีไ่ดเ้ปน็ 
ที่น่าพอใจ	ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทํางานของผู้ปิดทองหลังพระ	ตัวอย่างลักษณะนี้มีมากมายในผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว

อีกกรณีหนึ่ง	ชาวบ้านสังเกตเห็นการเกิดดินโคลนถล่ม	 “พื้นที่เกิดดินโคลนถล่มมีรอยแยกเป็นทางยาวและตรงตีนเขา 
ด้านล่างมีน�้าไหลออกมา” สถาบันลูกโลกสีเขียวจะตอบคําถามและสนับสนุนข้อสังเกตของชุมชนนี้อย่างไร	 จึงใช้ความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์	 โดยใช้อุปกรณ์อ่านโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สามารถอธิบายข้อสังเกตของชุมชน	 พบว่าใต้รอยแยกบน 
พื้นดินเป็นทางยาวนั้น	ใต้พื้นดินโครงสร้างทางธรณีวิทยามีรอยแยก	(Fault)	และในโครงสร้างทางธรณีวิทยา	พบว่าพื้นดินใต้ถนน 
มีความชื้นสูงเป็นทางน้ําไหลใต้ดิน	 และจะไหลสะสมตามแรงโน้มถ่วงของโลกมารวมตัวกันและไหลออกมาที่ตีนเขาด้านล่าง 
ตามที่ชุมชนสังเกตเห็น

นอกจากนี้	ชุมชนให้ข้อคิดเห็นว่า	รากต้นไม้ช่วยยึดดินและป้องกันดินโคลนถล่มได้	สถาบันฯ	ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
ในการคํานวณความสามารถของรากไม้แต่ละชนิดว่าสามารถยึดดินในรูปแบบใด	 มีรากยึดดินในแนวดิ่งแบบเสาเข็ม	 หรือมีราก 
ยึดดินในแนวนอนแบบร่างแห	หรือมีทั้งสองประเภท	 ชุมชนทําหน้าที่วัดรากไม้และเข้าสมการคํานวณ	ทําตารางแยกประเภท 
ตามสมบัติการยึดดินของรากไม้ประเภทต่าง ๆ 

ความรู้ด้านนี้มีประโยชน์ในการออกแบบเลือกปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันในพื้นที่สวน 
หรือไร่นาได้	ด้วยการต่อยอดนี้ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาของชุมชนกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	 สถาบันฯ	 ทํางานในลักษณะเครือข่ายทั้งจากความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ 
และได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา	 จาก	ปตท.	 และกลุ่ม	ปตท.	 รวมถึงองค์กรต่าง  ๆ อาทิ	 มูลนิธิชัยพัฒนา	มูลนิธิ 
พลังที่ยั่งยืน	ที่นับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบเครือข่าย	

นอกจากการถอดองค์ความรู้จากผลงานท่ีได้รับการยกย่องแล้ว	สถาบันลูกโลกสีเขียวยังได้จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย 
ในการจัดทําองค์ความรู้ที่ เป็นภูมิปัญญาหรือประสบการณ์ของกรรมการภาคเป็นประจําทุกปี	 บางครั้งทางสถาบันฯ	 
ก็ให้โจทย์	 แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสนใจของเครือข่ายในแต่ละภาคว่าเร่ืองใดเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ	หลายเรื่องนําไปใช้งานได้จริง	 เช่น	 การบรรยายเร่ืองภาวะโลกร้อน	 งานวิจัยการปลูกพืชร่วมยาง	 งานวิจัยการใช้
กระสอบมีปีกร่วมกับระบบรากไม้และหญ้าแฝกป้องกันดินโคลนถล่ม	การใช้กระสอบมีปีกทําฝายและใช้เสริมริมตลิ่งให้แข็งแรง 
การคํานวณค่าคาร์บอนในต้นไม้	 งานวิจัยเรื่องการจัดการขยะ	 รวมทั้งการศึกษาการกัดเซาะริมตล่ิงโดยใช้ภูมิปัญญาชุมชน 
ในการแก้ปัญหา	นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจรรโลงวัฒนธรรม	 เช่น	 งานวิจัยเร่ืองชาติพันธ์ุกูย	 และองค์ความรู้เพื่อ 
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การเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ	 เช่น	 การใช้วิทยุสื่อสารในกรณีเกิดภัยพิบัติ	 เรื่องนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤติ	 
72	ชั่วโมงอันตรายที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างพื้นที่กับภายนอก	เป็นต้น

แนวทางการทํางานวิจัยหรือการรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของเรา	 ไม่ได้ทําแบบมาตรฐานนิยมถึงข้ันเป็นผลงาน 
ตพีมิพใ์นระดบัวิทยานพินธ	์แต่เนน้การทาํวจิยัเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้	สร้างความเข้าใจในสาเหตแุละผลทีเ่กดิข้ึน	โดยใชว้ทิยาศาสตร ์
เปน็ตัวรองรบั	จึงเป็นการศกึษาวจิยัแบบชมุชนทีไ่มเ่ครง่ครัดทางวชิาการมากนกั	ชมุชนสนใจเร่ืองใดกเ็สนอมา	แลว้กท็าํงานดว้ยกนั 
เรียนรู้ร่วมกัน	และแปลผลการเรียนออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่สังคมนําไปใช้งานต่อได้ง่าย ๆ ถือว่าเป็นก้าวแรกในการจัดการ 
องค์ความรู้ของสถาบันลูกโลกสีเขียว

การบริหารจัดการ
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว	มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระ	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท	 

ปตท.จํากัด	 (มหาชน)	 มีทีมงานฝ่ายเลขานุการเป็นเจ้าหน้าที่	 ปตท.	 มีคณะกรรมการ	 3	 คณะ	ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ
ระดับนโยบายและเป็นคณะกรรมการตัดสิน	 คณะกรรมการคัดเลือก	 และคณะกรรมการระดับท้องถิ่นหรือคณะกรรมการภาค	 
5	ภาค	ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลภายนอกทั้งนั้น	

ในช่วงต้น  ๆ  คณะกรรมการระดับนโยบายไม่มีผู้บริหาร	 ปตท.	 เข้าร่วมด้วยเลย	 ด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้มีความเป็นอิสระ 
และมีโครงสร้างแยกออกจาก	ปตท.	 อยู่ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของ	ปตท.	 และแม้ว่าโครงการปลูกป่าฯ	 
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ	ส่งคืนพื้นที่ทั้งหมดแล้ว	โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวย้ายมาอยู่ภายใต้ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ปตท.	ปัจจุบันก็ยัง 
ขับเคลื่อนต่อเนื่องและมีความเป็นอิสระเช่นเดิม	

การดาํเนนิงานของคณะกรรมการระดับนโยบายจงึมคีวามเปน็อสิระในดา้นความคดิและทศิทางการดาํเนนิงาน	และถา่ยทอด
สู่คณะกรรมการคดัเลือก	และสู่คณะกรรมการภาค	รวมทัง้หมด	117	คน	ดาํเนนิงานด้วยจิตสาธารณะ	การตรวจผลงานลงพื้นทีจ่ริง	 
สอบถามสัมภาษณ์ผลงานด้วยตัวกรรมการเอง	และกรรมการจะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกัน	 โดยมีกรอบเกณฑ์ในการพิจารณา	 
เพื่อสรุปผลต่อคณะกรรมการตัดสิน	ขั้นตอนดังกล่าวนับเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว	

ฝ่ายเลขานุการซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่	 ปตท.	 ทําหน้าที่สนับสนุน	 จัดทํารายงาน	 จัดกําหนดการลงพื้นที่	 อํานวยความสะดวก 
การเดินทาง	 รวมทั้งความปลอดภัย	 ฯลฯ	ฝ่ายเลขานุการต้องรับผิดชอบในความโปร่งใส	ตรวจสอบได้ในการบริหารงบประมาณ	 

เรื่องนี้มีความจการใช้วิทยุสื่อสารในกรณีเกิดภัยพิบัติ เรื่องนี้มีความจเรื่องนี้มีความจ
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ดังนั้นการใช้เงินจึงต้องอยู่ในกรอบระเบียบของ	ปตท.	 อาจจะ 
สร้างความยุง่ยากใหก้บัการทํางาน	คณะกรรมการตอ้งมหีลกัฐาน 
ลงนามกํากับ	 ฯลฯ	 แต่เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งของฝ่าย 
เลขานุการ	 เพราะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในการ 
ทําความดีต้องตรวจสอบได้	 ซึ่งโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ได้ธํารงรักษาความรับผิดชอบข้อนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายในทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2571)
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการเกิดภัยพิบัติดูจะม ี

แนวโน้มทีม่คีวามถีม่ากข้ึน	พายมุาแรงข้ึนและยากทีจ่ะคาดเดา 
ว่าจะเกิดอย่างไรและที่ใด	 รุนแรงแค่ไหน	คาดว่าน่าจะเริ่มเห็น 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะใน
ด้านการให้บริการของระบบนิเวศ	อาทิ	ความสามารถในการอุ้ม
และกักเก็บนํ้า	 ความสามารถในการบรรเทาการเกิดดินโคลน
ถล่ม	และรวมถงึการซกัฟอกของเสยีหรือดดูซบัมลภาวะ	เป็นต้น

ขา่วสารและความรูจ้ะดเูชือ่มโยงอยา่งไรข้อบเขตโดยสังคม
ออนไลน	์กระแสตืน่ตวัทางดา้นสิง่แวดลอ้มใหมจ่ะไดรั้บอทิธพิล 
ทั้งจากภายในและจากภายนอกประเทศ	 ด้วยเทคโนโลยี 
การสือ่สารทาํใหก้ารสรา้งเครอืขา่ยไมม่ขีอ้จาํกดัดา้นภมูศิาสตร	์ 

อยู่คนละภาค	 ไม่เคยรู้จักกัน	มีพื้นที่ป่าคนละแห่งก็ยังสามารถเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงทําส่ิงที่ร่วมเจตนารมณ์กันได้	 หรือแม้แต่ 
อยู่ต่างประเทศ	แต่ในขณะเดียวกัน	หากใช้อย่างไม่สร้างสรรค์ก็สามารถเกิดข้อขัดแย้งได้เช่นกัน

ในสองทศวรรษที่ผ่านมา	 สถาบันฯ	 ประสบความสําเร็จในการยกย่องเชิดชูผู้ทําความดีตามเจตนารมณ์	 แต่ในทศวรรษ 
ที่สามจะพิสูจน์ถึงความยั่งยืนของชุมชน	บุคคล	และกลุ่มเยาวชน	ที่ได้รับการยกย่องกว่า	 300	 รายการอย่างไร	 การถ่ายทอด 
องคค์วามรูจ้ากรุน่สูรุ่น่ซึง่มกัใชป้ระสบการณก์ารตอ่สู้และเรียนรู้จากประสบการณ	์กค็วรมีการบนัทกึข้อมูล	การผสมผสานองคค์วามรู ้
ภูมิปัญญากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง	ทั้งการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาของคนในรุ่นทศวรรษที่สาม	

ในส่วนของสถาบันลูกโลกสีเขียว	 ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการสืบทอดบุคลากร	 จากรุ่นอายุเฉลี่ย	 66	 ปี	 ซึ่งเป็นผู้นํา 
ทางความคิดพร้อมด้วยประสบการณ์	 มีบารมีที่แข็งแกร่ง	 ท่านเหล่านี้เข้ามาช่วยทําหน้าที่เป็นกรรมการ	 โดยนําประสบการณ์ 
อันเกิดจากการปฏิบัติและความชํานาญในแต่ละสาขา	

แต่ในทศวรรษที่สามเมื่อค่าเฉลี่ยอายุเพิ่มข้ึนอีก	 1	 ทศวรรษ	 เราจะรักษาองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้นําทาง 
ความคิด	มีบารมี	มีความชํานาญในแต่ละด้านไว้ได้อย่างไร

มปีระเดน็หลากหลายมากมายทีส่ถาบันฯ	เองกต็อ้งปรบัตวัในการทํางานเพือ่รว่มขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง	 
แต่ด้วยข้อจํากัดที่มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของทุกองค์กร	 เราอาจจะต้องเลือกและเน้นในเรื่องที่มีผลกระตุ้นแนวคิดและช่วยให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม	และสอดรับกับความสามารถและทรัพยากร	 จากรูปกราฟผลลัพธ์ของงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
อาจเห็นแนวโน้มจํานวนรางวัลฯ	ลดลง	แต่ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง	เพราะที่สําคัญคือเรื่องคุณภาพที่เป็นเป้าหมายหลัก	

งานการบริหารสถาบันฯ	 ยังคงต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระ	 กรอบเกณฑ์หรือกฎระเบียบ	 พร้อมด้วย 
ธรรมาภิบาล	 การบริหารจัดการมีความสําคัญในการบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร	 งบประมาณ	และเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล	 และการบริหารเรื่องกติกาและกรอบเกณฑ์นั้นควรมีความสมดุลกับความเป็นอิสระและคล่องตัว	 ไม่ปิดกั้น 
แนวความคิดและมีข้อยุติ

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรางวัลลูกโลกสีเขียวในทศวรรษที่สามให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้
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วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน นำ้า ป่า
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว1

ตลอด	20	ปีมานี้	ผลงาน	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย	โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่สอง	เราได้เรียนรู ้
การทํางานที่ใช้ทั้งความวิริยะ	อุตสาหะ	ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ต่อสู้กับอิทธิพลทั้งภายในพื้นที่และแรงกดดันจาก 
ภายนอก	จนบางครั้งเกิดความสูญเสียชีวิตของผู้นํา	ผลงานประเภทชุมชนที่ได้รับการยกย่องแต่ละผลงานล้วนเป็นความสุดยอด	 
มทีัง้การทํางานทีเ่สีย่งภัย	การฟันฝ่าปัญหาอปุสรรคอนัยากลําบาก	กว่าจะได้รบัความร่วมมอืจากคนในชมุชน	รวมถงึรางวลัประเภท 
บุคคลที่มีความหลากหลายของบุคคล	ทั้งผู้นําศาสนาต่าง ๆ ผู้นําทางจิตวิญญาณ	ครู	ผู้นําชุมชน	และปราชญ์ชาวบ้าน

การที่สถาบันลูกโลกสีเขียวเพิ่มภารกิจที่นอกเหนือจากการยกย่อง	 ให้กําลังใจแก่คนทําความดี	 โดยขยายคุณค่าของผลงาน 
ให้เกดิการรบัรูใ้นวงกว้าง	ย่อมสร้างแรงกระตุ้นขึน้ในสงัคมให้เกดิความตระหนกัถงึการมจีติสํานกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ประจักษ์ถึงความสําเร็จของการทํางานตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 รัชกาลที่	 9	 นับแต่การเริ่มต้นรางวัลลูกโลกสีเขียวย้อนหลังกลับไปเมื่อ	 20	 ปีที่แล้ว	 
ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวภายใต้	“วิถีพอเพียง	แบ่งปัน	ผูกพัน	ดิน	นํ้า	ป่า”	สะท้อนถึงการน้อมนํา 
แนวทางของพระองค์มาใช้	 เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	 สมดุล	 ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน	 ทุกรางวัลจึงมีคุณค่า 
ที่สามารถเป็นต้นแบบ	เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้	และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดจิตสํานึกที่ห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

“ศาสตร์พระราชา”	 ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนนําไปปฏิบัตินั้น	 มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพราะได้ทําการทดลองวิจัยอย่างจริงจัง	มีเป้าหมายชัดเจนดังที่เคยมีรับสั่งว่า	 เวลาทําเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 อย่ายึดติดกับตํารา	ต้องไปเรียนรู้เองกับธรรมชาติด้วยการทดลอง	 ลงมือและทําวิจัยด้วยตัวเอง 
ให้เข้าใจลึกซึ้งจนได้ผล	เห็นได้จากโครงการพระราชดําริกว่า	4,000	โครงการ	ที่ฝากให้คนข้างหลังสานต่อ	ไม่ว่าจะเป็นงานด้านดิน	 
นํา้	ป่า	และเรือ่งอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ทัง้ด้านการศกึษา	สขุภาพ	เป็นต้น	ทกุโครงการล้วนแต่เกือ้กลูให้เกดิความสมดลุ 
อย่างยั่งยืน	โดยแสดงถึงพระอัจฉริยภาพเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ตัวอย่างจากโครงการต่าง ๆ เช่น

1			ศ.	ดร.สนิท	อักษรแก้ว	ราชบัณฑิต	สํานักงานราชบัณฑิตยสภา	และประธานกรรมการบริหารสถาบันลูกโลกสีเขียว
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โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย	 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ	 อยู่ที่บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	 เป็นการ 
แก้ปัญหานํา้เสียทีม่าจากชมุชนลงไปสูช่ายฝ่ังอ่าวไทย	พระองค์มพีระราชดาํรสัว่า	ปัญหาสิง่แวดล้อมต้องใช้สิง่แวดล้อมแก้ไขกนัเอง	 
จึงให้ปลูกป่าชายเลนซึ่งเป็นพืชนํ้า	เพราะพืชนํ้าที่อยู่ในป่าชายเลนสามารถฟอกนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี	เป็นการใช้ธรรมชาติปรับความ 
สมดุลในตัวเอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่องมาจากพระราชดําริ	 อ.ท่าใหม่	 จ.จันทบุรี	 เป็นการฟื้นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม
จากการทํานากุ้ง	พระองค์ทรงศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคู่กับการฟื้นป่าชายเลน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ	 อ.ชะอํา	จ.เพชรบุรี	 พ้ืนที่ต้ังโครงการเมื่อก่อนเป็นป่า 
แต่ถูกทําลายหมดเหลือแต่ดินดานแข็งเหมือนหิน	 พระองค์ก็รับสั่งให้ปลูกป่าขึ้นมาโดยใช้หญ้าแฝกระเบิดดินดานและหิน	 
ทรงทดลองหลายอย่าง	ในที่สุดทุกวันนี้ก็ฟื้นสภาพเป็นป่าธรรมชาติ	มีทั้งสัตว์ป่า	นก	สัตว์นํ้า	ต้นไม้	ซึ่งเป็นการทํางานที่ใช้เวลา	

เรือ่งการจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิพระองค์จะทรงใช้คาํพดูทีเ่ข้าใจง่าย	เช่น	จากนภา	คอืบนฟ้า	ผ่านภผูา	คอืลงมาถงึพืน้ดนิ	 
และผ่านพื้นดินไป	สู่มหานที	 (จากนภา	ผ่านภูผา	สู่มหานที)	 เพียงเท่านี้ก็ทําให้เราเห็นภาพและเข้าใจทันทีว่า	ปริมาณนํ้าบนฟ้า 
มีเท่าไร	เมื่อไหลลงสู่ผิวดิน	ป่าจะดูดซับนํ้าไว้เท่าไร	แล้วที่เหลือไหลลงไปสู่ทะเลเท่าไร	ทุกส่วนไม่ได้แยกจากกัน

ด้านป่าไม้	พระองค์มพีระราชดํารสัว่า	 ให้ปลกูในใจคนเสยีก่อนปลกูป่าในดนิ2	 เพราะพวกเขาจะดแูลรกัษา	หรอืแม้กระทัง่เรือ่ง 
การปลกูป่า	3	อย่างได้ประโยชน์	4	อย่าง3	รวมถึงให้ปล่อยป่าไว้	อย่าไปรังแก	เดี๋ยวป่าก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

หรอืเรือ่งดนิเสยี	พระองค์กท็รง	“แกล้งดนิ”	ดนิเป็นกรดกใ็ส่พวกด่างหรือปนูขาวเข้าไป	หรืออธบิายเกีย่วกบัการปลกูหญ้าแฝก 
ว่าสาเหตุที่ดินพังทลายก็เพราะ	 “ดินเปื่อย”	 ไม่มีความอุดมสมบูรณ์	 เป็นโรค	 เพราะไม่มีต้นไม้คอยยึดดิน	พระองค์ทรงศึกษา 
แม้กระทั่งเรื่องโลกร้อนมาเกือบ	30	ปี	คือตั้งแต่ปี	2532	แต่วันนี้เราเพิ่งมารณรงค์ให้ความสําคัญกัน	

ทุกวันนี้	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญใกล้ตัว	 ในอดีตบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์มาก	 ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจนไปถึงยอดเขา	 เป็นประเทศที่ค่อนข้างโชคดีที่มีอาณาเขตติดกับชายทะเล	 แต่ที่ผ่านมาทรัพย์จาก
ธรรมชาตถิกูใช้ไปอย่างสิน้เปลอืงจนเกดิความเสือ่มโทรม	รางวลัลกูโลกสเีขยีวจงึถอืว่ามส่ีวนในการส่งเสรมิให้เกดิงานอนรุกัษ์และ
ฟื้นฟู	ผลงานต่าง ๆ ที่ไปแสวงหาคือองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ต่าง ๆ 

ทศิทางของ	“รางวลัลกูโลกสเีขยีว”	ในทศวรรษต่อไปควรขยายผลออกไปในระดบัภมูภิาค	เพราะคาํว่าส่ิงแวดล้อมไม่มเีขตแดน	
อย่างชายฝั่งทะเลของไทยติดกับเมียนมา	 เชื่อมไปถึงอินเดีย	 เราควรสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการทํางานที่เชื่อมโยงกัน	 เพื่อขยาย
พื้นที่การทํางานด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างมากขึ้น	หรือการเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านว่าเขามีวิธีทํางานอย่างไร	เพื่อนํามาปรับใช้
ในบ้านเรา	และยังเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น	

ประการสุดท้าย	ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ที่สะสมมาตลอด	20	ปีนี้ให้คืนกลับสู่สังคม	เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายให้
เกดิประโยชน์กบัสงัคม	เพ่ือพิสจูน์ให้เหน็ว่าแต่ละผลงานมคีณุค่าในการพฒันาเศรษฐกจิของผูค้นในชนบทอย่างยัง่ยนืเพยีงใด	และ
สร้างพลังทางสังคมมากแค่ไหน	 เรียกว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน	มองในภาพรวมอย่างน้อยที่สุด	 ถ้าคนสามารถอนุรักษ์ป่าได้แค่	
3,000 - 4,000	ไร่	แต่ประโยชน์ทีไ่ด้จากการรกัษาป่าคอื	ได้นํา้	สามารถป้องกนัภยัพบิตั	ิหรอืการรกัษาป่าชายเลนให้กุง้	หอย	ป	ูปลา	
มีที่อนุบาลตัวอ่อน	ก็เกิดทรัพยากรสัตว์นํ้าเพิ่มขึ้นตามมาอีกมากมาย	คุ้มเกินคุ้ม

เราควรระลึกอยู่ในใจเสมอว่า	 ทรัพย์จากธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดมาก่อนจะมีประเทศไทย	หรือเกิดมาพร้อมกับ	
ประเทศ	 ล้วนเป็นมรดกของชาติ	 เป็นสมบัติของทุกคน	 อย่าท�าลาย	 และในการใช้งานต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และ	
มีคุณค่าสูงสุด	เป็นสมบัติของลูกหลานอย่างยาวนานและยั่งยืนสืบไป	

2		 “...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน	แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”	พระราชดํารัสตอนหน่ึง	 เม่ือครั้งเสด็จ

พระราชดําเนินไปยังหน่วยจัดการต้นนํ้าทุ่งจ๊อ	จ.เชียงใหม่	พ.ศ. 2519
3	 พระราชดํารัสเรื่องการปลูกป่า	 3	 อย่างได้ประโยชน์	 4	 อย่าง	 “...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้	 ให้ใช้วิธีปลูกไม้	 3	 อย่าง	แต่มีประโยชน	์ 

4	อย่าง	คือ	 ไม้ใช้สอย	 ไม้กินได้	 ไม้เศรษฐกิจ	 โดยรองรับการชลประทาน	ปลูกรับซับนํ้า	 และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย	 ซึ่งรับน้ําฝนอย่างเดียว	ประโยชน์ 

อย่างที่	4	ได้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า...”





รางว ัลล ูกโลกส ี เข ียว 

ประเภทชุมชน
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ย้อนหลังไป 20 ปี ก่อนหน้าที่จะมีโครงการรางวัล

ลูกโลกสีเขียวเกิดขึ้น สภาพป่าในประเทศไทยถูกท�าลายและ

ถูกบุกรุกจ�านวนมากจากหลายสาเหตุ ทั้งความผิดพลาด

จากนโยบายของรัฐ การบุกรุกเพ่ือหาที่ท�ากินของชาวบ้าน  

การบุกรุกของนายทุน เพื่ อตัดไม ้อย ่ างผิดกฎหมาย  

การบุกรุกเพื่อครอบครองเป็นของส่วนตัวของนักการเมือง 

ระดับประเทศ นักการเมืองท้องถิ่น ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ 

ระดับสูงและผู้มีอ�านาจทั้งหลาย เรียกได้ว่ามือใครยาว สาวได ้

สาวเอา กฎหมายแทบท�าอะไรไม่ได้ และไม่มีใครปฏิเสธว่า... 

ไม่ใช่เรื่องจริง

แต่ในท่ามกลางการบุกรุกท�าลายป่าอย่างขนานใหญ่	
ก็ยังมีความหวัง	 เมื่อมีกลุ่มชาวบ้านจ�านวนมากที่ลุกข้ึนมา
ต่อต้านและขัดขวางเพ่ือปกป้องผืนป่าที่เปรียบเสมือนแหล่ง
อาหาร	 แหล่งท�ามาหากิน	 แหล่งก�าเนิดน�้าเพื่อการด�ารงชีวิต
ของพวกเขา	

ในครั้งนั้น	 พวกเขาลุกขึ้นต่อสู้อย่างหัวชนฝา	 ต่อสู้ทุก
รูปแบบ	ทั้งเอาตัวเข้าขวางรถแทรกเตอร์	จับอาวุธเพื่อตอบโต	้ 
น�ามวลชนเข้าปิดล้อม	ปิดป่า	 สู้ลักษณะตาต่อตา	ฟันต่อฟัน	
บางครั้งเกิดความรุนแรง	 เกิดการสูญเสียทั้งฝ่ายบุกรุกและ 
ฝ่ายปกป้อง	 ถึงแม้พวกเขาจะรักษาป่าเอาไว้ได้	 แต่ก็สร้าง
ความขัดแย้ง	 และฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จ ้องที่จะหาทาง 
เอาคืน

โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวเกิดขึ้นในยุคแห่งความ 
ขัดแย้งนั้น	เพื่อแสวงหากลุ่มบุคคลในชุมชนที่ยืนหยัดปกป้อง
ผืนป่า	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เป็นการเชิดชู	
ยกย่อง	และให้ก�าลังใจในสิ่งที่พวกเขาท�า	ประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนได้รับทราบ

ในช่วงทศวรรษแรก	 (ปี  2542  - 2551)	 ของโครงการ	
ผลงานประเภทชุมชนที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่มักจะผ่าน 
เรื่องราวปัญหาและการต่อสู้ที่คล้าย ๆ กัน	เริ่มจากมีการบุกรุก
ผืนป่าที่พวกเขาเคยใช้ประโยชน์	 ชาวบ้านมีความหวงแหน	 
จึงลุกขึ้นสู้	ต่อต้าน	ขัดขวาง	จนรักษาป่าไว้ได้	และวางกฎกติกา 
การดูแลรักษาป่า	 มีการวางระเบียบการใช้	 การจัดการป่า
และการปลูกเพิ่มเติม	 การท�างานหนักเช่นนี้ท�าให้ป่าไม้ 
หลายแห่งฟื ้นตัวกลับคืนสู ่ความอุดมสมบูรณ์	 จุดเด่นของ 
ผลงานส่วนใหญ่จึงอยู่ที่การต่อสู้	การดูแลรักษา	กระบวนการ 
จัดการเพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นของระบบนิเวศ

ในการท�างาน	 เราก็มักจะพบว่า	 ส่วนใหญ่เน้นหนัก 
ไปที่การรักษาป่าบกและป่าชายเลนที่ได้รับผลกระทบจาก 
การบกุรุก	เป็นการปกป้องจากภายในชมุชนของตนเอง	บทบาท 
ในการจดัการตกอยูก่บัผูน้�าและแกนน�าเป็นส่วนใหญ่	ชาวบ้าน 
เป็นผู้ท�าตามข้อตกลง	 กฎกติกาที่วางไว้	 การบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมเร่ิมมีบ้างแต่ยังไม่เด่นชัด	 ส่วนการแสวงหา 
ความร่วมมือจากภายนอก	 ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานรัฐ	

ต้นแบบพื้นที่ปฏิบัติการ 
ในทศวรรษที่สอง
ชนินทร์ ชมะโชติ1

1			ชนินทร์	ชมะโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดอคคิวเมเนีย	จํากัด	และกรรมการคัดเลือก	“รางวัลลูกโลกสีเขียว”



49ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

เช่น	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 
ที่เริ่มยอมรับบทบาทของชุมชนในการจัดการดูแลทรัพยากร
มากขึ้น	 แต่ก็ยังไม่ปล่อยมืออย่างเต็มที่	 องค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชุมชนมากขึ้นในช่วงปลาย 
ของทศวรรษแรก	

เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่	 2	 (พ.ศ.  2552  - 2561)	 รูปแบบ 
การปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติเริ่มขยายจากพื้นที่ป่า	ครอบคลุม
ไปสู่เรื่องดิน	น�้า	อากาศ	วัฒนธรรม	หลายชุมชนเริ่มมองแบบ
เชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบนิเวศเข้าด้วยกัน	 พวกเขา
เริ่มตระหนักว่า	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มี
เพียงแค่	“ป่า”	ที่เคยปกป้องเท่านั้น	แต่ยังมีเขาหินปูนเล็ก ๆ ที่ 
เคยมองข้าม	ที่ดอน	ที่ลุ่ม	ล�าธาร	หนอง	บึง	ผืนนา	พรุ	ที่รวม
เรียกว่า	 แลนด์สเคป	 (Landscape)	หรือภูมินิเวศที่เชื่อมโยง
กันทั้งระบบ	ตัวอย่างเช่น	ชุมชนบ้านขอใต้	 -	บ้านขอเหนือ		
จ.ล�าปาง	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว	 ประเภทชุมชน	 ครั้งที่	 15	 
ปี	2556)จดัการพ้ืนทีใ่นเชงิภูมนิเิวศ	บรเิวณทีร่าบเชิงเขาก�าหนด 
ให้เป็นบ้านเรอืน	ถดัออกไปเป็นนาข้าว	เขยบิขึน้ไปบนพืน้ทีด่อน 
เป็นที่ปลูกพืชไร่และไม้ใช้สอย	 ด้านบนเป็นป่าชุมชน	 สร้าง 
คอกวัวกระจายตลอดแนวเขาและปลูกผักสวนครัว	 เมื่อถึง 
หน้าฝนขีว้วัจะไหลลงมาเป็นปุย๋ในทีน่าและทีท่�าเกษตรอนิทรีย์	 
ส่วนบนภูเขาสูงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ดูแลร่วมกับอุทยาน	

กระบวนการจัดการเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น	หลายชุมชนแบ่งหน้าที่กัน
ท�างานอย่างชัดเจน	มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
การปกป้องรักษาและขอคืนพื้นที่สาธารณะเริ่มใช้กระบวนการ 
เจรจามากกว่าการเผชิญหน้า	เช่น	กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน	
ชมุชนบ้านวงัตง	จ.สตลู	(รางวัลลูกโลกสีเขียว	ประเภทชุมชน 
ครั้งที่	14	ปี	2555)	ใช้ผู้หญิงเป็นทัพหน้าเพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่เป็นมิตร	เข้าเจรจากับเจ้าของนากุ้ง	เพื่อหาทางออกร่วมกัน	 
ในการจดัการการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน	จนประสบผลส�าเร็จ

จากที่ เคยจัดการและดูแลทรัพยากรด ้วยตัวของ 
ชุมชนเอง	 ชุมชนหลายแห่งเร่ิมแสวงหาความร่วมมือกับ 
หน่วยราชการในพื้นที่	 เพื่อลดความขัดแย้งและช่วยในการ 
อนุรักษ์	 เกิดแนวทาง	 “ร่วมจัดการ”	 (Co-Management)	
เช ่น	 ชุมชนบ้านแม่กองคา	 จ.แม ่ฮ ่องสอน 	 (รางวัล
ลูกโลกสีเขียว	 ประเภทชุมชน	 ครั้งที่ 	 14	 ปี	 2555)	 สาน 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่อุทยาน	 ด้วยการอาสาเป็น 
หน่วยลาดตระเวนเพ่ือแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้	 ช่วย 
ดูแลผืนป่าในเขตอุทยานกว่า	23,000	ไร่

บางแห่งเร่ิมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการ
พิสูจน์สิทธิในที่ท�ากิน	ในกรณี	พื้นที่ทับซ้อนกับทางราชการ	
เช่น	ชุมชนบ้านแม่หมี	จ.ล�าปาง	(ครั้งที่	11	ปี	2552)	หันมา 
ใช้วิธีประสานความร่วมมือกันท�างานแทนการสร้างความ 
ขัดแย้งกับหน่วยจัดการต้นน�้าแม่สอย	 อุทยานแห่งชาต ิ
แจ้ซ้อน	 พวกเขาพิสูจน์สิทธิในที่อยู่และที่ท�ากิน	 โดยการใช้	 
GPS	ในการรังวัดพื้นที่ป่า	จัดท�าข้อมูล	ขอบเขตพ้ืนที่รายแปลง	 
จนสามารถได้รับสิทธิในที่ดินเพื่อท�ากินและที่อยู่อาศัยได้

หรือกรณีชาวบ้าน	 2	 ชุมชน	 2	 ต�าบล	 ในพื้นที่รอยต่อ 
อ.ไชยา	และ	อ.ท่าฉาง	บริเวณอ่าวบ้านดอน	ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อเลี้ยงกุ ้งและการจับจองพ้ืนที่ 
ในทะเล	 รวมตัวกันเป็น	กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่ม	
ปริมาณปูเป ี ้ยว 	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว	 ประเภทชุมชน	
ครั้งที่	 11	 ปี	 2552	 และรางวัล	 “สิปปนนท์	 เกตุทัต	 รางวัล 
แห่งความยั่งยืน”	 ครั้งที่	 17	 ปี	 2558  - 2559)	 ใช้วิธีร่วมกับ 
สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่	 13	 เข้าฟื ้นฟูพื้นที่	 และร่วมกับ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 จัดท�าโครงการ	 
“การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณ 
ปเูป้ียวอย่างยัง่ยนื”	ส่งผลให้เกดิการเรียนรู้ในชมุชน	การบริหาร 
จัดการพ้ืนที่เพาะเล้ียง	การแปรรูป	การตลาด	จนเกิดเครือข่าย 
งานชาวบ้าน	 23	 กลุ่ม	 ใน	 7	 อ�าเภอ	 บริเวณอ่าวบ้านดอน 
จ.สุราษฎร์ธานี

และเป็นที่น่าสังเกตว่า	การจัดการทรัพยากรที่ใช้จารีต	
ประเพณี	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
ชนเผ่า	มักจะได้รับความร่วมมืออย่างดี	และสร้างความส�าเร็จ 
ได้ไม่ยาก	หลายชมุชนสามารถพลกิฟ้ืนผนืป่าทีไ่ด้รับผลกระทบ	 
หรือถนอมทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ด้วยการใช้วัฒนธรรม 
ดั้งเดิม	 นอกจากนี้	 ในทศวรรษที่สองของการท�างาน	 เรายัง 
ได้เห็นแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรที่เคยใช ้
สารเคมีเข้มข้นมาเป็นเกษตรปลอดภัย	 เปลี่ยนระบบเกษตร 
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พืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน	 หลายพื้นที่หันมา 
ผลิตข้าวและพืชผักอินทรีย์จนท�าตลาดได้	 และบางแห่งก็ม	ี 
“แบรนด์”	ของตัวเอง

จากวิกฤติเรื่องน�้าที่ส ่งผลกระทบกับอาชีพเกษตร	 
ท�าให้	 ชุมชนบ้านบัว	 จ.พะเยา	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว
ประเภทชุมชน	 ครั้งที่	 14	 ปี	 2555)	 ท�างานกับหน่วยงาน 
ภาครัฐเพื่อฟ ื ้นฟู ป่า	 เอาภูมิป ัญญาท้องถิ่นเรื่องระบบ
เหมืองฝายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปันส่วนน�้าให้ 
ทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม	และใช้เวลาเพียง	 5	ปี	 เปลี่ยนจาก 
นาเคมีมาเป็นนาอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์

หรือ	ชุมชนบ้านท่าจูด	จ.พังงา	(รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชุมชน	ครั้งที่	16	ปี	2557)	ที่ปรับตัวจากการปลูกพืช 
เชิงเดี่ยวมาเป็นการท�าสวนสมรม	จนกลายมาเป็นแหล่งปลูก 
ผลไม้ที่หลากหลาย	โดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านรสชาติดี

หลายชุมชนสามารถคดิค้นและสร้างนวตักรรมเพือ่ช่วย 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 เช่น	 ชุมชน	
บ้านสลักคอก	ที่อยู่บน	เกาะช้าง	จ.ตราด	ของกลุ่มอนุรักษ์ 
และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชุมชน	ครั้งที่	12	ปี	2553	และรางวัล	“สิปปนนท์	เกตุทัต	 
รางวัลแห่งความยั่งยืน”	 ครั้งที่ 	 18	 ปี	 2560  -  2561)	 ใช  ้
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเกราะป้องกันการคุกคามจากการ 
ท่องเที่ยวกระแสหลัก	 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	 โดยให ้
ชาวบ้านเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน	 ออกแบบเส้นทาง 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์	 มีเสน่ห์พื้นบ้าน	 
ด้วยการขาย	“ความเงียบ”	พานักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ 
ในป่าชายเลนด้วยเรือพาย	มีการท�างานเชื่อมโยงกันระหว่าง 
การท่องเที่ยว	การอนุรักษ์	และประมงพื้นบ้าน	(รางวัลลูกโลก 
สีเขียว	ประเภทชุมชน	ครั้งที่	12	ปี	2553	และรางวัล	“สิปปนนท ์
เกตุทัต	รางวัลแห่งความยั่งยืน”	ครั้งที่	18	ปี	2560 - 2561)

เครอืข่ายการจัดการทรัพยากรลุม่น�า้ต�าบลห้วยปลูงิ		
จ.แม ่ฮ ่องสอน 	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว	 ประเภทชุมชน 
ครั้งที่ 	 16	 ปี	 2557)	 สร ้างนวัตกรรมการผลิตด้วยระบบ	 
“ไร่หมนุเวยีนคงที”่	ไม่ขยายเพ่ิม	จ�านวนแปลงหมนุเวยีนเท่าเดมิ 
ขนาดแปลงเล็กลง	แต่ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น	 ความหลากหลาย 
ของพันธุ์พืชในไร่มากขึ้น

เราเริ่มเห็นความร่วมมือเป็นเครือข่ายมากขึ้น	 เอา
องค์กรจากภายนอกเข้ามาเป็นภาคีเพื่อช่วยหนุนเสริมงาน
ของชุมชนมากกว่าในทศวรรษแรก	 เช่น	ป่าชุมชนดอนโจร	

จ.บุรีรัมย์	เป็นผืนป่าที่ชาวบ้าน	5	ชุมชนรอบป่าร่วมกันดูแล	
โดยมีกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร	(รางวัลลูกโลก 
สีเขียว	ประเภทชุมชน	ครั้งที่	12	ปี	2553	และรางวัล	“สิปปนนท	์ 
เกตุทัต	รางวัลแห่งความยั่งยืน”	ครั้งที่	18	ปี	2560 - 2561)	เป็น 
กลไกการท�างาน	 จุดเด่นคือการท�างานเป็นทีม	 แบ่งบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ	ใช้ความรู้พื้นบ้าน 
ในการฟื้นป่าสร้างภาคีองค์กรภายนอกเพื่อให้เข้ามาหนุนเสริม 
งานของชุมชน	จนเกิดการจัดการแหล่งน�้า	แก้มลิง	ฝายกั้นน�้า 
ในพื้นที่ดอน	เพื่อเป็นแหล่งน�้าให้สัตว์ในฤดูแล้ง	

ชุมชนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจาก
งานวิจัยมาจัดการทรัพยากรและการพ่ึงพาตนเอง	 เช ่น	
ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม	จ.ล�าปาง	(รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชุมชน	 ครั้งที่	 13	 ปี	 2554	 และรางวัล	 “สิปปนนท์ 
เกตุทัต	 รางวัลแห่งความยั่งยืน”	 ครั้งที่	 18	 ปี	 2560 - 2561)	 
เป็นหมู่บ้านชาวยวนที่ต้ังรกรากริมฝั่งแม่น�้าวังมานานกว่า 
ร้อยปี	 พวกเขารวมตัวกันจัดท�ากระบวนการเรียนรู้เรื่องการ 
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	 น�ามาสู่งานวิจัยเรื่องคุณค่า 
และมูลค่าจากป่าและพื้นที่หนองน�้าเกือบพันไร่	 ภายใต้การ 
มีส่วนร่วมของชาวบ้าน	12	คุ้มบ้าน	ผลจากการวิจัยกระตุ้นให ้
เกิดการฟื้นฟูป่าและหนองน�้าธรรมชาติ	สร้างกิจกรรมเพ่ือการ 
พ่ึงตนเอง	ต้ังกลุ่มออมทรัพย์	กลุ่มอาชีพ	การเพาะพันธุ์ไม้และ 
เล้ียงสัตว์	 ตลอดจนสร้างกระบวนการสืบทอดสู่คนรุ ่นใหม	่ 
เพือ่สานภารกจิในการดแูลฐานทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื

ผลจากงานวิจัยท้องถิ่นที่ท�าร่วมกันท�าให้	ชมุชนต�าบล	
แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว	 
ประเภทชุมชน	ครั้งที่	13	ปี	2554)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากนา 
ที่ใช้สารเคมีเป็นนาอินทรีย์	เพื่อลดมลพิษในแหล่งน�้า
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ประสบการณ์และการต่อสู ้ของชุมชนเร่ิมสะสมเป็น
องค์ความรู้	 จนสามารถสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้ขยายสู่ 
คนในชุมชนของตนเอง	 และขยายสู่ชุมชนข้างเคียงมากข้ึน	 
เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการดูแลและจัดการทรัพยากรร่วมกัน	 
เราได้เห็นหลายชุมชนให้ความส�าคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
มากขึ้น	 เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเปล่ียนแปลงใน
อนาคต	

ชุมชนบ้านเขามสุ	ิจ.กาญจนบรีุ	(รางวลัลกูโลกสเีขยีว 
ประเภทชุมชน	 ครั้งที่	 15	 ปี	 2556)	 เอาประสบการณ์สร้าง 
กระบวนการเรียนรู ้ให้กับคน	 3	 รุ ่น	 โดยให้คนรุ ่นบุกเบิก 
บอกเล่าประสบการณ์	คนรุน่ปัจจบุนัพูดถงึเรือ่งการพฒันาและ 
แก้ไขข้อบกพร่อง	และคนรุ่นอนาคตมีส่วนร่วมในการน�าเสนอ 
เพื่อสานต่อ	 จนถึงขั้นออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเด็กและ 
เยาวชนจะได้เข้าใจการดูแลทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเอง	 
และยังขยายผลอนุรักษ์ไปยังหมู ่บ้านใกล้เคียง	 ร่วมเป็น 
เครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด	 ประสานความร่วมมือกับ 
ภาครัฐ	ท้องถิ่น	เอกชน	และภาคประชาสังคม	เป็นแบบอย่าง 
การเรียนรู้ของชุมชนที่จัดการตนเอง	

ชมุชนบ้านสบลาน	จ.เชยีงใหม่	(รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทชุมชน	 ครั้งที่	 17	 ปี	 2558  - 2559)	 จัดท�าหลักสูตร 
การเรียนรู ้ร ่วมกับมูลนิธิโรงเรียนรุ ่งอรุณ	 ที่สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตชุมชน	 ในชื่อศูนย์การศึกษา	 “โจ๊ะมาโลลือหล่า”	 เพื่อ 
บ่มเพาะเยาวชนให้รักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	 เช่ือมโยง 
การเรียนในหลักสูตรการศึกษากับภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ	เพื่อตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ประสบการณ์ของชุมชนยังเป็นบทเรียนส�าหรับสร้าง 
ยุทธศาสตร์ในการท�างานให้กับ	ชุมชนตะโหมด	 จ.พัทลุง  
(รางวัลลูกโลกสีเขียว	ประเภทชุมชน	ครั้งที่	17	ปี	2558 - 2559) 
ด้วยหลกัการท�างาน	3	สถาบนั	สถาบนัวดัพุทธศาสนา	แกนหลกั 
ที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือ	 มีบทบาทต่อเนื่องมานาน	 
สถาบันมัสยิด	 สถาบันวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจของชาวมุสลิม	 
และสถาบันสภาลานวัดตะโหมด	 ศูนย์กลางสร้างปัญญา	 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	กลไกส�าคัญที่แก้ปัญหามานานถึง 
30	ปี

ในช่วงทศวรรษที่สอง	 เรายังได้เห็นการอนุรักษ์ใน 
ความหมายใหม่ที่ไม่ใช่การอนุรักษ์แบบโดด  ๆ  อย่างที่เคย 
เป็นมา	แต่เป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่แตกขยาย 
ออกไปสู่องค์ประกอบส�าคัญในการด�ารงชีวิต

ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ	 จ.แม่ฮ่องสอน	 (รางวัลลูกโลก 
สีเขียว	ประเภทชุมชน	ครั้งที่	18	ปี	2560 - 2561)	ชุมชนเก่าแก่ 
ที่มีประชากรหลายชนเผ่า	ทั้งปกาเกอะญอ	ลาหู่	ลีซู	และล้ัวะ	 
พวกเขาสร้างกระบวนการแก้ปัญหา	เน้นที่การฟื้นคน	ฟื้นป่า	 
ที่เรียกว่า	 “กระบวนการชุมชนธรรมชาติศึกษา”	 ผ่าน	 6	 ฐาน 
การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับศีลธรรม	 สัมมาอาชีวะ	 การอนุรักษ์	 
การออม	การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	และอัตลักษณ์ของ 
แต่ละชนเผ่า	 ส่งผลให้ชาวบ้านหันมาปรับระบบการเกษตร 
ที่ เน ้นการพึ่งพาตนเองและสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับชีวิตได  ้
อย่างสวยสดงดงาม

ในทศวรรษที่สองนี้เราได้เห็นหลายชุมชนใช้ความรู ้
และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรและใช้ 
ในการแก้ปัญหามากขึ้น	หลายชุมชนตระหนักถึงความท้าทาย 
ที่จะมีมาในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ	 การรุกคืบอย่าง 
รวดเร็วของทุนนิยมข้ามชาติ	 แม้กระทั่งนโยบายของรัฐที่ 
อาจจะส่งผลกระทบกับการด�ารงอยู่ของชุมชนและทรัพยากร	 
พวกเขาเริ่มตระหนักและเตรียมความพร้อม	

ชมุชนบ้านหน้าถ�า้	จ.นครศรธีรรมราช	(กลุ่มอนุรักษ์ 
ป่าต้นน�้าคลองคราม	 รางวัลลูกโลกสีเขียว	 ประเภทชุมชน	 
ครั้งที่	2	ปี	2543	และรางวัล	“สิปปนนท์	 เกตุทัต	รางวัลแห่ง 
ความยั่งยืน”	 ครั้งที่	 8	 ปี	 2549	 และร่วมท�างานวิจัยชุมชน 
เ ร่ืองดินถล่มกับสถาบันลูกโลกสีเขียว	 ในปี	 2554)	 ใช ้ 
ประสบการณ์จากภัยพิบัติดินถล่มในอดีตเป็นบทเรียนและ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้	 เพื่อการเตรียมพร้อมและจัดการกับ 
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและ
การแสวงหาภาคีเครือข่ายจากภายนอกที่มีแนวโน้มเพิ่ม 
มากข้ึน	 จะท�าให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถตั้งรับอย่างยืดหยุ่นขึ้น 
และพร ้อมที่จะปรับตัวเองได ้อย ่างสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ประสบการณ ์การต ่อสู ้อันยาวนาน	 การเรียนรู  ้
การจัดการอย่างมีส่วนร่วม	 ความเข้มแข็งของหลายชุมชน
การท�างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย	 จะเป็นเกราะก�าบังและ
ภูมิคุ ้มกันอย่างดีที่จะท�าให้พวกเขาพร้อมเผชิญหน้าและ 
จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคใหม่  ๆ  ที่จะถาโถมเข้ามาใน
ทศวรรษใหม่ที่ก�าลังจะมาถึง

การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นใจและท�างานด้วยประสิทธิภาพ
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ชุมชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว52

ชุมชนบ้านแม่หม ี

ชีวิตเหนือกาลเวลา

ชุ มชนบ้านแม่หมีเป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอที่มีด้วยกัน  

3 ป ๊อกบ้าน (บ ้านแม่หมีใน บ ้านแม่หมีนอก และ 

บ้านจกปก) อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน�้าแห่งนี้มานานนับร้อยปี

เผชิญหน้ากับการสัมปทานป่าถึง 3 ครั้ง แต่สามารถฟื้นฟู 

สภาพป่าได้ด้วยวิถีของชนเผ่า จากนั้นก็กลับมาสู้กับปัญหา 

การประกาศพื้นที่อนุรักษ์ทับซ้อนที่ท�ากินและที่อยู ่อาศัย  

เข้าร่วมกบัเครอืข่ายกลุม่เกษตรกรภาคเหนอืและสมชัชาคนจน  

ปรับกระบวนการดูแลรักษาป่าโดยสลายความขัดแย ้ง 

สานความร่วมมอื จนสามารถจดัตัง้ป่าชมุชน 7,000 ไร่ ก�าหนด

แนวเขตพื้นที่ท�ากินและพื้นที่ดูแลรักษาร่วมกันอย่างสันติ

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว52

ชุมชนบ้านแม่หมี ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง
พื้นที่ด�าเนินงาน : 7,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ประชากร : 54 ครัวเรือน จ�านวน 250 คน

ผู้ประสานงาน : นายสมบูรณ์ ปัญญาพนาสิทธิ์  

(ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)

โทร. 08 2891 8909, 08 6005 2194, 08 9266 6824 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 2

สภาพปัญหา

•	 เผชิญหน้ากับการสัมปทานป่าไม้ถึง	3	ครั้ง
•	 หมดช่วงสัมปทาน	ถูกกดดันจากอิทธิพลการลักลอบท�าไม้

ที่ไม่ถูกต้อง	ต่อสู้กับการประกาศเขตพื้นที่อุทยานทับซ้อน
ที่อยู่อาศัย	เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	

กระบวนการท�างาน

•	 รวมตัวเรียกร้องให้เพิกถอนการประกาศพื้นที่ซ้อนทับ 
พื้นที่ท�ากินและพื้นที่อยู่อาศัย	[ชุมชนบ้านแม่หมีเป็น	1	ใน	
107	หมู่บ้านที่ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ	
(คกน.)	 และสมัชชาคนจน	 มาร่วมชุมนุมหน้าท�าเนียบ
รัฐบาลเป็นเวลา	99	วัน]

•	 เคล่ือนไหวเพ่ือพิสูจน์สิทธิในที่อยู ่ที่ท�ากิน	 โดยรังวัด 
พืน้ทีป่่า	จดัท�าขอบเขตพืน้ทีท่�ากนิด้วย	GPS	จดัท�าข้อมลู 
และพิสูจน์สิทธิรายแปลง	 ท�าขอบเขตแผนที่ที่ท�ากิน
และที่อยู่อาศัย	กระบวนการดังกล่าวพิสูจน์ว่าชาวบ้าน 
แม่หมีได้รับสิทธิในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย	 แต่เกิด 
การประกาศยุบสภาเสียก่อน	 (รัฐบาลพลเอก	 ชวลิต	 
ยงใจยุทธ,	25	พฤศจิกายน	2539 - 8	พฤศจิกายน	2540)	
จึงไม่มีข้อสรุป

•	 แกนน�าชุมชนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 หันมาใช้วิธีประสาน 
ความร่วมมือกันท�างาน	 แทนการสร้างความขัดแย้ง	 
ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน�้าแม่สอยและอุทยานแห่งชาติ 
แจ้ซ้อน	 ก�าหนดข้อตกลงร่วมกันว่า	 “ไม่รุกล�้าพื้นที่ 
ป่าใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่จับ”

•	 ชุมชนมีข้อตกลงกันว่าไม่ปลูกพืชเชิงเด่ียว	ไม่ใช้สารเคมี	 
ยังคงท�าไร่หมุนเวียนตามวิถีดั้งเดิมของปกาเกอะญอ

ชุมชนบ้านแม่หมี ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง
เนินงาน : 7,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ประชากร : 54 ครัวเรือน จ�าประชากร : 54 ครัวเรือน จ�าประชากร : 54 ครัวเรือน จ นวน 250 คน

ผู้ประสานงาน : นายสมบูรณ์ ปัญญาพนาสิทธิ์ 

(ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)

โทร. 08 2891 8909, 08 6005 2194, 08 9266 6824

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

เนินงาน : 7,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ผู้ประสานงาน : นายสมบูรณ์ ปัญญาพนาสิทธิ์ 

โทร. 08 2891 8909, 08 6005 2194, 08 9266 6824



53ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 53ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุ มชน ต.บางสระเก้า เป็นชมุชนแห่งหนึง่ทีป่ระสบวกิฤตใินช่วงเศรษฐกจิ 

ฟองสบู ่แตก มีหนี้สินติดตัวจากการเลี้ยงกุ ้งกุลาด�า แกนน�าและ 

ชาวบ้านจึงหาทางออกร่วมกัน โดยการหวนคนืสูว่ถิชีวีติแบบดัง้เดมิ เริม่จาก 

การทอเสือ่กกจนสามารถจดัตัง้ “ศนูย์ศลิป์เสือ่บางสระเก้า” เพือ่ส่งเสรมิและ 

พฒันาอาชพีทอเสือ่กก ขยายตวัเป็นกลุม่อาชพีเดมิในท้องถิน่อกีกว่า 40 กลุ่ม  

ในที่สุดน�าไปสู่การรวมตัวเป็น “เครือข่ายองค์กรชุมชนต�าบลบางสระเก้า” 

วางโครงสร้างท�าแผนแม่บท และเกดิ 4 ยทุธศาสตร์หลกัในการบรหิารจดัการ 

ซึ่งท�าให้ป่าตะกาดใหญ่ของชุมชนกลายเป็นตู ้กับข้าวใบใหญ่ของชาว 

เครืือข่ายองค์กรชุมชนตำาบลบางสระเก้า
4 ยุทธศาสตร์เพื่อการกู้วิกฤติ

หมู่	5	บ้านปลา	ธนาคารปู)	จากนั้นพัฒนาเป็นเครือข่าย 
องค์กรชุมชนต�าบลบางสระเก้า	 ท�าแผนแม่บทชุมชน 
ก�าหนด	 4	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 (1) ยุทธศาสตร์องค์กร 
การเงินและสวัสดิการ - ตั้งสถาบันการเงินธนาคารชุมชน	 
(2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ - ต้ังเป้าเป็นวิสาหกิจชุมชน 
มีศูนย์ศิลป์เส่ือบางสระเก้าเป็นต้นแบบ (3) ยุทธศาสตร ์
เกษตรส่ิงแวดล้อม - ฟ้ืนป่าตะกาดใหญ่ และ (4) ยทุธศาสตร์ 
สังคมวัฒนธรรมและส่ือชุมชน - สร้างความเข้าใจระหว่าง 
ภาครัฐ	เอกชน	และชาวบ้าน	ให้ท�างานเสริมพลังแก่กัน

•	 ยกคันดินกั้นแนวเขตล้อมรอบป่าเพื่อป้องกันการบุกรุก	
ประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ	 และ 
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งหมู่ที่	 4	 
เชื่อมประสานการท�างานในเชิงเครือข่าย

•	 ศึกษาดูงานที่บ ้านเปร็ดใน	 (กลุ ่มอนุรักษ์และพัฒนา 
ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	ต.ห้วงน�้าขาว	อ.เมืองฯ	จ.ตราด,	 
ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว	ปี	 2542,	 รางวัล	 “สิปปนนท	์ 
เกตุทัต	รางวัลแห่งความยั่งยืน	ปี	2548)	แล้วน�า	“เต๋ายาง”	 
มาแก้ป ัญหาเรืออวนรุนที่ท�าลายลอบดักปูในคลอง	 
สร้างบ้านปลาและธนาคารปู

บางสระเก้า

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2527	 ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเล้ียงกุ้งกุลาด�า	 
นาข้าวของชาวบ้านถูกกลืนเป ็นนากุ ้งของกลุ ่มทุน	 
ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน	

•	 ต่อมานากุ้งล่ม	สัตว์น�้าธรรมชาติลดจ�านวนเพราะสารเคมี
ตกค้างที่ไหลออกสู่ล�าคลองธรรมชาติ	

•	 ประชากรเพ่ิมขึน้แต่จบัสตัว์น�า้ได้น้อยลง	เกดิความขัดแย้ง 
กับเรืออวนรุนอวนลากที่รุกล�้าเข้ามาในล�าคลองท�าลาย
ลอบดักปู	

•	 ผลกระทบจากนากุ้งท�าลาย	“นากก”	ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ
สานเสื่อกก	

•	 ชาวบ้านไม่มีอาชีพรองรับเมื่อนากุ้งล่ม

กระบวนการท�างาน

•	 ชุมชนฟื้นวัฒนธรรมวิถีการท�ามาหากินดั้งเดิม	โดยเสนอ 
โครงการขอทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม	หรือ 
กองทุน	SIF	 เพื่อพัฒนาการทอเสื่อกก	จัดตั้ง	 “ศูนย์ศิลป์
เสื่อบางสระเก้า”	 เพ่ือส่งเสริมการทอเสื่อกก	 ขยายพื้นที่
ปลูกต้นกก

•	 ส�ารวจข้อมูลการจัดตั้งกลุ ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพ	 โดย
สร้างระบบ	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้แต่ละหมู ่บ้าน	 (หมู่ที่	 1	 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่	2	ศูนย์การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากทะเล	หมู่ที่	3	ศูนย์เกี่ยวกับพืชเส้นใยเพื่อ 
เพิ่มมูลค่า	หมู่ที่	4	ป่าตะกาดใหญ่	ดูแลด้านการอนุรักษ์	 
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เครอืข่ายองค์กรชมุชนตำาบลบางสระเก้า อ.แหลมสงิห์ จ.จนัทบรุี
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าตะกาดใหญ่ (บ้านกองหิน หมู่ที่ 4)  

เนื้อที่ 150 ไร่ และพื้นที่ฟื้นฟูสัตว์น�้าธรรมชาติบริเวณบ้านแถวนา

ประชากร : ต�าบลบางสระเก้า 5 หมู่บ้าน, 518 ครัวเรือน 

จ�านวน 2,198 คน

ผู้ประสานงาน : นายนรวรรณ ใจชื่น โทร. 08 1908 5386

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชน
   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 2

เครือข่ายลุ่มนำ้าประแสร์ 5 ตำาบล 

จากปัญหาน�้ า เสียบริ เวณลุ ่มน�้ าประแสร ์  ท�าให ้กลุ ่มคนเฒ่าคนแก ่วัยเกษียณในท ้องถิ่นเกิดความเป ็นห ่วง 

กลัวว่าอนาคตของลูกหลานจะไม่มีอะไรให้หากิน จึงรวมตัวกันก่อตั้ง “เครือข่ายลุ ่มน�้าประแสร์” ในปี 2547  

ประกอบด้วย 5 ต�าบล คือ ต.ปากน�้าประแส ต.ทองเกวียน ต.เนินฆ้อ ต.ทุ่งควายกิน และ ต.คลองปูน เพื่อดูแลรักษา 

เฝ้าระวัง และต่อสู้กับกลุ่มโรงงานที่ปล่อยน�้าเสีย ทั้งปลูกป่าชายเลนเสริม ท�าจุลินทรีย์บ�าบัดน�้า ปล่อยสัตว์น�้า ถ่ายทอด

ความรู้สู ่เยาวชน รวมทั้งการท�ากระชังปลาสาธิต และส่งเสริมให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลน 

สภาพปัญหา

•	 ปัญหาน�้าเสียจากโรงงานและสารเคมีการเกษตร	ที่ปล่อย
ลงคลองที่ไหลลงแม่น�้าประแสร์	 เกิดปัญหามลภาวะ 
ในแหล่งน�้า	

•	 น�้าเสียขยายผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง	
และการเติบโตของสัตว์น�้าธรรมชาติ

เครือข่ายลุ่มนำ้าประแสร์ 5 ตำาบล อ.แกลง จ.ระยอง
พื้นที่ด�าเนินงาน : แม่น�้าประแสร์

ประชากร : เครือข่าย 5 ต�าบล ได้แก่ ต.ปากน�้าประแส ต.ทองเกวียน  

ต.เนินฆ้อ ต.ทุ่งควายกิน และ ต.คลองปูน

ผู้ประสานงาน : นายสอิ้ง ประสงค์ศิลป์ โทร. 08 5511 0889

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

กระบวนการท�างาน

•	 กลุ ่มผู ้เลี้ยงปลาเก๋าซึ่งเป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุหลังเกษียณ	 
ริเริ่มท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

•	 ใช้วิธี	 “หาเพื่อน”	 ขยายการท�างานออกไป	 4	 ต�าบล 
ใกล้เคียง

•	 ท�าโครงการพลกิฟ้ืนวถิชีมุชนลุม่น�า้ประแสร์	ปลกูป่าชายเลน 
สองฝั่งลุ่มน�้าประแสร์ในพื้นที่ว่างรกร้าง

•	 น�าความรู ้จากการไปดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
มาบเอื้อง	 มาท�าจุลินทรีย์บ�าบัดน�้าเสีย	 เฝ้าระวังการ 
ปล่อยน�้าเสียจากโรงงาน

•	 ดึงกลุ ่มเกษตรกรให ้มาเป ็นเครือข ่าย	 เ พ่ือช ่วยกัน 
ลดการใช้สารเคมี

การรวมตัวของผู้ไม่ยอมแพ้

ๆ ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัตว์น�้ากลับมาอาศัยในแหล่งน�้ามากข้ึน 

ชาวบ้านมีรายได้พออยู่พอกิน ไม่ต้องออกไปท�างานภายนอก

ชุมชน และขยายความร่วมมือไปอีก 4 ต�าบลใกล้เคียง

ชุมชน
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สภาพปัญหา

•	 ตั้งแต่ปี	 2542	 มีผู ้คนจากหมู ่บ้านใกล้เคียงโยกย้าย 
เข้ามาอยู่	 และกลุ่มผู้ลงทุนเข้ามาท�าไร่ยาสูบ	 เมื่อยาสูบ
ราคาตก	เปลี่ยนมาเป็นไร่อ้อยและมันส�าปะหลัง

•	 ภายหลังมีการลักลอบตัดไม้โดยไม่มีการปลูกทดแทน 
เม่ือไม้ใหญ่ลด	ก็ลักตัดไม้ไผ่

•	 เกิดการต่อสู้และขัดแย้งระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การสัมปทานเหมืองแร่ฟอสเฟต

•	 กลุ่มนายทุนปลูกยางพาราเข้ามาบุกรุกและลักลอบตัดไม้
•	 ตลอดระยะเวลาของปัญหา	ไฟป่าเกิดอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการท�างาน

•	 รวมตัวเป็นกลุ่มอนุรักษ์	 แรกเริ่มช่วยเป็นก�าลังเสริมให ้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้	 ในการเฝ้าระวังการบุกรุกและลักลอบ
ตัดไม้

•	 รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 เสนอส่ือมวลชน
เพื่อสร้างพลังในการต่อต้านการท�าเหมืองฟอสเฟต	และ
ท�าหนังสือยื่นร้องเรียนกับ	จ.กาญจนบุรี	จนมีค�าสั่งระงับ
โครงการ	ชุมชนจึงท�าข้อตกลงเพื่อขอพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ท�าเป็นป่าชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 

เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก 

การรุกป่าตัดไม้เพ่ือขยายพ้ืนท่ีท�ากิน เกิดอาสาสมัครที่ท�างาน

อย่างจิตอาสาเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าและป้องกันรักษาการบุกรุก  

พิสูจน์เน้ือแท้ว่าเข้มแข็งเม่ือเผชิญหน้ากับสัมปทานเหมืองแร่ 

ฟอสเฟต และการบุกรุกท�าสวนยางพาราในเขตป่าสงวนฯ  

เกิดการขยายผลความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าท่ี 

ภาครฐั และเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายป่าตะวนัตก สร้างเกราะป้องกนั 

ผืนป่า และท�าหน้าท่ีสร้าง “เมฆ” เพ่ือให้เกิดเม็ดฝนเป็นความ 

ชุ่มชื้นแก่ผืนดิน

•	 ท�ากิจกรรมปลูกป่าเสริม	ท�าฝายชะลอน�้าเพ่ือสร้างความ
ชุ่มชื้นในป่า

•	 ป้องกันไฟป่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ	 “ชิงเผา”	
ได้แก่	 การกวาดใบไม้และชิงเผาป่าก่อนหน้าไฟป่า	 
เผาเศษใบไม้	กิ่งไม้	ก่อนเดือนมกราคมของทุกปี	ช่วยลด 
เชื้อเพลิง	 ป้องกันไฟป่าโดยธรรมชาติ	 ท�าให้ไม้ชั้นล่าง 
แตกใบ	มีหน่อใหม่	 เห็ดโคนผุด	 เป็นการสร้างนวัตกรรม 
การบริหารจัดการป่าดิบแล้ง

•	 ผลจากการดูแลป่าท�าให้เกิดพืชอาหาร	 เห็ด	 หน่อไม	้ 
เป็นอาหารและรายได้ของชุมชน	คิดเป็นมูลค่าประมาณ
ปีละกว่า	3.7	ล้านบาท

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน 
ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 1,847 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่

และป่าแม่น�้าน้อย, ป่าโซน C เนื้อที่ 4,500 ไร่ และป่าในพื้นที่ของหน่วยจัดการ

ต้นน�้ายางโทน เนื้อที่ 4,800 ไร่ รวม 11,147 ไร่

ประชากร : 218 ครัวเรือน จ�านวน 791 คน

ผู้ประสานงาน : นายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  

โทร. 08 9551 7721

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559
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กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้และป่าชุมชน 
บ้านยางโทน ชุมชน “คนสร้างเมฆ”

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำาชี
ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าทามสลับเนิน ตามความยาวของล�าน�้าชี  

เนื้อที่ 2,200 ไร่  

ประชากร : 191 ครัวเรือน จ�านวน 1,015 คน

ผู้ประสานงาน : นายพร้อม ผลบุญ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6) 

โทร. 08 9532 8621

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 2

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว56 สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

สภาพปัญหา

•	 ป่าชุมชนบ้านจานเป็นป่าสาธารณประโยชน์ริมฝั่งล�าน�้าชี	 
เป็นป่าทามสลับเนิน	เริ่มเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่า	
ตัดไม้เพื่อท�าไม้หมอนเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา  - 
อุบลราชธานี

•	 หลังการสัมปทาน	มีชาวบ้านและคนจากภายนอกบุกรุก
เข้าไปใช้ประโยชน์	ชักลากไม้เก่าและจับจองเป็นที่ท�ากิน

กระบวนการท�างาน

•	 ผู้น�าชุมชน	 (นายพร้อม	 ผลบุญ  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 6	 ใน 
ขณะนั้น)	 เป็นแกนน�าจุดประกายการท�างานอนุรักษ์	
เพราะชุมชนมีพื้นที่ป่าอยู่	860	ไร่	โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น	
8	แปลง	แต่เมื่อลงมือท�างานพบว่า	แต่ละพื้นที่เป็นโฉนด
ปลอมทั้งหมด	จึงเดินหน้าสอบสวนหาความจริง	พร้อมกับ
สร้างแนวร่วมกับภาคีภายนอกเพื่อเสริมพลังการท�างาน

•	 ปี	 2537	 ก่อตั้ง	 “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

“ป่ าซ่งผีบ้า” เป็นป่าทามริมฝั่งล�าชี พ้ืนที่ 2,200 ไร่  

เป็นแหล่งสงวนพันธุ์ปลาที่ยิ่งใหญ่ ผืนป่าทามแห่งน้ี 

เคยเสื่อมโทรมจากการบุกรุกแผ้วถางป่าขยายที่ท�ากิน แต ่

แกนน�าชุมชนสามารถรวบรวมอาสาสมัครชาวบ้านขึ้นเป็น 

กลุม่อนรุกัษ์ ใช้ยทุธวธิกีารสือ่สารสร้างความเข้าใจทัง้คนภายใน 

และภายนอกชุมชน จนสามารถรักษาป่าไว้ได้โดยไม่เกิดความ 

ขัดแย้งรุนแรง อาศัยแรงคนเป็นหูเป็นตา เป็นรั้วล้อมป่า และ 

ขยายผลการอนุรักษ์ออกไปยัง 6 หมู่บ้านรอบผืนป่าชุมชน

สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งน�้าชี”	เริ่มต้นมีสมาชิก	25	คน 
ร ่วมกันท�ากฎระเบียบการใช้ป่า	 แบ่งบทบาทหน้าที ่
การท�างาน	ในระยะแรกยังคงมีการลักลอบตัดไม้	แต่กลุ่ม
พยายามท�าความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ จนการลักลอบตัดไม้หมดลง

•	 ใช้แนวคิด	 “สร้างรั้วรอบป่า”	 โดยเชื่อมโยงเครือข่าย 
กับอีก	 6	 หมู ่บ้าน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมกัน 
ดูแลป่า	เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

•	 ท�ากิจกรรมปลูกป่า	มีกลุ่มลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังไฟป่า
•	 สร้างกลุ่มครูภูมิปัญญา	 เพื่อให้ท�าหน้าที่พาเด็กและ

เยาวชนเข้าไปเรียนรู้เรื่องป่า

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำาชี  
ผู้พิทักษ์มรดก...ซ่งผีบ้า
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องค์กรป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม - บ้านนาเจริญ  
ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 1,000 ไร่ (พื้นที่สาธารณะ) 

ประชากร : บ้านนาผักก้าม 158 ครัวเรือน จ�านวน 460 คน  

บ้านนาเจริญ 152 ครัวเรือน จ�านวน 488 คน

ผู้ประสานงาน : นายธนโชติ สิงห์ค�า โทร. 08 4564 0839

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

ป่าศักดิ์สิทธิ์โบราณ พื้นที่ 1,000 ไร่ ที่ดูแลมากว่า 3 - 4 

ช่ัวอายุคนของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากหลวงพระบาง 

อยู่ท่ามกลางพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งข้าวโพด ข้าวไร่  

และสบัปะรด ชาวบ้านไม่ใช้ประโยชน์จากป่าศกัดิส์ทิธิ ์สร้างกลไก

การท�างานอนรัุกษ์เพ่ือป้องกนัปัญหาไฟป่า เนือ่งจากป่าโบราณ 

ผนืนีม้คีวามสมบรูณ์และอุดมด้วยพรรณไม้หายากหลายอย่าง  

เป็น “ป่าต้นแบบ” ทีส่ร้างฝนและความชุม่ชืน้ และเป็นแบบอย่าง

การท�างานให้แก่ชุมชนรอบข้าง

สภาพปัญหา

•	 ป่าร้องนาเอี่ยนเป็นป่าดงดิบโบราณในบริเวณหมู่บ้าน 
ที่ไม่เคยถูกบุกรุกมาก่อน	 ชาวบ้านนาผักก้ามและบ้าน 
นาเจริญร่วมกันดูแลกันมา	 3  - 4	 ชั่วอายุคน	 ถือว่าเป็น 
ป่าศักดิ์สิทธิ์

•	 ผืนป่าที่อยู่ในวงล้อมของการปลูกพืชเศรษฐกิจจึงเผชิญ 
ปัญหาไฟป่า	ชุมชนเกรงว่าความหลากหลายของพรรณไม้ 
ต่าง ๆ จะสูญหาย

•	 ในป่ามีไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด	เช่น	ต้นค้อ 
3	สายพันธุ์	 (หมากค้อเขียวเป็นพืชหายาก)	และมีความ 
หลากหลายของพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น

กระบวนการท�างาน

•	 คณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเร่ิมแสดงขอบเขต 
พื้นที่ป่าตั้งแต่ช่วงที่เกิดสมรภูมิบ้านร่มเกล้า	ทหารเข้ามา 
เปิดพื้นที่เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพักพิงของฝ่ายตรงข้าม	
ชาวบ้านตกลงกับเจ้าหน้าที่ทหารว่า	 ขออย่าตัดไม้	 และ
ท�าเครื่องหมายเขตยกเว้นโดยทาสีขาวที่ต้นไม้	 นับเป็น
สัญลักษณ์แรกของการท�างานอนุรักษ์ในปี	2531

•	 หลงัจากเจ้าหน้าทีท่หารออกไป	กไ็ม่มกีารบกุรกุท�าลายป่า 
จนในปี	2539	ชุมชนได้รับพระมหากรุณาธคิณุพระราชทาน 
“ธงพิทักษ์ป่า	เพื่อรักษาชีวิต”	

•	 ชุมชนเร่ิมต้นงานอนุรักษ์จริงจัง	 โดยใช้	 “ความเชื่อ”	 
เป็นกุศโลบาย	 มีกิจกรรมต่าง  ๆ	 ทั้งการลาดตระเวน
ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังไฟป่า	 ท�าแนวกันไฟ 
ในหน้าแล้ง	

•	 สร้างกลไกการท�างานที่เข้มแข็งข้ึน	 โดยเพิ่มกรรมการ 
ในระดับหมู่บ้าน	และฝ่ายปฏิบัติงานร่วม	เช่น	กลุ่ม	อปพร. 
ต�ารวจบ้าน	กลุ่มเยาวชน	และกลุ่มผู้มีรถไถ	

•	 ปัญหาไฟไหม้ป่านั้นมีทุกปี	 เพราะรอบ  ๆ  ป่าเป็นพ้ืนที่
ท�ากินของชาวบ้าน	 พอหน้าแล้งกลุ ่มจะจัดคนคอย 
ลาดตระเวนตรวจแนวกันไฟตลอด	และ	อบต.เหล่ากอหก	 
ให้งบประมาณสนับสนุน

•	 น�าเมล็ดพืชผักป่ามาเพาะ	 น�ากิ่ งไม ้มาป ักช�าปลูก 
ข้างบ้านหรือตามหัวไร่ปลายนา	 เพื่อลดการใช้ผลผลิต 
จากป่าชุมชน	เป็นการสร้างป่าครอบครัว

องค์กรป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม - บ้านนาเจริญ
ป่าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไทลื้อ
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ชุมชน

ชุมชนบ้านสระแก้ว 
ผืนป่าที่ราบต�่า ท่ามกลางพืชเชิงเดี่ยว

•	 ปี	2522	แยกพืน้ทีป่่าชมุชน	472	ไร่เศษ	ออกจากพืน้ทีใ่ช้สอย 
ของหมู่บ้าน	 ต่อมาออกกฎระเบียบการดูแลป่าและใช ้
ประโยชน์จากป่าชมุชน	รวมทัง้แบ่งพืน้ทีเ่พือ่สร้างทีพ่กัสงฆ์ 
ในป่าชุมชน	15	ไร่

•	 ตัดถนนผ่านป่าเพ่ือก�าหนดแนวเขตและเพ่ือความสะดวก
ในการลาดตระเวนป่า

•	 จัดกิจกรรมอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การปลูกต้นไม้ 
ในป่า	 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์	 ตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า

•	 จัดท�าป่าชุมชนพื้นที่	 472	 ไร่	 โดยมีคณะกรรมการดูแลป่า	
3	ชุด	คือ	คณะกรรมการป่าชุมชน	คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการเยาวชน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 2

จ ากการอพยพเพ่ือจับจองที่ดินท�ากินของชาวบ้านจาก

จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จนมาพบป่า 

ผืนใหญ่ในที่ราบต�่า พร้อมสระน�้าบนที่ราบสูง ชาวบ้านจึงช่วย 

กันเขตพื้นที่ป่า ตามมาด้วยการรวมตัวเพื่อคัดค้านการท�าไม้  

ต่อต้านการขยายพืน้ท่ีปลกูปาล์มของนายทนุ ส่งผลให้พระภกิษ ุ

ผู้เป็น “หัวไม้ขีดไฟ” ของชุมชน ถูกลอบยิงถึงแก่มรณภาพ  

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท�าป่าชุมชนพื้นที่ 472 ไร่ ตัดถนน 

รอบพืน้ทีป่่าเพือ่ใช้เส้นถนนเป็นเขตแนวก้ัน ท�ากิจกรรมรณรงค์ 

และส่งไม้ต่อให้รุ ่นลูก จนกลายเป็นป่าชุมชนต้นแบบของ 

อ.ชัยบุรี

สภาพปัญหา

•	 สภาพป่าเป็นดิบชื้น	มีสระน�้าธรรมชาติ	2	แห่ง	ที่มีน�้าเต็ม
ตลอดปี	 สระลูกหนึ่งน�้ามีสีขุ่น	 อีกลูกมีสีคราม	 ชาวบ้าน 
จึงเรียกว่า	 “สระแก้ว”	 รอบสระมีไม้ใหญ่	 สมุนไพร	 และ 
สัตว์ป่าจ�านวนมาก	

•	 ชาวบ้านจาก	 จ.นครศรีธรรมราช	 พัทลุง	 กระบี่	 และ
สุราษฎร์ธานี	 อพยพมาจับจองที่ดินและตั้งบ้านเรือน	 
ประมาณปี	 2507	 ขณะนั้นชาวบ้านได้ออกกฎระเบียบ 
ร่วมกนัว่าห้ามบกุรกุแผ้วถางรมิสระน�า้	และให้ช่วยอนรัุกษ์
ต้นไม้รอบสระน�้า	 โดยวัดจากขอบสระทั้ง	 4	ด้าน	ด้านละ	
1	กม.

•	 ปี	 2522	มีบริษัทเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่	 ชาวบ้านรวมตัวกัน
คัดค้าน	 โดยมีพระถาวร	 เลิศไกร	 ซึ่งมาธุดงค์ในป่า	 เป็น 
ที่ปรึกษาให้ชาวบ้าน	 ซึ่งสามารถคัดค้านได้ส�าเร็จแต่ก ็
เสียพื้นที่ป่าไปบางส่วน

•	 ต่อมากลุ่มทุนบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน	 ชาวบ้าน 
ก็รวมตัวกันคัดค้านจนส�าเร็จอีกครั้ง	แต่พระถาวร	เลิศไกร	 
ถูกลอบยิงจนมรณภาพ

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกัน	 และเปิดตัวออกไปเจรจา 
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ยกเลิกการสัมปทาน

ชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 472 ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก.

ประชากร : 193 ครัวเรือน จ�านวน 693 คน

ผู้ประสานงาน : นายอ�านวย อ่อนเย็น (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) 

โทร. 08 9288 7379 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

ชุมชน
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว
พลังชุมชนเพื่อรักษาท้องทะเล

ก ารรวมตัวของ 2 ชุมชน 2 ต�าบล บนพื้นที่รอยต่อ 2 อ�าเภอ (อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง) บริเวณอ่าวบ้านดอน ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อเลี้ยงกุ้งและการจับจองพื้นที่ในทะเลเพื่อท�าคอกหอยแครง ส่งผลให้ “ปูเปี้ยว” ที่เคยชุกชุม 

ลดจ�านวนลง หลงัจากบ่อนากุง้ทิง้ร้าง ชาวบ้านรวมตวัตัง้ “กลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลนเพือ่เพิม่ปรมิาณปเูป้ียว” ร่วมกบัสถานพีฒันา 

ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 เข้าฟื้นฟูพื้นที่ และร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดท�าโครงการ “การศึกษา 

แนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การบริหารจัดการพื้นที ่

เพาะเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และเกิดเครือข่ายงานชาวบ้าน 23 กลุ่ม ใน 7 อ�าเภอ บริเวณอ่าวบ้านดอน

สภาพปัญหา

•	 ใช้องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการร่วมท�าวจิยั	เช่น	การจดัการพืน้ที่ 
เพือ่ใช้ประโยชน์	แนวทางในการท�างานเพือ่พฒันาศกัยภาพ	 
การแปรรูปผลผลิตจากป่าชายเลน	 และการตลาด	 
มาประมวลผลเป็นกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากป่า

•	 เห็นคุณค่าของการท�างานวิจัยแบบ
ชาวบ้าน	 จึงขยายผลการท�างานวิจัย
ร่วมกับภาควิชาการอื่น  ๆ  ในประเด็น
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

•	 ร่วมเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน	 
ขับเคล่ือนงานเชิงนโยบาย	โดยเฉพาะ 
การแก้ไขปัญหาคอกเลีย้งหอยนางรม 

หน้าทะเลของนายทุนที่ปิดกั้น 
เส ้นทางเดินเรือของ 
ประมงพ้ืนบ้าน

•	 ชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนที่ประสบ
ปัญหาคล้ายกัน	 ได้แก่	 การบุกรุกป่าชายเลนจากการ
สัมปทานเผาถ่านไม้ในอดีต	และการท�านากุ้งของนายทุน	
การเข้ามาท�าประมงของเรืออวนลาก  -  อวนรุน	 ท�าให้
ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม

•	 บางชุมชนเผชิญกับป ัญหานายทุนภายนอกเข ้ามา
จับจองพื้นที่หน ้าทะเล	 ท�าการเพาะเลี้ยงหอยแครง 
และหอยนางรม	เริ่มจากปี	2542 - 2543	และเริ่มขัดแย้ง
รุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี	 2550	 (ผลกระทบจากการส่งเสริม
โครงการซีฟู้ดแบงก์)

•	 ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดประเภทและท�าลายล้าง
สัตว์หน้าดินของคนในชุมชนเองและจากชุมชนข้างเคียง

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2538	ชาวบ้านเข้าร่วมโครงและการปลูกป่าถาวรเฉลิม 
พระเกียรติฯ	1	ล้านไร่	ปตท.	และสถานีพัฒนาทรัพยากร 
ป่าชายเลนที	่13	ได้สนบัสนนุการปลกูป่าร่วมกบัชมุชนด้วย	

•	 ป่าชายเลนฟื้นตัว	ท�าให้	 “ปูเปี้ยว”	กลายเป็นรายได้ของ
ชาวบ้าน	 แต่มีคนบางกลุ ่มใช้สารเคมีหยอดรูปูเปี ้ยว	 
จับปูที่ยังไม่โตเต็มที่	 และเข้าไปลักลอบตัดไม้	 ชาวบ้าน 
ใช้วิธีการตักเตือนและแจ้งให้ผู้น�าเข้ามาด�าเนินการ

•	 เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	ชุมชนร่วมงานวิจัยท้องถิ่น 
กับ	สกว.	เรื่อง	“การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี ้ยวอย่างยั่งยืน”	 และต่อมาจัดต้ัง 
“กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมปริมาณปูเปี้ยว”	 ในป	ี
2545

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว
ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 1,500 ไร่ ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน  

(อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง)

ประชากร : บ้านไทรงาม ต.เลม็ด อ.ไชยา 130 ครัวเรือน จ�านวน 663 คน 

บ้านธารน�้าร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง 198 ครัวเรือน จ�านวน 708 คน

ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  

โทร. 08 6476 5162

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว
พลังชุมชนเพื่อรักษาท้องทะเล

บล บนพื้นที่รอยต่อ 2 อ� เภอ (อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง) บริเวณอ่าวบ้านดอน ที่ได้รับผลกระทบ
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา
การต่อสู้กับ “มือที่มองไม่เห็น”

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 2

กระบวนการท�างาน

•	 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา	เพ่ือรวม
คนในการขับเคลื่อนและท�ากิจกรรม	 เช่น	 จัดเวรยาม
ส�ารวจป่า	ปลูกป่าทดแทน	ออกกฎกติกาการใช้ประโยชน	์
ปักแนวเขต	เชิญส่วนราชการเข้ามารับรู้และร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง	 เข้าอบรม	 รสทป.	 และได้รับพระราชทาน	
“ธงพิทักษ์ป่า	เพื่อรักษาชีวิต”	ปี	2543

•	 ขยายผลโดยการหนุนเสริมคนรุ่นใหม่ให้ข้ึนมาช่วยงาน	
เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านบางลา	เพ่ือสืบสานงานอนุรักษ์	
แต่ประสบปัญหาเมื่อเยาวชนบางส่วนต้องไปท�างานกับ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว

•	 ขยายผลการขับเคลื่อนสู่เครือข่ายระดับต�าบล	 เพื่อดูแล
ป่าชายเลนร่วมกันทั้งผืน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 1,200 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 

ได้แก่ บ้านผักฉีด บ้านยามู และบ้านบางลา

ประชากร : 477 ครัวเรือน จ�านวน 1,517 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอรุณ บ�ารุงนา 

โทร. 09 3583 2942

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

ก ารต่อสูข้องชาวบ้านบางลาเพ่ือรกัษา “ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าเลนคลองท่าเรอื” จากนายทนุทีอ้่างเอกสารสทิธ ิสค.1  

เพื่อต้องการพัฒนาให้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งและท่าเทียบเรือยอชท์  

ตั้งแต่ปี 2536 ส่งผลให้ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐ 7 หน่วยงาน  

ถูกฟ้องร้องจากการต่อสู้ สถานการณ์นี้ด�าเนินไปพร้อมกับ 

การจัดตั้งป่าชุมชนพื้นที่ 865 ไร่เศษ ล้อมรอบด้วยบ้านจัดสรร  

นากุ ้ง และท่าเรือยอชท์ มีการแบ่งแนวเขตป่า เฝ้าระวัง 

การบุกรุก ปลูกป่าเพิ่ม ออกกฎระเบียบ โดยท�างานร่วมกับ 

ผู ้หญิงและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เกิดเป็นการ 

ขับเคลื่อนที่ทรงพลัง

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2536	 มีนายทุนอ้างเอกสารสิทธิ	 สค.1	 ในป่าสงวน	
เข้ามาบุกรุกป่าชายเลนท�าบ่อเลี้ยงกุ้ง	 ชาวบ้านรวมตัว
คัดค้านอย่างต่อเนื่อง	 มีการพิสูจน์สิทธิ์จนยกเลิกการ
ออกเอกสารสิทธิดังกล่าว	ต่อมาชาวบ้านได้พัฒนาที่ดิน
บริเวณนั้น	 1.2	 ไร่	 เป็นสนามกีฬาและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน	 โดยการสนับสนุนของทางจังหวัด	 เปิดช่องให้
นายทุนรายเดิมฟ้องร้องชาวบ้านและหน่วยงาน	 ซึ่งคดี
ยังอยู่ในช้ันศาล

•	 นักลงทุนต่างชาติพยายามบุกรุกป่าชายเลนเพ่ือสร้าง 
รีสอร์ตและท่าจอดเรือยอชท์	ท�าให้ชุมชนต้องเผชิญหน้า
กับกระแสการท่องเที่ยวที่ก�าลังรุกคืบและน�าไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต	 เพราะมีชาวบ้านหลายคน 
หยุดท�าเกษตรและประมง	 แล้วหันไปเป็นลูกจ้างรีสอร์ต	 
(รวมถึงเยาวชนลูกหลานคนในพื้นที่ด้วย)
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61ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุมชนบ้านม่วงชุม 
วิถีคนใจงามริมฝั่งแม่น�้าอิง

จ ากหมู่บ้านที่เคยถูกหยามว่าตัดไม้ท�าลายป่ามากที่สุด

ใน อ.เชียงของ มีเตาเผาถ่านเป็นประจักษ์พยานอยู่ 

กลางป่า สายธารเหือดแห้งและผืนป่าทรุดโทรม เปลี่ยนให้ 

ชาวบ้านม่วงชุมหันกลับมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ พลิกวิกฤติ

เป็นโอกาส เริ่มกระบวนการฟื ้นฟูป่า อนุรักษ์พันธุ ์ปลา 

ในล�าน�้าอิง กลายเป็นศูนย์เรียนรู ้และชุมชนต้นแบบในการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ชุ ่มน�้าแห่งเดียวของ 

จ.เชียงราย

สภาพปัญหา

•	 ชาวบ้านมีอาชีพเผาถ่าน	ตัดไม้และขุดเตาเผาในป่า
•	 ปี	2523	ผู้น�าชุมชนขอร้องให้ชาวบ้านเลิกเผาถ่าน	เพราะ 

ถูกต�าหนิจากอ�าเภอว่าเป็นหมู ่บ้านที่ตัดไม้ท�าลายป่า 
มากที่สุดใน	อ.เชียงของ	มีการทุบท�าลายเตาเผาถ่านของ 
ชาวบ้าน	แต่การเผาถ่านยังคงมีอยู่

•	 เกิดโครงการขุดลอกหนองขอนแก่น	 พื้นที่ชุ ่มน�้าที่อยู ่ 
กลางป่า	โดยตัดไม้เพื่อท�าการขุดลอก	ชาวบ้านส่วนหนึ่ง 
ไม่เห็นด้วยกับโครงการ

กระบวนการท�างาน

•	 ขณะที่การเผาถ่านยังมีอยู่	แม้จะมีการทุบท�าลายเตาเผา 
ในป่า	 แต่ในปี	 2541	 เกิดปัญหาน�้าแล้ง	 ประกอบกับ 
มีโครงการขุดลอกหนองขอนแก่น	 ซึ่งต้องตัดไม้เป็น 
วงกว้าง	

ชุมชนบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ชุ่มน�้าป่าหนองขอนแก่น 500 ไร่  

อยู่ริมแม่น�้าอิง ช่วงน�้าขึ้นเป็นแหล่งวางไข่ของปลาหลายชนิด  

ช่วงน�้าลดชาวบ้านเก็บหาพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอย

ประชากร : 205 ครัวเรือน จ�านวน 549 คน

ผู้ประสานงาน : นายปัญญา เป้าพรหมมา (ก�านัน ต.ครึ่ง) 

โทร. 08 7177 6858

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

•	 ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้	 เพราะบริเวณ 
ที่ตัดไม้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน�้า	 เป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้า	 และ
เป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน	 ท�าให้เกิดกระแสการ 
อนุรักษ์ป่าและแม่น�้าอิง	น�าไปสู่การยุติอาชีพเผาถ่าน

•	 การอนุรักษ์ป่าหนองขอนแก่นเริ่มอย่างจริงจังในปี	2545	
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน�้าชุมชน	 ส�ารวจ
และเก็บข้อมูล	จัดท�าแผนที่ป่าและแหล่งน�้าชุมชน	จัดท�า 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในแม่น�้าอิง	 ก�าหนดเขตอนุรักษ์	
ออกกฎระเบียบ	 ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนโดยใช ้
โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาบริหารงาน	

•	 จัดท�าโครงการจัดการพื้นที่ชุ ่มน�้าในลุ ่มน�้าอิง	 ส�ารวจ
รวบรวมพันธุ ์พืชและสัตว์	 และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ	และน�าความเชื่อมาใช้ในการอนุรักษ	์
เช่น	การบวชป่า	สืบชะตาแม่น�้า	

•	 ด�าเนินงานร่วมกับภาคีภาครัฐ	ท้องถิ่น	สามารถเชื่อมโยง 
ระบบนิเวศทั้งป่าบกและพ้ืนที่ ชุ ่มน�้า	 ให ้เอื้อต ่อการ 
ด�ารงชีวิต

•	 บ้านม่วงชุมได้รับการยกย่องให้เป็น	 1	 ใน	 4	 ชุมชน
ต้นแบบด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่น�าร่อง 
ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าอิง - โขง

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 3

61

ชุมชน



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว62

ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

ป ั ญหาน�้าเสียในแควพระปรงเป็นสถานการณ์ซ�้าซาก 

หลายปีโดยไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขจริงจัง  

ท�าให้ชาวบ้านโดยรอบทีไ่ด้รบัผลกระทบตัง้กระทูเ้พ่ือหาทางออก 

โดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มหนึ่งและขยายผลเป็น “เครือข่ายรักษ์ 

ลุ่มน�้าพระปรง” ครอบคลุมพื้นที่ 9 ต�าบลในเขต อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี ใช้หลักการเคลื่อนงานแบบ “เวทีนี้ไม่มีเจ้านาย”  

แบ่งหน้าที่ช่วยกันท�างานอย่างเท่าเทียม ความส�าเร็จในการ 

กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกลายเป็นพลังน�าไปสู่การท�างาน 

ด้านอื่น ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมเป็น 

แบบอย่างของการจัดการโดยเริ่มจากตนเอง

สภาพปัญหา

•	 ชุมชนรอบแควพระปรงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ให้เป็น
เขตอุตสาหกรรม

•	 หลังจากนั้นมีการอพยพเข้ามาเป็นแรงงานจ�านวนมาก	 
เกิดปัญหาสังคมที่โยงเป็นลูกโซ่	อาทิ	ยาเสพติด	ครอบครัว 
หย่าร้าง	 เยาวชนขาดความรู ้	 ผู ้สูงอายุพึ่งตนเองไม่ได	้ 
แรงงานขาดทักษะ	เป็นต้น

•	 ประชากรเพิ่มขึ้น	 มีความต้องการใช้น�้าเพิ่มขึ้น	 แต่ขาด
การจัดการจากท้องถิ่น	ต่อมาเกิดมลภาวะในแหล่งน�้า

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านรวมตัวกันเองเพราะต้องการแก้ปัญหาเร่ือง
มลภาวะน�้า

•	 ต่อจากนั้น	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	 (สสส.)	 เข้ามาหนุนเสริมชุมชนเร่ืองการจัดการ 
ความรู้	 เร่ิมจากฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคค	ี
(ฟ ื ้นบุญข ้าวประดับดิน	 บุญข ้าวสาก	 พิธีตาแฮก)	 
สร้างป่าห้วยไร่ปลายนา	 จัดการปัญหาขยะ	 เก็บข้อมูล 
ต�าบลทั้งเร่ืองส่ิงแวดล้อม	 และปัญหาที่ผลกระทบต่อ 
สังคม	

•	 การรวมตัวขยายเป ็นเครือข ่ายรักษ ์ลุ ่มน�้าพระปรง
ครอบคลุมการท�างานและสมาชิก	 9	 ต�าบลในเขต	
อ.กบินทร์บุรี	 ร่วมกันวางแผนแม่บทในการแก้ปัญหา	 
ส่วนกิจกรรมแต่ละต�าบลวางแผนให้สอดคล้องกับบริบท 
ของตนเอง

•	 ประสานงานกับภายนอก	 ท�าให้เกิดการท�างานเพื่อร่วม 
แก้ปัญหาน�้าเสียร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน	เช่น	
โรงงานอุตสาหกรรม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ
ภาคประชาชน	 ท�าให้เกิดการสร้างกองทุนการท�างาน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม

•	 ส่งเสริมให้เกษตรกรอนุรักษ์ต้นยางนาตามหัวไร่ปลายนา	
เพาะช�ากล้าเพือ่ปลกูเพิม่	และสร้างศนูย์เรียนรู้เรือ่งยางนา
โดยกันพื้นที่สาธารณประโยชน์ใน	9	ต�าบล	กว่า	5,000	ไร่ 
จัดท�าเป็นป่าชุมชน

•	 สร้างคนรุ ่นใหม่โดยสนับสนุนให้เกิด	 “กลุ ่มเยาวชน 
รักษ์บ้านเกิด”	 เป็นการรวมตัวของเยาวชนจากหลาย 
หมู่บ้าน	 ที่เข้าร่วมท�างานกับผู้ใหญ่และรับผิดชอบงาน 
ด้านวัฒนธรรมของชุมชน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 3

เครือข่ายรักษ์ลุ่มนำ้าพระปรง 

เวทีนี้ไม่มี “เจ้านาย”

เครือข่ายรักษ์ลุ่มนำ้าพระปรง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พื้นที่ด�าเนินงาน : เฝ้าระวังแควพระปรงและป่าชุมชน 5,016 ไร่  

(ที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนทั้ง 9 ต�าบล)

ประชากร : เครือข่าย 9 ต�าบลประกอบด้วย ต.นนทรี ต.ย่านรี  

ต.วังตะเคียน ต.บ้านนา ต.บ่อทอง ต.เมืองเก่า ต.กบินทร์ ต.เขาไม้แก้ว 

และ ต.วังท่าช้าง ในเขต อ.กบินทร์บุรี ประชากรรวมประมาณ 78,000 คน 

ผู้ประสานงาน : นายเลื่อน บ่อจักรพันธ์ (ผู้ประสานงานเครือข่าย) 

โทร. 08 6110 8727

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553

ชุมชน
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ด้วยเหตทุีเ่กาะช้างเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่กัธรุกจิภายนอกต่างมุง่หวงัเข้ามาสร้างความร�า่รวย 

ชุมชนบ้านสลกัคอกจงึรวมตวัเป็นองค์กรชาวบ้าน ใช้การท่องเท่ียวเชงินิเวศเป็นเกราะป้องกนั

การคุกคามจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของ

ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เสน่ห์พื้นบ้าน 

มีการท�างานที่เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และประมงพื้นบ้าน สร้างเครือข่ายกับ

ชมุชนใกล้เคยีง เพ่ือร่วมกันรกัษาทะเลหน้าบ้าน เพือ่ป้องกนัผลกระทบจากการท่องเท่ียวกระแสหลกั 

ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

วยเหตทุีเ่กาะช้างเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่กัธรุกจิภายนอกต่างมุง่หวงัเข้ามาสร้างความร�า่รวย 

ชุมชนบ้านสลกัคอกจงึรวมตวัเป็นองค์กรชาวบ้าน ใช้การท่องเท่ียวเชงินิเวศเป็นเกราะป้องกนั

กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำาเที่ยว 
พื้นบ้านสลักคอก
ใช้การท่องเที่ยวเป็นเกราะคุ้มกันป่าชายเลน

สภาพปัญหา

•	 มีการซ้ือขายที่ดินในเขตป่าสงวน	 (ภบท.	 5)	 ท�าให้เกิด
ความสับสนและการอ้างสิทธิระหว่างที่ดินกรรมสิทธิ์กับ
ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน	ในส่วนที่อนุญาตให้เป็นที่ท�ากิน	

•	 กรมป่าไม้เข้ามาส�ารวจและกันแนวเขตป่า	แต่ในการกัน
พื้นที่	รุกล�้ามาในพื้นที่ท�ากินของชาวบ้าน

•	 มีการบุกรุกป่าโดยกลุ่มทุนภายนอกเพ่ือขยายพื้นที่ปลูก
ยางพารา

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2548	 นักเที่ยว	 2	 คน	 คือ	 นายพิทยา	 หอมไกรลาศ	 
และนายราชันย์	ภู่ทนิน	เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านสลักคอก	 
มองเห็นผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก	
ที่จะส่งผลถึงประมงพื้นบ้านและวิถีชีวิต	จึงเขียนหนังสือ
กระตุ้นให้ชุมชนรวมกลุ่มเพ่ือหาแนวทางการป้องกันตัว	
โดยใช้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ

•	 ชุมชนตั้ง	 “ชมรมน�าเที่ยวบ้านสลักคอก”	 เร่ิมต้นการ
ลงทุนด้วยการขายหุ้นเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม	 จ�านวน	 
2,000	หุ้น	หุ้นละ	100	บาท	เพื่อซื้อเรือมาดและเรือคายัค

•	 ต่อมามีการท�ากิจกรรมดูแลป่าชายเลน	จึงปรับจากชมรม
ท่องเที่ยวฯ	 มาเป็น	 “กลุ ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยว
พื้นบ้านสลักคอก”	 เป็นกลไกการท�างานที่เชื่อมโยงกับ 
การท่องเทีย่ว	การอนรุกัษ์	และประมงพ้ืนบ้าน	สมาชกิกลุม่ 
เป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน	

•	 สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีเสน่ห ์แบบ 
4	 แพ็คเกจให้เลือกในการเที่ยวป่าชายเลน	ทุกแพ็คเกจ 
เน้นการ	 “ขายความเงียบ”	 ใช้เรือพาย	 ไม่เปิดเพลง	 
(ฟังเสียงธรรมชาติ)		

•	 สร ้างกองทุนเพื่อป ันผลจากการท ่องเที่ยวมาใช ้ใน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและการอนุรักษ์	 เช่น	 การสงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุและเด็ก	การเฝ้าระวังเรื่องขยะในล�าคลอง	

•	 รณรงค์การท�าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้สารเคมี	 
(เพราะชุมชนไม่มีถังบ�าบัดน�้าเสีย)	 ส ่งเสริมการท�า 
น�้าหมักจุลินทรีย์	 อีเอ็มบอล	 และปุ ๋ยชีวภาพ	 เพื่อลด 
ปัญหาน�้าเสียลงคลอง

•	 ท�าพิกัดแนวป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกท�านากุ้ง	 และปลูก
ป่าเสริม	 10	 ไร่	 เพื่อเป็นกันชนกั้นการบุกรุกป่าชายเลน
ชั้นใน

•	 สร้างเครือข่ายการท�างานโดยร่วมมือกับอีก	 4	 หมู่บ้าน	
เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังทะเลหน้าบ้าน

กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำาเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก 
ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนบ้านสลักคอก 670 ไร่  

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

ประชากร : 117 ครัวเรือน จ�านวน 473 คน 

ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ ผลกาจ (ประธานกลุ่มฯ) 

โทร. 08 4362 5091

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 และรางวัล  
“สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

63ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว64

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 3

ชุมชนบ้านดง 
จากเครือญาติถึงการสร้างเครือข่าย

บ้านดงเป็นชุมชนเก่าแก่กว่าสองร้อยปี ประชากร 

มีเชื้อสายลาวจากเวียงจันทน์ ที่เข้ามาตั้งรกราก 

ตัง้แต่ปี 2282 ต่อมามชีาวบ้านทีอ่พยพมาจาก จ.อตุรดติถ์ 

เข้ามาอยู่เพิ่ม แต่ก็เป็นเชื้อสายเดียวกัน คน ต.บ้านดง 

จึงมสีมัพนัธ์ฉันเครอืญาต ิและมวีฒันธรรมในการดแูลป่า 

มาตั้งแต่อดีต เมื่อชุมชนเผชิญกับปัญหาการก�าหนด 

แนวเขตป่าอนุรักษ์กับพื้นที่ท�ากิน และการรุกป่าของ

กลุ่มทุนภายนอกเพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพารา จึงเกิด

การรวมตัวกันในระดับต�าบลเป็นเครือข่าย 16 หมู่บ้าน  

จ�าแนกรูปแบบการใช ้ประโยชน ์จากป่าที่ชัดเจน  

ตั้งรับการบุกของพืชเศรษฐกิจ ผนวกความเชื่อดั้งเดิม 

เรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาให้เข้ากับกิจกรรมอนุรักษ์ และ 

เป็นการเชื่อมโยงจิตใจของผู้คนให้เกิดการท�างาน 

ร่วมกัน

กระบวนการท�างาน

•	 ในยุคแรกของการท�างาน	 เป็นการ 
เคลื่อนไหวเพื่อขอกันพื้นที่ท�ากิน	 
เนื่องจากพื้นที่ส ่วนใหญ่อยู ่ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก 
โดยใช้ความเป็นเครือญาติตั้งแต ่
บรรพบรุษุ	รวมตวักนัเพือ่ยืน่หนงัสอื 

ในปี	 2523	กรมป่าไม้อนุญาต
ให้ใช้เป็นที่ท�ากินได้ชั่วคราว

•	 ปี	 2525	 คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอให้มีการดูแลป่า
เพื่อป้องกันการบุกรุก	 เป็นเวลาเดียวกับการประกาศเป็น
พื้นที่ป่าสงวน

•	 ชุมชนก�าหนดให้มีพ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน	 เพื่อเป็น
ป่าใช้สอย	เป็นพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์	มชีาวบ้านบรจิาคทีด่นิสมทบ

•	 ปี	2538	ต.บ้านดง	ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	
ปตท.	 จึงมีกิจกรรมอนุรักษ์ที่ต ่อเนื่อง	 อาทิ	 การท�า
แนวกันไฟเป็นระยะทาง	5	กิโลเมตร	

•	 เพื่อต้านกระแสการหลั่งไหลของยางพารา	 ชุมชนสร้าง
ข้อตกลงว่าไม่ขายทีด่นิให้แก่คนภายนอก	ส่วนคนในชมุชน
ไม่ปลูกยางพาราเป็นพื้นที่กว้าง	 รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
เข้มข้นในท�าเกษตรพืชเชิงเดี่ยว	 หันมาใช้ปุ ๋ยอินทรีย์
ให้มากขึ้น

ชุมชนบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 2,200 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง 

(1,200 ไร่ และ 1,000 ไร่) ทั้งสองแปลงอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก

ประชากร : ต.บ้านดง 16 หมู่บ้าน 2,177 ครัวเรือน 

จ�านวน 7,719 คน

ผู้ประสานงาน : นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่ (นายก อบต.บ้านดง) 

โทร. 08 7943 8948

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว64
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ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ
อนุรักษ์แบบมีหลักการ ใช้งานวิชาการรองรับ

ในอดีต ชาวบ้านช่องสาริกาพึ่งพาป่าโดยไม่มีการจัดการ สภาพป่าท่ีสมบูรณ์จึงมองว่างานอนุรักษ ์

เป็นเรือ่งไกลตวั จนกระท่ังโรงงานระเบิดหนิเข้ามาขอสัมปทานในเขาเอราวณั ชาวบ้านบางกลุม่ไม่เหน็ด้วย  

และรวมตัวเป็นชมรมรักษ์เขาเอราวัณ เพื่อคัดค้านด้วยแนวทางสันติ แสวงหาข้อมูลวิชาการเพื่อรองรับ 

การคัดค้าน ประสานสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อหนุนเสริม 

การท�างาน โดยค้นพบหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ทัง้โบราณวตัถ ุซากดกึด�าบรรพ์ของพชืและสัตว์ กลายเป็น 

แหล่งเรียนรู้ทางบรรพชีวินท่ีมีคุณค่า น�าไปสู่การระงับโครงการสัมปทาน และมีประกาศให้เขาเอราวัณ 

เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์

สภาพปัญหา

•	 ปี	2546	เกิดการกว้านซื้อที่ดินบริเวณเชิงเขาด้านตะวันตก 
ของเขาเอราวัณกว่า	 400	 ไร่	 อ้างว่าสร้างรีสอร์ตและ 
สนามกอล์ฟ	 แต่ต ้นปี	 2547	 มีการถมและล�าเลียง 
ตู้คอนเทนเนอร์มาต้ังส�านักงานชั่วคราว	 ชาวบ้านพบว่า
เป็นการเตรียมสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในเขาเอราวัณ	

•	 ชาวบ ้านเห็นตัวอย ่างจากกรณี 	 ต .หน ้าพระลาน	 
อ.เฉลิมพระเกียรติ	 จ.สระบุรี	 แหล่งผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่	 
ซึ่งในอดีตเป็นพ้ืนที่ท�าไร่เลี้ยงสัตว์	 แต่เมื่อโรงโม่ปูนเริ่ม 
เดินเครื่อง	ชุมชนได้รับผลกระทบมลภาวะทางอากาศและ 
ทางน�้า	ทั้งปัญหาฝุ่นละออง	การแย่งชิงน�้าบาดาล	น�้าฝน 
ปนเปื้อน	ในที่สุดชาวบ้านต้องย้ายออกจากถิ่นเกิด

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้าน	 โดยรวมตัวกันเป็นชมรม 
รักษ์เขาเอราวัณ	ยื่นหนังสือคัดค้านไปยัง	อบต.ช่องสาริกา

•	 ต่อมา	 อบต.ช่องสาริกา	 มีมติไม่ให้ด�าเนินการก่อสร้าง	
แต่เจ้าของโครงการท�าเรื่องไปยังส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรีให้พิจารณาอีกครั้ง	 แล้วส่งเร่ืองกลับมายัง	
อบต.	ต้นปี	2548	มีมติอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงาน

•	 ชาวบ้านยื่นหนังสือไปส�านักงานอุตสาหกรรม	 จ.ลพบุรี 
และส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง	จ.ลพบุรี	แต่ก็ไม่มี 
ความคืบหน้า	ต่อมาประสานขอความร่วมมือจากองค์กร 
พัฒนาสังคม	และกรมศิลปากร	

•	 เกิดการท�างานร่วมกับภาคีภายนอกและภาควิชาการ 

โดยส�ารวจและศึกษาคุณค่าของเขาเอราวัณ	 เพื่อเป็น 
ข้อมูลในการท�างาน	 การส�ารวจพบพรรณไม้มีค่าและ
พันธุ ์สัตว์เฉพาะถิ่นเขาหินปูน	 ภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย

•	 ชมรมฯ	 เผยแพร่ผลการส�ารวจให้สังคมภายนอกได้รับรู้ 
โดยออกไปจัดนิทรรศการตามสถานศึกษาและสถานที ่
ต่าง  ๆ  ในวันส�าคัญ	 ท�าให้เกิดความเคลื่อนไหวจาก 
ภายนอกที่หนุนเสริมการต่อสู้ของชุมชน	ต่อมากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้ภูเขา
เอราวัณเป็นพื้นที่อนุรักษ์	ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า		

ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

พื้นที่ด�าเนินงาน : เขาเอราวัณ พื้นที่กว่า 400 ไร่

ประชากร : หมู่ที่ 9, 12 และ 13 รวม 797 ครัวเรือน  

จ�านวน 1,799 คน

ผู้ประสานงาน : นางรัชนี มงคลอินทร์ (เลขานุการชมรมฯ) 

โทร. 08 6131 8248

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553
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ชุมชนและแผนที่ป่า	 โดยดึงกลุ ่มสตรี  -  เยาวชนให้มี 
บทบาทร่วม

•	 ตั้งชุดอาสาสมัครลาดตระเวนป่าช่ือ	 “ชุดจอบหลอย”	 
กับ	“ชุดจงอางด�า”	เป็นหน่วยลาดตระเวนในจุดล่อแหลม
ที่มักมีการบุกรุกหรือลักลอบตัดไม้	 มีความสามารถ 
หลบซ่อนและพรางตัว	(ชุดจงอางด�าเป็นกลุ่มอาสาสมัคร
ผู้หญิง)

•	 ตั้ง	 “สายข่าวนักอนุรักษ์”	 และ	 “ชุดก่อกวน”	 โดยให้ 
กลุ ่มผู ้เลี้ยงวัวควาย	 น�าสัตว์ไปเลี้ยงในเขตป่า	 พร้อม 
ท�าหน้าที่เป็นหูเป็นตา

•	 ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตร 
ผสมผสาน	ขยายผลเป็นเครือข่ายวนเกษตรกรต้นน�้าพอง

•	 จัดท�าฝายขนาดเล็กในป่าชุมชน	 ตั้งเขตอภัยทาน	 เขต 
วังปลา	 สร้าง	 “คอนโดปูนหิน”	 เป็นแหล่งน�้าเพื่อการ 
เพาะพันธุ์อิปุ่ม	(ลูกอ๊อดกบภูเขา)

•	 ตั้งกองทุนน�าลูกโคกระบือมาหมุนเวียนให้กับสมาชิก 
น�าไปเลี้ยง

•	 จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นและจัดค่ายเยาวชนเดินป่าต้นน�้า

เครือข่ายป่าชุมชนต้นนำ้าพอง  
ต.วังกวาง อ.นำ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 7,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 6 หมู่บ้าน 

(แต่ดูแล 8 หมู่บ้าน) พื้นที่ป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโซนซี  

และเขตพื้นที่การจัดการคุณภาพลุ่มน�้าชั้น 1 เอ (ป่าต้นน�้าพอง)

ประชากร : 8 หมู่บ้าน ประมาณ 4,000 คน

ผู้ประสานงาน : นายคาน จันที (ประธานเครือข่ายฯ) 

โทร. 08 5269 4264

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553

เ ครือข่ายป่าชุมชนต้นน�้าพองเป็นองค์กรชาวบ้านจาก  

8 หมู่บ้านหลักใน อ.น�้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ ที่รวมตัวกัน 

เพื่อฟื ้นป่าต ้นน�้าพื้นที่กว ่า 7,000 ไร ่ ที่ถูกรุกคืบด้วย 

พืชเชิงเดี่ยว ตั้งหน่วยลาดตระเวน “ชุดจอบหลอย” และ  

“ชุดจงอางด�า” ที่มีกลุ่มสตรีและเยาวชนเป็นส่วนร่วม สร้าง  

“สายข่าวอนรุกัษ์” และ “ชดุก่อกวน” โดยอาศยักลุม่ผูเ้ลีย้งสัตว์ 

น�าสัตว์เลี้ยงไปปล่อยหากินในป่า เพื่อเป็นหูเป็นตา สร้างฝาย 

ในป่าเพือ่เป็นแหล่งขยายพันธุอิ์ปุม่ พลกิวถีิจากเกษตรเชงิเดีย่ว 

ท่ีเน้นการใช้เคมีเข้มข้นและสารก�าจัดแมลง มาเป็นเกษตร 

ผสมผสานเพื่อรักษาแหล่งน้ำ และส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า 

อย่างเกื้อกูล จนสามารถสร้างเครือข่ายวนเกษตรต้นน้ำพอง  

เป็นแบบอย่างของเครือข่ายระดับต�าบลที่ท�างานบูรณาการ 

ทั้งดิน - น�้า - ป่า

สภาพปัญหา

•	 ป่าต้นน�้าถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือท�าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว	
และมีการกว้านซื้อที่ดินจากคนนอกชุมชน	 เพื่อปลูก
ยางพาราและยูคาลิปตัส	

•	 มกีารใช้ยาฆ่าหญ้าจนหน้าดินเตียน	หลายแห่งมอีตัราเส่ียง 
เรื่องดินเลื่อนไหล

กระบวนการท�างาน

•	 ใช้ระบบเครือญาติสร้างการรวมตัว	ในปี	2540	สามารถ
รวมตัวชาวบ้าน	 8	 หมู่บ้านหลัก	 เป็นเครือข่ายป่าชุมชน
ต้นน�้าพอง	เพื่อเคลื่อนงานอนุรักษ์

•	 แต่ละหมู่บ้านรกัษาป่าของตวัเองทีม่อียู	่รวมพ้ืนที	่7,000	ไร่	 
และมีกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้าน	(6	ป่า)	

•	 ปี	 2543	 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์กร 
ชาวบ้าน	 และมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม	 จัดท�าแผนที่

เครือข่ายป่าชุมชนต้นนำ้าพอง
เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อรักษาป่าต้นน�้า
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67ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ป่ าดอนโจรเป็นผืนป่าที่ชาวบ้าน 5 ชุมชนร่วมกันดูแล 

โดยมีกลุ ่มอนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชุมชนดอนโจร เป็น 

กลไกการท�างาน มีจุดเด่นเรื่องการท�างานแบบทีมเวิร ์ค  

แบ ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป ็นระบบ  

ใช้ความรู้พื้นบ้านในการฟื้นป่า สร้างภาคีองค์กรภายนอก 

เพื่อให ้ เข ้ามาหนุนเสริมงานของชุมชนจนเกิดการจัดท�า 

แหล่งน�้า แก้มลิง ฝายกันน�้าในพื้นที่ดอนเพื่อเป็นแหล่งน�้า 

ให ้สัตว ์ป ่าในฤดูแล ้ง ขุดแนวคลองรอบป่าเพื่อก�าหนด 

แนวเขตป่าที่ชัดเจน สร้างสถานีเรียนรู้ในป่าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 

บ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อสืบทอดงาน 

สภาพปัญหา

•	 ป่าดอนโจรเดิมมีความอุดมสมบูรณ์	 ต่อมามีการเข้าไป
บุกรุกแผ้วถางเป็นที่ดินท�ากิน	 ขาดการมีส่วนร่วมในการ 
ดูแลรักษา	ท�าให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม	เกิดการจุดไฟเผา
เพื่อล่าสัตว์	และเผาซากไร่	ท�าให้เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการท�างาน

•	 ผู ้น�าชุมชนเร่ิมวางแนวทางการฟื ้นป่า	 โดยร ่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้	รังวัดเพื่อกันแนวเขต	ออกหนังสือส�าคัญ
ส�าหรับที่หลวงเพ่ือป้องกันการบุกรุกเพิ่ม	 และกันพื้นที่
สาธารณะไว้เป็นทุ่งเล้ียงสัตว์	 มีการปลูกต้นไม้ทดแทน
ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

•	 ต่อมาในปี	2540	ครูประเทือง	มากชุมแสง	พาเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองยางเข้าไปศึกษาธรรมชาติในป่า 
แล้วจุดประกายความคิดว่าต้องรักษาป่าไว้ให้ลูกหลาน	

•	 เกิดการจัดท�าประชาคมหมู ่บ ้านรอบป่า	 5	 หมู ่บ ้าน 
น�ามาสู่การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร 
มีคณะกรรมการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น	 5	 ฝ่าย	 
มีการออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า	

•	 มีกิจกรรมฟื้นป่าโดยให้สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า	
จัดท�าฐานข้อมูลสัตว์ป่า	 ไม้ยืนต้น	 ผักพื้นบ้าน	สมุนไพร	
และเห็ด

•	 จัดท�าสถานีศึกษาธรรมชาติและศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน
•	 ระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ด้วยการทอดผ้าป่า

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร 
บ้านหนองยาง ต.ลำาไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 2,800 ไร่ อยู่ที่เขตรอยต่อระหว่าง  

ต.หัวถนน ต.ล�าไทรโยง และ ต.ก้านเหลือง ในอ�าเภอนางรอง 

เป็นส่วนหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเมืองไผ่

ประชากร : 5 หมู่บ้าน (บ้านหนองยาง, บ้านหนองนา และบ้านโคกใหญ่ 

ต.ก้านเหลือง, บ้านหนองไทร และบ้านลุงไผ่ ต.ล�าไทรโยง) 

533 ครัวเรือน จ�านวน 2,098 คน

ผู้ประสานงาน : นายประเทือง มากชุมแสง (ประธานกลุ่มฯ)  

โทร. 08 9580 3940

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

กลุ่มอนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร 
รวมพลังสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
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ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

ชุมชนบ้านบางประ 
ป่าชุมชนที่เกิดจาก “ศาสตร์” แห่งการประสาน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 3

ชุ มชนบ้านบางประมีการดูแลป่าและทุ่งหนองหลวงซึ่งเป็น 

ที่ราชพัสดุมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นการดูแลใน 

รูปแบบแบ่งปันใชัและช่วยรักษา แต่วิกฤติที่เกิดจากภาวะความ

แห้งแล้งในปี 2548 ผลกัดนัให้ผูค้นนอกพืน้ทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์

จากป่าและท�าประมงในทุ่งหนองหลวงอย่างไม่เหมาะสม ชุมชน

จึงเคลื่อนไหวโดยสร้างระบบการท�างานเพื่อป้องกันปัญหา 

ซ�้ารอย อาศัยผู้น�าจริงจังที่รู้จักใช้ศาสตร์แห่งการประสานงาน

กับภาคส่วนต่าง ๆ จนสามารถจัดท�าป่าชุมชนเกือบสองพันไร่

เป็นผลส�าเร็จ

สภาพปัญหา

•	 ปี	2548	เป็นปีที่แล้งจัด	ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง	 
(จ.สรุาษฎร์ธานแีละกระบี)่	เข้ามาจบัปลาในทุง่หนองหลวง	 
เป็นจ�านวนมาก	 โดยคาดว่าปริมาณปลาที่คนภายนอก
เข้ามาจับไปในปีนั้นมีจ�านวนกว่า	20	ตัน

•	 ปี	 2549	 โครงการ	 “รัฐเอื้อราษฎร์”	 จัดสรรที่ดินราชพัสด ุ
ให้ชาวบ้าน	 เพ่ือจะน�าไปสู ่โครงการแปลงทรัพย์สิน 
เป็นทุน	 ซึ่งแม้จะเป็นแนวคิดที่ดี	 แต่ก็เป็นช่องทางให้ 
คนบางกลุ่มเข้ามาจับจองและซื้อขายที่ดินในป่า	ท�าให ้
เกิดการบุกรุกท�าลายป่าอย่างรุนแรง

ชุมชนบ้านบางประ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
พื้นที่ด�าเนินงาน : ทุ่งหนองหลวง เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าริมแม่น�้าตาปี  

เป็นที่ราบกว่า 3,000 ไร่ มีหนองน�้าขนาดใหญ่ประมาณ 1,000 ไร่  

มีไม้หายากประจ�าถิ่นคือ ไม้จันทน์กะพ้อ อยู่จ�านวนมาก  

ส่วนที่ป่าชุมชนจ�านวน 1,950 ไร่

ประชากร : 188 ครัวเรือน จ�านวน 589 คน

ผู้ประสานงาน : นายประมวล สมรอด (ที่ปรึกษาคณะกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 6266 2198

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านท�าเวทีเพื่อหามาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การบุกรุกป่าเพื่อจับจองและซื้อขายที่ดิน	มีการรวมกลุ่ม 
เพื่อลาดตระเวนป่า	 ใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดสถานการณ  ์
ให้สังคมภายนอกรับรู้	 เช่น	 ถ่ายภาพการตัดไม้	 การ 
แผ้วถางป่า	โพสต์ในเว็บไซต์ของ	จ.สุราษฎร์ธาน	ี

•	 ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน 
ทุกระดับจนแกนน�าอนุรักษ์ถูกขู่ฆ่า

•	 ชาวบ้านรวมพลังช่วยกันเป็นหูเป็นตา	 และผลักดันให้	 
อบต.เคียนซา	 ท�าเ ร่ืองขอใช้ พ้ืนที่จากกรมธนารักษ	์ 
เพื่อจัดท�าป่าชุมชน	 จนบรรลุผลในปี	 2549	 ภายใต้ชื่อ	 
“ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ	60	ปี	(ทุ่งหนองหลวง)”	เนื้อที่	1,950	ไร	่

•	 ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน	แบ่งเป็น	5	 ฝ่าย	ท�ากิจกรรม
ฟื ้นป่าที่หลากหลาย	 รวมทั้งการปลูก	 “จันทน์กะพ้อ”	 
ไม้ประจ�าถิ่นหายาก	

•	 ร ่วมโครงการธนาคารต้นไม้	 และประสานกับส�านัก
พระราชวัง	กรมธนารักษ์	และหน่วยงานท้องถิ่น	เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดท�าโฉนดป่าชุมชน	 (ป้องกัน 
การซื้อขายที่ดิน)

ชุมชน
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ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

ฟื้นป่าด้วยงานวิจัยชุมชน
ด้ วยการขยายตัวของชุมชน แต่พื้นที่ท�ากินมีจ�ากัด เพราะส่วนใหญ่อยู ่ใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่บ้านชาวยวน 

ที่ตั้งรกรากริมฝั่งแม่น�้าวังมานานกว่าร้อยปี จึงรวมตัวกันจัดท�ากระบวนการเรียนรู้ 

เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน น�ามาสู่งานวิจัยเรื่องคุณค่าและมูลค่าจากป่า 

และพืน้ทีห่นองน�า้เกอืบพนัไร่ ภายใต้การมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน 12 คุม้บ้าน ผลการวจิยั 

กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูป่าและหนองน�้าธรรมชาติ สร้างกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง  

ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ การเพาะพันธุ์ไม้และเล้ียงสัตว์ รวมถึงสัตว์ท่ีอาศัย 

อยู่ในหนองน้ำโดยเฉพาะอึ่ง ตลอดจนสร้างกระบวนการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสาน 

ภารกิจในการดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สภาพปัญหา

•	 ปัญหาประชากรเพิ่มแต่พื้นที่ท�ากินจ�ากัด	 เพราะพื้นที่
หมู่บ้านเป็นป่าและหนองน�้าถึง	 4	แห่ง	 เหลือพื้นที่ที่เป็น
โฮ่ง	 (ที่ลุ่ม)	ท�าไร่	 30%	ท�านา	20%	และพื้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก

•	 การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดการบริหารจัดการ	 เช่น	 หนอง
กระทุ ่มปง	 เกิดสภาพแห้งแล้ง	 ปริมาณสัตว์น�้าลดลง	 
ส่งผลกระทบต่อการท�ามาหากิน	 ทั้งการประมงและ 
น�้าเพื่อการเกษตร

กระบวนการท�างาน

•	 จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ปัญหา	 โดยมีตัวแทนจาก	 12	
คุ ้มบ้านเข้าร่วมร่างกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าและ
หนองน�้าทั้ง	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 หนองกระทุ่มปง	 หนองน้อย	
หนองต๊ะใจ	และหนองจิก	รวมพื้นที่บริหารจัดการ	926	ไร่

•	 จัดท�าป่าชุมชน	 2,000	 ไร่	 โดยแบ่งแนวป่าเป็น	 2	 เขต	 
คือเขตป่าอนุรักษ์	 1,500	 ไร่	 และเขตป่าใช้สอย	 500	 ไร	่ 
ในเขตป่าใช้สอย	 ชาวบ้านสามารถท�าเรื่องขออนุญาต 
ตัดไม้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่ได้	แต่ปลูกแทน	5	ต้นต่อการตัด 
1	ต้น

•	 จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและพืชน�้า
•	 สร้างระบบบริหารจัดการน�้าที่หนองกระทุ่มปง	 เพื่อเป็น

ทั้งแก้มลิงและแหล่งส�ารองน�้า	โดยการผันน�้าที่ล้นจากป่า

•	 ท�าวิจัยร่วมกบั	สกว.	เรือ่งผลผลติจากป่า	และการเพาะเล้ียง 

อึ่งตามธรรมชาติ	(เพ่ือให้รู้ว่าจับอึ่งอย่างไรไม่ให้หมดป่า)

•	 ถอดบทเรียนงานวิจัย	และส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อทดแทน
เรื่องพื้นที่การเกษตรที่มีจ�ากัด	 เช่น	 การปลูกจามจุรี 
เพ่ือเล้ียงคร่ัง	 การปลูกผักหวานป่า	 การแปรรูปอาหาร	 
และเกิดการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาเพื่อพึ่งตนเอง	
เช่น	เสรมิบทบาทหมอยาพืน้บ้าน	เชือ่มโยงกบัโรงพยาบาล 
แม่พริกในการอบรมหมอยาพื้นบ้าน	 การนวดแผนไทย
เป็นต้น

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 4

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำาปาง
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 2,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก 

และพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น�้าริมแม่น�้าวัง (หนองน�้า 4 แห่ง 926 ไร่)

ประชากร : 293 ครัวเรือน จ�านวน 1,114 คน

ผู้ประสานงาน : นายจ�านงค์ เจริญชัย (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) 

โทร. 06 1302 5754

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

ชุมชน
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กลุ่มอนุรักษ์แม่นำ้าระยอง 
และป่าชายเลน  

ปฏิบัติการฟื้นป่าชายเลนผืนสุดท้าย 

ในกลางเมืองระยอง

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 4

กลุ่มอนุรักษ์แม่น

ในกลางเมืองระยอง

ผ ลกระทบจากการขยายตัวของเมืองระยองท�าให้ความต้องการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตเิพิม่มากขึน้ ส่งผลให้ป่าชายเลนเสือ่มโทรม แม้มคีวามพยายามฟ้ืนฟู 

มานานแต่ไม่ได้ผล เพราะขาดการดูแลที่ต่อเนื่อง จนปี 2547 “ลุงคิน” และ “ลุงบุญ”  

จุดประกายด้วยการสร้างสะพานไม้เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน  

จากนั้นเทศบาลนครระยองจึงเข้ามาหนุนเสริม เกิดกลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าระยองและ 

ป่าชายเลน ท่ีมีกลไกการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ 

และขยายผลการท�างานสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อให้งานอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ผืนสุดท้ายใจกลางเมืองระยองสามารถขับเคลื่อนไปด้วยอย่างยั่งยืน 

•	 สร้างแนวร่วมการท�างานร่วมกับ	 7	 ชุมชนในเขตเทศบาล 
นครระยอง	 แบ่งพื้นที่ช่วยกันดูแล	 4	 โซน	 ได้แก่	 โซน	 1	 
เขตอนุรักษ์หอยพอก	 โซน	2	ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 
และศนูย์เรยีนรู	้โซน	3	ป่าอนรุกัษ์			(ป่าปิด)		มคีวามหลากหลาย 
ของพรรณไม้มากที่สุด	 และโซน	 4	 แหล่งเพาะพันธุ 	์ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง	มีการปลูกป่าเพิ่มเติมในบริเวณนี	้ 
และวางแผนเป็นแหล่งเพาะพนัธุห์อยนางรมและหอยพอก

•	 เปิดเป็นศนูย์เรียนรู้และแหล่งอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชืท้องถิน่	
•	 สร้างภาคกีารท�างานกบัภายนอก	รวมทัง้การประชาสัมพนัธ์

เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของป่าชายเลน	 อาทิ	 
การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นต่าง ๆ 

สภาพปัญหา

•	 เกิดการบุกรุกป่าชายเลนตลอดมา	รวมทั้งปัญหาขยายตัว
ของประชากร	ความต้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่ขึน้	
ท�าให้ป่าเสื่อมโทรม

•	 มีความพยายามฟ้ืนฟู	แต่ขาดกลไกการท�างานทีเ่ป็นระบบ
เพราะชุมชนเป็นลกัษณะเมอืง	ขาดการหนนุเสรมิจากภาคี
ในท้องถิ่น

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2547	 “ลุงคิน”	 หรือนายคิน	 นาวงศ์	 และ	 “ลุงบุญ”	
หรือนายสมบุญ	 สุขอินทร์	 ผู ้น�าโดยธรรมชาติในพ้ืนที่	 
จุดประกายอนุรักษ์โดยขอรับบริจาคไม้จากชาวบ้าน	 
เพื่อสร้างสะพานเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งอยู่ในเขตเมือง
ระยอง	 เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนให้กับเด็ก ๆ เข้าไป
ใช้ประโยชน์	

•	 สองปีถัดมา	 เทศบาลนครระยองเข้ามาสนับสนุนด้วยการ
ท�าโครงการสร้างจิตส�านึกรักษ์แม่น�้า	 ป่าชายเลน	 และ
ชายฝั่งทะเล	 จัดกิจกรรมฝึกอบรม	 เน้นชุมชนที่อยู่ใกล้ป่า	
และโรงเรียนต่าง ๆ 10	แห่งในเขตเทศบาลนครระยอง

•	 สร้างกระบวนการเรียนรู ้ในกลุ ่มเยาวชน	 เคลื่อนงาน 
ร่วมกับกลุ ่มครูเพ่ือสร้างหลักสูตรเรียนรู ้สิ่งแวดล้อม	 
และการไปศึกษาดูงาน
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กลุ่มอนุรักษ์แม่นำ้าระยองและป่าชายเลน 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางนำ้า 
 เทศบาลนครระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 281.62 ไร่ 

ประชากร : เทศบาลนครระยอง ประกอบด้วย 7 ชุมชน ได้แก่  

ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน�้า 1 ชุมชนปากน�้า 2 ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง  

ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนเนินพระ และชุมชนทุ่งโตนด  

ประชากรรวมกันประมาณ 16,000 คน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ  

จ�านวน 120 คนจาก 7 ชุมชน

ผู้ประสานงาน : น.ส.นิยาวรรณ ประกอบกิจ  

โทร. 0 3894 0108, 08 4752 1554 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 

ชุมชน
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สภาพปัญหา

•	 ปี	2530	ผูผ้ลติโรงโม่หนิยืน่ขอสมัปทานระเบดิและย่อยหนิ
บริเวณป่าถ�้าระฆัง

•	 ปี	2543	ผืนป่ารอบชุมชนถูกจัดสรรให้เป็นที่	ส.ป.ก.	ท�าให้
เกิดการจับจองและบุกรุกเพิ่ม

กระบวนการท�างาน

•	 แกนน�าชมุชนร่วมกบัพระสงฆ์	สร้างแนวร่วมในการคดัค้าน
สัมปทานโรงโม่หินเป็นผลส�าเร็จ	 โดยช้ีแจงเหตุผลว่า 
นอกจากผลกระทบเรื่องมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละออง	 
การอนุญาตสัมปทานยังเป็นการท�าลายสถานที่ส�าคัญคือ	
ถ�้าระฆัง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพมาตั้งแต่
บรรพบรุษุ	เป็นแหล่งโบราณวตัถทุีพ่บเตาเผาหนิปนูโบราณ	
และลานหินตัดยุคสุโขทัย

•	 เมือ่มกีารประกาศผนืป่ารอบชมุชนเป็นที	่ส.ป.ก. 
เกดิการบกุรกุป่าเพ่ือลกัลอบขดุดนิลกูรงั	จงึมี
การต้ังคณะกรรมการป่า	และจัดท�าป่าชุมชน

•	 ใช้วิธีการลาดตระเวนป่าทุกวันเพื่อยุติสถานการณ์การ 
รุกป่า	ทั้งการตัดไม้	ล่าสัตว์	และขุดดินลูกรัง	โดยแต่ละวัน
จะมีอาสาสมัครจาก	4	ครัวเรือนมาท�าหน้าที่ลาดตระเวน	
ถ้าบ้านไหนมาท�าหน้าที่ไม่ได้	 จะช่วยเป็นเงิน	 50	 บาท	 
ต่อมากลายเป็นข้อตกลงที่ยอมรับกันว่า	 บางครอบครัว
ลงแรง	บางครอบครัวลงเงินช่วย	 เพื่อให้งานลาดตระเวน
เกิดเจ้าภาพร่วมกัน

•	 พระสงฆ์ช่วยหนุนเสริม	 โดยการขอบิณฑบาตที่ดินที่ถูก
บกุรกุเข้ามาขดุดนิลกูรงั	ท�าให้เกดิการคนืพืน้ทีด้่วยสนัตวิิธี

•	 ท�าแนวป่าให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการระเบิดหิน	และการขุด
ดินลูกรัง	การขุดหินไปขาย

•	 ออกกฎการใช้ประโยชน์จากไผ่รวก	 ซ่ึงเป็นไม้หลักในป่า 
ในการตัดไม้ใช้	1	ล�า	 เสียล�าละ	1	บาท	น�าเข้ากองทุนป่า	
และส่งเสริมให้แต่ละบ้านปลูกไม้รวกไว้ใช้เอง

ชุมชนบ้านวังตามน ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำาโรง จ.สุโขทัย
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 2,134 ไร่ (พื้นที่ ส.ป.ก.)

ประชากร : 124 ครัวเรือน จ�านวน 528 คน 

ผู้ประสานงาน : นายเฉลียว แก้วนาคผ่อง (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 

โทร. 08 4624 1279 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554

ชุมชนบ้านวังตามน
ภารกิจปกป้องระบบนิเวศเขาหินปูน

ก ารลกัลอบขดุดนิลกูรงั การลกัลอบตดัไม้ การบกุรกุป่า และการออกใบอนญุาต 

สัมปทานระเบิดและย่อยหินในป่าถ�้าระฆัง ผืนป่าภูเขาหินปูนที่พบแหล่ง 

ลานหินตัดโบราณยุคสุโขทัย เหล่านี้เป็นสาเหตุท่ีกระตุ ้นให้ชาวบ้านวังตามน 

รวมตัวกันเพื่อเคลื่อนงานอนุรักษ์ โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ใช้วัดเป็น 

ศูนย์กลางการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น จัดท�าป่าชุมชนและ 

กลไกการบรหิารงาน  ออกลาดตระเวนป่าทกุวนัเพือ่แสดงพลงัในการยตุสิถานการณ์ 

การบุกรุกป่า ก�าหนดแนวเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และสร้างกติกาการใช้ประโยชน์ 

จากไม้ไผ่รวกที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
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ชุมชนตำาบลแพรกหนามแดง
ภูมิปัญญา “บานประตูหับเผย”  
สู่การบริหารจัดการระบบนิเวศสามน�้า

ต. แพรกหนามแดงอยู ่ใน อ.อัมพวา สภาพพื้นท่ีอยู ่ใกล้กับอ่าวไทย 

ท่ีมีการขึน้ลงของน�า้ทะเลวนัละ 2 คร้ัง ก่อให้เกดิระบบนิเวศสามน�า้ คอื น�า้จดื 

น�้ากร่อย น�้าเค็ม มีล�าคลองเชื่อมโยง 36 สาย ในต�าบลมีอาชีพหลากหลายทั้งท�านา  

เลี้ยงปลาสลิด สวนมะพร้าว ปลูกผัก และนากุ้ง จึงมีการใช้ประตูระบายน�้าและ 

ถนนคันดินกั้นน�้าเค็ม - น�้าจืด ซึ่งต่อมากลายเป็นความขัดแย้งเมื่อการบริหารจัดการ 

ประตูระบายน�้าไม่สมดุล แต่ได้รับการแก้ไขเมื่อชุมชนหันหน้าเจรจา เปิดเวทีเพื่อสร้าง 

ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้และส่วนเสียต่อการใช้น�้ามากกว่า 37 ครั้ง และท�างานวิจัย 

ท้องถิน่ร่วมกัน น�ามาสู่การแก้ไขโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีเรียกว่า “บานประตนู�า้หบัเผย” 

ท�าให้ระบบนิเวศสามน�้ากลับคืน ป่าชายเลนฟื้นตัว สร้างความสมานฉันท์ที่ขยายผล 

เป็นงานขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนด้วยระบบสหกรณ์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ปรบัรปูแบบ 

การเกษตรทีเ่อือ้ต่อการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิให้เยาวชนมส่ีวนร่วมในระบบ 

นิเวศเพื่อเรียนรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถสานต่อภารกิจในอนาคต

และไม่เป็นทางการ	 เพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้มีส่วนได้
และส่วนเสียต่อการใช้น�้า	เป็นการสร้างทีมท�างานในพื้นที่	 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การเช่ือมต่อหน่วยงาน	การวเิคราะห์ 
เช่ือมโยงความรู้ภายในและภายนอก	จนถึงการติดตาม 
และขยายผล

•	 ทดลองสร้าง	 “บานประตูหับเผย”	 (อุมา	 ศิลาวงศ์  -   
ผู้ออกแบบ)	ที่ใช้กลไกธรรมชาติจัดการธรรมชาติ	 โดยใช้
หลักแรงดันน�้า	 แทนการชักบานจากก้นคลอง	 จึงป้องกัน
เลนเน่าไหลมากับน�้า	

•	 ส่งเสรมิให้เยาวชนเข้ามาร่วมท�างาน	โดยให้ท�าแบบสอบถาม 
ในช่วงท�างานวิจัย	และเก็บข้อมูล

•	 ผลงานวิจัยท�าให้เกิดการปรับรูปแบบการเกษตร	เช่น	การ
ท�านาอินทรีย์เพ่ือลดมลพิษในแหล่งน�้า	 การท�านากุ้งแบบ
ธรรมชาติ	 ลดการให้หัวอาหาร	 เกิดการสร้างแพลงก์ตอน 
จากระบบน�้าขึ้นน�้าลง

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 4

สภาพปัญหา

•	 สภาพพื้นที่เปล่ียนแปลงต้ังแต่ยุคท�าลายป่าชายเลน	 
มาถึงการตัดถนนสายธนบุรี  -  ปากท่อ	 ในป ี 	 2516	 
กลายเป็นก�าแพงกั้นการไหลของน�้าจืด	 จนไม่สามารถ 
ผลักน�้าเค็มออกไปเมื่อน�้าหนุนสูง

•	 ปี	 2525	 มีการสร้างคันดินกั้นน�้าเค็มและประตูกั้นน�้า	 
เพื่อแก้ปัญหาระหว่างผู้ใช้น�้าจืดกับน�้าเค็ม	 แต่ไม่ได้ผล	 
เพราะการเปิด  - ปิดประตูใช้วิธีชักขึ้นจากก้นคลอง	 ใน 
หน้าน�้าหลาก	ถ้าเปิดประตูไม่ทัน	น�้าท่วมนาข้าว	บ่อปลา	 
สวนผัก	 และการเปิดประตูน�้าแต่ละครั้ง	 ท�าให้เลน 
เน่าเสียถูกผลักออกมาด้วย	 แต่ถ้าปิดประตูนานเกินไป	 
น�้าในล�าคลองในเขตน�้าจืดก็เน่า

•	 อุตสาหกรรมนากุ้งขยายตัว	ผู้ใช้น�้าจืดท�านาปีละ	2	ครั้ง	 
รอบการปิด - เปิดน�้าบ่อยขึ้น	ส่งผลกระทบมากขึ้น

กระบวนการท�างาน

•	 ใช้งานวิจัยเป็นการหาทางออก	 เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่าง ๆ	ได้แก่	ประชาคมคนรักแม่กลอง	สกว.	
กรมชลประทาน	นายสุรจิตต์	 ชิรเวทย์	 (สมาชิกวุฒิสภา)	
และมีการจัดเวทีมากกว่า	 37	 ครั้ง	 ทั้งอย่างเป็นทางการ

ชุมชนตำาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ 21,138 ไร่ ใน ต.แพรกหนามแดง 

ประชากร : 6 หมู่บ้านใน ต.แพรกหนามแดง จ�านวน 4,433 คน 

ผู้ประสานงาน : นายปัญญา โตกทอง (ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และ

สวัสดิการชุมชนต�าบลแพรกหนามแดง)  

โทร. 08 3706 6006 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554
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ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ 
พลิกประเด็นร้อนเป็นกลยุทธ์งานอนุรักษ์เพื่อการพึ่งตนเอง

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลสร้างความขัดแย้งในชุมชน 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีสะเกษ  

สุรินทร์ ร้อยเอ็ด) รวมทั้งชุมชนป่าโนนยางในต�าบลดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ท�าให้ชีวิตชาวบ้านที่เคยหากินหาอยู่กับ 

ป่าบุง่ป่าทาม กลายเป็นความยากล�าบาก เกดิน�า้ท่วมทีท่�ากนิ การจ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม ชมุชนจงึรวมตวักบั “สมชัชาคนจน”  

เพือ่เรยีกร้องให้รฐัด�าเนนิการอย่างถกูต้อง แต่ไม่ได้ผล ในทีสุ่ดชาวบ้านหนัมาพึง่ตนเอง โดยใช้งานวจิยัทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจาก 

สกว. เพื่อเป็นทางออก เกิดการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงชีวิตและการก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย” เพื่อถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ลูกหลาน สร้างภาคีเครือข่าย 5 ชุมชนในต�าบลดอนแรด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ท้ังป่าชุ่มน�้าและป่าโคก สามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและดึงคนหนุ่มสาวท่ีเคยทิ้งบ้านให้กลับ 

แผ่นดินแม่ 

สภาพปัญหา

•	 ปี	2536	รัฐบาลจัดท�า	“โครงการโขง	ชี	มูล”	เป็นการผันน�้า 
จากแม่น�้าโขง	 เข้าสู่แม่น�้าชีและแม่น�้ามูล	จากโครงการนี ้
ท�าให้เกิดการสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่	 3	 จังหวัด	 คือ	 
ศรีสะเกษ	 สุรินทร์	 และร้อยเอ็ด	 และต่อมาในปี	 2543	 
จึงมีการสร้างเขื่อนราษีไศล

•	 การกักเก็บน�้า	 ท�าให้น�้าท่วมที่ดินท�ากินของชาวบ้านเป็น 
พืน้ทีก่ว้าง	อกีทัง้ผนืป่าทีม่รีะบบนเิวศบุง่ - ทามและป่าโคก	 
ได้รับผลกระทบทั้งสัตว์น�้าและพืช

•	 รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้	แต่ไม่โปร่งใส	ไม่เท่าเทียม
•	 ชาวบ้านไม่มพ้ืีนทีท่�ากนิ	คนหนุม่สาวต้องออกไปหางานท�า 

ในเมืองใหญ่

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2543	ชาวบ้านรวมตัวกับ	“สมัชชาคนจน”	เพื่อขอให้รัฐ 
จ่ายค่าชดเชยเรื่องที่ท�ากินที่ได้เสียหายอย่างเป็นธรรม	 
แต่ภายในชุมชนเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เห็นด้วยกับ 
ไม่เห็นด้วย	การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท�าให้การเรียกร้องผ่าน 
สมัชชาคนจนเป็นเรื่องยืดเยื้อ	ไม่ประสบความส�าเร็จ

•	 ชุมชนหนัมาใช้ความรูเ้ป็นทางออก	โดยท�างานวจิยัท้องถิน่
ร่วมกบั	สกว.	เรือ่ง	“รปูแบบการเลีย้งโค - กระบอื	ทีเ่หมาะสม 

กับพ้ืนที่ทาม	 ต.ดอนแรด”	 การท�าวิจัยครั้งนี้ 
ท�าให้มองเหน็ความส�าคัญของการฟ้ืนฟทูรัพยากร 
เพื่อการพึ่งตนเอง	 จึงจัดตั้งคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนป่าโนนยางขึ้นในเวลาต่อมา

•	ชาวบ้านมองเห็นถึงความขัดแย้งและขาด 
การมีส่วนร่วม	 (สาเหตุจากเร่ืองในอดีตที่มี 

การจ่ายค่าชดเชยที่ดินไม่เท่าเทียม)	 จึงได้น�ารูปแบบการ 
สร้างสายใยความผูกพันของชุมชนที่เคยมีในอดีตมา 
สอดแทรกในงานอนุรักษ์	 เช่น	 ใช้ประเพณีฮีตสิบสอง	 
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน	 บุญข้าวสาก	ฯลฯ	น�าอาหาร 
จากป่ามาปรงุถวายพระในบญุสงกรานต์	ใช้ความเชือ่เรือ่ง 
ว่านจักจ่ัน	ท�ากิจกรรมอนุรักษ์ต่าง  ๆ เช่น	 การปลูกต้นไม้ 
ในป่า	การเพาะพนัธุก์ล้าไม้เพือ่ปลกูในฤดฝูน	และการขยาย 
เครือข่ายการท�างานออกไป	5	หมู่บ้านในต�าบลดอนแรด

•	 ตั้ง	 “โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย”	 เป็นเครื่องมือปลูกฝังให้
คนรุ่นใหม่เรียนรู้รากเหง้าตนเองโดยใช้โจทย์จากหมู่บ้าน	 
ลดปัญหาการละทิง้ถิน่ฐานบ้านเกดิ	และสร้างความมัน่คง
ในการท�างานอนุรักษ์

ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่  
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 3 แห่ง รวม 927 ไร่ คือ (1) ป่าบุ่ง - ป่าทาม  

650 ไร่ (2) ป่าชุมชนโนนยาง มีทั้งระบบนิเวศกึ่งบุ่งกึ่งทาม และป่าโคก  

227 ไร่ (ในจ�านวนนี้เป็นป่าที่ขึ้นทะเบียนคือ ป่าชุมชนบ้านบึง 185 ไร่  

และพื้นที่วัดป่าธรรมนิเทศก์ 42 ไร่) และ (3) ป่าโนนเขมร 50 ไร่ 

ประชากร : 5 หมู่บ้าน จ�านวน 1,023 ครัวเรือน 

ผู้ประสานงาน : นายบุญมี โสภังค์ (ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมนายฮ้อย) 

โทร. 08 9578 4934 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

73ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

สภาพปัญหา

•	 ป่าชุมชนดงต่อเป็นป่าที่มีต้นยางนาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น	
บนพื้นที่กว่า	 1,307	 ไร่	 แต่ละต้นมีขนาดใหญ่	 อายุกว่า	
100	ปี	ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ระหว่างปี	2484 - 2488	 
เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง	 ชาวบ้านจึงเข้าไปจับจอง
พืน้ทีป่่าเพือ่ถางท�าไร่ปอและมนัส�าปะหลงั	ส่งผลให้ป่าโล่ง 
และเสื่อมโทรม	

•	 พระครูชินวาทสาทร	 เจ้าอาวาสวัดศิริราษฎร์พัฒนา 
ขอบิณฑบาตพื้นที่คืน	ชาวบ้านคืนให้อย่างเต็มใจ	

•	 ต่อมาพระครูสิทธิรัตนโสพล	 เจ้าคณะแขวง	 ได้สานต่อ
เจตนารมณ์จนพื้นที่ป่าบางส่วนฟื ้นตัวกลับมาอีกครั้ง	 
แต่ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่บริเวณอื่นอีกอย่างต่อเนื่อง	 
เพราะขาดกลไกการท�างานในภาคประชาชน

ต.สงเป ือยเป ็นชุมชนโบราณ พบซากเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ชื่อว ่า  

“ดงเมอืงเตย” อายรุาวพทุธศตวรรษที ่12 บรเิวณกลางหมูบ้่านเป็นผนืป่าโบราณ 

(ป่าดงต่อ) มรีะบบนเิวศไม้ยางนาหนาแน่น ต้นใหญ่อายนุบัร้อยปี เป็นทีพ่ึง่พาของชาวบ้าน  

9 หมู่บ้านในต�าบล สภาพป่าถูกบุกรุกเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวตั้งแต่หลังสงครามโลก 

ครั้งที่สอง แต่ขาดกลไกการบริหารจัดการ อาศัยพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมใจ ขอบิณฑบาต 

พ้ืนทีค่นื ต่อมาจงึวางแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกนั และผลกัดนัให้เป็นข้อบัญญัตขิองต�าบล  

ท�าให้เกดิเครอืข่ายการท�างานด้านส่ิงแวดล้อม เสมือนการสร้างร้ัวมนุษย์เพือ่ปกปักรกัษาป่า

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 4

ชุมชนต�าบลสงเปือย (ป่าชุมชนดงต่อ)

จากศรัทธาสู่การสร้าง “รั้วมนุษย์”

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2531	 ผู้น�าชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 
ด้วยการขอให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ป่าและจัดสรรที่ดิน
ท�ากินนอกพื้นที่ป่าให้	 จากนั้นขึ้นทะเบียนจัดท�าป่าชุมชน	
และตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนข้ึนในปี	 2545	 ขยาย 
เครือข่ายการท�างานร่วมกัน	 9	 หมู่บ้านในต�าบลสงเปือย	 
ในเวลาต่อมา	 เนื่องจากป่าชุมชนดงต่อมีลักษณะเป็น 
ป่าไข่แดง	มีหมู่บ้านล้อมรอบ

•	 มีการท�างานแบบบูรณาการ	 ทั้งผู้น�าชุมชนฝ่ายปกครอง	 
ฝ่ายท้องถิน่		และพระสงฆ์	ร่วมกนัผลักดนักจิกรรมอนรุกัษ์ป่า 
ที่ต่อเนื่องทุกปี	ให้เป็นข้อบัญญัติของ	อบต.สงเปือย

•	 ท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน	 9	 หมู่บ้าน	 โดยอาศัย
ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะสม	 ไม่เน้น
การเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร	แต่ไม่เกดิความขดัแย้งหรอื
การละเมิด	รวมถึงเปิดโอกาสให้พี่น้องต่างต�าบลเข้ามาหา
ของป่าได้	แต่ไม่ให้มีการท�าลาย

•	 ใช้ความเช่ือและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการรักษาป่า	 เช่น	
ความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทาง	การถนอมพืชอาหารท้องถิ่น		

ชุมชนตำาบลสงเปือย (ป่าชุมชนดงต่อ)  
ต.สงเปือย อ.คำาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนดงต่อ 1,307 ไร่ เป็นพื้นที่ นสล. ส่วนหนึ่ง 

และได้คืนจากบ้านที่เคยบุกรุก 

ประชากร : 9 หมู่บ้านใน ต.สงเปือย 1,023 ครัวเรือน จ�านวน 4,354 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอุทัย หาญชนะ (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 7027 4730 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554

ชุมชน
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ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซ�าโอง

คนซำาสูงไม่ทอดทิ้งกัน

•	 ปี	 2551	 อ�าเภอซ�าสูง	 ร่วมกับ	 สสส.	 จัดท�าโครงการ	 
“คนซ�าสูงไม่ทิ้งกัน”	 ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ	 โดยใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์	 42	 ไร	่ 
ที่ได้คืนมา	 มีชาวบ้านเข้าร่วมกว่า	 200	 ครัวเรือน	 โดย 
ปลูกผักหลากหลายชนิด	 และออกจ�าหน่ายภายใต้ 
ตราสินค้า	 “อ�าเภอซ�าสูงและหมากหม้อทอง”	 โดยมี 
ห้างเซ็นทรัลรับวางจ�าหน่ายในห้างสาขาขอนแก่น	และ 
หลายสาขาในกรุงเทพฯ	 ต่อมาช่วยเหลือชาวบ้านโดย 
การสร้างห้องเย็น	อาคารล้างและบรรจุผัก

•	 ปี	 2553	 ตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสาร 
อ.ซ�าสูง	 ท�าให้เกิดการขยายผลไปสู่การตั้งกลุ ่มอื่น  ๆ 
อาทิ	 กลุ่มอาชีพสตรี	 กลุ่มท�าปุ๋ยหมัก	 ฯลฯ	 สร้างรายได ้
ให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกินดีอยู่ดีขึ้น	 และแก้ปัญหาเรื่อง 
การติดสุราและการพนันของชุมชนได้ระดับหนึ่ง

•	 จัดท�ากติกาการใช้น�้าบาดาลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 
โดยมีตู้รับบริจาคค่าไฟที่ใช้ในการสูบน�้า

•	 สร้างกลุ่มเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
จิตอาสา	ต่อมาเกิดการตั้งกลุ่มเยาวชนขอนขาม	จับงาน
ศึกษาสมุนไพร	 เพ่ือเช่ือมโยงกับงานอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซำาโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำาสูง จ.ขอนแก่น 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าสาธารณประโยชน์บ้านสว่าง 152.2.25 ไร่  

และป่าชุมชนโสกตุกหลุก 128.1.20 ไร่ 

ประชากร : 2 หมู่บ้าน 237 ครัวเรือน จ�านวน 749 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอุดม แสนบุตร (ก�านัน ต.ห้วยเตย) 

โทร. 08 1047 7084 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554
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บ้านสว่างและบ้านซ�าโองเคยเป็นชุมชนที่มีการรุกป่า เพื่อ 

ขยายที่ท�ากิน ในชุมชนมีปัญหาสังคมทั้งการติดสุราและ 

การพนัน แต่ด้วยความเข้มแข็งของผู้น�า จึงก่อเกิดโครงการ  

“คนซ�าสูงไม่ทอดทิ้งกัน” ใช้กลยุทธ์การท�างานแบบ 4 ประสาน 

ทั้งวัด รัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชน โดยปรับพื้นที่สาธารณะ

ที่ขอคืนจากการบุกรุกป่า มาจัดสรรให้ผู้ไร้ที่ท�ากิน รวมกลุ่ม 

ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างตลาดเกษตรอินทรีย์ เป็นการ 

สร้างรายได้ และลดปัญหาการบุกรุกป่า ใช้ความส�าเร็จเป็น 

พลังใจในการต่อยอดกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

สภาพปัญหา

•	 บ้านสว่างและบ้านซ�าโองเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกัน	 ต่อมา 
แยกเขตการปกครองในปี	 2540	 หลังจากประชากร 
เพิ่มขึ้น	 จึงเริ่มมีการบุกรุกป่าสาธารณประโยชน์เพื่อขยาย 
พื้นที่ท�ากิน

•	 ชมุชนมปัีญหาการพนนัและสรุา	ซึง่เกดิขึน้จากการขยายตวั 
ของชุมชนและแรงกระทบจากภายนอกชุมชน

กระบวนการท�างาน

•	 เมื่อเริ่มต้นเกิดปัญหาการบุกรุก	 ผู้น�าชุมชนไม่ปล่อยให้
ปัญหาสะสม	 เข้าไปเจรจาขอคืนพื้นที่ป่าจากชาวบ้านได้	
42	ไร่	และน�ามาปลกูยคูาลปิตัสเป็นไม้เบกิน�า	ด้วยแนวคดิ
น�าไม้ไปจ�าหน่าย	 เพื่อหาทุนมาสร้างเมรุเผาศพ	 เป็นการ 
ลดการใช้ไม้จากป่า	และป้องกันไฟป่าลุกลาม	รายได้จาก
การจ�าหน่ายไม้ยูคาลิปตัสกลายเป็นจุดเริ่มต้นตั้งกองทุน
อนุรักษ์ป่าในเวลาต่อมา

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนติดทะเลสาบสงขลาที่สามารถรวมพลังกัน “สร้าง” ป่าชายทะเล จากที่ไม่เคยมี 

มาก่อน เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยทดลองจากภูมิปัญญากลายเป็นนวัตกรรม ใช้ล�าพ ู

เป็นพืชเบิกน�า ตามด้วยโกงกาง จนเกิดแปลงป่าปลูก 96 ไร่ ขยายไปสู่การจัดท�าเขตอนุรักษ์และแหล่ง 

ขยายพนัธ์ุสตัว์น�า้กว่า 300 ไร่ เป็นองค์กรประชาชนทีเ่ข้มแขง็ เป็นแบบอย่างการใช้ธรรมชาตแิก้ไขธรรมชาติ 

ของชุมชนอื่น ๆ ที่เผชิญปัญหาคล้ายกันในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 4

สภาพปัญหา

•	 เป็นชุมชนริมฝั ่งทะเลสาบสงขลาที่มีระบบนิเวศ	 3	 น�้า 
(น�า้จดื	น�า้กร่อย	และน�า้เคม็)	ประสบปัญหาน�า้กดัเซาะชายฝ่ัง 
จนพื้นที่บางส่วนหายไป	 และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา 
เพิม่ขึน้ในอนาคต	(ในอดีตไม่มีป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่)

•	 ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น�้าที่
เกิดจากหลายสาเหตุ	อาทิ	การใช้อวนลาก	อวนรุน	ปัญหา 
น�้าเสีย	ฯลฯ

กระบวนการท�างาน

•	 ลุงลั่น	ศรีประสม	ชาวบ้านโคกเมือง	ทดลองปลูกต้นล�าพู
ส�าเร็จในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้มาก่อน	ความส�าเร็จของลุงลั่น	 
จุดประกายให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างป่าริมทะเลสาบ 
จนกลายเป็นผืนป่าใหญ่	 เป็นแหล่งอาศัยให้สัตว์น�้าและ 
เป็นแนวป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

•	 ปี	 2536	 ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้าน 
ทะเลสาบสงขลา	 ต่อมาประสบปัญหาจนต้องยุติไป 
ระยะหนึ่ง	กระทั่งปี	2540	ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน	 
และกฎระเบียบใหม่	 จนสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า	 
5	ล้านบาท

•	 ปี	 2547	 ตั้งกลุ ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟาร์มทะเล 
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปลูกป่า
ชายทะเลด้วยการใช้ต้นล�าพูเป็นพืชเบิกน�า	 เกิดเป็นผืนป่า
ชายเลน	96	ไร่	จากเดิมที่ไม่เคยมีป่ามาก่อน

•	 ต่อมาท�าเขตอนุ รักษ์พันธุ ์ สัตว ์น�้า	 (คล้ายวังมัจฉา)	 
ด้วยการน�าไม้ไผ่มาปักเป็นแนวเขต	แล้วน�ากิ่งไม้มาสุมไว้ 
ในเขตอนุรักษ์เพื่อเป ็นที่อาศัยของสัตว ์น�้า	 เรียกว ่า 
การ	 “ล้อมหม�า”	 เกิดเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าในทะเลสาบ 
พื้นที่กว่า	 320	 ไร่	 และขยายผลการน�าเขตอนุรักษ์นี้ 
ไปใน	3	ชุมชนข้างเคียง

•	 ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น	 เกิดการจัดท�าเทศบัญญัติ 
การใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	 และการ 
เตือนภัยน�้าท่วม	 เนื่องจากชุมชนริมทะเลสาบสงขลา 
เผชิญกับน�้าท่วมทุกปี

ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายทะเล 96 ไร่ (เป็นป่าปลูกในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้
พ.ศ. 2484) และฟาร์มทะเล (เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า) จ�านวน 320 ไร่ 

ประชากร : 177 ครัวเรือน จ�านวน 565 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอุดม ฮิ่นเซ่ง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12)  

โทร. 08 1093 4714 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

ชุมชนบ้านโคกเมือง  

แบบอย่างการใช้ “วิศวกรรมธรรมชาติ” 

แก้ปัญหาธรรมชาติ
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77ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2,700 ไร่ แบ่งเป็น  

2 โซน คือ ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1,119 ไร่ และป่าชุมชน 1,581 ไร่ 

ประชากร : 1,398 ครัวเรือน จ�านวน 4,211 คน 

ผู้ประสานงาน : นายนรินทร์ พรหมมินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) 

 โทร. 08 9290 7962 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554

ชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ยุทธศาสตร์การท�า “แพรก” เพื่อการอนุรักษ์ป่าพรุ

ชุ มชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็น 4 หมู่บ้านที่อยู่รอบป่าพรุ ซึ่งเดิมชื่อว่า “พรุยวนนก” ได้รับพระราชทานชื่อว่า  

ป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อปี 2536 พื้นที่ชุ่มน�้าที่เคยอุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2505 จากผลกระทบ 

วาตภัยครัง้ใหญ่ทีแ่หลมตะลมุพุก จ.นครศรธีรรมราช ท�าให้ผูค้นหลัง่ไหลเข้ามาอยูร่อบป่าและเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี เกดิการบกุรกุ 

จนถึงการขายพื้นที่เปลี่ยนมือให้แก่คนภายนอก การจับจองพื้นที่ทับซ้อนกันกลายเป็นความขัดแย้ง และการเกิดไฟไหม้พรุ 

จนป่าดัง้เดมิเสยีหาย วกิฤตเิหล่านีน้�าไปสูก่ารรวมกลุม่อนุรักษ์ของชาวบ้าน 4 ชมุชน เพือ่ดแูลป่าพรุกว่า 2,700 ไร่ ด้วยการขดุแพรก 

หรือคูล้อมป่าพรุ ขุดสระเก็บน�้าและปล่อยพันธุ์ปลา เป็นทั้งกลยุทธ์การป้องกันไฟไหม้ป่า การฟื้นป่า และฟื้นรายได้ให้แก่ชุมชน 

สภาพปัญหา

•	 เดมิพืน้ทีป่่าพรมุคีวามอุดมสมบรูณ์	จนในปี	2505	ชาวบ้าน 
ที่ประสบเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก	 พากันอพยพ 
ย้ายเข้ามาจับจองพื้นที่อยู่อาศัยและท�ากิน

•	 ระหว่างปี	 2516  -  2530	 มีคนอพยพเข้ามาอยู ่มากข้ึน	 
เกิดการบุกรุกพื้นที่เพิ่ม	มีการซื้อขายที่ดินจากเจ้าของเดิม	 
และมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินท�ากินเพิ่มขึ้น

•	 มีการจับสัตว์น�้าและสัตว์ป่าออกมาขาย	 ท�าให้พื้นที่ป่า 
เสื่อมโทรม	รวมทั้งเกิดไฟไหม้ป่าติดต่อกันทุกปี

กระบวนการท�างาน

•	 งานอนรุกัษ์เริม่ในปี	2532	โดยใช้หลกั	“ฐานทางวฒันธรรม”	
และ	 “ฐานการเกษตร”	 เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา	 
เริม่จากการหารอืกบัแกนน�า	4	หมูบ้่าน	เพ่ือเดนิเข้าหาผูน้�า 
ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ	ขอความร่วมมือและขอคืนพื้นที่ 

ป่าพรุที่คนเหล่านั้นได้จับจองไว้	 สามารถขอพื้นที่คืนได	้
2,700	 ไร่	 รวมทั้งท�าข้อตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์พื้นที่ 
ดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ด้วยกัน

•	 ท�าแนวเขตป้องกันการบุกรุกด้วยการขุด	 “แพรก”	 หรือ 
คูน�้าล้อมรอบพรุ	 ขุดสระเก็บน�้าเพ่ืออนุรักษ์พันธุ ์ปลา	 
หล่อเล้ียงพ้ืนที่เป็นแนวกันไฟ	และเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง	
ซึ่งท�ายากกว่าการขุดคูในป่าบก	 แต่ชาวบ้านก็ร่วมแรง
ร่วมใจท�าส�าเร็จ	 เกษตรกรได้อาศัยน�้าจากแพรกใช้ในการ
ปลูกผัก	 แพรกรอบป่ายังท�าหน้าที่เป็นแก้มลิงเก็บน�้าใน
ฤดูฝนซ่ึงมีปริมาณน�้ามากจนสามารถใช้เรือตรวจการณ์
เข้าไปแล่นได้

•	 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่า	 2	 ชุด	 เป็นตัวแทนจาก	 
6	หมู่บ้านในต�าบลชะอวด	 มีการออกกฎระเบียบการใช้
ประโยชน์ทัง้คนในชุมชนและนอกชุมชน	รวมทัง้จดักจิกรรม
อนรัุกษ์ต่าง  ๆ ร่วมกบัหลายหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง

•	 ป่าพรุที่ฟื้นตัวเป็นแหล่งต้นกระจูดที่เป็นวัตถุดิบในงาน
หัตถกรรมของกลุ่มอาชีพในชุมชน
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•	 มีการตั้งทีมลาดตระเวน	 “ชุดเฉพาะกิจทาง
ทะเลบ้านแหลมมะขาม”	 ออกปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ	1	ครั้ง/เดือน

•	 ออกกฎกติกาในการดูแลและใช้ประโยชน ์
จากป่าทั้งส�าหรับคนในและนอกชุมชน

•	 ท�ากิจกรรมปลูกป่า	 กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล	
อนุรักษ์ทะเลหน้าบ้าน	 (จากท่าเรือชุมชนออกไปในทะเล	
8	กิโลเมตร)

•	 จัดท�าป้ายให้ความรู้ในป่าชายเลนและแนวหญ้าทะเล 
รวมทั้งจัดเวทีประชุมชาวบ้านเพื่อให้ช่วยกันเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนือ่ง

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 3,000 ไร่ แบ่งเป็นป่าชายเลนอนุรักษ์ 

ในพื้นที่ป่าชายเลนคลองรักโตนด - น�้ารอบ 700 ไร่, ป่าชุมชนใช้สอย 

ในพื้นที่ป่าชายเลนคลองปอ 1,300 ไร่, ป่าชุมชนเพื่อการฟื้นฟูในพื้นที่ 

ป่าชายเลนคลองจระเข้ 1,000 ไร่ และการอนุรักษ์ทะเลหน้าบ้าน 

จากท่าเรือออกไปในทะเลเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร 

ประชากร : 165 ครัวเรือน จ�านวน 690 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสมหมาย หมาดทิ้ง (ก�านัน ต.เขาไม้แก้ว) 

โทร. 08 1737 6792 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554

เ ม่ือทะเลหน้าบ้านที่ เคยสมบูรณ์ กลายเป็นผืนน�้าท่ีไร ้

ทรพัยากร เพราะผลจากการสมัปทานป่าชายเลนทีต่่อเนือ่ง 

และการใช้เครือ่งมอืจบัสตัว์น�า้ทีท่�าลายล้าง ชาวบ้านแหลมมะขาม 

ชมุชนมสุลิมทีม่อีาชีพประมงรมิฝ่ังทะเลอนัดามนั จงึเริม่รวมตวักัน 

หาทางแก้ปัญหาและได้รับการหนุนเสริมจากสมาคมหยาดฝน  

เข้ามาช่วยสร้างพลัง เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้ชาวบ้านหันกลับมา 

ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง  

ใช้หลักศาสนาอิสลามหลอมใจ ร่วมกันสร้างกติกาดูแลป่า  

ท�ากิจกรรมฟื้นป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า  

เต่าทะเล หญ้าทะเล การเฝ้าระวังเรือประมงที่ใช้เครื่องมือ 

ท�าลายล้าง และขยายพื้นที่อนุรักษ์ออกจากฝั ่งทะเลไปถึง  

8 กิโลเมตร

สภาพปัญหา

•	 นับจากปี	2525	เป็นต้นมา	มีเรือประมงอวนลาก - อวนรุน	
เรือปั่นไฟ	และโพงพาง	เข้ามาท�าประมงตามแนวชายหาด
หน้าหมูบ้่าน	ส่งผลให้ทรพัยากรสตัว์น�า้	แนวหญ้าทะเลและ
ปะการงัน�า้ตืน้ถกูท�าลาย	รวมถงึเต่าทะเลทีเ่คยพบเหน็บ่อย
ก็ลดลงและสูญหายไป

•	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 มีการสัมปทานเผาถ่านไม้โกงกาง
ในพื้นที่	 เกิดการลักลอบตัดไม้เกินจ�านวนกว่าที่ระบุใน
สัมปทาน	ท�าให้พื้นที่ป่าถึงกับโล่งเตียน

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2528	สมาคมหยาดฝนเข้ามาจดัท�าโครงการเสรมิศักยภาพ 
ชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง	 โดยมี	 “ป๊ะบู	 นวลศรี”	 เป็น 
แกนน�าชาวบ้านคนส�าคัญ	ท�าให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึง 
ปัญหา	และรวมตัวกันท�ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ตั้งแต ่
ปี	2530	เป็นต้นมา

•	 ใช้หลักศาสนาอิสลามมาเป็นจุดรวมใจในการท�ากิจกรรม
อนุรักษ์	โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง

•	 ตัง้คณะกรรมการป่าชมุชนทีป่ระกอบด้วยแกนน�าชาวบ้าน	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายท้องถิ่น	และฝ่ายศาสนา

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 

ฟื้นชีวา ป่า เล ด้วยคน  

ชุมชน เครือข่ายที่เข้มแข็ง
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บ้ านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

เป็นหมู่บ้านใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2533 หมู่บ้านมุสลิม 

ติดชายแดนไทย - มาเลเซียแห่งนี้เคยเป็นพ้ืนที่สู ้รบและฐาน

ของแกนน�าพรรคคอมมิวนิสต์มลายา หลังจากการลงนาม

สัญญาสันติภาพ 3 ฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทย มาเลเซีย และ 

พรรคคอมมิวนิสต์มลายา ในปี 2532 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกุมาร ีองค์ประธานสถาบนั 

วิจัยจุฬาภรณ์ มีพระประสงค์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิต 

ความเป็นอยูข่องชาวบ้าน จงึทรงจดัสรรทีท่�ากนิให้ครอบครัวละ  

15 ไร่ และทีด่นิเพือ่ใช้ประโยชน์ส่วนรวม 3,500 ไร่ และพระราชทาน 

ชือ่หมูบ้่านว่า บ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 12 ชาวบ้านซึง่เป็นอดตีนกัสู้ 

ในกองทัพ ใช้ทักษะจากการทหารมาวางแผนฟื้นป่าต้นน�้าที่ 

เสือ่มโทรม ท�าการเกษตรผสมผสาน แม้ในสวนยางพารากห็ลกีเลีย่ง 

สารเคมเีพือ่เป็นการรกัษาดนิและน�า้ สร้างกระบวนการสืบทอดงาน 

ให้คนรุน่ใหม่ ถ่ายทอดอุดมการณ์ให้กบัลกูหลาน และเปิดพืน้ที่

ให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกทักษะอาชีพ และเรียนรู้ประวัติศาสตร ์

ท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาในอนาคต

สภาพปัญหา

•	 ผืนป่าบริเวณชุมชนเป็นป่าดิบชื้นผืนใหญ่ระหว่างรอยต่อ 
ไทย - มาเลเซยี	พ้ืนทีร่วมกว่า	16,900	ไร่	(อ.สคุรินิ	อ.จะแนะ 
และเขตป่าในมาเลเซีย)	 ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตพึ่งพิงกับป่า 
มานาน	เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ

•	 ปี	2533	เร่ิมมกีารบกุรกุท�าลายป่า	ทัง้จากภายในชมุชนเอง 
และชุมชนข้างเคียง	 แต่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
รนุแรงในปี	2538	เมือ่ระดบัน�า้ในคลองกอืซาลดลงจนแห้ง
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	ความแห้งแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ 16,900 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ป่าที่ชุมชนดูแลร่วมกับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส  

จ�านวน 16,804 ไร่  

และป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ 4,700 ไร่ 

ประชากร : 138 ครัวเรือน จ�านวน 473 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอภิสิทธิ์ บินซา (รองประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 

โทร. 08 7967 3076 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554  
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

กระบวนการท�างาน

•	 ผู ้น�าชุมชนได้หารือกับชาวบ้าน	 และจัดวงพูดคุยเพื่อ 
ถอดบทเรียนให้เห็นว่าการท�าลายป่าจะกระทบมาถึง 
แหล่งน�้าและอาหาร	และท�าข้อตกลงห้ามการบุกรุกป่า

•	 แบ่งการบรหิารจดัการเป็น	3	ส่วน	คอืป่าใช้สอย	ป่าอนรัุกษ์	
และป่าชุมชน	 เป็นผืนป่ารอยต่อไทย  - มาเลเซียที่อุดม
สมบูรณ์	

•	 ตัง้คณะกรรมการป่าชมุชนทีม่าจากคณะกรรมการหมูบ้่าน	 
แบ่งหน้าที่การท�างานออกเป็น	 7	 ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายอนุรักษ์	 
ฝ่ายลงโทษผู้กระท�าผิด	 ฝ่ายพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ 
จากป่า	ฝ่ายเยาวชน	ฝ่ายปลูกป่าทดแทน	ฝ่ายลาดตระเวน	 
และฝ่ายสตรี

•	 ปี	2543	จดัตัง้กลุม่อาสาสมคัรอนรัุกษ์ผนืป่าบ้านจฬุาภรณ์ 
พัฒนา	 12	ที่ร่วมกันระหว่างชาวบ้าน	 ฝ่ายท้องถิ่น	 ฝ่าย
ปกครอง	กลุ่มสตรี	และปราชญ์ชุมชน	

•	 มีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่า	ท�ากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ เกิดจากการร ่วมคิดและร่วมรับผิดชอบ	 และมีทีม 
ลาดตระเวนป่าร่วมกับหน่วยงานป่าไม้	 ทหาร	และชุมชน
ข้างเคียง	2	เดือน	/ครั้ง	ประสานงานชุมชนข้างเคียงเพื่อให้
ร่วมการลาดตระเวน	และเป็นการสร้างความรูเ้รือ่งแนวเขต
ป่าชมุชน	โดยใช้สายน�า้และสนัเขาเป็นตวัก�าหนดแนวเขต

79

ชุมชนบ้าน 
จุฬาภรณ์พัฒนา 12
ผู้พิทักษ์ป่าต้นน�้าชายแดนไทย - มาเลเซีย

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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•	 เปิดบ้านเป็นที่เรียนรู้และร่วมสร้างเครือข่ายโดยท�าหน้าที่ 
เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์	 “เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน�้า 
กว๊านพะเยา”		สามารถดงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเครือข่ายได้	13	ต�าบล	

•	 บริหารจัดการน�้าในอ่างเก็บน�้าด้วยภูมิปัญญาเหมืองฝาย	
ใช้การเปิดน�า้แบบ	3 - 3 - 4	คอืเปิดน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ห้วยตุน่ 
ให้ชุมชนใกล้อ่าง	 3	 วัน	 จากนั้นผันต่อให้ชุมชนที่อยู่ไกล 
ออกไปอีก	3	วัน	ชุมชนที่อยู่ไกลอ่างมากที่สุดจะจ่ายน�้าให ้
4	วัน	จากนั้นจะหยุดจ่ายน�้า	 10	 วันเพื่อพักน�้าให้เต็มอ่าง	 
ตลอดทางที่จ่ายน�้ามีฝายเล็ก  ๆ  ที่รองรับน�้าที่เหลือจาก 
อ่างใหญ่	ด้วยวิธีนี้ทั้ง	11	หมู่บ้านใน	ต.บ้านตุ่น	มีน�้าท�านา 
เพียงพอ

•	 ท�าแปลงสวนไม้รวกในพื้นที่สาธารณะตามหัวไร่ปลายนา	
และในพืน้ทีห่ลงับ้านรวมกว่า	500	ไร่	เพือ่ใช้ในงานจกัสาน	
(แต่ละปีมีรายได้รวมกว่า	3	ล้านบาท)

บ้ านบวัเป็นชุมชนคนเมอืง (ยวน) ทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากกว๊านพะเยา 

จากหมู ่บ้านที่มีการบุกรุกป่า ชาวบ้านร่วมกันพลิก 

ความคิดเมื่อวิกฤติเรื่องน�้าส่งผลกระทบต่ออาชีพการเกษตร  

เริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูป่าโดยท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านป่าไม้ ฟื้นป่าเก็บน�้าและ

รักษาป่าใช้สอย ใช้ระบบเหมืองฝายซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นเครือ่งมอืในการแบ่งสนัปันส่วนน�า้ให้ทกุชมุชนใน ต.บ้านตุน่ 

อย่างเท่าเทียม จัดท�าสวนไม้ไผ่รวกในพื้นที่สาธารณะและ 

ในพื้นที่อยู่อาศัยกว่า 500 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจักสาน 

ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าปีละ 3 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรปลอดภัย และเป็นผู้น�า 

เครือข่ายอนุรักษ์ป่ากว๊านพะเยามาตลอด 30 ปีของการท�างาน 

อย่างต่อเนือ่ง เป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการดนิ น�า้ ป่า  

ที่มีผู้มาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีไม่เคยขาดสาย

สภาพปัญหา

•	 ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้และการหักร้างถางพง	 แหล่งน�้า
ธรรมชาติเสื่อมโทรม	ส่งผลให้อ่างเก็บน�้าห้วยตุ่นไม่มีน�้า	 
ส่งผลกระทบต่ออาชีพท�านา

•	 พื้นที่ป่าอยู่ในเขตป่าสงวน	 เมื่อหมดอาชีพรับจ้างตัดไม	้
ท�าให้ชาวบ้านยากจน

กระบวนการท�างาน

•	 ผู้น�าชุมชนแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก	ประจวบ
กบักรมป่าไม้มีโครงการ	“หมูบ้่านป่าไม้”	(โครงการปรบัปรงุ 
ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ต�า๊ - ป่าแม่นาเรอื พ.ศ. 2523 - 2545)	 
จึงท�างานร่วมกัน	 โดยมีผืนป่าที่ชุมชนพึ่งพา	 10,000	 ไร	่ 
ในส่วนป่าอนุรักษ์	 8,500	 ไร ่ในเขตอุทยานฯ	 ชุมชน 
ท�าหน้าทีเ่ป็นหเูป็นตา	เพือ่รกัษาป่าเกบ็น�า้อกี	1,500	ไร่ 
ที่อยู ่ในเขตป่าสงวนฯ	 ชุมชนช่วยดูแล 
รักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และกัน 
พื้นที่บางส่วนเป็นป่าใช้สอย	 เน้นการ 
เก็บหาพืชอาหาร

ชุมชนบ้านบัว
แบบอย่างการดูแลร่วมกับรัฐ 

และการบริหารจัดการน�้าด้วยการแบ่งปัน

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 5

ชุมชนบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองฯ จ.พะเยา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่า 10,000 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในเขตอุทยาน 

แห่งชาติดอยหลวง 8,500 ไร่ (อุทยานฯ ดูแล) และป่าใช้สอย 1,500 ไร่  

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต�๊า - ป่าแม่นาเรือ  

(ชุมชนดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้) 

ประชากร : 244 ครัวเรือน จ�านวน 753 คน 

ผู้ประสานงาน : นายบาล บุญก�้า (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) 

โทร. 08 2694 0939 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

ชุมชนช่วยดูแล
รักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และกัน

เน้นการ

แห่งชาติดอยหลวง 8,500 ไร่ (อุทยานฯ ดูแล) และป่าใช้สอย 1,500 ไร่ 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต�๊

(ชุมชนดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้)

ประชากร : 244 ครัวเรือน จ�

ผู้ประสานงาน : นายบาล บุญก�้

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555
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กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านสานความสัมพันธ์ทีดี่กบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ	ด้วยการ 
อาสาเป็นหน่วยลาดตระเวนเพื่อแจ้งเบาะแสการลักลอบ 
ตัดไม้

•	 ช่วยดแูลผนืป่าในเขตอทุยานกว่า	23,000	ไร่	โดยแบ่งพืน้ที่
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์	ได้แก่	 ป่าอนุรักษ์	 ป่าต้นน�้า	
ป่าใช้สอย	และพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	 ซึ่งชุมชนมี
กิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	และจัดท�าแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์ปลาและสัตว์ป่า

•	 ยึดหลักเกษตรอินทรีย์	 ท�าไร่หมุนเวียนในลักษณะนา 
ขั้นบันได	(รอบหมุนเวียน	7	ปี)	รักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
มากกว่า	 120	ชนิด	 โดยบริโภคในชีวิตจริง	 เช่น	ปลูกฝ้าย
เพื่อทอผ้า

•	 รักษาและสบืทอดภมูปัิญญาดัง้เดมิ	เช่น	การเลีย้งผ	ีการใช้ 
สมุนไพร	ตั้งกลุ่มหมอยา

•	 ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงให้มีส่วนในการท�ากิจกรรมดูแลป่า
•	 ร่วมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้า

สาละวิน

ชุมชนบ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่า 13,949 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน 

 แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 6,899 ไร่ ป่าต้นน�้า 1,000 ไร่ ป่าใช้สอย 6,000 ไร่ 

และพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ไร่ 

ประชากร : 126 ครัวเรือน จ�านวน 575 คน 

ผู้ประสานงาน : นายไพโรจน์ พรจงมั่น (ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชน 

จ.แม่ฮ่องสอน และนักอนุรักษ์ที่ท�างานกับชาวไทยภูเขา) 

โทร. 08 4364 0866 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

บ้ านแม่กองคาเป็นชุมชนปกาเกอะญอที่ตั้งรกรากมานาน

กว่า 300 ปี ครองชีวิตตามค�าของบรรพบุรุษที่สอนว่า 

ใช้ป่าต้องรักษาป่า ใช้น�้าต้องรักษาน�้า ใช้และรักษาให้ลูกหลาน 

ได้ใช้ด้วย ผลของการเคร่งครัดต่อค�าสอนท�าให้ชุมชนไม่ต้อง 

อพยพออกจากถิ่นฐาน เมื่อรัฐประกาศปิดสัมปทานป่า 

ทั่วประเทศและก�าหนดเขตพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน 

ในปี 2537 ทั้งยังกันพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ออกจากเขตอุทยาน 

เพื่อให้เป็นที่อยู ่และที่ท�ากิน ชาวบ้านปรับตัวช่วยเหลือเป็น 

หน่วยระวังไพรจนสามารถขับไล่ผู ้ลักลอบตัดไม้ออกไปได้  

ตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อร่วมดูแลผืนป่ากว่า 13,000 ไร่ แบ่งพ้ืนท่ี

ใช้ประโยชน์ออกเป็นสดัส่วน ยึดหลกัการพึง่ตนเองด้วยเกษตร

อินทรีย์ อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านกว่า 120 ชนิดที่ปลูกร่วมกับ

ไร่หมุนเวียนที่ทิ้งตอไม้ไว้ให้รากยึดดินและปล่อยให้ป่าฟื้นตัว

ก่อนรอบเวยีนจะวนมาอกีครั้ง ใช้หลกัความเชื่อดัง้เดิมที่เคารพ

นอบน้อมต่อธรรมชาติเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์

สภาพปัญหา

•	 สมัปทานป่าไม้เกดิขึน้ตัง้แต่ปี	2521	ก่อนจะมกีารประกาศ
ปิดสัมปทานทั่วประเทศในปี	 2536	 ระหว่างนั้นมีการ
ลักลอบตัดไม้ตลอดมา	แต่ชาวบ้านไม่เคยรับจ้างตัดไม้

•	 พืน้ทีห่มูบ้่านและทีท่�ากนิอยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตสิาละวนิ	 
แต่การยึดมั่นครรลองชีวิตของบรรพบุรุษกว่า	 300	 ปี 
เรือ่งเคารพธรรม	ท�าให้ไม่ต้องเผชญิกบัปัญหาย้ายคนออก
จากป่า	แต่ยังกันพื้นที่ให้	2,500	ไร่ออกจากพื้นที่อุทยานฯ	
เพื่อให้เป็นของชุมชน	ท�าให้ชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือท�างาน
ร่วมกับรัฐ

ชุมชนบ้านแม่กองคา 
ผ่านวิกฤติด้วยหลักความเชื่อของบรรพบุรุษ
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ชุมชน

•	 เร่ิมจากการคัดแยกขยะแห้งเพ่ือส่งขายโดยสร้างกลุ่ม
จัดการขยะ	 มีคณะท�างานรับผิดชอบ	 มีการประชุมสรุป
เดือนละครั้ง

•	 แต่ละครัวเรือนจะมีถุงคัดแยกขยะ	 4	ถุง	 คือ	 (1)	 ใส่เศษ
พลาสติก	กระป๋อง	กล่องนม	โลหะ	(2)	ใส่กระดาษต่าง ๆ 
(3)	ใส่ขวดแก้ว	และ	(4)	ขยะอันตราย	เขียนชื่อ - เลขที่บ้าน
ในถุงทุกใบ	เพื่อให้ผู้จัดเก็บท�าข้อมูลสถิติ

•	 สร้างระบบการจัดเก็บและติดตามประเมินผลมูลค่าขยะ	
ผ่าน	“นักสืบเยาวชน”	

•	 สนับสนุนให ้ เยาวชนมีโอกาสไปร ่วมกิจกรรมด ้าน 
สิ่งแวดล้อมนอกพื้นที่	เพื่อปลูกฝังความรักธรรมชาติ

•	 สร้างกลุ่มอาชีพให้ผู้หญิงมีรายได้เสริม	พัฒนาการเรียนรู	้ 
(สร้างห้องสมุดระบบ	 e  -  learning)	 ท�าฟาร์มอินทรีย์
ตัวอย่างทั้งด้านเกษตรและเลี้ยงสัตว์

•	 ปันส่วนรายได้จากการขายขยะมาใช้เป็นสวัสดิการชุมชน
•	 ขยายผลเร่ืองการจัดการขยะไปในชุมชน	 23	 แห่งใน 

หน่วยงานของกองทัพบก

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 5

ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า ชุมชนพรหมโยธี 1 

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี หมู่ที่ 15  
ต.บ้านพระ อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี 25230 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ ก 3 ในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  

ค่ายพรหมโยธี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชน 

ประชากร : ทั้ง 3 ชุมชนมีประชากร 330 ครัวเรือน จ�านวน 1,000 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสมศักดิ์ เอกจิตต์ (ที่ปรึกษาโครงการจัดการขยะ 

ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม พล.ร.2 รอ.) โทร. 08 1866 7497 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

ลอดรัว้กองพลทหารราบที ่2 รกัษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี  

จ.ปราจีนบุรี จะพบกับชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า  

และชมุชนพรหมโยธี 1 ชมุชนครอบครวัทหารทีม่าจากคนละทศิ 

ละทาง แต่มารวมพลังแก้ไขปัญหาขยะล้นส่งผลต่อมลภาวะ  

เริม่ต้นด้วยการคดัแยกขยะเพ่ือเป็นรายได้ ตัง้ศนูย์วสัดรีุไซเคลิ 

ในชุมชนเพื่อบริหารจัดการขยะ ปันผลรายได้จากการขายขยะ 

เป็นสวสัดกิารชุมชนด้วยมอืขยนั ขยบัมาสูง่านสิง่แวดล้อมด้วย

การท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียในครัวเรือน การท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมัก

ชีวภาพ การคัดแยกขยะเปียก ขยะอินทรีย์เพื่อท�าก๊าซชีวภาพ 

ใช้ในการหงุต้มโรงครวัฝึกทหารใหม่ สร้างกลุม่อาชพีเพือ่หนนุเสรมิ 

ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองด้วยแปลงผักอินทรีย์ ผลจากการ 

ท�างานจริงจังท�าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ จุดประกายให้กองทัพบก 

จัดท�าโครงการบริหารจัดการขยะลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม และ

ขยายผลออกไปได้อีก 23 ชุมชนในหน่วยงานทหาร และเริ่ม 

ก้าวทีส่องด้วยการเชือ่มโยงครอบครวักับกลุม่เยาวชนให้เข้าร่วม 

กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อปลูกฝังเด็ก ๆ ให้ 

รักธรรมชาติ 

สภาพปัญหา

•	 เป็นชุมชนใหม่ที่ก่อตั้งโดยกองทัพบกในปี	2546	ประชากร
เป็นครอบครัวทหารที่มาจากหลายแห่ง	 เมื่อมารวมกัน 
มีลักษณะต่างคนต่างอยู่

•	 เกิดปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานจึงแบ่ง
พื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการออกเป็น	 16	 ชุมชน	 
ชุมชนละ	100	ครอบครัว	(มีทั้งหมด	330	ครอบครัว)	

กระบวนการท�างาน

•	 เริม่จากการจัดการปัญหายาเสพตดิ	ม	ี3	ชมุชนเป็นแกนน�า	 
(ชุมชนสายฟ้า	 ชุมชนเฟื่องฟ้า	 และชุมชนพรหมโยธี	 1)	 
จากจ�านวนประชากรในค่ายราว	1,800	คน	ช่วยกนัเฝ้าระวงั 
ยาเสพติดและจัดการขยะในปี	2551

ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า 
ชุมชนพรหมโยธี 1
มือขยัน จัดการขยะ =  
ชุมชนสะอาด ชีวิตเป็นสุข
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เครือข่ายป่าชุมชนตำาบลซับพุทรา
จากความแปลกแยกและแตกต่างสู่ใจที่หลอมเป็นหนึ่งเดียว

เครือข่ายป่าชุมชนตำาบลซับพุทรา  
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน รวม 3,752 ไร่ ประกอบด้วย  

ป่าชุมชนบ้านซับเจริญ ป่าชุมชนบ้านซับอีปุก ป่าชุมชนบ้านเขาถ�้าพัฒนา  

ป่าชุมชนบ้านเขาเพิ่ม และป่าชุมชนบ้านวังไทร  

(แต่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 9 หมู่บ้าน) 

ประชากร : 9 หมู่บ้านในต�าบลซับพุทรา จ�านวน 2,489 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอภิศักดิ์ ศรียากุล (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) 

โทร. 08 7849 4804 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

เ ป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่ผู้คนจากหลายพื้นที่ หลายวัฒนธรรม 

มีผลประโยชน์ของตนเอง จะสามารถหันหน้ามาพูดคุยและ

ประสานประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยไม่เกิดความขัดแย้ง แต่

ชาวบ้านในต�าบลซบัพทุราสามารถท�าได้และให้ผลเกนิคาด จาก

อาชพีรบัจ้างลากไม้ มาสูแ่นวคดิเรือ่งป่าชมุชน เป็นก้าวกระโดด 

ที่น�าร่องโดยชาวบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 3 ขยายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในต�าบล จนสามารถสานเป็นเครือข่ายป่าชุมชนต�าบลซับพุทรา 

ประสบความส�า เร็จ เพราะความเข ้มแข็งของกลุ ่มผู ้น� า  

ใช้กระบวนการประชาสังคม สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน 

เรื่องประโยชน์ของป่ากับชีวิตที่เชื่อมโยงทรัพยากรดินและน�้า  

ก�าหนดเขตที่ท�ากินและป่าเพ่ือป้องกันประวัติศาสตร์ซ�้ารอย 

เรื่องการบุกรุก

สภาพปัญหา

•	 สัมปทานป่าไม้ที่ เริ่มต้นตั้งแต่ปี	 2499	 ดึงผู ้คนจาก 
หลายจังหวัดเข้ามารับจ้างชักลากไม้	 มีการตั้งบ้านเรือน 
ในป่า	จนกลายเป็นชมุชน	คนงานลากไม้ใช้เวลาว่างเข้าป่า 
ล่าสัตว์และเก็บหาของป่า

•	 เมื่อสัมปทานสิ้นสุด	 ยังคงมีการตัดไม้อย่างไร้กฎเกณฑ์	
การเก็บหาของป่าไม่มีกติกา	 มีการจุดไฟเผาเพ่ือล่าสัตว์
ท�าให้เกดิไฟป่าต่อเนือ่งทกุปี	ปีหนึง่ไหม้ประมาณ	3 - 4	คร้ัง

•	 ยุคพืชเชิงเดี่ยวรุก	มีการจับจองที่เพื่อท�าไร่
•	 ชาวบ้านมีหนี้สินเพราะไม่สามารถพึ่งป่าเป็นแหล่งอาหาร

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2530	แกนน�าชมุชน	9	หมูบ้่านเปิดเวทหีารอืกนั	กลุม่ผูน้�า
พยายามท�าความเข้าใจกบัลกูบ้านตนเองเรือ่งความส�าคญั
ของการรักษาป่า	 สร้างเป้าหมายร่วมกัน	 แต่เนื่องจาก

ประชากรมาจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม	มองแต่ประโยชน์
ของตนเอง	ไม่เหมือนชุมชนที่มีลักษณะเครือญาติ

•	 บ้านซบัเจริญ	หมูท่ี	่3	น�าร่องให้เหน็ว่าการเริม่ต้นต้องมกีาร 
เสยีสละ	โดยชาวบ้านกนัพืน้ทีท่�ากนิให้ห่างจากพืน้ทีล่าดชนั 
ใกล้ป่า	 ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มท�าเวทีหารือนานถึง	 20	 ปี	 
กว่าจะได้ภูเขาทั้งลูกคืนมาท�าเป็นป่าชุมชนในปี	 2554	 
เป็นการท�างานโดยล�าพัง	 ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐมา 
หนุนเสริม	 และยังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
ด้วยการยิงลูกไม้ด้วยหนังสติ๊ก	

•	 ความส�าเร็จของบ้านซับเจริญท�าให้ภาคีในท้องถิ่นหันมา
สนใจและเข้ามาสนับสนุน	ท�าให้เครือข่ายเร่ิมขับเคล่ือน	
มีการถอดบทเรียนการท�างานของบ้านซับเจริญ	 เรียกว่า	
“หนึ่งหมู่บ้าน	 สู่ระดับต�าบล”	 จนสามารถขยายพื้นที่ป่า
ไปอีก	4	หมู่บ้าน	จ�านวน	5	ป่าชุมชน	และต่อมาขยายการ
ท�างานออกไปจนครบ	9	หมู่บ้าน	แม้ว่าบางหมู่บ้านไม่มี
พื้นที่ป่า	แต่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

•	 ส่งเสรมิการปลกูไม้ใช้สอยในบ้าน	และจดัท�าแนวเขตทีด่นิ
ให้ชัดเจน
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ชุ มชนต�าบลเชือ้เพลงิ 12 หมูบ้่าน เป็นชมุชนชาวเขมรเก่าแก่ เผชญิกบัปัญหาการบุกรุก

และจับจองพื้นที่สาธารณประโยชน์จ�านวน 1,000 ไร่ เวทีประชาคมเสนอทางออก

ด้วยการตั้งคณะกรรมการป่าที่เป็นตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน เพื่อท�าหน้าที่เจรจาขอพื้นที่

กลับคืน และประสบความส�าเร็จ จึงน�าพลังความร่วมมือมาฟื้นฟูพื้นท่ีเรียกคืนให้เป็น

ท�าเลเลี้ยงสัตว์ส่วนรวม และแบ่งป่ากว่า 3,900 ไร่ เพื่อท�าเป็นป่าชุมชนได้ 5 แปลง ปลูก

ยูคาลิปตัส 60,000 ต้น เป็นก�าแพงต้นไม้รอบป่าและรอบพื้นที่

เรียกคืน น�ารายได้จากการตัดยูคาลิปตัสกว่า 3 ล้านบาทมาตั้ง

กองทนุป่า ปลกูไม้ประดูท่ดแทนยคูาลปิตสัเดมิ พัฒนาแหล่งน�า้ 

ขุดคลองรอบป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกและดับไฟป่า จัดค่าย 

เยาวชนเพือ่ปลกูจติส�านกึเรือ่งก�าแพงมนษุย์ทีท่�าหน้าทีล้่อมป่า 

เพื่อเป็นทุนชีวิต

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2526	 มีการเข้ามาจับจองทุ่งเลี้ยงสัตว์ตาเกาว์	 หรือ 
ตาก๊าก	พื้นที่สาธารณประโยชน์ท่ีใช้ร่วมกัน	5	ชุมชน	เพื่อ 
ท�าไร่ปอ	ปลกูหม่อน	และท�านา	การบกุรกุครัง้นัน้ท�าให้พืน้ที่ 
ส่วนรวมหายไป	1,000	ไร่

•	 มีความพยายามขอเจรจาพื้นที่คืน	 จนต้องใช้วิธีฟ้องร้อง
เป็นคดีความ

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2535 - 2541	ก�านันและแกนน�าชาวบ้านช่วยกันเจรจา 
ขอคืนพื้นที่จากผู้บุกรุก	 286	 ราย	 ได้พ้ืนที่คืน	 1,000	 ไร่	 
มีบางรายที่มีการด�าเนินคดี	 แต่ต่อมาก็ยินยอมคืนให  ้
ส่วนรวมทั้งหมดในปี	2541

•	 ท�าการขุดคลองรอบป่าเป็นระยะทาง	 18	 กิโลเมตร	 เพื่อ
ป้องกนัการบกุรกุซ�า้	และร่วมกบักรมป่าไม้ปลกูยคูาลปิตสั
เป็นแนวกนัชนป่าจ�านวน	60,000	ต้น	เป็นพืน้ทีก่ว่า	300	ไร่	
ส่วนพื้นที่ที่เคยท�านากันไว้เป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์

•	 เข้าอบรม	รสทป.	และตัง้คณะกรรมการป่าชุมชนทีม่ตีวัแทน 
จาก	5	หมู่บ้าน	ออกระเบียบการใช้ป่า	ท�ากิจกรรมอนุรักษ์ 
ร่วมกบัหน่วยงานต่าง  ๆและได้รับพระราชทาน	“ธงพทิกัษ์ป่า 
เพื่อรักษาชีวิต”	ในปี	2545	พร้อมกับการจัดท�าป่าชุมชน

•	 ตัดต้นยูคาลิปตัสบางส่วนออกขายได้เงินมา	 3	ล้านบาท	
น�ามาตั้งกองทุนป่าชุมชน	จากนั้นปลูกต้นประดู่ทดแทน	
ทิ้งไว้ให้ป่าฟื้นตัว	

•	 ร่วมกับ	 อบต.เช้ือเพลิง	 ขุดคลองรอบป่าเพื่อป้องกันการ 
บุกรุก	และส�ารองน�้าเพื่อใช้ดับไฟ

ชุมชนตำาบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์)  
ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่สาธารณประโยชน์ 3,964 ไร่ จ�านวน 6 แปลง 

ประชากร : 12 หมู่บ้านในต�าบลเชื้อเพลิง มีประชากร 2,030 ครัวเรือน  

จ�านวน 7,631 คน 

ผู้ประสานงาน : นายพินิจ เมืองไทย (ก�านันต�าบลเชื้อเพลิง) 

โทร. 08 9917 3801 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 5

ชุมชนตำาบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) 
“ก�าแพง” ที่รักษาป่าผืนใหญ่
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ชุมชนตำาบลโพธิ์ทอง (ป่าชุมชนโคกคำาปลากั้ง)
พลังศรัทธาสู่ความร่วมมือเพื่อการจัดการป่า 

และสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เ มื่อป่าโคกค�าปลากั้งถูกบุกรุกลักลอบตัดไม้และจับจอง 

พืน้ทีเ่พือ่ปลกูพืชเศรษฐกจิถงึ 240 ไร่ กลุม่ผูน้�าชมุชนจงึหา 

แนวทางแก้ปัญหา เลือกวิธีเจรจาเพื่อให้ผู้บุกรุกคืนพื้นที่ ท�าให้ 

เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้บุกรุกกับผู้รักษาป่า แต่ด้วยศรัทธา 

ทีม่ต่ีอศาสนา ผสมความเชือ่พ้ืนบ้านเรือ่งผ ีสามารถแปรเปลีย่น 

เป็นรูปแบบการจัดการป่าที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้คน 18 หมู่บ้าน 

ใน ต.โพธิ์ทอง หันมาสร้างป่าในพื้นที่ว่างได้ถึง 100,000 ต้น 

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการจัดการหนี้สิน ก่อตั้งสถาบัน

การเงินทุกหมู่บ้าน สานกิจกรรมด้านสังคมให้เข้ากับเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม ท�าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ

สภาพปัญหา

•	 ปี	2520	มีชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดไม้ขายให้แก่โรงเลื่อย	
รวมทั้งน�ามาสร้างบ้าน	 หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปบุกรุก
จับจองพื้นที่ปลูกพืชไร่กว่า	 240	 ไร่	 ท�าให้เกิดเป็นความ
ขัดแย้ง

•	 ผู้น�าชุมชนประสานภาครัฐให้ออกหนังสือ	นสล.	 ในที่ดิน 
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน	

•	 ขณะเดียวกันการบริหารจัดการกองทุนต่าง  ๆ  ในชุมชน 
เกิดปัญหาหนี้เสีย	 ชาวบ้านไม่สามารถช�าระหนี้	 เงิน 
หมุนเวียนไม่พอ	และเป็นหนี้ซ�้าซ้อน

กระบวนการท�างาน

•	 จากปัญหาหนีเ้สยีในกองทนุ	ท�าให้ชาวบ้านหนัหน้าหารือกนั 
เพื่อแก้ปัญหา	 ด้วยแนวคิด	 “รวมเป็นกองทุนเดียว”	 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ	 (กทบ.)	และธนาคารออมสิน	 เพื่อให้
ชาวบ้านมีแหล่งหนี้สินที่เดียว	

•	 ปี	 2549	กองทุนหมู่บ้านและธนาคารหมู่บ้านได้ยกระดับ 
และใช้รูปแบบบริหารจัดการเป็นสถาบันการเงิน	 เพื่อ 
ส่งเสริมการออมและระดมทนุ	ส่งเสริมอาชพี	ต�าบลโพธิท์อง 
มี	18	หมู่บ้าน	จึงมี	18	กองทุนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

•	 เกิดกลุ่มอาชีพที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา	 และถ่ายทอด 
ความรู้ให้เยาวชน

•	 เมื่อแก้ปัญหาหนี้สินลุล่วง	 ชุมชนหันมาจับงานอนุรักษ์ป่า 
ต้ังกฎในการน�าเงินส่วนหนึ่งมาเร่ิมต้นในการฟื ้นฟูป่า	 
เริ่มกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่	20	ไร่

•	 ปี	 2551	พระครูสุวรรณโพธาภิบาล	ผู้ที่ชาวบ้านให้ความ 
เคารพ	 ชักชวนชาวบ้านให้สร้างป่าในพื้นที่ว่าง	 200	 ไร่	 
ที่ผู้บุกรุกออกไป	 มีการประชุมชาวบ้านและท�าโครงการ 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 	 สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิ	 
พระบรมราชินนีาถ	ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการตัง้กลุม่อนรุกัษ์ 
ป่าชุมชนโคกค�าปลากั้งในเวลาต่อมา

ชุมชนตำาบลโพธิ์ทอง (ป่าชุมชนโคกคำาปลากั้ง)  
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่สาธารณประโยชน์ 657 ไร่ 

ประชากร : 18 หมู่บ้านในต�าบลโพธิ์ทอง มีประชากร 2,372 ครัวเรือน 

จ�านวน 4,974 คน 

ผู้ประสานงาน : นายบัณฑิต อัครปะชะ (กรรมการป่าชุมชน) 

โทร. 08 1546 8592 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

85ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ป่ าดงใหญ่ใน ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�านาจเจริญ  

เคยเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง 

ประเทศไทย เมือ่แกนน�าชมุชนทีเ่คยเป็น “สหายเก่า” ออกจากป่า 

เพ่ือร่วมพัฒนาชาติไทย พบว่าป่าก�าลังถูกรุกด้วยกระแส 

พืชเศรษฐกิจ ด้วยความผูกพันที่ผืนป่าเคยเป็นที่หลบภัย เป็น 

แหล่งอาหาร เหล่าสหายเก่าจึงรวมชาวบ้านตั้งกลุ่มอนุรักษ ์

ผ่านรปูแบบสภาผูน้�าชมุชน จดัท�าแผนทีช่วีติเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ชุมชนในการอนุรักษ์ป่า และแก้ปัญหาความยากจน ต้านทาน 

การเข้ามาของพืชเศรษฐกิจเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ร่วมใจกัน 

สร้างระบบเกษตรอินทรีย์โดยมีกลุ่มอาชีพรองรับ สืบทอด 

ความเช่ือดั้งเดิมเรื่องผีปู่ตาเพื่อเป็นขวัญในการรักษาป่า และ 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการดูแลรักษาป่าสู ่ลูกหลานด้วยวิธี 

พ่อสอนลูก ตาสอนหลาน สายใยผูกพันในอดีตเป็นพลังที ่

พลิกฟื้นพื้นที่สีชมพูให้เป็นพื้นที่สีเขียว

สภาพปัญหา

•	 ต�าบลหนองข่าเป็นชุมชนที่มีทั้งชาวผู้ไทและไทลาวอยู ่
ร่วมกัน	 ทั้ง	 9	 หมู ่บ้านในต�าบลอาศัยป่าดงใหญ่เป็น 
แหล่งอาหาร	และมีการรักษาป่าตามคติความเชื่อโบราณ 
เรื่องผีปู่ตา	 จนกระทั่งปี	 2509	ชุมชนได้รับผลกระทบจาก 
ความขัดแย้งทางการเมือง	 กลุ่มแกนน�าเข้าป่าไปร่วมกับ	 
พคท.	นานถึง	18	ปี	จึงกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

•	 ป่าดงใหญ่เดิมมีพ้ืนที่กว่า	 4,500	 ไร่	 (ปี	 2505)	 ต่อมา
ประมาณปี	 2540	ถูกบุกรุกจับจองเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
จนเหลือเพียง	1,800	ไร่

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2544	 ตั้งสภาผู ้น�าชุมชน	 เป็นตัวแทนจากหมู่บ้าน	 
หมู่บ้านละ	5	คน	จดัท�าแผนแม่บทชมุชนโดยการสนบัสนนุ 
จากกองทนุชุมชน	(SIF)	เกดิแผนเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนรัุกษ์
ป่าดงใหญ่	 เริ่มด้วยการท�ากิจกรรมอนุรักษ์ในวันส�าคัญ	 
ร่วมกับเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการต้าน 
พืชเศรษฐกิจไม่ให้ขยายตัว	 โดยสร้างกลุ่มอาชีพที่เอื้อต่อ 

ชุมชนตำาบลหนองข่า (ป่าดงใหญ่)  
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำานาจเจริญ

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่า 6 แห่งรวม 3,184 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าดงบังอี่ มีป่าดงใหญ่ 1,233 ไร่เป็นป่าหลัก และป่าบริวารกระจาย 

ในต�าบลที่ดูแลแบบเครือข่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ ป่าห้วยหยึ่ง ป่าโนนยาง 

ป่าโนนบ้านร้าง ป่าโนนภูดิน และป่าห้วยน�้าบ่อ  

ประชากร : 9 ชุมชนในต�าบลหนองข่า ประชากร 1,440 ครัวเรือน 

จ�านวน 6,437 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายสวุรรณ ขจดัมลทิน (ประธานแผนแม่บทชุมชนต�าบลหนองข่า)  

โทร. 08 2871 1829 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

ชุมชนตำาบลหนองข่า  
(ป่าดงใหญ่)
พลิกพื้นที่ “สีชมพู” ให้เป็นผืนป่า

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 5

การท�าเกษตรอินทรีย์	 เช่น	 กลุ่มท�าปุ๋ยหมัก	 การเลี้ยงหมู
ชีวภาพโดยใช้สมุนไพรในชุมชน

•	 ปี	 2548	 จัดกิจกรรมคร้ังใหญ่คือ	 การบวชป่าดงใหญ่	 
ก่อให้เกิดการตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน	 มีกฎระเบียบ 
ในการดูแลรักษา	และจัดท�าเป็นป่าชุมชนในปี	2549

•	 การบรหิารจัดการป่ามี	3	รปูแบบ	คอื	โดยจารตี	แบบระบบ
ราชการ	แบบพัฒนาและปรับตัว	 โดยผนวกกับวัฒนธรรม
และประเพณีดั้งเดิม

•	 มีการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การลาดตระเวนป่า
เพือ่เฝ้าระวงัและท�าแนวกนัไฟ	การตัง้ศนูย์เรียนรูป่้าชมุชน
เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม	จัดท�าต�าราสมุนไพรเพื่อสืบทอด 
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน	 ศึกษาวิจัยพืชป่า	 พืชสมุนไพร	 
พืชอาหาร	พืชประดับ	และพืชหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

•	 ก�าหนดการปิด - เปิดป่า	 เพ่ือให้มีการเว้นช่วงระยะให้ป่า
ฟื้นตัว	

“สีชมพู” 
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ชุมชนตำาบลหนองข่า  
(ป่าดงใหญ่)
พลิกพื้นที่ “สีชมพู” ให้เป็นผืนป่า

ชุมชนตำาบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี)  
ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าเพชรสะคู้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ภายใต้ชื่อ 

 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี พื้นที่ 1,070 ไร่ (รวมกับพื้นที่แหล่งน�้า พื้นที่ทาม  

และป่าบก) และพื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) 3,100 ไร่  

รวมทั้งหมด 4,170 ไร่ 

ประชากร : 3 หมู่บ้าน (บ้านจอมศรี บ้านนารายณ์ บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง) 

ประชากร 507 ครัวเรือน จ�านวน 2,450 คน 

ผู้ประสานงาน : นายจ�ารัส โกสุม (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 

 โทร. 08 5288 7726 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

ชุมชนตำาบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี)

รวมถึงมีสารเคมีจากนาข้าวลงสู่แหล่งน�้า	 ท�าให้ปลาตาย 
จ�านวนมาก

กระบวนการท�างาน

•	 ผู้น�าชุมชนจัดประชาคมหมู่บ้าน	เกิดการตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือบริหารจัดการที่ดินจ�านวน	50	คน	มาจากผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีทกุด้าน	และจดัสรรพืน้ที	่1,600	ไร่ให้เป็น	“นารวม”	 
แบ่งให้ทกุครอบครัวใน	6	หมูบ้่านได้พืน้ทีท่�านาปรงัครวัเรอืน 
ละ	5	ไร่	โดยให้ท�านาเฉพาะหน้าแล้ง	ส่วนหน้าฝนสงวนไว้
เป็นท�าเลเล้ียงสัตว์ของชุมชน	ทีด่นินารวมเป็นมรดกตกทอด 
สู่ลูกหลาน	 ไม่ซ้ือขายสิทธ์ิ	 ไม่ล้อมร้ัว	 กรณีมีการพิพาท 
เรื่องที่ให้ยึดคืนกลับไปเป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ส่วนรวม

•	 บริหารจัดการน�า้เพ่ือให้เพียงพอในการท�านาปรงั	สร้างประตู 
เปิด - ปิดน�้าโดยแบ่งพื้นที่จ่ายน�้าออกเป็น	3	โซน	ปล่อยน�้า	
2	ช่วงเวลาเช้า - บ่าย	หมุนเวียนกันจนครบทั้ง	3	โซน

•	 สร้างกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าและก�าหนดเครื่องมือ 
พื้นบ้านในการหาปลา	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา

•	 ก�าหนดรูปแบบจัดการป่าบกสองวิธี	 คือปล่อยให้ป่า 
ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ	 และการเว้นแม่ไม้ยางนาให้ 
กระจายเมล็ดตามธรรมชาติ

•	 ตั้งเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านเพื่อรวบรวมความรู ้ด ้าน 
สมุนไพร	 และเป็นแกนหลักในการเคลื่อนงานของกลุ่ม 
สมุนไพรจังหวัดอุดรธานี

ด งเพชรสะคู้ หรือป่าจอมศรี เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าระบบนิเวศ 

ป่าบุ่งป่าทามใน ต.จอมศรี พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  

3,100 ไร่แห่งนีเ้ป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น�า้และสตัว์บก ชาวบ้าน 

สามารถท�าประมงในหน้าฝน เมื่อน�้าลดลงในช่วงหน้าแล้ง  

ป่าทามกว้างใหญ่แห่งนีก็้เป็นท�าเลเลีย้งสตัว์ ความอดุมสมบรูณ์ 

ดึงดูดชาวบ้านบางกลุ่มเข้ามาท�านาปรังตั้งแต่ปี 2540 โดย 

แบ่งสันพื้นที่กันครอบครัวละ ½ - 2 ไร่ การผลิตข้าวนาปรัง 

ได้ผลดีเพราะมีน�้า ท�าให้มีคนเข้ามาถางป่าและยึดครองพื้นท่ี 

เพิ่มขึ้น น�ามาสู ่ความขัดแย้งเพราะความเหลื่อมล�้าในการ 

ใช้ประโยชน์จากป่า ผู ้น�าชุมชนผ่าทางตันด้วยการกันพื้นที ่

ส ่วนหนึ่งของป่าจอมศรีให้เป็นป่าชุมชน และสร้างกลไก 

การท�างานโดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ ชุดดูแลป่าชุมชน  

ชุดดูแลที่สาธารณประโยชน์ในส่วนที่ชาวบ้านเดิมท�านาปรัง  

โดยปรับเรื่องการถือครองสิทธิ์ให้เป็น “นารวม” เพ่ือป้องกัน 

การซือ้ขายสทิธ์ิให้คนนอก และคณะกรรมการชดุบรหิารจดัการ 

แหล่งน�้า รวมทั้งก�าหนดเครื่องมือหาปลา และการปล่อยน�้า 

เป็นโซน ต�าบลจอมศรจีงึเป็นต้นแบบของการบรหิารความขดัแย้ง 

และจัดสรรการใช้ประโยชน์ในฐานทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

สภาพปัญหา

•	 พื้นที่สาธารณประโยชน์	 3,100	 ไร่ที่ชาวบ้านเรียกว่า	 
“ดงเพชรสะคู้”	 เป็นระบบนิเวศชุ่มน�้า	 หน้าฝนเป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น�้าและนก	ผู้ลักลอบตัดยางนาและแปรรูป
ไม้ยางนาจากป่าบก	มกัอาศัยช่วงเวลานีห้ลบหนกีารจับกมุ	 
เมือ่น�า้ลดในช่วงแล้ง	ป่าทามกว้างใหญ่กเ็ป็นท�าเลเล้ียงสัตว์	 
ผู ้น�าในยุคนั้นร ่วมกับเจ้าหน้าที่ได ้เข ้าจับกุม	 ต่อมา 
ปี	 2538	 ได้ตั้งวัดป่าดงเพชรสะคู้	 (วัดป่าเทพศิริดงสะคู้)	
ท�าให้คนเกรงกลัวไม่กล้าไปตัดไม้อีก

•	 ปี	 2540	 มีชาวบ้านเข้ามาถางพ้ืนที่สาธารณประโยชน	์ 
เพือ่ท�านาปรงั	หรอืนาแซง	โดยจดัสรรพ้ืนทีก่นัครอบครวัละ 

½ -  2	 ไร ่	 นาปรังได้ผลดีจึงม ี
คนเข้ามาเพิ่มมากขึ้น	เริ่มมีการ 
แย่งชงิทีด่นิและเกดิความขัดแย้ง	 

½ - 2
คนเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
แย่งชงิทีด่นิและเกดิความขัดแย้ง

แบบอย่างการจัดการฐานทรัพยากรในระบบนิเวศ 

พื้นที่ชุ่มน�้า
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    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 5

บ้ านคลองเรือเป็นชุมชน

ที่มีผู ้คนอพยพมาจาก 

17 จังหวัดทั่วทุกภาค การ

อพยพมาจากหลายทิศโดย

ไม่มีกฎกติกาหมู่บ้าน ท�าให้

เกิดการแผ้วถางและเผาป่า

เพื่อเป็นที่ท�ากิน แต่ในที่สุด 

กลับกู้วิกฤติได้ด้วยแนวทาง 

“คนอยู่ - ป่ายัง” พลิกฟื้นป่า 

1,875 ไร่ ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เพิ่มการดูแลพื้นที่ป่าสงวน

กว่า 7,000 ไร่ ด้วยการหนุนเสริมของหน่วยอนุรักษ์และจัดการ

ต้นน�้าพะโต๊ะ สามารถแก้ปัญหาการถือครองและท�าประโยชน ์

ในที่ดินของรัฐ ต้านทานการบุกรุกป่า มีสัญญาใจไม่ขายสิทธิ

ท�ากินให้คนนอกหมู่บ้าน พัฒนาระบบเกษตรเพื่อการใช้ท่ีดิน 

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วยเกษตรผสมผสานแบบ 4 ชัน้ จดัการน�้า 

ด้วยฝายและสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า สร้างคนรุ ่นใหม่เพื่อ 

รับงานแทนคนรุ่นบุกเบิกเพื่อให้อุดมการณ์ “คนอยู ่ - ป่ายัง”  

คงอยู่อย่างยั่งยืน

สภาพปัญหา

•	 นับตั้งแต่ปี	 2518	 มีชาวบ้านเริ่มเข้ามาหักร้างถางพง 
หาเศษแร่ดีบุกในคลองเรือ	 ต่อมาก็มีการสัมปทานท�าไม ้
ในพื้นที่	ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจ�านวนลง

•	 นบัจากปี	2528	มีคนจาก	17	จงัหวัด	(ทกุภาค)	เข้ามาจับจอง 
ที่ดิน	 บุกเบิกที่ในป่าเพ่ือปลูกกาแฟ	 ไม้ผล	 การป้องกัน 
ท�าได้ยากเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาและล�าคลอง	 
เส้นทางคมนาคมล�าบาก	 ป่าได้รับผลกระทบทั้งการเป็น 
แหล่งต้นน�า้	และลกัษณะพ้ืนทีล่าดชนัทีเ่สีย่งต่อการชะล้าง 
หน้าดิน

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2536	 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าพะโต๊ะ	 เข้ามา 
ส่งเสริมโครงการ	 “คนอยู่ - ป่ายัง”	 หนุนเสริมให้ชาวบ้าน 
ร่วมส�ารวจข้อมูลทรัพยากรและการพึ่งพาป่า	

•	 ต่อมาต้ังคณะกรรมการโครงการคนอยู ่ - ป่ายัง	 เป็นกลไก 
ในการท�างาน	ก�าหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าและ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การห้ามเปลี่ยนมือซื้อ  - ขายที่ดิน 
ท�ากิน	ท�าแผนที่	ภบท.5	ซึ่งเป็นต้นร่างของแผนที่	ก.ป.ร.2	 
และเป็นเค้าโครงแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน

•	 ตั้งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนที่บริหารจัดการกิจกรรม 
มากมาย	ท�าให้การบุกรุกป่ายติุลง	บริหารป่าบนดอยสามหมืน่ 
กว่า	 1,500	 ไร่ให้เป็นป่าใช้สอย	และได้รับพระราชทาน	 
“ธงพิทักษ์ป่า	เพื่อรักษาชีวิต”	

•	 โครงการเกษตรเชิงนิเวศ	 เป็นการรวบรวมพรรณพืชในป่า 
มาจัดท�าพันธุกรรมเรือนยอดในพื้นที่ท�ากินให้ใกล้เคียง 
กับป่า	 เพื่อต้านกระแสพืชเชิงเดี่ยว	 และเลิกใช้สารพิษ 
ท�าการเกษตร	

•	 จัดการน�้าด้วยการสร้างท่อประปาภูเขาความยาวเกือบ	 
20	กิโลเมตร	และเกิดโรงน�้าดื่มชุมชน

•	 จัดท�าขอบเขตพื้นที่ท�ากินและแผนที่ประกอบการท�ากิน 
รายแปลง	เพื่อระบุที่ท�ากินไม่เกินครัวเรือนละ	50	ไร่

•	 พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศโดยอาศยัต้นทนุจากน�้าตก
ที่อยู่รายรอบชุมชน

•	 ตั้งธนาคารต้นไม้สาขาแรกของประเทศ	 และร่วมกับ 
ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า	ส�ารวจมลูค่าการกกัเกบ็ 
คาร์บอน	

•	 ปี	 2554	 สร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 โดยการสนับสนุนจาก 
ภาควชิาการ	ภาครัฐ	และกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและ 
พันธุ์พืช

ชุมชนบ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าอนุรักษ์ 9,117 ไร่ และพื้นที่ท�ากิน - ที่อยู่อาศัย  

1,508 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทรง ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน 

ประชากร : 81 ครัวเรือน จ�านวน 306 คน 

ผู้ประสานงาน : นายมนัส คล้ายรุ่ง 

โทร. 08 9971 6478, 08 7267 6654 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555
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ชุมชนบ้านคลองเรือ
เล่าความ “คลองเรอื” จากจดุเริม่ สูจ่ดุหมาย “คนอยู ่ - ป่ายงั”



89ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ส ตูลเป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนมากเป็นอันดับสองของประเทศ แต่ท่ีบ้านวังตงถูกกระแสนากุ้งบุกโจมตีจนท�าให้ป่าชายเลน

เสื่อมโทรม ชุมชนมุสลิมที่มีชีวิตผูกพันกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งน้ีจึงลุกขึ้นสู้ เพ่ือป้องกันการขายที่ดิน  

การรุกล�้าขยายธุรกิจนากุ้งซึ่งสร้างผลกระทบจนถึงการปิดทางออกสู่ทะเลหน้าบ้าน ปัญหาน�้าเสียท่ีปล่อยจากนากุ้ง กลุ่มผู้น�าม ี

วสิยัทศัน์ในการท�างานว่า “ความหมาย” ของการลงมือท�างาน ส�าคญักว่า “จดุหมาย” ปลายทาง ผลกัดนักลุม่สตรใีห้เป็นตวัแทน 

เจรจากับธุรกิจนากุ้งเพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและประสบความส�าเร็จ สร้างความเข้าใจเรื่องการท�าธุรกิจนากุ้งท่ีไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาความสมัพันธ์จนเกดิความร่วมมือในการขดุคลองกัน้ระหว่างพืน้ท่ีนากุง้กบัเขตป่าชายเลน มรีะบบ 

บ�าบดัน�า้เสยีในนากุ้งก่อนปล่อยลงแหล่งน�า้สาธารณะ และสร้างแนวร่วมรักษาป่าชายเลนกว่า 1,600 ไร่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง 
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 1,695 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน

จังหวัดสตูลตอนหนึ่ง แบ่งเป็น 2 แปลงคือ แปลงป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ 

พื้นที่ 1,000 ไร่ (เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าและสัตว์ป่า  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และป่าใช้สอย 695 ไร่ 

ประชากร : 161 ครัวเรือน จ�านวน 761 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอับดลลอห์ หมัดสิริ (แกนน�ากลุ่มเยาวชน)  

โทร. 08 3397 3733, 08 2413 4930 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี 2555

สภาพปัญหา

•	 มีการสัมปทานไม้ในป่าชายเลน	 จนถึงประมาณปี	 2535	
ป่าเริ่มเสื่อมโทรมลง

•	 ปี	 2538	 ยุติการสัมปทานป่าชายเลนทั่วประเทศ	 ป่าเริ่ม 
ฟื้นตัว	ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง

•	 ปี	 2548	มีการขายที่ดินติดป่าชายเลนให้กับธุรกิจนากุ้ง	 
ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นท่าเรือและเส้นทางออกเรือประมง	
ท�าให้แกนน�าชาวบ้านน�าเรื่องเข้าสู่ประชาคมหมู่บ้าน

กระบวนการท�างาน

•	 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อยุติเรื่องทางออกสู่ทะเล	 ชาวบ้าน
ประมาณ	150	คน	ระดมทุนกันได้ประมาณ	30,000	บาท	
เพือ่ท�าเส้นทางออกทะเลเส้นใหม่	เป็นจดุเริม่ต้นทีช่าวบ้าน
มีโอกาสหนัหน้ามาพูดคยุกนัถงึการท�าอนรุกัษ์อย่างจรงิจงั	

•	 เกิดกิจกรรมปลูกโกงกางเพ่ือฟื้นป่าบริเวณสองข้างทาง 
ออกทะเลที่สร้างใหม่	 โดยเก็บฝักโกงกางมาปักกันเอง	 
การท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยกันเป็นคร้ังแรก	 พัฒนา 
ไปสู่การตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง	 โดยชาวบ้านระดม
ทุนกันเองอีกครั้ง

•	 ปี	 2548	 นากุ ้งขยายตัว	 มีกลุ ่มทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที ่
ป่าชายเลนกว่า	50	ไร่	ชาวบ้านเลอืกให้กลุม่สตรเีป็นผูเ้จรจา 
เพื่อลดบรรยากาศความขัดแย้ง	 สามารถขอพ้ืนที่ส่วนเกิน
คืนได้	 และน�ามาฟื้นเป็นป่าชุมชนโดยตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนบ้านวังตงในเวลาต่อมา

•	 ท�ากจิกรรมอนรุกัษ์ป่าอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปีร่วมกบั 
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	37

•	 ส่งเสริมให้เยาวชนท�างานวิจัยเร่ืองการใช้ประโยชน์จาก 
ป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม	ต่อมาเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามา 
เป็นสมาชิก	 อบต.นาทอน	 มีบทบาทในการสนับสนุน 
กิจกรรมอนุรักษ์

•	 ตั้งกลุ่มอาชีพที่พัฒนาชุมชน	 เช่น	 กลุ่มเลี้ยงแพะ	 กลุ่ม
เกษตรปลอดสารพิษ	 กลุ่มเพาะเล้ียงปลาในกระชัง	 ฯลฯ		
และปันรายได้เข้าสู่กองทุนอนุรักษ์

ไปสู่การตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ทุนกันเองอีกครั้ง

•	 ปี 2548
ป่าชายเลนกว่า
เพื่อลดบรรยากาศความขัดแย้ง
คืนได้ และน�
ป่าชายเลนบ้านวังตงในเวลาต่อมา

•	 ท�ากจิกรรมอนรุกัษ์ป่าอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง
วิสัยทัศน์การสร้าง “ความหมาย”  

ที่ให้ผลมากกว่าไปถึง “จุดหมาย”



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว90

ชุมชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว90

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 6

•	 เพือ่ให้มีพืน้ทีแ่หล่งอาหารเพิม่เตมิ	ชุมชนท�าเร่ืองขอดแูลป่า 
ในเขตอุทยาน	 เน้นการป้องกันไฟป่า	ท�าแนวกันไฟกว้าง	 
8	เมตร	ยาว	7.5	กม.	ท�าให้ไม่มีไฟเข้าติดต่อกัน	6	ปี

•	 จัดการพื้นที่ในเชิงภูมิทัศน์	 บริเวณที่ราบเชิงเขาเป็น 
บ้านเรือน	 ถัดออกไปเป็นนาข้าว	 เขยิบข้ึนไปพื้นที่ดอน 
เป็นที่ปลูกพืชไร่และไม้ใช้สอย	 (ไผ่	 ฉ�าฉา)	 ด้านบนเป็น 
ป่าชุมชน	(สทก.)	สร้างคอกวัวกระจายตลอดแนวเขา	และ 
ปลูกผักสวนครัว	 เมื่อถึงหน้าฝน	ปุ๋ยจากมูลวัวไหลลงมา 
ที่นา	 สามารถท�าเกษตรอินทรีย์	 ส่วนบนเขาสูงเป็นพื้นที ่
อนุรักษ์ที่ดูแลร่วมกับอุทยาน

•	 สืบสานจารีตความเช่ือทีเ่คารพธรรมชาต	ิเพือ่ยดึโยงใจผูค้น
สองหมู่บ้านให้ร่วมกันท�างาน

ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ  
ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านขอใต้ 1,500 ไร่  

และร่วมดูแลป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 4,000 ไร่ 

ประชากร : 416 ครัวเรือน จ�านวน 1,417 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอภัย สอนดี (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) 

โทร. 08 7179 3986 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556

จ ากผืนป่าที่ผ่านการสัมปทานทั้งตัดไม้และลอบขุดตอไม้  

ต่อเนื่องด้วยการแผ้วถางท�าพืชไร่ และปล่อยท้ิงให้ 

กลายเป็นไร ่ร ้างจนเกิดปัญหาไฟป่าและสภาพแห้งแล้ง  

ชาวบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ ซ่ึงเป็นหย่อมบ้านพ่ีน้อง ช่วยกัน 

ฟ้ืนไร่เหล่า (ไร่ร้าง) จนสามารถจดัท�าป่าชมุชน 1,500 ไร่ และมีจิตใจ 

หาญกล้าขอขยายพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัช่วยป้องกนัไฟป่าในเขตอุทยาน 

แห่งชาติแจ้ซ้อนอีก 4,000 ไร่ ท�าแนวกันไฟกว้างถึง 8 เมตร  

ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ
“ห้องเรียน” เรื่องการจัดการป่าในเขตอนุรักษ์

เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร จัดหน่วยลาดตระเวนที่สามารถ 

ป้องกันไฟป่าได้ถึง 6 ปีติดต่อกัน ท�าให้ป่าคืนความสมบูรณ์  

เป็นแหล่งอาหาร ท�าเหมืองฝายและอ่างเก็บน�้าเพื่อผันน�้าใช้ใน 

การเกษตร ปันผลก�าไรจากกลุ่มอาชีพจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อม เป็นแบบอย่างการจัดการป่าในเขตอนรุกัษ์ของรัฐ

สภาพปัญหา

•	 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากป่าต้ังแต่ยุคการ
สัมปทานไม้	 การลักลอบขุดตอไม้	 ต่อเนื่องด้วยการ 
แผ้วถางป่า	 ปลูกข้าวไร่และถั่วลิสง	 แต่เนื่องจากการ 
คมนาคมขนส่งผลผลิตไม่คุ้มทุน	 จึงปล่อยทิ้งเป็นไร่เหล่า	 
(ไร่ร้าง)

•	 เมื่อพื้นที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวน	พบว่าไร่เหล่าส่วนใหญ่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ ๋ยฝั่งขวา	 กรมป่าไม้ 
เข้ามาดูแลและออกเอกสารสิทธิที่ท�ากิน	 (สทก.)	 ในส่วน 
ที่เป็นไร่เหล่า

•	 หลังออก	 สทก.	 ยังมีการลักลอบขุดตอไม้ในป่าที่ชุมชน 
ใช้ประโยชน์	ต่อมาป่าที่ชุมชนพึ่งพาหาอาหารถูกประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	ชุมชนขาดแหล่งอาหาร

กระบวนการท�างาน

•	 แกนน�าชุมชนต้องการลดความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งใน
การอยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวน	และต้องการยติุปัญหาการลกัลอบ 
ขุดตอไม้	 การตัดไม้	 จึงประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้	 และ 
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อท�าการเฝ้าระวัง

•	 เมื่อป่าที่ชาวบ้านเคยพ่ึงพาถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน	 
ชุมชนจึงฟื้นไร่เหล่า	(ซึ่งเป็นที่	สทก.)	ให้เป็นป่าชุมชน

•	 ท�ากิจกรรมฟื้นป่า	เช่น	ฝายชะลอน�้า	ปลูกต้นไม้เสริม	ดูแล
ป้องกันไฟป่า

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว90
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ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ
“ห้องเรียน” เรื่องการจัดการป่าในเขตอนุรักษ์

เ มื่อป่าผืนใหญ่ใกล้เมืองของชุมชนบ้านเหล่าเหนือกลายเป็น

พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มทุนผิดกฎหมาย ตัดไม้โดยไม่ต้อง

อาศัยสัมปทาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวบ้าน ทั้งแหล่งอาหาร 

ลดลง สภาพน�า้แล้ง ท�าให้ชาวบ้านลกุขึน้สู ้สร้างต�านาน “ปิดป่า”  

โดยประชาชน ตั้งกติกาห้ามใช้ประโยชน์จากป่าทุกรูปแบบ 

เป็นเวลา 3 ปีเพื่อฟื้นสภาพ เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐให้เข้ามา 

หนนุเสรมิศกัยภาพในการบรหิารจดัการป่าชมุชนและร่วมรักษา 

ป่าต้นน�า้ในเขตป่าสงวนฯ จนสามารถจดัท�าป่าชมุชนได้กว่า 2,700 ไร่  

ขยายแนวคดิเชือ่มต่อการดแูลป่าไปยงัเพือ่นบ้าน และร่วมงานวจิยั 

กบัสถาบนัการศกึษาเพ่ือรวบรวมองค์ความรูจ้ากป่า เพือ่สร้าง

ความตระหนกัในคณุค่าและสานต่องานอนรุกัษ์ให้เกดิความยัง่ยนื

สภาพปัญหา

•	 ช่วงปี	 2529	 กลุ่มทุนจากภายนอกเข้ามาลักลอบตัดไม้ 
มีค่า	 โดยไม่ได้มีสัมปทาน	ส่งผลกระทบทั้งแหล่งอาหาร	 
และล�าห้วยส่งสัญญาณแล้งเมื่อหมดหน้าฝน

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2534	 ชาวบ้านรวมพลัง	 “ปิดป่า”	 เป็นเวลา	 3	 ปี	
(2534 - 2537)	โดยจดัเวทปีระชมุชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นที่
ต้องหยดุการใช้ประโยชน์ระยะหนึง่เพือ่ให้ป่าฟ้ืนตวั	ป้องกนั 
ปัญหาน�้าแล้งถาวร	 ตั้งหน่วยสกัดทางเข้า  - ออกป่า	 ท�า 
หนงัสอืเวยีนถงึก�านนั	ผูใ้หญ่บ้านทกุหมูบ้่านใน	ต.บ้านกลาง 
และ	ต.บ้านหนนุ	เพือ่ขอความร่วมมอืและขอการสนบัสนนุ 
จาก	อบต.บ้านกลาง	ในการท�ากิจกรรมฟื้นป่า

•	 สร้างฝายคอนกรตีขนาดเลก็เพือ่กกัเกบ็น�า้	สร้างฝายชะลอน�า้ 
ในล�าห้วย	 เพาะกล้าไม้เพ่ือปลูกป่าเสริม	 และร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการเฝ้าระวังป่าต้นน�้า	(ขุนน�้าห้วยห้อม)

•	 ชาวบ้านร่วมสละพื้นที่ไร่เหล่าเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นการท�า
ป่าชุมชนรวม	 100	 ไร่	 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติห้วยหิน

•	 จดัท�าเส้นทางศกึษาธรรมชาต	ิโดยได้รับการสนบัสนนุจาก	 
สกว.	และมหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่	เฉลมิพระเกยีรต	ิในการ 
รวบรวมพรรณไม้ในป่าชมุชน	สร้างสถานีเรยีนรู	้7	จดุทีร่วม
ตั้งแต่พืชผักกินได้	 สมุนไพรรักษาโรค	 ป่าไผ่	ป่าอภัยทาน	
(เขตห้ามล่า)	 ปล่องน�้าออกรู	 หน้าผาและถ�้า	 (สถานที่
ประวัติศาสตร์ในวรรณคดีลิลิตพระลอ)	และยอดดอยสูง
ที่เป็นจุดชมวิว

ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยห้อมและ 

ป่าแม่สอง และพืน้ทีส่าธารณะและทีท่�ากนิเดมิในบ้านเหล่าเหนอื รวม 2,720 ไร่ 

ประชากร : 170 ครัวเรือน จ�านวน 510 คน 

ผู้ประสานงาน : นายบุญยงค์ จิตมณี (ผู้น�าชุมชน หมู่ที่ 4)  

โทร. 08 4740 9142 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556

ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
สร้างต�านาน “ปิดป่า” โดยประชาชน
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ชุมชน

กลุม่ประมงพืน้บ้านเจ้าหลาวเป็นชาวบ้านทีร่วมตวักนัต้านภยั 

คุกคามจากเรือประมงอวนลากอวนรุนที่ท�าลายล้าง 

ทรัพยากรชายฝั่งจนเสื่อมโทรม สัตว์น�้าลดจ�านวน ต่อมาพื้นที่ 

ชายฝั่งถูกกว้านซื้อเพื่อท�าธุรกิจโรงแรม ยิ่งส่งผลกระทบต่อ 

วถิชีวีติประมงชายฝ่ัง ผลกัให้ชาวบ้านบางกลุม่ต้องออกไปอยูท่ี่ 

เชิงเขา เพราะไม่มีที่ลุ่มอาศัย เมื่อลมหายใจของประมงพื้นบ้าน 

ชายฝ่ังแผ่วลง จงึเกดิการรวมตวัเป็นกลุม่ประมงพืน้บ้านเจ้าหลาว  

เพือ่ฟ้ืนฟปู่าชายหาด ท�าปะการงัเทยีม ตัง้ธนาคารปมู้า อนรัุกษ์ 

หญ้าทะเล ฟื้นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมจากการท�านากุ้ง เกิด 

องค์ความรูท้ีช่่วยยกระดบังานอนรุกัษ์ชายฝ่ัง เชือ่มโยงเศรษฐกจิ 

ครวัเรอืน และสามารถขยายแนวคิดไปยงัหมูบ้่านประมงข้างเคยีง

สภาพปัญหา

•	 ปัญหาเรืออวนรุนอวนลากล�้าเข้ามาในเขตประมงชายฝั่ง
ตั้งแต่ปี	2540	ปริมาณสัตว์น�้าลดลง	แหล่งปะการังน�้าตื้น
เสียหาย

•	 คนในหมู่บ้านขายที่ดินให้กับธุรกิจโรงแรมเพราะการ 
ท่องเที่ยวขยายตัว	 คนรุ่นใหม่หาทางรอดโดยการรับจ้าง 
ธุรกิจท่องเที่ยว

•	 หมู่บ้านประมงส่วนหนึ่งร่นขึ้นไปอยู่ที่เชิงเขา	 ห่างจาก
ชายฝั่งประมาณ	1	กิโลเมตร

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2545	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 เข้ามาหนุนเสริมงานวิชาการเพื่อการ 
ฟื ้นทรัพยากรชายฝั ่ง	 และผลักดันให้เกิดกลุ ่มประมง 
พื้นบ้านเจ้าหลาว	

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 6

•	 ร่วมกันสร้างแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น�้า	 ท�า
ปะการังเทียมที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์เป็นแท่งโปร่ง	 ต่อมา
ประยุกต์โดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือลดต้นทุน	 โดยการ
วางซั้งทางมะพร้าวแทน	

•	 สร้างธนาคารปูม้าที่ประสบความส�าเร็จ	ท�าให้ชาวประมง 
ไม่ต้องออกไปหาปไูกลเหมือนแต่ก่อน	เกดิกองทนุสวสัดกิาร 
จากธนาคารปูม้า	 โดยการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	และ	UNDP	เป็นกองทนุรับซือ้แม่ปมู้า 
เพื่อเข่ียไข่ปู	 น�ารายได้ปันผลให้สมาชิกและให้กู้ยืมเพื่อ
ซ่อมแซมเครื่องมือประมง	ใช้ดอกเบี้ยเป็นสวัสดิการสังคม	

•	 น�ารายได้จากธนาคารปูม้ามาสร้างกองทุนเพื่อเยาวชน	 
จดัค่ายเยาวชนเพือ่ท�ากจิกรรมปลกูหญ้าทะเลในถ้วยกระดาษ

•	 ฟื้นป่าชายเลนที่เสียหายจากนากุ้ง	เป็นพื้นที่	250	ไร่
•	 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและฟื้นชายฝั่งหาดเจ้าหลาว	

และทะเลของเพื่อนบ้าน	จาก	อ.ท่าใหม่	ถึง	อ.นายายอาม	 
เป็นระยะทาง	45	กิโลเมตร

กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว 

ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ชายฝ่ังทะเลบ้านเจ้าหลาว ความยาว 9 กโิลเมตร  

และพืน้ทีอ่นรุกัษ์ร่วมกบัเครอืข่าย 45 กโิลเมตร 

(จาก อ.ท่าใหม่ ถงึ อ.นายายอาม) 

ประชากร : 230 ครวัเรือน จ�านวน 560 คน  

เป็นสมาชิกกลุ่มประมงฯ 47 ครัวเรือน 

ผูป้ระสานงาน : นายสมาน รุง่เรอืง (ประธานกลุม่)  

โทร. 08 7129 2167 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556
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กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว 
ใช้ความรู้ “ยกระดับ” งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
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ชุ มชนบ้านเขามสุ ิ “พลกิใจ” จากผูท้�าลายป่าด้วยการตดัไม้ 

เผาถ่านจนมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าคา หน้าแล้งเกิดไฟป่า  

หน้าฝนเกดิน�า้ท่วมกดัเซาะผวิถนน เกดิการรวมตวัเพือ่แก้ปัญหา  

ผนกึก�าลงัคน 3 รุน่ “บกุเบกิ - ปัจจุบนั - สานต่อ” สร้างป่าชมุชน  

2,630 ไร่ สร้างฝายชะลอน�้า 950 ฝาย สามารถลดปัญหา 

น�า้ท่วมหลากได้ส�าเรจ็ ป่าสร้างพืชอาหาร สร้างรายได้ จงึมกีาร 

ปันผลเป็นกองทนุจดัการป่า จดัสวสัดกิารชมุชน ขยายผลอนุรักษ์ 

ไปยงัหมูบ้่านใกล้เคยีง ร่วมเป็นเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัจงัหวดั  

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาค 

ประชาสงัคม เป็นแบบอย่างการเรยีนรูข้องชมุชนจดัการตนเอง

สภาพปัญหา

•	 ยุคเริ่มแรก	ประชากรยังไม่มาก	 ชาวบ้านยึดอาชีพตัดไม้
เผาถ่าน	 จนปี	 2524	 มีคนอพยพเข้ามาเพิ่มเร่ือย  ๆ  การ 
ตัดไม้เผาถ่านจึงขยายตัว	ภายใน	30	ปี	 เขามุสิกลายเป็น
เขาหัวโล้น	เกิดไฟป่าต่อเนื่อง

•	 ในหน้าฝน	น�้าไหลบ่าจากบนเขารุนแรง	 เพราะไม่มีต้นไม้	
กัดเซาะหน้าผิวดินเสียหาย

กระบวนการท�างาน

•	 ผู้น�าชุมชนชักชวนคนรุ่นบุกเบิกมาช่วยกันรักษา	 “ลูกไม้”	
ที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้ฟื้นเป็นป่า	 ท�าสัญญาใจกันว่าจะหยุด
ตัดไม้	 ใช้หลักศรัทธาความย�าเกรงที่มีต่อ	 “เจ้าป่าเขามุสิ”	
เพื่อรักษาป่า	

ชุมชนบ้านเขามุสิ  
ใช้บทเรียนจากอดีต  
สร้างความมั่นคงในปัจจุบัน  

เสริมความมั่งคั่งให้อนาคต

•	 หลังจากตั้งกลุ่มอนุรักษ์เขามุสิ	และจัดท�าป่าชุมชน	2,630	
ไร่	 จึงมีการออกกฎระเบียบในการดูแลรักษา	 เพื่อเป็น 
แนวทางให้คนรุ่นใหม่มาสานต่องาน	 ในการบริหารงาน 
ใช้ระบบคุ้มบ้าน	 6	 คุ้ม	 แต่ละคุ้มมีอิสระในการวางแผน 
จัดการคุ้มบ้านตนเอง	 หัวหน้าคุ้มเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
หมู่บ้านเพื่อสรุปผลการท�างาน	

•	 มีการประกาศ	“ปิดป่า”	เพือ่ให้ป่าฟ้ืนตวั	จัดท�าบตัรประจ�าตวั 
การเข้าเก็บหาของป่า	 โดยจ่ายคนละ	 50	 บาทต่อการ 
หาของป่าในหนึง่ฤด	ูน�าเงนิทีไ่ด้เข้ากองทนุดแูลป่า	ปลกูป่า 
เสรมิและแซมโดยใช้เทคนคิ	“ไม้พีเ่ลีย้งไม้น้อง”	โดยสงัเกต 
จากการเจริญเติบโตของต้นไม้

•	 สร้างกระบวนการเรียนรู้คน	 3	 รุ่นให้เข้าใจเป้าหมายและ
แนวทางการบริหารจัดการป่า	และจัดการตนเองในชุมชน	
โดยให้รุ่นบุกเบิกเล่าประสบการณ์	 รุ่นปัจจุบันพูดถึงการ
พัฒนาและแก้ไข	 และรุ่นอนาคตมีส่วนร่วมน�าเสนอเพื่อ
สานต่อ	และออกแบบหลักสูตรท้องถิน่เพือ่เดก็และเยาวชน
ได้เข้าใจการดูแลทรัพยากรในบ้านเกิด

ชุมชนบ้านเขามุสิ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุร ี

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชน 2,630 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตหินองร ี

ประชากร : 117 ครวัเรอืน จ�านวน 516 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายเดอืน คงมณ ี(ประธานกรรมการป่าชมุชนฯ)  

โทร. 08 5704 9359 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556
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ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

ชุ มชนบ้านยางงอยเป็นหมู่บ้านชาวญ้อริมแม่น�้าสงคราม  

แวดล้อมด้วยระบบนิเวศทั้งป่าบุ่งป่าทาม ที่ดอน ป่าโคก  

ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่มีกติกา จนกระทั่งเข้าร่วม 

งานวิจัยกับ IUCN ประเทศไทย และส�านักงานป่าไม้นครพนม  

เกีย่วกบันเิวศวทิยาและประวตัศิาสตร์ชมุชนป่าบุง่ป่าทามในแม่น�า้ 

สงครามตอนล่าง การเปิดมุมมองใหม่จุดประกายให้เกิดริเร่ิม 

งานอนรุกัษ์ เพิม่เตมิความรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการป่าพืน้ท่ีกว่า  

1,900 ไร่ ซึง่เป็นแหล่งอาหาร ทุง่เลีย้งสตัว์ และป่าวฒันธรรม  

มคีวามเข้มแข็งจนสามารถสร้างแนวร่วมในการท�างานกบัชมุชน 

3 ต�าบลใน อ.ศรสีงคราม

สภาพปัญหา

•	 ทีต้ั่งชุมชนบ้านยางงอยอยูริ่มแม่น�า้สงคราม	มีป่าหลากหลาย 
ระบบนิเวศ	 ทั้งป่าบุ ่งป่าทาม	 ป่าโคก	 ป่าวัฒนธรรม	 
(ดอนปู่ตา	 ป่าช้า)	 จุดเด่นดังกล่าวเป็นที่ดึงดูดงานวิจัย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ในปี	 2545	 IUCN	 เข้ามา 
ท�างานวิจัยร่วมกับชุมชนและส�านักงานป่าไม้นครพนม	 
จึงพบว่ายังไม่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น 
ระบบ	ไม่มีกฎกติกา	มีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่ท�าให้เกิด
ความสูญเสียในอนาคต

กระบวนการท�างาน

•	 การได้ร่วมงานวิจัยกับ	IUCN	และส�านักงานป่าไม้จังหวัด
นครพนม	ท�าให้ชุมชนมีความต่ืนตัวโดยต้ังคณะกรรมการ
เพื่อดูแลป่า	 แต่ไม่จริงจัง	 จนในปี	 2548	 เข้าร่วมอบรม	
รสทป.	จึงเกิดการสร้างระบบการบริหารจัดการ

•	 แบ่งรูปแบบการบริหารป่าออกเป็น	8	พื้นที่ตามสภาพภูมิ
นิเวศ	ได้แก่	ป่าดอนหลวงพระบาง	(ดอนปู่ตา)	ป่าช้าดอน
บ้านยางงอย	 ป่าโคกพะทาย	 (ป่าใช้สอยและท�าเลเลี้ยง
สัตว์ในหน้าท่วม)	 ป่าโคกวังยาง	 (ป่าใช้สอยเก็บฟืน)	 ป่า
ทามหนองจอกและป่าทามหนองหมากแซว	(อยู่แนวล�าน�า้
สงคราม)	ป่าหนองเบน็และป่าหนองโดน	รวมพืน้ที	่1,923	ไร่	

•	 ท�าวังปลาในแหล่งน�้าต่าง  ๆ  มีการบริหารจัดการน�้าโดย 
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์	เพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกเสริม

•	 ร่วมกับโรงเรียนใน	ต.ศรีสงคราม	 จัดกิจกรรม	 “อยู่กับน�้า	 
อยู่กับป่า	อยู่กับปลา”	 เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจความเชื่อมโยง 
และการพึ่งพาระบบนิเวศ

•	 สร้างกลุ่มอาชีพที่ช่วยหนุนเสริมงานอนุรักษ์	 ได้แก่	 กลุ่ม
ออมทรัพย์	กลุ่มจักสาน

ชุมชนบ้านยางงอย ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ท่ีป่า 8 แปลง รวม 1,923 ไร่  

ประชากร : บ้านยางงอย หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 10 ประชากร 232 ครวัเรอืน  

จ�านวน 1,043 คน 

ผูป้ระสานงาน : นางดรุณ ีสงิห์แขก (ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ท่ี 10)  

โทร. 081 059 5804 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 6

ชุมชนบ้านยางงอย 
จัดการทรัพยากรตามภูมินิเวศลุ่มน�้าสงคราม

ชุมชน



95ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุมชนตำาบลผักไหม
กระบวนการฟื้นป่า เพื่อเติมท้องให้อิ่ม

ต. ผักไหมเป็นชุมชนฐานะยากจน เนื่องจากประสบ 

ปัญหาซ�้า ๆ จนชาวบ้านมีหนี้สิน หน้าน�้านาท่วม 

หน้าแล้งนาล่ม ท�าให้คนหนุม่สาวออกไปรบัจ้างในเมือง สภาพป่า

เสือ่มโทรมจากการบกุรกุเพือ่จบัจองทีท่�ากนิและเกดิไฟป่าตดิต่อ 

กันหลายปี ชาวบ้านเห็นปัญหาแต่ไม่เห็นแนวทางแก้ปัญหา  

จนกระทัง่ อบต.ผกัไหม รวมแกนน�าชาวบ้านมาร่วมกนัจดัท�าแผน 

พฒันาชมุชนระยะเวลา 3 ปี เน้นการฟ้ืนทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมี 

ความหลากหลาย ทั้งป่าบุ่งป่าทาม ป่าโคก และป่าวัฒนธรรม  

คูก่บัการสร้างชมุชนเข้มแขง็ เกดิกลุม่อนรุกัษ์ทีท่�างานเชือ่มโยงกบั 

กลุม่อาชพี เพือ่ให้การฟ้ืนป่าไปด้วยกันกับท้องท่ีอิม่

สภาพปัญหา

•	 ประมาณปี	 2548	พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อ
จับจองที่ดินท�ากิน	เกิดไฟป่าซ�้าซาก

•	 การป้องกันการบุกรุกท�าได้ยาก	 เพราะพื้นที่ป่าสามารถ
เข้าออกได้หลายทาง	ชาวบ้านเห็นปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ไข
อย่างไร

•	 ชาวบ้านเผชิญภาวะหนี้สิน	 หน้าฝนนาน�้าท่วม	หน้าแล้ง 
นาล่ม	หลายครอบครัวออกไปรับจ้างในเมือง	 ในหมู่บ้าน
เหลือแต่คนแก่และเด็กเล็ก

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2552	อบต.ผักไหม	จัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาชุมชน	 
โดยการมีส่วนร่วมของแกนน�าชุมชน	 มีการวางแผน 
ด้านการสร้างเศรษฐกจิชมุชน	พัฒนาคน	แผนฟ้ืนฟคูวามรู้ 
และภมูปัิญญาและแผนฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต	ิทัง้ป่าบุง่	 
ทาม	โคก	และป่าวัฒนธรรม

•	 สภา	อบต.ผักไหม	ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนระดับต�าบล	
มีตัวแทนจาก	 17	 หมู่บ้าน	 ออกส�ารวจป่าและก�าหนด 
แนวเขตป่าชุมชน	 ให้แต่ละหมู่บ้านสร้างกฎระเบียบการ
ดูแลป่าตามลักษณะภูมินิเวศของตัวเอง

•	 พัฒนาล�าห้วยทับทันเพ่ือป้องกันภัยแล้ง	 ก�าจัดวัชพืช	 
เศษขยะ	 ขุดลอกแหล่งน�้าแบบเอาแรงกัน	 จัดท�าเขต
อภัยทานสัตว์น�้าทั้ง	17	หมู่บ้าน

•	 ส�ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อสร้าง 
ชุดความรู้

ชุมชนตำาบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ทีป่่าในต�าบลผกัไหมทีม่คีวามหลากหลาย 

จ�านวน 9 แปลง รวมทัง้หมด 1,240 ไร่ มทีัง้ป่าบุง่ป่าทาม ป่าโคก  

ใน 4 หมูบ้่าน เนือ้ที ่1,165 ไร่ และป่าวฒันธรรม (ดอนปูต่า ป่าช้า)  

ใน 5 หมูบ้่าน เนือ้ที ่75 ไร่ และมพ้ืีนทีป่่าบุง่ป่าทามทีต่ดิล�าห้วยทบัทนั 

เป็นระยะทางกว่า 40 กโิลเมตร 

ประชากร : 17 หมูบ้่านใน ต.ผกัไหม ประชากร 1,387 ครวัเรอืน  

จ�านวน 6,989 คน 

ผูป้ระสานงาน : นางจนัทรา หาญสทุธิชยั (นายก อบต.ผกัไหม) 

 โทร. 08 5770 5044 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556
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ชุมชน

ชุมชนบ้านถำ้าตลอด
บทพิสูจน์หัวใจ 

คนรักป่าอ่าวอ้ายยอ

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 6

ชุ มชนบ ้านถ�้ าตลอดเป ็นหมู ่บ ้านเล็ก  ๆ  กลางผืนป่า 

อ่าวอ้ายยอ แหล่งต้นน�้าที่ก�าเนิดจากฝั่งอ่าวไทยไหลลงสู ่

ฝั ่งอันดามัน เมื่อป่าถูกรุกรานจากคนภายนอก ชาวบ้าน 

ทัง้ชายหญงิร่วมกนัต่อสูแ้ละปกป้องอย่างกล้าหาญ แม้ถกูข่มขู่ 

เอาชีวิตก็ไม่ย่อท้อ สร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์ป่าจนผู้บุกรุก 

หันกลับมาเป็นแนวร่วมช่วยดูแลป่า ปรับปรุงพ้ืนที่ป่าให้เป็น 

แหล่งเรยีนรูข้องเยาวชน เป็นแบบอย่างของการจดัการป่าอย่าง 

มส่ีวนร่วมของพนัธมติรทกุภาคส่วน เป็นบทพสิจูน์การท�างาน 

ด้วยหวัใจคนรกัป่าอย่างแท้จรงิ

สภาพปัญหา

•	 การดแูลป่าชมุชน	“อ่าวอ้ายยอ”	มมีาตัง้แต่สมยับรรพบรุษุ	
โดยคนเฒ่าคนแก่จะปลูกฝังลูกหลานด้วยวาจา	

•	 ปี	2531	ผู้มีอิทธิพลในเครื่องแบบพร้อมลูกน้องกว่า	30	คน	 
เข้ามาแผ้วถางป่าแล้วจัดสรรที่ดินเป็นแปลง	 จ�านวน	 
40	แปลง	แปลงละ	10	ไร่	อ้างว่าจดัสรรให้หน่วยงานแห่งหนึง่	 
และจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านจับจองที่ดินด้วย

•	 ปี	 2541	 มีคนภายนอกเข้ามาจับจองที่ดินดังกล่าวและ 
ปลูกต้นหมากเป็นเขตแดน

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2541	 แกนน�าชุมชนรวมตัวไปร้องเรียนและร่วมกับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ออกจับกุมผู้กระท�าความผิดส่ง 
ด�าเนนิคด	ีซ่ึงระหว่างนัน้ถกูตัง้ค่าหวัและขูฆ่่า	จนต้องหลบ
ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านชั่วคราว

•	 ชาวบ้านประสานขอให้	ตชด.มวลชนสัมพันธ์	 247	 เข้ามา
อยู่ในพื้นที่	 และขอพระราชทานอบรม	รสทป.	 ในปี	2545	 
หลังจากนั้นตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนอ่าวอ ้ายยอ	 

ชุมชนบ้านถำ้าตลอด ต.นำ้าตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชนอ่าวอ้ายยอ 608 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าควนออก - บ้านน�า้ตก 

ประชากร : 117 ครวัเรอืน จ�านวน 1,052 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายบญุเลศิ พันธ์สนทิ (ประธานกรรมการป่าชมุชนฯ) 

 โทร. 08 6277 3854 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556

(บ้านถ�้าตลอด)	สมาชิกเร่ิมต้นเพียง	 13	คน	 เริ่มก�าหนด 
กฎระเบียบเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลป่า	 มีกลุ่มสตรี 
เข้ามาร่วมท�างานหลายคน	

•	 ต่อมามีความพยายามชักลากไม้ที่โค่นไว้ตั้งแต่ปี	 2512	
กรรมการป่าชมุชนเข้าไปเจรจา	สามารถท�าความเข้าใจกนั
ได้โดยไม่มีเหตุรุนแรง	 เป็นตัวอย่างที่ท�าให้เกิดก�าลังใจว่า 
สามารถป้องกันการบุกรุกได้

•	 รังวัดแนวเขตป่าและที่ดินท�ากินให ้มีความชัดเจน	 
ลาดตระเวนและเฝ้าระวังป่าอย่างต่อเนื่อง	 จัดกิจกรรม 
ปลูกป่า	ท�าฝายน�้าล้นแบบกระสอบทราย	

•	 ท�างานวิจัยชุมชนร่วมกับส�านักความหลากหลายทาง 
ชีวภาพด้านป่าไม้	 โดยอาสาสมัครทั้งชาย	หญิง	และเด็ก	 
ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช	 สัตว์	 แมลง	 
ไลเคน	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ท�าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ 
ป่าอ่าวอ้ายยอยิ่งขึ้น

•	 ปี	 2556	จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า	 2	 เส้นทาง	 
มีจุดเรียนรู้	 7	 จุด	 ได้แก่	 จุดบ่อน�้าทิพย์	 บ่อน�้าใหญ่	 
หน้าผ้ึงหลวง	ต้นไม้มีพิษ	ถ�้าค้างคาว	 จุดชมสัตว์	และจุด
ดูนกกินน�้า
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บ้ านคลองยางเป็นชมุชนทีม่ปีระชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิ มฐีานทรพัยากรของหมูบ้่านเป็น 

ป่าชายเลนทีผ่่านการสมัปทานมาก่อน เมือ่หมดยคุสมัปทาน กเ็ข้าสูย่คุการบกุรกุป่าเพือ่ตดัไม้เผาถ่าน 

ม ี“เตาลอย” เผาถ่านเกอืบทุกครัวเรือน การฟ้ืนป่าชายเลนของชาวบ้านคลองยางเร่ิมจากการเข้าอบรม

อาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลและชายฝ่ัง (รสทช.) และเป็นจดุเริม่ต้นของการท�างานแบบมส่ีวนร่วมระหว่าง 

ชมุชนกบัภาครฐั ฟ้ืนป่าชายเลนเพือ่เป็นแหล่งอนรัุกษ์ กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาต ิสร้างป่าเสมด็ 

เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอย ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนออกไปอกี 11 ชมุชนในพืน้ที่ 

ใกล้เคยีง สร้างทกัษะชวีติให้เยาวชนผ่านการฝึกอาชพี โดยมีโรงเรียนบ้านคลองยางเป็นแกนในการขบัเคลือ่น

สภาพปัญหา

•	 ป่าชายเลนบ้านคลองยางเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่า
ตั้งแต่ก่อนปี	2532	

•	 แม้เมื่ออายุสัมปทานหมดลง	 ก็ยังมีการบุกรุกป่าเพื่อ 
เผาถ่าน	 มีหลักฐานเป็นซากเตาลอยอยู่ตามแนวป่าถึง 
กว่า	1,000	เตา

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2547	ชาวบ้านเข้าอบรม	รสทช.	กบัสถานพีฒันาป่าชายเลน 
ที่	 24	 จากนั้นต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองยาง	 
และก�าหนดกฎกติกาโดยใช้หลักศาสนาอิสลามที่ระบุว่า	
“การท�าลายต้นไม้เป็นบาป”	

•	 การท�างานมีรูปแบบของการจัดการร่วม	 ทุกกิจกรรมม ี
เจ้าภาพรับผิดชอบ	และมีการเชื่อมโยงเพื่อหนุนเสริมให ้
เกิดความเข้มแข็ง	ทั้งภาครัฐ	มัสยิด	โรงเรียน	และชาวบ้าน

•	 ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมปีละ	5 - 10	ครั้ง	โดยใช้
วันส�าคัญเป็นวันรวมพลัง	 ก�าหนดเขตพิทักษ์ป่าชายเลน 
สัตว์น�้า	 เกิดชุดปฏิบัติการพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง	 เป็น 

ชุมชนบ้านคลองยาง
สร้างป่า คน ด้วยรูปแบบ 

“การจัดการร่วม”

ชุมชนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชายเลน 4,000 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนทีส่แีดง 300 ไร่  

พ้ืนทีอ่นรุกัษ์ส�าหรบัการศกึษา 3,550 ไร่ และพืน้ทีใ่ช้สอย 150 ไร่ และป่าเสมด็

บ้านคลองยาง 700 ไร่ ทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาคลองลดัปันจอ 

ประชากร : 178 ครวัเรอืน จ�านวน 739 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายสมัพนัธ์ เกือ้ชาต ิ(ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่2) 

โทร. 08 1476 8530 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ปี 2556

อาสาสมัครเฝ้าระวังป่าชายเลน	มีการลาดตระเวนสัปดาห ์
ละ	 1	 ครั้ง	 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	 24	 
สนับสนุนน�้ามันเรือลาดตระเวน

•	 ระดมทุนและอุปกรณ์ที่เป็นไม้ไผ่จากบ้านต่าง ๆ เอาแรง 
สร้างสะพานไม้เป็นระยะทาง	500	เมตร	เพื่อเป็นห้องเรียน 
ธรรมชาติให้เด็ก ๆ 

•	 ตั้งชมรมรักษ์คลองยางที่เน้นเรื่องการกู้ภัยทางทะเล	
•	 ตั้งกลุ ่มอาชีพต่าง  ๆ  ที่ช่วยหนุนเสริมงานอนุรักษ์	 เช่น	 

กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มข้าวซ้อมมือ	 กลุ ่มอาชีพ	 (ไข่เค็ม	 
น�้าพริก)	กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ	กลุ่มท�านาโรงสีข้าว	กองทุน
หมู่บ้าน	ฯลฯ	และรักษาวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน	 เช่น	การเอาแรง 
ท�านา	เก็บและใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

•	 โรงเรียนบ้านคลองยางเป็นแกนกลางในการสร้างทักษะ
อาชพีให้แก่เยาวชน	มกีารตัง้โรงสข้ีาว	หลกัสตูรท้องถิน่เรือ่ง
การท�านา	 สร้างโรงสีข้าวที่ให้บริการแก่กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
70	ครัวเรือน	มีบ่อปลา	 โรงเลี้ยงแพะ	 โรงสมุนไพร	 และ
ร้านตัดผม
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เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ลุ่มนำ้าตำาบลห้วยปูลิง
“ไร่หมุนเวียนคงที่” วิถีอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง

เ ครอืข่ายการจดัการทรพัยากรธรรมชาตลิุม่น�า้ต�าบลห้วยปลูงิ 

เป็นการรวมตัวของ 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

ชาวปกาเกอะญอทีเ่ข้ามาตัง้บ้านเรอืนในช่วงปี 2400 โดยร่วมกนั 

จัดการพื้นที่กว่าแสนไร่ให้มีการท�ากินที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ดิน  

น�า้ ป่า สร้างนวัตกรรมการผลติด้วยระบบ “ไร่หมนุเวยีนคงที”่  

ไม่ขยายเพิ่ม จ�านวนแปลงไร่หมุนเวียนเท่าเดิม ขนาดแปลง 

น้อยลงแต่ผลผลติต่อไร่สงูขึน้ และความหลากหลายของพนัธุพ์ชื 

มากขึน้ เป็นสะพานประสานความร่วมมอืระหว่างหมูบ้่านในการ

ท�างานอนุรักษ์ในรูปแบบการกระจายอ�านาจเพื่อจัดการตนเอง 

อย่างมส่ีวนร่วม เช่ือมโยงกลุม่อาชพีแต่ละหมูบ้่านให้หนนุเสริมกนั 

เพือ่เป้าหมายในการรกัษาความสมดลุของทกุชวีติทีอ่ยูร่่วมกนั 

บนเทอืกเขาสงูสลบัซบัซ้อนแห่งแม่ฮ่องสอน

สภาพปัญหา

•	 พื้นที่	 ต.ห้วยปูลิง	 ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยาน	 
ท�าให้	3	หมู่บ้านอยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกแม่สรุนิทร์

•	 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดที่ดินใน	 ต.ห้วยปูลิง 
ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่น�้าปายฝั่งซ้ายตอนล่าง	 
ครอบคลุมพื้นที่ 	 8	 หมู ่บ ้าน	 จึงสรุปว ่าพื้นที่ทั้งหมด	 
11	หมู่บ้านในต�าบลห้วยปูลิง	เป็นเขตอนุรักษ์ทั้งหมด

•	 การประกาศเขตอนรุกัษ์ทบัซ้อนในทีท่�ากนิของชมุชนสร้าง
ความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชาวบ้าน	โดยเฉพาะค�ากล่าวหา
ว่าชาวบ้านท�าลายป่าด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย

•	 มีความพยายามรวมตัวกันท�างาน	แต่รวมกันยากเพราะ
ปัญหาการคมนาคม	เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านอยู่ไกลกัน

ชุมชน
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กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2535	 สถาบันพัฒนาที่สูงไทย  - เยอรมนี	 และหลาย 
หน่วยงานเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช ้
งานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน	ผู้น�าชุมชนหลายหมู่บ้านเข้ามา 
ร่วมเป็นทีมวิจัยและจัดท�าแผนแม่บททั้งในระดับหมู่บ้าน 
และระดับต�าบล	พบว่า	 การเปิดพ้ืนที่เพื่อท�าการเกษตร 
เป็นปมปัญหาใหญ่ระหว่างชุมชน - รัฐ	ทางออกต้องแก้ไข 
ด้วยการส่งเสริมอาชีพ

•	 เกิดการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ 
สภาพภูมิประเทศ

•	 คนรุน่ใหม่เข้ามาปรบักระบวนการท�างานเพือ่ลดปัญหาการ
คมนาคม	ไปมาหาสูก่นัยาก	โดยอาศัยสทิธติามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.  2540	 จัดตั้งองค์กรภาค
ประชาชนชือ่	“เครอืข่ายการจดัการทรพัยากรธรรมชาตลุ่ิมน�า้ 
ต�าบลห้วยปูลิง”	ผลักดันให้เป็นการท�างานเชิงพื้นที่ลุ่มน�้า	
ได้รับงบสนับสนุนจาก	อบต.ห้วยปูลิง	เป้าหมายคือพิสูจน์
ว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้

•	 เครือข่ายท�าหน้าที่เป็นสะพานสานความร่วมมือระหว่าง 
หมูบ้่าน	เนือ่งจากแต่ละหมูบ้่านมข้ีอห้ามการใช้ป่าตามวถิ ี
ความเชื่อไม่เหมือนกัน	และท�าหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ 
ในแต่ละหมู่บ้านให้หนุนเสริมกัน	 เพราะแต่ละหมู่บ้าน 
มีความพร้อมคนละอย่าง	 เช่น	 การท่องเที่ยว	 การผลิต 
สินค้าที่ระลึก	งานจักสาน	เป็นต้น

•	 ก�าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จัดท�าแผนที่จ�าลอง
สภาพภูมิประเทศ	เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

•	 เครือข่ายก�าหนดที่ดินส�าหรับการเกษตรสอดคล้องกับการ
อนุรักษ์	 ไม่เข้า	 ไม่ขยายที่ท�ากินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือ
ป่าต้นน�้า	 ปลูกข้าวไร่และพืชอาหารในรูปแบบหมุนเวียน	

เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนำ้าตำาบลห้วยปูลิง  
ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ต.ห้วยปลูงิมพีืน้ที ่100,225 ไร่  

อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกแม่สรุนิทร์  

และป่าสงวนแห่งชาตแิม่น�า้ปายฝ่ังซ้ายตอนล่าง 

ประชากร : 697 ครวัเรอืน จ�านวน 3,145 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายโชคชยั ดวงมนตร ี(เลขานกุารเครอืข่ายฯ)  

โทร. 08 6432 8374 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557

(แต่ละครอบครัวแบ่งพื้นที่ท�ากินออกเป็น	10	แปลง	เลือก
เพียง	 1	แปลงส�าหรับการเพาะปลูกใน	1	ปี	 แล้วหมุนไป
แปลงที่	 2	และ	3	 ในปีถัดไปเรื่อย ๆ จนถึงแปลงที่	 10	 ใน 
ช่วง	10	ปี	ไม่ขยายหรือเปลีย่นทีต่ัง้	เรียกระบบการเกษตรนี้ 
ว่า	“ไร่หมุนเวียนคงที่”)

•	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาศึกษาและท�าวิจัยร่วมกับ
ชุมชนเรื่องระบบไร่หมุนเวียนคงที่พบว่า	จ�านวนแปลงของ
ไร่หมุนเวียนเท่าเดิม	ขนาดแปลงน้อยลง	แต่ผลผลิตต่อไร่ 
สงูข้ึน	ความหลากหลายของพนัธุพ์ชืมากขึน้	เกดิชดุความรู้ 
ที่สามารถสื่อสารให้สังคมภายนอกเข้าใจ
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ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา
“โมเดลสีเขียว” เมืองน่าน

บ้ านส้อและบ้านเด่นพัฒนาเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น�้าน่าน  

ชุมชนชาวไทยวนบ้านพี่น ้องสองหมู่น้ีดูแลรักษาป่า 

มาตามจารตีนานกว่า 40 ปี จดัการปัญหาความแห้งแล้งด้วยการ 

สร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยหม่ืน (อ่างเกบ็น�า้ห้วยส้อ) ซึง่เป็นจดุเปลีย่น 

วถิกีารเกษตรทีเ่คยอาศยัผนืป่าห้วยส้อ จนเป็นสาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้ 

ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา  
ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ทีป่่าต้นน�า้ 8,750 ไร่ (ป่าอนรุกัษ์) อยูใ่นเขตป่าสงวน 

แห่งชาตป่ิาน�า้ยาวและป่าน�า้สวด และป่าชมุชนบ้านเด่นพฒันา หมูท่ี ่12  

จ�านวน 2,400 ไร่ 

ประชากร : 354 ครวัเรอืน จ�านวน 1,201 คน  

ผูป้ระสานงาน : นายพนิจิ หน่อท้าว  

(ประธานกรรมการกลุม่รกัษ์น�า้ส้อ) โทร. 08 9011 4703 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 7

ป่าเสือ่มโทรม จดัตัง้ “กลุม่รกัษ์น�า้ส้อ” เป็นองค์กรประชาชนในการดแูลป่า ใช้ภมิูปัญญาท้องถิน่ “ทนายเหมืองฝาย” ในการบรหิาร 

จัดการน�า้จากห้วยน�า้ส้อ จนสามารถปลกูพชืหมนุเวยีนได้ 3 รอบตลอดทัง้ปี บ่มเพาะคนรุน่ใหม่ในนาม “ละอ่อนขางป่า” เพือ่สืบทอดงาน 

และเป็นต้นแบบการพลกิฟ้ืนภาพภเูขาหวัโล้นในเมอืงน่าน ให้คนืสู่ป่าต้นน�า้กว่า 8,000 ไร่ท่ีสมบูรณ์

ท�างานบูรณาการทั้งเรื่องการสืบสานวัฒนธรรม	 งานด้าน 
สิง่แวดล้อม	โดยการสนบัสนนุจากกองทนุ	SIF	และ	อบจ.น่าน	 
สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์น�้าส้อ	 ซึ่งเด็ก  ๆ  เรียก 
ตัวเองว่า	“ละอ่อนขางป่า”	ท�ากิจกรรมด้านสังคม	เน้นเรื่อง 
การป้องกนัยาเสพตดิ	และต่อมาเข้าร่วมกบักลุ่มรกัษ์น�า้ส้อ	 
ท�ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรม

•	 ขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีพ้ืนที่ป่าในแนว
เทือกเขาเดียวกัน	 เพื่อร่วมกันดูแลป่าต้นน�้าห้วยส้อและ
ห้วยสาขา

สภาพปัญหา

•	 มีการบุกเบิกที่ป่าห้วยส้อเพ่ือท�าไร่เลื่อนลอย	 เนื่องจาก 
พื้นที่ราบในชุมชนไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับท�าการเกษตร	

•	 เมื่อมีการบุกเบิกที่ท�ากิน	 ชาวบ้านจึงงัดไม้เพื่อแปรรูป 
สร้างบ้านและส่งขาย

•	 ช่วงปี	 2515	มีโครงการสร้างถนนที่ต้องตัดทางผ่านผืนป่า 
ห้วยส้อ	 ชาวบ้านคัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นการตัดต้นไม้ 
มากเกนิไป	จงึเปลีย่นเส้นทางไปสร้างนอกเขตป่า	หลงัจากนัน้ 
จึงมีการออกกฎห้ามตัดไม้

กระบวนการท�างาน

•	 ผู้น�าชุมชนตั้งแต่ในอดีตมีกฎห้ามตัดไม้	 ซึ่งเป็นข้อตกลง 
ที่ชาวบ้านยอมรับและสืบทอดกันมา	 แต่การบุกเบิกท�าไร่ 
ยังมีอยู่เพราะพื้นราบน�้าไม่พอใช้

•	 ปี	 2510	 ที่ประชุมหมู่บ้านมีมติให้หยุดท�าไร่เลื่อนลอย 
ในป่าห้วยส้อ	 เพราะการขึ้นไปท�าไร่เลื่อนลอย	 เปิดโอกาส 
ให้มีการตดัไม้ทัง้ใช้เองและส่งขาย	ใช้เวลากว่าสบิปีในการ 
เจรจาให้ยุติ	รวมถึงการเฝ้าระวัง

•	 สร้างอ่างเก็บน�้าห้วยหมื่น	 (หรืออ่างเก็บน�้าห้วยส้อ)	 
เพื่อเก็บน�้าจากห้วยส้อส�าหรับท�าการเกษตรในที่ลุ่ม	 และ 
มีผลท�าให้การท�าไร่เลื่อนลอยยุติ	 การบริหารจัดการน�้าที่ 
เป็นระบบท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้	 
3	รอบตลอดทั้งปี	รอบแรกปลูกข้าว	รอบที่สองปลูกพืชผัก	
ยาสูบ	รอบที่สาม	ปลูกพืชอายุสั้น	ใช้น�้าน้อย	พวกข้าวโพด	
ถั่วลิสง	

•	 ตั้งกลุ่มรักษ์น�้าส้อ	เป็นกลไกบริหารจัดการเรื่องดิน	น�้า	ป่า

 8,750 ไร่ (ป่าอนรุกัษ์) อยูใ่นเขตป่าสงวน

สวด และป่าชมุชนบ้านเด่นพัฒนา หมูท่ี ่12 

ส้อ) โทร. 08 9011 4703

ชุมชน
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ชุมชนบ้านร่องบอน
ฟื้นฟูป่าด้วยแรงศรัทธา

•	 แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น	 3	 โซนคือ	 เขตศักดิ์สิทธิ	์ 
(พระธาตุจอมแจ้ง)	 เป็นโซนรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่า	 
เขตตีนดอยเป็นเขตรักษาน�้าซับ	 และเป็นเขตต้นน�้าให้ 
ผู้ไร้ทีท่�ากนิได้ใช้ประโยชน์แบบกระจายตวั	และเขตตอนล่าง 
บริเวณตีนเขาเป็นพื้นที่นาทั้งหมด

•	 ต้องการท�ากจิกรรมฟ้ืนป่า	แต่ขาดเงนิอดุหนนุ	ชมุชนจงึจดั
ร�าวงย้อนยคุ	(วง	“คาวโตน”	มาจากชือ่บ้านแม่คาว)	น�าเงนิ
มาตั้งกองทุนป่า

•	 ท�ากิจกรรมฟื้นป่าและท�าฝายชะลอน�้าบริเวณชายป่าเพื่อ
รองรับน�้าจากห้วยจุมปูส�าหรับท�าการเกษตร	

•	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ส�ารวจและบันทึก 
ข้อมูลระบบนิเวศในป่า	4	 ระบบ	คือ	 ระบบนิเวศป่าน�้าจ�า	 
เป็นแอ่งน�า้ซบั	คนโบราณเชือ่เรือ่งผ	ีจงึจะไม่แตะต้อง	ระบบ 
นเิวศป่าเบญจพรรณ	แหล่งพชือาหาร	ระบบนเิวศป่าเตง็รงั 
หรือป่าแพะ	แหล่งหาเห็ด	และระบบนิเวศป่าดิบแล้ง	เป็น 
พื้นที่ที่ผ่านการบุกรุกตัดไม้	ต้องการเวลาในการฟื้นตัว

ชุมชนบ้านร่องบอน ต.ม่วงคำา อ.พาน จ.เชียงราย
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชนบ้านร่องบอน 450 ไร่  

อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ลาวฝ่ังขวา 

ประชากร : 133 ครวัเรอืน จ�านวน 309 คน  

ผูป้ระสานงาน : นางปราณ ีราชคมน์ (ก�านนั ต.ม่วงค�า) 

โทร. 08 6918 0177 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557

บ้ านร่องบอนเป็นชุมชนไทลื้อ มีพระธาตุจอมแจ้งเป็นที่ 

ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเจ้าพระยาประทุม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่

ช่วยปกปักรกัษาชมุชน แต่ภายใต้วถิชีวีติทีส่งบ เกดิการบกุรกุ 

พืน้ทีป่่าเพือ่ขยายทีด่นิท�ากนิและขายสทิธิใ์ห้คนนอกถิน่ ส่งผลให้ 

ป่าเสือ่มโทรมและสบืเนือ่งเป็นความแห้งแล้ง และด้วยสภาพท่ีตัง้ 

ของหมูบ้่านซึง่อยูบ่นเนนิสงู ไม่สามารถดงึน�า้จากคลองชลประทาน 

ทีม่อียูม่าใช้ได้ ชมุชนจงึตัง้กตกิาการใช้ประโยชน์จากป่า ขอคนื 

ที่ดินที่ถูกบุกรุกกลับมาได้กว่า 180 ไร่ หาทุนฟื้นป่าด้วยการ 

จดังานฟตุบอลการกุศล ภายในงานจดักิจกรรม “ร�าวงย้อนยคุ”  

โดยมกีลุม่สตรีในชมุชนเป็นสาวร�าวง ขึน้ทะเบยีนป่าชมุชน 450 ไร่  

ปลูกไม้เสริมเป็นแหล่งอาหาร สร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องความ 

หลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่นด้วยระบบนิเวศ 4 แบบ และ 

จดัท�าประปาภเูขาจนชมุชนมนี�า้ท�านาปีละ 2 ครัง้

สภาพปัญหา

•	 พื้นที่	 “ม่อนป่าซาง”	 บริเวณบ้านร่องบอน	 เป็นป่ากันชน
ระหว่างชุมชนกับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาว
ฝั่งขวา	 เมื่อมีการแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านร่องบอนในปี	
2535	เริม่มกีารบกุรกุป่าเพ่ือจบัจองทีท่�ากนิ	ขายให้คนนอก
พื้นที่	ขุดดินไปขาย	ตัดไม้เผาถ่าน

•	 สภาต�าบลม่วงค�าอนุมัติให้มีการรับเหมาก่อสร้างถนน 
ในต�าบล	 มีการขุดดินบริเวณป่าไปขายเพื่อท�าถนน	 ส่ง 
ผลกระทบต่อป่า	และต่อมากลายเป็นปัญหาความแห้งแล้ง	 
แม้จะมีคลองชลประทานเข้ามาช่วย	 แต่สภาพที่ตั้งของ 
หมู ่บ ้านอยู ่บนเนินสูง	 ไม ่สามารถดึงน�้าจากคลอง
ชลประทานมาใช้ได้เต็มที	่เกดิปัญหาขาดน�า้เพือ่การเกษตร

กระบวนการท�างาน

•	 ชุมชนได้ผู้น�าที่เป็นหญิงแกร่ง	 เมื่อมีการแยกการปกครอง
จากบ้านฝั่งตื้นในปี	 2535	หมู่ที่	 8	 (บ้านร่องบอน)	 จึงขอ
สิทธิ์ในการดูแลป่าจากสภาต�าบลม่วงค�า	

•	 บนยอดเนนิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของผนืป่าชมุชน	เป็นทีป่ระดษิฐาน 
พระธาตุจอมแจ้ง	 เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา	 ชาวบ้านถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์	 ผู้น�าชุมชน 
ใช้พลังศรัทธาในการเจรจาให้ผู ้บุกรุกย้ายที่ท�ากินบน 
ยอดดอยให้ลงมาข้างล่าง	 และใช้พ้ืนที่บนยอดดอยเป็น
ป่าต้นน�้า	

101ป่าสร้างชุมชนชุมชนสร้างป่า
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•	 สร้างเวทพีดูคยุเร่ืองก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั	นอกจากการ
จัดการขยะ	ท�าเรื่องการลดใช้พลังงาน	การอนุรักษ์คูคลอง	 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน	และแสวงหาความร่วมมือ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการจัดการ

•	 แบ่งความรับผิดชอบเป็นซอย	เพื่อการสื่อสารที่ทั่วถึง	
•	 ร่วมกบัทมีงาน	อสม.	และกรรมการหมูบ้่านในการเชือ่มโยง 

งานในลักษณะจิตอาสา	แบ่งความรับผิดชอบเป็นซอย

•	 สร้างกลุ ่มเยาวชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปั ่นจักรยาน 
เกบ็ขยะในซอยต่าง ๆ ในโซน	2	และท�ากจิกรรมอนรุกัษ์โดย
ให้เด็ก ๆ จดช่ือไม้ยืนต้นในพ้ืนที่	 จัดท�าทะเบียน	 จ�าแนก
ชนิดไม้และระยะการเติบโต

•	 มีผู้บริจาคที่ดินว่างเปล่า	15	ไร่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว	
และอกี	4	ไร่	เพือ่จดัท�าศนูย์เรยีนรูเ้รือ่งการเกษตรพึง่ตนเอง

•	 ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครนนทบุรีในการ
จัดการขยะในคลองและบรรเทาน�้าเสียด้วยการใส่อีเอ็ม
ในท่อระบายน�้า

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 7

ชุมชนเรวดีโซน 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองฯ จ.นนทบุร ี

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ชมุชนเรวดโีซน 2 มเีนือ้ทีป่ระมาณ 100 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ที่

ธุรกจิ 15 ไร่ บ้านเดีย่ว 25 หลงั คอนโดมเินยีมในซอย 8 ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม  

2 แห่ง และบ้านเช่าทัว่ไปประมาณ 20 ห้อง 

ประชากร : 625 ครวัเรอืน จ�านวน 3,418 คน 

ผูป้ระสานงาน : นางสพุตัรา พะลายานนท์ โทร. 08 1839 2146 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557
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ชุมชนเรวดีโซน 2  
ร้อยใจเพื่อร่วมสร้างสังคม 

สุขภาวะ

ชุ มชนเรวดโีซน 2 เป็น 1 ใน 93 ชมุชนตามระเบยีบเทศบาล

นครนนทบรุ ี ว่าด้วยคณะกรรมการชมุชน พ.ศ. 2545 เป็น 

ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนหนาแน่นทั้งในรูปแบบ 

ห้องเช่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดีย่ว คอนโดมเินยีม โรงงาน โรงเรียน  

จากวถิชีวีติแบบเมอืงทีต่่างคนต่างอยู ่ ขาดการดแูลสิง่แวดล้อม 

ร่วมกัน จึงประสบปัญหาขยะล้นถัง ส่งกลิ่นรบกวน จนกระทั่ง 

ปี 2549 ประธานชมุชนชกัชวนเพือ่นบ้านทีเ่ป็นคนดัง้เดมิและคนที่ 

ย้ายมาใหม่ ร่วมกนัคดัแยกขยะและหาวธิกีารก�าจดัขยะ น�าไปสู่ 

การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวตามลกัษณะของทีพั่กอาศยั การประหยดั 

พลงังาน การอนรุกัษ์คคูลอง จากงานส่วนรวมหวนกลบัไปมองวถีิ 

ส่วนตวั โดยเตมิความรูเ้รือ่งการปลกูผกัสวนครวัเพ่ือบริโภคเอง  

ท�าปุย๋อนิทรย์ี การเปิดบ้านเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง  

และการชกัชวนเยาวชนให้มส่ีวนร่วมในการสร้างสงัคมสขุภาวะ

สภาพปัญหา

•	 ลั กษณะชุมชน เมื องที่ มี ความหนาแน่น 	 ทั้ งบ ้ าน
คอนโดมิเนียม	ตึกแถว	ห้องเช่า	ประสบปัญหาขยะล้นถัง	
เพราะประชากรมาก	ขาดการจดัการ	เกดิกลิน่เหมน็รบกวน	
และมีพาหะน�าโรคมากขึ้น

กระบวนการท�างาน

•	 กลุม่ผูอ้าวโุสซึง่เป็นคนเมอืงนนท์ดัง้เดมิ	ซึง่ปกตอิอกก�าลงักาย 
ตอนเช้าเป็นแกนน�าในการชักชวนให้เพื่อนบ้านมาร่วมกัน 
คัดแยกขยะ

ชุมชน
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
บ้านท่าหาด ป่าไม้ในปลายปืน

•	 ปี	2535	ผูน้�ารุ่นใหม่ฟ้ืนป่าชายเลน	ขุดร่องท�าแพรกล้อมป่า 
เพื่อท�าให้งานลาดตระเวนสะดวก	 แพรกที่ขุดช่วยให้
ป่าฟื้นตัว	 เพราะเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ในป่าไหลไปตาม 
ร่องแพรก	เกิดเป็นต้นลูก ๆ ตามแนวชายแพรก	เติบโตเป็น 
ชั้นพันธุ์ไม้หลายชั้น	

•	 มีการรวมตัวของครอบครัวประมงจ�านวน	 20	 ครัวเรือน	
จัดตั้ง	 “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด”	 ดูแลพื้นที่ 
ป่าชายเลนพื้นที่	 2,752	 ไร่	 ปรับแนวทางการท�างาน	 
การบริหารจัดการ	 ก�าหนดระเบียบการปล่อยปูในแหล่ง
อนุรักษ์	

•	 ตั้งกองทุนและกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	 และ 
ขยายภาคีการดูแลป่าโดยผ่าน	 อบต.	 ไปสู่	 อบต.อื่น ๆ ใน 
ต�าบลใกล้เคียงอีก	6	ต�าบล	

ป่าชายเลนท่าหาดได้รับผลกระทบจาก 

สัมปทานป่าไม้ การบุกรุกเข้ามาท�า 

นากุง้ บ่อปลาในป่าชายเลนถงึ 100 - 200 ไร่  

และการลกัลอบตดัไม้ ท�าให้แกนน�า 7 คน  

ลกุขึน้ประจญับานด้วยอาวธุ ขบัไล่ผูบ้กุรกุ 

ออกจากป่า เคลื่อนงานด้วยการตั้งกลุ่ม 

อนรัุกษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด เพือ่จดัการ 

อย่างเป็นระบบ ขดุแพรกล้อมป่าเพือ่เป็นทาง 

ลาดตระเวน ผลพลอยได้คอืลกูไม้จากต้นแม่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด 
ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชายเลนท่าหาด 3,700 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าท่าโสม (ส่วนทีใ่ช้ประโยชน์เป็นป่าชายเลนทีเ่ลยีบแม่น�า้เวฬ)ุ 

ประชากร : 314 ครวัเรอืน จ�านวน 731 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายสญัชาต ิสขุกลบี  

โทร. 08 0834 5717 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557

ในป่าไหลมาตามแพรก เกิดเป็นชัน้พันธ์ุไม้หลายชัน้ จดักจิกรรม

ปลกูป่าเสรมิต่อเนือ่งเป็นพ้ืนทีก่ว่า 1,400 ไร่ สร้างเขตอนรุกัษ์

พันธุ์สัตว์น�้า เสริมเศรษฐกิจเข้มแข็งด้วยกลุ่มออมทรัพย์และ

วสิาหกจิชมุชน ประสานกับหน่วยงานภาครฐัเพ่ือแสวงหาความรู้ 

และการสนับสนุน ดึงกลุ่มเยาวชนให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมทุกปี  

เพือ่เตรยีมพร้อมรบังานในอนาคต

สภาพปัญหา

•	 ปี	2532 - 2534	เกดิการแย่งชงิทรพัยากรป่าชายเลนทีท่�าให้
เกิดความขัดแย้งถึงขั้นใช้ความรุนแรง	 โดยมาจากการ
สมัปทานป่าไม้และการส่งเสรมิท�านากุง้	บ่อปลา	ทีม่กีลุม่ทนุ 
บุกรุกจับจองที่ดินรายละ	100 - 200	ไร่

กระบวนการท�างาน

•	 แกนน�ารวมตัวต่อสู้ขับไล่	
•	 ชาวบ้านทีเ่ป็นประมงเรอืเลก็รวมตวัขบัไล่กลุม่ทนุ	เริม่แรก 

มีแกนน�าอาสา	7	คน	เข้าพบส�านกังานป่าไม้อ�าเภอแสนตุง้	 
เพื่อประสานงานการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้	 เกิดการจัดทีม
ร่วมลาดตระเวน	 มีการปะทะกันหลายครั้งแต่ไม่เคยจับ
คนร้ายได้	

•	 ต่อมาเจ้าหน้าที่ภาครัฐติดภารกิจ	 ไม่สามารถร่วมลงพื้นที่
ลาดตระเวนด้วยได้	แต่การลกัลอบตัดไม้ยงัคงมอียู	่แกนน�า 
จึงพึ่งตนเองโดยติดต่อหาอาวุธหนักและเบาจากบริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา	 ออกลาดตระเวนกันเอง	และเกิด
การปะทะกัน	 กลุ่มทุนแจ้งต�ารวจ	 กล่าวหาว่าชาวบ้าน 
สะสมอาวุธสงคราม	ต�ารวจล้อมจับแกนน�าทั้ง	 7	คน	แต่ 
ไม่พบอาวุธสงคราม	
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ชุมชนบ้านลำานำ้าเขียว
การปรับตัวในข้อจ�ากัด 

สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

บ้ านล�าน�า้เขยีวเป็นชมุชนเลก็  ๆ อยูบ่รเิวณป่ารอยต่อระหว่าง

ภาคกลางกับภาคอีสานตอนกลาง ชาวบ้านส่วนใหญ่ 

มาจากถิน่ต่าง ๆ ทีม่ทีัง้การใช้ภาษาไทยกลาง โคราช อีสาน (ลาว) 

และไทยวน สระบุรี เข้ามาเพ่ือรับจ้างปลูกอ้อย หักข้าวโพด  

ให้เจ้าของทีด่นิเดิม บ้างตดัไม้เผาถ่าน จนท�าให้พ้ืนทีเ่สือ่มโทรม  

หน้าแล้งตดิไฟ ส่งผลให้พืชอาหารลดจ�านวน น�า้ซับน้อยลง เมือ่ม ี

การประกาศให้ทีด่นิใน อ.ล�าสนธิ เป็นเขต ส.ป.ก. ชาวบ้านจงึมี 

ทีอ่ยูอ่าศยั แต่มส่ีวนน้อยทีม่ทีีท่�ากนิเป็นของตวัเอง เมือ่รายได้ 

ไม่เพยีงพอ ราคาผลผลติตกต�า่ บบีให้จ�าเป็นต้องลกุขึน้มาช่วยกนั 

ฟ้ืนป่าเพือ่ให้เป็นแหล่งอาหาร จดัท�าป่าชมุชนด้วยหลกั “บวร”  

ใช้ไม้กระถนิยกัษ์คลมุดนิเพ่ือฟ้ืนป่าเก่า ปลกูเสรมิป่าใหม่ ยกป่า 

มาไว้บ้าน ปรบัตัวตามข้อจ�ากัดจนกลายเป็นต้นแบบการบริหาร 

จดัการป่าชมุชนใน อ.ล�าสนธิ

สภาพปัญหา

•	 ประชากรมาจากหลายถิ่นฐานเข้ามารับจ้างปลูกอ้อย	 
หกัข้าวโพดให้เจ้าของทีดิ่น	ส่วนตัวเองไม่มทีีท่�ากนิ	อาศยัเช่า 
และเข้าป่าเขาซับแกงไก่เพื่อตัดไม้เผาถ่านหารายได้

•	 ปี	 2518	พื้นที่	 อ.ล�าสนธิ	 ถูกประกาศให้เป็นเขต	ส.ป.ก.	 
ชาวบ้านได้รบัการจดัสรรทีท่�ากนิ	แต่มส่ีวนน้อยทีไ่ด้รับการ
จดัสรร	เพราะทีด่นิส่วนใหญ่เป็นของเจ้าของทีเ่ดิม	เมือ่เวลา

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 7

ชุมชนบ้านลำานำ้าเขียว ต.เขาน้อย อ.ลำาสนธิ จ.ลพบุรี 
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชนบ้านล�าน�า้เขยีว 1,600 ไร่  

และป่าชมุชนในเครอืข่ายรอบเขาซับแกงไก่ 1,427 ไร่ รวม 3,027 ไร่  

ทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาชยับาดาล 

ประชากร : 105 ครวัเรอืน จ�านวน 379 คน  

ผูป้ระสานงาน : นายจ�าลอง จติตริศัม ี(ประธานกรรมการป่าชมุชนฯ) 

 โทร. 09 0814 6265 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557

เขียว ผ่านไป	ที่ท�ากินรอบหมู่บ้านยากจะพิสูจน์ว่าเป็นของใคร	
เพราะซื้อขายเปลี่ยนมือกันเกือบหมด

•	 การปลกูพชืเชงิเดีย่วใช้สารเคมเีข้มข้น	ท�าให้ดนิเสือ่มโทรม	
ชาวบ้านเริ่มมีหนี้สิน	 เกิดปัญหายาเสพติด	การพนัน	และ
ท�าให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นหนี้เสีย

กระบวนการท�างาน

•	 ชุมชนหาทางออกโดยการไปปรึกษากับพระปริญญา 
สุปริญโญ	 (รางวัลลูกโลกสีเขียว	ประเภทบุคคล	ครั้งที่	 8 
ปี	2549)	หาความรู้เรื่องการฟื้นป่า	

•	 จดัท�าป่าชมุชน	1,600	ไร่	ฟ้ืนป่าตามแนวทางพระปรญิญา	 
คือ	 อนุรักษ์เลียงผา	 จันผา	 จันหนู	 และใช้ไม้กระถินยักษ์ 
คลมุดนิ	จากนัน้ค่อยปลกูป่าเสรมิ	และชงิเผาเพือ่ป้องกนัไฟป่า

•	 ให้อดีตนักพนัน	(นายจ�าลอง	จิตติรัศมี)	เลขานุการกองทุน 
หมู่บ้าน	 ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน	 เพราะคิดว่าเก่งเร่ืองเลข	 
น่าจะกูว้กิฤตกิองทนุได้	ผลคอืนายจ�าลองชนะเลอืกตัง้เป็น 
ผู้ใหญ่บ้าน	สามารถพากองทุนรอดพ้นวิกฤติมาได้

•	 วางแผนการใช้ที่ดินตามข้อจ�ากัดของขนาดพื้นที่ในทุก 
ครัวเรือน	หน้าบ้าน - ปลูกผักและสมุนไพร	ข้างบ้าน - ปลูก 
พืชอาหารและไม้ผล	หลังบ้าน - ปลูกไม้ยืนต้น

•	 สนับสนุนการเลี้ยงแพะ	โดยพาไปกินใบกระถินยักษ์ในป่า
ทีช่าวบ้านลดิกิง่เพือ่เปิดแสงให้ลกูไม้	เมือ่แพะเลม็ใบหมด	
น�ากิ่งไปท�าฟืน

•	 สร้างเครือข่ายดูแลป่ารอบเขาซับแกงไก่	 และจัดท�าป่า
ชุมชนเพิ่ม

ชุมชน
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•	 ปี	 2541	 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจาก	 4	หมู่บ้าน	คือ	บ้านเซิน	
โนนส�าราญ	ราษฎร์เกษมศรี	และโนนงาม	ซึ่งแต่ละคนเคย
ตัดไม้ในป่า	มาพูดคุยหารือและจัดท�าแผนงาน	“โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าภูแจ้งโม้”	 โดยการสนับสนุนขององค์การ 
แพลนฯ	 เนื่องจากพ้ืนที่ป่าภูแจ้งโม้อยู่ใน	 2	 หมู่บ้าน	 คือ	 
บ้านโนนส�าราญ	(หมู่ที่	4)	และบ้านศรีส�าราญ	(หมู่ที่	12)	 
ชมุชนสองแห่งนีจ้งึน�าร่องไปก่อนด้วยการตัง้คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนในหมู่บ้านตนเองเพ่ือก�าหนดกติกาการดูแลป่า	 
การลาดตระเวนเพือ่เฝ้าระวงัไฟป่า	กจิกรรมปลกูป่าในพืน้ที่ 
เสื่อมโทรม	และจัดท�าป่าชุมชน

•	 ต่อมาอกี	3	หมูบ้่านสานต่อและสร้าง	เกดิการสร้างป่าชมุชน 
13	 หมู่บ้านใน	 ต.นาดี	 เรียกว่า	 “ป่าชุมชนต�าบลนาดี”	 
มีทั้งหมด	27	ป่า	มีพื้นที่รวม	2,286	ไร่

•	 เก็บสถิติรายได้จากผลผลิตในแต่ละเดือน	 และรวบรวม
ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพร	 ท�าให้เกิดวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน	กลุ่มทอผ้า	กลุ่มเย็บผ้า	กลุ่มเลี้ยงปลา	
กลุม่เจยีระไนพลอย	กลุม่ขยะรีไซเคลิ	กองทนุฉางข้าว	และ 
กองทุนปุ๋ย	เพื่อเป้าหมายลดการใช้สารเคมี	

ป่ าชุมชนภูแจ้งโม้เกิดจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเอง

ว่า “โจรกลบัใจ” ร่วมมอืกันฟ้ืนป่า หลงัจากท่ีมีส่วนท�าให้ 

ป่าเสือ่มโทรม และเกดิไฟไหม้ตดิต่อกนัทกุปี จนได้รบัการเตอืนสต ิ

จากนกัพฒันาในองค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย  

ท�าให้เกิดจุดเปลี่ยน อาศัยลักษณะเครือญาติท�าให้ชุมชน  

2 หมูบ้่าน คอื บ้านโนนส�าราญ - บ้านศรสี�าราญ จดัตัง้ป่าชมุชน 

ภแูจ้งโม้ได้ส�าเร็จ ขยายเครอืข่ายชกัชวนอีก 13 หมู่บ้านในต�าบล 

ให้รวมป่าผืนเล็กผืนน้อย พื้นที่สาธารณะ ป่าช้า จนถึงถ�้า  

ขึน้ทะเบยีนเป็นป่าชมุชน 27 ป่า รวมกว่า 2,000 ไร่ในนามป่าชมุชน 

ต�าบลนาด ีและได้การหนนุเสรมิจากหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดบั 

ท้องถิน่ ระดบัอ�าเภอ ในการฟ้ืนป่ารุน่สอง แหล่งอาหารมคีวาม 

สมบรูณ์ขึน้ ท�าให้ป่าชมุชนภแูจ้งโม้เป็นต้นแบบการจดัการป่าของ 

จ.หนองบวัล�าภู

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2535	มีโครงการก่อตั้งโรงโม่หินในพื้นที่ภูแจ้งโม้	ท�าให ้
เกดิความขดัแย้งกนัในชมุชน	(สนบัสนนุกบัคดัค้าน)	ในทีสุ่ด 
โรงโม่หินก็ไม่เกิดขึ้น	 แต่ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที	่ 
ต่างเข้าไปแผ้วถางที่โค่นไม้ในป่าเพื่อใช้ประโยชน์	 ผืนป่า 
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว

•	 ไฟป่าไหม้ต่อเนื่อง	แหล่งอาหารในป่าลดลง

กระบวนการท�างาน

•	 หลังจากปี	 2535	 องค์การแพลน	 อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย	 เข้ามาท�างานในพ้ืนที่	 กระตุ้นให้ชาวบ้าน 
เห็นคุณค่าของป่า	 ความผูกพันของป่ากับคนอีสาน	และ 
ให้ความรู้	 ท�าให้ชาวบ้านเริ่มตระหนักและมีความรู้สึก 
เหมือน	“โจรกลับใจ”

ชุมชนป่าภูแจ้งโม้  
บ้านโนนสำาราญ (หมู่ที่ 4) และบ้านศรีสำาราญ (หมู่ที่ 12)  

ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำาภู
พืน้ทีด่�าเนินงาน : ป่าชุมชนภแูจ้งโม้ 316 ไร่ และดูแลป่าช้า 32 ไร่ และดอนหอ 4 ไร่ 

ประชากร : บ้านโนนส�าราญ 202 ครวัเรอืน จ�านวน 879 คน,  

บ้านศรสี�าราญ 141 ครวัเรอืน จ�านวน 604 คน   

ผูป้ระสานงาน : นายบญุหลาย ทองมา (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่4) 

โทร. 09 1682 6449 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ปี 2557
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ชุมชนบ้านคอกคี  
หมูท่ี ่9 และหมูท่ี ่10 ต.บวัใหญ่ อ.น�า้พอง จ.ขอนแก่น 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชนบ้านคอกค ี(นสล.) 711 ไร่ 

ประชากร : หมู ่9 ประชากร 158 ครวัเรอืน จ�านวน 705 คน,  

หมูท่ี ่10 ประชากร 91 ครวัเรอืน จ�านวน 413 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายเดชา ต้นกนัยา (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่9) 

โทร. 08 7231 8314

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 16 ปี 2557 

บ ้ านคอกคเีป็นชมุชนเก่าแก่ มีสองหย่อมบ้าน (หมูท่ี ่9 กบั 

หมู่ท่ี 10) ท่ีอยูกั่นแบบเครือญาต ิมีความเชือ่ดัง้เดิมทีเ่คารพ 

เรือ่งธรรมชาต ิ จงึรกัษาสถานทีส่�าคญัทางศาสนาซึง่ล้วนอยูใ่น 

ผนืป่า ทัง้ดอนปูต่า ต้นทนุทางสงัคมนีเ้ป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้

ชาวบ้านเร่ิมงานอนุรักษ์ด้วยตนเอง เชือ่มวดั โรงเรียน ด้วยหลกั 

ชุมชนบ้านคอกคี
เริ่มด้วยตน ฝึกฝนด้วยใจมั่น

“บวร” มาร่วมกนัฟ้ืนป่ารุน่สองคูก่บัการรกัษาตอเก่า กนัพืน้ทีไ่ว้เป็นท�าเลเลีย้งสัตว์ และ

พฒันาการบรหิารจดัการป่าอย่างเป็นระบบเมือ่มหีน่วยงานภายนอกหนนุเสรมิ รวบรวม 

พืน้ทีส่าธารณประโยชน์และพ้ืนทีท่ีเ่คยถูกบกุรกุ ผนวกกนัเป็นป่าชมุชน เน้นการเฝ้าระวงั 

โดยการจัดเวรลาดตระเวนสม�า่เสมอเพ่ือลดการบกุรกุ เข้ารบัอบรมเพือ่เตมิความรูใ้หม่ ๆ 

ในการน�ามาปรบัใช้ในบ้าน และใช้ทนุสงัคมทีม่บีรหิารจดัการป่า

สภาพปัญหา

•	 ป่าโคกคี	 (ซึ่งกลายเป็น	 “คอกคี”	 ในปัจจุบัน)	 เป็นพื้นที่
สาธารณะของหมูบ้่าน	ในยคุสงครามเวยีดนามทีน่ีเ่คยเป็น
ฐานปฏิบัติการของฝูงบิน	237	ฐานบินน�้าพอง	ซึ่งมีภารกิจ
สนับสนุนการรบในสงครามเวียดนาม	ท�าให้ป่ากลายเป็น
พื้นที่เข้าออกง่าย	 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดช่องโหว่ของ
การใช้ประโยชน์จนเกินความพอดี

กระบวนการท�างาน

•	 ใช้ความเป็นเครือญาติสองหมู่บ้าน	และสถาบันทางสังคม 
เป็นตัวขับเคลื่อน	 เช่น	 ให้พระสงฆ์สร้างความเข้าใจกับ 
ชาวบ้าน	เพราะชาวบ้านให้ความศรทัธา	ให้โรงเรยีนเป็นแกน 
ในการบ่มเพาะเด็ก	ใช้ประเพณแีละความเชือ่เป็นเคร่ืองมอื 
ในการท�างาน	 เช่น	ความเคารพต่อต้นไม้ใหญ่	 การรักษา 
ดอนปู่ตา	 ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่	 มีป่าช้า	 มีท�าเลเลี้ยงสัตว	์ 
ข้อตกลงเก่าแก่ไม่ได้ระบเุป็นลายลกัษณ์อกัษร	แต่มีผลต่อใจ	 
และใช้ในการจดัท�าก�ากตกิาการจดัท�าป่าชมุชนในเวลาต่อมา

•	 ปลูกไม้เสริมเป็นป่ารุ่นสอง	 และรักษาตอไม้เก่า	 (ตามที่
พระมหาสุนทร	คุณปัญโญ	แห่งวัดพังคียาราม	ที่ปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ)

•	 ปี	 2540	 เข้าร ่วมโครงการป่าพ้ืนบ้าน	 อาหารชุมชน	 
การเรียนรู้ท�าให้เกิดการท�างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน	
สามารถตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนและจัดท�าป่าชุมชนได้

•	 จดัท�ากจิกรรมต่าง  ๆ โดยใช้หลกั	“บวร”	เช่น	การท�ารัว้รอบป่า 
(โดยการสนับสนุนของวัดและญาติธรรม)	 การสร้าง 
ศาลาพักส�าหรับอาสาลาดตระเวน	ท�าฝายชะลอน�้าและ
ขุดบ่อบาดาลเพ่ือใช้ดับไฟป่าและเพ่ือการเกษตร	ตั้งกลุ่ม
อาชีพ

•	 อบรมเด็กนักเรียนให้มีความเข้าใจเรื่องต้นไม้	และการวัด
การเจริญเติบโตของต้นไม้	(ต้นจิก	ไม้ประจ�าชุมชน)

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 7
ชุมชน
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กลุ่มอนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาสามสบิส่างและเขาเขยีวเป็นกลไก 

ในการเคลือ่นงานฟ้ืนป่าทีม่พีืน้ทีก่ว่า 7,000 ไร่ มจีดุเริม่ต้น

จากการเสยีสละของผูน้�าชมุชนเมือ่สามสบิปีก่อนทีช่าวบ้านในวนันี้

เรยีกว่า “ปูแ่พะ” ปันทีด่นิส่วนตวั 50 ไร่ไว้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ 

เมื่อป่าที่ชาวบ้านเคยได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร เสื่อมโทรมจาก

สมัปทานการท�าไม้ฟืนหลาทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิเตมิหัวรถจกัร อนัเป็น

ยคุเริม่แรกของการรถไฟ รวมถึงการตดัไม้เพ่ือเผาถ่านหลงัจาก

ยกเลิกหวัรถจกัรไอน�า้ และการขยายพ้ืนทีพื่ชเชงิเดีย่วเข้าไปใน

ป่าทีเ่สือ่มโทรม ข้อเปรยีบเทยีบของการมป่ีาทีปู่แ่พะมอบให้ ท�าให้

ชาวบ้านตระหนกัถึงคณุค่า หนัมาช่วยกันฟ้ืนตอไม้เก่า และปลกู

ป่าเสรมิ ในปี 2551 เมือ่ถึงรุน่ลกู มกีารรวมพ้ืนท่ีเขาสามสิบส่าง

และเขาเขียวเพือ่จดัท�าป่าชมุชน โดยมชีาวบ้านร่วมด้วยช่วยกนั 

6 หมูบ้่าน และขยายเพ่ิมเป็น 9 หมูบ้่าน มกีารผลกัดนัผูบุ้กรุก

ออกจากป่า แม้พ้ืนทีท่ีบ่กุรกุจะไม่มาก แต่กลุม่อนุรักษ์ฯ ไม่ยอม

ปล่อยผ่านจนถงึขัน้ด�าเนนิคด ีทกุวนันียั้งมหีย่อมป่าเลก็ป่าน้อย 

อีกมากมายที่ตระเตรียมรอการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพ่ือให ้

มกีารจดัการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2526	 นายแพะ	 ชัยบุรี	 อดีตผู ้ใหญ่บ้าน	 ยกที่ดิน 
ส่วนตัว	 50	 ไร่	 ให้เป็นป่าของหมู่บ้านและที่เลี้ยงสัตว์
สาธารณะ	ชาวบ้านช่วยกนัดแูลและขยายพืน้ทีด่แูลออกไป 
ตามตอไม้พะยูงเก่าที่เคยถูกตัด

•	 อีก	 20	 ปีต่อมา	 ก�านันพิชัย	 ชัยบุรี	 สืบสานเจตนาของ 
ผู้ใหญ่แพะ	ผู้เป็นพ่อ	 โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน	6	หมู่บ้าน 
จัดท�าป่าชุมชน	 และตั้งกลุ่มอนุรักษ์พร้อมออกกฎกติกา 
ในการใช้ประโยชน์	 มีหลักการบริหารและรักษากฎที่ 
เด็ดขาด	สามารถเรียกคืนพื้นที่จากผู้บุกรุกป่า	20	ไร่

•	 จดัตัง้กลุ่มอาชพีเพือ่สร้างเศรษฐกจิชมุชน	เช่น	กลุม่น�า้อ้อย	 
กลุ ่มเลี้ยงจิ้งหรีด	 กลุ ่มออมทรัพย์	 ช่วยหนุนเสริมงาน 
อนรัุกษ์ป่าและฟ้ืนฟภูมูปัิญญาดัง้เดมิ	ทัง้ช่างตมีดี	จกัสาน	 
และหมอยาสมุนไพร

สภาพปัญหา

•	 ความเสื่อมโทรมของป่าเกิดจากการตัดไม ้ฟ ืนหลา 
เพื่อขายให้การรถไฟ	 เมื่อครั้งมีการก่อสร้างทางรถไฟเม่ือ
ราวปี	2485	

•	 หลังจากนั้นมีการบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่อง	 ลักตัดไม้มีค่า
จ�านวนมาก	 ชาวบ้านเข้ามาจับจองพ้ืนที่ท�ากิน	 ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว	ใช้สารเคมีเข้มข้น

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสาบสิบส่างและเขาเขียว 

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว 7,864 ไร่  

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าชุมชนอยู่ใน  

2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองเลาใหญ่ (หมู่ที่ 11) กับบ้านค�าไฮ (หมู่ที่ 15)  

แต่ในการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนรวมชื่อ 6 หมู่บ้าน 

ซึ่งเป็นชุมชนรอบป่าที่ใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกัน 

ประชากร : 6 หมูบ้่าน (บ้านหนองไผ่ บ้านหนองเลาใหญ่ บ้านหวัเขาพฒันา  

บ้านค�าไฮ บ้านโสกจานพัฒนา และบ้านวงัรางใหญ่พฒันา)  

ประชากร 3,927 ครวัเรอืน จ�านวน 12,602 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายพชิยั ชยับรุ ี(ก�านนั ต.มะเกลอืเก่า 

 และประธานกลุม่อนรุกัษ์ฯ) โทร. 08 5638 2787 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 16 ปี 2557

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง 
และเขาเขียว
กระบวนการภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
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ชุมชนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนทีอ่นรุกัษ์ 3,100 ไร่ อยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนถ�า้ 

ประกอบด้วยป่าชายเลน 3,000 ไร่ ป่าบกควนถ�า้ 70 ไร่  

และพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ป่าพรจุดู 30 ไร่ 

ประชากร : 246 ครวัเรอืน จ�านวน 766 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายประมวล เพญ็ภกัด ี(ฝ่ายประสานงานป่าชมุชน) 

โทร. 08 4446 0739 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 16 ปี 2557

บ้ านท่าจูดเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา มีทั้งคลองน�้าจืดและ 

คลองน�า้เคม็ มผีนืป่าชายเลน 3,000 ไร่ มธีรรมชาต ิ 4  

ระบบนเิวศ คอื ป่าบก ป่าชายเลน ป่า (ต้น) จากรมิคลอง และป่าพรุ  

แต่หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้เคยเผชิญกับการช่วงชิงทรัพยากร 

อย่างหนกั ครัง้แรกจากการท�าสมัปทานเหมอืงแร่ดบีกุในป่าชายเลน 

และป่าพร ุ ส่งผลให้คลองรอบพรตุืน้เขนิ เกิดน�า้เสยีและน�า้ทะเล

หนุนสูง ชาวบ้านไม่สามารถท�านา ต้นจูดที่เคยสร้างเศรษฐกิจ

ชมุชนลดจ�านวนลง คร้ังทีส่องจากการท�าสมัปทานป่าไม้ (ป่าบก)  

ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านจนกลุ่มท�าสัมปทานถอนตัว แต่พื้นท่ี 

ทีเ่สือ่มโทรมกถ็กูบกุรกุเข้ามาท�าการเกษตร ครัง้ทีส่ามเป็นการ 

เปิดสมัปทาน “เตาถ่าน” แล้วตามด้วยธุรกิจท�านากุ้งทีน่อกจาก 

ส่งผลให้ป่าชายเลนเสือ่มโทรมแล้ว หลายครอบครวัยงัละท้ิงอาชพี 

ประมงพืน้บ้าน หลงัจากเศรษฐกจิผนัผวน ธรุกจินากุง้ล่ม ปรมิาณ 

สัตว์น�้าลด จึงเป็นจุดเปลี่ยนให้ชาวบ้านท่าจูดหันมาฟื ้นฟู 

ทรพัย์ในดนิ สนิในน�า้ เพ่ือให้สามระบบนเิวศกลบัคนืมา

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2506 - 2530	มีการสัมปทานท�าเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่	 
มีการน�าเรอืขดุแร่เข้ามาและจ้างคนถางป่าโกงกางเพือ่เป็น
ที่พักจอดเรือท�าให้ทรายไหลลงมาทับถมป่าพรุจนต้ืนเขิน	
เกิดน�้าเสียและน�้าทะเลหนุนสูงจนชาวบ้านปลูกข้าวไม่ได	้
ต่อมาเมื่อยุติการท�าเหมืองแร่ราวปี	2530	ก็เกิดการบุกรุก
เข้าท�าสวนยางพาราในพื้นที่รอบพรุ

•	 ปี	 2511 - 2536	มีการเปิดสัมปทานเตาถ่าน	ท�าให้มีการ
ตัดไม้โกงกางไปเป็นจ�านวนมาก	 ตามด้วยการบุกรุก 
ป่าชายเลนเพื่อท�านากุ้งในระหว่างปี	 2542 - 2545	ท�าให้ 
ป่าเสื่อมโทรมและมีน�้าเสียไหลลงคลอง

•	 มีการเปิดให้สัมปทานป่าบกระหว่างปี	 2520  - 2531	 ซึ่ง 
เมื่อหมดสัมปทานก็มีชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่ปลูกยางพารา	
และปาล์มน�้ามัน

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2535	ผู้น�าชุมชนออกประกาศห้ามการเจาะน�้ามันยาง
บริเวณป่าคุ้งควนถ�้า	 เพ่ือแก้ปัญหาการรุกเข้าไปท�าพืช
เศรษฐกิจ	ชุมชนบรรลุข้อตกลงในการหยุดเจาะน�้ามันยาง

เพ่ือขาย	แต่สามารถเจาะเพ่ือใช้บ�ารุงรักษาเรือ	 โดยการ 
เข้าไปเจาะทุกคร้ังต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน

•	 จัดท�าป่าชุมชนป่าคุ้งควนถ�้า	 70	 ไร่	 ท�าเส้นทางเดินในป่า 
เพ่ือสร้างห้องเรียนธรรมชาติ	 ส�ารวจพันธุ์พืชและพันธุ ์ 
สัตว์ป่า

•	 ปี	2546	ฟื้นป่าชายเลนกว่า	100	ไร่	ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อ
ฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน	และต่อมาฟื้นป่าพรุ	30	ไร่

•	 ปรับตัวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการท�าสวนสมรม	
กลายเป็นแหล่งทุเรียนพื้นบ้านที่รสชาติดี	 และสืบสานพิธี
ถวายผลไม้แด่ภิกษุสงฆ์ในเดือนมิถุนายนของทุกปี

•	 กันพื้นที่สาธารณะในชุมชน	 25	 ไร ่ เป ็นพื้นที่ปลูก 
ปาล์มน�้ามันเพื่อน�ารายได้มาใช้เป็นสวัสดิการชุมชน

•	 ใช้ความเช่ือ	 “พ่อตาโพศุกร์”	 ซ่ึงเป็นผู้คุ้มครองที่อยู่ของ
จระเข้ในพื้นที่ถ�้าใต้น�้าใต้พื้นที่ป่าคุ้งควนถ�้า	 เป็นเครื่องมือ
ในการอนุรักษ์

•	 จัดตั้งกลุ ่มอาชีพและกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อหนุนเสริม 
งานอนุรักษ์	 เช่น	 กลุ่มออมทรัพย์บ้านท่าจูด	 กลุ่มไม้ผล	 
กองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน

เนนิงาน : พืน้ทีอ่นรุกัษ์ 3,100 ไร่ อยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนถ�า้เนนิงาน : พืน้ทีอ่นรุกัษ์ 3,100 ไร่ อยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนถ�า้เนนิงาน : พืน้ทีอ่นรุกัษ์ 3,100 ไร่ อยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตป่ิาควนถ�้

ประกอบด้วยป่าชายเลน 3,000 ไร่ ป่าบกควนถ�า้ประกอบด้วยป่าชายเลน 3,000 ไร่ ป่าบกควนถ�า้ประกอบด้วยป่าชายเลน 3,000 ไร่ ป่าบกควนถ�้  70 ไร่ 

และพ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ป่าพรจุดู 30 ไร่

ประชากร : 246 ครวัเรอืน จ�านวน 766 คน

ผูป้ระสานงาน : นายประมวล เพ็ญภกัด ี(ฝ่ายประสานงานป่าชมุชน)

โทร. 08 4446 0739

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 16 ปี 2557

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 7

ชุมชนบ้านท่าจูด
ทรัพย์ในดิน สินในน�้า “สามระบบนิเวศ”

ชุมชน



109ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มอนุรักษ์แม่นำ้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง
ชุมชนจัดการตนเอง ดินแดนครูเปาะสูแห่งเมืองรามันห์

กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง เป็นชุมชนเก่าแก ่

ในพื้นที่ตอนกลางแม่น�้าสายบุรี ถิ่น “พรุลานควาย”  

พรุน�้าจืดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่  

16 หมูบ้่าน 3 อ�าเภอ 2 จงัหวดั คอื ปัตตานแีละยะลา และเป็นบ้าน 

ของ “ครเูปาะสู” (นายเปาะส ู วาแมดซิา) ผูน้�าท่ีมองการณ์ไกล  

ใช้หลักอิสลามในการสร้างงานอนุรักษ์ แสวงหาความรู้เพื่อ 

น�ามาจัดการปัญหา รื้อฟื ้นวัฒนธรรมลังกาสุกะในเร่ือง 

สวนดซูง จดัการแหล่งน�า้ธรรมชาต ิสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ ์เพือ่ให้เกดิ 

การท�ากิจกรรมเชิงบูรณาการ และเมื่อรัฐมีโครงการพัฒนา 

ลุ่มน�้าสายบุรีตอนล่าง (โครงการสร้างเขื่อนสายบุรี) โดยไม่ได ้

เปิดเผยการศึกษาผลกระทบให้ชุมชนได้รับรู้ ชุมชนเคล่ือนไหว 

หาทางออกโดยจดั “สภาซรูอ” เพ่ือการตัง้รบั แสวงหาความรู้ 

เรือ่งการจดัการป่าพร ุ ในทีส่ดุคณะรฐัมนตรมีมีตใินปี 2540 ให้ 

ยกเลกิโครงการเขือ่นสายบรุ ี ชมุชนจงึหนัมาสร้างความเข้มแขง็  

ด�ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง และก่อตั้ง “กลุ่มยุววิจัย”  

เพือ่ดงึเยาวชนมาศกึษาชวีติผ่านฐานทรพัยากรชมุชน

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2535	 มีโครงการสร้างเขื่อนสายบุรีภายใต้โครงการ
พัฒนาลุ่มน�้าสายบุรีตอนล่าง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
เป็นอย่างมาก	 (มีการอ้างว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	เพื่อให้ชุมชนไม่กล้าคัดค้าน)

กระบวนการท�างาน

•	 แกนน�าชุมชนยึดถือพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ที่ว่า	“โครงการที่ประชาชนไม่เอา 
เพราะเดือดร้อน	 ไม่ต้องท�า”	 เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ 

เพ่ือรักษาบ้านเกิด	 ด้วยการประชุมหารือผ่าน	 “สภาซูรอ”	
และเร่ิมด�าเนินการ	 “หามิตร”	ด้วยการออกเดินทางไปยัง 
ชมุชนต่าง ๆ ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากโครงการเข่ือนสายบรีุ	 
เกิดการรวมกลุ่มแกนน�าที่ส�าคัญและก่อตั้งเป็น	 “องค์กร 
ชาวบ้านพิทักษ์ลุ่มน�้าสายบุรี”	ในปี	2540

•	 ต้ังกลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง	ด้วยแนวคิด 
“แปลงงานร้อนเป็นงานเยน็”	โดยการปรับวถิเีป็นเกษตรกรรม 
ยั่งยืน	 ส่งเสริมการรักษา	 “สวนดูซง”	 (สวนสมรม)	 ด้วย 
ความเคารพต่อธรรมชาติและหลักอิสลาม

•	 ส่งผ่านแนวคิดไปสู่	 “คนรุ่นใหม่แต่หัวใจโบราณ”	ที่สร้าง
ส�านกึรกัท้องถิน่ควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูโ้ลกภายนอก	มกีาร
ท�าวจิยั	“พรลุานควาย”	ร่วมกบันกัวชิาการ	และงานยวุวิจยั
เรื่องปลาและผักในบ้านจะรังตาดง

•	 ใช้หลักอิสลามในการท�างานดูแลรักษาธรรมชาติให้มี 
ความสมดุลและยั่งยืน	รักษาประเพณีดั้งเดิม	อาทิ	พิธีกิน 
ผลไม้วอเฆะ	หรือพิธีกินทุเรียนใหม่

กลุ่มอนุรักษ์แม่นำ้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง 
ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา  

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พรลุานควาย พืน้ทีร่บัน�า้มาจากแม่น�า้สายบรุ ี15,000 ไร่ 

ครอบคลมุพืน้ที ่14 หมูบ้่านใน อ.ทุง่ยางแดง จ.ปัตตาน ีและ อ.รามนั จ.ยะลา, 

วงัปลาแม่น�า้สายบรุ ีบ้านจะรงัตาดง พ้ืนที ่10 ไร่ อยูร่มิแม่น�า้สายบรุี  

และดซูง เกษตรแบบสวนป่าทีท่�าทกุครวัเรอืน 

ประชากร : 398 ครวัเรอืน จ�านวน 1,023 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายกอเซ็ง อาบชู ิ(กรรมการกลุม่ฯ)  

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 16 ปี 2557
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9

ชุมชนบ้านสบลาน 
“โอมื่อโชเปอ” อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน

บ้ านสบลานเป็นชุมชนปกาเกอะญอเก่าแก่กว่าร้อยปี ได้รบั 

ผลกระทบจากการท�าสัมปทานสองยุค นโยบายย้ายคน

ออกจากป่า และโครงการเขือ่นแม่ขานซ่ึงมคีวามเสีย่งเกดิน�า้ท่วม

ในบริเวณที่ท�ากิน จึงรวมกับหมู่บ้านใกล้เคียงเป็น “เครือข่าย

ลุม่น�า้ขาน” ร่วมเคลือ่นไหวกับเครอืข่ายเกษตรกรภาคเหนอืใน 

ชมุชนจดัท�ากตกิาการใช้ประโยชน์ทีด่นิ รกัษาระบบไร่หมนุเวยีน

แบบดั้งเดิม หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย รัฐบาลฟื้นโครงการ 

เขือ่นแม่ขาน ชมุชนจงึร่วมกับเครอืข่ายประชาชนลุม่น�า้ภาคเหนือ 

เสนอแนวทางการจัดการน�้าแบบบูรณาการผ่าน พ.ร.บ.  

ทรัพยากรน�้า การจัดท�าโฉนดชุมชนเพื่อแสดงสิทธิ์ในการ 

รักษาป่าและที่ท�ากินดั้งเดิม จัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับ 

มูลนิธิโรงเรียนรุ ่งอรุณที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในชื่อ 

ศนูย์การศกึษา “โจ๊ะมาโลลอืหล่า” บ่มเพาะเยาวชนให้รกัษาวถิ ี

ชีวิตและวัฒนธรรม เชื่อมโยงการเรียนในหลักสูตรการศึกษา 

กับภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพ่ือตั้งรับกับความ 

เปลีย่นแปลงในอนาคตได้

สภาพปัญหา

•	 การสัมปทานป่าถึง	2	ครั้ง	 (ปี	2426	และปี	2484)	ส่งผล 
กระทบต่อบ้านสบลานและหมู่บ้านบริเวณป่า	

•	 ปี	 2516	 พื้นที่สัมปทานถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวน 
แห่งชาติป่าสะเมิง	 ทุกหมู ่บ้านจึงอยู ่ภายใต้กฎหมาย 
ป่าสงวน	ต่อมาหน่วยงานรัฐเข้ามาปลูกป่าเสริมโดยเน้น 
พืชโตเร็ว	 และปลูกในพื้นที่ไร่เหล่า	 โดยขาดความเข้าใจ 
เรื่องระบบไร่หมุนเวียน	คิดว่าเป็นพื้นที่รกร้าง	ท�าให้พื้นที่
ท�ากินของชาวบ้านลดลง	 การปลูกป่าเสริมมีการตัดไม้
ธรรมชาตทิีเ่ป็นต้นเลก็ ๆ ออก	ท�าให้สภาพป่าเปลีย่นแปลง	
พชือาหารลดลง	ชาวบ้านรวมตวักนัคดัค้านการปลกูป่าเสรมิ 
จนสามารถยุติโครงการได้

กระบวนการท�างาน

•	 การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน	 ซึ่งมีขอบเขต 
ทับซ้อนกับพื้นที่อยู ่อาศัยและที่ท�ากิน	 (ซึ่งอยู ่ในเขต 

ป่าสงวนอยู่แล้ว)	 การอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายลักลั่นกัน	 
2	 ฉบับ	 ชุมชนจึงเข้าร่วมกับภาคีบริเวณลุ่มน�้าขานเป็น	 
“เครอืข่ายลุม่น�า้ขาน”	ท�างานร่วมกบัเครอืข่ายกลุม่เกษตรกร 
ภาคเหนือ	 (คกน.)	 ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากนโยบายการจัดการพื้นที่ป่า	 และผลักดัน	 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน	

•	 หลังมหาอุทกภัยในปี	 2554	 รัฐบาลร่างแผนแม่บทในการ
บริหารจัดการน�้าเป็นมูลค่า	 3.5	แสนล้านบาท	 รวมทั้งรื้อ
โครงการเข่ือนแม่ขานที่เคยระงับไปในปี	 2540	 เครือข่าย 
ลุม่น�า้ขานขอให้ทบทวนรายงานการศกึษาความเหมาะสม 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งพบว่าชุมชนรอบ 
พื้นที่เขื่อนได้รับผลกระทบที่ท�าให้มีสภาพเป็นเกาะ	

•	 แกนน�าร่วมเคล่ือนไหวกับเครือข่ายประชาชนลุ ่มน�้า 
ภาคเหนอื	(คปน.)	เสนอแนวทางการจัดการน�า้แบบบรูณาการ 
ผ่าน	พ.ร.บ.	ทรัพยากรน�้า	การจัดท�าโฉนดชุมชนเพื่อแสดง 
สทิธิใ์นการรักษาพืน้ทีป่่าและทีท่�ากนิดัง้เดมิ	ก�าหนดกตกิา	 
และสร้างเครือข่ายร่วมกันดูแลรักษาป่าและน�้า

•	 “พะตี่ตาแยะ”	 ผู้น�าทางจิตวิญญาณของชุมชน	 ร่วมกับ
มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ	 สร้าง	 “โจ๊ะมาโลลือหล่า”	 หรือ
โรงเรียนวิถีชีวิตชุมชน	เปิดสอนชั้น	ป.1 - ม.3	เน้นการสอน
ตามวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาดั้งเดิม	 เชื่อมโยงสาระ 
การเรียนรู ้ทางวิชาการแบบบูรณาการ	 เปิดโอกาสทาง 
การศกึษาด้วยการประเมนิผลเทยีบโอนในระดบัมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชุมชน

ชุมชนบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ทีร่วม 11,800 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาสะเมงิ  

แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 20 ไร่ (28 ครวัเรอืน) ไร่หมนุเวยีนและนาขัน้บนัได  

1,000 ไร่ ป่าใช้สอย 3,780 ไร่ และป่าอนรุกัษ์ (ป่าความเชือ่) 7,000 ไร่ 

ประชากร : 28 ครวัเรอืน จ�านวน 106 คน 

ผูป้ระสานงาน : น.ส.อรพินท์ กศุลรุง่รตัน์  

(ผูจ้ดัการศนูย์การศกึษาในโรงเรยีนชมุชน โจ๊ะมาโลลอืหล่า) 

โทร. 08 1180 3715, 08 1648 3264   

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559
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ชุมชนบ้านสบลาน 
“โอมื่อโชเปอ” อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน

ชุมชนป่าดงทำาเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว
“พะยูง...ยังไม่ตาย” ความมหัศจรรย์พลังชุมชนบ้านหนองบั่ว

ท่ ามกลางสถานการณ์การลักลอบตัดและขายไม้พะยูง 

ในภาคอสีาน ยงัมชีมุชนต้นแบบแห่งหนึง่ทีส่ามารถปกป้อง  

รกัษาป่าพะยงูขนาดใหญ่ไว้ได้ เป็นการดแูลรกัษามาตัง้แต่สมยั

บรรพบรุษุ สบืสานกนัจนกลายเป็นวฒันธรรมการดแูลป่าของ

ชาวบ้านหนองบัว่ ต.ช้างเผอืก อ.สวุรรณภมู ิ จ.ร้อยเอด็ ผูน้�า 

รุ่นเก่ากันพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็น 

ท�าเลเลีย้งสตัว์ ชาวบ้านสละเวลาและทนุทรพัย์ส่วนตวั ร่วมกนั 

วางแนวป้องกนัและการเฝ้าระวงัรอบผนืป่า ท�าป้อมยาม/จดุสกดั  

และเฝ้าเวรยามด้วยความเตม็ใจ และสร้างบนัทกึประวตัศิาสตร์ 

ในการร่วมกนัจบัโจรลกัลอบตดัไม้พะยงู โดยเรยีงแถวหน้ากระดาน 

เดนิปพูรมค้นหาผูบ้กุรกุ จดัให้มสีายข่าวภายในชมุชน สามารถ 

ดึงหน่วยราชการ เช่น กรมป่าไม้ กอ.รมน. เข้ามาร่วมท�างาน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างการยอมรับจาก 

หน่วยงานภายนอก จน กอ.รมน. ถงึกบัให้สมญานามว่า “หมูบ้่าน 

บางระจันสอง” เพื่อเชิดชูว่าเป็นวีรบุรุษรักษาผืนป่าของชุมชน  

โดยเฉพาะไม้พะยงูเอาไว้ได้อย่างเข้มแขง็

สภาพปัญหา

•	 ป่าชุมชนดงท�าเล-ดอนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งในพื้นที่ราบ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	 มีไม้เด่นที่เป็นพะยูง 
ซ่ึงขึ้นหนาแน่น	มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน	และเป็น 
ป่าต้นน�า้กลางทุง่กลุาร้องไห้	มลี�าห้วยไหลออกทัง้	4	ทศิ

•	 ช่วงปี	 2504 - 2525	 เป็นช่วงที่ทุนนิยมบุกดินแดนอีสาน	
ผืนป่าหลายแห่งในทุ่งกุลาร้องไห้ถูกถาง	แทนที่ด้วยพืช
เชงิเดีย่ว	เช่น	ปอ	มนัส�าปะหลงั	มะม่วงหมิพานต์	ยคูาลปิตสั

กระบวนการท�างาน

•	 ชุมชนรักษาป่าพะยูงผืนใหญ่ที่มีต้นพะยูงมากกว่าพันต้น	 
โดยถอืเป็นงานทีส่บืทอดมาตัง้แต่สมยับรรพชนจนกลายเป็น 
วัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า	80	ปี	

•	 ด้วยวสิยัทศัน์ของผูน้�าในอดตีทีเ่หน็ความส�าคญัและความ
สมัพนัธ์ของคนกบัป่า	จงึรกัษาพืน้ทีส่าธารณะไว้เป็นสมบตัิ
ส่วนรวม	ไม่จัดสรรเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	แต่กันไว้เป็นท�าเล 
เลีย้งสตัว์และเกบ็หาของป่า	ท�าให้บ้านหนองบัว่มป่ีาชมุชนกว่า 
1,200	ไร่	เรียกว่า	“ป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่”	อดุมด้วยพรรณไม้ 
หลากหลาย	รวมทั้งไม้พะยูงที่ตลาดนิยม	ให้ราคาสูง	

•	 ชาวบ้านสละเวลา	สละทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
เฝ้าเวรยามด้วยความเต็มใจ	และเคยสร้างประวัติศาสตร์ 
ในการร่วมกนัจับโจรลักลอบตดัไม้โดยใช้วธิเีดนิปพูรมค้นหา 
คนร้ายจนพบโดย	“ชุดคุม้ครองป่า”	ซ่ึงเป็นชาวบ้านจติอาสา 
ที่มีการแบ่งหน้าที่ความผิดชอบออกเป็น	3	กลุ่มคือ	กลุ่ม 
เวรยาม	กลุม่สายข่าว	และกลุม่พลาธกิาร	กติตศิพัท์การจบั 
คนร้ายได้	ท�าให้หน่วยงานทหารในพืน้ทีม่อบสมญานามให้ 
ด้วยความประทับใจว่า	“หมู่บ้านบางระจันสอง”

ชุมชนป่าดงทำาเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว  
ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชน 1,200 ไร่ (พืน้ที ่นสล.) 

ประชากร : 250 ครวัเรอืน จ�านวน 959 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายดวงจนัทร์ พาล�าโกน (ประธานกรรมการป่าชมุชนฯ) 

โทร. 09 9938 3899, 09 8684 0284 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559
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ชุมชนบ้านสาสบหก 
“ฮอมผญ๋าสาสบหก”  

สถานีปลูกคิด ปันสุข 

ที่บ้านสาสบหก

บ้ านสาสบหกเป็นชมุชนท่ีอยูบ่นท่ีราบ แต่ท่ีท�ากนิส่วนใหญ่

อยูบ่ริเวณเชงิเขา ท�าให้มีพืน้ท่ีจ�ากดั ชมุชนชาวละว้าแห่งนี้

มกีารดแูลป่ามาตัง้แต่ผูน้�ารุน่ก่อน  ๆ จนปัจจบุนั เพราะตระหนกัถงึ 

ความส�าคญัของป่าเกบ็น�า้ตัง้แต่ยคุท�าไร่ยาสบู แต่มกีารตดัไม้ 

ส่งโรงบ่มยาสบู น�าความรูจ้ากการอบรมมาปรบัใช้ในการบริหารจดัการ ออกกฎห้ามตดัไม้บริเวณป่าต้นน�า้ ท�าฝายชะลอน�า้ ท�าวจิยั 

กบั สกว. เพือ่ค้นหาตวัตนและรากเหง้า สามารถจัดท�าป่าชมุชนกว่า 400 ไร่ สร้างความเข้มแขง็โดยท�าฐานเรียนรู้เร่ืองอาชพีต่าง ๆ 

ที่อาศัยทุนและทรัพยากรที่มีจ�ากัดแต่เลี้ยงตัวเองได้ พัฒนาเป็นชุมชนโฮมสเตย์เพ่ือสร้างรายได้และเป็นช่องทางการเผยแพร่ 

แนวคดิการท�างาน 

สภาพปัญหา

•	 ชาวบ้านสาสบหกเคยมีอาชีพปลูกยาสูบ	 และมีการตั้ง 
โรงบ่มยาสบูซึง่ต้องใช้ฟืน	ชาวบ้านส่วนหนึง่จงึรบัจ้างตดัไม้ 
ในป่าเพือ่เป็นฟืนส่งเข้าโรงบ่ม	บางส่วนน�ามาสร้างบ้านเรือน	 
สมัยก่อนยงัไม่มกีารเฝ้าระวงัเรือ่งไฟ	จงึเกดิไฟไหม้ป่าทกุปี
เพราะเป็นป่าเตง็รงั	ไฟไหม้ต่อเนือ่งท�าให้น�า้ห้วยหกเริม่แห้ง	 
ประกอบกับต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นจนเหลือแต่ไม้ขนาดเล็ก	 
ส่งผลกระทบต่อการเกษตร	รายได้ลดลง	หนี้สินเพิ่ม

•	 การตัดถนนผ่านเนินเขาเพ่ือเชื่อมการคมนาคมไปยัง
อีกชุมชนหนึ่ง	 ท�าให้พ้ืนที่ผิวถนนถูกน�้าฝนชะล้างพัดพา
ตะกอนลงไปทบัถมในอ่างเกบ็น�า้ห้วยหก	ท�าให้อ่างตืน้เขนิ 
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เก็บน�้าได้น้อย	 ชุมชนไม่ได้แก้ปัญหาจนกระทั่งปี	 2547	 
เกิดน�้าป่าหลากท่วมหมู่บ้านจนได้รับความเสียหาย

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านร่วมท�างานวิจัยชุมชนเรื่อง	 “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสืบสานต�านานม่อนก๋องข้าว”	 ที่ได้รับการ 
สนับสนุนจาก	 สกว.	 ท�าให้ตระหนักถึงรากเหง้าของ 
บรรพชน	และเป็นจุดเริ่มต้นงานอนุรักษ์

•	 ปี	2538	ผู้น�าชุมชนเข้าอบรมในโครงการป่ารักน�้าตามแนว 
พระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 
ในรัชกาลที่	 9	 เมื่อกลับมาจึงน�าความรู ้ที่ได้มาปรับใช้	 
โดยจัดท�ากฎระเบียบการใช้ป่า	ปลูกไม้ตามหัวไร่ปลายนา 
เพื่อสร้างรายได้และเป็นไม้ใช้สอย	 ปลูกไม้สักในพื้นที ่
สาธารณะเพื่อใช้สอยส่วนรวม	

•	 ปี	 2548 - 2549	 ระดมก�าลังขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน�้า 
ห้วยหก	 และสร้างฝาย	 85	 ลูกในผืนป่า	 และสร้างฝาย 
ทุกเดือน	 เดือนละ	 2	 ครั้ง	 ปัจจุบันมีฝายกว่า	 4,700	 ลูก	 
สร้างความชุ่มชื้น	 ชะลอแรงน�้าจากที่สูง	 ป้องกันน�้าป่า 
ไหลหลากเข้าหมู่บ้าน	

•	 จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าในช่วง	 “100	 วันอันตราย”	 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์ - เมษายนของทุกปี

•	 ตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มี	12	กลุ่มหลัก	ท�างานเชื่อมโยงกัน
ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	และกลุ่มย่อยที่ท�างานตาม
ประสบการณ์ความช�านาญในรูปสถานีเรียนรู้	 เรียกว่า 
“สถานีปลูกคิด	 ปันสุข	 ฮอมผญ๋าสาสบหก”	 มีจุดเรียนรู้	 
7	สถานีที่กระจายอยู่ในหมู่บ้าน	

ชุมชนบ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำาปาง
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ที ่2,890 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ทรายค�า 

 และบางส่วนอยูใ่นเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดอยพระบาท ในจ�านวนนีเ้ป็นป่าชมุชน 

ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมป่าไม้ 470 ไร่ แต่ในทางปฏบิตั ิ

ชมุชนร่วมดแูลรกัษาพืน้ทีป่่าทัง้หมด 

ประชากร : 126 ครวัเรอืน จ�านวน 422 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายธงชยั งามสม (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่2)  

โทร. 08 9951 8821 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559
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กระบวนการท�างาน

•	 ช่วงปี	2538 - 2540	ตวัแทนบ้านนาหว้าเข้าร่วมประชมุและ
ศกึษาดงูานในพ้ืนทีต่่าง  ๆแต่ระยะทางไกลท�าให้มค่ีาใช้จ่าย
ในการเดนิทาง	แกนน�าชมุชนจงึตดัสนิใจน�าความรูก้ลบัมา
ประยกุต์ใช้ในบ้านตวัเอง

•	 ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อช่วยกัน
ป้องกนัไฟป่า	ก�าหนดแนวเขตป่าเพือ่ป้องกนัการรกุล�า้	

•	 ปี	 2552	 ร่วมท�างานวจิยัท้องถิน่กบัมลูนธิพิทิกัษ์ธรรมชาติ
เพือ่ชีวติ	โดยการสนบัสนนุจาก	สกว.	เป็นงานวจิยัเรือ่งการ
จัดการน�้าเพ่ือการเกษตรอันเนื่องจากภาวะขาดแคลนน�้า 
ในหน้าแล้ง	 ผลการวิจัยท�าให้เกิดแนวทางการวางแผน
บริหารจัดการแหล่งน�้า	 ต่อมาร่วมกับ	 อบต.ส�าโรง	 จัดท�า 
บ่อน�้าบนภูหินเหล็กไฟ	พื้นที่	 10	 ไร่	 เพ่ือเป็นอ่างเก็บน�้า 
ส�าหรับบริโภคอปุโภคให้พอใช้ได้ทัง้ปี	

•	 ตัง้คณะกรรมการป่าและข้ึนทะเบยีนป่าชุมชนภหูนิเหลก็ไฟ	
•	 ใช้ภมิูปัญญาพืน้บ้านในงานอนรัุกษ์	 โดยสร้างฐานไม้คะล�า	 

(ไม้ต้องห้าม)	ซ่ึงเป็น	1	ใน	6	ฐานการเรียนรู้เพือ่เยาวชน

ชุมชนบ้านนาหว้า ต.สำาโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชนภหิูนเหลก็ไฟ 2,368 ไร่  

อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงภหูล่น 

ประชากร : 221 ครวัเรอืน จ�านวน 1,027 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายเตยีง ภงูอก  

(ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่3 และประธานกรรมการป่าชมุชนฯ)  

โทร. 09 7292 3538 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559

บ้ านนาหว้าเป็นชมุชนชาวกยูทีเ่ข้าไปบกุเบกิป่าภหูนิเหลก็ไฟ 

เมื่อร้อยปีก่อน ต่อมาเมื่อมีการสัมปทานป่า ผู้คนจาก 

ถิน่ต่าง ๆ จึงอพยพเข้ามาหลายระลอก ป่าถกูใช้ประโยชน์อย่าง 

ขาดการดแูล เกดิไฟไหม้ตดิต่อกันยาวนาน จนชาวบ้านรวมพลงั 

กนัผ่าทางตันหลงัจากทีผู่น้�ามโีอกาสออกไปศกึษาดงูานกลบัมา  

อาศัยความกลมเกลียวและการท�างานแบบทีมเวิร์ค เป็นพลัง 

ความสามัคคีที่ท�าให้ชุมชนบ้านนาหว้าสามารถจัดการเร่ืองไฟ 

ในป่าภหูนิเหลก็ไฟได้ สร้างกฎกตกิาทีย่อมรบัร่วมกัน ได้รับการ 

หนนุเสรมิจากหน่วยงานภาครฐั น�าความรูใ้นการบรหิารจดัการ 

มาผนวกกบัภมูปัิญญาพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างกระบวนการดแูลรักษา 

ป่าเกือบสองพันไร่เพื่อสืบสานความเชื่อดั้งเดิมของบรรพชน  

ให้เยาวชนเรยีนรูเ้รือ่งไม้ต้องห้าม (ตดั) แบ่งกลุม่ประเภทต้นไม้ 

เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่า และร่วมสร้าง 

เครอืข่ายป่าดงภหูล่น เพือ่ช่วยฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ของ 11 หมูบ้่าน 

ใน อ.โพธิไ์ทร

สภาพปัญหา

•	 ในยคุทีย่งัไม่มีพืชเศรษฐกจิ	ชาวบ้านนาหว้าจะปลกูข้าวไร่
ที่เรียกว่าการสักหลุม	ต่อมาเมื่อมีชาวไทย - ลาวเข้ามาอยู ่
มากขึน้	กม็กีารขยายพ้ืนทีท่�ากนิ

•	 ปี	 2528 - 2532	มีการเปิดสัมปทานไม้ทั้งบริเวณเนินเขา 
ด้านบนและทีลุ่ม่รอบชมุชน	ชาวบ้านส่วนหนึง่รบัจ้างท�าไม้	 
หลงัจากการประกาศยกเลกิสมัปทาน	ป่ามสีภาพเส่ือมโทรม	 
เกดิไฟไหม้ต่อเนือ่งจากการเผาซากไร่ลามขึน้ไป

ชุมชนบ้านนาหว้า
ฟื้นป่าและน�้า สืบสานวัฒนธรรม

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9
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ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนล�าปาว ท�าให้มีผู ้อพยพ 

เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน ต.อุทัยสวรรค์ตั้งแต่ปี 2493 ผู้คน 

ทีโ่ยกย้ายมาจากหลากหลายเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม เรียกกนัว่า 

“ไทครวัอสีาน” โดยมพ้ืีนทีส่าธารณประโยชน์และท�าเลเลีย้งสัตว์ 

2,500 ไร่ เรียกว่า “บ๊ะออนซอน” กฎเกณฑ์การใช้ประโยชน ์

ไม่ได้ตราไว้เป็นหนังสือแต่ยึดถือกันมารุ ่นต่อรุ่น ต่อมามี 

กลุ่มอิทธิพลเข้ามายึดครองบ๊ะออนซอน จัดสรรท่ีดินแบ่งขาย  

ขบัไล่คนทีอ่ยูก่่อนออกไป มกีารด�าเนนิคด ี แต่ชุมชนแพ้ เพราะ 

ผู ้จัดสรรที่ดินมีเอกสารสิทธิ ชุมชนยังสู ้ต่อด้วยการเจรจา 

อกีนานหลายปี รวมทัง้การเสยีสละของผูน้�าเป็นตวัอย่างในการน�า

พืน้ทีท่ัง้หมดกลบัคนืมาท�าเป็นพ้ืนทีส่าธารณะ และเพือ่ป้องกนั

ปัญหาการบุกรุกซ�้าจึงผลักดันให้ป่าผืนนี้เข้าสู่โครงการตาม 

พระราชเสาวนีย์ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ  

ในรชักาลที ่9 สร้างเกราะคุม้กันป่า โดยจัดท�าธรรมนูญประชาชน 

คนต�าบลอุทัยสวรรค์ ก�าหนดบทบาทชุมชนและโรงเรียนให้มี 

ส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม การศกึษา และสขุภาวะชมุชน 

หมายเหต ุ : บ๊ะออนซอน หมายถงึ บรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งหนิ มคีวาม

สวยงาม น่าชืน่ชม

สภาพปัญหา

•	 ผลกระทบจากการสร้างเขือ่นล�าปาว	ท�าให้มีผู้อพยพเข้ามา 
ตั้งถิ่นฐานใน	ต.อุทัยสวรรค์ต้ังแต่ปี	 2493	และกันพื้นที	่ 
2,500	ไร่ไว้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์	

•	 ปี	 2507	 กลุ ่มอิทธิพลจากภายนอกเข้ามายึดครอง 
บ๊ะออนซอน	 จัดสรรที่แบ่งขายให้คนทั่วไป	 และขับไล ่
ชาวบ้านทีอ่ยูก่่อนให้ออกไป

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านที่ถูกขับไล่รวมตัวกันทวงคืนผืนป่า	 โดยมีนาย 
หนูจันทร์	 โยคานิตย์	 ชาวบ้านห้วยนาหลวง	 เป็นแกนน�า 
ท�าเรื่องถึงชั้นศาล	แต่แพ้คดี	 เพราะอีกฝ่ายมีเอกสารสิทธิ	 
ที่ดินถูกทยอยขายในแต่ละปี	 แต่ชาวบ้านไม่ยอมแพ้	 
ใช้เวลาเจรจานานเป็นสบิปี

•	 ผู้มีอิทธิพลท้าทายว่าหากนายหนูจันทร์เก่งพอที่จะเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านได้ก็จะคืนป่าให้ดูแล	นายหนูจันทร์ลงสมัคร 
และได้รบัการเลอืกตัง้เป็นผูใ้หญ่บ้าน	หมูท่ี	่ 6	 ในปี	 2522	 
ผู้มีอิทธิพลคืนป่าที่เหลือจากการจัดสรรขายจ�านวนกว่า 
พนัไร่	แต่ขอเกบ็ไว้	45	ไร่	เพราะเป็นส่วนทีบ่อกขายไปแล้ว

•	 ปี	 2530  -  2539	 มีการขอคืนพื้นที่อื่น  ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
ผ่านการเจรจาของกลุม่ผูน้�าแต่ละหมูบ้่าน	 จนสามารถคนื 
พืน้ทีป่่าบ๊ะออนซอนได้ทัง้หมด	2,375	ไร่	

•	 เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก	 ผู ้น�าชุมชนผลักดันให้ป่า 
บ๊ะออนซอนเข้าสู่โครงการตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จ 
พระนางเจ้าสริกิติิ	์ พระบรมราชนินีาถ	 ในรชักาลที	่ 9	และ 
ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ใน 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 6	 รอบ	 
5	ธันวาคม	2542	(พ.ศ. 2542 - 2544)	

•	 ชุมชนจัดท�าธรรมนูญประชาชนคนต�าบลอุทัยสวรรค์	 ซึ่ง 
ในหมวดที่	 4	 และ	 5	 ก�าหนดบทบาทของชุมชนและ 
โรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน”  
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำาภู 
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าบ๊ะออนซอน 2,375 ไร่ (นสล.)  

อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาหนองเรอื 

ประชากร : ต.อทุยัสวรรค์ ม ี12 หมูบ้่าน ประชากร 1,623 ครวัเรอืน 

จ�านวน 6,463 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายดนยัโชค บญุโสม (นายก อบต.อทุยัสวรรค์)  

โทร. 08 9278 6150 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559 
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ชุมชนตะโหมด 

แบบอย่างการท�างานอย่างสมานฉันท์

ชุ มชนต�าบลตะโหมดเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในลุ่มน�้าทะเลสาบ

สงขลา มทีัง้ผูน้บัถือศาสนาพุทธและอิสลามทีอ่ยูร่่วมกนั

แบบเครอืญาต ิ ร่วมฟันฝ่าปัญหาตัง้แต่ยคุสมัปทานป่า วกิฤติ

ภยัธรรมชาติ ความขดัแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมอืง จนถงึ

วิกฤติที่เกิดจากนโยบายภาครัฐ ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียน

สร้างยุทธศาสตร์การท�างานด้วยหลักการท�างาน 3 สถาบัน  

คือ สถาบันวัดพุทธศาสนา แกนหลักที่ชาวบ้านเคารพนับถือ  

มบีทบาทต่อเนือ่งกนัมานาน สถาบนัมสัยดิ สถาบนัวฒันธรรม 

ทีเ่ป็นหวัใจของชาวมสุลมิ และสถาบนัสภาลานวดัตะโหมด สร้าง 

ทีมเวิร์คโดยมีสภาลานวัดตะโหมดเป็นศูนย์กลางในการระดม 

ความคดิ ผ่าทางตนัปัญหาราคายางพาราตกต�า่ อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้  

จัดการปัญหาเรื่องที่ดินเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างรูปแบบ 

ให้มกีารใช้ประโยชน์สงูสดุ

สภาพปัญหา

•	 ระหว่างปี	2484 - 2489	เป็นช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	2	มีการ
ตัดถนนสายยุทธศาสตร์	 (สายพัทลุง - หาดใหญ่)	 ที่มีการ
โค่นต้นไม้จ�านวนมาก	และมชีาวบ้านเข้ามาบุกเบิกการปลูก
ยางพารา	และปี	2505	ชมุชนได้รบัผลกระทบจากวาตภยั
แหลมตะลมุพกุ	

•	 การสัมปทานท�าไม้	 เป็นช่วงการล�าเลียงไม้ออกจากป่า 
ครัง้ใหญ่	และเป็นช่วงเวลาเดยีวกบัที	่พคท.	เข้ามาเคลือ่นไหว	 
เกดิการปะทะกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีใ่ช้ความรนุแรง	 เพราะสงสัย 
ว่าชาวบ้านเป็นฝ่าย	พคท.

•	 มีการประกาศพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 ชุมชนร่วม 
พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพ่ือ 
ขอออกเอกสารสทิธ	ิน.ส.	3	ก.	

•	 ปี	2525 - 2527	รฐัประกาศให้สทิธแิก่ราษฎรทีบุ่กเบกิพืน้ที่
ป่าหรอืพืน้ทีส่าธารณะ	 โดยออกเอกสารสทิธทิ�ากนิ	 (สทก.)	
รายละไม่เกนิ	15	ไร่	แต่ในขณะนัน้ยางพาราราคาด	ีจึงเกดิ
การรกุล�า้ไปถงึบรเิวณป่าต้นน�า้เขาบรรทดั

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2539	ชุมชนทบทวนปัญหา	และรวมพลังหาทางแก้ไข	 
เชิญผู้รู ้จากสาขาอาชีพต่าง  ๆ  มาหารือกันเดือนละครั้ง	 

ใช้วดัตะโหมดเป็นศนูย์กลางการท�างาน	พระครูอทิุตกจิจาทร	
เจ้าอาวาสวดัตะโหมดในขณะนัน้	 เป็นประธานการประชมุ	
เรียกกจิกรรมนีว่้า	“สภาลานวดัตะโหมด”	

•	 จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ป่าพรุโต๊ะแดง	และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ 
จังหวดันราธิวาส	ในปี	2543	เกดิเป็นแรงบนัดาลใจกลบัมา 
สร้างงานอนุรักษ์	 โดยการจัดตั้งป่าชุมชนเขาหัวช้างพื้นที	่
2,032	ไร่

•	 มีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	 (ธนาคารน�้า)	 จัดการปัญหา 
เร่ืองที่ดินเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างรูปแบบให้มีการ 
ใช้ประโยชน์สูงสุด	

•	 ท�างานด้วยหลัก	3	สถาบนั	คอื	 (1)	สถาบนัวดัพทุธศาสนา	 
มีบทบาทต่อเนือ่งกนัมานาน	(2)	สถาบนัมัสยดิ	ศนูย์รวมใจ 
ชาวมุสลิม	 (3)	สถาบันสภาลานวัดตะโหมด	ซึ่งเป็นกลไก 
การแก้ไขปัญหามาถงึ	30	ปี	และเป็นศนูย์กลางสร้างปัญญา	 
แก้ไขความขัดแย้ง

ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พืน้ทีป่่า 48,482 ไร่ และป่าชมุชนเขาหวัช้าง 

 (ขึน้ทะเบยีนในชือ่ป่าชมุชนบ้านป่าพงศ์) พ้ืนที ่2,032 ไร่  

อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตนีป่า ป่าเขาหลกัไก่ 

และป่าเขาพระ 

ประชากร : ต.ตะโหมดม ี12 หมูบ้่าน ประชากร 2,685 ครวัเรอืน  

จ�านวน 9,420 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายสมเกยีรต ิบญัชาพฒันศกัดา (กรรมการสภาลานวัดตะโหมด) 

โทร. 08 6834 0816 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9
ชุมชน
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ชุมชนบ้านเขาวัง
อยู่อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน 

ในภาวะโลกร้อน

•	 ดินเลื่อน	 ดินถล่มรุนแรงในปี	 2531	 แหล่งน�้าปนเปื้อน 
สารเคมีท�าให้สัตว์น�้าหลายชนิดสูญพันธุ์	 เกิดการระบาด 
ของโรคและแมลงศัตรูพืช	 และปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ 
ทางเดนิหายใจ	โรคผิวหนงั	

•	 ปี	 2548	 ชาวบ้านเปิดเวทีเพื่อหาทางแก้ไข	มีคนรุ่นใหม่
รวมตวักนัเป็นกลุม่อนรุกัษ์บ้านเขาวงั	 เพือ่ท�ากจิกรรมฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม	 และเข้ามาเป็นเร่ียวแรงในการผลักดันให้ 
ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิธีท�าเกษตร	 ส่งเสริมการปลูกไม้ 
หลากหลายชนดิแทนสวนยางพาราทีห่มดอาย	ุควบคูไ่ปกบั 
การท�างานด้านส่ิงแวดล้อม	

•	 สถานการณ์ภัยพิบัติท�าให้ชาวบ้านตื่นตัว	 เตรียมพร้อม 
เพ่ือตั้งรับและเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอกด้วยระบบการ 
ส่ือสารจากภเูขาลงไปจนถงึปากแม่น�า้

ชุมชนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนทีร่วม 1,175 ไร่ แบ่งเป็นป่ารมิห้วย รมิคลอง หวัสวน  

473 ไร่ และป่าชมุชนบ้านเขาวงั 702 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาหลวง 

ประชากร : บ้านเขาวงัเป็นหย่อมบ้านในชมุชนบ้านครีใีหม่  

มปีระชากร 101 ครวัเรอืน จ�านวน 480 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายทวผีล บญุพล (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่12)  

โทร. 08 1089 2000 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 17 ปี 2558 - 2559

บ้านเขาวังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีพื้นฐานจากชาวประมง  

แต่สามารถปรบัตัวได้อย่างดี เมือ่อพยพข้ึนไปอยูบ่นภเูขา 

ในพืน้ทีต้่นน�า้ทีโ่ดดเดีย่ว การคมนาคมเข้าถงึยากล�าบาก ชาวบ้าน 

เรียนรู้การอยู่แบบสวนสมรม เมื่อกระแสยางพาราเป็นท่ีนิยม 

กป็รบัสวนสมรมเป็นสวนยางพารา เมือ่ประสบปัญหาราคายาง

ตกต�า่ ชมุชนกป็รบัตวัอกีครัง้โดยการฟ้ืนสวนสมรม และปลกู 

ไม้ร่วมยาง ฟื้นป่าต้นน�้ารับมือกับความแห้งแล้ง พายุฝนชุก  

ดินพังทลาย ภัยพิบัติ เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกด้วยระบบ 

การสื่อสารจากภูเขาลงไปจนถึงปากแม่น�้า เป็นแบบอย่างของ 

การบรหิารจดัการป่าในพ้ืนทีส่งูของภาคใต้ และเป็นกรณศีกึษา 

เรื่องความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรให้อยู่รอด 

ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของอากาศทีเ่กิดจากภาวะโลกร้อน

สภาพปัญหา

•	 ในยคุแรกเริม่ชาวบ้านยงัชพีด้วยสวนสมรม	ต่อมาปรับเปล่ียน 
การปลกูยางพารา	มกีารใช้สารเคมทีีเ่ข้มข้น	 ส่งผลกระทบ 
ต่อดนิและน�า้	รวมทัง้ปัญหาสขุภาพของเกษตรกร

•	 เผชญิกบัปัญหาภัยพิบัติในฤดูฝน	ดินพังทลาย

กระบวนการท�างาน

•	 ปลายทศวรรษ	2520	เป็นต้นมา	กระแสพืชยางพาราแทรก
เข้าไปแทนที่สวนสมรม	 เกษตรกรตัดต้นไม้เดิม	ปรับพื้นที่ 
โล่งเตียนเพื่อความสะดวกในการเข้าไปดูแลสวนยาง	 ใช้ 
สารเคมเีข้มข้นเพือ่เร่งผลผลติ	ใช้ยาปราบศตัรูพืชในสวนผลไม้	 
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�า้	และเกดิปัญหาหน้าดนิชะล้าง	

117ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

•	 ก�าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนและขอบเขตพ้ืนที่ในชุมชน
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์	

•	 ก�าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 จัดระบบพื้นที่
การท�าไร่หมุนเวียน	พื้นที่ใช้สอย	พื้นที่ป่าชุมชน	พร้อมทั้ง 
มาตรการลงโทษผู ้ฝ่าฝืน	 จัดท�าพื้นที่ข ้อมูลรายแปลง	 
และแนวเขตระหว่างพืน้ทีช่มุชนใกล้เคยีง	เพือ่ปกป้องสทิธ	ิ 
และสืบทอด

•	 การจัดการป่าชุมชนมรีากฐานมาจากจารีตประเพณดีัง้เดมิ
ในการดูแลรักษาป่าของชุมชน	 เช่น	 เขตป่าอนุรักษ์	 เป็น
บริเวณเดียวกบับริเวณทีช่าวบ้านเช่ือว่ามีผีแรง	จะไม่แผ้วถาง 
การใช้ไม้ในเขตป่าชมุชนมรีะบบความเชือ่ดัง้เดมิก�ากบัอยู่	

•	 บรหิารจดัการน�า้โดยการสร้างฝายแบบผสมผสาน	ประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อส�ารวจพิกัดแหล่งน�้า
และฝาย	เพื่อบริหารน�้าต้นทุน	

สัมปทานยุติ พื้นที่ชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งในเขตอุทยาน 

แห่งชาติศรีลานนา ตามมาด้วยนโยบายย้ายคนออกจากป่า  

ชาวบ้านเข้าร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ ต่อมา 

มมีตคิณะรฐัมนตรใีห้ชมุชนลงทะเบยีนแจ้งสทิธทิ�ากนิ การเข้าร่วม 

เคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรภาคประชาชนส่งผลให้ผู้น�าชุมชน 

มปีระสบการณ์ในการพฒันารปูแบบการจดัการป่า โดยเชือ่มโยง 

กบัความเช่ือดัง้เดมิ ประสานภาคภีายนอกเพ่ือจดัการแหล่งน�า้  

ป้องกนัการกดัเซาะตลิง่รมิน�า้ป๋าม สร้างฝายภมูปัิญญาผสมฝาย

เทคนคิใหม่ สร้างระบบเกษตรน�า้หยดเพ่ือส่งเสรมิการปลกูพชืท่ี 

ใช้น�า้น้อย เป็นการปรบัตวัในภาวะอากาศเปลีย่น กว่า 30 ปีทีช่มุชน

เลอืกวธิ ี“หนัหน้าเข้าหากัน” ร่วมท�างานกับภาครฐั เพ่ือพสูิจน์ว่า

ชมุชนในเขตอนรุกัษ์มศีกัยภาพในการอยูร่่วมกบัป่าได้อย่างยัง่ยนื

สภาพปัญหา

•	 บ้านป่าตึงงามผ่านการสัมปทานไม้มาแล้ว	 4	ครั้ง	 ตั้งแต ่
ยคุสงครามโลกครัง้ทีส่องจนถงึปี	2512	แต่ละยคุมชีาวบ้าน 
เข้ามารับจ้างตัดไม้	

•	 ต่อมามีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา	 ซึ่ง 
ครอบคลุมพื้นที่หมู ่บ้านด้วย	 ผู ้น�าชุมชนไม่ได้คัดค้าน 
เพราะเหน็ว่าการประกาศเขตอนรุกัษ์น่าจะเป็นการป้องกนั 
การตัดไม้	 โดยไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย
และท�ากิน	

•	 ปี	 2538	 รัฐมีนโยบายอพยพชุมชนออกจากพื้นที่อนุรักษ์
และพื้นที่ต้นน�้า

กระบวนการท�างาน

•	 ชาวบ้านศึกษานโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต	และ
ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ	(คกน.)	จนมีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่	 30	มิถุนายน	พ.ศ.	 2541	 ให้ชุมชนใน 
พื้นที่ดังกล่าวลงทะเบียนแจ้งสิทธิท�ากิน	

•	 กลไกบรหิารจัดการป่าม	ี2	แบบ	คือ	ผ่านผูน้�าทีเ่ป็นทางการ	
และแบบดั้งเดิม	ผ่าน	“ฮี่โข่”	เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ

บ้านป่าตึงงามเป ็นชุมชน 

ปกาเกอะญอที่บอบช�้าจาก 

การสัมปทานไม้ถึง 4 ครั้ง เมื่อ 

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม 
พลิกวิกฤติด้วยการเรียนรู้และการจัดการร่วม

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนทีช่มุชน 2,143 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนทีอ่ยูอ่าศยั 96 แปลง 

(106.25 ไร่) นาทีลุ่ม่ 89 แปลง (443.35 ไร่) ไร่ถาวร 116 แปลง (868.75 ไร่)  

ไร่หมนุเวยีน 20 แปลง (193.75 ไร่) สวนไม้ยนืต้น 67 แปลง (443.75 ไร่)  

ป่าชมุชน 3,000 ไร่ และป่าอนรุกัษ์ 13,150 ไร่ 

ประชากร : 117 ครวัเรอืน จ�านวน 508 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายเศรษฐ ีพะโย (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่14)  

โทร. 08 6173 0790 
รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

ชุมชน
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ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
“กระบวนการชุมชนธรรมชาติศึกษา”  

ต�าราสร้าง “คนเปลี่ยนโลก”

บ้ านห้วยเดื่อเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ 

ทัง้ปกาเกอะญอ ลาหู ่ลซี ูและคนดัง้เดมิทีค่าดว่าน่าจะเป็นละว้า 

ชาวบ้านเคยยึดอาชีพรับจ้างตัดไม้ในยุคสัมปทาน หาของป่า 

ล่าสัตว์โดยไม่มีหลักในการดูแลรักษา และแทบไม่มีหน่วยงาน 

จากภายนอกเข้าไปให้ความรู้และช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน 

เปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากพระนิพนธ์  

สนัตจติโต ทีเ่ดนิธดุงค์ผ่านมาเห็นสภาพชมุชนและสิง่แวดล้อม  

ผลักดันให้เกิดการทบทวนตัวเอง สร้างกระบวนการแก้ปัญหา  

เน้นการฟ้ืนคน ฟ้ืนป่า ทีเ่รยีกว่า “กระบวนการชมุชนธรรมชาติ 

ศกึษา” ผ่าน 6 ฐานการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงศลีธรรม สัมมาอาชวีะ  

การอนุรักษ์ การออม การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

อตัลกัษณ์ของแต่ละชนเผ่า รวมทัง้สขุอนามยั ส่งผลให้ชาวบ้าน 

หนัมาปรบัระบบการเกษตรทีเ่น้นการพึง่ตนเอง ร่วมกนัฟ้ืนป่าต้นน�า้  

และขยายงานอนรุกัษ์ออกไปยังหมูบ้่านใกล้เคยีง

สภาพปัญหา

•	 ปี	 2524	มีการสัมปทานไม้กระยาเลยในพื้นที่	 ชาวบ้าน 
รบัจ้างตดัไม้และแปรรปูไม้	ชาวบ้านใช้ป่าโดยไม่มกีารรกัษา	 
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมาจากหลายชนเผ่า

•	 ปี	 2552	พระนิพนธ์	 สันตจิตโต	 เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรม	 
ณ	พระธาตุดอยหินล้อม	ซึ่งเป็นวัดร้างกลางป่า	เห็นสภาพ 
ชุมชนที่ขาดโอกาสเรียนรู้	 ไม่มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 
อย่างจรงิจงั	ชาวบ้านตดัไม้และรบัจ้างท�าไม้จากคนภายนอก	 
และรับจ้างบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือท�าสวนส้ม	 จนสภาพป่า 
เสื่อมโทรม	บางคนติดยาเสพติดและติดสุรา

ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ 4,800 ไร่ แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 150 ไร่ 

นาข้าว 100 ไร่ พืน้ทีท่�าไร่และสวน 2,250 ไร่ ป่าอนรุกัษ์/ป่าศกัดิส์ทิธิ ์700 ไร่ 

ป่าอนรุกัษ์ต้นน�า้ล�าธาร 1,600 ไร่ ทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย และป่าคุม้ครองในเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 

ประชากร : 120 ครวัเรอืน จ�านวน 369 คน 

ผูป้ระสานงาน : พระนพินธ์ สนัตจติโต (เจ้าอาวาสวดัพระธาตหุนิล้อม) 

 โทร. 09 3304 0861 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

กระบวนการท�างาน

•	 พระนิพนธ์เริ่มจากการหาทางให้ชาวบ้านเลิกส่ิงเสพติด 
โดยโน้มน้าวใจด้วยธรรมเทศนา	 ชักชวนให้ชาวบ้านมา 
ช่วยกันบูรณะวัดร้างบริเวณพระธาตุหินล้อมเพื่อเป็น 
สถานปฏิบัติธรรม	เก็บรวบรวมเศษไม้ที่กระจัดกระจายใน
ป่ารอบหมูบ้่านมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม	แล้วให้
ค่าตอบแทนเป็นค่าแรง	และประสานกับเจ้าหน้าที่อนามัย
ต�าบลมาช่วยเรื่องการบ�าบัดการติดยาบ้าและสุรา

•	 พระนิพนธ์ฟื ้นคน	 ฟื ้นธรรมชาติด้วยวิธีการที่เรียกว่า	
“กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา”	 โดยสร้างฐานเรียนรู้	 
6	ฐานคอื	ฐานการเรียนรู้บนหลักการท�าด	ีฐานสมัมาอาชวีะ	
ฐานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ฐาน 
การออม	 ฐานการสืบสานวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ซึ่งเป็น 
อัตลักษณ์ของชนเผ่า	และฐานสุขอนามัย

•	 เพียงปีเดียว	 สามารถช่วยให้ชาวบ้านเลิกดื่ม	 เลิกเสพยา	 
ได้บางส่วน	มีผู้เลื่อมใสเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกวันพระและ 
วนัส�าคญัทางศาสนา	เม่ือชาวบ้านศรัทธาพระนพินธ์มากขึน้	 
เกดิความขดัแย้งกบักลุม่ทนุทีจ้่างชาวบ้านตัดไม้	และแกนน�า 
ชุมชนบางคนที่รู ้สึกว่าสูญเสียอ�านาจและการครอบง�า 
ชาวบ้าน	จึงวางแผนข่มขู่	 เผาป่าใกล ้ๆ สถานปฏิบัติธรรม	 
ใส่ร้ายพระนพินธ์ว่ามพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม	แต่พระนพินธ์
ยนืหยดัความถกูต้องและต่อสูด้้วยความสงบเป็นเวลากว่า	 
3	ปี	 จนเหตุการณ์สงบ	 มีชาวบ้านเข้ามาเป็นพุทธมามกะ 
ร้อยละ	 30	 ของประชากร	 และมีกิจกรรมฟื้นป่า  - ฟื้นคน
อย่างต่อเนื่อง

ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
“กระบวนการชุมชนธรรมชาติศึกษา” 

ต�า
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ชุมชนบ้านเด่นวัว
แบบอย่างความร่วมมือในชุมชนต่างวัฒนธรรม

•	 ผู้น�ารุ่นต่อมากระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมฟื้นป่า	แต่ขาดกลไก
การท�างานที่เป็นระบบ

กระบวนการท�างาน

•	 จนมาถึงยุคผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน	 (นางประพิศ	 รักยิ้ม)	 
ยงัคงสานต่องานอนรัุกษ์	และเน้นการส่งเสริมอาชพีเพือ่ให้ 
ชาวบ้านมีรายได้	 และลดการพ่ึงพาป่า	 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ	 
8	กลุ่ม	ครอบคลุม	10	คุ้มบ้าน	

•	 จัดท�าศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดินและปุ๋ย	 ศูนย์ 
การเรียนรู้หมอดินเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก	และศูนย์ 
การเรียนรู้ตัด	 ต่อ	 ทาบกิ่ง	 โดยเกษตรอ�าเภอเป็นพี่เล้ียง	 
โดยสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้

•	 เปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทในการประชาคมหมู่บ้าน	 
เพื่อเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับที่ประชุม	 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์	 ทั้งการท�าฝายชะลอน�้า	 
ปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่สาธารณะ	การท�าการเกษตรตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ 48 ไร่ และป่าชมุชนบ้านเด่นววั  

577 ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาประดาง-วงัเจ้า (บนพ้ืนทีเ่ขากระเปาะ) 

ประชากร : 278 ครวัเรอืน จ�านวน 1,119 คน 

ผูป้ระสานงาน : นางประพศิ รกัยิม้ (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่4) 

 โทร. 08 7845 4659 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

ส.ป.ก.	 4-01	 แต่ยังมีการ 
สัมปทานของ	ออป.	และการ 
ลักลอบตัดไม้ของผู้มีอิทธิพล

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว120

บ้านเด่นวัวเป็นชุมชนที่รวม

ผู ้คนจากหลากหลายถิ่น 

ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และ 

ภาคกลาง เข้ามาท�างานสร้าง

ทางหลวงชนบทตั้งแต่ปี 2516 

แล้วลงหลักปักฐานที่นี่ เมื่อจบ

โครงการ รับจ้างการท�าสัมปทานในเวลาต่อมา เผาถ่านและ 

เข้ามาท�ากนิในผนืป่าทีช่กัลากไม้แล้วเสรจ็ ต่อมามผีูค้นโยกย้าย 

เข้ามาเพิม่จึงเกดิผลกระทบต่อแหล่งน�า้ ป่ากลายเป็นเขาหวัโล้น  

เมือ่มกีารประกาศให้พืน้ทีบ้่านเด่นววัเป็นเขต ส.ป.ก. 4-01 ชมุชน 

จงึรวมเป็นกลุม่อนรุกัษ์ กันพ้ืนทีส่่วนกลางไว้ร้อยละ 20 เพือ่ท�า

ป่าชมุชน บ้านเด่นวัวจงึเป็นต้นแบบของชมุชนในเขตปฏริปูทีด่นิ  

ในด้านการบรหิารจัดการทีท่�ากนิและการใช้ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 

การสร้างกจิกรรมทัง้ด้านอนรุกัษ์และด้านการพัฒนาชมุชนให้มี

ความเข้มแขง็ สามารถสร้างการมส่ีวนร่วมของผูค้นต่างถิน่ฐาน

ต่างวัฒนธรรม ให้มาร่วมกันรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ได้อย่างยัง่ยนื

สภาพปัญหา

•	 ปี	2516 - 2520	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	(ออป.)	เข้ามา 
ท�าสัมปทานตัดไม้	 มีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเข้ามา 
รบัจ้างและบุกรกุป่าเพ่ือตัดไม้สร้างบ้าน	เผาถ่าน	และท�าไร่ 
เลื่อนลอย	ต่อมามีผู้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มทั้งจากภาคอีสาน	
ภาคเหนือ	และภาคกลาง	

•	 ปี	 2521	ประกาศต้ังหมู่บ้านเด่นวัว	 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก	
เสนอเรื่องต่อ	 รมต.เกษตรและสหกรณ์	 เพ่ือขอสิทธิใน 
ที่ท�ากิน	 เนื่องจากพื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ 
ต่อมารัฐบาลประกาศให้พ้ืนที่ชุมชนบ้านเด่นวัวเป็นเขต 

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1
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ชุมชน
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สมาคมคืนรากแก้วสู ่ดินเป็นแบบอย่างความส�าเร็จของ 

การท�างานเชิงบูรณาการที่เกิดจากการรวมกลุ ่มของ 

สมาชิกหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เกิดการบ่มเพาะใจคนที่มี

ความคดิเดยีวกันทีต้่องการฟ้ืนระบบนเิวศเมอืงผลไม้ ใช้แนวคดิ

การสร้างรากแก้วเพื่อส่งผลต่อการรักษาดินให้มีความชุ่มชื้น 

ใช้กระบวนการท�างานด้วยกิจกรรมที่เกิดพลังเรียนรู้ สร้าง 

“ต้นแบบ” ให้เกิดในแขนงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

และขยายผล “ตัวคูณ” ผลิตสื่อหลักสูตรสิ่งแวดล้อมให้แก่

โรงเรยีนเพือ่สร้างเยาวชน ยกระดบัการท�างานร่วมกบั จ.จนัทบุรี 

ในการวางนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนภาคประชาชน 

ร่วมวพิากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 10  

สมาคมคนืรากแก้วสูด่นินบัเป็นแบบอย่างการท�างาน “เครือข่าย”  

ทีส่ามารถพลกิกระบวนทศัน์ของคนเมอืงจันท์

สภาพปัญหา

•	 จ.จันทบุรีเคยได้ชื่อว่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์	 แต่จุดเปล่ียน 
ครั้งใหญ่เกิดขึ้นราวปี	2512 - 2513	เมื่อมีการตัดถนนจาก 
จันทบุรไีปเชือ่มกบั	จ.ปราจนีบรุ	ี(จ.สระแก้ว - ปัจจบุนั)	เพือ่ 
เชื่อมต่อไปสู่ภาคอีสาน	(ทางหลวงสาย	317)	ท�าให้มีผู้คน 
อพยพเข้ามาอยู่ในจันทบุรีมากขึ้น	

•	 พื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนไปเป็นสวนผลไม้	ท�าไร่	ส่วนป่าชายเลน 
ถูกบุกรุกท�าลายเพื่อเลี้ยงกุ ้งกุลาด�าตั้งแต่ปี	 2530	 จน 
ผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์เหลือน้อยลง

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2539	คนเมืองจันท์กลุ่มหนึ่งที่มาจากหลายอาชีพและ
สถานะทางสงัคม	ทัง้ภาคธรุกจิ	ภาครฐั	และภาคประชาชน	 
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด	 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา	 
2	แนวทางคือ	ปกป้องผืนป่าเดิมให้คงอยู่	ไม่ให้ถูกท�าลาย 
มากกว่านี้	 และฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้คืนความอุดม
สมบูรณ์	แต่ใช้เวลานาน	ทุนสูง	 จึงน�ามาสู่แนวทางที่สาม	
คือการปลูกไม้ยืนต้นท้องถิ่น	 หรือไม้ป่าท่ีมีรากแก้ว	 โดย 
ปลูกในที่ดินของตนเอง	 ปลูกเป็นกลุ่ม	 เป็นแปลง	 หรือ 
ปลูกแซมในสวนยางพารา	 สวนผลไม้	 ปลูกรอบที่ดิน	 

สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน 

ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี 
(ส�านกังานสาขา) โรงเรยีนวดับางสระเก้า ต.บางสระเก้า 

อ.แหลมสงิห์ จ.จนัทบรุี 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : มเีครอืข่ายรวม 6 อ�าเภอ ได้แก่ อ.เมอืงฯ ท่าใหม่  

ขลงุ แหลมสงิห์ มะขาม และเขาคชิฌกฏู 

สมาชกิกลุม่ : คนหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ภาคธุรกจิ ภาครฐั และ 

ภาคประชาชนในจงัหวดัจนัทบรุ ีมแีกนน�าในการเคลือ่นงาน 12 คน  

ผูป้ระสานงาน : นายพัศพงศ์ ชนิอดุมพงศ์ (นายกสมาคมคนืรากแก้วสูด่นิ) 

โทร. 08 1864 6822 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

จุดประสงค์คือให้รากแก้วของต้นไม้ที่ปลูกช่วยรักษา 
ความชุม่ชืน้ในดนิ	ท�าให้ระบบนเิวศด	ีสวนผลไม้มผีลผลิตดี

•	 แกนน�าในการเคลือ่นงาน	12	คน	สนบัสนนุการแลกเปลีย่น
เรียนรู้แนวคิด/กิจกรรม	 “คืนรากแก้วสู่ดิน”	 ให้แก่ชุมชน	
โรงเรียน	วัด	หรือบุคคล	 ให้เปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ร่วมกันติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	

•	 เน้นกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักในวงกว้าง	
เช่น	การประกวดต้นไม้ใหญ่เพื่อให้สังคมเห็นความส�าคัญ
ของต้นไม้	 การเพาะช�ากล้าไม้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน 
เรียนรู ้และน�าไปปลูกจริง	 คาราวาน	 “คนเมืองจันท์คืน 
รากแก้วสู ่แผ่นดิน”	 กิจกรรม	 “ขึ้นเฮลิคอปเตอร์โปรย 
เมล็ดพันธุ์ตะเคียนทอง”	ตามเขตอนุรักษ์และแหล่งต้นน�้า 
ส�าคัญในจันทบุรี	

•	 ใช้สื่อเป็นพลังในการกระตุ ้นการท�างาน	 และจัดท�า 
ส่ือส่ิงพมิพ์	“คนืรากแก้วสู่ดนิ	ของใคร - ของเรา”	เพือ่เผยแพร่ 
ในโรงเรียน	 หน่วยงานท้องถิ่น	 วัด	 และส�านักงานเขต 
การศึกษาทั่วประเทศ	

121

สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน
เครือข่ายการสร้าง “รากแก้ว”  

ในใจคนเมืองจันท์

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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แต่ยังไม่มีการวางกฎระเบียบที่ชัดเจน	 ท�างานโดยใช  ้
จิตอาสาเป็นหลัก

•	 ปี	2543	เร่ิมมกีารพดูคยุถงึการจดัตัง้ป่าชมุชน	แต่ชาวบ้าน
ยังไม่เข้าใจวิธีการบริหารจัดการ	จึงไม่ประสบความส�าเร็จ

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2544	 มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าหุบเขาวง	 ซึ่ง 
แล้วเสรจ็ในปี	2547	และเป็นปีเดยีวกบัทีช่าวบ้านสามารถ 
ด�าเนินการขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้	 หลังจาก
แสวงหาความรู้ถึง	3	ปี

•	 ปี	 2551	 ราคาข้าวเปลือกสูงข้ึน	 แต่ชาวนาบ้านพุน�้าร้อน 
ยังปลดหนี้ไม่ได้	 ชาวบ้านบางคนไม่มีข้าวกิน	 พระคร ู
วิสิฐสุวรรณคุณ	 เจ้าอาวาสวัดพุน�้าร้อน	 ชวนให้ชาวบ้าน 
เริ่มมองปัญหาภายในชุมชน	ทั้งความยากจน	ไม่มีที่ท�ากิน	 
การออกไปหางานท�านอกพื้นที่ของคนรุ ่นใหม่	 การท�า 
การเกษตรเชิงเดีย่วซ่ึงมกีารใช้สารเคมทีีเ่ข้มข้น	และวิถชีวิีต 
ชาวลาวครั่งแบบดั้งเดิมที่เลือนหายไป

•	 ปี	 2556	 เจ้าอาวาสวัดพุน�้าร้อนสละพ้ืนที่ด้านหลังวัด 
จ�านวน	 2	 ไร่	 เพื่อท�านาส่วนกลาง	 โดยสร้างกลุ่มและให้
สมาชกิกลุม่มาช่วยกนัลงแขกท�านาและเกีย่วข้าว	แจกจ่าย 
ผลผลิตให้กับสมาชิกและให้ผู้ยากไร้ยืมบริโภค	 เมื่อถึง 
ฤดูกาลหาของป่า	 จึงค่อยน�ารายได้จากของป่ามาคืนเป็น
ค่าข้าว	กลุ่มน�าเงินดังกล่าวไปซื้อข้าวมาเพิ่มเพื่อส�ารองไว้
ให้ผู้ขาดแคลนต่อไป	 (ปัจจุบันพ้ืนที่นาส่วนกลางเพิ่มเป็น	 
12	 ไร่)	 การพลิกวิกฤตินี้เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้าน 
ส่วนหนึ่งลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อท�านาไว้กินเอง	 
มีพื้นที่นาของชาวบ้านประมาณ	80	ไร่	

•	 แบ่งโซนป่าเพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 
และโซนป่าใช้สอยอย่างยั่งยืน		

ชุมชนพุนำ้าร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : ป่าชมุชน 3 แปลงใน 2 หมูบ้่าน ได้แก่ ป่าชมุชนหมูท่ี ่4  

บ้านพุน�า้ร้อน (6,562 ไร่) ป่าชมุชนหมูท่ี ่15 บ้านหินลาด 2 แปลง (1,195 ไร่) 

ทัง้หมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาห้วยขมิน้ ป่าพนุ�า้ร้อน ป่าหนองหญ้าไทร  

ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก�า และป่าเขาห้วยพล ูพ้ืนทีร่วม 7,757 ไร่ 

ประชากร : 4 หมูบ้่าน ประชากร 582 ครวัเรอืน จ�านวน 2,434 คน  

ผูป้ระสานงาน : นายชมุ นนัทา (ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่4)  

โทร. 09 2335 4454 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

ชุ มชนพุน�้าร้อนประกอบด้วย 4 หมู่บ้านที่เป็นชาวลาวคร่ัง 

ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลังจากการ

คัดค้านสัมปทานการท�าเหมืองหินซึ่งไม่คุ้มค่า ใช้หลัก “บวร” 

ในการขบัเคลือ่นงานโดยมศีนูย์รวมใจทีว่ดัพุน�า้ร้อน สานความ

ร่วมมอืเป็น “สภาชุมชนพนุ�า้ร้อน” เพือ่ร่วมกนัดแูลผนืป่ากว่า 

7,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาห้วยขมิน้ แบ่งการบริหาร

งานย่อยออกไปแต่ละหมูบ้่านเพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วม ใช้ต้นทนุ

ด้านประวัติศาสตร์ในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ

ให้เชือ่มโยงกบัการท�างานอนรุกัษ์ แก้ปัญหาความยากจนด้วย 

การสร้างความมัน่คงทางอาหาร ใช้โมเดล “นารวม” และสร้าง 

ธนาคารข้าว เป็นแบบอย่างเพือ่ลดพืน้ทีป่ลกูพชืเชงิเดีย่ว ร่วมกบั 

โรงเรยีนท�ากจิกรรมธรรมชาตศิกึษาโดยให้นกัเรยีนเป็นเจ้าของ 

ต้นไม้ในป่าคนละหนึ่งต้น ศึกษาการเติบโตของต้นไม้ประจ�าตัว 

คนละ 3 ปี เป็นกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตส�านึกและ 

มมุมองเชงิบวกด้านสิง่แวดล้อม

สภาพปัญหา

•	 ปี	2539	มกีารเปิดสมัปทานเหมอืงหนิบรเิวณป่าพนุ�า้ร้อน - 
หนิลาด	การระเบดิหนิสร้างผลกระทบต่อชมุชนและมลภาวะ	

•	 พระครวูสิฐิสวุรรณคุณ	 เจ้าอาวาสวดัพุน�า้ร้อน	 เป็นแกนน�า 
ทางความคิดให้ชาวบ้านร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
สพุรรณบุร	ีจึงมกีารตรวจสอบพบว่า	หนิในพ้ืนทีเ่ป็นหนิสกปรก	 
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนท�าเหมือง	การท�าเหมืองหินจึงยุติ

•	 หลังจากสัมปทานปิดตัว	 ชาวบ้านได้ช่วยกันฟื ้นฟูป่า	 
มีการจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุก	การท�าแนวกันไฟ 

ชุมชนพุนำ้าร้อน
ฟื้นป่า ฟื้นคน ฟื้นชุมชน  

ด้วยศรัทธาและหลัก “บวร”
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ชุมชน
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ชุมชนตำาบลบ้านพลวง
แบบอย่าง “ต�าบลจัดการตนเอง”

•	 ปี	 2540	 หลังจากผลักดันผู้บุกรุกป่าหนองยะทัต	 จึงท�า 
แนวคลองรอบป่าหนองยะทัต	 ความยาว	 3,000	 เมตร	 
เพื่อเป็นแนวเขตป่า	 ต่อมาศาลมีค�าพิพากษาให้ผู้บุกรุก 
ออกจากพื้นที่ดังกล่าว

•	 แกนน�าชุมชนเข้าอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 
ได้รับพระราชทาน	 “ธงพิทักษ์ป่า	 เพ่ือรักษาชีวิต”	 จ�านวน	
4	ธง	เป็นจุดเริ่มต้นของการท�างานอนุรักษ์โดยเริ่มต้นจาก	
3	หมู่บ้านหลักที่มีพื้นที่ติดกับป่า	ต่อมาขยายการท�างาน
จนครบทั้ง	14	หมู่บ้าน

•	 ขุดคลองรอบป่าเพื่อเป็นแนวเขตเพิ่มและสร้างแหล่งน�้า	
ท�าระบบกระจายน�้าโดยการฝังท่อในหนองน�้าให้อยู่ใน
ระดับน�้าล้น	เพื่อให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรของชาวบ้านผ่าน 
คลองไส้ไก่	สามารถกกัเกบ็น�า้ตามโครงข่ายน�า้และแหล่งน�า้ 
สาธารณะได้กว่า	 9	 แสน	 ลบ.ม.	 และสระน�้าตามหัวไร่
ปลายนาจ�านวน	580	แห่ง	ท�าให้มแีหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค
และบริโภคตลอดทั้งปี	

•	 สร้างกระบวนการพฒันาเยาวชน	เช่น	โครงการธนาคารเดก็	 
(คืนภาษีป่า)	ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ที่เป็นสมาชิก	ฝากเงินวันละ	 
1	บาท	 เพ่ือกู้ยืมและน�าดอกเบ้ียมาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์	 
จัดค่ายพัฒนาเด็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก	14	หมู่บ้าน

ชุมชนต�าบลบ้านพลวงเป็นชุมชนที่สืบทอดวัฒนธรรมเขมร 

โดดเด่นเรือ่งผูน้�าทีม่คีวามเข้าใจ “บ้าน” ของตนเอง ผูน้�าสตรีมี 

ความสามารถไม่แพ้ผูช้าย เป็นชมุชนทีถ่อดบทเรยีนประสบการณ์

กว่า 40 ปีของตนเองมาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการป่าชมุชน  

ต้ังแต่ยคุนคิมสร้างตนเอง การสมัปทานไม้ การบกุรุกจบัจองท่ีท�ากนิ 

จากกลุม่คนทัง้ในพ้ืนทีแ่ละต่างถ่ิน สามารถน�าผนืป่าคนืมาจดัท�า 

ป่าชุมชนทีม่เีนือ้ทีก่ว่า 2,700 ไร่ สร้างระบบการท�างานทีม่ส่ีวนร่วม 

โดยมคีณะกรรมการป่าชมุชนจาก 14 หมูบ้่านในต�าบล สร้างคลอง 

รอบผนืป่าเพือ่ก�าหนดแนวเขตป่า ป้องกนัการบกุรกุ รักษาแหล่งน�า้ 

ธรรมชาติโดยการขุดลอกแบบไม่ใช้เครื่องจักรเพื่ออนุรักษ์ 

แหล่งทีอ่ยูข่องสัตว์น�า้ รกัษาพืชน�า้ โดดเด่นด้วยการจดัการทีด่นิ 

ในเชิงภมูทิศัน์ (Landscape) การจดัสรรทีด่นิรอบอ่างเกบ็น�า้ 

ให้ผูไ้ร้ทีท่�ากนิได้ใช้ปลกูผกัไร้สารเคมเีพือ่เป็นรายได้ เป็นแบบอย่าง 

การท�างานแบบบรูณาการร่วมกนัในระดบัต�าบลทีส่ามารถบรหิาร 

จดัการป่าผนืใหญ่เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน

สภาพปัญหา

•	 ปี	2518	การนคิมสร้างตนเองเข้ามาจดัสรรพืน้ทีท่�ากนิให้กบั 
ชาวบ้าน	มีการบุกรุกป่าหนองยะทัตและป่าหนองตาล�า	
รวมทั้งการสัมปทานไม้	การตั้งโรงแปรรูปไม้	

•	 ปี	2525	โครงการอสีานเขยีวเข้ามาถงึหมูบ้่าน	และส่งเสริม 
ให้ชาวบ้านปลูกไม้โตเร็ว	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	 กระถินณรงค	์
ไม่ได้เน้นการฟื้นฟูป่าเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน	 แต่ก็
ท�าให้เกิดการออก	นสล.	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก�าหนด
ขอบเขตพื้นที่ป่า	

•	 ในปี	 2540	 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นเครือข่าย
สมัชชาคนจนภาคอีสาน	 เข้ามาบุกรุกป่าหนองยะทัตเพื่อ
จับจองเป็นทีท่�ากนิ	โดยอ้างว่าเป็นพ้ืนทีส่าธารณะ	เกดิการ
ปะทะและเป็นคดีความ

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	 2518	 กลุ ่มผู ้น�าชุมชนเจรจาขอพื้นที่ที่ถูกบุกรุกคืน	
และประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
2,657	ไร่

ชุมชนตำาบลบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
พืน้ทีด่�าเนนิงาน : จ�านวน 2,707 ไร่ ประกอบด้วยป่าชมุชนหนองยะทตั  

1,761 ไร่ ป่าท�าเลเลีย้งสตัว์หนองตาล�า 896 ไร่  

(ป่าทัง้สองผนืเป็นป่าชมุชนในรปู นสล.)  

และสวนป่าในบรเิวณปราสาทบ้านพลวง พืน้ที ่5 ไร่ 

ประชากร : 14 หมูบ้่าน ประชากร 2,618 ครอบครวั จ�านวน 7,607 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายก้องเกยีรต ิกายด ี(รองนายก อบต.บ้านพลวง) 

 โทร. 08 6247 8383 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว124

ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า)
จากหมู่บ้านนักสู้ สู่ชุมชนนักอนุรักษ์

บ้ านไสใหญ่เป็นชุมชนนักสู้ท่ีเคยเป็นฐานท่ีม่ันของพรรค

คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เคยผ่านสถานการณ์

การลกัลอบตดัไม้ เม่ือเหตกุารณ์ปกต ิชมุชนกลบัมาฟ้ืน “ป่าไส”  

(ป่าที่ถางท�าไร่แล้วปล่อยทิ้งไว้ จนเกิดไม้รุ่นใหม่ ส่วนมากเป็น 

ไม้เนือ้อ่อน) ให้เป็นป่าสมบรูณ์ ใช้อาชพีการเลีย้งผึง้มาเป็นเครือ่งมอื 

ในการอนุรักษ์ พบว่าการรักษาป่าช่วยให้ประชากรผึ้งเพิ่มขึ้น

และลดการใช้สารเคมีก�าจัดแมลง เกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งและ

แปรรูปผลติภณัฑ์จากน�า้ผึง้เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ ผูน้�าชมุชนใช้

ประสบการณ์การต่อสู้ในอดตีในการเฝ้าระวงัป่า จดัท�า “ธรรมนญู

หมูบ้่าน” เพือ่เป็นแม่บทในการบรหิารจดัการป่าชมุชน ปรับตวั

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชผสมผสานในสวน

ยางพาราและสวนปาล์มน�า้มนั รวมถงึเตรยีมความพร้อมรับมือ

กบัภยัพิบัต ิซึง่มีสัญญาณเตอืนจากพืน้ดนิแยกบริเวณป่าต้นน�า้

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1
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ชุมชน



125ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

สภาพปัญหา

•	 การเข้ามาตั้งฐานที่มั่นของ	พคท.	บริเวณผืนป่าในหมู่บ้าน 
เม่ือปี	 2518	 ท�าให้ชาวบ้านกลัวอันตราย	 พากันหนี 
ออกจากหมู่บ้าน	

•	 ปี	 2520  - 2526	 กองทัพภาคเข้ามาต้ังฐานในชุมชนเพื่อ
ผลักดัน	พคท.	ให้ออกจากพื้นที่	ชาวบ้านบางส่วนเริ่มกลับ
ถิ่นฐาน	ส่วนใหญ่เป็นคนจาก	อ.นาโยง	จ.ตรัง

•	 กลุม่แรก  ๆทีเ่ข้ามาอยูท่�าไร่เลือ่นลอย	หาของป่า	เล่ือยไม้ขาย 
มีการปลูกยางพาราในช่วงแรก ๆ แต่มักจะถูกไฟป่าไหม ้
จนได้รับความเสียหาย

•	 ปี	2527	รฐับาลจดัสรรพืน้ทีป่่าใสให้กบัองค์การอตุสาหกรรม 
ป่าไม้	(ออป.)	3,000	ไร่	และประกาศให้ชาวบ้านออกจาก
พื้นที่ดังกล่าว	 ออป.	 เข้ามาขุดคูเพื่อท�าแนวเขตและปลูก
ยางพารา	ป้องกนัความขดัแย้งเรือ่งการย้ายคนออกจากป่า
โดยจ้างชาวบ้านกว่า	50	คน	เป็นลูกจ้างท�างานในสวนป่า 
และช่วยท�าแนวกันไฟ

•	 ปี	 2545	 ชาวบ้านจากข้างนอกเข้ามาซ้ือที่ดินบริเวณ 
ป่าต้นน�้า	มีการตัดไม้แผ้วถางป่าประมาณ	100	ไร่	แกนน�า
ชุมชนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม	แต่ไม่มีความคืบหน้า	และ
เรื่องเงียบหายไป

•	 ปี	 2551	แกนน�าชุมชนสามารถถ่ายรูปการบุกรุกป่าไว้ได้ 
เป็นหลักฐาน	 น�าไปแจ้งเจ ้าหน้าที่ 	 รวมทั้งส ่งให้กับ 
สือ่มวลชนท้องถิน่เพือ่ช่วยกนักระจายข่าว	ท�าให้เจ้าหน้าที ่
ด�าเนินการจริงจัง	 สามารถยึดพื้นที่	 100	 ไร่คืนมาได้	 เป็น 
จุดเริ่มต้นของการท�างานอนุรักษ์

ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

พืน้ทีด่�าเนนิงาน : พ้ืนที ่14,600 ไร่ อยูใ่นเขตห้ามล่าสตัว์เขาประ-บางคราม 

2,600 ไร่ เขตรกัษาพันธ์ุสตัว์ป่าเขาประ-บางคราม 9,000 ไร่ และเป็นพืน้ที่ 

ในการดแูลของ ออป.อ่าวตง 3,000 ไร่ (พ้ืนทีข่อง ออป. เป็นเขต ส.ป.ก. ซึง่อยูใ่น 

เขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าเขาประ-บางคราม และเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาไส-ป่าแก่) 

ประชากร : 182 ครวัเรอืน จ�านวน 650 คน 

ผูป้ระสานงาน : นายอาคม ครชาตร ี(ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่7)  

โทร. 08 7292 4871 

รางวลัลกูโลกสเีขยีว คร้ังท่ี 18 ปี 2560 - 2561

กระบวนการท�างาน

•	 ปี	2552	สร้างกลไกการท�างานสองคณะ	คอื	คณะกรรมการ 
หมู่บ้านบ้านไสใหญ่	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและวางแผน	 
ฝ่ายปฏิบติัเป็นคณะท�างานอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านไสใหญ่

•	 ปี	 2552	 แกนน�าอนุรักษ์จับกุมผู ้แปรรูปไม้เพื่อขาย	 
การท�างานจริงจังท�าให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา	 และ 
ร่วมท�างานเต็มที่	 เกิดกิจกรรมฟื้นป่าต้นน�้าที่ยึดคืนมาได ้
จากการบุกรุก

•	 ปี	 2556	 จัดท�าข้อตกลงที่เรียกว่า	 “ธรรมนูญหมู่บ้าน”	 
เพือ่ป้องกนัการลกัลอบตดัไม้และแปรรูปไม้ทกุชนดิในเขต 
ป่าต้นน�้า

•	 ปี	2557	มีการทบทวนความล้มเหลวของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน	 ได้บทสรุปว่าทุกกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก 
ภาครฐั	ไม่ตัง้อยูบ่นการพึง่พาฐานทรพัยากรในชมุชน	และ 
พบว่าในชุมชนมีชาวบ้านยึดอาชีพหาน�้าผ้ึงป่าหลายราย	 
และมีรังผ้ึงมาอาศัยในสวน	 จึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้ง	 
ต่อมาพัฒนาเป ็นวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเลี้ยงผึ้งโพรง 
บ้านไสใหญ่	 และขยายผลเป็นกองทุนออมทรัพย์สมาชิก 
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง

•	 การเลี้ยงผึ้งส่งผลให้เกิดการลดใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตร 
ได้ถึงร้อยละ	 90	 เพื่อให้ผลผลิตน�้าผึ้งที่ดี	 ต่อมามีการ 
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิ ง เดี่ ยว 	 (ยางพารา	 
ปาล์มน�้ามัน)	มาเป็นการปลูกพืชผสมผสาน	แซมในสวน 
ยางพาราและสวนปาล์มน�้ามัน





รางว ัลลูกโลกส ี เข ียว 

ประเภทบุคคล
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“คนสีเขียว”  
ในทศวรรษที่สอง
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์1

รางวัลลูกโลกสี เขียว โดยสถาบันลูกโลกสี เขียว 

เดินทางผ่านวันเวลามาถึง 20 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ได้ทุ่มเท 

การท�างานในเรื่องสิ่งแวดล้อม นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาบุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน รวมทั้ง 

คนเขียนหนังสือที่อุทิศตัวตนและจิตใจให้กับสิ่งแวดล้อมที่

เปรยีบเสมอืนอญัมณมีค่ีาทีซ่กุซ่อนอยู่ตามพงไพร ไม่เพยีงแค่ 

การยกย่องเชิดชูและประกาศให้สังคมวงกว้างได้รับรู้เท่านั้น 

แต่ยังแสดงให้เห็นว ่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกที่ 

ถูกท�าลายอย่างมากในทุกวันนี้ ยังมีความหวังที่จะกลับฟื้นคืน 

ความเป็นสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ให้กับโลกได้ ด้วยแรงกาย 

และแรงใจของคนเหล่านี้

ดังนั้นรางวัลลูกโลกสี เขียวที่มอบให ้แก ่  “บุคคล” 
มากมายและหลากหลาย จึงเป็นต้นแบบของคนที่ท�าความดี
ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกที่ควรยกย่องยิ่ง

ส�าหรับในทศวรรษที่สองที่ต ่อเนื่องจากเวลา 10 ป ี
นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจ 
และน่าศึกษา นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานที่มี
ความน่าทึ่งคาดไม่ถึงว่าจะมีคนเหล่านี้อยู่ในโลกใบนี้อีกด้วย

นักบวช : ผู้โปรยหว่านสีเขียวด้วยธรรมะ

“บุคคล” รางวัลลูกโลกสีเขียว นอกจากจะมอบให้
ปุถุชนคนธรรมดาที่ปกปักรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมแล้ว  
พระผู ้อยู ่ในสมณเพศก็เป็นบุคคลอีกกลุ ่มหนึ่งที่ได้รับการ 
ยกย่อง แต่ละรูปไม่ได้เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนอยู่ภายในวัด 
เท่านั้น หากแต่ยังก้าวออกจากก�าแพงวัดมาเป็นผู้น�าร่วมกับ 
ชาวบ้านในชุมชน เพื่อพลิกฟื ้นรักษาป่าให้เขียวขจีอีกด้วย 

ไม่ว่าจะเป็น...

พระยงยุทธ ทีปโก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้น ต.สรอย  
อ.วังชิ้น จ.แพร่

พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบค�า 
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม วัดดานมุทิตา ต.ศรีแก้ว 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

พระนิรันดร์ คุณธโร แห่งพุทธอุทยานถ�้าน�้าทิพย์  
ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

พระสุวรรณ คเวสโก วัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมืองฯ  
จ.นครศรีธรรมราช 

พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ (พระสงกรานต์ สุทธธัมโม)  
วัดป่าน�้าสวยห้วยปลาดุก ต.นาดอกค�า อ.นาด้วง จ.เลย

พระครูบวรสีลวัตร  (พระประเสริฐ รกฺ ขิตสีโล)  
เจ้าอาวาสวัดเขาจันทน์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พระครูกิตติยานุรักษ์ (หลวงปู่อุทัย กิตติโก) วัดป่า 
ศรีมงคล (โคกร้าง ศูนย์เอดส์) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

พระจรุณ ปภาธโร ต.ปะค�า อ.ปะค�า จ.บุรีรัมย์

ผลงานของพระสงฆ์ทุกรูปเหล่านี้ล้วนแต่ประจักษ์แจ้ง 
ในการใช้หลกัธรรมหล่อหลอมจติใจของคนในชมุชน ให้ร่วมแรง 
ร่วมใจในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ 
อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับลูกหลานใน 
รุ่นต่อ ๆ มา

1  นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการเว็บไซต์ thepaperless.com และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
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คนชายป่า : การพึ่งพาที่สมดุล

มีข้อถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเร่ืองคนกับป่า
โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า ทั้งที่อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
และอพยพมาตั้งรกรากจนกลายเป็นชุมชนท้องถิ่นใหม่ จน 
ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับมนุษยธรรม 
ในหลายพื้นที่ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นบ่อยครั้ง

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังมีชุมชนชายขอบหลายแห่ง 
ทั่วทุกภาค ที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลแบบ “คนอยู่ 
ป่ายัง” โดยมีการด�ารงชีวิตด้วยป่า ขณะเดียวกันก็รักษาป่า 
ทุกตารางนิ้ว พร้อมกับสืบทอดจากรุ่นสู ่รุ ่น อย่างเช่นชุมชน 
ชาวปกาเกอะญอหลายแห่งที่วิถีการด�ารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง 
ป่าเขา และต้องพ่ึงพิงป่ามาหลายชั่วอายุคน การรักษาป่าให้ 
คงอยู่นอกจากจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันอย่างจริงจังแล้ว ผู้น�า 
ชุมชนก็ถือเป็นบุคคลส�าคัญที่สามารถหลอมจิตใจผู ้คนใน 
ชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว

ดังนั้น การค้นหาบุคคลตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 
ของรางวัลลูกโลกสีเขียว จึงมีผู้น�าในชุมชนชายขอบหลายคน 
ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยมีบทบาทการเป็นผู ้น�าชุมชนที่โดดเด่น 
แตกต่างกันไปดังเช่นกรณี “นุ ช�านาญคีรีไพร” ผู้น�าชุมชน 
ปกาเกอะญอแห่งลุ ่มน�้าสาละวิน บ้านแม่ก ่อน ต.แม่คง  
อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน หรอื “ลงุม”ี นายม ีงามนธิวิฒุนินัท์  
ผู้น�าแห่ง ต.ดงพญา ชุมชนชาวลัวะแห่ง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ผีบ้า : คนแปลกแยกแห่งหมู่บ้าน

ในจ�านวนผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล 
ที่ผ่านมานั้น มีบางคนที่มักถูกมองจากคนรอบข้างด้วยสายตา 
ที่เต็มไปด้วยความสงสัย ราวกับเห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาด  
โดยเฉพาะการปลกูต้นไม้และการแสดงออกถงึการเอาจริงเอาจัง 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนบางครั้งท�าให้คนทั้งหมู ่บ้าน 

มองเป็นเหมือน “ผีบ้า” หรือ “คนบ้า”

แม้ว่าในสายตาของคนทั่ว ๆ ไปจะมองคนในลักษณะ 
เช่นนี้เหมือนคนบ้าหรือผีบ้า แต่สิ่งที่เขากระท�ากลับยิ่งใหญ่ 
และมีคุณค่ามหาศาล เพราะเขาพยายามเยียวยาโลกที่ก�าลัง 
ถูกท�าลายด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสีเขียวให้กับโลกนั่นเอง 
ใครเลยจะเชื่อว่ายังมีคนอย่าง “ลุงถนอม” หรือ ร.ต.อ.ถนอม 
ถนอมเบ็ญจมกุล ชายชราแห่ง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว  
จ.ตรัง จะมีอยู่จริงในสังคมนี้ เพราะนอกจากจะใช้พื้นที่บ้าน 
ที่ เหลืออยู ่ ในบั้นปลายของชีวิตมาท�าเป ็นป่าผสมผสาน  
ลุงถนอมยังเพาะต้นไม้แล้วหิ้วต้นไม้เดิมท่อม ๆ ไปปลูกตาม 
บ้านของชาวบ้าน ในวัด มัสยิด และโรงเรียน ขณะเดียวกัน 
ก็ใช้เวลาว่างวาดรูปสัตว์ต่าง ๆ สะสมไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู ้
อีกด้วย ชาวบ้านมองลุงถนอมด้วยสายตาแปลก ๆ คิดว่า 
เป็นการกระท�าของคนเพี้ยน ๆ คนหนึ่งเท่านั้น

แต่ลุงถนอมหาได้เป็นเช่นคนอื่น ๆ คิดไม่ ในเวลาต่อมา 
ชาวบ้านจึงเห็นคุณค่าที่แท้จริงว่า ส่ิงที่ลุงถนอมท�านั้นมีคุณค่า 
ต่อโลกและมนุษย์อย่างมากมาย

เช่นเดียวกับ “ครูประดิษฐ ์”  หรือ นายประดิษฐ ์  
เพชรแสนอนันต์ ครูแห่งบ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง  
จ.น่าน ครูที่ใคร ๆ เรียกว่า “ครูผีบ้า” เพราะตระเวนหิ้วกระเป๋า 
ใส่เอกสารตะลอน ๆ ไปทั่ว จ.น่าน เพื่อชักชวนและน�าเสนอ 
แนวคิดการปลูกต้นง้ิว หวังให้เมืองน่านที่มีแต่ภูเขาหัวโล้น  
คืนกลับมาเป ็นสีเขียวอีกคร้ัง จนคนเมืองน ่านที่พบเห็น 
ต่างพากันเรียกว่า “ครูผีบ้า” แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ครูประดิษฐ์ 
ท�านั้นเป ็นการสร ้างผลงานที่ส�าคัญให้กับชาวเมืองน่าน  
โดยเฉพาะการชกัน�าชาวบ้านให้หนัมาปลูกต้นงิว้และต้นไม้อืน่ ๆ 
ตามหัวไร่ปลายนา จนทุกวันนี้ต้นงิ้วกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
อย่างหนึ่งที่ท�าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าจากครูผีบ้า 

วันนี้ ครูประดิษฐ์ได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาบุรุษ 
ครูผู้กู ้น�้าน่าน” นี่เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของบุคคลรางวัล 
ลูกโลกสีเขียวในทศวรรษที่สอง

คนและคน : สองมือที่โอบอุ้มโลก

ในทศวรรษที่สองหรือช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รางวัลประเภท
บุคคลในแต่ละปีมีความหลากหลายทั้งสถานะ อาชีพ วิถีชีวิต  
แนวความคิด และวิธีการท�างาน มีการท�างานที่แตกต่าง 
ไปตามสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาค และส่งผลที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจนต่อสังคมใกล้เคียงและเครือข่าย พร้อมกันนี้ยังสะท้อน 
ถึงวิวัฒนาการทั้งด้านแนวความคิดและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็น 
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คนในสังคมเมืองอย่างเช่น...

ธนากร ฮุนตระกูล และสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา  
สองสามี  -  ภรรยาผู ้สร ้ างมรดกสี เขียวให ้กับเกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

เอีย่ม ศรพีนมวรรณ์ ผูป้ลกูสวนป่าในบ้านห้วยยางเหนอื  
ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

“ครูตี๋” นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ผู ้อุทิศชีวิตและลมหายใจ 
ให้กับแม่น�้าโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วีระพันธ์ จันทรนิภา คนปลูกป่าที่  ต.หมอนนาง 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ณัฐธชัย นุชชม เจ้าหน้าที่รัฐที่คิดนอกกรอบและสร้าง 
จิตส�านึกที่ดีให้กับเด็กรวมทั้งชาวบ้านที่ ต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯ  
จ.นครสวรรค์

สมพร ยอดระบ�า ผู ้สร้างสวนต้นแบบที่ ต.ทุ ่งโพธ์ิ 
อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

สุรชัย แซ่จิว เกษตรกรผู้ลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของ
ดิน น�้า ข้าว และสัตว์ แห่ง ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

วิสูตร นวมศิริ กับแนวคิดการสร้างก�าแพงไม้ไผ่ 
ให้กับป่าชายเลนที่บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ  
จ.สมุทรสงคราม

คุณยายทัศนารถ องคสิงห์ นักเขียนผู้หลงใหลป่า  
อุทิศพ้ืนที่ส่วนตัวเพื่อสร้างป่าให้แก่ส่วนรวมที่ ต.โคกกระชาย 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ลุงเช่ียวและป้านิวรรณ์ เผือกชู สองสามีภรรยา 
ที่ใช้ชีวิตพอเพียงกับผลผลิตสวนและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน 
รอบข้างใน ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ลุงขจร แจ้งจุล ผู้มอบที่ดินและต้นไม้ให้เป็นมรดกกับ
แผ่นดินที่ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว นักรบที่วางอาวุธหันมาดูแล
ป่าชายเลนที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทัศณี รัตนรามา หมอยาพื้นบ้านที่โด่งดังแห่ง อ.เมืองฯ  
จ.นครพนม

อารีย์ ติงหวัง นักปลูกป่าชายเลนที่ ต.ละงู อ.ละงู  
จ.สตูล

เบญจมาศ นาคหลง ครูต้นแบบแห่งคลองอู่ตะเภา 
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

สถาน ตุ้มอ่อน ปราชญ์ชาวบ้านผู้เรียนรู้จากธรรมชาติ
ที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง ชาวประมงพื้นบ้านผู้อุทิศชีวิตให้กับ
การอนุรักษ์ที่อ่าวทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การขับเคลื่อนรางวัลลูกโลกสีเขียวไม่เพียงค้นหาบุคคล  
ชุมชน เยาวชน ผู ้ที่รังสรรค์งานเขียน นักสื่อสารมวลชน  
เพ่ือเชิดชูให้ก�าลังใจเท่านั้น แต่ส่ิงส�าคัญที่มีความยิ่งใหญ ่
มีคุณค่าอย่างยิ่ง คือการมีส่วนส่งเสริมเยียวยาโลกที่บอบช�้า  
จากการใช ้ธรรมชาติแบบท�าลายล ้าง ธรรมชาติที่ เคย 
อุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนอาภรณ์ของโลก จนกลายเป็น 
ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติ กลุ ่มคนที่ได้รับรางวัลลูกโลก 
สีเขียวจึงถือเป็นผู้ที่ช่วยท�าให้โลกพลิกฟื้นกลับมาเป็นโลกที่มี 
สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

ผลงานบุคคลรางวั ลลู ก โลกสี เ ขี ยวนอกจากจะ 
ประจักษ์แจ้งด้วยรูปธรรมแล้ว ยังมองเห็นจิตส�านึกอันดีงาม  
ตลอดสองทศวรรษของการด�าเนินงาน เรายังเห็นภาวะการ 
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย  
โดยเฉพาะรูปแบบการท�างานอนุรักษ์ ตลอดจนกระบวนทัศน ์
ของผู้คนในด้านนี้

ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบ 
ทั้งด้านบวกและด้านลบ และส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้คือผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักไม่ใช่ด้านบวก 
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โลกเปลี่ยน ผู้คนในอนาคตก็ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ 
วิธีการหมุนตามโลกไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ในอนาคตอีกสองทศวรรษข้างหน้า โฉมหน้าของ 
นักอนุรักษ์จะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องแนวคิดและวิธีการท�างาน?  
นี่ เป ็นค�าถามที่ท ้าทายให้ค้นหาค�าตอบอย่างยิ่ง เมื่อโลก 
เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคที่สังคมเมืองขยายขอบเขตออกไปสู่ชนบท  
ท�าให้สังคมท้องถิ่นในชนบทมีลักษณะเมืองมากขึ้น พงไพร 
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ย่อมเปลี่ยนแปลง

ผลท่ีเกิดตามมาจะเป็นอย่างไร?

คนเปลี่ยน...ป่าไม่เปลี่ยน : แน่นอนที่สุด ป่าและ 
สิ่งแวดล้อมในชนบทจะกลายเป็นป่ากลางเมืองมากข้ึน เมื่อ 
พื้นที่ เมืองขยายเติบโตตามวิถีของการพัฒนาประเทศ  
โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่การ 
ที่มีผู้ปกปักรักษาป่าทั้งจากคนในชุมชนที่พึ่งพาป่า จากก�าแพง 
มนุษย์ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายอย่างเหนียวแน่น ดังนั้น 
นักอนุรักษ์ในพ้ืนที่จะปรับแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ตาม 
สภาพสังคมที่ เปลี่ยนไป การท�างานอนุรักษ ์จะมีการใช ้ 
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท�างาน

ผืนป่าในเมืองคอนกรีต สังคมชนบทถูกความเป็นเมือง 
รุกล�้า แต่ในทางตรงกันข้าม ผู ้คนในเมืองใหญ่ยิ่งโหยหา 
ธรรมชาติ คนที่อาศัยในเมืองใหญ่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อเติมสีเขียวในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูง เพื่อช่วยผ่อนคลาย 
ชีวิตที่เร่งร้อน ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ป่าจะไม่ได้อยู่ใน 
พื้นที่ชายขอบชนบท แต่จะอุบัติขึ้นกระจายอยู่ในดงคอนกรีต  
เช่น ป่าในสวนหย่อมกลางเมือง ป่าบนหลังคาตึกสูง ป่าใน 
ห้องโถงขนาดใหญ่ในคอนโดมิเนียมหรูราคาแพง จนถึงป่า 
ในห้างสรรพสินค้า หรือแม้ในโรงแรมระดับห้าดาวก็ยังจ�าลอง 
ป่าสองมิติในรูปจิตรกรรมที่ช่วยให้จิตใจรื่นรมย์ การออกแบบ

อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ล้วนสรรค์สร้างผืนป่าข้ึนได้ทั้งส้ิน 

คนสีเขียวแห่งอนาคต

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท 
บุคคลมีความหลากหลายทั้งฐานะอาชีพ ส่วนมากมักจะเป็น 
ผู้น�าชุมชนที่ฝากลมหายใจไว้กับดิน น�้า ป่า ในบ้านของตนเอง  
มีเครือข่ายที่ร่วมแนวคิดเดียวกัน บุคคลเหล่านี้มีพื้นฐานและ 
เส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไป ทั้งพระภิกษุ ข้าราชการสามัญชน 
เกษตรกร ครู ฯลฯ แต่ละคนมีวิธีการท�างานที่สังคมให้การ 
ยอมรับ

ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ผู้คนเหล่านี้จะเปลี่ยนไป
เช่นไร?

ไม่แน่ว่า เราอาจจะเห็นบุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ในอนาคต เป็นนายธนาคารหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจที่ผูกไทใส่สูท 
ใช้เวลาหลังเลิกงานมาปลูกต้นไม้ริมถนน หรือไม่ก็อาจจะเป็น 
คนหนุ่มสาวที่หันมาสร้างป่าในเมือง หรืออาจจะเป็นสถาปนิก 
ผู้หมกมุ่นกับการออกแบบตึกอาคารสูงระฟ้าให้เป็นสีเขียว

หรืออาจจะเป็นเชฟที่เปิดร้านอาหารโดยมีสวนผักที่
สร้างอาหารสะอาด ปราศจากสารเคมี เพื่อให้บริการลูกค้า 
หรือไม ่อาจจะเป ็นศิลปินหนุ ่มผมยาวที่คร�่าเคร ่งกับการ
สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อปลูกป่าในใจคนรุ่นอนาคต

บุคคลหลากหลายบุคลิกและที่มาเหล่านี้ คือเงาที่ก�าลัง
ฉายชัดขึ้นในอนาคต 

สถาบันลูกโลกสีเขียวเองก็ต้องปรับตัวในการค้นหาผู้คน
เหล่านี้ เพื่อการยกย่องเชิดชู

โลกเปลี่ยน คนปรับ กลไกในการค้นหาคนดีทั่ว 
ผืนแผ่นดินก็ปรับตัวตามไปด้วย
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บุุคคล
   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 2

พระยงยุทธ ทีปโก 
พระผู้ใช้หลักธรรมปกป้องโลก

พ ระยงยุทธ ทีปโก มิใช่แค่พระสงฆ์ที่ท�ากิจสวดมนต์ 

และเผยแผ่ธรรมะให้ชาวบ้านในโบสถ์วิหาร แต่เดิน 

ออกจากวัดโดยใช้ป่าเขาเป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วย 

ความเชื่อที่ว่า ความสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือ 

ทกุสิง่ของชวีติ ด้วยเหตนุีท่้านจงึออกมาปกป้องป่าทนัทเีม่ือมีการ 

รุกท�าลายเกิดขึ้น ไม่เพียงเป็นพระนักพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเป็น 

ผู้น�าทางความคิด กระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความส�านึกในการ 

อนุรักษ์ป่า ปลูกฝังความคิดที่ดีงามให้งอกเงยในกลุ่มเยาวชน  

ดงัปรากฏเหตุการณ์ขึน้ที ่ต.สรอย อ.วงัชิน้ เมือ่มกีารส�ารวจพ้ืนท่ี 

ท�าเหมอืงแร่เหลก็ ท่านเป็นผูน้�าในการคดัค้านความไม่เหมาะสม  

แม้จะเกดิแรงเสยีดทานจากอิทธิพลหลายด้าน แต่ท่านกใ็ช้ธรรม 

ในการต่อสู้อย่างสันติ จนสามารถปกป้องป่าไว้ได้ในที่สุด

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปี 2533 -  2538 โครงการอนุรักษ์ป่าในเขตรอบวัด และ
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน บริเวณวัดป่าดาล
สอนล๋อน อ.ชานุมาน จ.อ�านาจเจริญ

• ปี 2539 -  2541 ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง และเข้าร่วม 
ผลักดันนโยบายกับกลุ่มสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล  
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชน และการจัดการป่าชุมชน ที่วัดป่าบ้านหัวดง 
อ.หวัตะพาน จ.อ�านาจเจรญิ จนถงึปี 2542 จงึไปจ�าพรรษา 
ที่วัดม่วงงาม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�าแพงเพชร

• ปี 2543 ส่งเสริมชาวบ้านในการฟื้นป่าต้นน�้าแม่มอก 
สนับสนุนกระบวนการสร้างป่าชุมชนใน อ.ทุ ่งเสล่ียม  
จ.สโุขทยั จัดตัง้กลุม่สมนุไพรบ้านสามหลงั และได้รบัเลอืก 
ให้เป็นคณะท�างาน จ.แพร่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

จังหวัดล�าปาง ณ วัดสบคือ อ.เถิน จ.ล�าปาง

• ปี 2547 -  2550 โครงการเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชน ได้แก่ 
การอบรมศีลธรรม จริยธรรม โดยแทรกแนวคิดเร่ืองการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในระดับ 
ต�าบล และตั้งกลุ่มเยาวชนคนฮักถิ่น ตั้งธนาคารเด็ก  
ส่งเสริมให้เกิดสื่อท้องถิ่น “วารสารคนต้นน�้า” เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารการท�างานอนุรักษ์

• ปี 2551 -  ปีที่ได้รับรางวัล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่าย 
องค์กรชาวบ้านเพื่อการพึ่งตนเองจังหวัดแพร่ในการ 
กระตุ้นชาวบ้านใน ต.สรอย ให้ร่วมกันเคลื่อนไหวกรณ ี
การสร้างเหมือนแร่เหล็กในพื้นที่

พระยงยุทธ ทีปโก  
เจ้าอาวาสวัดปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 

โทร. 08 9552 7088
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สมชัย - อารียา วินัยโกศล
ต้นน�้าแห่งชีวิตและความรัก

จ ะท�าอย่างไรให้คนอยู่กับป่าอย่างมีความสุข?   

นี่เป็นแนวคิดแห่งจุดเริ่มต้นที่ท�าให้สมชัยและอารียา  

วนิยัโกศล สองสามภีรรยาหนัมาเอาจรงิเอาจงัในการปรบัความคดิ 

ของชาวบ้าน ให้เลิกบุกรุกตัดไม้ในป่า ซึ่งจากประสบการณ์ใน

การเป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าห้วยแม่พริก  

(สมชัย วนิยัโกศล) การใช้กฎหมายเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ จึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ

หนว่ยงานรฐั ใช้หลกัคลกุคลกีับชาวบ้านอยา่งใกลช้ิดเพื่อสรา้ง

ความมั่นใจร่วมกัน ลดช่องว่างความคิด ส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิง 

มีบทบาทมากขึ้นผ่านภรรยา (อารียา วินัยโกศล) จนเกิดการ 

พัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรม ผลิดอกออกผล เป็นการสร้างงาน 

สร้างอาชีพในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเยาวชน 

ผลการท�างานสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ที่เคยยึดอาชีพ 

ตัดไม้ขาย วางมือและหันมาเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่แทน 

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• บกุเบกิการสร้างหน่วยอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้ห้วยแม่พรกิ 
โดยใช้กลยุทธ์ “สร้างป่า สร้างคน” โดยการพูดคุยกับ 
ชมุชนอย่างใกล้ชดิ ท�าให้ชาวบ้านเข้าใจว่า ป่าไม่ใช่ของรฐั 
แต่เป็นสมบัติส่วนรวมของประเทศ ที่ชุมชนสามารถใช ้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  
มีแหล่งอาหาร แหล่งยา แหล่งน�้ากินน�้าใช้ไปตลอดชีวิต

• ชักชวนกลุ่มผู้หญิงในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจาก
ภาคอีสานให้มารับจ้างในหน่วย ต่อมาเกิดการส่งเสริม
ความเข้มแข็งโดยการเปิดโรงเรียนอนุบาลสอนลูกหลาน 
กลุ่มผู้หญิงที่มาท�างาน โครงการอาหารกลางวันจาก 
ผักสวนครัวที่ปลูกเอง

• เปิดบ้านเปิดใจให้ชาวบ้านปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อถมช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน

• สนับสนุนกลุ ่มเยาวชนในการท�าส่ือด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ปัจจุบันพัฒนาเป็นสภาเยาวชน 
อ.สามเงา จ.ล�าปาง

• ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพัฒนาสังคมในพื้นที่ อาทิ  
กลุ่มเทียนส่องทาง เยาวชนฮักถิ่นล�าปาง 

นายสมชัย - นางอารียา วินัยโกศล  
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าห้วยแม่พริก อ.แม่พริก จ.ล�าปาง 52180

โทร. 08 1881 3472
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ปัญหาน�้าเน่ากลิ่นเหม็นในคลองแสนแสบเป็นมะเร็งทางมลพิษท่ีเกิดขึ้นมานาน เมื่อเกินทน 

อิหม่ามวินัย สะมะอุน แห่งมัสยิดกมาลุลอิสลาม ในเขตคลองสามวา จึงลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา 

เขาชกัชวนชาวบ้านเริม่ต้นด้วยตนเอง จากการเกบ็ขยะ ก�าจดัวชัพชืน�า้ ใช้ศรัทธาในศาสนาอสิลาม 

เป็นเครื่องผูกโยงจิตใจผู้คนมาท�างานเพื่อส่วนรวม เติมความรู้เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คน 

ในชุมชนเขตคลองสามวา ใช้ “เสียงตามสาย” เป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน  

สร้างยุทธศาสตร์การ “พัฒนาคน พัฒนาสังคม” จนเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ในทุกเพศ  

ทกุระดบัอายุ ผลการท�างานน�ามาสูค่วามมหศัจรรย์ทีส่ามารถท�าให้น�า้ในคลองแสนแสบในบริเวณ 

คลองสามวา เปลี่ยนจากน�้าเน่ากลายเป็นน�้าใสสะอาดเหมือนครั้งอดีต

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• สร้างกติกา 8 ข้อให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาคลองแสนแสบ 
เพื่อฟื้นวิถีชีวิตริมคลอง ได้แก่ (1) ไม่ทิ้งขยะในคลอง (2) 
ไม่ถ่ายปัสสาวะ -  อุจจาระลงคลอง (3) ไม่ซักเสื้อผ้าใน
คลอง (4) ไม่จับปลาในเขตอนุรักษ์หน้ามัสยิด และขยาย
พื้นที่ด้านซ้าย -  ขวา ออกไปอีกด้านละ 1 กิโลเมตร (5) 
ช่วยกันเก็บขยะทั้งบนบกและในคลอง (6) ท�าน�้าชีวภาพ
เพื่อบ�าบัดน�้าเสียในครัวเรือน (7) ปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่
รับผิดชอบ และ (8) ทุกครอบครัวต้องมีอาชีพเสริมรายได้ 
เช่น เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลาในกระชัง ท�าน�้าพริก ท�าอาหาร 
เป็นต้น

• ริเริ่มการก�าจัดขยะในคลองโดยเชิญชวนนักเรียนที่เรียน 
ศาสนาช่วยกันลากผักตบและขยะขึ้นจากคลอง ขยายผล 
ไปสู่การท�างานร่วมกับชาวบ้าน และต่อมาดึงหน่วยงาน 
ท้องถิ่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจ�า และหน่วยงานเอกชน  
ให้เข้ามามีส่วนร่วม

• สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 
กระตุ้นจิตส�านึกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เสียงตามสายที่
ครอบคลุมชุมชนเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม

• เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการคลองและ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง 

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 2

วินัย สะมะอุน 
ผู้เป็น “น�้าใส” ในคลองแสนแสบ

นายวินัย สะมะอุน 

40 ซ.ประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา  

กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2916 8779, 08 3711 2263

บุุคคล
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อุดมคตแิม้เป็นเพยีงความคดิส่วนบคุคลทีจ่บัต้องยาก แต่ส�าหรบั 

สมศักดิ์ เครือวัลย์ เขาสามารถใช้อุดมคติของตนเองมาสร้าง 

ชีวิตใหม่ท่ีเลือกได้ และยังสามารถขยายอุดมคติไปช่วยสังคมใกล้ตัว  

จากคนที่มีหนี้สินกว่า 7 แสนบาท เขาสามารถใช้เวลาเพียง 3 เดือน 

ในการปลดหนี้โดยทุ่มสุดตัวในการเลือกวิถีเกษตรอินทรีย์ ใช้ที่ดิน 

ส่วนตัว 50 ไร่สร้างศูนย์เรียนรู้ แจกจ่ายความรู้ ก�าลังใจ และผลผลิต 

จากศูนย์เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชาวบ้านรอบข้าง วิธีการลด ละ 

เลิกสารเคมีในดิน การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามหลัก 

ศาสตร์พระราชา จนได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ดินคนหน่ึงของ 

เมืองระยอง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• หมอดินอาสาประจ�า ต.สองสลึง 

• ผู้อ�านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ต.สองสลึง และวิทยากร

• กระตุ ้นชุมชนรอบข้าง จนเกิดการรวมกลุ ่มท�าปุ ๋ยอินทรีย ์  
เพื่อฟื้นดิน

• เคลื่อนงานการท�าป่าชุมชนบริเวณรอยต่อระหว่างชุมชนกับ 
เขาหินตั้ง และปลูกป่าเป็นแนวกันชนก่อนถึงเขาหินตั้ง

สมศักดิ์ เครือวัลย์
เชื่อมโยงอุดมคติ 

สู่การท�างานให้สังคม

นายสมศักดิ์ เครือวัลย ์

322/1 หมู่ที่ 8 บ้านสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 

โทร. 0 3863 2281, 08 1982 2404



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว136

บุุคคล

เอี่ยม ศรีพนมวรรณ์
มิตรภาพจากใจที่เขาขลุง

การสร้างสวนสมุนไพรและป ่าที่มี ไม ้ ใหญ่น ้อยกว ่า  

1,000 ชนิด ด้วยแนวคิดการปลูกไม้ 4 ระดับ ลดการ 

ใช้สารเคมีการเกษตร โดยทดลองวิธีแก้ไขแบบธรรมชาติ  

เปิดบ้านเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งการพฒันาดนิและเกษตรชวีภาพ  

การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ทั้งป้องกันโรค  

รักษาโรค และสมุนไพรที่ใช้ก�าจัดศัตรูพืช ประสบการณ์จาก 

การท�างานท�าให้อดีตเด็กเลี้ยงวัวแห่งเขาขลุง สามารถมีรายได้ 

เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้คน  

ทั้งชุมชนรอบข้างและอยู่ห่างไกล เป็นต้นแบบเกษตรกรสู้ชีวิต  

มิตรแท้ของชาวบ้าน...แห่งเขาขลุง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• พัฒนาและฟื ้นฟูสภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยการ 
ใช้หญ้าแฝก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน�้าชีวภาพ

• ปรับปรุงที่ดินเพ่ือปลูกพืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด  
ศึกษาเรียนรู ้เรื่องสรรพคุณเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ด้าน 
สุขภาพและการบ�ารุงดิน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 2

ใช้หญ้าแฝก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน�้าชีวภาพ

• ปรับปรุงที่ดินเพ่ือปลูกพืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด 
ศึกษาเรียนรู ้เรื่องสรรพคุณเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ด้าน
สุขภาพและการบ�ารุงดิน

นายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ ์

82 หมู่ที่ 17 บ้านห้วยยางเหนือ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 71110 

โทร. 08 9806 5282

• ศึกษาวัฒนธรรมเกษตร
พื้นบ ้านและการปลูกป่า  
4 ระดับ เพื่อการพึ่งตนเอง 

• เป็นแหล่งเรียนรู ้เรื่องการ
พัฒนาดินและการเกษตร
ชีวภาพ พืชสมุนไพร และ
เศรษฐกิจพอเพียง
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พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม 
เมื่อหลักธรรมประสานใจ

เ พราะการท�างานอนรัุกษ์คนเดยีว นอกจากจะบรรลเุป้าหมาย 

ยาก ยังไม่เกิดผลท่ียั่งยืน พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม จึงใช ้

การเป็นนกัประสานงานสิบทศิ เชือ่มโยงชมุชน เจ้าหน้าทีท้่องถิน่  

หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายพระสงฆ์ ให้ร่วมกนั 

อนุรักษ์ป่าผืนใหญ่รอบภูหมากยาง การท�างานที่มีวิสัยทัศน์  

และการจัดการที่มีประสิทธิภาพของพระสมพงษ์ ท�าให้งาน 

อนุรักษ์เสมือนทีมเวิร์คท่ีเข้มแข็ง มีผู ้เล่นที่รู ้หน้าที่ โดยมี 

พระสมพงษ์เป็น “โค้ช” ที่ดี สามารถช่วยกันฟื้นผืนป่ากว่า  

2 พันไร่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง นอกจากจะเป็น 

แหล่งอาหารและสร้างรายได้เสริมให้ชุมชน ป่ารอบภูหมากยาง 

ยังเป็นแหล่งผลิตน�้าและเป็นห้องเรียนธรรมชาติของชุมชน

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ท�าแนวป้องกันไฟป่ารอบภูหมากยางในพื้นที่ 2,100 ไร่

• ส่งเสริมการตั้งกลุ่ม รสทป. เพื่อเป็นกลไกในการดูแลป่า 
และขยายเครือข่าย รสทป. ให้เกิดการท�างานร่วมกัน 
ใน 3 ต�าบลที่อยู่รอบป่า คือ ต.หนองแหน ต.ศรีแก้ว และ  
ต.กุดชุม

• ร่วมสร้างฝายชะลอน�้าที่เป็นโมเดลแบบอีสาน ทั้งฝาย
แบบถาวร กึ่งถาวร และแบบผสมผสาน รวม 105 ตัว

• ปลูกไม้คืนป่า เช่น จันทน์ผา ประดู่ คอนแคน และ 
พืชอาหารพวกไม้ไผ่

• สร้างเครือข่ายพระสงฆ์12 วัด เพื่อเป็นแกนหลักในการท�า
แนวกันไฟป่าในบริเวณป่าและพื้นที่วัด และขยายผลการ
ท�างานเครือข่ายและการท�าแนวกันไฟป่าไปยังภูผักหวาน 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่า 6,800 ไร่

• จัดโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอนุรักษ์ โดยเป็น
ความร่วมมือกันของ 3 ต�าบลใน อ.กุดชุม ได้แก่ ต.ศรีแก้ว 
ต.หนองแหน และ ต.กุดชุม

พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม 

วัดดานมุทิตา ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 34120 

โทร. 08 4827 3241
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ด้ วยแรงศรัทธาและมีหลักธรรมอันสูงส่งที่ท�าให้ชาวบ้าน 

ในชุมชนเล่ือมใส พระนิรันดร์ คุณธโร ยังเป็นผู ้น�า 

ในการฟื้นป่าดอนมูล ป่าต้นน�้าที่ส�าคัญของชุมชน ซึ่งถูกบุกรุก

ท�าลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม ท�าให้เกิดปัญหาติดตามมา

มากมาย แต่ด้วยความมุ ่งมั่น พระนิรันดร์จึงตัดสินใจขอ 

ป่าเสื่อมโทรมจ�านวน 2,333 ไร่จากกรมป่าไม้ เพื่อเป็น 

เขตพุทธอุทยานพร้อมทั้งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม จนกลับกลาย 

เป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นป่าแหล่งต้นน�้าส�าคัญ 

ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจวบจนถึงทุกวันนี้ 

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เริ่มการฟื้นฟูป่าโดยขอกล้าจากภาครัฐเพ่ือน�าไปฟื้นป่า
บนยอดภู สร้างทางเพื่อล�าเลียงกล้า เตรียมพื้นที่ด้วย
การก�าจัดวัชพืช สร้างแหล่งน�้าเพ่ืออนุบาล และท�าแนว
ป้องกันไฟ

• เรียนรู ้จากการน�ากล้าไม้ต่างถิ่นมาปลูกว่าไม่ทนทาน  
จึงปรับวิธีการด้วยการใช้ไม้พ้ืนถิ่นโดยเพาะช�าเอง และ
สร้างศรัทธาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นป่า 
โดยไม่จ้างแรงงาน ท�าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ เกิด
ความสามัคคีในชุมชน

• เกิดการฟื ้นป่าที่ เป ็นป่าเก็บน�้า ท�าให้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันหลายต�าบล 

พระนิรันดร์ คุณธโร 

พุทธอุทยานถ�้าน�้าทิพย์ ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 

โทร. 08 9841 5527

พระนิรันดร์ คุณธโร
ความส�าเร็จที่สร้างด้วยความศรัทธา

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 2
บุุคคล
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ไพโรจน์ ชูวงศกร 
“สวนพ่อเฒ่า” รุ่นใหม่

• เป็นแกนน�าในการจดัท�าธนาคารหมูบ้่านใน จ.นครศรธีรรมราช 
และพัทลุง

• แนวคิดในการท�างานเป็นเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อม โรงเรียนวิเชียร 
ประชาสวรรค์

• เป็นกรรมการให้แก่หลายองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการ 
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อสุขภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม

นายไพโรจน์ ชูวงศกร 

12 หมู่ที่ 1 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 

โทร. 08 6690 3598, 08 6525 8151

จากที่นา 6 ไร่ ซึ่งต่อมากลายเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน 

“ป่าครอบครัว” ที่สร้างทั้งรายได้และเป็นตู้กับข้าวของ

ครอบครวั อาศยัหลกั “ปลกูทกุอย่างทีก่นิ กนิทกุอย่างทีป่ลกู” 

ตามแนวทาง “สวนพ่อเฒ่า” ของคนปักษ์ใต้ แต่น�าหลักวิชา 

การเกษตรเข้ามาใช้ แทนที่จะปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติ  

กลายเป็นสวนพ่อเฒ่า “รุน่ใหม่” จนพ้ืนทีด่งักล่าวอดุมสมบูรณ์ 

ด้วยพรรณไม้กว่า 200 ชนิด เปิดบ้านเพื่อใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ขยายไปสูช่มุชนลุม่น�า้ปากพนงักว่า 200 ครอบครัว 

ความส�าเร็จที่ประจักษ์ได้นี่เอง พ่อเฒ่า “โรจน์ บางหว้า” จึง 

นับว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบส�าคัญคนหนึ่งของภาคใต้

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• พลิกผืนนาให้เป็นสวน สร้างสวนให้เป็นป่า เป็นแบบอย่าง 
สวนพ่อเฒ่ารุ่นใหม่ ที่ท�าให้เกษตรกรในลุ่มน�้าปากพนัง
กว่า 200 ราย มีการปรับรูปแบบการเกษตร ส่งผลให้รัฐ
ปรับรูปแบบโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 
เป็นเกษตรยกร่อง และต่อมาเป็นไร่นาสวนผสม 

• เป็นแกนน�าเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ ่มน�้าปากพนัง เรียกร้อง
ให้ จ.นครศรีธรรมราชน�าเงินจากโครงการซับน�้าตา 
ชาวใต้ มาส่งเสริมการท�าเกษตรยกร่อง และต่อมา 
ปรับเป็นไร่นาสวนผสม
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พระสุวรรณ คเวสโก 
เยียวยาชุมชนด้วยการสร้างป่า

พระสุวรรณ คเวสโก อดีต “สหายเก่า” เริ่มภารกิจฟื้น

ความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการน�าหลักธรรมและ

ประสบการณ์การจัดการองค์กรจากสมัยอยู่ในป่า มาใช้ 

ประยุกต์การบริหารงานร่วมกับชุมชน เริ่มด้วยการตั้งกลุ่ม 

ออมทรัพย์ในหมู ่บ้าน และขยายผลออกไปอีก 23 ชุมชน 

ใน 14 อ�าเภอใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด 

การพึง่ตนเอง วางแนวทางการพึง่ตนเองอย่างพอเพยีง โดยให้ 

ชุมชนรู้คุณค่าของป่า ตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง  

โดยใช้หลกัการ “สร้างคนให้เป็นนายจ้าง” คอืสร้างงานให้ชมุชน 

ร่วมกันท�าเพื่อพึ่งตนเอง อาทิ โรงงานน�้าดื่มสะอาด โรงปุ๋ย 

ชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ เผาถ่าน น�้าส้มควันไม้ ส่งผลให้ชุมชน 

เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปรับตัวจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว 

มาเป็นสวนสมรม โดยมีป่าเป็นแหล่งอาหารพื้นถิ่น

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• รวมกลุ่มชาวบ้าน 3 หมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มท�าน�้ายาง เพื่อ 
ให้เกิดการเรียนรู ้เรื่องการพัฒนาอาชีพการท�าสวนยาง 
ที่สามารถพึ่งตนเองได้

• ก่อตั้งกลุ ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ใช ้หลักธรรมเป็นหัวใจ 
ในการท�างาน และเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มจนสามารถขยายเป็น 
เครือข่ายกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
ครบวงจรชีวิต จ.นครศรีธรรมราช มีเครือข่าย 23 กลุ่ม  
ใน 14 อ�าเภอ มีสมาชิกประมาณ 4,000 คน มีเงิน 
หมุนเวียนกว่า 40 ล้านบาท และเงินสวัสดิการ 5 ล้านบาท

• ประยุกต ์แนวคิดจากสันติอโศกและศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ มาสร้างแปลงสาธิตและฐานเรียนรู ้ต่าง  ๆ 
ด้านการเกษตร เศรษฐกจิพอเพยีง โดยใช้วดัเป็นศนูย์กลาง  
เพื่อเป็นสถานที่อบรมเยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจ  
และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในภาคใต้

• ขยายความรู้การปลูกพืชผสมผสานไปสู่พื้นที่สาธารณ- 
ประโยชน์ 8 แห่ง จ�านวน 656 ไร่ และเกิดการปรับตัว 
เป็นสวนผสมผสาน 57 ราย พื้นที่ 476 ไร่

พระสุวรรณ คเวสโก 

วัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช 80280 

โทร. 08 1087 5978

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 2
บุุคคล



141ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

สองสามภีรรยานกัธุรกิจโรงแรมในเกาะสมยุ ท่ีท�าธรุกจิโดย

ไม่หวังผลก�าไรเป็นที่ตั้ง แต่ต้องการหนุนเสริมเศรษฐกิจ 

ชุมชนรอบข้างให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม 

ให้น่าอยู่ เริ่มจากการท�างานให้เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเท่ียว 

ปลอดขยะในโครงการ Green Project ที่เห็นผลรูปธรรม  

สร้างเครือข่ายให้โรงแรมต่าง ๆ ในเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการ 

มอบทีด่นิ 200 แปลง จ�านวน 5,000 ไร่ มลูค่าราว 3,000 ล้านบาท 

คืนให้กรมป่าไม้และชมุชน เพ่ือให้เกาะสมยุมผีนืป่าอดุมสมบูรณ์ 

เป็นสมบัติส่วนรวม

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• มอบพืน้ทีป่่าคนืให้ชมุชน ด�าเนนิการแล้วจ�านวน 90 แปลง 
พื้นที่รวม 1,472 ไร่ 

• โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Project) ภายในโรงแรม 
บ้านท้องทราย โดยการคัดแยกขยะ น�าขยะย่อยสลาย 
ไปท�าน�้าสกัดชีวภาพ ท�าปุ๋ยหมัก เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�าความเข้าใจกับพนักงานและ 

รณรงค์กับแขกที่เข ้าพักให้ช ่วยกันดูแล 
สิ่งแวดล้อม และเปิดให้โรงแรมเป็นพ้ืนที่ 
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการ

• ให้ความรู้สมาชิกหน่วยอนุรักษ์  
 สตัว์ พนกังานและลกูหลาน โดย 
 เชิญวิทยากรที่มีความรู ้ด ้าน 
 ต่าง ๆ เช่น สัตว์ป่า การท�างาน 
 Bird Guide บ้านท้องทราย  
 วิธีการดูนก หลักสูตรนักสืบ 
 สายน�้า ร่วมกับพนักงานโรงแรม 
 และชาวประมงพืน้บ้าน ส่งเสริม 
 การสร้างหลักสูตรนักสืบสายน�้า 
 ในโรงเรียน โดยร่วมกับมูลนิธ ิ
 โลกสีเขียว

• สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ เช่น Dog Rescue 
มูลนิธิเพ่ือนช้าง มูลนิธิคุ ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช 
แห่งประเทศไทยฯ

• สนับสนุนการเผยแพร่สื่อด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วารสาร 
โลกสี เขียว  หนังสือการอนุรักษ ์พลังงาน หนังสือ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย โดยมอบให้แก่ห้องสมุด
โรงเรียนต่าง ๆ ในเกาะสมุย

• ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ในพื้นที่ในวันส�าคัญ
ต่าง ๆ 

• สร ้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และรับฟังความเห็น
จากชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  ในการท�างานด้าน 
สิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อพัฒนาเกาะสมุย 

• ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยและสมาคมโรงแรมไทย 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต่อยอดโครงการ Green Project  
ลงไปในโรงเรียน โดยท�าโครงการโรงเรียนรักษ์สมุย  
(Low Carbon School) 

• มอบพืน้ทีป่่าคนืให้ชมุชน ด�าเนนิการแล้วจ�
พื้นที่รวม 1,472 ไร่ 

• โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Project) ภายในโรงแรม
บ้านท้องทราย โดยการคัดแยกขยะ น�
ไปท�าน�้าสกัดชีวภาพ ท�าปุ๋ยหมัก เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�าความเข้าใจกับพนักงานและ

รณรงค์กับแขกที่เข ้าพักให้ช ่วยกันดูแล
สิ่งแวดล้อม และเปิดให้โรงแรมเป็นพ้ืนที่
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการ

• ให้ความรู้สมาชิกหน่วยอนุรักษ์
สตัว์ พนกังานและลกูหลาน โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู ้ด ้าน
ต่าง ๆ เช่น สัตว์ป่า การท�
Bird Guide บ้านท้องทราย 
วิธีการดูนก หลักสูตรนักสืบ
สายน�้า ร่วมกับพนักงานโรงแรม
และชาวประมงพืน้บ้าน ส่งเสริม
การสร้างหลักสูตรนักสืบสายน�้
ในโรงเรียน โดยร่วมกับมูลนิธิ
โลกสีเขียว

นายธนกร ฮุนตระกูล และนางสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา 
โรงแรมบ้านท้องทราย  

84 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

 ธนกร ฮุนตระกูล  
และสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา  

ผู้สร้างมรดกให้เกาะสมุย
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นิวัฒน์ ร้อยแก้ว “ครูตี๋” 
ผู้พิทักษ์แม่น�้าโขง

แม่น�้าโขงในทุกวันนี้แตกต่างจากแม่น�้าโขงสายเดิม 

อันเนื่องจากผลกระทบของกระแสการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่าง  ๆ  ที่แม่น�้าโขงไหลผ่าน การรุกล�้า 

สายน�้านานาชาติที่มีความยาว 7,000 กิโลเมตรน้ี ท�าให้ 

เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพ้ืนที่และชีวิตที่อาศัยแม่น�้าสายน�้า 

อย่างมากมาย รวมทั้งชุมชนใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ด้วย 

จิตวิญญาณของครูที่สอนนักเรียนชาติพันธุ ์บนดอยสูงใน  

อ.เชยีงของ และ อ.เวยีงแก่น จ.เชยีงราย มาตัง้แต่ปี 2525 - 2538 

ผูกพัน คุ้นเคยกับชาวม้ง ลาหู่ ลื้อ ขมุ และอาข่าอย่างดี “ครูตี๋” 

นิวัฒน์ ร้อยแก้ว จงึชักชวนนกัเรยีนและชาวบ้านร่วมกนัปกป้อง 

ผืนป่าของหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นฐานที่มั่นคงของชีวิตด้านอาหาร 

และปัจจัยสี่ รณรงค์และประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ   

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ล�าน�้าโขงหลากหลายรูปแบบ  

ขยายผลเป็น “กลุ่มรักษ์เชียงของ” ที่มุ่งท�างานเพ่ืออนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมใน อ.เชียงของอย่างเป็นระบบ และปรากฏเป็น 

รูปธรรมที่สังคมประจักษ์ชัด

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• โครงการเล้ียงวัวเพื่อเป็นกองทุนให้นักเรียนและร่วมกัน 
ดูแลปกป้องผืนป่าของหมู ่บ ้าน ในสมัยเป็นครูใหญ่ 
โรงเรียนบ้านห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

• โครงการบ�าบัดยาเสพติดให้ชาวบ้านลาหู ่ โดยใช้การ 
มีส่วนร่วมของชาวบ้านในการดูแลกันเอง ท�าให้ชาวบ้าน
ทั้งหมู่บ้านเลิกยาเสพติดได้ ในสมัยเป็นครูใหญ่โรงเรียน 
บ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

• ปี 2538 ร่วมกับเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ ก่อตั้งกลุ่ม
รักษ์เชียงของ เพื่อดูแลป่าต้นน�้าในลุ่มน�้าโขง

• ตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าดอยหลวงและการอนุรักษ์ปลาบึก

• ปี 2544 - 2548 เริ่มเคลื่อนงานรณรงค์ปกป้องแม่น�้าโขง 
จากโครงการระเบิดหินโสโครกในล�าน�้าโขงเพื่อการ 
เดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ (เป็นภารกิจหนึ่งของโครงการ
อนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงหรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ)

• ท�างานวิจัยจาวบ้านเชียงของ - เวียงแก่น งานวิจัยย่อย
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เชียงของ 
เวียงแก่น : สังคมชายขอบ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้าโขง

• การฟื้นฟูลุ่มน�้าอิง โดยจัดตั้ง “สภา
ประชาชนลุ ่มน�้าอิง” เพื่อผลักดัน 
นโยบายที่เกิดจากภาคประชาชน
และน�าไปสู ่การปฏิบัติของ
ภาครัฐ

• การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน
ลุ่มน�า้โขง

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว 

62 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 

โทร. 0 5379 1622

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 3



143ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 143ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

พระพุทธิญาณมุนี
การเข้าถึงแก่นธรรมกับธรรมชาติ

พระพทุธญิาณมนุ ีภกิษผุูม้วีสัิยทศัน์ด้านการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นผูน้�า 

ในการฟ้ืนฟปู่าดอยจนัมานานกว่า 20 ปี ส่งผลให้เกดิการจดัท�าแนวเขตป่า 

ที่ชัดเจน ป่าดอยจันที่เคยถูกบุกรุกจนเส่ือมโทรมกลับฟื้นคืนเป็นป่าอันอุดม

สมบูรณ์ สร้างกิจกรรมท่ีใช้ธรรมเป็นเคร่ืองก�าหนด เพื่อให้ชุมชนและเยาวชน

ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้ธรรมชาติที่ร่วมกันฟื้น

ด้วยแรงอุตสาหะ กลับมาเป็นสื่อให้คนเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์

พระพุทธิญาณมุน ี

วัดพระธาตุผาเงา 391 หมู่ที่ 5 บ้านสบค�า ต.เวียง อ.เชียงแสน  

จ.เชียงราย 57150 

โทร. 0 5377 1151

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• โครงการสืบชะตาและบวชป่า และการปลกูป่าในวนัส�าคญั
ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

• โครงการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย

• โครงการม่อนดอยสมุนไพรล้านนาและสวนรูปปั้นฤๅษี
ดัดตน การสร้างเครือข่ายหมอเมืองล้านนาเพื่อผลิต 
ยาสมุนไพร

• การส�ารวจป่า จัดท�าแผนที่และออกเอกสารสิทธิให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันการบุกรุก

• การจัดพื้นที่ป่าด้านหลังวัดให้เป็นธุดงคสถาน

• การจัดท�าหลักสูตรด้านงานอนุรักษ์เพื่ออบรมเยาวชน

• การขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ที่เป็น 
ป่าต้นน�้า ได้แก่ บ้านห้วยกว๊าน บ้านป่าตึง ดอยสะโง้  
เป็นต้น เกิดกลุ ่มอนุรักษ์ป่าดอยจันอย่างเป็นระบบ  
และมีกฎกติกาในการดูแลผืนป่า

• ชุมชนและเยาวชนเกิดจิตส� านึกในเ ร่ืองการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ

143ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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วีระพันธ์ จันทรนิภา
นักทดลองในสวนป่า

ผลจากการลองผดิลองถูกมาตลอด 20 ปี ในทีส่ดุ “ลงุจกุ” 

วรีะพนัธ์ จนัทรนภิา ชาวสวนแห่งบ้านทุง่เหียง กส็ามารถ 

สร้างป่าในพื้นที่ส่วนตัว กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบแห่งการ 

พึ่งตนเองได้ จากความตั้งใจที่อยากจะสร้างป่าให้เป็นปอด  

ระหว่างทางของการท�างานกส็ร้างชวีติทีส่นกุสนานบนพืน้ฐานของ 

การทดลองด้านการเกษตรแบบพึ่งตนเองไปด้วย ได้ผลส�าเร็จ 

ออกมากไ็ม่อยากเกบ็ไว้คนเดยีว แบ่งปันแจกจ่ายความรูเ้พือ่เป็น 

วทิยาทาน ยามทีม่ผีูม้าเยีย่มเยียนขอแบ่งปันประสบการณ์ ซึง่ 

นอกจากจะได้มาเยีย่ม “ห้องทดลอง” แห่งนีแ้ล้ว ยงัได้ชมิอาหารท่ี 

ได้จากสวนป่า อนัเป็นผลจากงานทดลองสนกุ  ๆ ของลงุจกุอกีด้วย

นายวีระพันธ์ จันทรนิภา 
บ้านทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

(ที่อยู่ส�าหรับส่งจดหมาย : 301 ซอยนวมินทร์ 13 การเคหะแห่งชาติ  

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240) 

โทร. 08 1623 1003

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี 2533 เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่ม
ออกซิเจน

• ท�าการทดลองเรื่องน�้าจุลินทรีย์ ปรับปรุงบ�ารุงดินโดยเน้น
ปลูกพืช 3 อย่างให้ทั่วพื้นที่ คือ ปลูกพืชตระกูลถั่ว ช่วย
เพิ่มไนโตรเจน ปลูกต้นงา ช่วยเพิ่มฟอสฟอรัส และปลูก
ข้าวหรือข้าวโพด ช่วยเพิ่มโพแทสเซียม 

• ปลูกพืชเป็นแนว 3 ชั้น โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ให้พืชต่าง ๆ 
ช่วยดูแลกันเอง ได้แก่ “พืชผู้ผลิต” เป็นไม้ตั้งแต่ระดับล่าง
จนถึงไม้ยืนต้น “พืชพี่เลี้ยง” เพื่อป้องกันแมลงและเชื้อรา 
และ “พืชใช้ประโยชน์และไม้ใช้สอย” ได้แก่ พืชผักกินได้ 
และไม้ยืนต้นต่าง ๆ 

• เป็นวทิยากรในเร่ืองเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ดินและสิง่แวดล้อม 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
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• ใช ้การเทศน์สอนเรื่องการอนุรักษ์ป่าและต้นน�้ากับ
ญาติโยมในวันพระ

• เป็นวิทยากรในการปฏิบัติธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยสอน
เรื่องธรรมะกับการอนุรักษ์ป่าไม้ควบคู่กัน

พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ (พระสงกรานต์ สุทธธัมโม) 
วัดป่าน�้าสวยห้วยปลาดุก ต.นาดอกค�า อ.นาด้วง จ.เลย 42210 

โทร. 08 9646 0876

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• จัดท�าแนวเขตป่าบนภูแผงม้าจ�านวน 3,000 ไร่ เพื่อให้
เป็นแหล่งต้นน�้า

• ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาแหล่งน�้าส�าหรับให้คนในหมู่บ้าน 
ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

• เดินท่อประปาจากแหล่งน�้าบนภูแผงม้า มีระยะทางราว  
2 กม. แหล่งน�้าแห่งนี้เป็นแหล่งน�้าสะอาดที่ชาวบ้าน 
ได้พึ่งพา เนื่องจากแหล่งน�้าธรรมชาติที่อยู ่ด ้านล่าง 
ปนเปื้อนด้วยสารเคมีจากการท�าพืชไร่เชิงเดี่ยว

• ซ้ือที่ดินบริเวณรอบ ๆ วัด ซึ่งอยู ่ใกล้อ ่างเก็บน�้าบ้าน 
ห้วยปลาดุกอีกประมาณ 50 ไร่ ราคา 30,000 บาท ที่ดิน 
ผืนนี้เดิมปลูกมันส�าปะหลัง เมื่อดินเสื่อมโทรม เจ้าของ 
ก็ปล่อยร้าง จุดประสงค์ของการซื้อที่ผืนนี้เพื่อต้องการ 
ปลูกป่าเอาไว้เป็นพ้ืนที่กันชนระหว่างผืนป่ากับพื้นที่ท�า 
การเกษตรของชาวบ้าน พ้ืนทีใ่หม่อยูติ่ดกบัสวนป่าสกัทอง 
ของกรมป่าไม้

พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์เป็นพระนักพัฒนาท่ีมีบทบาท

โดดเด่นในการรักษาแหล่งแม่พันธุ ์ ไม้ยางนา และ 

การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่าในวัดป่าน�้าสวยห้วยปลาดุก รวมทั้ง 

ชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมกันฟื้นฟูป่าภูแผงม้าซึ่งเป็นต้นน�้า 

ของแม่น�้าเลย ท�าให้วัดและชุมชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้านมีแหล่งน�้า 

ธรรมชาติไว้ใช้ สลายความขัดแย้งและสามารถดึงพลังชุมชน 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าต้นน�้าภูแผงม้าท่ีมีพ้ืนท่ีกว่า 

3,000 ไร่แห่งนี้

พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์
สร้างป่าเพื่อเก็บน�้า
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จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปลูกป่าและรักษาป่าดั้งเดิม พื้นที่ส�านักสงฆ์ทุกแห่ง 
ใน ต.โมถ่ายและ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ�านวน 4,043 ไร่  
กว่า 50 ปีของการท�างาน ปลูกต้นไม้แล้วนับล้านต้น  
สร้างป่าในเขตอนุรักษ์และป่าแนวกันชน รวมเป็นพื้นที่  
4,043 ไร่

• ใช้หลักธรรมสั่งสอนผู้คนให้มีจิตส�านึกอนุรักษ์ป่าไม้และ 
การลงมือปลูกป่า 

• นิมนต์สามเณรจากวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มาบวชในภาค 
ฤดูร้อน มาร่วมเดินธรรมยาตราศึกษาระบบนิเวศในป่า
ต่าง ๆ ที่ปลูกและดูแลรักษา เป็นการสร้างให้เด็กเยาวชน  
และชุมชนมีศีลธรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าและรักษาป่า  
เพื่อรักษาวิถีชีวิตให้มีความสุขและยั่งยืน

พระครูเกษมธรรมรังษี (ถาวร เขมร�สิโย)  
วัดสุทธาวาส ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110  

โทร. 08 9875 2531

พระครูเกษมธรรมรังษี  
(ถาวร เขมรํสิโย) 
พระผู้น�าแห่งป่าต้นน�้าเมืองไชยา

พระครูเกษมธรรมรังษีหรือ “หลวงพ่อด�า” แห่ง อ.ไชยา ใช้เวลากว่า 50 ปีทุ่มเทแรงกาย 

แรงใจและความคิด ในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าล�าธารของ อ.ไชยา จนประสบผลส�าเร็จ  

ใช้เวลากว่าเกือบครึ่งชีวิตในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้คน เพื่อให้ชาวบ้านละเลิกการตัดไม้ 

ท�าลายป่า หันกลับมาช่วยปลูกต้นไม้เสริมในพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกท�าลาย ใช้หลักพุทธศาสนาในการ 

สอนให้คนรักสิ่งแวดล้อม เพาะพันธุ์ต้นไม้หลายชนิดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านช่วยกันปลูก 

ในพื้นที่ตนเองและพื้นท่ีสาธารณกิจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นท่ีเล่ืองลือจนได้รับการยกย่อง 

ให้เป็น “เสาหลัก” ใน อ.ไชยา

บุุคคล
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วิฑูร หนูเสน
ฟื้นป่ายางให้เป็นป่าเพื่อชีวิต

ท�าไมเกษตรกรแถวบ้านและครอบครัวของตัวเอง 

จึงยากจน นี่คือค�าถามที่ท�าให้วิฑูร หนูเสน ครุ่นคิด 

หาค�าตอบ เมือ่ลาสกิขาออกมาช่วยพ่อแม่ท�าสวนท�าไร่ในยามที ่

ท่านแก่เฒ่า หลังจากบวชเป็นพระมาถึง 18 พรรษา แต่วันเวลา 

ของเกษตรกรไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังเผชิญกับความยากจน 

อยู่ร�่าไป ค�าถามนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาภูมิปัญญา 

ของคนเฒ่าคนแก่ในอดีตเกี่ยวกับการเรียนรู ้ธรรมชาติ  

เขาพบว่าการท�าสวนผสมผสานเป ็นหนทางที่จะช ่วยให ้ 

ชีวิตเกษตรกรพ้นจากบ่วงหนี้สินและความยากจนได้ วิฑูร 

ปรับสวนยาง 41 ไร่ เป็นวนเกษตรในนาม “สวนศรัทธาธรรม”  

ปลูกพืชผัก สมุนไพรสารพัดอย่าง เลี้ยงไก่บ้าน จัดแบ่งพื้นที่ 

การปลกูต้นไม้แต่ละชนดิ พลกิชวีติจากครอบครวัท่ีเคยมีหน้ีสิน  

เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีรายได้พอกินพอเก็บ และขยาย 

แนวความคิดไปยังเกษตรกรอื่น ๆ ทั่วเมืองพัทลุง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• มีหลักคิดในการท�างานคือ ใช้ภูมิปัญญาคนเฒ่าคนแก่ 
คือความเคารพนับถือต่อ “รุกขเทวดา” โดยตีความจาก
ความรู้ทางด้านภาษาบาลี จนสามารถสรุปความหมาย
ได้ว่า รุกขเทวดาคือผู ้ดูแลต้นไม้ ควบคุมความสมดุล
ของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น�้า ลม ไฟ การเคารพต่อรุกขเทวดา 
คือการดูแลให้ธาตุทั้งสี่มีความสมดุล เพราะธาตุทั้งสี่ 
มีผลโดยตรงต่อปัจจัยสี่ของคนเรา แนวคิดดังกล่าว  
ผสมกับการสังเกตและเข้าใจธรรมชาติ ท�าให้เกิดการปรับ 
สวนยางให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแบบผสมผสาน ทั้ง 
สวนป่าและพื้นที่ท�ากินแบบเกษตรผสมผสาน จ�านวน  
71 ไร่ โดยบริหารจัดการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ได้แก่

- “สวนร่วม” ให้เครือญาติมาร่วมดูแลและแบ่งปัน 
ผลผลิตกัน โดยปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติ ทั้ง 
พืชอาหารและไม้ยืนต้น พื้นที่ 30 ไร่

- ป่าไส 8 ไร่ เปิดโอกาสให้พื้นดินที่ยังเวียนมาไม่ถึง 

มีโอกาสพัก ปล่อยให้ต้นไม้เดิมงอกใหม่จนมี 
ลักษณะคล้ายกับป่าเดิม 

- นาข้าว 6 ไร่ เป็นการท�านาอินทรีย์ ขุดบ่อเลี้ยงปลา
เพื่อช่วยก�าจัดแมลงศัตรูข้าว 

- ป่ายาง 4 ไร่ ให้มีไม้พื้นบ้านผสมผสานแบบสวน
พ่อเฒ่า พืชหลักคือ ยางพารา ผสมไม้ยืนต้น และ
สมุนไพรไม้ที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ 

- ป่าเศรษฐกิจ 11 ไร่ ปลูกกระถินเทพาเพื่อช่วย 
บ�ารุงดินก่อนที่จะเพาะปลูกต่อไป

• เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านวนเกษตร และเป็นพื้นที่ศึกษา
วิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคใต้

• เป็นต้นแบบการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มีรายได้จาก 
การขายน�้ายางสด ขายไม้ใช้สอย ผักพื้นบ้านต่าง  ๆ 
ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ย ครอบครัวมีอาหารสะอาด มีคุณภาพ  
ไม่มีหนี้สิน

• สร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีโดยลดการท�าร้ายดินเพราะไม่ใช้
สารเคมี ไม่รุกพื้นที่ป่า สร้างเสริมระบบนิเวศ พิสูจน์ได้
จากพรรณไม้หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะนกมาถ่ายมูลไว้

นายวิฑูร หนูเสน 

167 หมู่ที่ 12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  

โทร. 08 7899 3958

147ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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จากการรับนิมนต์มาจ�าพรรษาที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 

ใน จ.เชียงราย เมื่อปี 2531 พบว่าสภาพป่ารอบวัด 

เสือ่มโทรม ท�าให้พระครไูพบลูย์พัฒนาภริกัษ์ ผูเ้ป็นสปุะฏปัินโน 

ตั้งปณิธานว่าจะฟื้นฟูป่า บูรณะโบราณสถานให้เป็นศูนย์กลาง 

การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบประยุกต์ โดยน�างานอนุรักษ์ 

ธรรมชาติมาบูรณาการกับการปฏิบัติธรรม เทศนาเพื่อ 

เจรญิสตใิห้เหน็คณุค่าธรรมชาต ิใช้ความเป็นนกัคดิ นกับริหาร  

และนักประสานรวมอยู่ในตัว ชักชวนให้ญาติโยมเข้ามาช่วยกัน 

สร้างพระพุทธรูปปางต่าง  ๆ เพื่อน�าไปประดิษฐานทั่วผืนป่า 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกบุกรุก เพื่อเป็นกุศโลบาย 

ในการป้องกัน รวมทั้งสิ้นถึง 108 องค์ มีความแน่วแน่ใน 

เป้าหมายการท�างานจนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ภาครัฐ  

และองค์กรต่าง ๆ ท�าให้ชุมชนมีประปาภูเขา สามารถใช้น�้าท�านา 

ได้ปีละ 2 ครัง้ สร้างเครอืข่ายป่าชมุชนและสามารถขอขึน้ทะเบยีน 

ป่าชุมชนได้หลายแห่งใน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์  
วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

โทร. 08 9552 7088

พรรษาที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์

ใน จ.เชียงราย เมื่อปี 2531 พบว่าสภาพป่ารอบวัด

ให้พระครไูพบลูย์พัฒนาภริกัษ์ ผูเ้ป็นสปุะฏปัินโน

ตั้งปณิธานว่าจะฟื้นฟูป่า บูรณะโบราณสถานให้เป็นศูนย์กลาง

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ 
นักคิด นักบริหาร นักประสาน  

“ใต้ร่มกาสาวพัสตร์”

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ใช ้กลยุทธ ์การสร ้างพระพุทธรูปปางต ่าง  ๆ  น�าไป
ประดิษฐานทั่วผืนป่า เพื่อให้เกิดความย�าเกรง ป้องกัน
การบุกรุก

• ประสานความร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้จังหวดั ขอตดัถนน 
เพื่อก�าหนดเขตระหว่างที่ท�ากินกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้
ชัดเจน ขอให้กรมป่าไม้อนุญาตให้วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
เป็นศูนย์สาธิตพุทธศาสนากับป่าไม้ อันดับที่ 9 ของ 
ประเทศ โดยตั้งชื่อว่า ศูนย์พิทักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
แม่ปนูน้อย ป่าแม่ปนูหลวง ป่าห้วยโป่งเหมน็ ห้วยแม่ค�ามา  
เนื้อที่รวม 140 ไร่

• ผลักดันให ้สภาต�าบลแม ่ เจดีย ์  ท�าแผนเสนอกรม 
ชลประทานจัดสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยย่าค�ามา เพื่อเก็บน�้า 
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และพัฒนาให้เป็นวังมัจฉา ใช้เป็นสถานที ่
จัดค่ายเยาวชน อนุรักษ์วัดพระธาตุแม่เจดีย์ และเป็น 
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

• ร่วมกับชุมชนในการสร้างป่าชุมชน และขยายเครือข่าย 
ป่าชุมชนหลายแห่งใน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย
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ดําเนิน - โสภา  
เนตรปัญญา 
เดิมพันชีวิต 

เพื่อปกป้องป่าชุมชน

149

พ่ อหลวงด�าเนินและแม ่หลวงโสภา เนตรป ัญญา  

สามีภรรยาผู้น�าชุมชนที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพ่ือปกป้อง

ผืนป่าเพียง 30 ไร่ จากกลุ่มนายทุนที่ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

บนดอยตาดเฟ้ือง (อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ตนื-แม่แนต)  

ทั้งคู่ใช้ความกล้าหาญ ความอดทน และความเพียรในการ 

เสาะแสวงหาช่องทาง เพ่ือสร้างกระบวนการต่อสูเ้พือ่รักษาพืน้ท่ี 

ส่วนรวม แม้จะเป็นผืนป่าที่ไม่มากนัก แต่เป็นแหล่งอาหารของ 

หมู่บ้านที่พึ่งของชุมชนมาอย่างยาวนาน แม้มีข้อจ�ากัดเร่ือง

ความรู้ แต่ด้วยพลังใจแน่วแน่ สองคู่ชีวิตขับเคลื่อนงานเพื่อขอ

เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

บรรลุผลส�าเร็จ (ถวายฎีกา) โดยใช้เวลาต่อสู้นานถึง 10 ปี  

หลังจากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านฟื้นฟูป่า และจัดท�าป่าชุมชน 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน-แม่แนต จ�านวน 152 ไร่  

ตัง้ธนาคารรวมน�า้ใจพัฒนาบ้านห้วยน�า้เย็น ส่งเสริมเยาวชนให้มี 

ส่วนร่วมในกจิกรรมอนรุกัษ์เพ่ือสร้างคนรุน่ใหม่ทดแทน ส�าหรับ

ทั้งคู่แล้ว การต่อสู้ไม่เคยจบ ตราบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจ

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• คัดค้านการออกโฉนดที่ดินบนดอยตาดเฟื ้องซ่ึงอยู ่ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตนื-แม่แนต เป็นการออกโฉนด 
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้เวลาต่อสู ้นานถึง 10 ป ี
จนส�าเร็จ

• เม่ือได้ป่าคืน ก�าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ท�ากินให้
ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก 

• เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากป่า และจัดท�าป่าชุมชน

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแม่ตืน -  แม่แนต พ้ืนที่ 152 ไร่ และสนับสนุนการ 
ตั้งเครือข่ายป่าชุมชน ต.ป่าไผ่ จ�านวน 8 หมู่บ้าน 

• แก้ปัญหาหนี้สินชุมชนจัดต้ังธนาคารรวมน�้าใจพัฒนา 
บ้านห้วยน�้าเย็น เรียกว่า “กลุ่มออมลืม” และตั้งกองทุน 
ข้าวสารบ้านห้วยน�้าเย็น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
ในการซื้อข้าวของคนในชุมชน

นายด�าเนิน และนางโสภา เนตรปัญญา 
16 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน�้าเย็น ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล�าพูน 51110 

โทร. 08 3860 8759, 08 4176 4451
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“สิ่ งแวดล้อมท่ีดีย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง ผู้คนรักบ้านเกิด  

ไม่ทิ้งถิ่น และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุข” นี่คือยุทธศาสตร์การท�างานของ 

สมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลเมืองแกลง ผู้น�ารุ่นใหม่ที่กล้าคิด 

นอกกรอบ น�ามาสู ่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ สร้างสรรค์เมืองแกลงแหล่ง 

อุตสาหกรรมให้เป็นเมอืงคาร์บอนต�า่ ด้วยการจดัระบบขนส่งมวลชนเพือ่ลดปัญหามลพษิ  

จัดการขยะครบวงจรด้วยการเพ่ิมมูลค่าและท�าให้เทศบาลมีรายได้จากขยะ สร้างระบบ  

“เกษตรเมือง” และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น�้าประแสร์  

ท�าให้แกลงกลายเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาเมืองสีเขียว เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

เรื่องการจัดการขยะทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• จัดระบบ ขสมก. หรือขนส่งเมืองแกลง เพื่อลดปัญหา
มลภาวะทางอากาศ

• จัดการขยะแบบครบวงจร ส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง
ปีละ 23,000 ตัน ขยะที่เก็บน�ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 
ได้ 635,100 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทดแทนก๊าซหุงต้ม  
ได้ 2.92 แสนกิโลกรัมต่อปี ผลิตเชื้อเพลิงขยะได้ 7,900 ตัน 
ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 5,700 ตัน 
ต่อปี สามารถประหยัดงบประมาณด้านการจัดการขยะ  
เทศบาลมีรายได้จากการขายปุ๋ยมูลสัตว์ น�้าจุลินทรีย์ และ 
ก้อนไขมัน ที่ย้อนกลับมาเป็นงบประมาณในการพัฒนา  
ต.เมืองแกลง สามารถน�าไปใช้เพ่ือบริหารงานด้านอื่น ๆ
อาทิ การเกษตร พลังงาน ท�าให้เทศบาลเมืองแกลง 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านจัดการขยะแบบครบวงจร

• รณรงค์การท�า “เกษตรเมือง” เป็นการท�านาและปลูก 
ผักสวนครัวในเขตเมือง บริเวณพ้ืนที่รกร ้าง รวมถึง 
การท�าเกษตรในพ้ืนที่จ�ากัดแต่ให้ผลผลิตแน่นอน อาทิ  
ในครัวเรือน โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ที่มาจากการก�าจัดขยะ 
ของเทศบาล

• สร้างพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง โดยฟ้ืนฟูและสร้างสวนสาธารณะ 
เพื่อเป็นที่ออกก�าลังกายและสถานพักผ่อน

• เคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าประแสร์

นายสมชาย จริยเจริญ 

22 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 

โทร. 08 3118 1234

สมชาย จริยเจริญ  
พลิกเมืองแกลงให้เป็นเมืองสีเขียว
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นายขาว เฉียบแหลม 

126 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 

โทร. 08 7232 7701

พ่อขาว เฉียบแหลม 
ต้นแบบจิตอาสา

ด้วยแนวคิด “สังขารของคนเรามีส่ิงเดียวท่ีไม่เปล่ียนแปลง คือจิตใจ 

ที่แข็งแกร่ง” พ่อขาว เฉียบแหลม ปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านหนองพลวง  

จงึอทิุศตนเพือ่ส่วนรวม ท้ังสละทรัพย์ส่วนตนเพือ่สร้างระบบสาธารณสขุชมุชน  

และสละเวลาส่วนตวัเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ฟ้ืนป่าและหนองน�า้ธรรมชาต ิ

เพื่อคืนแหล่งอาหารให้ชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด และฟื้น 

ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพึ่งตนเอง พ่อขาว  

เฉียบแหลม เป็นชายร่างเล็กผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ดั่งสายน�้า เป็นต้นแบบของ 

จิตอาสา ที่ท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ มานานกว่า 40 ปี

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• บริจาคพ้ืนที่ส ่วนตัวเ พ่ือใช ้ เป ็นสาธารณประโยชน ์ 
(สร้างสถานีอนามัยต�าบลดงเค็ง) และเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขนานกว่า 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2525) 

• เป็นแกนน�าจัดตั้งกลุ ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนต�าบลดงเค็ง 
และหนองละเลิงเค็ง ฟื ้นฟูพื้นที่ทั้งสองแห่งจนมีความ 
อุดมสมบูรณ์ และขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน พร้อมทั้ง 
จัดท�าเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์นกประจ�าถิ่นและนกอพยพ

• ฟื้นความรู้และภูมิปัญญาด้านสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้
ชาวบ้านพึ่งตนเองและเห็นคุณค่าสมุนไพรในป่า จัดท�า
อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรในป่าชุมชนโคกหนองพลวง 
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
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นายขาว เฉียบแหลม
126 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

โทร. 08 7232 7701
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พ่อคํา บุตรศรี
นักสู้แห่งป่าดงใหญ่

“หั นหลงัให้ป่า หนัหน้าให้ยคูา” คอืแนวคดิของพ่อค�า บตุรศรี ในยคุทีอ่ยูท่่ามกลาง 

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ระหว่างรัฐกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  

แนวคิดนีถู้กน�ามาใช้ในการเรียกร้องปกป้องสิทธขิองชมุชนในเร่ืองท่ีดนิท�ากนิ และปกป้องป่า 

จากนโยบายรัฐท่ีออกสัมปทานการปลูกยูคาลิปตัสกับบริษัทเอกชน ซึ่งจะส่งผลเสียหาย 

ต่อป่าดงใหญ่ หันหลังให้ป่า คือการปกป้องป่าให้เป็นสมบัติของทุกคน หันหน้าให้ยูคา  
หมายถึง นโยบายผิดพลาดของรัฐที่ท�าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสทับท่ีท�ากิน

ชาวบ้าน และพ้ืนท่ีป่าท่ีเป็นแหล่งอาหาร การต่อสู้ของพ่อค�าเร่ิมจากการดึงพลังชาวบ้าน  

3 ต�าบลใน อ.ปะค�า ตัง้กลุม่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตป่ิาดงใหญ่ ร่วมกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั 

ลาดตระเวนป่าท�าแนวเขตป่า การต่อสูร้นุแรงท�าให้พ่อค�าถกูด�าเนนิคด ีแต่ภายหลงัสัมปทาน 

การปลูกยคูากย็ตุลิง กระบวนการฟ้ืนฟปู่าโดยการน�าของพ่อค�า บุตรศรี จงึเร่ิมต้นอกีครัง้  

ส่งผลให้ป่าดงใหญ่กลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ถึงวันนี้ ความขัดแย้งในเรื่องที่ท�ากิน 

ก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ และพ่อค�า บุตรศรี ก็ยังประสานงาน สร้างความเข้าใจ 

ระหว่างรัฐกับราษฎร์ เป็นต�านานของนักสู้แห่งป่าดงใหญ่ที่ยังมีลมหายใจ

นายค�า บุตรศรี
49 บ้านทรัพย์เจริญ ต.โคกมะม่วง อ.ปะค�า จ.บุรีรัมย์ 31220 

โทร. 08 5632 6995

ลาดตระเวนป่าและท�าเขตแนวป่า แจ้งเบาะแสการบุกรุก 
แก่เจ้าหน้าที่

• เมื่อมีประกาศยกเลิกสัมปทานการปลูกป่ายูคาลิปตัส  
กระบวนการฟื้นฟูป่าโดยการน�าของพ่อค�า บุตรศรี จึง 
เริ่มต้นอีกครั้ง ผลจากการดูแลรักษาป่าดงใหญ่ ร่วมกับ 
ชาวบ้านและหน่วยงานราชการ คณะกรรมการมรดกโลก  
องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ 
จ.บุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
ซ่ึงมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 3,845,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก จ.สระบุรี และ 
จ.นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
และ จ.ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.สระแก้ว 
และ จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นพื้นที่ “มรดกโลก” เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548
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จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป็นแกนน�าในการเคลื่อนไหวร่วมกับชุมชน 3 ต�าบล  
คือ ต.หูท�านบ ต.หนองบัว และ ต.โคกมะม่วง อ.ปะค�า  
จ.บุรีรัมย ์  และพระประจักษ ์  ธัมมปทีโป ซึ่ งมาขอ 
บิณฑบาตป่าดงใหญ่เป็นพ้ืนที่อภัยทานเพ่ือรักษาป่า 
และปฏิบัติธรรม และร่วมเคลื่อนไหวในการปกป้องสิทธิ 
ชุมชนในเรื่องที่ดินท�ากิน และการรักษาป่าดงใหญ่  
การต่อสู้ที่รุนแรงขึ้นท�าให้พ่อค�าตกเป็นผู้ต้องหาท�าลาย 
ทรัพย์สินราชการ บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จนถูก 
ด�าเนินคดีและต้องโทษเป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน

• หลังพ ้นโทษในปี  2542 พ ่อค�าน�าบทเรียนในอดีต 
มาท�างานด้วยความลุ่มลึกขึ้น โดยเน้นการประสานงาน 
และสร้างความเข้าใจในกรณีความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น 
ระหว่างหน่วยงานรัฐกับชาวบ้านในเรื่องที่ท�ากิน และท�า 
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์อย่างสม�่าเสมอ

• เป็นแกนน�ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าดงใหญ่  
ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กองทัพภาคที่ 2 ออก 
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สมบูรณ์ ทองด้วง
วนศาสตร์ชุมชนคนสร้างป่า

ยางนาสงูใหญ่ทีเ่รยีงรายบนถนนสายเชยีงใหม่ - ล�าพนู คอื

แรงบันดาลใจที่ท�าให้อดีตหัวหน้าคุมงานก่อสร้างทาง 

สมบรูณ์ ทองด้วง หันกลบัมาพัฒนาทีท่�ากนิในบ้านเกดิในกระบี่ 

โดยปรับพื้นที่ท�ากิน 7 ไร่ให้เป็นวนเกษตร ใช้การสังเกต

ธรรมชาติจากป่าในบริเวณใกล้เคียง แล้วปลูกต้นไม้เลียนแบบ

ป่าธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้และการวางระดับชั้นของไม้ รวบรวม

พันธุ์และเพาะช�าไม้หายาก ไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ไม้กินได้  

สมุนไพร ตั้งศูนย์เรียนรู้งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

เพื่อแบ่งปันความรู้และเพาะกล้าไม้แจกจ่าย สร้างเครือข่าย 

เพื่อนเกษตรกร ท�าให้เกิดหย่อมป่ากระจายตัวอยู่ในเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและ 

เกดิแหล่งอาศยัของสตัว์ป่าและนกหายากหลายชนิด โดยเฉพาะ 

นกแต้วแร้วท้องด�า

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• จัดการพ้ืนที่  7 ไร ่ ให้เป็นวนเกษตร โดยปลูกต้นไม้ 
เลียนแบบธรรมชาติใกล้เคียง มีหลากหลายพันธุ์และ 
มีหลายล�าดับชั้นไม้ ส่วนที่ดินที่เหลืออีก 36 ไร่ปลูก 
ปาล์มน�้ามันเป็นรายได้หลัก โดยวางแนวปลูกตาม 
แสงตะวันเพ่ือให้ปาล์มโตเรว็และให้ผลผลติด ีปลกูไม้อืน่ ๆ 
เสริมเพื่อเติมความหลากหลาย เน้นไม้ถ่ินที่เร่ิมหายาก  
เช่น ตะเคียนทอง จิกนม ตะเคียนราก บุนนาค ฯลฯ  
เกิดเป็นป่าครอบครัวที่เป็นเงินออมระยะยาว

• สร้างศูนย์เรียนรู้งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาและแหล่งเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
มีสมาชิกมาช่วยเพาะกล้าและปลกูต้นไม้เพือ่การขยายผล

• จัดการความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การค้นคว้าและ 
ทดลอง ในการปลูกต้นไม้ตามล�าดับการปลูกและตาม 
ระดับช้ัน เช่น รุ่นแรกเป็นการปลูกไม้ร่มเงา ไม้ทนแล้ง 
ต่อมาปลูกไม้กินได้ เช่น ข้ีเหล็ก เหรียง ชะอม ส้มป่อย  
มะม่วงหิมพานต์ สะตอ จากนั้นปลูกแซมด้วยไม้เศรษฐกิจ 
และไม้หายาก เช ่น ตะเคียน ขุนไม้ พญาไม้ และ 
จัดล�าดับต้นไม้เป็นชั้น ๆ คือ ไม้ชั้นสูง เช่น พะยูง ยางนา 
เสม็ดแดง เคี่ยม เทพทาโร เนียง หยี ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง เช่น  
ไผ่ตง หมากหมก ชิงดอกเดียว มะม่วงหิมพานต์ ระก�า  
มะเม่า ฯลฯ

• สร้างเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรตามแนวทางการสร้าง 
วนเกษตรเลียนแบบป่าตามธรรมชาติ ท�าให้เกิดหย่อมป่า 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม เป็นการฟื้นฟู 
สภาพป่าโดยรวม มีจ�านวนสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น และเป็น 
ที่อาศัยของนกนานาชนิด โดยเฉพาะนกแต้วแร้วท้องด�า  
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าช่วยเพิ่มแหล่งแมลงผสมเกสร 
ดอกไม้ เช่น ชันโรง

นายสมบูรณ์ ทองด้วง 

159 หมู่ที่ 4 บ้านบางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 

โทร. 08 4442 3409
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นุ ชํานาญคีรีไพร
คนกล้าปกาเกอะญอ 

แห่งลุ่มน�้าสาละวิน

“นุ  ช�านาญคีรีไพร” พ่อหลวงชาวปกาเกอะญอแห่ง 

บ้านแม่ก๋อน ชมุชนตดิกบัประเทศเมียนมา โดยมแีม่น�า้ 

สาละวินคั่น นักคิดที่มองเห็นความผูกพันระหว่างคนกับระบบ 

นิเวศ ใช้ความเชื่อและจารีตประเพณีปกาเกอะญอเป็นแนวทาง 

ในการรักษาป่า รักษาน�้า ผสมกับแนวคิดการบวชป่าของไทย ชักชวนเพื่อนบ้านฝั่งสาละวินเข้าร่วมกิจกรรม เกิดการสร้าง 

เครือข่ายชุมชนสองฝั่งแม่น�้าสาละวิน ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้สักริมแม่น�้า เป็นหน่วยเฝ้าระวังให้หน่วยงานภาครัฐเพ่ือป้องกันและ 

ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ ร่วมผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิความมั่นคงในที่ดินท�ากิน 

ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ท�าให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจ และความรักผืนป่าจนเกิดเครือข่ายองค์กรชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าสาละวิน ที่ผู้คนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาหลอมใจท�างานร่วมกัน

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป็นผูน้�าท้องถิน่ทีน่�าชมุชนในการอนรุกัษ์และแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกป่าสาละวิน และสร้างความเข้าใจระหว่าง 
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ท�าให้รัฐ 
เข้าใจวิถีชีวิตคนปกาเกอะญอ

• ร่วมผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและสทิธคิวามมัน่คงในทีท่�ากนิใน จ.แม่ฮ่องสอน

• สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ป่าสาละวินระหว่าง
ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา โดยใช้วัฒนธรรมประเพณี
เป็นแกนในการท�างาน ดงึให้คนสองฝ่ังแม่น�า้มาร่วมเรยีนรู ้
การท�างานซึ่งกันและกัน

• เป็นผู้น�าในการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าในบ้านแม่ก๋อน และริเริ่ม
การท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น�้าในชุมชน

นายนุ ช�านาญคีรีไพร
18/1 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ก๋อน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
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นายณัฐธชัย นุชชม 

201/9 เคหะชุมชนนครสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯ  

จ.นครสวรรค์ 60000 

โทร. 08 1785 9132

เกษตรกรพัฒนาการเกษตรและส่ิงแวดล้อม จ.นครสวรรค์ 
ท�าให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ป่าใน อ.ไพสาลี

• เป็นวิทยากรให้ความรู ้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกว่า  
20 แห ่งใน จ.นครสวรรค ์และใกล ้ เคียง เกี่ยวกับ
พฤกษศาสตร์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

• สร้างสวนรวมพรรณไม้เพื่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์  
จ�านวน 11 แห่ง มีการปลูกพืชหายากกว่า 200 ชนิด เพ่ือ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ส�ารวจพืชในป่า
กว่า 400 ชนิด และเก็บตัวอย่างพรรณไม้กว่า 100 ชนิด

• ร ่ วมกับสมาคมเกษตรกรพัฒนาการ เกษตรและ 
สิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์ จัดตั้งแหล่งศึกษาธรรมชาต ิ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้โรงเรียน 7 แห่ง ในพื้นที่  
โดยสนับสนุนด้านเอกสารวิชาการ ท�าให้เกิดเครือข่าย 
โรงเรียนและเยาวชนในนาม “เครือข่ายจัดตั้งแหล่งศึกษา 
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น” จาก 7 โรงเรียน

• ส ่งเสริมการเรียนรู ้ในเยาวชนในรูปแบบค่ายศึกษา 
ธรรมชาติ และจัดฝึกอบรมเฉลี่ยปีละ 10 คณะ

• ส�ารวจและศึกษาพันธุ ์พืชท้องถิ่น และจัดท�าเอกสาร 
เผยแพร่แก่สถานศึกษาและผู้สนใจอย่างน้อยปีละ 1 ชุด

• ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้งานวิชาการ/ 
งานวิจัยที่จัดท�ามาสนับสนุนการท�างาน

ด้วยบุคคลแบบ “คิดนอกกรอบ”  

ไม่ยอมให้เวลาและงบประมาณเป็น

อุปสรรคในการท�างาน แต่ท�าเพื่อให้เกิดผล

กับชุมชน ณัฐธชัย นุชชม หัวหน้าสวนรุกขชาติ 

100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบรูณ์) จึงเริม่ดงึชมุชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการฟื้นป่าที่เสื่อมโทรมเพราะไฟไหม้ทุกปี  

ด้วยหลกัการ “สร้างคน สร้างจติส�านกึ” โดยฟ้ืนป่าด้วย

วธิปีระชาอาสา ไม่มงีบประมาณ ใช้ใจและความมจีติอาสา 

สามารถกระตุ ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร 

ธรรมชาตใินพืน้ทีม่ากกว่า 50 หมูบ้่าน ใน จ.นครสวรรค์ 

และใกล้เคยีง ส่งเสรมิงานด้านพฤกษศาสตร์โดยการส�ารวจและ 

อนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืท้องถิน่ ขยายผลไปสูเ่ยาวชนในโรงเรียน  

สร้างหลกัสตูรการเรยีนด้านสิง่แวดล้อมใน 20 โรงเรยีนรอบป่า  

เป็นข้าราชการตัวอย่างที่สร้างศรัทธาและเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการท�างานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวนครสวรรค์

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน�้าของน�้าตกซับสมบูรณ์ (ขุนน�้าตก) 
โดยการปลูกป่าแบบประชาอาสา (ไม่มีงบประมาณใน
การปลูก) การท�าแนวกันไฟป่า การสร้างฝายถวายพ่อ  
จ�านวน 93 ฝาย โครงการปลูกไม้คืนถิ่น โครงการคืนไม ้
ยางนาให้ป่าไพศาลี โครงการคู่รักปลูกป่า ส่งผลให้ไฟป่า 
ที่เคยเกิดต่อเนื่องลดลง จนไม่เกิดเลยในพื้นที่เป็นเวลา 
กว่า 10 ปี

• ส่งเสริมให้ความเข้าใจเรื่องคุณค่าในชุมชนกว่า 50 
หมู่บ้าน ทั้งใน จ.นครสวรรค์และใกล้เคียง

• ท�างานแบบ 3 ประสาน เพื่อสร ้างความร่วมมือใน  
อ.ไพศาลี คือ (1) ชุมชนในพื้นที่ (2) หน่วยงานรัฐ [สวน
รุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)] (3) สมาคม

155

ณัฐธชัย นุชชม
สร้างคน สร้างป่า สร้างศรัทธา

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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พระครูบวรสีลวัตร ผู้จุดประกายความคิดให้ชาวบ้าน

เข้าใจความส�าคญัในการรกัษาป่าและคณุประโยชน์ของ

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิต จากผืนป่าเสื่อมโทรมที่เหลือแต่ตอไม้

และหญ้าคา ท่านสามารถเป็นศูนย์รวมใจชาวบ้าน มาช่วยกัน

ฟ้ืนฟปู่าเขาจันทน์งาม และพัฒนาเป็นธดุงคสถานเขาจนัทน์งาม 

เพ่ือให้สาธุชนมีที่ปฏิบัติธรรม เผชิญหน้ากับวิกฤติการบุกรุก

แย่งชงิทีด่นิรอบป่าเขาจันทน์งาม เพ่ือท�ารสีอร์ตและสนามกอล์ฟ  

โดยหลกัความสงบสยบความเคลือ่นไหวของกลุม่ทนุ คลีค่ลาย 

ปัญหาด้วยเทศนาธรรม ดึงชาวบ้านมาช่วยงานรัฐ เพื่อสร้าง

แนวร่วม จัดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในทุกกลุ่ม 

ทุกเพศ ทุกวัย และประสานภาคธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มที่ท�ารีสอร์ต 

ให้เข้าร่วมเป็นภาคกีารท�างานอนรุกัษ์ จนเป็นพลงัร่วมกนัฟ้ืนป่า 

กว่า 1,500 ไร่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ นับเป็นนักอนุรักษ์ 

ผู้งดงามด้วยศีลาจารวัตรของพระสายวัดป่าโดยแท้

พระครูบวรสีลวัตร (พระประเสริฐ รกฺขิตสีโล) 
เจ้าอาวาสวัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทน์งาม) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 

โทร. 08 7252 7496

พระครูบวรสีลวัตร
ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป ็นนักยุทธศาสตร ์ที่สามารถสร ้างการร ่วมจัดการ  
(Co-Management) เพ่ือเป้าหมายฟื้นป่าเขาจันทน์งาม  
โดยสลายความขัดแย้งด้วยหลักขันติธรรม เมื่อมีการ 
ท�างานอนุรักษ์ จึงมีการส�ารวจป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร 
และสมุนไพรให้แก่ชุมชน และสามารถรักษาแหล่ง 
ภาพเขียนสีสมัยก ่อนประวัติศาสตร ์  อายุประมาณ 
3,000 - 4,000 ปี 

• พัฒนาธุดงคสถานเขาจันทน์งาม และต่อมาเป็นวัด 
เลิศสวัสดิ์ (เขาจันทน์งาม) ในปี 2538

• น�าพุทธบริษัทปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพาะช�ากล้าไม้
เพื่อใช้ปลูกป่าและแจกจ่ายแก่สาธุชน

• พัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการบริจาค 40 ไร่ ในเขต อ.ปากช่อง 
เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ถ�้าน�้าหยด ต่อมารวบรวมเงินบริจาค
ซื้อที่เพิ่มเติมเป็น 80 ไร่

• ร่วมกับส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  
จัดงานวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ

• อบรมธรรมะเพื่อปลูกจิตส�านึกให้เกิดความรักธรรมชาติ 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 5
บุุคคล
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สมพร ยอดระบํา
ทฤษฎี “ปลูกพืช ต้องถามดิน”  

กับสวนต้นแบบเพื่อการพึ่งตนเอง

ด้ วยความเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มาตั้งแต่วัยเด็ก มีความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน ชอบศึกษาค้นคว้าในวัยหนุ่ม สมพร ยอดระบ�า จึงสามารถ 

เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท้ังการเกษตร สังคม ชุมชน น�ามาสู ่

การสร้าง “สวนกสิกรรมเชิงนิเวศ” ต้นแบบการพึ่งตนเองด้วยการปลูกไม้ผล 

ผสมผสานมากกว่า 200 ชนิด การทดลองตลอด 30 ปีเป็นที่มาของทฤษฎี 

“ปลูกพืช ต้องถามดิน” โดยใช้หลัก “เกษตรธาตุสี่” ในหลุมเดียวกัน โดยการ

ขดุหลมุหน่ึงหลมุปลกูต้นไม้หลาย  ๆ ต้น ปลกูต้นไม้บริเวณขอบแปลงหลายชนดิ

เป็นก�าแพงหลายชั้นเพ่ือป้องกันลม ปลูกต้นไม้เว้นระยะห่างแถวให้กว้าง  

นายสมพร ยอดระบ�า
41/3 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80190 

โทร. 08 7926 0316
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ระยะห่างระหว่างต้นให้แคบ เพื่อให้แสงสว่างส่องถึง เผยแพร ่

ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมานานให้แก่โรงเรียนทั้งในพื้นที่และ 

นอกชุมชน เกิดการขยายผลจากสวนต้นแบบที่เน้นการสร้าง 

สมดุลของธรรมชาติอย่างมีระบบ

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ท�าสวนผสมผสานที่ประยุกต์จากแบบอย่างของป๊ะหรน 
หมัดหลี (ผู้น�าความคิดเกษตรธาตุสี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) 
ด้วยวิธีขุดหลุมปลูกต้นไม้หลาย ๆ ต้นประมาณ 4 - 6 ชนิด 
ใช้เศษกิ่งไม้ร่วงเป็นปุ๋ย

• ต้ังกลุ่มธนาคารหมู่บ้าน 5 สาขา มีเงินหมุนเวยีน 4 ล้านบาท  
เพื่อใช้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• เปิดบ้านให้เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ของชุมชนและ 
เยาวชน

• ร่วมกับโรงเรียนสร้างหลักสูตรการเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
และร่วมออกแบบหลักสูตรวิชาพัฒนบริหารศาสตร์ 
เศรษฐกจิพอเพยีง กบัคณะบรหิารศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐกจิ 
พอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสันติอโศก

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ช ายชราที่รักการปลูกต้นไม้ นอกจากปลูกในที่ตนเอง ยังอาสาไปปลูกให้ที่อื่น  ๆ มีวิธี 

ชักชวนให้ปลูกต้นไม้ผ่านบทกวี จนได้รับฉายาว่า “กวีเบอร์ห้า” นี่คือ “ลุงหนอม”  

ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล ในสายตาของคนท่ัว ๆ ไปท่ีเห็นผิวเผินก็เป็นเพียงผู้ชรา 

ธรรมดา ๆ แต่ถ้าได้สัมผัสโลกและชีวิตอีกด้านหน่ึงของลุงถนอมจะรู้สึกพิศวง เพราะอีก 

ด้านหนึง่ของลงุถนอมมชีวีติราวกบัเป็น “ดอนกโิฮเต้แห่งลามนัช่า” เพยีงแต่เป็น “ดอนกิโฮเต้ 

แห่งทุ่งกระบือ” ผู้ปลูกป่าและมองเห็นธรรมจากต้นไม้ท่ีแผ่ก่ิงก้านสาขา ให้ความร่มเย็น 

แก่ผู้คนและสรรพชีวิต เม่ือออกดอกออกผลก็แจกจ่ายชาวบ้าน เป็นป่าส่วนตัวรายเดียว  

กลางสวนยางกว้างใหญ่ในชุมชน มีระบบนิเวศใกล้เคียงป่าธรรมชาติ สร้างความชุ่มชื้น  

เป็นปอด เป็นแหล่งสร้างน�้าซับ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาเยือน 

ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล  

83 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 

โทร. 08 3691 8688

เห็นคุณค่าของต้นไม้ และเป็นแง่คิดเชิงสังคม คติเตือนใจ
นักเรียน ผู้หญิง

• วาดภาพต่าง ๆ ทั้งภาพคน สัตว์ป่า สัตว์หายาก ทิวทัศน์ 
เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ส�าหรับเยาวชน

• สร้างเครือข่ายกับเพ่ือนเกษตรกรทั้งพุทธและมุสลิม 
ในการน�าแนวทางการดูแลรักษาธรรมชาติ

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• บริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ โดยปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ตกแต่งจนล�าต้นเปลาตรง 
มีความสูงประมาณต้นละ 30 เมตร

• เขียนบทกลอนสื่อความหมาย ผูกติดไว้ตามต้นไม้เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้อ่าน
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ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล 
บทกวี ต้นไม้ ชายชรา  
“ดอนกิโฮเต้แห่งทุ่งกระบือ”

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 5
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  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 6

มี งามนิธิวุฒินันท์  
ผู้ปลูกป่าในใจคนต้นน�้าน่าน

“ลุ งมี” หรือนายมี งามนิธิวุฒินันท์ ผู้น�าท้องถิ่นของ ต.ดงพญา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ ์

ลัวะ เริ่มงานอนุรักษ์จากการคัดค้านการขยายตัวของพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผล 

ท�าให้เกดิการแผ้วถางป่าเพือ่บกุเบกิการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยท�าความเข้าใจให้ชาวบ้าน 

ตาสว่างว่า ข้าวโพดไม่ได้ท�าให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีอย่างแท้จริง ยิ่งต้องแลกกับป่าที่เป็นแหล่ง 

ที่พึ่งของอาหาร น�้า อากาศ ลุงมีเดินทางไปพูดคุยกับเพ่ือนบ้านจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้าน สร้าง 

• ท�างานวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาวิธีการอนุรักษ์และจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติบ ้านนาปูและบ้านสะปัน และ 
พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านนาปู

กจิกรรมอนรุกัษ์เพ่ือประสานใจ ใช้ความรูด้้านหมอยาของตนเอง 

เข้าถึงพี่น้องชาวลัวะ เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นความสัมพันธ์ของ 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการพ่ึงพาอาหารและสมุนไพรจากป่า 

การท�างานของลุงมีส่งผลให้ ต.ดงพญาเป็นพื้นท่ีสีเขียวด้วย 

เกษตรผสมผสาน กลางวงล้อมของทุ่งข้าวโพดสีเหลือง เป็น 

แรงบนัดาลใจให้แก่ผูน้�ารุน่ใหม่ ๆ ทัง้การท�างานและการปลกูป่า 

ในใจคน

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป็นผู ้น�าความคิดด้านการอนุรักษ์ โดยใช้หน้าที่ใน
ต�าแหน่งรองนายก อบต.ดงพญา ในการลงพ้ืนที่พูดคุยกับ
ชาวบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อลดการแผ้วถางป่าขยายพ้ืนที่
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้ทักษะความรู้ด้านหมอยาเข้าดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ ท�าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าและความสัมพันธ์
ของชีวิตที่ต้องพึ่งพาป่า 

• เชื่อมประสานภาครัฐ ชุมชน ภาคีต ่าง  ๆ  ให ้ร ่วมกัน 
ท�ากิจกรรมอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ความเชื่อ 
ของชาวลัวะกับการบวชป่า สืบชะตาแม่น�้า น�าไปสู่การ 
ขยายผลเรือ่งการส�ารวจพืน้ทีท่�ากนิของชาวบ้านทีท่บัซ้อน
ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ขุนน่าน

• ส�ารวจล�าห ้วยและจัดท�าแผนที่ล�าน�้ า  239 สาขา  
และผนวกกับความเชื่อของชาวลัวะเรื่องการด�ารงชีพ 
การนับถือผี

• จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา - กวางป่า

• แก้ปัญหาข้าวไม่พอกินด้วยการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก
เพื่อระดมทุนต้ังกองทุนข้าวเพ่ือคนต้นน�้าต�าบลดงพญา 
เป็นการช่วยเหลือให้มีข้าวพอกิน แทนการบุกเบิกป่า
ต้นน�้าเพื่อปลูกข้าวโพดเป็นรายได้

นายมี งามนิธิวุฒินันท ์

37 หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 

โทร. 08 0846 5893

บุคคล
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สุรชัย แซ่จิว
หมอดิน หมอปลา หมอนา หมอน�้า 

น�าความรู้มาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี 

กลบัมาดแูลดนิ จดัการน�า้ ออกแบบการเกษตรตามต้นทนุพืน้ที่ 

โดยการท�านาสลับเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เรียกว่า  

“การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ” ในพื้นที่จ�ากัด สังเกตธรรมชาต ิ

ให้มากทีส่ดุ แล้วจงึน�ามาปรบัใช้กบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้จนสามารถปลด

หน้ีสนิได้ส�าเรจ็ ทดลองและปรบัปรงุเพือ่เพิม่ผลผลติ ด้วยหลกั 

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หลกัคดิและการท�างานของสรุชยัได้รบั 

การถ่ายทอดและสร้างแรงบนัดาลใจแก่เกษตรกรทีเ่ข้ามาศึกษา

ดูงาน ที่ท�าให้เห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงที่ปลดหนี้สิน 

ได้จริง สร้างรายได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อดตีหนุม่โรงงานอตุสาหกรรมทีต่กงานเพราะวกิฤตเิศรษฐกจิ บ่ายหน้า 

กลับมาท�ามาหากินที่บ้านเกิด แต่การท�าการเกษตรกับครอบครัว  

ประสบปัญหาแบกหนี้สินเก่าและมีหนี้สินใหม่ จนเกือบจะถูกยึดที่ท�ากิน 

สุรชัย แซ่จิว ผ่าทางตันด้วยการหันหน้าสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่ม

การเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องจากพระราชด�าร ิ

นายสุรชัย แซ่จิว 

10/1 หมู่ที่ 8 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 08 9996 7269

• สนับสนุนกิจกรรมของวัด และช่วยเหลือชุมชนในโครงการ  
“ท�านา 3 ไร่ ขายข้าว 2 เกวียน” ท�าให้เกิดการตั้งกลุ่ม 
ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลศีรษะจรเข้ใหญ่

• เปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง 6 ฐาน และเป็นวทิยากรจติอาสา ขยายการเรยีนรู้ 
ทั้งในและภายนอกพื้นที่

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• บริหารจัดการพ้ืนที่ 28 ไร่ของตนเอง โดยแบ่งเป็นสวน 
ผสมผสาน 3 ไร่ ที่อยู่อาศัย 2 ไร่ พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้และ 
ฐานเรียนรู้ 3 ไร่ บ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 20 ไร่ (เป็น 
ธนาคารน�้าในตัว) ท�านาข้าวอินทรีย์ในบ่อปลา 7 ไร่ และ 
เช่าที่ท�านาอีก 30 ไร่

• ออกแบบการเกษตรตามอัตลักษณ์ของที่ดินคือ พื้นที่
กลางบ่อปลามีลักษณะเป็นหลังเต่าที่มีน�้าล้อมรอบ ปลาย 
ฤดหูนาวเข้าสูห่น้าแล้ง ปล่อยน�า้เข้าบ่อ หว่านข้าวตรงทีด่นิ 
หลังเต่ากลางบ่อ เมื่อข้าวสูง 30 ซม. ปล่อยน�้าเข้าบ่อให้สูง 
ท่วมกลางต้นข้าว พอน�า้ขึน้ ปล่อยกุง้ รอให้กุง้โตพอจะรู้จกั 
หลบภัย ค่อยปล่อยลูกปลา หมักขี้ไก่ตากแห้งกับจุลินทรีย์  
เพือ่เป็นอาหารปลา อาหารกุง้ และท�าให้น�า้ดี เมือ่เกีย่วข้าว 
แล้ว จึงปล่อยน�้าให้เต็มบ่อ แล้วปล่อยปลานวลจันทร์  
ยี่สก ปลาไน ซ่ึงมีนิสัยขุดดินกินหญ้า ช่วยกินตอซังข้าว  
ท�าให้เกิดแพลงก์ตอน ในตอนน�้าหลากจึงปล่อยปลานิล  
ปลาหัวโต ปลาช่อน ปลาฉลาด ปลาตะเพียน เป็นต้น  
ปลาเหล่านี้ใช้เวลาเลี้ยง 8 - 9 เดือน จับทีหนึ่งประมาณ  
19 ตัน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 6
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จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ริเริ่มการใช้ไม้ไผ่ปักแนวก�าแพง เพื่อชะลอแรงคล่ืนที ่
กดัเซาะฝ่ัง แนวก�าแพงมรีะยะทางไม่น้อยกว่า 9,700 เมตร 

• ปลูกป่าชายเลนในที่ดินส่วนตัวและที่สาธารณประโยชน์ 
รวม 244 ไร่

• ตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน โดยรวบรวมพรรณไม ้
จากป่าชายเลนทั่วประเทศมาปลูกและเพาะขยายพันธุ์  
ท�าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

• สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการท�างานอนุรักษ์ เช่น 
จ้างเด็ก ๆ เก็บฝักโกงกางเพื่อให้ผู ้สูงอายุท�ากิจกรรม 
เพาะช�ากล้าไม้ กลุ่มสตรีดูแลเร่ืองอาหาร ผู ้ชายเป็น 
แรงงานปลูกป่า

• จัดท�าเวทีประชาคมคัดค้านบริษัทเอกชนที่รับจ้างขนขยะ 
มาฝังกลบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของชุมชน

• ตั้งศูนย์เรียนรู ้ปูแสมและก�าหนดเขตคุ ้มครองปูแสม 
ตั้งธนาคารปูม้า

เ มือ่ป่าชายเลนซึง่เป็นฉนวนกันการกัดเซาะจากน�า้ทะเลถกูท�าลายลงด้วยฝีมือมนุษย์ ตามมาด้วย

การบุกรุกของนากุ้งตามกระแสเศรษฐกิจ ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเหลือเพียงความเสื่อมโทรม  

และปัญหาการกดัเซาะอย่างรนุแรง เพราะขาดรากต้นไม้ในการเกาะยดึดนิรมิฝ่ัง ในฐานะผูน้�าชมุชน 

“ผู้ใหญ่แดง” วิสูตร นวมศิริ จึงหาทางแก้ปัญหา แต่แทนที่จะใช้การปักเสาคอนกรีตกรอกทราย 

หรอืแนวหนิทิง้ เขาเรยีนรูเ้รือ่งการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ เรียกว่าเป็น “โครงสร้างแบบอ่อน” แนวทางน้ี 

ท�าให้เกิดความขัดแย้ง เพราะการปักไม้ไผ่กีดขวางการเข้าไปรุนเคยมาท�ากะปิของชาวประมง  

ผู้ใหญ่แดงใช้หลักความสงบ ไม่ชวนทะเลาะ แต่อธิบายความจริง จนกระทั่งหลังแนวไม้ผ่าเริ่มเกิด 

ดินเลนและมีเพรียงเกาะ แพลงก์ตอนอาศัยบริเวณปากเพรียงเป็นที่อาศัย กลายเป็นอาหารของ 

พวกเคย กุ้ง และสัตว์น�้าขนาดเล็ก เมื่อน�้าลง ชาวบ้านใช้อวนรุนบริเวณที่ปักไม้ไผ่ ได้เคย 

จ�านวนมาก จึงเริ่มเข้าใจ เห็นคุณค่าของการปักไม้ไผ่ หันมาร่วมมือท�างาน 

 จากจุดเริ่มต้นผ่านไป 3 ปี ไม้ไผ่รุ่นแรกถูกคลื่นซัดหักพังไป แต่ชั้นที่สองและชั้นที่สาม 

ถูกปักขยายออกไป ดินเลนเริ่มทับถมเป็นลานกว้าง รอให้ป่าชายเลนธรรมชาติฟื้นตัว ด้วย

ความเชื่อของผู้ใหญ่แดงว่า “เมื่อเราได้ป่าแล้ว เราไม่ต้องปลูก ธรรมชาติจะสร้างป่าเอง”  

นายวิสูตร นวมศิริ  
9 หมู่ที่ 10 บ้านบางบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 

โทร. 08 5117 1528

วิสูตร นวมศิริ 
ก�าแพงไม้ไผ่ สร้างป่าชายเลน

ลายลงด้วยฝีมือมนุษย์ ตามมาด้วย

การบุกรุกของนากุ้งตามกระแสเศรษฐกิจ ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเหลือเพียงความเสื่อมโทรม 

าชมุชน 

“ผู้ใหญ่แดง” วิสูตร นวมศิริ จึงหาทางแก้ปัญหา แต่แทนที่จะใช้การปักเสาคอนกรีตกรอกทราย 

หรอืแนวหนิทิง้ เขาเรยีนรูเ้รือ่งการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ เรียกว่าเป็น “โครงสร้างแบบอ่อน” แนวทางน้ี

กะปิของชาวประมง 

161ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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นางทัศนารถ องคสิงห์  
144 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 

โทร. 08 1430 0081

ทัศนารถ องคสิงห์ 
นักเขียนผู้มีลมหายใจเป็นป่า

ความประทับใจที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปี 2513 ร่วมกับ 

นักเขียนอื่น  ๆ พระองค์มีรับส่ังเร่ืองภัยพิบัติท่ีจะบังเกิดแก่โลก และขอให้นักเขียน 

ทั้งนวนิยาย บทความ สารคดี อย่าละเลยแทรกเรื่องของภัยที่จะเกิดแก่โลกนี้ไว้ให้มาก เกิดเป็น 

แรงบนัดาลใจให้คณุยายทศันารถเริม่ศกึษาเรือ่งสิง่แวดล้อม และถ่ายทอดเป็นตวัหนงัสอืโดยใช้ 

นามปากกา “วนัสนันท์” ซึ่งแปลว่า ป่าอันเป็นที่รัก เป็นงานเขียนที่แทรกสาระการรักษาป่าและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อให้คนท�าความดีร่วมกันด้วยการปลูก 

ต้นไม้ จนได้รับสมญานามว่า “สาเรส ศิระมนัส นักเขียน 

สตรีชาวไร่ของเมืองไทย” “นักปลูกป่าบนหน้ากระดาษ”  

และ “นักเขียนผู้มีลมหายใจเป็นป่า” 

 เมื่ออายุมากขึ้น ได้ซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าใน จ.นครราชสีมา ก่อตั้งมูลนิธิพุทธวนา  

โดยมเีป้าหมายเพือ่ปลกูป่าและช่วยเหลอืผูย้ากไร้และเดก็ ๆ ทีข่าดโอกาสให้ได้รับการศกึษา  

ตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติ คุณยายทัศนารถใช้หลัก 

การท�างานจากปรชัญาพุทธ เพ่ือสร้างคณุภาพชวีติให้ชาวบ้าน สร้างป่าให้เป็นท่ีพึง่ และสร้าง 

แหล่งปฏิบัติภาวนาศีลในป่า “พุทธวนา” เพื่อเป็นอาศรมแห่งศานติสุข

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปี 2524 ซ้ือที่ดินเพื่อปลูกป่าจ�านวน 5 ไร่ที่เคยเป็นแปลง 
มันส�าปะหลัง และต่อมาขยายเป็น 228 ไร่ มีกิจกรรม 
การปลูกต้นไม้เสริมทุกปี โดยท�าร่วมกับชุมชนและวัด  
พื้นที่ด้านล่างแบ่งเป็นแปลงปลูกผัก โดยขุดสระเก็บน�้า  
3 สระ เพื่อใช้ในการรดกล้าไม้และการปลูกผัก 

• ปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่า และน�ามาปรุงยาสมุนไพร 
เพื่อใช ้เองในชุมชน ถวายแด่พระภิกษุและผู ้ขัดสน  
ตลอดจนเพาะพันธุ์กล้าสมุนไพรเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ

• ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่แปลงปลูกผักและเก็บ 
ของป่า ปัจจุบันผืนป่าเป็นแหล่งผักหวานป่าที่สมบูรณ์ 
แห ่งหนึ่งของอีสานใต้  ผืนป่านี้ เชื่อมต่อกับพื้นที่ ป่า 
วัดเขาคงคา ท�าให้เกิดป่าพื้นที่รวมกัน 400 ไร่

• ก่อตั้งมูลนิธิพุทธวนา เพ่ือปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และการศึกษาแก่เด็ก

• ตั้งโรงเรียนพิงภูและหอเย็น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู ้
หลักธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนที่เปิดภาคฤดูร้อน  
มีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้หลายรุ่น

บุุคคล
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 หลวงปูอ่ทุยัจงึขอบณิฑบาตทีด่นิดงักล่าวจากผูบ้กุรกุ  

จนสามารถน�ามาฟื้นฟูป่า ใช้กลยุทธ์ให้พระลูกวัดมาอยู่ปฏบิัต ิ

ธรรมเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการบกุรกุซ�า้ โดยขอบณิฑบาตพืน้ที่ 

เพื่อฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ชาวบ้านจะได้พึ่งพา  

เกิดความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการปลูกป่า และด้วย 

ความเป็นนักประสาน หลวงปู่อุทัยสามารถท�าให้เกิดแนวทาง 

สร้างป่าในท�านองนีอี้ก 3 ป่าในต่างต�าบล ต่างอ�าเภอ นอกจากน้ี  

ท่านยังได้สร้าง “บ้านรวมน�้าใจ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของ 

ผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้พื้นที่ป่าบ้านโคกร้างจ�านวน 50 ไร่ ให้เป็น 

สถานทีฟ้ื่นฟรู่างกายและจติใจของผูไ้ร้ทีพ่ึ่งพิง แสดงให้เหน็ถงึ 

เมตตาธรรมของหลวงปูท่ีมุ่ง่ค�า้จนุทกุชวีติทีอ่ยู่รายรอบตวัท่าน

พระครูกิตติยานุรักษ์ (หลวงปู่อุทัย กิตติโก) 
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง)  

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 

โทร. 08 1964 2258

163ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

พระครูกิตติยานุรักษ์ (หลวงปู่อุทัย กิตติโก)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง) 

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

พระครูกิตติยานุรักษ์ 
“นักจัดการ” ที่ใช้บารมีธรรม

ปี 2535 ขณะเข้ามาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ป่าบ้านโคกร้าง 

ต.สวนจิก พระครูกิตติยานุรักษ์ หรือหลวงปู ่อุทัย  

กติตโิก พบว่า ป่ามีสภาพเส่ือมโทรมเพราะการบกุรกุแผ้วถาง

ปลกูพชืไร่ และมีสถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงในภาคอสีานเข้ามา 

ขอใช้พื้นที่ทดลองปลูกไม้ผลและพืชเกษตร เม่ือด�าเนินการ 

ไประยะหนึง่ไม่ได้ผลกล้็มเลกิ ทิง้ป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณ

ที่เคยมีต้นไม้หนาแน่น กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม 

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป็นนักจัดการและนักเจรจา ด้วยการขอบิณฑบาต 
ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุก ได้ป่าคืนมา 1,260 ไร่ น�ามา 
ฟื้นฟูโดยปลูกไม้พื้นถิ่นและไม้โตเร็ว แบ่งเป็น 3 แปลง  
คือ (1) ป่าวัดบ้านโคกร้าง ต.สวนจิก พื้นที่ 200 ไร่  
ในจ�านวนนี้มีบางส่วนจัดสรรให้เป็นที่อยู่ของผู้ป่วยเอดส์  
(2) ที่สาธารณประโยชน์ดงดอนดู่ พื้นที่ 500 ไร่ อยู่ใน  
ต.สวนจิก (3) ที่สาธารณประโยชน์ดงยาง พ้ืนที่ 480 ไร่  
อยู่ระหว่าง ต.สวนจิก กับ ต.หนองใหญ่ 

• กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมท�าให้ป่าดงยางได้รับ 
รางวัลชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 
ทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (ปี 2540 - 2545) กิจกรรม 
การปลูกป่าบก แปลงปลูกป่า ปี 2543 ประเภทพื้นที่ 
ในเขตเมือง ชุมชนตลอดจนที่สาธารณประโยชน์ ขนาด 
ตั้งแต่ 21 ไร่ขึ้นไป รางวัลนี้มอบให้แก่ อบต.หนองใหญ่  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของป่า

• สร้างบ้านรวมน�้าใจเพื่อเป็นที่พักอาศัยของผู้ป่วยเอดส์  
ได้มีที่ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และใช้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
ปรุงเป็นยาเพื่อบรรเทาอาการ

163ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น โรงเรียน 
วัด เพื่อร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งนาค พ้ืนที่
กว่า 1,000 ไร่

• ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ใน ต.เมืองลีง ในการสืบค้นต�านาน 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อน�ามาพัฒนาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกรูดหนองซ�า

• น�าเครือข่ายพัฒนาสตรีอ�าเภอจอมพระ ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ใน 9 ต�าบล ใน อ.จอมพระ โดยจัดท�าสวัสดิการช่วยเหลือ
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง นักเรียน คนยากจน คนชรา ผู้ป่วยเร้ือรัง 
และสตรีที่ถูกเอาเปรียบ รวมกว่า 1,000 ราย

วิ เชียร สัตตธารา นักธุรกิจฟาร์มหมูที่มีหัวใจอนุรักษ์  

เริ่มต้นด้วยการสละที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างวนเกษตร  

ปลูกต้นไม้คละทัง้ไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้หัว เริม่จาก 25 ไร่ ในปี 2537  

แล้วขยายเพิ่มรวมทั้งหมด 88 ไร่ในปี 2549 ด้วยความตั้งใจ 

ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมือนป่าที่เคยเห็นในวัยเด็ก ด้วย 

ความเชื่อว่า “ปลูกวันนี้ ถือว่าซื้อเวลาคืนความสมบูรณ์ของป่า 

ให้ลูกหลานเราได้เร็วขึ้น ถ้ารอให้ลูกหลานปลูกเอง อาจจะสาย 

เกินไป” ท�านาแบบไม่พึ่งพาสารเคมีและยาฆ่าแมลง แต่ปรุงดิน 

ด้วยปุย๋คอกจากฟาร์มหม ูเข้าร่วมเป็นแกนน�าเครอืข่ายอนรุกัษ์ 

ลุ่มน�้า จ.สุรินทร์ ท�ากิจกรรมครอบคลุมสายน�้าหลัก 4 สาย  

คือ แม่น�้ามูล ล�าชีน้อย (ล�าน�้าสาขาแม่น�้ามูล) ล�าห้วยทับทัน  

และล�าห้วยระวี ป่าครอบครัวที่วิเชียรสร้างขึ้นกลายเป็นแหล่ง 

พชือาหารของชาวบ้านหมูท่ี ่4 และชมุชนใกล้เคยีงใน ต.เมอืงลงี  

ความส�าเร็จนี้ขยายไปยังญาติพี่น้อง มิตรสหาย ท�าให้เกิด  

“ป่าครอบครวั” ใน ต.เมอืงลงี 14 ครอบครวั และใน อ.จอมพระ 

อกี 30 ราย รวมพืน้ที ่457 ไร่ สรา้งเส้นทางเรียนรู้ป่าครอบครัว 

เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาค้นหาหนทางแห่งการพึ่งตนเอง

นายวิเชียร สัตตธารา  
1 หมู่ที่ 4 บ้านกรูด ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 

โทร. 08 6261 5335

และสตรีที่ถูกเอาเปรียบ รวมกว่า 1,000 ราย

นายวิเชียร สัตตธารา 
1 หมู่ที่ 4 บ้านกรูด ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

โทร. 08 6261 5335

วิเชียร สัตตธารา 
สร้าง “ป่าครอบครัว” 

เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปลูกป่าครอบครัวในพื้นที่เอกสารสิทธิส่วนตัว 88 ไร่ เพื่อ
ให้ชุมชนได้อาศัยเป็นแหล่งเก็บเห็ด หน่อไม้ พืชอาหาร 
แมลง และเป็นเส้นทางเรียนรู้เรื่องพืชอาหารของโรงเรียน
ในชุมชน

• ร่วมเป็นแกนน�าเครอืข่ายอนรุกัษ์ลุม่น�า้ จ.สรุนิทร์ รบัผดิชอบ 
พื้นที่ล�าน�้าชีน ้อยตอนปลาย ดูแลป่าริมน�้าและการ 
จับสัตว์น�้า 
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ลุ งเชี่ยวและป ้ านิวรรณ ์  เผือกชู  สองสามีภรรยา 

ชาวบ้านช่องเนียง ครองคู่ด้วยความสมถะ ใฝ่ในธรรมะ  

ลุงเช่ียวเคยบวชเรียนและมีโอกาสฟังธรรมจากท่านพุทธทาส 

ที่กล่าวว่า “เป็นมิตรกับต้นไม้ เพราะต้นไม้จะไม่ฆ่าเรา” ยิ่งม ี

ความรูเ้รือ่งสมนุไพร ย่ิงเห็นสจัธรรมตามนัน้ สองคนปลกูป่าและ 

สมนุไพรในพืน้ทีส่่วนตวั 10 ไร่ ชาวบ้านได้พ่ึงพาสมนุไพรรักษา 

อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากพื้นที่ปลูกป่าเป็นที่ ส.ป.ก. เมื่อรัฐ 

เหน็ว่าไม่ได้ปลกูพืชท�ากินจงึต้องการยึดคนื แต่ท้ังสองได้พสูิจน์ 

ให้เห็นว่า ป่าและสมุนไพรมีค่ากว่าพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา  

หรือปาล์มน�้ามัน ที่ดินจึงรอดจากการถูกยึด

 ทั้งสองอยู่แบบพอเพียง โดยแบ่งการใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้หลากหลาย อาทิ สวนมะพร้าว กาแฟ  

ผักสวนครัว ปลูกสาคูเพื่อรักษาดินริมตลิ่ง และเก็บน�้า  

แบบอย่างการท�างานและการครองชีวิตที่เรียบง่าย ม่ังคั่งด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติที่พออยู่พอกิน การมีจิตใจแบ่งปันของ 

ลุงเชี่ยวและป้านิวรรณ์ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอิสระที่แท้จริงของ 

การมีชีวิตที่ไม่ยึดติดวัตถุและระบบทุน

นายเชี่ยว - นางนิวรรณ์ เผือกช ู

160 หมู่ที่ 12 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

เชี่ยว - นิวรรณ์ เผือกชู
โลกสีเขียวของคู่ชีวิตแห่งบ้านช่องเนียง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• เป็นคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สมถะ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
แค่หลอดไฟให้แสงสว่าง หุงหาอาหารด้วยฟืนและถ่าน  
ผลิตน�้ามันมะพร้าวใช้ในครัวเรือน ทั้งปรุงอาหารและ 
เป็นยาสมุนไพร เจาะน�้ามันยางไว้เป็นเชื้อเพลิง 

• เป็นช่างเหล็กที่ตีมีด พร้า ใช้เอง และประดิษฐ์ของเก่าที ่
ทิ้งแล้วมาเป็นของใช้ในบ้าน

• ท�าสวนในพื้นที่ 31 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
สวนหมาก สวนสมุนไพร สวนยางพาราพื้นเมือง และ 
ปลูกป่า 10 ไร่

• ปลูกต้นสาคูริมห้วยและต้นไม้ชนิดต่าง ๆ บริเวณริม 
คลองคราม ความยาวประมาณ 100 เมตร เพ่ือป้องกัน 
ดินริมตลิ่งพังทลาย และท�าให้คลองเก็บน�้าได้ดี

• ท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ในสวน และแบ่งปันให้
เพื่อนบ้าน

• เป็นวิทยากรเรื่องพืชสมุนไพรให้โรงเรียนในพ้ืนที่

165ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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นายขจร แจ้งจุล 
66 หมู่ที่ 3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปลูกป่าในที่ดินส่วนตัว พ้ืนที่ 9 ไร่ มีพรรณไม้มากกว่า  
200 ชนิด และสมุนไพร 120 ชนิด (ส�ารวจโดยป่าไม้ 
จังหวัดพัทลุง) มีรายได้จากการเผาถ่านจากเศษกิ่งไม้ 
ในป่า มอบมรดกให้แก่หลาน ๆ คนละ 10 ต้น เป็นการ 
ฝากต้นไม้ให้มีผู้ดูแลต่อ

• ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ริมเขตสวนยางพารา และ 
ในพื้นที่ต่าง ๆ บางพ้ืนที่สามารถจัดท�าป่าชุมชนได้ และ 
มีผู ้ศรัทธาแนวคิดบริจาคที่ดินเพ่ือปลูกไม้ไผ่เป็นแหล่ง 
อาหารของชุมชน

• ท�าโครงการปลูกต้นไม้ให้คนจน เพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
ให้ชาวบ้านใน 4 หมู่ รวม 20 ไร่

• เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 
และชุมชน และช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อลดความ 
ขัดแย้ง

• คณะกรรมการโรงเรยีน 6 แห่งใน ต.ปันแต จดัท�า “หลกัสตูร 
ปันแตศึกษา” โดยให้นักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 ทุกโรงเรียน  
เข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติในพื้นที่ของลุงขจร

ช าวบ้านหมูท่ี ่3 ต.ปันแต เลอืก “ลงุขจร” ขจร แจ้งจลุ เป็นผูใ้หญ่บ้านในปี 2508 ด้วยความเชือ่มัน่และศรัทธาในความเป็นผูน้�า 

โดยเฉพาะความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินและชีวิตชาวบ้านให้รอดพ้นจากโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมในเวลานั้น ในยุคความ 

ขัดแย้งทางการเมือง ลุงขจรและชาวบ้านอยู่ได้ความหวาดระแวง เพราะท้ังฝ่าย พคท. และทหารต่างไม่ไว้ใจชาวบ้าน แต่ลุงขจร 

ก็พาชาวบ้านผ่านความขัดแย้งมาได้โดยยึดหลักความเป็นกลาง เพราะตระหนักเสมอว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน ลุงขจรน้อมน�า 

พระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที ่9 มาใช้ในการท�างานทกุด้าน โดยวางหลกัการท�างานแบบ “ครองตน ครองพล ครองงาน” ท�าตวั 

เป็นแบบอย่าง ขยัน และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างต้นแบบด้วยการใช้พื้นที่ส่วนตัวสร้างป่าที่กินได้ และปลูก 

ต้นไม้เสริมในสวนยางพารา ตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดินท�าให้โรงเรียนบ้านส�านักกอน�าไปประยุกต์ท�าโครงการชีววิถียั่งยืน  

และกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของสถานศึกษาต่าง ๆ ใน ต.ปันแต ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้รอบบ้าน ปลูกต้นไม้ในพื้นที ่

สาธารณะที่น�าไปสู่การท�าป่าชุมชน และตั้งเครือข่ายสภาวัฒนธรรมคนปลูกต้นไม้ เพื่อขยายผลการท�างานและช่วยเหลือกัน

ขจร แจ้งจุล 
จัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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ทัศณี รัตนรามา
สร้างป่าสร้างคน บนวิถีหมอพื้นบ้าน

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ซ้ือที่ดินบริเวณป่าเขาโคกภูกระแตที่เสื่อมโทรม ฟื ้นฟู
ต้นไม้จากตอเก่า ปลูกเสริมด้วยพืชอาหารและสมุนไพร 
ไม้กินได้ตลอดเวลา 10 ปี และซื้อที่เพิ่มเป็นระยะ ๆ จน
มีพื้นที่รวม 200 ไร่ ปรับปรุงเป็นสวนป่าเรียกว่า “สวนป่า
ค�าแสนภู” 

• ปรับปรุงป่า ท�าแนวร่องปลูกไม้ผลผสมผสานและท�านา
อินทรีย์ เป็นแหล่งปลูก เพาะพันธุ์ รวบรวมสมุนไพรและ
พันธุ์พืชท้องถิ่น สืบค้นและสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
ในนครพนม จนเกิดเครือข่ายหมอพื้นบ้านศรีโคตรบูรณ์ 
ประมาณ 400 คน ร่วมกันท�างานเพ่ือยกระดับพืชสมุนไพร
ในรูปของอาหารและยา และร่วมกันส�ารวจพืชสมุนไพร 
ในท้องถิ่นเพื่อขยายผลความรู้

• ขยายพันธุ์พืชและพืชสมุนไพรหายาก ทั้งในนครพนม 
และจังหวัดใกล้เคียง โดยท�าแปลงปลูกเฉพาะเพื่อสะดวก 
ในการแจกจ่าย 

• เพาะพืชพันธุ ์จากสวนป่าค�าแสนภูมากกว่า 40 ชนิด 
เพื่อน�าไปปลูกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

• บริหารจัดการขยะ โดยคัดแยกขยะพืชสดท�าเป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ขยะพลาสติกเผาในเตาเผาไหม้เร็วที่ท�าข้ึนเอง

• ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดักจิกรรม 
ปลูกต้นไม้เป็นประจ�าทุกปี และสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่เพาะ 
จากสวนป่า

• เปิดสวนป่าค�าแสนภูให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นวิทยากร
ด้านการแพทย์แผนไทย สวนป่าค�าแสนภูเป็นแหล่ง 
อนรัุกษ์พนัธุพ์ชืและสมนุไพร เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละการผลติ 
สมุนไพรคุณภาพในภาคอีสานและระดับประเทศ

ด้ วยโรคประจ�าตวัและชวีติการสอนวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง 

กับการเตรียมสารเคมี ท�าให้ครูทัศณี รัตนรามา ต้อง 

อาศัยยาแผนปัจจุบันติดต่อกันยาวนาน จึงตัดสินใจลาออก 

ก่อนเกษยีณอายุ หันมาใช้การแพทย์แผนไทยบ�าบดัและเรยีนรู้ 

เพิม่เตมิ ประกอบกับใจรกัธรรมชาต ิจงึปรบัปรงุท่ีดนิเส่ือมโทรม  

200 ไร่ ที่ซื้อเก็บไว้สมัยรับราชการ ให้เป็นสวนป่าค�าแสนภู  

ฟื้นตอไม้เก่า ปลูกพืชอาหารและสมุนไพร สัญจรหาความรู้ 

จากหมอเมืองในนครพนม จนสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 

หมอพื้นบ้านศรีโคตรบูรณ์ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมกับ 

ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพร เปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น 

สถานเวชการ ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและใช้สมุนไพรเพื่อการ 

พึง่ตนเอง เป็นการสร้างป่าเพ่ือสร้างคน และยกระดบัการแพทย์ 

แผนไทยให้สังคมประจักษ์ในคุณค่า

นางทัศณี รัตนรามา 

29 ซ.ธ�ารงประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครพนม 48000 

โทร. 08 9710 3453  
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จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว
ผู้พิทักษ์ป่าชายเลนแหลมฉบัง

“ค รูจ่า” หรือจ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว อดีตทหารเรือ 

ที่ทิ้งชีวิตราชการ เพื่อช่วยชาวบ้านแหลมฉบังต่อสู้ 

กับความไม่ยุติธรรมในยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง 

ตะวันออก หลังจากได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติ 

หน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้ง  

พบว่าชาวบ้านขาดทีพ่ึ่ง ป่าชายเลนถูกบกุรกุ จงึตดัสนิใจลาออก 

จากราชการ มาเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนวัดแหลมฉบัง  

เดินหน้าฟื้นป่าชายเลน เจรจาให้ผู้บุกรุกออกจากป่า สร้าง 

กลุ่มเยาวชนให้เป็นก�าลังพลในการดูแลรักษาป่า และจัดตั้ง  

“ชมรมอนุรักษ์ป่ าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง” เขียน 

หลกัสตูรสิง่แวดล้อมศึกษาป่าชายเลนให้โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั  

ฝึกอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม และสอนการงานอาชีพ 

กลุ่มช่างให้ลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรียนต่อ สามารถน�าไปตั้งต้นในการ 

ประกอบอาชีพ นี่คือเรื่องราวของ “ครูจ่า” ที่ยังคงเป็น “ชาติ 

นักรบ” แม้ไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารแล้ว

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว168
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169ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ประสานงานช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องกฎหมายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน การแก้ปัญหาใช้แนวทางการเจรจากับกลุ่มที่เข้ามา 
บุกรุก ได้คืนพื้นที่ป่าชายเลนกลับมาครบ 48 ไร่ โดยไม่ม ี
ความรุนแรง ในที่สุดได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง 3 ฝ่าย คือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชุมชนกับ 
เทศบาล และมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ในการยุติการเวนคืน 
พื้นที่ ข้อตกลงนี้ได้ระบุให้จัดพื้นที่สันทนาการของชุมชน 
ให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยป่าชายเลน 48 ไร่ได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ มีสะพานทอดยาวเข้าไปเป็น 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

• ระดมกลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน “ฟื้นป่า” ที่มีขยะมาสุมกัน
จนถูกเรียกว่า “ป่าขยะ” ใช้วิธีเก็บขยะแบบปูพรม โดย 
การขึงเชือกตีแปลงเพื่อจัดเก็บขยะทีละแปลง และขึง 
ตาข่ายป้องกันขยะ “ใหม่” ที่มาจากแหล่งชุมชนแออัด  
การก�าจัดขยะใช้เวลาถึง 2 ปี และรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการขจัดขยะให้ถูกวิธี 

• ฟื ้นฟูป่าชายเลนและสร้างกุศโลบายในการร้องเพลง 
อวยพรวันเกิดในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ เป็นการปลูก 
จิตส�านึกว่า ต้นไม้มีชีวิต มีวันเกิด ต้องติดตามดูแล ท�าให้ 
ผู้ปลูกต้นไม้มีความรักความผูกพัน 

• ปรับสภาพดินเลนของชุมชน โดยการน�าดินไปตรวจสภาพ 
เติมจุลินทรีย์ดี พร้อมสร้างประจุไฟฟ้าเพื่อใช้บ�าบัดดิน

• ประสานงานเพื่อขอขยายพื้นที่ปลูกป่าในพ้ืนที่ของ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ 
เสริมแนวด้วยหญ้าแฝกเพื่อลดผลกระทบเรื่องตลิ่ง 
พังทลายจากกระแสน�้าชายฝั่ง

• พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน เป็น

ระยะทาง 1,000 เมตร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  
โดยให้กลุ่มเยาวชนท�าหน้าที่มัคคุเทศก์ เกิดฐานเรียนรู้ 
ระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  
และเกิดการสร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลน  
พร้อมแผนการสอนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
ของโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

• จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน และสร้างทีม
เยาวชนตรวจคุณภาพน�้าในคลองสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่
ป่าชายเลน โดยจัดกลุ่มรับผิดชอบเฝ้าระวังน�้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และให้แกนน�าเยาวชนถ่ายทอด
ความรู้สู่รุ่นน้อง

จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว 

107/3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทร. 08 5392 8106
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อารีย์ ติงหวัง
ผู้สร้างแผ่นดินใหม่ให้แก่อ่าวทุ้งนุ้ย

ย้ อนหลังไปก่อนปี 2545 อารีย์ ติงหวัง หรือ “บังหลี” เริ่มปักฝักโกงกางลงบนเลน 

ต้นแล้วต้นเล่า ทีละต้น ๆ จนเป็นหลายหมื่นต้น จากพื้นที่ว่างเปล่าจนเกิดผืนป่าเลน  

40 ไร่ในอ่าวทุ่งนุ ้ยแห่งบ้านหลอมปืน เกือบทั้งหมดเป็นการปลูกโดยล�าพัง มีเพียง 

แรงบันดาลใจที่เกิดจากศรัทธาตามโองการพระอัลเลาะห์ที่ตรัสว่า พระเจ้าให้มนุษย์เกิดมา 

บนโลกนีเ้พือ่วัตถปุระสงค์สองประการ อย่างแรก เกดิมาเพ่ือเชือ่ฟัง ท�าตามค�าสอนอลัเลาะห์ 

อย่างที่สอง เกิดมาเพื่อปกครองแผ่นดินนี้ โลกนี้ให้สงบสุข การปลูกต้นไม้คือการปกป้อง

คุ้มครองแผ่นดินและมนุษย์ให้สงบสุข โองการนี้ท�าให้บังหลีปลูกต้นไม้วันแล้ววันเล่าอย่าง

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะเชื่อมั่นว่าได้ท�าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อโลก

 บังหลียังร่วมต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของชาวประมง

พื้นบ้าน จากการท�าลายทรัพยากรทางทะเลโดยเรืออวนลาก  

เข้าร่วมเป็นกรรมการต้านการอนรุกัษ์และการพิทกัษ์ชาวประมง 

สร้างมิตรและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรชายฝั่ง โดยท�างานร่วมกับหน่วยงานรัฐและองค์กร 

พัฒนาสังคม เชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายสมาพันธ์ชาวประมง 

พื้นบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านและ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนโคกพยอม 

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปี 2541 ก่อตั้งกองทุนชาวเรือบ้านหลอมปืน เพื่อน�าเงิน 
ไปสมทบเพื่อต่อสู้เรื่องการท�าประมงผิดกฎหมาย ต่อมา 
ปี 2549 ได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ 
สวัสดิการบ้านหลอมปืน

• เก็บฝักโกงกางใบเล็ก แสมขาว ที่ชุมชนบ้านแหลมสน 
บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ละงู มาปลูกในบริเวณอ่าวทุ่งนุ้ย พื้นที่

ดินงอกเลนเหลวและคล่ืนแรง ด้วยการไต่กระดานออกไป
ปลูก ท�าอย่างต่อเนื่องทุกปี จนเกิดป่าชายเลนประมาณ 
40 ไร่ ที่สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และท�าให้
สัตว์น�้ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

• สร้างและขยายเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ บ้าน 
โคกพยอม บ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านนาพญา ต.ละงู 

• ปลูกต้นสนแนวชายหาดร่วมกบัส�านกังานป่าไม้อ�าเภอละงู 
โรงเรยีนบ้านปากละง ูวทิยาลยัการอาชพีละง ูและโรงเรียน 
ตาดีกา อบต.ละงู ปัจจุบันต้นไม้เติบโตจนให้ร่มเงา

• จัดค่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด  
โดยน�าประสบการณ์ของตนเองสมัยเป็นทหารมาเป็น 
อุทาหรณ์ ค่ายนี้เน้นการท�ากิจกรรมร่วมระหว่างพ่อ - แม่ - 
ลูก ที่ใช้งานอนุรักษ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน จนท�าให ้
ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง

• สนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่มาท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
โดยช ่วยตกแต่งฝ ักโกงกางให ้ยืนได ้  หลังการปลูก
ประมาณ 3 วัน รวมทั้งการซ่อมแซม

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่าวทุ่งนุ้ยโดยอาศัยหลักอิสลาม และ 
ท�าโครงการส�ารวจข้อมูลพรรณไม้โดยได้รับการสนับสนุน 
จาก สสส. พบพรรณไม้ในป่าชายเลน 47 ชนิด และมี 
7 ชนิดที่สูญหายไป

นายอารีย์ ติงหวัง 

379 หมู่ที่ 14 บ้านหลอมปืน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 

โทร. 08 2430 1233

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 7
บุุคคล
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จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น “รักษ์คลองอู ่ตะเภา” ด้วย 
การน�าสถานการณ์ปัญหาลุ่มน�้าคลองอู ่ตะเภามาเป็น 
โจทย์ ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ สอนนักเรียนโรงเรียน 
พะตงประธานคีรีวัฒน์ และเริ่มทดลองใช้ในปี 2545 และ 
น�ามาบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
วิทยาศาสตร ์  คณิตศาสตร ์  ภาษาไทย พลานามัย  
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และสังคมศึกษา 

• สอนรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา (ม.4) และชีววิทยาเพิ่มเติม 
(ม.5 และ ม.6) ใช้กระบวนการ “สอนชีวะแบบมีชีวิต” 

จากนักวิทยาศาสตร์ที่ท�างานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน�้าในคลองอู่ตะเภา  

พบว่าคลองก�าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติจากการปล่อยน�้าเสียของกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ 

ดูดทราย และความขัดแย้งระหว่างโรงงานกับชุมชนก่อตัวขึ้นโดยไม่มีผู้แก้ไข ด้วยความมุ่งมั่น 

อยากมีส่วนในการแก้วิกฤติ ครูเบญจมาศ นาคหลง จึงบอกลาห้องแล็บเข้ามาเป็น 

ครูวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์ ด้วยการพานักเรียนออกจากห้องเรียน ลงสู่ 

ชมุชนเพือ่เรียนชวีะอย่างมชีวีติ ใช้เคร่ืองมอื “นกัสืบสายน�า้” ให้นกัเรียนตรวจสอบคณุภาพน�า้  

น�าผลการศกึษาเป็นสะพานการเปิดไมตรีกบัโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่ให้มาร่วมกนัสร้างสรรค์ 

คลองอู่ตะเภา สนับสนุนให้เกิดเยาวชนต้นกล้ารักษ์คลองอู่ตะเภา สร้างเครือข่ายครูจาก  

40 โรงเรียนตลอดล�าคลอง ให้มาร่วมจัดท�าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาท้องถิ่นผ่านกลุ่ม 

สาระวิชาต่าง ๆ และต่อยอดกลุ่มต้นกล้ารักษ์คลองอู่ตะเภาให้เติบโตเป็น “เครือข่ายเยาวชน 

ต้นกล้ารักษ์คลองอู ่ตะเภา” ที่สืบทอดงานจากรุ ่นสู ่รุ ่น และน�าประสบการณ์ชีวิตไปท�า 

กิจกรรมเชิงจิตอาสาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ

เบญจมาศ นาคหลง “ครูต้นแบบ”  

ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา

171ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



ผสมผสานกิจกรรมของชุมนุมต้นกล้าจิตสาธารณะ เน้น 
การเรียนในพื้นที่จริง (ป่าต้นน�้าลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา)

• ท�าเวที เครือข ่ายรวมเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและคร ู
ในเครือข่ายคลองอู่ตะเภา 42 โรงเรียน เชื่อมร้อยงาน 
สิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียนและชุมชน และ 
ผลักดันจนเกิดกลุ่มต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา  
42 โรงเรียนในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา

• น�านักเรียนที่สนใจงานจิตสาธารณะมาท�ากิจกรรมสร้าง
จิตส�านึกลดโลกร้อนด้วยกระบวนการ “ขยะเหลือศูนย์” 
และงานเตรียมรับมือสู้ภัยพิบัติลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา

• เป็นวิทยากรภูมิปัญญาด้านกระบวนการของเครือข่าย
รักษ์ลุ ่มน�้าคลองอู ่ตะเภา และเป็นอาจารย์พิเศษให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี -  โท -  เอก ของมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา 

• จัดการขยะด้วยกระบวนการขยะฐานศูนย์ในเขตชุมชน
ของลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา เริ่มจากในโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2 และขยายไปยังชุมชนบ้านพรุ ต.บ้านพรุ 
อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียน 

• ท�างานวิจัยและพัฒนา “กระบวนการพัฒนาเยาวชน 
จิตสาธารณะ : ต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 
จังหวัดสงขลา” และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
บูรณาการงานรักษ์คลองอู่ตะเภา

นางเบญจมาศ นาคหลง 

23 ซ.กอบกุลอุทิศ 5 ซ. 2 หมู่ที่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170  

โทร. 08 1897 4358
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การส่งเสริมการปลูกต้นง้ิวได้รับการท้วงติงว่าปลูกไม ้
ไม่เป็นมงคล เพราะในอดีตคนเหนือใช้ไม้งิ้วท�าโลงศพ  
แต่เมื่อต้นงิ้วโตข้ึนออกดอกสวยงาม เริ่มมีพ่อค้ามาหา 
ซื้อดอกงิ้วแดงเพื่อไปขายต่อ ชาวบ้านเก็บดอกง้ิวขาย  
(ท�าน�้าเงี้ยว) สร้างรายได้ และเริ่มมีการขอกล้าต้นงิ้ว 
ไปปลูกในที่ตนเอง

• ท�าสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ เป็นสื่อการบรรยาย
เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น โมเดลฝายชะลอน�้า ปั้นดินเป็นรูป
เมล็ดมะค่าหลาย ๆ ขนาดเพื่อประกอบการบรรยาย

• เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ ่น เกิดประทับใจเร่ืองการปลูก 
ต้นไม้สองข้างถนนที่ออกดอกงามตา อยากให้เมืองน่าน 
มีต้นไม้สวยงามบ้าง จึงสร้างแนวร่วมระดับจังหวัด ท�า 
โครงการปลูกต้นไม้สวยงามตามวาระ จ.น่าน “สร้างเมือง
น่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้า” และเป็นเลขานุการโครงการท�าให้เกิด 
การเพาะกล้าไม้ต่าง ๆ จ�านวน 46,253 ต้น อาทิ หางนกยูง  
ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ฯลฯ

• ได้รับเชิญไปพูดคุยใน “สภากาแฟ” ของ จ.น่าน เป็น 
วทิยากรเร่ืองสร้างป่าสร้างรายได้ตามโครงการพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในพื้นที่สูงของ จ.น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 
ร่วมการประชุมน�าเสนอผลการด�าเนินงานการปลูกต้นไม้
และธนาคารต้นไม้ ในที่ประชุมประจ�าเดือนหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

• สร้างพื้นที่การเรียนรู ้ สละที่ดินตนเองจ�านวน 16 ไร่  
เพื่อท�าศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองใน รวมทั้ง
การเพาะกล้าไม้ส่งให้กับ ธกส. 

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมให้นักเรียน
เพาะกล้าไม้ท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีสาธารณะ ท�า
แปลงผักสวนครัว ส�ารวจแหล่งน�้าและใช้จุลินทรีย์บ�าบัด
น�้าเสีย

• ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต ชอบคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ใน 
การท�างาน ครูประดิษฐ์พบวิธีเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นที่ได้ผล  
โดยน�าดินเหนียวปั้นพอกเมล็ด ตากแดด ช่วยป้องกัน 
สัตว์กัดแทะเมล็ด เช่น ต้นงิ้ว ง ่ายต่อการเก็บรักษา  

นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์  
138 หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 

โทร. 08 1387 4536

จ ากความสะเทือนใจที่เห็นสภาพป่าเมืองน่านถูกท�าลาย  

เหลือแต่เขาหัวโล้น เป็นสาเหตุให้เกิดภัยพิบัติทั้งน�้าท่วม 

และโคลนถล่ม ผลกัดนัให้ประดษิฐ์ เพชรแสนอนนัต์ ข้าราชการคร ู

หันมาสนใจงานอนุรักษ์และเริ่มลงมือท�าด้วยตนเอง โดยท�า 

คู ่กับหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู ้อ�านวยการโรงเรียน 

บ้านหัวนา จัดกิจกรรมเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม 

ให้เด็ก  ๆ  ลงมือท�าจริงและลงพื้นที่ส�ารวจแหล่งน�้าในชุมชน  

ทดลองเพาะกล้าและปลกูต้นไม้ในพ้ืนทีต่นเอง จดัพืน้ท่ีตามหลกั 

เศรษฐกิจพอเพียงโดยปลูกไม้สามอย่าง ได้ประโยชน์สี่อย่าง 

ชักชวนให้เกษตรกรทดลองปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวโพด 

เพื่อแก้ปัญหาเขาหัวโล้นเมืองน่าน

 ปี 2553 ครูประดิษฐ์เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด 

เพือ่ทุม่เทเวลาในการสร้างป่า กิจกรรมทีส่�าคญัคอืเป็นวทิยากร

บรรยายเรื่องต้นไม้ ท�าสื่อประกอบการบรรยายที่ดึงดูดความ

สนใจ เช่น โมเดลฝายชะลอน�้า เมล็ดมะค่าปั้นท่ีมีหลากหลาย

ขนาด ตั้งธนาคารต้นไม้โดยใช้ที่ดินของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ครูประดิษฐ์เป็นอดีตข้าราชการที่หันมาเป็นนักเคลื่อนไหวด้าน

สิ่งแวดล้อมที่คนน่านทุกระดับให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็น 

“ผู้กู้น�้าน่าน” ที่ท�างานอนุรักษ์มานานกว่า 20 ปีอย่างต่อเนื่อง

ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์
ครูนักอนุรักษ์แห่งเมืองน่าน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9
บุคคล 

นิเวศวิทยา
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สถาน ตุ้มอ่อน
“เต๋า” แห่งผู้ไท ผู้ครองชีวิต

เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาต ิ

“เราเลีย้งธรรมชาต ิแล้วธรรมชาตจิะเลีย้งเรา” นีค่อืแนวคดิ 

ของสถาน ตุ้มอ่อน ชาวบ้านเชื้อสายผู้ไทจาก ต.อุ่มเหม้า  

อ.ธาตพุนม จ.นครพนม เกษตรกรทีค่รองชวีติแบบสวนกระแส  

ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่เน้นการเพาะปลูกถี่ที่ท�าให้ดินไม่ได้พัก  

มุ่งมั่นสร้างป่าในพื้นที่ส่วนตัว 78 ไร่ ใช้การสังเกตธรรมชาต ิ

แล้วน�ามาประยุกต์เป็น “ศาสตร์” ในการจัดการดินและน�้า 

แบบอิงธรรมชาติ 

 พื้นที่ท�ากินมีลักษณะทั้งโคก หนอง นา เขาจึงให้ความ 

ส�าคัญเรื่องน�้าตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน โดยจัดสรรพื้นที่ 

เป็นแปลง แต่ละแปลงเลือกท�าการเกษตรที่เหมาะสมกับการ 

ถ่ายเทของน�้า ขุดบ่อสร้างธนาคารน�้าและปลูกพืชซับน�้าเพื่อให้ 

รากช่วยยดึดนิและดดูซบัน�า้ ปลกูไม้ใช้สอยห่างขอบบ่อเพือ่เป็น 

ร่มเงาบงัแดด ช่วยลดการคายน�า้ของพชืชัน้ล่าง ท�าล�ารางระบายน�า้ 

ไปใช้ประโยชน์ในแปลงต่าง ๆ และทดน�้าเข้ามาเก็บไว้ “ห่มนา”  

ในพื้นที่ราบ ไม่ให้นาแตกระแหง น�้าที่ไหลไปอยู่ในบ่อท้ายสุด 

ตามความลดหลั่นของพื้นที่ สูบกลับขึ้นมาใช้งานโดยใช้ระบบ 

โซลาเซลล์ เกิดหย่อมที่เสมือนแก้มลิงกระจายทั่วบริเวณ 

เป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่ีเป็นห่วงโซ่

อาหาร เช่น อึ่ง และพืชอาหารต่าง ๆ เช่น ผักแว่น ตาลปัตรฤๅษี

 พ่อสถานยังเป็นครูที่สื่อความรู้ด้วยจินตนาการ เขา

เปิดบ้านเป็นฐานฝึกปฏิบัติให้กับ “โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

เกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จ.นครพนม” ซึ่งเป็น 

เครือข่ายชาวผู้ไทจาก 10 หมู่บ้าน ใน 6 อ�าเภอ ใน จ.นครพนม 

และมกุดาหาร กว่า 20 ปีของการสัง่สมความรู ้พ่อสถานไม่เคย 

เรียกตวัเองว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” ด้วยความถ่อมตน เขาบอกว่า 

เขาแค่เป็นคนท่ีอยู่ได้ ไม่ร�่ารวย แต่ไม่มีหน้ี ได้กินฟรี อยู่ฟรี  

ก็เพราะให้ธรรมชาติเลี้ยง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปรับพื้นที่ท�ากินเม่ือล้มเหลวจากการปลูกข้าวไร่ เนื่องจาก
ขาดแคลนน�้า ท�าให้เริ่มเข้าใจธรรมชาติ จากน้ันจึงปรับ 
กลยุทธ์การท�างานใหม่ ปล่อยให้ตอไม้กลายเป็น “หุ้น”  
(หุ้น ส�าเนียงอีสานหมายถึงการแตกหน่อไม้) ปลูกกล้าไม ้
รุ่นใหม่ เสริมทั้งไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร

• สร้างชุดความรู ้จากประสบการณ์เรื่องการปลูกต้นไม้
หลากชนดิ ไมป่ลกูต้นไมป้ระเภทเดยีวตดิกนั เพราะเมือ่ถงึ 
ช่วงผลัดใบ จะทิง้ใบพร้อมกนัหมด ท�าให้ดนิบริเวณนัน้แห้ง

• น�าความรู ้จากการเข้าร่วมโครงการและจากเครือข่าย 
ผสมผสานกับประสบการณ์มาออกแบบการใช้ประโยชน ์
ที่ดิน 78 ไร่ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยค�านึงถึง 
การถ่ายเทของน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน

• ตั้งกลุ่มฟื้นฟูต้นทุนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิเวศ
ระดับชุมชนและครอบครัว ด�าเนินการด้วยตนเอง เพื่อ

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9
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ให้สมาชิกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหาร 
และรายได้ของมนุษย์ ต่อมามูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
เลือกพื้นที่ของพ่อสถาน ตุ้มอ่อน เป็นฐานฝึกปฏิบัติและ 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ
เกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จ.นครพนม

• เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้โดยจัดหมวดความรู้เป็นฐาน 
การเรยีนต่าง  ๆ ทีส่อดคล้องกบัหลกัครองชวีติแบบพอเพยีง 
มีผู ้สนใจเข ้ามาเยี่ยมเยียนทั้งบุคคล หมู ่คณะ และ 
นักศึกษา นักวิจัย แต่ละฐานมีการจัดการความรู้ที่ส่ือสาร 
ได้แบบวิทยาศาสตร์ เช่น การสอนให้ปลูกกล้วยและไผ่ 
เพื่อ “เป็นแผงดักหมอก” เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกต 
แบบนักวิชาการบ้าน ๆ  ที่สามารถอธิบายได้ในหลัก 
ทางวิทยาศาสตร์ เพราะในตอนกลางคืนหากมีความชื้น 
ในอากาศสูง พืชจะไม่สามารถคายน�้าได้ แต่จะคาย 
ออกมาจากเส้นใบ บริเวณปลายใบเป็นหยดน�้า เรียกว่า  
“การคายน�้าเป็นหยดน�้า” (Guttation)

นายสถาน ตุ้มอ่อน  
182 หมู่ที่ 6 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 

โทร. 08 6861 9068
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จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ก่อตั้ง “กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าชุมชนเกาะเตียบ” และ 
ริเริ่มการท�า “ธนาคารปูม้า” 

• น�าเงินจากการขายแม ่ปูส ่วนหนึ่ งมาจัดตั้ งกองทุน
สวัสดิการ คืนกลับไปพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
ของผู้คน

• เป็นนกัวจิยัชาวบ้านทีเ่ป็นทัง้นกัคดิ นกัจดัการ นกัปฏบิตักิาร 
ที่ลงมือท�าจริง สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้ชาวบ้าน 
รวมตัวกันด้วย “พลังกลุ่ม” ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจนประสบผลส�าเร็จ

• เป็นครูผู ้ถ ่ายทอดวิชาและสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้ง 
หน ่วยงานต ่าง  ๆ  โรงเ รียน ชุมชนประมงพื้นบ ้าน 
ทั่วประเทศและต่างประเทศ มีหลายชุมชนที่ประสบ
ปัญหาเดียวกัน ได้น�าวิธีการและแนวทางการท�างานไป
ปรับใช้ ขยายแนวคิดจนเกิดเป็นการท�างานเพื่อดูแลและ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งระบบ เกิดชุมชนประมง
พื้นบ้านต้นแบบทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง (เสียชีวิต) 
11/5 บ้านเกาะเตียบ หมู่ที่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ประสานงาน : นายสมจิตร ฟุ้งเฟื่อง (ลูกชาย) โทร. 09 6958 7612 

หรือนางมาลัย ฟุ้งเฟื่อง (ลูกสะใภ้) โทร. 09 1608 0178

จาง ฟุ้งเฟื่อง
ต�านานอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 

แห่งอ่าวทุ่งมหา 

จาง ฟุ้งเฟื่อง หรือ “ลุงจาง” แห่งอ่าวทุ่งมหา จ.ชุมพร ลูกทะเลที่เผชิญหน้ากับ 

ผลกระทบจากการใช้เครื่องมือประมงท�าลายล้างทั้งสัตว์น�้าและวิถีชีวิตชุมชน 

ประมงชายฝั่ง ส่งผลต่อปริมาณสัตว์ทะเลที่ลดลงรวดเร็ว โดยเฉพาะปูม้าซึ่งเป็นท้ัง 

อาหารและรายได้หลัก

 ความท้อแท้ทีค่รอบง�าทกุชวีติในอ่าวทุง่มหา ท�าให้ลุงจาง 

ตั้งปณิธานที่จะดูแลรักษาท้องทะเลที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ 

แห่งชีวิตที่ต้องส่งมอบให้ถึงรุ่นลูกหลาน จึงอุทิศตนด้วยการ 

หาความรู้จากการสังเกตธรรมชาติ ทดลองท�าเป็นตัวอย่าง 

เพ่ืออนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรทะเล น้อมน�าพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่9 ทีท่รงให้คนไทยรู้จกัใช้ 

และรูจั้กรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิมาเป็นหลกัชยัในการท�างาน

 ลงุจางชักชวนผูค้นให้หนัหน้า “วิง่ชน” แทนการ “วิง่หนี” 

ปัญหา ด้วยการรวมกลุ่มระดมความคิด สร้างข้อตกลงร่วมกัน 

ในการเปลี่ยนลอบดักปูตาถี่มาเป็นตากว้าง เพื่อให้สัตว์น�้า 

ขนาดเล็กหลุดรอดและท�าธนาคารปูไข่ ซึ่งสวนกระแสความคิด 

ของชาวบ้านบางกลุม่ท่ีไม่เชือ่ว่าจะได้ผล ลงุจางสูกั้บการถกเถยีง 

และการดแูคลนของนกัวชิาการบางคน แต่ลกูทะเลทีหั่วใจแกร่ง  

พร้อมอดทน และท้าทายเพื่อความถูกต้อง ลุงจางทดลองและ 

เกบ็ข้อมลูนานนบัสบิปี จงึเหน็ความส�าเรจ็ทีอ่ธบิายได้ตามหลกั 

นิเวศวิทยา ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผสมผสานเป็นวธิกีารท�างาน จนเกิดการยอมรบัจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ นักวิชาการประมง ชาวบ้านชุมชน 

 ลงุจาง ฟุง้เฟ่ือง เสยีชวีติอย่างสงบเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม  

พ.ศ. 2558 รวมอายุ 76 ปี ตลอด 13 ปีของการท�างาน ลุงจาง 

ได้สร้างความรู้และส่งพลังให้กับลูกหลานชาวประมงพื้นบ้าน 

ทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู ้สร้างวัฒนธรรม 

ในการฟื้นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นแบบ เป็นทางออกของ 

ประมงไทยในวันที่สังคมโลกต�าหนิว่าเป็นประเทศที่ใช้เครื่องมือ 

ท�าลายล้าง ซึ่งแม้แต่ภาครัฐเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้

บุุคคล
   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท บุุ ค ค ล  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

พระจรุณ ปภาธโร
ผู้อนุรักษ์ป่าต้นน�้าล�านางรอง

“ท�าพืน้ทีร้่อนให้เป็นพืน้ทีเ่ยน็” คอืหลกัการท�างานของพระจรณุ ปภาธโร ภกิษุ 

สายวัดป่าท่ีละจากหน้าท่ี “พระธรรมทูต” หันมาท�างานช่วยเหลือชาวบ้าน 

สร้างศรัทธาด้วยการท�างานด้วยความจริงใจและจริงจัง เผชิญหน้าความกดดัน และ 

คลี่คลายความขัดแย้ง ท้ังการบุกรุกป่าและการขอคืนผืนป่า ด้วยความประนีประนอม 

และหลักเมตตาธรรม ร่วมกับชาวบ้านฟื้นป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่  

ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี รวมแล้วกว่า 3,000 ไร่

 พระจรุณ ปภาธโร ใช้กระบวนการท�างานแบบ “พรหมวิหาร 4” และ “พละ 5” 

ความสงบนิ่งและความแน่วแน่ท�าให้ท่านชนะใจคน เป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือ 

จากทกุภาคส่วนมาถงึทกุวนันี ้ตลอด 20 ปีของการท�างาน พระจรณุ ปภาธโร น�าค�าสอน

ของครบูาอาจารย์ทีศ่รทัธามาพสิจูน์ตน สลาย “ร้อน” กลายเป็น “เยน็” ลดความขัดแย้ง 

ท�าให้ชุมชนหันมาร่วมมือกันฟื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

พระจรุณ ปภาธโร 

ที่พักสงฆ์ป่าปะค�าธรรมสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.ปะค�า อ.ปะค�า  

จ.บุรีรัมย์ 31220 

โทร. 08 3110 4041

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ปี 2539 เดินทางมาปฏิบติัหน้าทีป่ระธานทีพ่กัสงฆ์ป่าปะค�า 
ธรรมสามัคคี และฟื้นฟูป่าบริเวณที่พักสงฆ์ เนื้อที่ 15 ไร่

• ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบผืนป่าถึงความส�าคัญ 
ของการฟื้นป่า และขอบิณฑบาตพื้นที่ที่บุกรุกด้วยสันติวิธี 
และเมตตาธรรม โดยขอให้ผู ้บุกรุกปลูกต้นไม้สลับกับ 
พืชไร่ เมื่อต้นไม้ได้ร่มเงาจึงค่อยออกไป ในช่วง 10 ปี 
ของการขอบิณฑบาตสามารถน�าพื้นที่คืนมาเป็นป่าได้  
600 ไร่เศษ

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ และผูน้�าชมุชน ในการจดัท�าป่าชมุชน  
5 หมู่บ้าน ใน ต.ปะค�า และ ต.หูท�านบ รวมพื้นที่ 4,892 
ไร่เศษ

• ขุดคูรอบป่าที่มีความลาดชันเพื่อซับน�้า กักดิน ไว้เป็น
แหล่งขยายพันธุ์ของกบ เขียด อึ่ง และรักษาแหล่งน�้า
ต้นทุน

• ใช้ความรู ้ด้านช่างมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
อนุรักษ์ เช่น ติดตั้งเครื่องมือกวาดใบไม้เพ่ือช่วยท�าแนว
กันไฟ ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือใช้เครื่องพ่นสเปรย์น�้า
สร้างความชุ่มชื้นในป่าที่ปลูกใหม่

177
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สมหมาย ชลสินธุ์
มือปราบแห่ง “สิชล” 

ส�ารวจเขาพลายด�าเพื่อจัดตั้งสถานีและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า (ต่อมาเปล่ียนเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่านครศรีธรรมราช)

• ปราบโจรสลัดที่รุกเข้ามาปล้นเรือประมงบริเวณทะเล 
หน้าหาดทุ่งใส และน่านน�้า อ.สิชล น�าแกนน�าชาวบ้าน 
ออกจับกุมเรืออวนลากอวนรุน เฝ้าระวังร่วมกับเครือข่าย 
ในอ่าวสิชล วางกฎกติกาเกี่ยวกับการจับสัตว์น�้าชายฝั่ง 
ทะเลทุง่ใสไปจนถงึอ่าวสิชล สร้างกจิกรรมอนรัุกษ์ป่าชายเลน 
เนื้อที่ 1,000 ไร่ โดยปลูกป่าชายเลนในวันส�าคัญทุกปี 

• จดทะเบยีนการตัง้หน่วยกูภ้ยัอ�าเภอสชิล และเป็นประธาน 
ศูนย์กู้ภัยอ�าเภอสิชลจนถึงปัจจุบัน ในช่วงภัยพิบัติสึนามิ 
เม่ือปี 2547 น�าเจ้าหน้าที่กู ้ภัยช่วยเหลือประชาชนที ่
เกาะพีพี จ.กระบี่

• ชักชวนชาวบ้านปลูกสน พื้นที่ 80 ไร่ ในพื้นที่สาธารณะ 
งอกใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งใส เพื่อเป็นแนวก�าบังลมและ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่

• ประสานงานกับกรมประมงและร่วมกับชาวบ้านวางแนว 
ปะการังเทียม (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหลือจากการ 
ซ่อมแซมถนนผสมทางมะพร้าว) เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์
สัตว์น�้า

• ร ่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช และมูลนิธิ รักษ์ไทย 
ในการจัดตั้งธนาคารปู ในพื้นที่หมู่ที่ 1

นายสมหมาย ชลสินธุ ์
126 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 

โทร. 08 9291 8218

ส มหมาย ชลสินธุ์ เป็นผู้น�าที่มีความกล้าหาญ และมีจิตใจ 

ที่โอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อการท�างานเพื่อส่วนรวม  

ใช้ “บารมี” ที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นปู่และพ่อ มาเป็นพลังในการ 

ท�างานให้เกิดผลส�าเร็จ เป็นแบบอย่างของผู้น�าที่ท�างานเพื่อ 

ส่วนรวมมายาวนานถึง 30 ปี การซึมซับการท�างานจากปู่ที่เคย 

เป็นก�านันและพ่อผู ้เคยเป็นผู ้ใหญ่บ้าน ท�าให้ลุงสมหมาย 

เป็นทั้งผู้น�าและผู้ที่อาสาท�างานเพื่อส่วนรวม

 เมื่อก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ลุงสมหมายร่วมกับ 

กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนท�าการปราบปรามและ 

กวาดล้างแหล่งลกัลอบปลกูกัญชาบนเขาหลวงและเขาพลายด�า  

ปราบการพนันในชุมชน การเป็น “มือปราบ” ชนะใจชาวบ้าน 

จึงหันมาร่วมท�างานอนุรักษ์ แก้ปัญหาการบุกรุกขยายที่ท�ากิน 

จนเกดิผลกระทบกบัแหล่งน�า้ ปลกูป่าทดแทน วางกฎกตกิาและ 

ขอคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 100 ไร่กลับมาได้ เมื่องานอนุรักษ์ป่า 

บนบกเดินหน้า ผู้ใหญ่สมหมายหันมาฟื้นป่าชายเลน ปราบ 

โจรสลดัทีด่กัปล้นเรอืประมง และจดัการกบัเรอือวนรนุอวนลาก 

ที่รุกล�้าเข้ามาในเขตทะเลหน้าบ้าน 

 เกียรติประวัติ “ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม” และ “ก�านัน

ยอดเยี่ยม” คือข้อพิสูจน์การท�างานในหน้าที่ราชการเพื่อ

ส่วนรวม และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังท�าหน้าท่ี

สมาชิก อบจ.นครศรีธรรมราช และประธานสิ่งแวดล้อม 

จ.นครศรธีรรมราช เพือ่เชือ่มประสานให้งานเพ่ือชมุชนเดนิหน้า

อย่างไม่หยุดนิ่ง

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• ก�าจัดอบายมุขทั้งการพนันและยาเสพติด เป็นแกนน�า 
ในการแจ้งเบาะแสข้อมูลผู ้ค้า ผู ้เสพ และกวาดล้าง 
แหล่งลักลอบปลูกกัญชาแหล่งใหญ่บนเขาพลายด�า

• การอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพ้ืนที่เขาพลายด�าพื้นที่
ประมาณ 6,000 ไร่ สามารถยึดพื้นที่คืนจากการบุกรุกได้ 
กว่า 100 ไร่ และร่วมกบัชาวบ้านปลกูป่าทดแทน พร้อมกบั 
วางกฎกติกาการห้ามจับสัตว์ป่าทุกชนิด ห้ามตัดไม้ใน
พื้นที่ป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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หมัดฉา หนูหมาน
จิตวิญญาณแห่งผู้น�า

“บังหมดั” หรอืนายหมดัฉา หนหูมาน ชาวบ้านนกัคดิผูพ้ลกิชวีติด้วยแนวคดิสร้าง

ตวัเองเป็นแบบอย่าง ก่อนจะสอนคนอืน่ ใช้วกิฤตฝินแล้งและราคายางพาราตกต�า่ 

เปลี่ยนตนเองจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นวนเกษตรที่ปลูกแบบผสมผสาน สังเคราะห์

ความรูจ้ากการศกึษาดงูานตามแนวพระราชด�าร ิร่วมกจิกรรมฟ้ืนป่าและลาดตระเวนเพือ่

ปกป้องผนืป่า เป็น “กาวใจ” ให้เจ้าหน้าทีป่่าไม้ หนัมาท�างานอนุรักษ์ร่วมกบัชมุชนแทนการ 

ปราบปราม จนท�าให้เกดิการจดัท�าป่าชมุชนกว่า 600 ไร่ เป็นบคุคลตวัอย่างทีข่ยายพืน้ที่

สีเขียวตามแนวทางแห่ง “ศาสตร์พระราชา” ความคิดและการกระท�าท้ังหลายเกิดจาก 

ชาวบ้านตัวเล็ก  ๆ  คนหนึ่ง ที่ไม่เพียงแต่คิด แต่ลงมือท�าเป็นแบบอย่างให้เห็นว่า 

พลังความคิดและพลังของการกระท�าจะเป็นตัวอย่างท่ีท�าให้คนทุกคนหันมาช่วยกัน 

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

• เป็นแกนน�าในการท�างานร่วมกับศูนย์เรียนรู ้เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ จ.สงขลา 
เพ่ือร่วมกันดูแลป่าพ้ืนที่ 612 ไร่ให้เป็นแหล่งน�้าของชุมชน

• ร่วมท�าฝายชะลอน�้าในพ้ืนที่ป่าเกือบ 100 ฝาย ปลูกต้นไม้
เสริม และประสานงานให้มีการลาดตระเวนป่าทุกวันเสาร์ 
จ�านวน 5 - 10 คน

• ใช้สวนเป็นแหล่งเรียนรู ้เรื่องการปลูกพืชเสริมในสวน
ยางพารา และเป็นวิทยากรที่ขยายแนวคิดการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในรูปของสวนวนเกษตรผสมผสานให้แก่ผู้สนใจ

นายหมัดฉา หนูหมาน 

52/12 บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร. 08 9596 6432

 หลักการท�างานของบังหมัดคือ การสร้างตัวเอง 

ให้เป็นแบบอย่าง โดยการสร้างป่าครอบครวัปลกูไม้แทรกในสวน 

ยางพารา กลายเป็นป่าที่มีองค์ประกอบชั้นเรือนยอด ทั้งชั้นบน  

ชั้นกลาง ชั้นล่าง ส่งผลให้คุณภาพดินดีขึ้น มีความชุ่มชื้น  

เมื่อตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วจึงเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู ้

เรื่องการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา บังหมัดเป็นแบบอย่าง 

ของผู้ศรัทธาธรรมชาติ ไตร่ตรองปัญหา มุ่งหน้าแก้ไขและ 

ทดลองเพื่อเป็นตัวอย่าง แบ่งปันความรู้เพื่อให้ผู้คนหลุดพ้น 

จากวังวนความเดือดร้อนเรื่องการท�ากินแบบกระแสนิยม

จุดเด่นของงานอนุรักษ์

• สร ้างป่าครอบครัวด ้วยการปลูกต้นไม้แทรกในสวน
ยางพาราทั้งสองแปลง (พื้นที่ 5 ไร่, 14 ไร่) กลายเป็นป่า
ที่มีองค์ประกอบชั้นเรือนยอด ทั้งชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง 
ส่งผลให้คุณภาพดินดีขึ้น มีความชุ่มชื้น
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รางว ัลลูกโลกส ี เข ียว 

ประเภทกลุ่มเยาวชน
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ความหวังที่ว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังที่สานต่องาน 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พวกเขาจึงได้รับการถ่ายทอด 

ความรู้ ปลูกฝัง สร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  

การพัฒนาและฟื้นฟูธรรมชาติ รวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรม  

ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพยายามและความส�าเร็จ 

ทีเ่กดิขึน้ ปรากฏให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์อยู่ในรางวลัลกูโลกสเีขยีว  

ประเภทกลุ่มเยาวชน 

ความส�าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นต้นทาง 
ที่ฉายให้เห็นทิศทาง อุดมคติ ความคิดริ เริ่มสร ้างสรรค ์  
แบบแผนการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ และ 
บทเรยีนจ�านวนมากทีน่่าสนใจ ซึง่จะเป็นแนวทางทีจ่ะสนบัสนนุ 
กลุ ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์ เสริมสร้างความ 
เข้มแข็ง และส่งต่อ “พลัง” แก่เด็กและเยาวชนอีกมากมาย 
มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นอีก “พลังเปลี่ยนโลก” ต่อ ๆ ไปอีกด้วย

สองระบบหัวใจเดียว 

จากผลงานประเภทกลุ่มเยาวชนช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
จะเห็นการรวมกลุ ่มเยาวชนเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะกว้าง  ๆ 
คือ การรวมกลุ่มแบบในระบบโรงเรียน กับนอกระบบโรงเรียน  
ซึ่งไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่ต่างกัน ยังมีความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับ 
แกนน�า แนวทาง กระบวนการ รปูแบบและกจิกรรมของกลุม่ด้วย 

กลุ ่มแรกเป็นกลุ ่มเยาวชนที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
ทกุระดบัชัน้มทีีป่รกึษา แกนน�า และสมาชกิในสถานศกึษานัน้ ๆ 
จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ ่มส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายของ
โรงเรียน อาจเป ็นผู ้บริหารหรือครูที่ เห็นถึงความส�าคัญ  
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมตามโอกาส 
การด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการเข้าไปในสาระ
การเรียนรู้ กระทั่งเป็นชุมนุมหรือชมรม ตัวอย่างผลงานรางวัล
ในกลุ่มนี้ เช่น 

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน โรงเรียน 
บ ้านเขาแดง  จ.ประจวบคีรีขันธ ์  (รางวัลลูกโลกสีเขียว  
ประเภทกลุ่มเยาวชน คร้ังที่ 13 ปี 2554) ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา โดยโรงเรียนได้รับบริจาคพื้นที่ที่เคย 
เป็นนากุ้งร้าง แล้วทดลองท�าโครงการเล้ียงกุ้งแบบธรรมชาติ  
แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ต่อมาได้ร่วมท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน  
น�าพรรณไม้ อาทิ โกงกางใบใหญ่ แสม โปรงแดง ตาตุ่มทะเล  
ร่วมกับหน่วยงานราชการ มีการบ�ารุงและปลูกเสริมต่อเนื่อง  
ช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนที่เคยถูกท�าลายให้ฟื้นตัวข้ึน เป็นแหล่ง 
เรียนรู ้ธรรมชาติของโรงเรียน และท�ากิจกรรมค่ายอนุรักษ์ฯ  
ทั้งในโรงเรียนกับโรงเรียนอื่น ๆ นอกพื้นที่ มีการบูรณาการกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่จะศึกษา
ตามอัธยาศัย อาทิ การท�าโครงการส�ารวจพรรณไม้ป่าชายเลน  
และสัตว์น�้าป่าชายเลน 

คนเล็ก ๆ พลิกโลกใบใหญ่
ต้นกล้าน้อยในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต1

1 จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ อาวุโส สถาบันลูกโลกสีเขียว
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หากเป็นกลุ่มเด็กเล็ก ๆ จะพบว่าครูมีบทบาทส�าคัญใน
การริเริ่มกิจกรรมให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
ไปตามวัย ขณะที่กลุ ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษามีความ 
รับผิดชอบเพียงพอในการเป็นผู้น�ากลุ่ม บทบาทของครูก็จะเป็น
ที่ปรึกษา แนะแนว ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้กิจกรรมต่าง ๆ  
บรรลุเป ้าหมายและวัตถุประสงค์ เช ่น การขอสนับสนุน 
งบประมาณจากโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก การแสวงหา
ผู้รู้ ครูภูมิปัญญาที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้ มีตัวอย่างน่าสนใจ
มากในกลุ่มนี้ เช่น 

กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  
จ.นครพนม (รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ ่มเยาวชน  
ครั้งที่  15 ปี 2556) เริ่มต้นจากการท�ากิจกรรมธนาคาร 
ขยะรีไซเคิล สร้างแนวร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม มีครูในโรงเรียน 
เป็นที่ปรึกษา แล้วขยายผลไปสู่การท�ากิจกรรมสิ่งแวดล้อม  
มีกิจกรรมหลากหลาย เปิดให้นักเรียนในโรงเรียนเข้ามาร่วมได ้
ตามความสนใจ ซึง่รุน่พ่ีท�าหน้าทีใ่ห้ความรูแ้ละอบรมเรือ่งต่าง ๆ 
ให้น้อง โดยยังสามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น อย่างการศึกษาประวัติศาสตร์เกลือสินเธาว์  
สืบค้นรากเหง้าความเป็นมาของชนเผ่ากะเลิง ซ่ึงเป็นชาติพันธุ์ 
ดั้งเดิมจากผู ้รู ้ ในชุมชน เชื่อมโยงกับชุมชนผ่านกิจกรรม 
“อนุรักษ์ล�าน�้าบัง” แหล่งน�้าสายหลักของชุมชน 

กลุ ่มที่สองเป็นกลุ ่มนอกระบบ เป็นการรวมกลุ่มกัน 
ภายนอกโรงเรียน อาจเกิดขึ้นภายในชุมชนที่มีสมาชิกของกลุ่ม 
ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจากหลายโรงเรียน หลายวัย 
หรือมาจากความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน กลุ่มนี้ 
มักได้รับการสนับสนุนจากแกนน�าในชุมชน เช่น ผู้น�าชุมชน  
พระสงฆ์หรือผู ้น�าทางจิตวิญญาณ ผู้น�าด้านกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน หรือจากหน่วยงานในท้องถิ่น รวมถึง “บุคคล” รางวัล
ลูกโลกสีเขียว เช่น 

กลุ่มวัน โต ตร้ี (รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่ม 
เยาวชน ครั้งที่ 16 ปี 2557) ก็เกิดจากแรงหนุนของ “น้าจักร”  
นายจักรพงษ์ ชูศรี  นักกิจกรรมและครูที่กลับบ้านเกิดที่  
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ชักชวนเด็ก ๆ จาก 5 ต�าบลในอ�าเภอ 
มารวมกลุ่มปั่นจักรยานซอกแซกไปในพ้ืนที่ส�ารวจธรรมชาต ิ
เปิดบ้านตนเองเป็นที่นัดหมายท�ากิจกรรมที่ใช้ศิลปะและดนตรี 
เป็นตัวดึงความสนใจเด็ก ๆ ให้มาท�าประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง 
การฟื้นฟูความเสียหายในภัยพิบัติสึนามิ (ปี 2547) รวมถึง 
การปลูกป่าชายเลน การปั่นจักรยานในชื่อ “สองล้อเริงร่า” เป็น

ความสนุกควบคู่กับการปลูกต้นไม้ เก็บขยะ สืบค้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และงานวิจัยพลับพลึงธารที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภายนอก จนเกิดการขยายพันธุ ์และเพาะเมล็ด  
ด้านงานศิลปะมีการท�าเพลงมโนราห์ การท�าหนังสั้นเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้พืชเฉพาะถิ่น

หลากหลายการมีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์

ที่มาและพ้ืนที่ของการรวมกลุ่มแบ่งเป็นสองรูปแบบ แต่
ความตั้งใจในการสร้างโลกสีเขียวไม่ต่างกันเลย กิจกรรมของ 
เยาวชนทั้งสองกลุ่มมีความหลากหลาย เกิดการต่อยอดแตกกิ่ง 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ตามโอกาสที ่
ได้รับการสนับสนุน การผลัดเปล่ียนของผู้น�าหรือรุ่นของสมาชิก
ในกลุ่มหากพิจารณาที่กิจกรรมเด่น ความต่อเนื่อง หรือสัดส่วน
การท�ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนสามารถจ�าแนกกิจกรรมได้
เป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้ 

(1) ด้านสิง่แวดล้อมทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นกจิกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การฟื ้นฟู การพัฒนา และการ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การท�า 
ฝายชะลอน�า้ การจัดการขยะในโรงเรียนหรือในชมุชน น่าสนใจว่า 
กิจกรรมของหลายกลุ ่มมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาที่
ก�าลังคุกคาม หรือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อปกปักรักษา
ดิน น�้า ป่า ร่วมกับชุมชน บางคร้ังยังช่วยกระตุ้นความสนใจ 
ให้ชุมชนเห็นปัญหาที่ละเลยมานาน ท�าให้เกิดความร่วมมือกัน 
ในที่สุด เช่น

เยาวชนกลุม่พฒันาและอนรุกัษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ ชมุนมุ 
นกัเรยีนนกัวจิยั โรงเรยีนปลาค้าววทิยานสุรณ์ จ.อ�านาจเจริญ 
(รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน คร้ังที่ 13 ปี 2554) 
เหตุว่ามีคนมาบุกรุกป่าโคกบ๋าใหญ่ จากป่าโปร่งกลายเป็น 
ที่ โล ่งเตียน ท�าให ้พ่อใหญ่บุญ อินหงษา ผู ้อาวุ โสแห่ง 
บ้านปลาค้าว ได้ปรึกษากับนายอุทัย บางเหลือ ครูโรงเรียน 
ปลาค้าววทิยานสุรณ์ เพือ่ร่วมกนัแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ 
เรื่องการวิจัยขอสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สกว. ในหัวข้อ  
“การใช้ประโยชน์จากป่าโคกบ๋าใหญ่” และร่วมกับนักเรียนใน 
โรงเรียนท�า “โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” เป็นการวิจัย 
ประวัติศาสตร์ชุมชน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าช้า ป่าดอนปู่ตา  
ป่าโคกบ๋าใหญ่ และวัดศรีโพธิ์ชัย ผลจากการวิจัยท�าให้ได้ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การใช้ประโยชน์ป่าโคกบ๋าใหญ่ ท�าให้เห็นว่าชุมชนได้พึ่งพา 
อาหารและกิจกรรมทางประเพณี สร้างและกระตุ้นให้เกิดความ 
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ตระหนักการอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่เพ่ือประโยชน์ของชุมชน  
ท่ีโดดเด่นที่สุดคือ โครงการ “เก็บป่าเล็ก เพ่ือรักษาป่าใหญ่”  
ท่ีจะรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าหัวไร่ปลายนา และ 
ร่วมกันปลูกป่าทุก ๆ ปี ทั้งนี้องค์ความรู ้จากการวิจัยช่วยให้ 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าและโรงงานบ�าบัดขยะในพ้ืนที่ป่า 
ของ อบต.ปลาค้าว ต้องยุติลง 

(2) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่เน้นการ
พึ่งพาตนเอง โดยน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เช่น 

กลุ่มเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย ้
จ.กาญจนบุรี (รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ ่มเยาวชน  
ครั้งที่  15 ป ี  2556) ตั้งขึ้นจากการส่งเสริมของคณะครู 
ในโรงเรียน เพื่อตอบสนองปัญหาในชุมชนที่ผู ้ปกครอง 
นักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพที่มีรายได้ไม ่แน่นอน นักเรียน 
ขาดเรียนบ่อยเพราะปัญหาสุขภาพ และช่วยพ่อแม่ไปรับจ้าง  
การเรียนไม่จบการศกึษา คณะครจูงึจดัท�าฐานการเรยีน 12 ฐาน  
ฝ ึกให้เด็กได้เรียนรู ้สิ่งที่ต ้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ ปลูกผัก  
เพาะเลี้ยงเห็ด เลี้ยงปลาดุก ท�านา จนถึงการแปรรูปและ 
จ�าหน่าย ได้ผลผลิตเป็นอาหารกลางวันและมีส่วนแบ่งรายได ้
เป็นค่าขนม ฝากไว้กับสหกรณ์เป็นทุนรอนเมื่อเรียนจบ ที่ส�าคัญ 
คือ มีความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้ทุกคน 

( 3 )  ด ้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ท ้ อ ง ถ่ิ น  เ ป ็ น กิ จ ก ร ร ม 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดจาก 
ความตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาที่สั่งสมมานาน ทั้งเรื่องการ
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อด�ารงชีวิต รากเหง้าของบรรพชน 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี การได้ศึกษาจนซึมซับ 
เรื่องราวเหล่านี้ส่งผลให้เยาวชนภูมิใจและผูกพันกับบ้านเกิด 
สร้างจิตส�านึกในการรักธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 

กลุ่มสะไนใจเยอ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
จ.ศรสีะเกษ เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศึกษาใน อ.เมอืงคง เดก็ ๆ  
เป็นลูกหลานคนเผ่าเยอที่ปักหลักอยู่ที่นี่มานานกว่า 300 ปี
เมื่อกาลเวลาก�าลังจะกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สูญหายไป ครู
และนักเรียนได้ร่วมกันฟื้นฟู โดยเข้าไปเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท�าให้ 
เห็นความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ การหาอยู ่หากิน 
ในป่าบุ่งป่าทาม การประมงในล�าน�้ามูล พิธีกรรม ความเชื่อ  
การละเล่นและดนตรี การรักษาวัฒนธรรมท�าคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการประยุกต์สะไน (เครื่องดนตรีโบราณ 
ท�าจากเขาควาย) เข้ากับดนตรีพื้นบ้านอีสาน ตั้งเป็นกลุ ่ม  

“สะไนใจเยอ” ใช้เสียงเพลงเป็นส่ือในการสืบสานวิถีชีวิตคนเยอ  
ท�ากิจกรรมปลูกป่า สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้อง
กับการต้ังถิ่นฐาน การท�ามาหากิน ประเพณีและความเชื่อ
ของคนเยอ

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของเยาวชนมักไม่ได้เน้นเพียง 
ด้านเดียว แต่ผสมผสานทั้ง 3 ด้าน น�้าหนักแต่ละด้านขึ้นอยู่กับ 
ความสนใจของเยาวชนแต่ละรุ ่นที่สืบทอดงาน หรือการ
สนับสนุนของผู้ใหญ่ หรือจุดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
เช่น เยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การท�ากิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะเด่นมาก เห็นถึงความเชื่อมโยงการรักษาป่าเป็นการรักษา 
วฒันธรรม ในท�านองเดยีวกนักบักจิกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพยีง 
ที่มีหลักส�าคัญอยู่กับการพ่ึงพาตนเองได้ การรักษาป่าและ 
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป ็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์  
เกื้อกูลให้เกิดอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย  
ย่อมจะเป็นหลักประกันหนึ่งที่สร้างให้เกิดความมั่นคงในชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ท�ากิจกรรมที่ไม่ได้เน้นงาน 
อนรุกัษ์หรอืฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม แต่กน็บัว่าให้ผลทางอ้อมเหมอืนกนั  
เป็นการท�างานที่ “สร้างคน” ให้เกิดจิตใจรักและรับผิดชอบ 
ต่อธรรมชาติ มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างกลุ่มเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานตามก�าลังความสามารถในท้องถิ่นของตนเอง 
ตัวอย่างกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนในลักษณะนี้ ได้แก่

กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง (รางวัลลูกโลก
สีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน คร้ังที่ 12 ปี 2553) ที่มีสมาชิก
ในกลุ ่มเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนประมาณ 
40 คน มาจากต่างพื้นที่ทั้งล�าปาง แม่ฮ ่องสอน ล�าพูน 



185ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ตาก และอุตรดิตถ์ รวมเป็นกลุ ่มชื่อ “กลุ ่มเยาวชนฮักถิ่น  
เทียนส่องทาง” ด้วยแนวคิดการท�างานคือ “สร้างตน เพื่อ 
สร้างคน สร้างชุมชนท้องถิ่น” จัดกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้มี 
ทักษะและเจตคติที่ดี น�าไปสู ่การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ให้แก่เดก็และเยาวชน เช่น การปลกูป่า สร้างฝาย จดัค่ายเยาวชน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพ ผลลัพธ์ที ่
เกิดขึ้นจากกระบวนการของกลุ่มเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์
ให้เติบโตและกระจายอยู่ในดินของตน เป็นการฝึกให้เด็กมี
วุฒิภาวะผู้น�า ท�างานแบบทีม รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนการท�างาน

กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ  
(รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน ครั้งที่ 14 ปี 2555) 
มีจุดเริ่มต ้นจากการเข ้าค ่ายอนุรักษ ์ที่จัดโดย “ลุงตั๋น”  
หรือนายตั๋น มณีโต หัวหน้าทีมสื่อความหมายธรรมชาติ  
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว  
(ปี 2547) หลงัจากทีเ่ดก็  ๆ มาเข้าค่ายทีล่งุตัน๋จดั เยาวชนจ�านวนหนึง่ 
กลับมาก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ” 
ประกอบด้วยนักเรียนในโรงเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
และคนรุ่นใหม่ที่ท�างานแล้วใน จ.เชียงใหม่และล�าพูน พวกเขา
ร่วมกันสร้างกระบวนการค่าย เน้นการสื่อสารผ่านความรู้สึก 
เพื่อกระตุกความคิดและให้ความคิดมีผลต่อการกระท�า โดย
ใช้ดนตรี ศิลปะ เรื่องเล่า เป็นสื่อสร้างจิตส�านึก จัดค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติเป็นประจ�าทุกปี 

ยูเรก้า! งานเยาวชนนักอนุรักษ์ฯ 

หากวิเคราะห์การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนตลอด
ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ท�าให้เห็นเงื่อนไขและปัจจัยพัฒนา
กิจกรรมที่จะเอื้อต่อการเสริมสร้างพลังเยาวชนในงานอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย

1) กจิกรรมทีส่ร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละสร้างจติส�านกึ 
ด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ท�าให้เด็กและเยาวชนมคีวามเข้าใจ  
มีความรู้ โดยเฉพาะมีความรักในธรรมชาติที่ได้เชื่อมโยง เกื้อกูล 
ให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเขา การสร้างบรรยากาศที่ท�าให้เขา 
ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียนรู้ถึงประโยชน์ ความส�าคัญและ 
ความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ ตระหนักถึง 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งบวกและลบ มองเห็นถึงศักยภาพที่ 
ตัวเขาเองจะแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดีขึ้นได้  
ลงมือท�าและร่วมท�ากิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้อง ตามวัย 
และธรรมชาติการเรียนรู้ 

2) กิจกรรมที่ท�าช่วยเพ่ิมโอกาสในการแก้ปัญหาชุมชน 
เม่ือพ้ืนที่หรือภายในชุมชนเจอกับปัญหาใด ๆ กลุ ่มเยาวชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาซ่ึงการมีส่วนร่วมอาจ 
ท�าได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ร่วมคิด ปรึกษาหารือ เสนอแนะ 
แนวทางและวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา การศึกษา ท�า
ส�ารวจ และรวบรวมเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาหรือร่วมด�าเนินการ เช่น เม่ือเกิดปัญหาน�้าเน่าเสีย  
อาจช่วยตรวจคุณภาพน�้า น�าไปสู่การรณรงค์ ขอความร่วมมือ 
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหา 

3) กิจกรรมสร้างและพัฒนาการจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น เป็นผลที่ต่อเนื่องจากการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา
ชุมชน นั่นคือ กิจกรรมที่ด�าเนินการได้กระตุ ้น สร้างความ
ตระหนัก ความตื่นตัวต่อปัญหาของคนในชุมชน สามารถน�า
ไปใช้ในการวางแผน จัดท�าโครงการต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม มีความยั่งยืนภายในชุมชนเองหรือในระดับที่กว้าง
มากขึ้น ในที่นี้อาจจะรวมถึงการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมถึง
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฯ 

ที่ส�าคัญต่อการสนับสนุนกลุ่มเยาวชน คงหนีไม่พ้น 
“ผู้ใหญ่” รอบตัวเด็กเอง ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียน 
หรือผู้ใหญ่ในชุมชน มีส่วนอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดข้ึน ดังมีแนวทางการสนับสนุน เช่น 
การพัฒนาด้านการจัดการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้ สร้าง 
กระบวนการเรียนรู้และเช่ือมความสัมพันธ์กลุ่มเยาวชน การ 
พูดคุยแลกเปล่ียนและท�ากิจกรรมอนุรักษ์ร ่วมกัน รวมถึง 
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

พระสุรพล สุรปัญโญ เจ้าส�านักสงฆ์พุยาง ผู ้น�าทาง 
จติวญิญาณกลุม่รกัษ์สิง่แวดล้อมสนัตกิาราม จ.ราชบรุ ีเคยกล่าว 
ว่า “วันนี้เราปลูกต้นไม้ ต้นไม้พึ่งเรา วันหนึ่งเราต้องพ่ึงต้นไม้” 

กล้าต้นน้อยจะเตบิโตวนัพรุง่นีเ้ป็นแบบไหน ขึน้อยูก่บั 
ว่าวันนี้ผู้ใหญ่ช่วยกันรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กล้าต้นน้อย 
อย่างไร

หมายเหตุ: แนวทางและกรอบการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้

จากงานวิจัยเรื่ิอง “การพัฒนาเครื่องมือในการวัดความยั่งยืนของ

กลุ่มเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

(2561) โดย ผศ. ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร ่วมกับสถาบัน 

ลูกโลกสีเขียว
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กลุ่ม 
เยาวชน    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

มดขยันแห่งแม่อาย

กลุม่เยาวชนอาสาสร้างสรรค์ โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 

30 จ.เชียงใหม่ น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและส่งผ่านไปยังชุมชน เริ่มจาก 

แกนน�า 10 คน วางแผนและบริหารงานดั่งมดขยัน ถ่ายทอด 

ความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง จากโรงเรียนออกไปสู่ชุมชน ร่วมกับ 

พี่น ้องชนเผ ่าต ้นน�้าแม่อาย ดอยจะนะ และดอยแหลม  

สร้างฝายชะลอความช้ืนและแนวกันไฟ รณรงค์งดการเผาป่า 

ลดภาวะหมอกควันในฤดูแล้ง ใช้ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน 

เป็นฐานปฏิบัติการ และแก้ปัญหาความแห้งแล้งจากการใช้น�้า 

ของสวนส้ม สู่ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และกลุ่มทุน

กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

77 หมู่ที่ 2 บ้านแม่แหลงใหม่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 

ประสานงาน : นายภูริวรรษ ค�าอ้ายกาวิน (ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน) 

 โทร. 0 5385 6080, 08 1163 7327 
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แรงบนัดาลใจของ “กลุม่หนุม่สาวอุ้มผาง” ทีต้่องการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ “วารสารดอกเสี้ยว” เป็น 

เครือ่งมือสือ่ถงึชมุชน แต่ด�าเนนิการเพียง 3 ปีกต้็องยตุเิมือ่เผชญิ

กับแรงกดดัน จนปี 2550 “กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอ�าเภออุ้มผาง”  

ถือก�าเนิดขึ้นสานต่อเจตนารมณ์ ฟื้นฟูสวนป่าเทิดพระเกียรติ

สมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ตะโค๊ะบิ พื้นที่ 3,500 ไร่ ร่วมมือกับชุมชน

และหน่วยงานในการส�ารวจป่าต้นน�้าทีลอซู เผยแพร่กิจกรรม 

ระดมทุนจากการขายป้ายชื่อสังกะสีที่ติดต้นไม้รอบสวนป่าฯ  

เพื่อประกาศแนวเขตป่าไปพร้อมกัน และสานความร่วมมือ 

เชือ่มโยงกบัสองโรงเรยีนเพ่ือป้องกนัการบกุรกุผนืป่าต้นน�า้ทลีอซู

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอ�าเภออุ้มผาง
317 หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ถ.ประเวศไพรวัลย์  

ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 

ประสานงาน : น.ส.ลักษิกา สมจิตร  

โทร. 08 1187 1469 

แรงบนัดาลใจของ “กลุม่หนุม่สาวอุ้มผาง” ทีต้่องการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ “วารสารดอกเสี้ยว” เป็น

187ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ทีลอซู เผยแพร่กิจกรรม 

ระดมทุนจากการขายป้ายชื่อสังกะสีที่ติดต้นไม้รอบสวนป่าฯ 

เพื่อประกาศแนวเขตป่าไปพร้อมกัน และสานความร่วมมือ

เชือ่มโยงกบัสองโรงเรยีนเพ่ือป้องกนัการบกุรกุผนืป่าต้นน�า้ทลีอซู

กลุ่มเครือข่ายเยาวชน 

อ�าเภออุ้มผาง

เมื่อ “ดอกเสี้ยว” 
ผลิบาน

187ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม 
เยาวชน    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 

1 หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ ถ.วัฒนานคร-ทุ่งขนาน ต.วัฒนานคร  

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 

ประสานงาน : น.ส.มณีวรรณ ไทยธวัช  

โทร. 0 3726 1178, 08 6841 2088

ใ นปี 2550 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานครได้น้อมน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในรูปแบบของฐาน 

การเรยีนรู ้6 ฐาน ปลกูฝังให้นกัเรยีนรูจ้กัแนวทางการด�าเนนิชวีติ  

เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาโรงเรียน บุคลากร เยาวชน และ 

ชุมชนไปพร้อม ๆ กัน อาทิ การเสริมรายได้ด้วยการปลูกผัก 

ท�าน�้าผลไม้ น�้าส้มควันไม้ ประดิษฐ์ของเหลือใช้ แบ่งที่ดิน 

ในโรงเรียนให้ชาวบ้านมาท�านาและแบ่งผลผลิตกัน รวมทั้ง 

แก้ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนด้วยการว่าจ้างให้ปลูกป่า 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน
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เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 

ประสานงาน : ครูบัวภา กลางวางแก้ว  

โทร. 08 1575 7380

เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่  

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

พี่สอนน้อง... 
น้องสอนเพื่อน

ด้ วยความห่วงใยของครูที่มองเห็นจุดอ่อนของนักเรียน 

ที่เรียนไม่เก่งแถมยังเกเร จึงใช้กิจกรรมบ�าบัดแก้ปัญหา  

โดยเปิด “ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค” ในปี 2546 ท�ากิจกรรม 

ตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารทัง้ในและนอกโรงเรยีน เชือ่มโยง 

สูช่มุชนด้วยการรณรงค์เผยแพร่ความรูห้ลายด้าน อาท ิเศรษฐกจิ

พอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ การท�าน�้ายาอเนกประสงค์ 

ฯลฯ หลังจากนั้นขยายกิจกรรมไปสู่การรักษาป่าชายเลน  

ขยายผลด้วยวิธีการ “พี่สอนน้อง...น้องสอนเพื่อน” ไปสู ่

สถานศึกษารอบข้าง เป็นการเตรียม “น้อง” ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ 

เส้นทางนักอนุรักษ์
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กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว190

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 

ประสานงาน : อ.สุพจน์ สุขพัฒน์ (ที่ปรึกษากลุ่ม)  

โทร. 08 6178 9006 

ก ารรวมตัวของนักเรียน 

โรงเรียนสามร้อยยอด 

วิทยาคม ที่สนใจศึกษาพ้ืนที่ 

ชุม่น�า้ทุง่สามร้อยยอด ตัง้เป็น  

“กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง” ในปี 2539 

มีสัญลักษณ์เป็นเจ้ากระเต็น 

ตัวน้อย ใช้นกเป็นสื่อการเรียนรู้

กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง

อุดมการณ์ของ “เจ้ากระเต็น”

ระบบนิเวศเฉพาะถิ่น หลังจากนั้นขยายเป ็นชุมนุมดูนก  

เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบนิเวศ ดึงความสนใจของเยาวชน 

ให้เรียนรู ้ท้องถิ่นและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 

หน่วยงานภาครัฐที่เคยมีความขัดแย้งกันมายาวนาน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว190
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กลุ่มเยาวชนอุทิศตน 

เพื่อสิ่งแวดล้อมต�าบลวังตามัว 

การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี

กลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมต�าบลวังตามัว
ศูนย์ประสานงานฯ พุทธอุทยานพรเจริญ ต.วังตามัว อ.เมืองฯ  

จ.นครพนม 48000 

ประสานงาน : น.ส.จันทร์เพ็ญ เครือแสง (ประธานกลุ่มฯ) 

โทร. 08 0760 7151

เ ยาวชนจากหลายโรงเรียน หลายวัย หลายระดับชั้น หลายกลุ่มชาติพันธุ ์  

อาทิ ลาว ญ้อ ผู้ไท โซ่ และกะเลิง ซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีจุดประสงค์การ 

ตัง้กลุม่คอื เพือ่ปลกูจติส�านกึเยาวชนให้มคีวามรกัและรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยมี 

พระมหาทรงฤทธิ์ ฐิตสีโล เป็นพระพ่ีเลี้ยงในการท�างานสร้างสรรค์กิจกรรมทั้ง 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมะแทรก สร้างกลุ่มเยาวชนต้นแบบ 

ที่ใฝ่ดี เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของบ้านเกิด
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กลุ่ม 
เยาวชน    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

ก ารรวมตัวของนักเรียน 3 โรงเรียนในเส ้นทางของ 

แม่น�้าคาน โดยมีโรงเรียนท่าลี่วิทยาเป็นแกนน�า ภายใต ้

การสนบัสนนุของเทศบาลต�าบล แนวคดิหลกัในการท�ากจิกรรม 

คือ สร้างคนให้มีจิตอาสา ปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด และ 

ท�ากจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ โดยมสีมาชกิในกลุ่มเชือ่มโยง 

แนวคิดจากโรงเรียนออกไปสู่ชุมชนของตนและชุมชนข้างเคียง  

รวมทั้งองค์กรในท้องถิ่น

กลุ่มรักษ์น�้าคาน
โรงเรียนท่าลี่วิทยา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 

ประสานงาน : นายสนาม อินหันต์  

โทร. 08 6233 9966

กลุ่มรักษ์น�้าคาน

“เมล็ดพันธุ์” จิตอาสา
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กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด  

รักษ์ท้องนา รักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านกันตรง

เติมภูมิคุ้มกันด้วยการพึ่งตนเอง

กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด รักษ์ท้องนา รักษาสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนบ้านกันตรง 

หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 

ประสานงาน : นายพิณี หาสุข (ผู้อ�านวยการโรงเรียน)  

โทร. 08 1877 6805

ด้ วยความเป็นชาวกยูและเป็นศษิย์เก่าโรงเรียนบ้านกนัตรง 

นายพิณี หาสุข จึงกลับเข้ามาบริหารโรงเรียนโดยใช้หลัก 

“ส�านึกรักบ้านเกิด” เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้าง 

ความภูมิใจในชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชาวกูย มุ่งปลูกฝัง 

ให้เด็กนักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้ ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น 

เรื่องสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการจัดการขยะ ขยายผล 

ไปสู ่วัดและชุมชน มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการ  

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้ใหญ่ เป็น “วัคซีน” ชั้นดี 

เพื่อเติมภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ มีความเข้มแข็ง ท่ามกลางกระแส

บริโภค
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กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนิคมพัฒนา 10

บูรณาการงานอนุรักษ์เข้าสู่ชั้นเรียน

ด้ วยความพยายามของคณะครูโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 

ร่วมกบัศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ 

ในปี 2543 และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ ่มเครือข่าย 

รักษ์บาลา 17 โรงเรียน ก่อเกิดแนวคิดในการปลูกฝังให้นักเรียน 

ได้เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น  

และบูรณาการร่วมกับชุมชน อาทิ การอนุรักษ์ต้นน�้าสายบุรี 

โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์ต้นน�้าสายบุรี กิจกรรมเกษตรพอเพียง 

วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส�ารวจ 

พรรณไม้ นักสืบสายน�้า ฯลฯ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 

มีชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียน นักเรียนน�ามาเผยแพร่ต่อ 

ที่บ้าน เกิดเป็นความผูกพันตามวิถีพอเพียงในท้องถิ่น

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 

10 หมู่ที่ 1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 

ประสานงาน : นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย 

โทร. 0 7355 1656, 08 9293 5581

บูรณาการงานอนุรักษ์เข้าสู่ชั้นเรียน

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

กลุ่ม 
เยาวชน
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 3

กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง

สร้างตน เพื่อสร้างคน  

กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง 

453 หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 

ประสานงาน : นายนาวิน เตชะพลี (ผู้ประสานกลุ่ม) 

โทร. 08 9559 5426

“เ ข้าค่าย” เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับไม่เหมือนกัน 

บ้างสนุก บ้างเศร้า และหลายคนได้ “แรงบันดาลใจ”  

กลับมา แรงบันดาลใจนี้เองที่ท�าให้เด็กกลุ ่มหนึ่งรวมตัวกัน 

ในปี 2548 เป็นการรวมกลุ่มโดยธรรมชาติเพราะอยากกลับไป 

จุดไฟฝันที่บ้านเกิด จากความคิดเล็ก ๆ กลายมาเป็นกลุ ่ม

วิทยากรกระบวนการจัดค่ายเยาวชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ “สร้างตน เพื่อสร้างคน สร้างชุมชนท้องถิ่น” รวมทั้ง 

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง 

เครือข่ายงานด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างชุมชนท้องถิ่น

กลุ่ม 
เยาวชน
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กลุ่ม
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

กลุ่มเก่อญอโพ บ้านแม่ขะปู

การเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ

กลุ่มเก่อญอโพ บ้านแม่ขะป ู

64 บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 

ประสานงาน : น.ส.สุขศรี ชิติพัทธ์ (ผู้ประสานงาน)  

โทร. 08 2184 1406

หุ บเขาสะเมิงมีกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่หลากหลาย รวมทั้ง 

ชาวปกาเกอะญอแห่งบ ้านแม่ขะปู ที่ยังคงวิถีชีวิต 

ดั้งเดิม เด็ก ๆ ที่นี่ใส่เสื้อผ้าที่ทอจากหูกของแม่ ยังรู ้จักอื่อธา 

และเขียนค�าปกาเกอะญอได้ ยังช่วยแม่เลี้ยงหมู ช่วยพ่อท�านา 

การด�ารงชีวิตดั้งเดิมเป็นผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

ส่งเสริมให้เด็กรู ้จักบ้านเกิดและทรัพยากรธรรมชาติ พ่อแม ่

มีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนและเป็น “ครู” ท�าให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่า

ของภูมิปัญญาและประเพณี สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

ครอบครัวและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 3

กลุ่ม 
เยาวชน



197ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 197ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนคนรัก (D) โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม
ต.ช�าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 

ประสานงาน : น.ส.ฮุสนา เงินเจริญ (ครูช�านาญการ)  

โทร. 08 1502 3054

จากการซึมซับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่ัวโมง

กิจกรรมชุมนุม ท�าให้แกนน�ากิจกรรมกลุ ่มเยาวชน 

จิตอาสา 7 คน ของโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม ขยายผลกิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กลายเป็น “กลุ่มเยาวชนคนรัก (D)” เป็นหน่วยจรยุทธ์ใน 

การเผยแพร่ความรูก้ารอนรุกัษ์ดนิ แหล่งน�า้ ต้นไม้ สร้างกจิกรรม 

การปลกูป่า ปลกูผกัสวนครวั การตรวจวดัคณุภาพน�า้ เป็นต้นแบบ 

การเรียนรู ้ เรื่องความพอเพียง ขยายผลไปสู่กลุ ่มเยาวชน 

และโรงเรียนใกล้เคียง

กลุ่มเยาวชนคนรัก (D) 

โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม

ผู้สืบทอดกระบวนการ “ทําดี”

197ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว198

กลุ่ม 
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่า 

ต�าบลดงมอน

ก่อเกิดโดยธรรม 
น้อมนําด้วยวิถีผู้ไท

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าต�าบลดงมอนเกิดจากการบวชเณร 

ภาคฤดูร้อน สามเณรในรุ่นเดียวกันมาร่วมท�ากิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาจนกลายเป็นกลุ่มเยาวชนที่ท�างาน 

ร่วมกับผู้ใหญ่ เพื่อช่วยดูแลรักษาป่าภูค�ายางและภูถ�้ากวาง  

ส่งต่ออุดมการณ์เพื่อให้มีการสืบทอดงานจากรุ่นต่อรุ่น เกิดการ 

ปลกูฝังจิตส�านกึเพือ่สงัคมและเป็นกระบวนการสร้างคนดใีห้แก่ 
ชุมชนที่ยังรักษาวัฒนธรรมของชาวผู้ไทแห่งนี้

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าต�าบลดงมอน  
ต.ดงมอน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร 

ประสานงาน : พระมหาสนิท มหาปุญโญ (ที่ปรึกษากลุ่ม)  

วัดป่าภูค�ายาง ต.ดงมอน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร 49000  

โทร. 08 6030 9957

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 3

กลุ่ม 
เยาวชน



199ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 199ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

ประสานงาน : น.ส.วิไลรัตน์ อ่อนเปี่ยม (ครูที่ปรึกษา) 

 โทร. 08 1957 2736

เ พราะครูเป ็นนักกิจกรรมเก ่า จึงเป ็นต ้นทางที่ก ่อเกิด 

การสร้างกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และชักชวนต้นกล้า 

แกนน�า 13 คน มาช ่วยกันก ่อตั้ง  “ชมรมขรรค ์ ชัยรักษ ์

สิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 

เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภา ลุ่มน�้าที่ครอบคลุมอาณาเขต

พื้นที่ 7 อ�าเภอ 35 ต�าบล 252 หมู่บ้าน พลังจากต้นกล้า 13 คน 

สามารถพาชมรมผ่านได้ถึง 13 รุ่น สร้างเครือข่ายขยายผลสู ่

น้องประถมและชุมชนชาวสะเดา ได้แนวร่วมเครือข่ายกว่า 

1,082 คน ขยายอดุมการณ์จากรุน่สูรุ่น่และเป็นหนึง่ในแกนหลกั 
ที่ดูแลรักษาป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภาจนถึงทุกวันนี้

ชมรมขรรค์ชัย

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

พลังเยาวชนอนุรักษ์ 
ป่าต้นนํ้าคลองอู่ตะเภา

199ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว200

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว200

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดเมืองยะลา)

มือสีขาว... 
สร้างโลกสีเขียว

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) 
34 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองฯ จ.ยะลา 95000 

ประสานงาน : นางปิ่นรัตน์ มะลิชู (ผู้อ�านวยการโรงเรียน)  

โทร. 0 7327 4460, 08 9734 6711 

อีเมล : t6yala@hotmail.com

จากการเข้าร่วม “โครงการรุ ่งอรุณผลิใบ” กับสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทย คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมือง

ยะลา) ได้กลับมาจัดท�าแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการ เน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงน�าทาง สานต่อเป็นหลักสูตร 

การเรียนการสอนเด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.6 รวมทั้งหลักสูตร 

“มือสีขาว...สร้างโลกสีเขียว” กิจกรรมที่แฝงความสนุก โดดเด่น

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็นต้นแบบที่โรงเรียนทั้งใน 
จ.ยะลาและในพืน้ทีอ่ืน่  ๆ น�าไปปรบัประยกุต์ใช้

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 3

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว200



201ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 201ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

R e v i e w    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 4
กลุ่ม 

เยาวชน

เ พราะวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู ้บน 

ฐานความจริงทีเ่ป็นเหตเุป็นผล โครงงาน 

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ใช ้

หลักสูตรท้องถิ่น จึงช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหา 

สิ่งแวดล้อมรอบตัวและจุดประกายให้เกิดการก่อตั้ง 

กลุ่มเยาวชนคนต้นน�้าฯ ข้ึน มีโครงงานที่เช่ือมโยงการฟื้นฟู

ทรัพยากรดิน น�้า ป่า การเกษตรที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการด�ารงชีวิตตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วโรงเรียน ประสบการณ์ที่ได้รับท�าให้เด็ก ๆ ก้าวออกมา

เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ของชุมชน และเติบโตเป็น 

คนต้นแบบที่มีค่าของแผ่นดินล้านนา

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่ใช ้

หลักสูตรท้องถิ่น จึงช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหา

สิ่งแวดล้อมรอบตัวและจุดประกายให้เกิดการก่อตั้ง

กลุ่มเยาวชนคนต้นน�้า 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

คนต้นแบบแห่งดินแดนล้านนา

กลุ่มเยาวชนคนต้นน�้า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
229 หมู่ที่ 10 ถ.เชียงใหม่-สะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 

โทร. 0 5348 7097 

ประสานงาน : นางอรทัย ชุ่มมงคล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โทร. 08 9954 8927

201ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว202

กลุ่ม 
เยาวชน

โ รงเรี ยนบ ้ าน เขาแดง เ ป็นโรง เ รี ยนระดับอนุบาล  - 

ประถมศึกษา เริ่มงานอนุรักษ์ด้วยการให้นักเรียนช่วยกัน 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่นากุ้งร้างที่ได้รับบริจาคบริเวณหลังโรงเรียน  

จนกลายเป็นการสร ้างป่าชายเลนผืนเล็ก  ๆ  ที่ เติบโตเป็น 

ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นสถานที่สร้างประสบการณ์ให้เด็ก ๆ  

และสามารถเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นวิทยากรป่าชายเลน  

เป็นแหล่งเก็บข้อมูลป่าเพื่อพัฒนาเป็นโครงงานและคว้ารางวัล 

ชนะเลศิ อกีทัง้ยงัได้รบัการหนนุเสรมิจากชมุชนเพราะเหน็คณุค่า 

ในการปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นนักอนุรักษ์ และ 

เป็นความหวังของคนบ้านเขาแดง

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาแดง 

69/1 หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 

ประสานงาน : นายสมควร รัชตวิมล (ผู้อ�านวยการโรงเรียน)  

โทร. 08 9535 7589

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน  

โรงเรียนบ้านเขาแดง

นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ผู้ฟื้นป่าชายเลน

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 4



203ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 203ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนต�าบลพิมาน

ต้นกล้าแห่งเทือกเขาภูพาน

จ ากจุดเร่ิมต้นท�ากิจกรรมในวันเยาวชนประจ�าปี น�ามาสู่

การรวมกลุ่มเยาวชนต�าบลพิมานที่มาจาก 10 หมู่บ้าน 

ในต�าบล มีเป้าหมายเพื่อท�าประโยชน์ให้ส่วนรวม โดยเฉพาะ 

การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการท�าแนวกนัไฟและฝายชะลอน�า้

ในผืนป่าภูพานน้อย ส่งผลให้ลดปัญหาไฟไหมป่้าที่เคยเกิดข้ึน

ทุกปี เรียนรู ้และสืบค้นภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อน�ามาเป็น

หลักสูตรความรู้ท้องถิ่น จากการท�างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ขยายผล

เป็นสภาเด็กและเยาวชนต�าบลพิมานที่มีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชนและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีชาวผู้ไท

203

กลุ่มเยาวชนต�าบลพิมาน 
ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 

ประสานงาน : นายธีระพล กลางประพันธ์ (ปลัด อบต.พิมาน) 

โทร. 08 9571 8740

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว204

กลุ่ม 
เยาวชน

ปั ญหาการรกุป่าเพ่ือขยายทีท่�ากนิทีไ่ม่สามารถคลีค่ลายได้  

กลับพลิกมาเป็นความร่วมแรงร่วมใจ เมื่อน�างานวิจัย 

ของเยาวชนมาเป็นตัวช่วย เป็นการค้นพบด้วยกระบวนการ 

สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน และพบว่าสภาพป่าโปร่งเป็น 

เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นมานานนับล้านปี มิใช่เป็นป่าเสื่อมโทรม 

อย่างที่เคยเข้าใจกัน ผลจากงานวิจัยของนักเรียนก่อให้เกิด 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าที่ถูกต้อง เกิดการสร้างเครือข่าย 

อนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ การรักษา “ป่าเล็ก” ตามหัวไร่ปลายนา  

เพื่อลดการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่ และการยุติโครงการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการใช้พื้นที่ป่า 
เป็นสถานที่ก่อสร้าง

เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่  
ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ ์

ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ จ.อ�านาจเจริญ 37000 

ประสานงาน : นายอุทัย บางเหลือ (ครูที่ปรึกษา) 

โทร. 08 9949 2516

 

เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่  

ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 

เก็บป่าเล็ก เพื่อรักษาป่าใหญ่

ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
นาจเจริญ 37000

ประสานงาน : นายอุทัย บางเหลือ (ครูที่ปรึกษา)

ชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
นาจเจริญ 37000

ประสานงาน : นายอุทัย บางเหลือ (ครูที่ปรึกษา)

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 4



205ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชน 

โรงเรียนบ้านบางใหญ่

เด็กนํา ครูหนุนเสริม 
ชุมชนเติมเต็ม

เ มื่อขยะคือปัญหาที่เรื้อรังมานาน เด็กนักเรียนกลุ ่มหนึ่ง 

ในโรงเรียนบ้านบางใหญ่จึงชักชวนกันลงมือเก็บขยะ 

และท�าความสะอาดโรงเรียน นับเป็นการเริ่มต้นจุดประกาย 

ปลูกจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อม เป็นพลังเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนให้เกิด 

ฐานการเรียนรู ้ผ ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้นักเรียน 

ครู และองค์การชุมชนได้เรียนรู้และท�างานร่วมกัน กลายเป็น

กิจกรรมที่สร้างความสุขในการเรียนและสร้างความผูกพัน 

ในชุมชน

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านบางใหญ ่

ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

ประสานงาน : นายคมสัน จันทสร (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) 

โทร. 08 6953 9967

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ประสานงาน : นายคมสัน จันทสร (ผู้อ�

โทร. 08 6953 9967
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กลุ่ม
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย  

ร้อยความฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ “คืนชีวิต” ให้ทะเลสาบสงขลา

จ ากแรงบันดาลใจภายหลังการไปศึกษาดูงานด้าน 

การจัดการขยะของเทศบาลต�าบลปากพะยูน ก่อเกิด 

การรวมตัวของเยาวชนหลายระดับชั้นทั้งในและนอกระบบ 

การศึกษา กลายเป็นกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน  

รักษ์สิ่งแวดล้อม จับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งงานสาธารณ- 

ประโยชน์จนถึงงานอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา โดยมีกระบวนการ 

จัดการขยะเป็นตัวน�าร่อง เพ่ือลดปัญหาการทิ้งขยะของเสีย  

ก�าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า ปลูกป่าชายเลนเพ่ือให้เป็น 

แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นต้นกล้า 

น้อย ๆ ที่ช่วยกันเกี่ยวร้อยผู้คนในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาให้มา 

ร่วมกันฟื้นฟูผืนน�้าส�าคัญแห่งนี้

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

934/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 

ประสานงาน : นางหวันสนา จอมประดิษฐ์ (ที่ปรึกษา)  

โทร. 08 1896 1986
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กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว206

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 4
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กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ 

แรงบันดาลใจที่กลายเป็นพลังอนุรักษ์

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 5
กลุ่ม 

เยาวชน

ค่ ายเยาวชนมักเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และค่ายอนุรักษ์ที่จัดโดย  

“ตั๋น มณีโต” หัวหน้าทีมสื่อความหมายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

(รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ครั้งที่ 6 ปี 2547) ก็ท�าให้เด็กกลุ่มหนึ่งเกิดพลังใจ  

กลับมาก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ” มีสมาชิกทั้งนักเรียน  

นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่ที่ท�างานแล้ว เข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยใช้ 

ดนตรี ภาพถ่าย เรื่องเล่า เป็นเครื่องมือสื่อความ บริหารจัดการค่ายด้วยการพึ่งตนเอง  

เช่น ปลูกผักล่วงหน้าเพ่ือใช้ปรุงอาหารให้คนเข้าค่าย เป็นพลังคนหนุ ่มสาวที่มี 
บทบาทเรื่องการสื่อความให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเหนือ

กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาต ิ

197/2 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50300 

ประสานงาน : น.ส.หฤทัย ไชยวงค์ (สมาชิกชมรมฯ) 

โทร. 08 1103 4636

กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ
197/2 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50300

ค่
(รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ครั้งที่ 6 ปี 2547) ก็ท�

กลับมาก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชนชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ” มีสมาชิกทั้งนักเรียน 

นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่ที่ท�นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่ที่ท�

ดนตรี ภาพถ่าย เรื่องเล่า เป็นเครื่องมือสื่อความ บริหารจัดการค่ายด้วยการพึ่งตนเอง 

เช่น ปลูกผักล่วงหน้าเพ่ือใช้ปรุงอาหารให้คนเข้าค่าย เป็นพลังคนหนุ ่มสาวที่มี
บทบาทเรื่องการสื่อความให้กับหน่วยงานต่าง

นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่ที่ท�

ดนตรี ภาพถ่าย เรื่องเล่า เป็นเครื่องมือสื่อความ บริหารจัดการค่ายด้วยการพึ่งตนเอง 

เช่น ปลูกผักล่วงหน้าเพ่ือใช้ปรุงอาหารให้คนเข้าค่าย เป็นพลังคนหนุ ่มสาวที่มี
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กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว208

แกนน�าเยาวชน  

“นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน�้า”  

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ขุนพลนักอนุรักษ์ 
แห่งลุ่มนํ้าบางปะกง

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 5

แ กนน�าเยาวชนที่จับงานด้านส่ิงแวดล้อมครบวงจรทั้งน�้า 

ป่า ขยะ และพลังงาน โดดเด่นด้วยการสร้างนักสืบ 

สายน�้า เฝ ้าระวังการตรวจสอบคุณภาพน�้าที่มีผลต่อการ 

แก้ปัญหาน�้าเสีย ลดการเผชิญหน้าระหว่างชุมชนกับโรงงาน 

อุตสาหกรรมใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา น�าไปสู่การปรับปรุง 

ระบบบ�าบดัน�า้เสยีอย่างมมีาตรฐาน เป็นแกนน�าในการขยายผล 

แกนน�าเยาวชน “นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน�้า”  
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

หมู่ที่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

ประสานงาน : นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์ (ที่ปรึกษากลุ่ม)  

โทร. 08 9600 1712

เยาวชน “นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน�้

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ขุนพลนักอนุรักษ์
บางปะกง

เยาวชนที่จับงานด้านส่ิงแวดล้อมครบวงจรทั้งน�้า

 ขยะ และพลังงาน โดดเด่นด้วยการสร้างนักสืบ

ที่มีผลต่อการ

เสีย ลดการเผชิญหน้าระหว่างชุมชนกับโรงงาน

ไปสู่การปรับปรุง

ในการขยายผล
เพื่อสร้างเยาวชนจากโรงเรียนอื่น ๆ ออกไปได้ 20 โรงเรียน ตั้งแต่ต้นน�้า 

ถึงปลายน�้าในลุ่มน�้าบางปะกง มีสมาชิกรวม 500 คน เป็นกลุ่มแกนน�า 

เยาวชนที่ท�างานด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  
อดทนอดกลั้น และจริงใจ

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว208
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กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม

เยาวชนจิตอาสา 
พลิกฟื้นป่าชุมชนบ้านพุยาง

ห ลังจากการเข้าค่ายเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าตะนาวศรีที่ 

เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าแม่น�า้ภาช ีเมือ่ปี 2544 เดก็กลุม่หนึง่ 

จากโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาน�าประสบการณ์มาตั้งกลุ่ม 

รักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม เพ่ือฟื้นป่าเสื่อมโทรมบ้านพุยาง  

รวมทั้งสร้างฝายส�าหรับกักน�้าไว้รดต้นกล้า ฟื้นฟูป่าบริเวณ 

ส�านักสงฆ์พุยาง จนในปี 2550 ป่า 2,000 ไร่ บริเวณส�านักสงฆ์ 

พยุาง ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นป่าชมุชนบ้านพุยาง ความส�าเรจ็ 

เกิดจากการท�างานด้วยหลัก “บวร” โดยเฉพาะแรงหนุนจาก 

พระสุรพล สุรปัญโญ เจ้าส�านักสงฆ์พุยาง ที่สอนทั้งงานอนุรักษ ์

และขัดเกลาจิตใจเด็ก

กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  

152 หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 

ประสานงาน : นางณฐพร พรหมโม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โทร. 08 9910 1507

209ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง

สนามฝึกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นํา

ไ ม้ไผ่เป็นวัตถุดิบส�าคัญในงานจักสานที่ท�าให้ชาวบ้าน 

ดงป่ายงูมีรายได้เป็นกิจจะลักษณะ แต่ต้นทุนธรรมชาตินี ้

ก�าลังร่อยหรอ บทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง  

จึงเริ่มต้นขึ้นในปี 2526 เป็นกลุ่มนอกระบบโรงเรียนที่มีบทบาท 

เป็นกรรมการหมู่บ้าน ท�ากิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนและป่าช้า  

ปลูกไผ่เสริมในผืนป่าหลักและในพื้นที่ส่วนตัว เรียนรู้เร่ือง 

การบริหารจัดการไม้ไผ่อย่างมีระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน  

สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  

เป็นหน่วยข้อมูลของชุมชนเรื่องฐานทรัพยากร ทั้งแหล่งน�้า 

และบ่อเกลือสินเธาว์ ท�าหน้าที่วิทยากรและมัคคุเทศก์เพื่อ 

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน นี่คือสนามฝึกสอนคนรุ่นใหม่เพื่อให้ 

เติบโตเป็นผู้น�าชุมชนในรุ่นต่อไป

กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง 

ศูนย์เยาวชนบ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 48110 

ประสานงาน : นายศราวุธ จันทาสุข (ประธานกลุ่มเยาวชนฯ) 

โทร. 08 2114 5116  

และนายไพรวรรณ สุริยนต์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9)  

โทร. 08 4519 5890

จ.นครพนม 48110

ประสานงาน : นายศราวุธ จันทาสุข (ประธานกลุ่มเยาวชนฯ)

โทร. 08 2114 5116 

และนายไพรวรรณ สุริยนต์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9) 

โทร. 08 4519 5890

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 5

กลุ่ม 
เยาวชน



211ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 

ประสานงาน : นายภูษิต ผาสุก (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 6263 2277

กลุม่รกัษ์สิง่แวดล้อม โรงเรยีนแตลศริวิทิยา

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่ครบเครื่องเรื่อง 
ดิน นํ้า ป่า และขยะ

จ ากกิจกรรมขยะที่โรงเรียนแตลศิริวิทยาต้องการพัฒนาตามนโยบาย 

“5 น่า” คือ น่ารู้ น่าอยู่ น่าเล่น น่ารัก และน่ากิน น�ามาสู่การสนับสนุน 

ตั้งกลุ ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแตลศิริวิทยา ขยายผลเป็น 4 กลุ่มย่อย  

ครอบคลุมเรื่องดิน น�้า ป่า และขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะในช่วง 3 ปีของ 

การท�างานลดลงกว่า 40 ตนั การแปรรปูขยะเพือ่ใช้ประโยชน์สงูสดุ น�าก�าไรจาก 

ขยะรีไซเคิลสนับสนุนงานอาชีพการเกษตร ร่วมฟื้นป่าผืนสุดท้ายใน ต.แตล  

ส�ารวจพรรณไม้ วิจัยดินและรวบรวมผลงานเป็นพิพิธภัณฑ์ดิน เป็นแกนน�า 

ให้ความรู้เรื่องดินแก่เครือข่ายโรงเรียน 83 แห่ง ใน 22 ชุมชน และสืบทอด 
วัฒนธรรมกูยที่นับวันจะเลือนหายไป



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว212

กลุ่ม
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนหาดส�าราญวิทยาคม

42/1 หมู่ที่ 9 บ้านควนล้อน ต.หาดส�าราญ อ.หาดส�าราญ จ.ตรัง 92120 

ประสานงาน : นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  

(อาจารย์ที่ปรึกษา)  

โทร. 0 7520 8208, 08 9971 0186 

กลุ่มเยาวชนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนหาดส�าราญวิทยาคม

เรียนรู้เพื่อบ้านเกิด

เ มื่อทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์เพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

เด็ก ๆ ได้ตามผู้ปกครองไปร่วมประชุมและท�ากิจกรรมอยู ่ 

บ่อยคร้ัง เร่ิมซึมซับการท�างานและเกดิจิตส�านกึถงึการดแูลรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิด เมื่อมีการตั้งชุมนุมอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จึงเกิดการรวมตัวเป็น “กลุ่มเยาวชน 

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดส�าราญวิทยาคม” โดยมี 

ครูและผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุน พ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยเป็น 

ครภูมูปัิญญา มป่ีาชายเลนและทะเลหน้าบ้านเป็นห้องเรยีนใหญ่  
สืบทอดงานมาแล้วถึง 15 รุ่น

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว212

42/1 หมู่ที่ 9 บ้านควนล้อน ต.หาดส� ราญ อ.หาดส� ราญ จ.ตรัง 92120

ประสานงาน : นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โทร. 0 7520 8208, 08 9971 0186

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 5

กลุ่ม 
เยาวชน



213ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 213ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

นักอนุรักษ์จากปลายด้ามขวาน

ส ถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ที่ เ ริ่ม ต้ังแต ่ป ี  2547 ประกอบกับภัยพิบัติสึนามิ  

สร้างความสูญเสียและบั่นทอนขวัญของคนในพื้นที่ แต่คณะครู 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนปอเนาะ  

(สอนศาสนาอิสลาม) ไม่ยอมแพ้ พานักเรียนกว่า 6,000 คน  

พลกิวกิฤตใิห้เป็นโอกาส ใช้กจิกรรมสิง่แวดล้อมเป็นตวัเชือ่มโยง 

ให้เกิดการรวมกลุ่มเยาวชน ท�ากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

ในโรงเรยีนทีม่ผีลงานโดดเด่นได้รบัรางวลัหลายปี ปลูกป่าชายเลน 

กับชุมชน ศึกษาวิถีชาวบ้านเรื่องการอนุรักษ์สัตว์น�้า งานยุววิจัย 

ศึกษาคุณภาพของน�้าและดินจากต้นน�้าแม่น�้าปัตตานีจนถึง 

ปากแม่น�้า ตั้งศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม ก่อเกิดคนรุ่นใหม่ที่ 

กล้าคดิ กล้าแสดงออก มจีติอาสา มภีาวะผูน้�าทีพ่ยงุขวญัก�าลังใจ 

ของผู้คนปลายด้ามขวาน

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธ ิ

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองฯ จ.ยะลา 95000 

ประสานงาน : นายอับดุลฮาซัน บือแน 

และนายอัซลัม เบ็ญสุหลง (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 1097 5719, 08 0136 8718

213ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม 
เยาวชน
กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชนเยาวชน

กลุ่มเยาวชนดอยค�ารักษ์โลก 

คืนป่าสะดือ  
เพื่อฟื้นป่าและ 
คุณค่าปกาเกอะญอ

เ ยาวชน 12 แกนน�าชาวปกาเกอะญอจากโรงเรยีนบ้านดอยค�า  

อาสาเข้ามาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและพิธีกรรม  

“ป่าสะดือ” ความเชื่อของชาวปกาเกอะญอที่ใช้รักษาป่ามาเป็น 

เวลานาน แม้ปัจจุบันแม่ไม่ได้คลอดลูกที่บ้านเหมือนเม่ือก่อน  

การไปคลอดที่โรงพยาบาลย่อมไม่มีสายสะดือกลับมา พวกเขา 

จึงประยุกต์โดยใช้เส้นผมและเล็บของทารก รวมกับชายผ้าถุง 

ของแม่แทนสายสะดอื น�าไปสูก่ารรกัษาป่าวฒันธรรม ขยายงาน 

สู่กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ฝายชะลอน�้า และพัฒนากิจกรรม 

ให้ทันสมัย โดยท�าสื่อหนังสั้นเพื่อสื่อสารกับสาธารณะ สะท้อน 

เรื่องภาวะโลกร้อน รวมทั้งแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาที่ทุกคนท�า 

ร่วมกันได้

กลุ่มเยาวชนดอยค�ารักษ์โลก
โรงเรียนบ้านดอยค�า ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล�าพูน 51170 

ประสานงาน : นางสิรินทร สุทธนะ (ครูที่ปรึกษา) 

 โทร. 08 0135 8408 

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 6

กลุ่ม 
เยาวชน



215ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย้

บทเรียน “วิชาชีวิต”  
ด้วยแนวคิด “บริษัทขนาดย่อม”

โ รงเรียนบ้านท่าแย้วางนโยบายให้นักเรียน “กินดี อยู ่ดี  

มีความรู ้ ”  โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

บูรณาการการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะงานด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยเช่ือมโยงกับวิถีเกษตรพอเพียง ผ่านกิจกรรม 12 ฐาน  

ตั้งแต่กระบวนการปลูก ผลิต ดูแล แปรรูป และจ�าหน่าย  

น�ารายได้มาบริหารจัดการในรูปของสหกรณ์ที่เสมือนบริษัท 

ขนาดย่อม เด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนผ่านหลักสูตรท้องถิ่น “วิชาชีวิต”  

ส่งต่อกิจกรรมให้รุ่นน้อง รวมทั้ง “เงินก้นถุง” โดยมีครูและชุมชน 

เป็นแรงหนุน นักเรียนมีอาหารมื้อกลางวัน มีความรู้ติดตัว และ 

รายได้ติดกระเป๋า

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย ้

หมู่ที่ 5 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 

ประสานงาน : นายธเนศ เมฆนาคา (รักษาการผู้อ�านวยการ) 

โทร. 08 9549 4357

215ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ส่งต่อกิจกรรมให้รุ่นน้อง รวมทั้ง “เงินก้นถุง” โดยมีครูและชุมชน

เป็นแรงหนุน นักเรียนมีอาหารมื้อกลางวัน มีความรู้ติดตัว และ

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย้
หมู่ที่ 5 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

นวยการ)

215ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว216

กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

“สนามเพลาะ” 
ความคิด ชีวิต และการเมือง

จ ากการวเิคราะห์ปัญหาการทะเลาะววิาท สรุา ยาเสพตดิ  

ของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร ์อนุสรณ์  คณะคร ู

หาทางออกร่วมกันโดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ปรับใช้ในการเรียนการสอน จัดต้ัง “กลุ่มเยาวชนรัฐราษฎร ์

อนุสรณ์” ปรับการท�างานจาก “เพื่อนช่วยเพื่อน” มาเป็น  

“พี่สอนน้อง” โดยการแบ่งกลุ่มตามทะเบียนบ้าน ท�ากิจกรรม  

10 หมูบ้่านฐานเศรษฐกจิพอเพยีง จ�าลองวถิชีวีติของชมุชนและ 

การเมืองประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารหมู่บ้านฐานเรียนรู้  

มีชุมชนเป็น “พ่อจ๋า แม่จ๋า” ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา เด็ก ๆ เกิด 

ทักษะในสนามฝึกชีวิต ชุมชนได้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ผลจาก 

การท�ากิจกรรมท�าให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน และ 

กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์

213 หมู่ที่ 2 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  

โทร. 0 5687 1295 

ประสานงาน : นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์ (ครูที่ปรึกษา) 

 โทร. 08 9858 9297 

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว216 สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว216

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 6



217ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

จ ากแนวคิดการรักษาป่ากว่า 100 ไร่ ไว้ในโรงเรียนของ 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค์ จ.มหาสารคาม  

น�าไปสู่การขุดคลองรอบโรงเรียน การท�าแนวเขตโรงเรียนเพ่ือ

ป้องกันการเข้ามายึดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และ

สืบทอดนโยบายการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน ์สี เขียวของผู ้บริหารเล็งเห็นประโยชน์ว ่าป่าคือ 

สนามวิ่งเล่น เป็นห้องทดลองธรรมชาติ เป็นที่สร้างจินตนาการ 

ให้กับเด็ก ๆ โดยสร้างกิจกรรมผ่านการเรียนการสอนอย่าง

บูรณาการ สามารถรักษาป่าที่ชุมชนได้พึ่งพาเป็นเวลากว่า  

20 ปี โดยมี “กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์”  

เป็นแกนน�าท�ากิจกรรมและส่งต่อความรู้สู่รุ่นต่อไป

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 
ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 

ประสานงาน : ครูเพ็ญศรี กานุมาร (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 3148 5359

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า 
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

อนุรักษ์ป่าโรงเรียนเพื่อรักษา
แหล่งอาหารของชุมชน

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

อนุรักษ์ป่าโรงเรียนเพื่อรักษา
แหล่งอาหารของชุมชน



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว218

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว218

กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

ทําดีบูชาบรรพชน สร้างคนเพื่อสังคมพระซอง

ช าวบ้าน ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม เป็นชาติพันธุ ์

กะเลิงหรือข่าเลิง มีภาษา ความเช่ือ ประเพณี ที่นับวัน 

จะเลือนหาย กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  

“คิดดี” ต่อบรรพชนด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 

บ้านเกิด รื้อฟื ้นการท�าเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการ 

ถนอมอาหารท้องถิ่น กระตุ้นจิตส�านึกด้วยกิจกรรมประหยัด 

พลังงาน รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเยาวชนรักษาลุ่มน�้าบัง เกิด 

จิตสาธารณะท�าประโยชน์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 

ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 

ประสานงาน : นางธิดาวัลย์ บุญมั่งมี (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 6221 2914

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว218

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 6



219ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 219ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุม่สะไนใจเยอ โรงเรยีนเมอืงคง (คงคาวทิยา) 

“สะไน” ที่อยู่ในใจของคนเยอ

“เ ยอ” เป็นชาตพินัธุห์นึง่ของ “กวย” หรอื “กยู” ซ่ึงเดิมเรียกว่า  

“กวยเยอ” และเป็นประชากรหลกัของ ต.เมอืงคง โรงเรยีน 

เมืองคง (คงคาวิทยา) ตระหนักว่า อัตลักษณ์ชาวเยอก�าลังถูก 

กลืนหาย ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย และความเชื่อ ที่มีบทบาท 

ส�าคัญต่อการรักษาธรรมชาติ อันนับว่าเป็นจุดเด่นของคนเยอ  

จึงสนับสนุนให้ตั้ง “กลุ่มสะไนใจเยอ” ใช้เครื่องดนตรี “สะไน”  

เป็นสัญลักษณ์ ค้นคว้าต�านานและการเป่าสะไนจากศิลปิน 

ท้องถิ่น จัดท�าสื่อหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาเยอ การฟื้นภาษาเยอ และสามารถเชื่อมโยงงาน 

ดงักล่าวมาสูก่ารศึกษาพรรณพืชและภูมสิณัฐานป่าบุง่ - ป่าทาม  

และศึกษาพันธุ์ปลาในแม่น�้ามูล

กลุ่มสะไนใจเยอ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 

ประสานงาน : นายส�าราญ บุญธรรม (ครูที่ปรึกษา) 

 โทร. 08 4429 7330

219ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว

นกกระบาน้อย “ซ่อย” 
บอกข่าวไฟป่า

ก ลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาวก่อตั้งขึ้นในปี 2550  

เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการบ่มเพาะความรู้ อุดมการณ์ 

และท�างานอนุรักษ์ผืนป่าเชื่อมต่อจาก จ.หนองคายถึงอุดรธานี 

โดยมีพระครูจันทร ปัญญาภรณ์ ภิกษุผู ้เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ของชุมชนเป ็นผู ้หนุนเสริม เพื่อสร ้างคนรุ ่นใหม่ให ้ เป ็น 

หน่วยเฝ้าระวังไฟป่า เป็นแนวหน้าพิทักษ์แหล่งอาหารท้องถิ่น  

แหล่งน�้า และสมุนไพรพ้ืนบ้าน เป็นกลุ ่มเยาวชนที่ขยาย 

แนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าไปตามแนวเทือกเขาภูพาน 
กว่า 3,000 ไร่

กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว  

ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 

ประสานงาน : พระครูจันทร ปัญญาภรณ์  

(เจ้าอาวาสวัดภูนกกระบา) จ.หนองคาย  

โทร. 08 9278 1214

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 6



221ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มลูกขุนน�้า 

“สืบสานสํานึกรักบ้านเกิด”

“ณ ที่น้ี เราจะกอดคอกันท�าดี” คือคติประจ�ากลุ ่ม 

ลูกขุนน�้า ลูกหลานชาวต้นน�้าคีรีวง ที่เคยผ่าน 

ภยัพบัิตรินุแรง แต่คนคีรวีงกพ็ลกิฟ้ืนกลบัมาด้วยจติใจทีเ่ข้มแขง็  

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนรุ่นใหม่ จึงส่งเสริมให้เยาวชนตระหนัก 

ถงึสถานการณ์สิง่แวดล้อม เรยีนรูจ้ากความสญูเสยี ใช้ศลิปะเป็น 

เครือ่งสือ่ความหมาย ผ่านการแสดงหุน่เงาเพือ่บอกเล่าเรือ่งราว 

คีรีวง ผู ้ปกครองและผู้น�าเข้ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์  

สานสัมพันธ์ มิตรภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

คนคีรีวงได้ส่งผ่านความเข้มแข็งและอุดมการณ์ให้คนรุ่นใหม ่
สานต่อส�านึกรักบ้านเกิด

กลุ่มลูกขุนน�้า 
ต.ก�าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

ประสานงาน : น.ส.สุภิญญา บุญเฉลย  

โทร. 08 7808 6116
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กลุ่ม 
เยาวชน

ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างโลกสีเขียวใบเล็กบนเกาะยาวน้อย

ต้ นกล้านักปลูกป่า กลุ ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน

เกาะยาววิทยา เป็นกลุ ่มนักเรียนจากโรงเรียนเล็ก ๆ  

บนเกาะแสนสวยกลางทะเลอันดามัน โดยได้แรงบันดาลใจ 

ในการท�างานจากการเห็นต้นไม้ในโรงเรียนถูกตัดโค่น เห็น 

ป่าชายเลนบนเกาะถูกบุกรุกท�าลาย เห็นภาพของคุณครู 

ท่านหนึ่งที่เพียรพยายามปลูกต้นไม้ หมั่นรดน�้าและดูแลอย่าง 

จริงจัง เด็ก ๆ รวมตัวกันช่วยปลูกป่าในโรงเรียน และขยายผล 

ไปร่วมปลูกป่าชายเลนผืนใหญ่กว่า 110 ไร่ กิจกรรมลดขยะ 

ในโรงเรียน รณรงค์ประหยัดพลังงาน การท�าปุ๋ยชีวภาพ ทั้งหมด 
ก็เพื่อสร้างเกาะยาวน้อยให้เป็นโลกสีเขียวที่สวยงาม

ต้นกล้านกัปลกูป่า กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม โรงเรยีนเกาะยาววทิยา 

หมู่ที่ 6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 

ประสานงาน : น.ส.ระวีวรรณ เตชะรัตนมณี  

โทร. 08 1535 8145

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 6
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 7
กลุ่ม 

เยาวชน

เ ครอืข่ายเยาวชนรกัษ์ป่าบโูดเป็นการรวมตวัของกลุม่เยาวชน

ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ จ�านวน 9 กลุ่ม 

กระจายตัวอยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) 

ท�างานในพืน้ทีร่อบเทอืกเขาบโูด - สไุหงปาด ีโดยใช้นกเงอืกเป็น 

ตัวขับเคล่ือนงาน แต่ละกลุ่มท�ากิจกรรมตามบริบทของพื้นที่  

ทั้งการสร้างศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน�้าและนกเงือก เป็นห้องสมุด 

และศูนย์เรียนรู้ รณรงค์เก็บขยะบริเวณพื้นที่น�้าตกปาโจ ซึ่งเป็น 

โพรงรังนกเงือก ร่วมกับภาคประชาชนในการคัดค้านการสร้าง 

เขื่อนสายบุรี ท�าโครงการ “กูนุงนอกชาน” โดยใช้พ้ืนที่หลัง 

วดัผาหนิงามใน จ.นราธวิาส กจิกรรมประสานมติรไมตรรีะหว่าง 

เยาวชนพทุธ - มุสลิม สืบสานการแสดงมโนราห์ จดัค่ายประจ�าปี 

เ พ่ือให ้เครือข ่ายแต่ละกลุ ่มได ้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

เป้าหมายคือการสร้างพลังเคล่ือนงานอนุรักษ์ในพื้นที่เพื่อ 

พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558

เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด

นักระวังไพรแห่งเทอืกเขาบโูด - สไุหงปาดี

เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด 
ศูนย์ประสานงาน : 401 ถ.ทรายทอง 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

ประสานงาน : น.ส.สาปีนะห์ แมงสาโมง  

โทร. 08 8387 2761

223ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว224

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 7

กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

ยกระดบัการทํางานเชงิประเด็น 

ธรรมะ - ธรรมชาต ิ - วฒันธรรม  
ในนาม “ยุวธรรมทูต”



225ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ด้ วยระบบนิเวศที่หลากหลาย ลักษณะพหุวัฒนธรรม 
และบุคลากรครูที่เป็นคนพ้ืนถิ่น เป็นต้นทุนที่ก่อก�าเนิด 

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  
เริ่มจากกิจกรรมจัดสวนพฤกษศาสตร์ โครงการธนาคารขยะ 
ก้าวสู ่การเป็นพ่ีเลี้ยงค่ายเยาวชน การสร้างสื่อเพื่อแทรก 
สาระเรียนรู ้น�ามาสู่เอกลกัษณ์ “หนงัเชิดนกอนรุักษ”์ ที่ดดัแปลง
มาจากหนังตะลุงเมืองเพชร กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงวิถีดิน  
น�้า ป่า ที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาไปสู่การท�างาน 
ร่วมกับแกนน�าเยาวชนในโรงเรียนอื่น ๆ สู ่การท�างานระดับ 
จังหวัด ด้วยประเด็นธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในนาม 
กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

300 หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 

ประสานงาน : ครูกาญจนา สุขส�าราญ  

โทร. 08 2499 9432
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กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว226

กลุ่มเยาวชน “ด.เด็กเฮ็ดดี บ้านเขายายเที่ยง”  
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

ประสานงาน : นางอรวรรณ กอบวิทยา หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ 

และสิ่งแวดล้อม กองโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา  

โทร. 0 4422 2570-4 ต่อ 2580, 2589 หรือ 08 1579 2598

จากการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนบ้านเขายายเที่ยง 
ท�างานอนุรักษ์ป่าในช่วงต้นปี 2552 มีคณะกรรมการป่าชุมชน มีแผนงานฟื้นป่าและท�าฝายชะลอน�้าบริเวณป่าเขาเตียน - 

เขาเขือ่นลัน่ ดงึเยาวชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมโดยสร้างกลุม่ “ด.เดก็เฮด็ด ีบ้านเขายายเทีย่ง” พี่ ๆ จากโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวฒันา
เป็นที่ปรึกษา เด็ก ๆ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมธนาคารขวดแลกไข่ กิจกรรมการเกษตรบ้าน ด.เด็กเฮ็ดดี กิจกรรมบ้าน ก.ไก่ตาโต  
และขายของที่ระลึกเพื่อเสริมรายได้ รวมทั้งการเป็นมัคคุเทศก์น้อย

กลุ่มเยาวชน “ด.เด็กเฮ็ดดี บ้านเขายายเที่ยง”

ความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งลําตะคอง
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   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 7

กลุ่ม 
เยาวชน
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จากชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ท�ากิจกรรมเฉพาะรายคาบแต่ละสัปดาห์ เป็นจุดเริ่มต้น

ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมฯ มีโอกาสรู ้จักศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
(โครงการน�าร่อง) จึงเริ่มจัดค่ายแกนน�าเครือข่ายส่ิงแวดล้อม 
ประสานโรงเรียนที่มีครูสนใจเพื่อน�านักเรียนเข้าร่วม เช่ือมโยง
การท�างานกับองค์กรพัฒนาสังคม เกิด “กลุ ่มครูปฏิรูป 
การเรียนรู้นครขอนแก่น” เพ่ือศึกษาปัญหาในชุมชน ปัญหา 
ในล�าน�้าพอง จัดค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสังคม สืบทอดงานจาก
รุ ่นสู ่รุ ่น และขยายผลโดยรุ ่นพี่ที่จบออกไปเป็นนักกิจกรรม 
ขับเคลื่อนในองค์กรต ่าง  ๆ และสร ้างเครือข ่ายโรงเรียน 
รักษ์สายน�้าใน จ.ขอนแก่น กว่า 30 โรงเรียน

กลุ่มเยาวชนแกนน�าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขามแก่นนคร
โรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 40000 

ประสานงาน : นางสุภา มนูญศักดิ์ (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 8063 3975

กลุม่เยาวชนแกนน�าอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมขามแก่นนคร

“ค่ายสร้างคน คนสร้างน้อง”  
กระบวนการสร้างแกนนําเยาวชน
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กลุ่ม 
เยาวชน

กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรพทัิกษ์ป่า (ยสทป.)

ผู้เป็นความหวังของ ต.หนองซน

จากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ใน อ.นาทม และ 
พื้นที่อื่น  ๆ  ใน จ.นครพนม ท�าให ้ชาว ต.หนองซน  

อ.นาทม เปิดเวทีสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐ เพื่อร่วมกัน 
ตรวจสภาพป่าและฟื้นป่าที่ยังเหลืออยู่ ชาวบ้านรวมตัวเป็น 
องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ดงเมา ดงค�ากลาง  
และดงนานอ ต.หนองซน เพื่อดูแลป่ากว่า 4,000 ไร่ และ 
ขยายผลสูเ่ยาวชนเป็น “กลุม่เยาวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่าดงเมา  
ดงค�ากลาง และดงนานอ” หรือ “ยสทป.” ท�างานด้วยกลยุทธ์  
“จับคู่” เพื่อเรียนรู้ อาทิ การเดินป่ากับผู้รู้ ดนตรี + สื่อ เพาะ 
กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทั้งใน + นอกโรงเรียน ผลิต e - book เพ่ือ 

เป็นชุดความรู้ส่งต่อให้แก่รุ่นต่อไป

กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.) 
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซน  

ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 

ประสานงาน : นายทศพล ศรีสาระ (ครูที่ปรึกษา) 

โทร. 08 5009 7536 

กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.)
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซน 

ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140

ประสานงาน : นายทศพล ศรีสาระ (ครูที่ปรึกษา)

กลุ่ม 
เยาวชน    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 7
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“รั กเทราะตะกอล” หรอื “รกับ้านตาโกน” เป็นเยาวชนชมุชน 
ชาวกูย มารวมตัวกันเพราะแรงบันดาลใจจากความ 

เด็ดเดี่ยวของหลวงปู่จันทร์ เขมิโย แห่งวัดป่าจันทวารี ที่ผลักดัน 
ผู้บุกรุกออกจากป่าได้ และเป็นผู้วางแนวทางอนุรักษ์ไว้ให ้
ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชนเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็น 
กิจกรรมหลากหลาย ทั้งงานอนุรักษ์แหล่งน�้า การจัดท�า 
เขตรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า การสืบทอดภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน  
การอนุรักษ์วัฒนธรรมกูย รวบรวมประวัติศาสตร์บ้านตาโกน  
รวบรวมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมของกูย ฟื้น 
ภาษากูยในการส่ือสารทั้งในชุมชนและโรงเรียน การรักษา  
“โหนนอะจู๊” หรือ “ป่าปู่ตาบ้านตาโกน” และสร้างเครือข่าย 
ในการท�ากจิกรรมร่วมกบัโรงเรียนใน ต.ตาโกน เป็นกลุม่เยาวชน 
ที่ร่วมกันรักษา “ต้นทุน” เพื่อกตัญญูต่อผีบรรพบุรุษ

กลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักเทราะตะกอล 

โรงเรียนบ้านตาโกน ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 

ประสานงาน : นายนิรันดร์ ทองสาย (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) 

 โทร. 08 1069 0550, 08 9816 7587

กลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  

รักเทราะตะกอล ผู้สืบสานวิถีชาวกูย
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กลุ่ม 
เยาวชน

“วั น โต ตรี้” คือส�าเนียงในภาษาภาคใต้ หมายถึง การนับ  
one two three เพ่ือเตรียมความพร้อม และส�าหรับ 

เด็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่กะเปอร์ นี่คือการนับพร้อม ๆ กันเพื่อรวมพลัง 
สร้างสรรค์เรือ่งด ี ๆ ทีบ้่านเกดิ เริม่ต้นด้วยกจิกรรม “สองล้อเรงิร่า”  
ที่ชักชวนเพื่อน  ๆ  และน ้อง  ๆ  ป ั ่นจักรยานออกเที่ยวเล ่น 
ซอกแซกไปในชุมชน พร้อมบนัทกึเรือ่งราวด้วยภาพถ่าย เกดิเป็น 
ความประทับใจต่อความยิ่งใหญ่งดงามของธรรมชาติ สร้าง 
แรงบันดาลใจจาก “พลับพลึงธาร” พืชน�้าหายากใกล้สูญพันธุ์  
จนเกดิเป็นงานวจิยัท้องถิน่ โดยนกัวจิยัตวัน้อยทีส่ร้างการเรยีนรู้ 
และส�านกึให้ผูค้นเหน็คุณค่าของสายน�า้ ขยายผลมาเป็นกจิกรรม 
ดี ๆ อีกมากมายที่สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนอย่าง 
ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

กลุ่มเยาวชนคนสร้างสรรค์ วัน โต ตรี ้
บ้านวัน โต ตรี้ 21/7 หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 

ประสานงาน : นายจักรพงษ์ ชูศรี (ที่ปรึกษา)  

โทร. 08 6684 2380

กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
เยาวชน

“วั น โต ตรี้” คือส�าเนียงในภาษาภาคใต้ หมายถึง การนับ 
one two three เพ่ือเตรียมความพร้อม และส�าหรับ

เด็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่กะเปอร์ นี่คือการนับพร้อม ๆ กันเพื่อรวมพลัง
สร้างสรรค์เรือ่งดี ๆ ทีบ้่านเกดิ เริม่ต้นด้วยกจิกรรม “สองล้อเรงิร่า” 
ที่ชักชวนเพื่อน ๆ และน ้อง ๆ ป ั ่นจักรยานออกเที่ยวเล ่น
ซอกแซกไปในชุมชน พร้อมบนัทกึเรือ่งราวด้วยภาพถ่าย เกดิเป็น
ความประทับใจต่อความยิ่งใหญ่งดงามของธรรมชาติ สร้าง
แรงบันดาลใจจาก “พลับพลึงธาร” พืชน�้าหายากใกล้สูญพันธุ์ 
จนเกดิเป็นงานวจิยัท้องถิน่ โดยนกัวจิยัตวัน้อยทีส่ร้างการเรยีนรู้
และส�านกึให้ผูค้นเหน็คุณค่าของสายน�า้ ขยายผลมาเป็นกจิกรรม
ดี ๆ อีกมากมายที่สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

กลุ่มเยาวชนคนสร้างสรรค์ วัน โต ตรี้

ปั่นสองล้อให้เริงร่า ตามหา  
“พลับพลึงธาร” ที่กะเปอร์

กลุ่ม 
เยาวชน   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 7



231ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

โ รงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนเพียง 142 คน แต่มีจุดเด่น 
เร่ืองการสร้างหลักสูตร “ภาควิชาเกษตรกรรม” ที่ให้เด็ก ๆ 

ได้เรียนรู ้จากการลงมือสร้างพื้นที่สีเขียวบนพ้ืนที่ 4 ไร่เศษ 
ในโรงเรียน เกิดผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและ 
จ�าหน่ายเป็นรายได้เข้าสหกรณ์ของโรงเรียน เป็นพืน้ทีส่ร้างความ 
ม่ันคงทางอาหารและสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก ๆ หลังเรียนจบยัง
สามารถน�าไปต่อยอดในชวีติจริง มศีรัทธาในเรือ่งเกษตรอนิทรย์ี  
เรยีนรูก้ารท�างานระบบทมี การแบ่งปัน สร้างวฒันธรรมการออม 
และหล่อหลอมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะด้วยการร่วมกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านศาลาอูมา 

ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 

ประสานงาน : นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) 

โทร. 08 6294 4878

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านศาลาอูมา

เกษตรกรน้อย...นอกห้องเรียน
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กลุ่ม 
เยาวชน

ก ารรวมตัวของกลุ ่มเยาวชนที่เริ่มจากการจัดการขยะ 

ภายในโรงเรียน จากนั้นจึงขยายออกไปสู ่ชุมชน 

โดยแต่ละรุ่นมีพัฒนาการและมีนวัตกรรมไม่ซ�้ากัน คือ รุ่นที่ 1  

เด่นเรื่องการจัดการขยะ รุ่นที่ 2 พัฒนาการจัดท�าฐานเรียนรู ้

ในโรงเรียน รุ่นที่ 3 ออกไปขยายผลแก่เครือข่าย เป็นวิทยากร 

บรรยาย จัดค่ายเรื่องการจัดการขยะ และรุ่นที่ 4 ท�าเร่ืองการ 

จัดการพลังงานและสามารถขยายงานทั้งหมดออกสู่ชุมชน ไปสู ่

โรงเรียนข้างเคียง จนถึงประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นเบ้าหลอม 

กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK Ranger) 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 

ประสานงาน : ครูอัญชรี ไชยสถิตวานิช (ครูที่ปรึกษา) 

โทร. 08 9756 4806

กลุม่เยาวชนเชยีงของเรนเจอร์ (CK Ranger)

ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน
อนาคตของ อ.เชียงของ ในการสร้างรากฐานให้เด็ก ๆ มีทักษะ 

ในการจัดการด้านพลังงาน งานสาธารณสุข พลังจิตอาสา และ 

ประสบการณ์การท�างานแบบทีม เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม 

รับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9



233ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชน 

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

บ่มเพาะเยาวชน 
เข้มแข็งให้สังคมชนบท
ฐ านรากส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม คือการสร้างคน 

ให้มีจิตอาสา มใีจรกัธรรมชาติ พ่ึงพาตนเองได้ นีค่อืภารกจิ 

ของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ตลอดกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา ในการ 

“เตรยีม” เดก็  ๆ ให้มคีวามพร้อมก่อนทีจ่ะกลบัไปสูช่มุชนบ้านเกดิ 

ซึ่งมาจากหลากหลายวัฒนธรรมถึง 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ในชุมชน

พื้นที่สูงและพื้นราบในภาคเหนือ เป็นการน�าความรู้เรื่องเกษตร

อินทรีย์มาผสมผสานกับความรู้ด้านวัฒนธรรม สร้างหลักสูตรที่ 

ช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างทักษะอาชีพ วิธีการ 

แบ่งกลุ่มคละเผ่ายังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่มาจากต่างที่ต่างทาง  

ได้อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ถ่ายทอดเรียนรู้ให้กันและกัน 

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน ์

167 หมู่ที่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 

โทร. 0 5345 5440 

ประสานงาน : นายเดชพล ตรีเพ็ชร (ครูวิชาการเกษตร)  

โทร. 08 6115 1883 



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว234

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว234

ด้ วยนโยบายการสอนแบบ “เด็กเป็นศูนย์กลาง” โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทุกระดับช้ัน 

ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีพ้ืนที่ทดลองเพ่ือประจักษ์
ความจริง ผลักดันให้เด็กเป็นผู้สร้างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ด ้วยตนเอง จนเกิดเป ็น “กลุ ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐาน 
ความพอเพียง” การท�างานของกลุ ่มเกิดจากแนวคิดหลัก 
สองประการ คือ Green Business และ Sustainability สร้าง 
การตลาดสีเขียวจากผลผลิต “สวนลอยฟ้า” และประสานงาน 
กับสังคมภายนอกเพื่อเผยแพร่ความรู้

กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง  
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

35 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0 2637 1852  

ประสานงาน : น.ส.อุมาพร ปิ่นเนตร (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 6325 8763

กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หัวใจสีเขียวดวงน้อยในเมืองใหญ่

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว234

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9



235ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 235ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 235

จ ากจุดเริ่มต้นและการจุดประกายโดยครูคณิตศาสตร์ ที่พา 
นักเรียนออกส�ารวจผืนป่า 30 ไร่ที่อยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อเรียนรู ้

สภาพป่าดิบเขา น�ามาสู่การตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม สร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปิด 
โอกาสให้เด็ก ๆ ค้นคว้าและทดลอง และถ่ายทอดในรูปโครงงาน  
เติมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร คือ 
ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์เฟิร์นและกล้วยไม้ ซึ่งได้ประโยชน์ 
ทั้งการน�ากล้าไม้คืนป่าและสร้างรายได้จนสมาชิกกลุ่มสามารถ 
ยึดเป็นอาชีพได้ และยังลดการลักลอบน�าพรรณไม้ออกจากป่า

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 

79 หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองฯ จ.ตราด 23000  

ประสานงาน : นายประธาน ทวีผล (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) 

โทร. 08 1440 6411

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
ด้วยแหล่งวิจัยกลางแจ้ง

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน

ฮีโร่วัยซ่ากับภารกิจฟื้นธรรมชาติเมืองสวนผึ้ง

เ มื่อเยาวชนชาวกะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่ ต.สวนผึ้งเข้าร่วมเป็น  
“ทีมวิ จัยท ้องถิ่น”  จึง เป ็นจุดเริ่มต ้นการเรียนรู ้ เ ร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะป่าบริเวณน�้าตกเก้าโจน 
ล�าน�า้สาขาส�าคญัของล�าน�า้ห้วยผาก และเป็นแรงส�าคญัในการ
ท�ากิจกรรมอนุรักษ์ ตั้งแต่การท�าแนวกันไฟ ดับไฟป่า ปลูกป่า
ด้วยวิธียิงกระสุนพันธุ์ไม้ ท�าฝายชะลอน�้าและบ�าบัดน�้าเสียด้วย
อีเอ็มบอล และร่วมกับท้องถิ่นในการจ�าหน่ายบัตรเข้าชมน�้าตก 
เก้าโจน เก็บค่าบริการและท�าความสะอาดห้องน�้าในช่วงฤดู 
ท่องเที่ยว ช่วยให้เด็ก ๆ มีรายได้ และฟื้นวัฒนธรรมประเพณ ี
ให้มีชีวิตชีวา การรวมตัวของเด็ก ๆ ที่สังคมภายนอกอาจมองว่า 
ขาดโอกาส แต่พวกเขารู้สึกมีความสุขตามแบบฉบับวัยซ่า สนุก 
กับการท�างาน และเข้าใจเรื่องความพอเพียงด้วยชีวิตจริง

กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน 
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ประสานงาน : นางพรทิพย์ ส�าเภา (ที่ปรึกษา) 

259 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

โทร. 09 6289 3439, 09 2710 3433, 08 3905 9989  

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9



237ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้

ลดเมืองร้อน...ทําได้ด้วยมือเรา

เ ยาวชนหลายช่วงอายุทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ  
ในชุมชนบ้านจับไม้มารวมกันเป็นกลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อสร้าง 

ทักษะในการลดโลกร้อน เริ่มจากการคัดแยกขยะในชุมชน  
ขยายผลมาสู่การรณรงค์แต่ละครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายด้วยการ 
ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร สมาชิกกลุ ่มเริ่มจาก 
บ้านตัวเองก่อน แล้วไปช่วยปลูกผักให้ผู้สูงอายุ กลุ่มได้รับการ 
สนับสนุนจากเทศบาลในการส�ารวจคุณภาพน�้าในห้วยเดื่อ  
แหล่งน�้าธรรมชาติหลักของชุมชน รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า 
ในบ้าน การป่ันจกัรยานไปตลาด เป็นนกัเล่าเรือ่ง “เฮอืนโบราณ”  
ที่สร้างด้วยไม้แคน (ตะเคียนทอง) เพ่ืออนุรักษ์ความรู ้เรื่อง 
การสร้างบ้านของคนอีสานโบราณ 

กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้  
หมู่ที่ 3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

ประสานงาน : นายกังวาล ครองยุติ (ที่ปรึกษา) 

โทร. 08 8547 4451
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กลุ่ม 
เยาวชน

ชุ มนมุนกัส่ือความหมายธรรมชาต ิโรงเรียนเวยีงเจดย์ีวทิยา  
เป็นกลุ ่มเยาวชนจิตสาธารณะที่เริ่มต้นจากแกนน�า 

ไปเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วน�าความกลับมาทดลอง 
ในห้องเรยีน ตัง้ชมุนมุนกัสือ่ความหมายธรรมชาต ิจดัค่ายชมุนมุ 
นกัส่ือความหมายธรรมชาต ิท�ากจิกรรมร่วมกบัโรงเรียนเครอืข่าย 
ในอ�าเภอลี้และอ�าเภอใกล้เคียง ต่อยอดไปสู่งานอนุรักษ์และ 
งานจิตอาสา ทั้งการปลูกต้นไม้ในป่า การเข้าอบรมหลักสูตร 
ระบบนิเวศลุ่มน�้าที่ยั่งยืน ร่วมวางแผนและท�าฝายชะลอน�้า 
กบัชมุชน น�าประสบการณ์งานสือ่ความหมายมาใช้เผยแพร่งาน 
จัดการระบบนิเวศลุ่มน�้า ทั้งในโรงเรียน ในชุมชน และโรงเรียน 
เครือข่ายใน จ.ล�าพูน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึง 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบ้านเกิด

กลุ่มเยาวชน 

ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

พลังเล็ก ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนเมืองลี้

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



239ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ  
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

หมู่ที่ 9 บ้านปวงค�า ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล�าพูน 51110 

ประสานงาน : นางจุลีย์ จันทะ (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 1026 3756



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว240

กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า  

อนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

งานสํารวจ “โลกใบเล็ก” ที่สร้างโลกส่วนรวม

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว240

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

กลุ่ม 
เยาวชน



241ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ก ลุม่อนรุกัษ์ปรงตากฟ้า อนรุกัษ์ป่าชมุชน เป็นการรวมกลุม่ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนามาจากชุมนุม 

สิ่งแวดล้อม โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ซึ่งเริ่มจาก “โครงการ 
มหิงสาสายสืบ” ที่ภาครัฐเข ้ามาส่งเสริม เกิดการส�ารวจ 
ปรงตากฟ้าซ่ึงเป็นไม้เฉพาะถิ่นและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์บน 
ป่าเขาพุล�าไย ส�ารวจซากฟอสซิลในแหล่งเดียวกันเพื่อศึกษา 
เรื่องบรรพชีวิน เปิดรับสมาชิกทั้งนักเรียนในโรงเรียนตากฟ้า 
วิชาประสิทธิ์และเยาวชนจากโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อสร้าง 
เครือข่าย ท�าบัญชีต้นปรงตากฟ้า การป้องกันไฟป่าเพ่ือรักษา 
ปรงตากฟ้า การต่ืนตวัของเด็ก ๆ ท�าให้เกดิเวทปีระชาคมหมูบ้่าน 
ก�าหนดแนวทางอนุรักษ์จริงจัง ความร่วมมือกันเฝ้าระวังไฟป่า 
ปลูกต้นไม้เสริม สร้างฝายชะลอความชื้นบนเขาพุล�าไย และ 
การจัดท�าป่าชุมชนเขาพุล�าไยพื้นที่เกือบ 300 ไร่

กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า อนุรักษ์ป่าชุมชน 
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

9 หมู่ที่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 

โทร. 0 5624 1342 

ประสานงาน : น.ส.มาลิน ลูกอินทร์ (ครูที่ปรึกษา) 

โทร. 08 3411 4111



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว242

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว242

โ รงเรียนประชาพัฒนาวทิย์เป็นสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ใช้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นโจทย์ในการเรียนรู ้ 

การสร้างพืน้ทีสี่เขียว ช่วยกนัปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน เพาะกล้าไม้  
น�าต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านทุกปี ขยายผลจนเกิดชมรมอนุรักษ์ 
นก และเข้าร่วมกจิกรรมฟ้ืนภเูขาหวัโล้นกบัชมุชน แจกเมล็ดพนัธุ ์
ให้นักเรียนท�าแปลงผักเพื่อการพึ่งตนเองที่บ้าน สร้างกองทุน 
เพือ่การศกึษา และฝึกฝนให้เดก็เกดิทกัษะชวีติในด้านเศรษฐกจิ 
พอเพียง เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคม 
ภายนอกเมื่อจบการศึกษา

น�า
นก และเข้าร่วมกจิกรรมฟ้ืนภเูขาหวัโล้นกบัชมุชน แจกเมล็ดพนัธุ์
ให้นักเรียนท�
เพือ่การศกึษา และฝึกฝนให้เดก็เกดิทกัษะชวีติในด้านเศรษฐกจิ
พอเพียง เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคม
ภายนอกเมื่อจบการศึกษา

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

ต้นแบบ “โรงเรียนสร้างชีวิต”

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว242

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



243ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย ์

หมู่ที่ 5 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 

ประสานงาน : นายโสวัฒน์ เหลาธรรม (ผู้อ�านวยการโรงเรียน)  

โทร. 08 9910 0250



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว244

กลุ่ม 
เยาวชน

ก ลุ ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ ์ แห ่ งความพอเพียง  หรือ  
กลุม่เยาวชน SOS (SOS: Seed of Sufficiency) โรงเรียน

นางัวราษฎร ์ รั งสรรค ์  เป ็นนัก เรียนระดับมัธยมศึกษา  
ที่เริ่มงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการหนุนเสริมของผู ้บริหาร 
โรงเรียนและวัด ปรับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการ “ลด 
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาใหม ่
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต้ังแต ่
ในโรงเรียน จนออกไปร่วมกับชุมชน ด้วยงานฟื้นป่าพัฒนา 
แหล่งน�า้ ใช้ฐานทรพัยากรชมุชนเป็นโจทย์ในการสร้างทักษะชีวติ  
ทั้งการฟื้นป่าและการหากินหาอยู่ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ ่มน�้า  
จัดฐานเรียนรู้ที่ 4 ฐานหลักที่สอดคล้องกับชุมชนคือ การจัดการ
ขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการศึกษา 
ภูมินิเวศชุมชน รวมทั้งศึกษารากเหง้าของบรรพชนเพื่อสืบสาน 
ภูมิปัญญาชาวญ้อและผู้ไท

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง  

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ = การเพิ่มทักษะชีวิต

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



245ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 245ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง 
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

หมู่ที่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 

ประสานงาน : นางปาณิสรา ตะนุมงคล (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 9714 4417

245ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว246

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว246

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม

งานอนุรักษ์ “ว่านจูงนาง” กระบวนการ “จูงคน”  
เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ก ลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนล�าดวน
พิทยาคม เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่มีจุดเริ่มต้นจากการช่วยครูเก็บข้อมูลการน�าเข้า 
กล้วยไม้ป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้เกิดความสนใจและ 
สังเกตว่าบ้านตัวเองก็มีกล้วยไม้ป่า โดยเฉพาะว่านจูงนาง  
กล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสมุนไพร และเป็นไม้ประดับ 
ที่มีมูลค่า จึงรวมกลุ่มกันท�าโครงงานส�ารวจกล้วยไม้ป่าในพื้นที่  
ก่อให้เกิดกระบวนการ “จูงคน” ทั้งเพื่อนนักเรียนและชุมชน  
ให้หันมาท�างานอนุรักษ์ เป็นหน่วยเฝ้าระวังป่า และวาดฝันที่จะ 
สร้างแหล่งขยายพันธุ์สวยงามเพื่อบ้านเกิด

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว246

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



247ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม 
หมู่ที่ 11 ต.ล�าดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160  

โทร. 0 4460 5927 

ประสานงาน : นางจ�าลองลักษณ์ ดวงประสาท (ครูที่ปรึกษา)  

โทร. 08 5414 2477



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว248

กลุ่ม 
เยาวชน

ก ลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เป็น 
ลูกหลานของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย รสทป. ต.ศรีแก้ว  

ที่ตามพ่อแม่ไปช่วยงานอนุรักษ์บนป่าต้นน�้าห้วยล�าโพงตอนบน  
ต้ังแต่ปลูกต้นไม้ ดับไฟป่า การท�าแนวกันไฟ ท�าฝายชะลอน�้า  
ประสบการณ์กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มรุ่นลูก 
เพื่อสืบทอดงานของรุ่นพ่อ และส่งต่อการท�างานจากรุ่นพี่ไปสู ่
รุน่น้อง ตลอด 6 ปีมนีวตักรรมเรือ่งการปลกูต้นไม้ ปลกูพชือาหาร  
การวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ 
เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว  
ขยายพืน้ทีก่ารท�ากจิกรรมออกไปสูผ่นืป่าใกล้เคยีง ถอดบทเรยีน 
การท�างานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัชมุชน เป็น “ต้นกล้า” ทีผ่่าน 
การขัดเกลาเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีแห่ง “ศรีแก้ว”

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว248

กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

กระบวนการสร้างคนดีเพื่อ “ศรีแก้ว”

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

กลุ่ม 
เยาวชน



249ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 249ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 
ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 

ประสานงาน : นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ (ครูที่ปรึกษา) 

โทร. 08 4471 1991

249ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว250

กลุ่ม 
เยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน�้าคลองยัน

ผู้พิทักษ์รุ่นเยาว์แห่งคลองยัน

ก ลุ ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ ่มน�้าคลองยัน 
เป็นกลุ่มเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  

ที่เกิดจากร่วมกิจกรรมกับคนรุ ่นพ่อ -  แม่ ในการเคลื่อนไหว 
คัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งกรุง ส่งผลให้เกิดกลุ ่มอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าคลองยัน สมาชิกกลุ่มมีตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี อาศัยลุ่มน�้าคลองยันเป็น “ครู”  
สร ้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร ้างประสบการณ์  
ปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด เป็นต้นแบบของการสืบทอดงาน 
และส่งต่อแรงบนัดาลใจ รุน่พีห่นนุเสรมิสร้างสมาชกิใหม่ให้เป็น 
ผู้พิทักษ์รุ่นเยาว์แห่งคลองยัน

กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน�้กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน�้

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



251ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน�้าคลองยัน 
27 หมู่ที่ 12 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 

ประสานงาน : น.ส.จิราภรณ์ สุดสิน (ผู้ประสานงานกลุ่ม)  

โทร. 08 2273 2399, 08 2818 4766



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว252

กลุ่ม 
เยาวชน

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว252

กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile)

รอยยิ้ม...เปลี่ยนโลก

จ ากวัยรุ่นติดเกมรวมกลุ่มซิ่งมอเตอร์ไซค์ แปรเป็นพลัง 
คนหนุม่สาวทีท่�ากจิกรรมสิง่แวดล้อมในนาม “กลุม่ยงัยิม้” 

หรือ Young Smile ด้วยการน�าของอดีตครูหนุ่มที่กลับบ้านเกิด 
น�าทักษะที่เคยร่วมทีมวิจัยนกเงือกในพ้ืนที่ป่าบูโดและป่า 
ฮาลา-บาลา มาถ่ายทอดเพื่อสร้าง “นักจิตอาสาสื่อสารเรื่องราว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดึงวัยโจ๋เข้าร ่วมกิจกรรมค่าย  
ขยายผลเป็น “ยังยิ้มสัญจรโรงเรียน” ใน อ.แว้ง ภายใต้กิจกรรม  
“ร่วมเล่น เรียนรู้ แบ่งปัน” เปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็กกิจกรรม 
เชื่อมโยงกับชุมชน ท�าโรงเรียนชาวนา ฟื้นนาร้างและการละเล่น 
พื้นบ้าน สร้างเครือข่ายนอกระบบเพื่อร่วมศึกษาประวัติศาสตร ์
ชุมชน และผลักดันให้เกิดแกนน�าเยาวชนแต่ละหมู ่บ ้าน 
เพื่อช่วยกันจรรโลงวัฒนธรรม สืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญา 
ในบ้านของตนเอง

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว252

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น   ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1



253ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) 
125 หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 

 โทร. 08 7299 0321 

ประสานงาน : นายนูรฮีซาม บินมามุ (ประธานกลุ่มฯ) 

 โทร. 08 5414 2477





รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทงานเขียน



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว256

 รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน แม้จะเป็น 
แขนงเล็ก ๆ ของรางวัลทัง้ 7 ประเภทของสถาบนัลกูโลกสเีขยีว 
แต่ถือได้ว่ามีความสำาคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่รางวัลนี้จะเป็น 
จุดเริม่ตน้ของ “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ดงัทีค่ณุอดุม วเิศษสาธร 
อดีตผู้อำานวยการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ปตท. และหนึ่งในกรรมการคัดเลือก เคยเล่าไว้เท่านั้น แต่ยัง 
เป็นรางวัลท่ีส่งเสริมและสนับสนุน “งานเขียนสีเขียว” รางวัลเดียว 
ในประเทศไทย รางวัลเดียวในอาเซียนและรางวัลเดียวในโลก  
ถือได้ว่าวิสัยทัศน์ของการให้ความสำาคัญกับ “การปลูกป่า 
ในใจคน” นั้นเป็นปณิธานที่เด่นชัดของสถาบันลูกโลกสีเขียว 
มาตั้งแต่ต้น

รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียนมีจุดมุ่งหมาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนงานเขียนทุกประเภทที่สร้างสรรค์เพื่อ 
สร้างส�านึกสีเขียวหรือส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยวิธีการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” เพื่อนิเวศส�านึกที่ยั่งยืน

ในทศวรรษแรก รางวลันีเ้ป็นเพียงต้นกล้า แต่ในทศวรรษ
ท่ีสอง ต้นกล้านั้นได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่เริ่มแผ่กิ่งก้านสาขา 
ชุมชนนักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียวกว่าร้อยชีวิตจึงขยายไปใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ 

นกัเขยีนรางวลัลกูโลกสเีขยีวมต้ัีงแต่มอือาชพีทีไ่ด้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งศิลปินแห่งชาติ พิบูลศักดิ์ ละครพล  
ผู ้เขียน “ริมฝั ่งแม่น�้าหัวใจสลาย” (2556) นักเขียนซีไรต์  

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ผู้เขียน “แมวผู้มองเห็นก�าแพงเป็นสะพาน” 
(2555) กวีที่มีชื่อเสียง เช่น ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร ผู้เขียน “ริมฝั่ง 
แม่น�้ายม” (2555) และโขงรัก ค�าไพโรจน์ ผู้เขียน “เพลงแม่น�้า”  
(2560 - 2561) นกัเขียนรุ่นใหม่ เช่น วฐุศิานติ ์จนัทร์วบิลู เจ้าของ 
นวนิยายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในลุ่มน�้าโขง “สายน�้าและ 
ชายชรา เรือ่งเล่าจากคอนผหีลง” (2554) และ “การกลบัมาของ 
นกนางนวล” (2555) คิว้ต�า่ (อนชุติ ค�าน้อย) ผูเ้ขยีน “สขุชนบท” 
(2558) นอกจากนี้ยังมีนักเขียนสารคดีและเยาวชนจาก 
ทกุภมูภิาคทีเ่ขียนเรียงความบอกเล่าประสบการณ์ตรงเกีย่วกบั 
วิถี ชีวิตที่ มีความผูกพันดิน น�้า ป่าที่ มีความหลากหลาย 
แตกต่างอย่างน่าสนใจ

ในทศวรรษที่สอง วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องมี 
รูปแบบหลากหลายมากขึ้น ทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 
ซึ่งมีทั้งนวนิยาย บทกวี และวรรณกรรมส�าหรับเยาวชน  
ส่วนด้านเนื้อหามีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการ 
ดังนี้ 

ประการแรกจากงานวิจัยสู่สารคดี

งานเขียนประเภทสารคดีหลายเรื่องเป็นการแปรรูป 
งานวิจัยเป็นงานเขียนที่อ่านง่ายและสนุก เช่น ซีอีโอท้องทุ่ง 
ของ ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ และคณะ (2552) แปลงมาจาก
งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการ 
เปลี่ยนผ่านวิถีการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรยั่งยืน” เพื่อน�าเสนอ

1 รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  

(รางวัลซีไรต์) และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่
ทศวรรษที่สอง
ของวรรณกรรม 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร1
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การหันเหของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีมาเป็นการ “ลด  
ละ เลิก” การใช้สารเคมีเพื่อสุขภาวะและเกษตรยั่งยืน  

สารคดเีรือ่ง “โลกลบัตา ปลกุป่าแพมแพลม” ของ มนตรา  
เลี่ยวเส็ง และคณะ (2557) ซึ่งแปลงงานวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เพื่ อส ่ ง เสริมการท ่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศในพื้นที่ ชายขอบ 
จ.แม่ฮ่องสอน เรื่องราวของวิถีชีวิต มิติทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในการรักษาป่าต้นน�้าของชนเผ่าปกาเกอะญอ

ผลงานเรื่อง “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” (2559) น�าผลงาน
วิจัยซึ่งเป็นโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
รุ่งอรุณ ซ่ึงท�าวิจัยที่ชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
แล้วน�ามาเรียบเรียงให้ง่ายและน่าอ่านเพ่ือน�าเสนอสุขภาวะ 
ที่สมบูรณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ

สารคดีที่แปรมาจากงานวิจัย มีเนื้อหาที่เป็นข้อสรุป 
จากงานศึกษาทางวิชาการเฉพาะพื้นที่ มีความน่าเช่ือถือ  
ในขณะเดียวกันก็อ่านง่ายและชวนติดตาม จึงเป็นงานเขียน 
ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงนิเวศที่น่าสนใจ

ประการท่ีสอง เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

น�าเสนอความเปลีย่นแปลงในพ้ืนทีห่ลากหลายทีผู่เ้ขยีน
ประสบด้วยตนเองพร้อมทั้งความพยายามของผู้คนและชุมชน
ในการต่อสูก้บัภาวะวกิฤติดังกล่าว งานเขยีนแนวนีม้ทีัง้รปูแบบ 
สารคดี เช่น “ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย” ของ พิบูลศักดิ์ ละครพล 
(2556) “นกัล่าแห่งท่าลงิลม” ของ ผศ. ดร.พิทกัษ์ ศริิวงศ์ (2553) 
ที่น�าเสนองานวิจัยในรูปสารคดี น�าเสนอชุมชนเหนือเขื่อน 
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่ช่วยกันฟื้นฟูสภาพทรัพยากรที่ก�าลัง
เสื่อมโทรมจนกลายมาเป็นชุมชนต้นแบบของกรมประมง

ประการท่ีสาม งานเขียนจากชุมชนสังคมเมืองที่ดูจะ 
ห่างไกลจากธรรมชาติ 

งานเขียนหลายเรื่องน�าเสนอความพยายามของคน 
ในเมืองที่คิดค้นวิถีชีวิตทางเลือกเพ่ือจะได้ใกล้ชิดธรรมชาต ิ
ท่ามกลางสังคมเมือง งานเขียนกลุ่มนี้จึงน่าสนใจด้วยความ 
แปลกใหม่ น�าเสนอความคดิรเิริม่ ให้แง่คดิ และสร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้ผู้อ่าน เช่น “ข้าวปลูกมนุษย์” ของ สุชาดา ลิมปนาทไพศาล  
(2556) ซึ่งผู ้เขียนพยายามปลูกข้าวในเมือง ขณะเดียวกัน 
ข้าวก็ได้ปลูกวิธีคิดของเธอ สารคดีเรื่อง “บ้านนี้ D.I.Y. (Do IT 
Yourself) ชีวิตบูรณาการของคนเมืองยุคใหม่” ของ รุ่งทิพย ์
และเดชรัต สุขก�าเนิด (2556) น�าเสนอการบ่มเพาะส�านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในครอบครัวสังคมเมือง

ประการสุดท้าย งานเขียนที่น�าเสนอนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน น�้า ป่า และสิ่งแวดล้อม

โดยน�าเสนอความพยายามของชมุชนในการเปลีย่นวกิฤต ิ
ให้เป็นโอกาส พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ ์
จนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เช่น 
สารคดี “Green Life, Green Community ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ 
ในชุมชนเล็ก ๆ ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง” ของ ภัทรพร อภิชิต  
(2555) “สันติในความขัดแย้ง” ของ อัญชลี มณีโรจน์ (2555)  
เป็น “สารคดีเชิงนิยาย” ที่ถอดบทเรียนการแก้ไขความขัดแย้ง 
ในการจดัการทรพัยากรอย่างสนัตใินพืน้ทีช่มุชนลุ่มน�า้แม่เตีย๊ะ- 
แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ โดยน�าสถานการณ์ไปเปรยีบเทยีบ 
กับทฤษฎีว่าด้วยการแก้ไขความขัดแย้งทั้งของตะวันออก
และตะวันตก รวมทั้งส�ารวจภูมินิเวศวัฒนธรรม เพื่อสร้าง 
กลไก 4 ชั้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้ข้อสรุปเป็น 
นวัตกรรมในรูปโมเดลในการแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ

งานเขยีนรางวลัลกูโลกสเีขยีวในรอบทศวรรษทีส่อง 
จึงมีความเข้มข้นด้วยคุณภาพของเนื้อหาที่น�าเสนอด้วย
กลวธิทีางวรรณศลิป์ทีห่ลากหลายและเข้มแขง็ด้วยจ�านวน
นักเขียนหัวใจสีเขียวหลากหลายรุ่นจากหลากหลายพื้นที่ 
ของประเทศไทย

ประการสุดท้าย งานเขียนที่น�าเสนอนวัตกรรมในการ
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พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม 

หน่วยงานพัฒนาต้นน้ำาทุ่งจ๊อ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2519

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้

ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม ้
ด้วยตนเอง 
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“ปลูกป่าในใจคน” กระบวนทัศน์ “นิเวศสำานึก”
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นิเวศส�านึกคือรากฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�าคัญกับ “การปลูกต้นไม้ในใจ” 
หรือการปลูกจิตส�านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
จิตส�านึกร่วมกันหรือนิเวศส�านึก (Ecological Conscience) 
อันจะเป็นแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนส�าคัญที่จะท�าให้
การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นไปอย่างสัมฤทธิผลและยั่งยืน

“ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึงประการแรกต้องเข้าใจ
ว่าเราปลูกต้นไม้ท�าไม ต้องให้เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์ 
คืออะไร จ�าเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สอง ปลูกต้นไม้ 
เป ็นการปลูกจิตส�านึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรา”

ทฤษฎีการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก: ธรรมชาติสามารถ

เยียวยาตัวเอง

หากมนุษย์ไม่ไปรุกรานท�าลายธรรมชาติ เช่น การ 
ตัดไม้ท�าลายป่า ธรรมชาติก็สามารถเยียวยาตนเอง แนว 
พระราชด�าริเกี่ยวกับการปลูกป่าจึงเป็นวิธีการที่เรียบง่ายและ 
ประหยัด การใช้หลักการกฎธรรมชาติในการฟื้นฟูป่า (Natural  
Reforestation) โดยอาศัยระยะวงจรป่าไม้และการทดแทน
ธรรมชาติ ดังนี้

ปล่อย ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งป่าไว้ตรงนั้น  
ไม่ต้องไปท�าอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ 
โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว

ปละ ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท�าอะไร 
เพราะต่อไปจะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น 
ต้นไม้ใหญ่ได้

ประคับประคอง ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้  
เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น

ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร มีแนวพระราชด�าริในการอนุรักษ์ป่าและ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซ่ึงทรงเน้นความสัมพันธ์ของคน 
และชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน หัวใจหลักของ 
ศาสตร์พระราชาแขนงนี้ประกอบด้วย 3 ด้านคือ การอนุรักษ ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพป่า และการพัฒนาเพ่ือให ้
ชุมชนอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน 

มรรควิธีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อคืนธรรมชาติโดย
ปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง คือ ปลูกไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน 
ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ 
ซ่ึงสามารถรองรับการชลประทาน การซับน�้า และประโยชน์ 
อย่างที่ 4 คือ การอนุรักษ์ดินและน�้า

แนวพระราชด�าริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และน�้าซึ่ง 
พัฒนามาเป็นทฤษฎีที่ปฏิบัติได้ผลจริงหลากหลายทฤษฎี 
ทัง้ป่าบนพืน้ทีส่งู ป่าชายเลน ป่าพรุ ฯลฯ ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย 
ดังมีประจักษ์พยานเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ปณิธานของรางวัลลูกโลกสีเขียวคือการมุ ่งสืบสาน 
แนวพระราชด�ารด้ิานการอนรุกัษ์ธรรมชาตทิีแ่สดงความผกูพนั 
ของคน ดิน น�้า ป่า ที่ด�าเนินงานสืบเนื่องมาตลอด 2 ทศวรรษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “ปลูกป่าในใจ” ของผู้คน ด้วยการมอบ
รางวัลเชิดชูชุมชนและบุคคลที่อนุรักษ์ดิน น�้า ป่า ให้ก�าลังใจ 
กลุ ่มเยาวชนที่ก�าลังปลูกป่าในใจของตน การสนับสนุน 
งานเขียนที่ปลูก “ต้นไม้ในใจ” ผู้อ่าน และความเรียงเยาวชน 
ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ของเยาวชนที่ก�าลังปลูกต้นกล้า 
ในใจของตน ด้วยมุ่งหวังว่าการร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริม 
การ “ปลูกต้นไม้ในใจ” ให้หยั่งรากลึกและขยายแพร่พันธุ ์
ไปจากรุ่นสู่รุ่น อันจะน�าไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน
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“อาณาจักรขยะหรรษา”
โดย น.ส.พิณประภา ขันธวุธ 
124 หมู่ที่ 1 บ้านดินดำา ต.เกิ้ง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม  
44000

“ซีอีโอท้องทุ่ง” 
โดย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
เขียนและรวบรวมข้อมูล โดย ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ,
พุทธิณา นันทะวรการ, รุ่งทิพย์ สุขกำาเนิด 
และธัญญาภรณ์ สุรภักดี 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 87/495 หมู่บ้านภัสสรรัตนาธิเบศร์  
ซ.31 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110

นิทานชุด “อาณาจักรขยะหรรษา” ประกอบด้วยนิทาน
สั้น ๆ จ�านวน 16 เรื่อง ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงาน
กู้วิกฤติโลกร้อน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักษ์โลกด้วยวิธี 
ง่าย  ๆ  ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันผ่านการเคลื่อนไหว 
ของตวัละครในนทิาน เพ่ือความสนกุเพลดิเพลนิและชีใ้ห้เหน็ว่า 
ทุกชีวิตมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกใบนี้

“ซีอีโอท้องทุ ่ง” เป็นหนังสือแนวสารคดีก่ึงไดอาร่ีที่
แปลงมาจากรายงานการวิจัยเร่ือง “การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพของการเปลี่ยนผ่านวิถีการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตร
ยั่งยืน” ที่สะท้อนเร่ืองราวของเหล่าเกษตรกรนักสู้ที่พยายามดึง
ตัวเองให้หลุดพ้นจากวงจรเกษตรเคมีไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย

ยั่งยืน” ที่สะท้อนเร่ืองราวของเหล่าเกษตรกรนักสู้ที่พยายามดึง
ตัวเองให้หลุดพ้นจากวงจรเกษตรเคมีไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
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“ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม” 
โดย นางรวิวาร โฉมเฉลา
447 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ 50170

“หิ่งห้อยปีกบาง กับการเดินทางของน�้าใส”
โดย น.ส.อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์
800/152 หมู่บ้านธนะสิน 9 ซ.1/1 (นวมินทร์ 86) 
ถ.นวมินทร์ 86 แขวงบึงกุม่ เขตคลองกุม่ กรุงเทพฯ 10230

การรวมกลุ ่มของเกษตรกรบ ้านดอยช ้าง ต.วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเดิมท�าการเกษตรเหมือนเกษตรกร 
พื้นราบ และประสบกับภาวะหนี้สินขายพืชผลไม่ได้ราคา  
พวกเขารวมกลุ่มกันหาทางแก้ปัญหาและใช้ “กาแฟ” เป็น 
ทางออก การปลูกกาแฟท�าให้เกิดการพัฒนาต่อยอด กระทั่ง 
ได้กาแฟเกรดเอ คุณภาพระดับโลก และได้ประชาสังคมที ่
เข้มแข็ง

ครอบครัวของ “น�้าใส” และ “ออมสิน” เป็นชนชั้นกลาง
ในเมืองกรุง ช่วงปิดเทอมครั้งหนึ่ง พ่อกับแม่พาน�้าใสและ
ออมสินไปพักโฮมสเตย์ของเพื่อนที่อัมพวา เรื่องราวสนุกสนาน
ก็เกิดขึ้น เมื่อน�้าใสได้รู้จักเพื่อนใหม่ “ใบไผ่” ลูกชายเจ้าของ
โฮมสเตย์ ผู้ท�าหน้าที่ไกด์ยุวชน พาไปสัมผัสหิ่งห้อยและชีวิต
เรียบง่ายที่สุขใจ

รางวัลชมเชย
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สารคดี “นักล่าแห่งท่าลิงลม” 
โดย ผศ. ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.สามพระยา  
อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 76120

สารคดี “ลมหายใจของ
แผ่นดิน” 
โดย นายสิทธิเดช กนกแก้ว
20/84 บ้านวรารักษ์ ซ.3 
ถ.เลียบคลองสอง 27  
แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

นวนิยาย “ดินแดนซาเลา” 
โดย นายวิภู ชัยฤทธิ์
25 หมู่ท่ี 9 ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย 
ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 93110

สารคดีเชิงวิชาการเกี่ยวกับชีวิต
ของผู้คนในชุมชน 7 หมู่บ้าน ที่อาศัย
อยู ่รอบอ่างเก็บน�้าขนาด 31,000 ไร่ 
เหนือเขื่อนแก่งกระจาน “นักล่าแห่ง 
ท ่ า ลิ ง ล ม ”  เ ป ็ น สั ญ ลั ก ษ ณ ์ ที่ สื่ อ 
ความหมายถึงผู ้ ใช ้ทรัพยากรแบบ
ยังชีพ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นชาวบ้าน 
ส่วนหนึ่งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์
ร่วมกันฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับ 
รางวัล “ชุมชนประมงต้นแบบ” จาก
กรมประมง

กวนีพินธ์จ�านวน 45 บททีเ่กีย่วกบั 
งานอนุรักษ์ด้านต่าง  ๆ  และการใช้ชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และในฐาน 
ที่ผู ้เขียนเป็นครู ร้อยกรองหลาย  ๆ  บท 
จึงเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็ก  ๆ 
เข้าใจธรรมชาติ เคารพและให้เกียรติ
ชีวิตอื่น ๆ เช่นเดียวกับมนุษย์

เด็ก ๆ เล็ก ๆ หัวหยิก ตาโต ตัวด�า  
และไม่นุ ่งผ้า ไฮเปอร์สุด  ๆ  ครูเผลอ 
เม่ือไรข้ึนไปห้อยเถาวัลย์เล่นบนยอดไม้  
สอนอะไรไม่จ�า เพราะฟังภาษาไทย
ไม่ออก ดังนั้น ขณะสอนภาษาไทย 
ให้เด็ก  ๆ  ผมจึงต้องเรียนภาษา “เงาะ” 
ไปด้วย เร่ืองราวของอาจารย์เงาะที่ 
อยู ่กับเงาะหลากเพศหลายวัยในป่า 
เทือกเขาบรรทัด เรียนรู ้ชีวิตชาวเงาะ 
และปรัชญาการมองโลกที่คนในเมือง 
ต้องน้อมค�านับ

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย
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“เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน” 
โดย นายคารม ธรรมชยาธร
67/33 หมูท่ี ่1 บ้านมณคีราม ซ.มณคีราม 1 ถ.ขวาง  
ต.ฉลอง อ.เมอืงฯ จ.ภเูกต็ 83130

“สายน�้าและชายชรา เรื่องเล่าจากคอนผีหลง”
โดย นายวฐุศิานติ ์จนัทร์วบูิล
37 ถ.ณรงค์วถิ ีต.อทัุยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อทัุยธาน ี61000

เรื่องของ “อามิง” เด็กน้อยผิวเข้มร่างก�าย�า ลูกทะเล 
ที่ผู ้ใหญ่ปรามาสว่าเป็นเด็กเกเร กลับเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่ 
กลายเป็นแกนน�าชุมชน โดยมีจุดเปลี่ยนเมื่อคร้ังที่กลุ่มอนุรักษ์ 
จับเรืออวนประมงของครอบครัวเขาส่งต�ารวจ และยึดอวนรุน  
อามงิช�าระแค้นด้วยการรวบรวมขบวนการเดก็ ปลกูป่าชายเลน 
แข่งกับกลุ่มอนุรักษ์ ท�าไปท�ามา เด็ก ๆ ปลูกป่าชายเลนได้ถึง  
300 ไร่

นวนิยายที่มีฉากหลังเป็นแม่น�้าโขงใน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย เรื่องราวของผู ้คนที่ใช้ชีวิตผูกพันกับแม่น�้าโขง  
หนึ่งในตัวละครได้แรงบันดาลใจมาจาก “ลุงเสาร์ ระวังศรี” 
พรานหาปลาในแม่น�้าที่เข้าสู ่วัยชรา เนื้อเรื่องแทรกวิธีคิด 
จิตวิญญาณ ความเชื่อ และความเข้าใจของผู ้คน รวมถึง
ภูมิปัญญาของคนหาปลาแห่งลุ่มน�้าโขง

รางวัลดีเด่น

“อาถรรพณ์ทะเลใต้” 
โดย นายวินัย เพชรอุไร
24 ซ.ประชากิจ ถ.ปากนำ้า ต.สะบารัง อ.เมืองฯ  
จ.ปัตตานี 94000

รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย

“เพียงผีเสื้อกระหยับปีก” 
โดย นายปริญญา สามารถ
13/3 หมู่ที่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองฯ  
จ.เชียงใหม่ 50200

กวนีพินธ์ชดุทีเ่ป็นงานทดลองทีน่�าเสนอแนวการเขยีนใหม่ 
หลายรูปแบบ ทั้งกลอนแปด เรื่องสั้น บทกวีที่ใช้แนวคิด ไฮกุ  
ร้อยกรองทีถ่่ายทอดเหมอืนก�าลงัวาดภาพแนวอมิเพรสชนันสิม์ 
เนื้อหาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เช่น “เพียงผีเสื้อกระหยับปีก” บทกว ี
ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพของชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์ที่มี 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

15 ค�่าคืนหนึ่ง “ธวัช” กลายร่างเป็นแมนตาเรย์ หรือ
กระเบนราหู แหวกว่ายออกสู ่ทะเลใหญ่ ไม่มีใครเห็นเขา 
อีกเลย จนกระทั่งในงานประเพณีตกปลาของหมู่บ้าน นวนิยาย 
ที่ความสนุกครบเครื่อง เรื่องราวการผจญภัยกลางทะเล  
การใช้ชีวิตในสวนสมรมแบบปักษ์ใต้ ประเพณีของชาวมุสลิม  
และสารพัดความรู้ด้านระบบนิเวศวิทยาในท้องทะเล

และชายชรา เรื่องเล่าจากคอนผีหลง”
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เรือ่งสัน้ “แมวผูม้องเหน็ก�าแพง
เป็นสะพาน” 
โดย นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 
(กวีซีไรต์ 2547)
205/41 ซ.66 ถ.สุขาภิบาล 5  
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
10220

กวนิีพนธ์ “รมิฝ่ังแม่น�า้ยม” 
โดย “ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร”
นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
188/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไคร้  
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50210

สารคดี “Green Life, Green  
Community ปฏิบัติการ 
ยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็ก ๆ  
ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง” 
โดย น.ส.ภัทรพร อภิชิต
280/3 ซ.รัชดาภิเษก 32  
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900วรรณกรรมเยาวชนจ�านวน 49 บท 

ที่ใช้กลวิธีร้อยกรองในร้อยแก้ว สะท้อน
การใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ  
โดยการมองโลกผ่านสายตาของ “ลกูยาง” 
เจ้าเหมียวหนุ ่มที่เริ่มต้นเรื่องราวการ
ผจญภัยในคืนฟ้าโหมพายุ ระหกระเหิน 
จากบ้านสวนของกว ีทุง่หญ้า โรงงาน ฯลฯ 
พานพบทุกข์ - สุขที่เป็นสัจธรรมชีวิต

บทกวีที่สะท้อนการขับเคล่ือน
ของชาวบ้าน ต.สะเอียบ จ.แพร่ ที่
คัดค้านการสร้างแก่งเสือเต ้น ด ้วย
เหตผุลว่า ในช่วง 40 ปีทีผ่่านมา นโยบาย
สร้างเขื่อนของรัฐท�าให้ชาวบ้านได้รับ 
ผลกระทบ ไม่เคยมชีวีติทีด่ข้ึีนเหมอืนกบั 
ที่สัญญาไว้ก่อนหน้า เนื้อหาสะท้อน 
ให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติ  
ชวีติผูค้นและสตัว์ทีต้่องอาศยัป่าและน�า้

สารคดีเชิงท่องเที่ยวที่นอกจาก
น�าเสนอความงดงามของธรรมชาติ ยัง
จับประเด็นเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ โดยเฉพาะด้านที่สร้างชุมชน
เข้มแข็ง ท�าให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง จึง
เรียกได้ว่าเป็น “ปฏิบัติการ” โดยเลือก 
กรณีศึกษา 9 ชุมชน ที่โด่งดังในด้าน 
การพ่ึงพาตนเอง น�าเสนอทั้งเสน่ห ์ 
และความเข้มแข็ง วิถีเกษตรอินทรีย์  
การแปรรูป จนถงึจดัจ�าหน่ายด้วยตวัเอง
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นทิานเยาวชน “ต้นไม้วเิศษ”
โดย น.ส.ในดวงตา ปทุมสูติ (เรื่อง) 
และนายภูมิไฑ ปทุมสูติ (ภาพ)
35 หมู่ที่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี 71170

สารคดีเชิงนิยาย “สันติในความ
ขัดแย้ง บทเรียนการแก้ไข 
ความขัดแย้งในการจัดการ 
ทรัพยากรอย่างสันติ”
โดย น.ส.อัญชลี มณีโรจน์ 
230 หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ 
อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50200

นทิานเยาวชน “ต้นไม้ใหญ่ใหญ่
ในเมอืงเล็กเล็ก” 
โดย น.ส.ไพเราะ มากเจริญ (เรื่อง) 
และ น.ส.วิพรรณ สุขสบาย (ภาพ)
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำากัด,  
สำานักพิมพ์พาส แอท คิดส์
248 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

งานเขียนแบบ “กลอนหัวเดียว”  
ที่ใช้ภาษาจดจ�าง่าย เหมาะกับเด็กเล็ก 
ใช้สัตว ์ป่าเป็นตัวเดินเรื่องและเป็น 
สัญลักษณ์ของการอยู ่อย่างพอเพียง  
กบัภารกจิในการดูแลรกัษาป่า งานปลกู 
ต้นไม้ลงดิน...ไม่ยาก แต่การปลูกต้นไม ้
ในใจคนทั้งยากและใช้เวลา “ต้นไม้ 
วิเศษ” ท�าหน้าที่เป็นปุ๋ยเพื่อการปลูก 
ต้นไม้ในใจเด็ก

การพลิกวิธีเขียนกรณีศึกษาที ่
ถอดบทเรียนในชุมชนลุ่มน�้าแม่เตี๊ยะ- 
แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ใช  ้
กลวิธีการเขียนที่อ่านสนุกด้วยการสร้าง 
ตัวละคร “นายสันติ ณ ทุ่งขัดแย้ง” ที่ 
เจ้านายมีค�าสั่งให้ไป “ถอดสมการ” ใน 
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยน�าสถานการณ์มา 
เทียบเคียงกับต�าราของเหล่ากูรูทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ

นทิานภาพส�าหรับเด็กวัย 7 - 15 ปี  
ส่ือด ้วยภาพประกอบ เนื้อเรื่องสั้น
กระชับ เล่นค�าเล็ก  ๆ  กับใหญ่  ๆ  เพื่อ
เรียกความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการจ�า  
เช่น ในเมืองเล็กเล็ก มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่  
มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ ในเมืองใหญ่ใหญ่  
ไม ่ มีต ้นไม ้ใหญ่ใหญ่ มีความสุขที่ 
เจือจาง...
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บทความรวมเล่ม “บ้านนี้ D.I.Y. 
(Do IT Yourself) ชีวิตบูรณาการ 
ของคนเมืองยุคใหม่”
นางรุ่งทิพย์ และนายเดชรัต สุขกำาเนิด
11/4 ซ.ดวงทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

สารคดี “ข้าวปลูกมนุษย์” 
โดย “สุชาดา ลิมป์” น.ส.สุชาดา ลิมปนาทไพศาล
12 ซ. 39/1 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย 
อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000

บ้าน...ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่ยังเป็นสถานที่
บ่มเพาะความรู้สึกในบ้านหลังนี้ พ่อแม่ที่ซุกซนและช่างคิด 
ชักชวนลูก  ๆ  ทั้งลูกตัวเองและลูกเพื่อน  ๆ  มาท�ากิจกรรมทั้ง 
ในและนอกบ้านอย่างสนุกสนาน บางครั้งก็ต้องเอาจริง เพราะ 
หมายถึง “ความเป็นความตาย” ของปลาในสระ ของต้นไม้
หลายต้น ของปูม้าในทะเล ฯลฯ ความสนุกและความรู้เกิดขึ้น
ท่ี “บ้านต้นคิดทิพย์ธรรม”

ปลูกข้าวในบ้าน ใครเห็นก็ว่าบ้า แม้แต่คนชายคา
เดียวกันยังไม่อยากเชื่อ เมื่อครอบครัวและเพื่อนพ้องป่วยการ 
จะขวางคนร้ัน จึงปล่อยให้ท�าจะได้หายอยาก พันธุ ์ข้าวที ่
เอามาทดลองปลูกพันธุ์อะไร อย่าถาม นอกจากข้าวเปลือก  
ข้าวดิบ ข้าวสุก ข้าวสวย ข้าวเหนียว และข้าวต้มแล้ว ไม่เคย 
แน่ใจเลยว่าในโลกนี้มีชื่อเรียกข้าวอย่างอื่นอีกไหม

รางวัลดีเด่น

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ง า น เ ขี ย น  ปี  2 5 5 6
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สารคดี “ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย” 
โดย “พิบูลศักดิ์ ละครพล” นายพิบูลศักดิ์ ละครพล
174 หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

สารคด ี“บุกรงัโจน” 
โดย น.ส.สุดใจ ข่าขันมณี 
60/433 หมู่บ้านเปรมฤทัย ซ.5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรปราการ 10270

บงึบวั...เวียงเก่าโบราณ ต�านานหนองเลง็ทราย กลายเป็น 
สวนสาธารณะร้างและเป็นสนามแข่งรถวิบากบ้างบางคร้ัง 
เพื่อยังประโยชน์สมอ้าง เช่นเดียวกับอ่างเลี้ยงปลา ที่กลาย
มาเป็นสนามแข่งเรือประเพณี (ที่ไม่เคยมีที่บ้านตัวเอง) ป่า
อุดมสมบูรณ์บนเทือกดอยหลวงเหลือแต่ตอ ก่อนจะกันเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติ และแม่น�้าใจที่เคยด�าผุดด�าว่ายแต่เด็ก 
ถูกท�าเขื่อนกั้นสองตลิ่ง

ใคร ๆ ก็รู้จัก “โจน จันได” รังโจนเป็นบ้านดิน ในบ้านโจน
มีพืชผัก มีแปลงเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นเมือง แต่ใครจะรู้จักรัง (ใจ) 
ของโจนจริง  ๆ  โจนไม่ได้บอกให้ใครสนใจ แต่บอกว่า “อะไร 
กต็าม ถ้ามนัยาก มนักลุม้ มนัอดึอดั แสดงว่ามนัผดิ ต้องคดิใหม่  
เปลี่ยนใหม่ อย่างน้อยก็ความคิดแหละผิด มันถึงยาก ไม่งั้น
มันจะไม่ยาก”

รางวัลชมเชย
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นวนิยาย “ปฏิบติัการเล็ก  ๆ อนัย่ิงใหญ่ของ ก.ไผ่และใบตอง เพือ่ส่ิงแวดล้อม”
โดย “ธวัช บางสุด” นายธวัชชัย ใจแสน
องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

กวีนิพนธ์ “ค�าข้าวของพ่อ” 
โดย “สุขุมพจน์ คำาสุขุม” นายสุขุม คำาภูอ่อน
89 หมู่ที่ 2 บ้านกุดเป่ง ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44000

น�าเสนอวิถีชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านตัวละครหลักสองพี่น้องคือ “กอไผ่” กับ “ใบตอง” 
เมื่อกอไผ่ยังเด็ก เราได้เห็นภาพชีวิตท้องนา เม่ือโตข้ึนไปอยู่กับตายายที่บ้านริมทะเล ก็เรียนรู้เรื่อง 
ท้องทะเลและป่าชายเลน เมื่อเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ก็สัมผัสชีวิตอีสานจากการลงไปท�า
กิจกรรม และก่อนเรียนจบก็เติมประสบการณ์ออกค่ายในหมู่บ้านปกาเกอะญอที่ภาคเหนือ

พ่ออบรมลูก  ๆ  ทุกครั้งที่กินข้าวร่วมวง พวกเราแอบนินทาและแหยงที่จะกินข้าวร่วมวง 
กับพ่อ แต่ใครจะกล้าขัดขืน พ่อต้องเรียกลูกทุกคนมาร่วมวงจนได้ วันนี้พ่อจากไปแล้ว ถ้าพ่อยังอยู่ 
คงได้มีโอกาสป้อนข้าวพ่อในวัย 93 ปีแน่นอน ค�าพ่อเตือนย�้าทุกค�าข้าว บอกกล่าว ถูก  - ผิด  
สนิทสนม ข้าว - น�้า - ค�า ครบ พ่ออบรม ‘โง่งมก้าวย่างไปอย่างไร’

รางวัลชมเชย

สารคดี “โลกลับตา ปลุกป่าแพมแพลม” 
โดย ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง : 89/5 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ ซ.ช่างอากาศอุทิศ 5 แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
น.ส.ศุภสิริ มุตตามระ : 16/87 ซ.วิภาวดีรังสิต 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
นายเตชา จริตควร : 20/185 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 20130

วรรณกรรมเยาวชน “เดก็ชายจากดาวองัคาร”
โดย นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ (เรื่องและภาพประกอบ)
345/9 - 10 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ จ.สกลนคร 47000

หนังสือที่เกิดจากการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชายขอบ จ.แม่ฮ่องสอน น�าเสนอ
เรื่องราวของหมู่บ้านแพม ชุมชนปกาเกอะญอที่เต็มไปด้วย “โลกลับตา” ที่ก�าลังฟื้นป่าต้นน�้าด้วย
สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มองไม่เห็น ความเชื่อที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ และผีซึ่งคุ้มครองธรรมชาติ

เด็กชายจากดาวอังคารเดินทางมาสัมผัสโลกใบน้อยของพวกเราด้วยความจงใจกึ่งการ 
ผลักไสของพ่อผู ้มีความหวัง เขาเดินทางมาจากอีกขอบฟากฟ้าของอีกหลากหลายดวงดาว  
วันนี้ดาวดวงแดงของเขาไม่หลงเหลืออะไรเลย ที่โลกใบนี้ “อังคาร” ได้รู้จักน�้าตา รู้จักต้นไม้ ดอกไม้  
สายน�้า ดิน น�้า ป่า ผู้คนผู้ใจดี ไมตรีจิต ความเอื้ออาทร เจ้าป่าและสัตว์ผู้ต�่าต้อย

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ง า น เ ขี ย น  ปี  2 5 5 7
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สารคดี “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข”
โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนรุ่งอรุณ ซ.อนามัยงามเจริญ 25 (พระราม 2  
ซ. 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ครูผู้ดูแลโครงการ : ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

บทความ “สุขชนบท” 
โดย “คิ้วตำ่า” นายอนุชิต คำาน้อย

“โอม่ือโชเปอ” คือภาษาปกาเกอะญอ แปลว่า “อยูด่มีสีขุ” 
ซ่ึงเป็นค�าที่ชาวปกาเกอะญอในหมู ่บ้านใช้ส�าหรับทักทาย 
และอวยพรกัน โดยคณะผู้จัดท�าเลือกใช้ค�านี้เป็นชื่อหนังสือ
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหนังสือ ที่มุ ่ง 
น�าเสนอสขุภาวะอนัอดุมสมบรูณ์ของหมูบ้่านปกาเกอะญอแห่งนี้ 
ในทุกด้าน ทั้งสุขภาวะทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญา

“ทุกคร้ังที่ฉันเหนื่อยล้าจากอะไรต่าง  ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือ 
การเดินทางไปหมอชิตแล้วตีตั๋วกลับบ้านนอก บ้านเกิดของ 
ฉันเอง เพื่อกลับไปเติมพลังใจจากสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว แม่น�้า  
ท้องฟ้า ภูเขา และคนที่ฉันรัก ที่ที่ทุกสิ่งสอนฉันได้เสมอ” 
“สุขชนบท” เล่าเรื่องบ้านเกิดในชนบทผ่านมุมมอง ผ่าน 
ธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิตที่เติบโตมา ออกมาเป็นลายเส้นและ 
บทความที่เป็นภาษาความสุขของผู้เขียน

รางวัลดีเด่น
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งานเขียน

วรรณกรรมเยาวชน “ลกูชาวนา” 
โดย นายเชาวลิต ขันคำา
99/42 หมู่บ้านอัจฉรา 3  
ถ.ฉะเชิงเทรา-บางนำ้าเปรี้ยว  
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา 
24000

นวนยิาย “การกลับมาของ 
นกนางนวล” 
โดย นายวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
37 ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ 
จ.อุทัยธานี 61000

บทความ “ปฏญิญาเมอืงน่าน 
ปฏบัิตกิารถอนพษิข้าวโพด”
โดย น.ส.ชุติมา ซุ้นเจริญ

การเล่าเรื่องวิถีแห่งรากเหง้า
และความเป ็นตั วตนของชาวญ ้อ 
ชายแดนไทย  -  กัมพูชา ที่ท�ามาหากิน
ไปตามวิถีความพอเพียง ท่ามกลาง 
ฉากแห่งท้องทุ ่งนา ป่าไม้ ล�าคลอง  
บ น ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม อ บ อุ่น ข อ ง 
ครอบครัว  เป ็นการถ ่ายทอดด ้วย 
ความรัก ความภาคภูมิใจ และชื่นชม 
ในวิถีแห่งรากเหง้า เพื่อช่วยสะกิดใจ 
ให้เยาวชนและผู ้อ ่านได้ระลึกนึกถึง 
วิถีอันดีงามแห่งรากเหง้าของตนเอง

ปัญหาการรุกรานของมนุษย ์ 
ต่อธรรมชาติ มีความกลัว ความฝัน  
ความหวงั และความรัก สอดแทรกอยูใ่น 
ตัวละครของนวนิยายเรื่องนี้  “เจือง”  
มิ ได ้ เป ็นแค ่นกนางนวล แต ่ เป ็น 
ตัวละครหนึ่งเหมือนคนทั่วไป ซ่ึงไม่ได้ 
ฉายแค ่ภาพการ เดินทางและการ 
ผจญภัยของนกนางนวลตัวหนึ่งเท่านั้น 
หากมันยังพยายามค ้นลึกลงไปถึง 
จิตวิญญาณ ความฝัน และการแสวงหา 
อิสรภาพแห่งชีวิตอีกด้วย

การน�าเสนอสถานการณ์ในพื้นที่
ปลูกข ้าวโพดใน จ.น่าน และความ
พยายามอย่างหนักของสองหมู ่บ ้าน 
ที่ ต.โป่งค�า และ ต.ดงพญา ในการ 
เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต จากการ 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นเกษตร 
ผสมผสาน การดูแลป่ารักษาต้นน�้า 
จนประสบความส�าเร็จในการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน  
และการปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ  ์
ให้เกิดขึ้น

รางวัลชมเชย

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ง า น เ ขี ย น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9



    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ง า น เ ขี ย น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1 งานเขียน
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รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย

คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างยัง่ยนื ฉบบัส�าหรบัครู 
ชัน้มธัยมศกึษา
โดย โครงการผืนป่าบนกระดานดำา 
เรยีบเรยีงโดย นายครรชติ จปูระพทัธศรี
975/6 ซ.เทศบาล 5 ถ.แสงชูโต  
ต.ท่าวง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี71110

กวีนิพนธ์ “หมอยา  
ชื่อปลาหมอ”
โดย “ก่องแก้ว กวีวรรณ”  
นายอำานวย ชำานาญ
21 หมู่ที่ 6 ต.แกลง อ.เมืองฯ จ.ระยอง 
21160

กวีนิพนธ์ “เพลงแม่น�้า”
โดย “โขงรัก คำาไพโรจน์”  
นายไพโรจน์ อินทชัย
71 หมู่ที่ 13 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองฯ 
จ.หนองคาย 43000

“หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
ส่วนใหญ่จะน�าภาพตวัอย่างของสตัว์ป่า 
จากต่างประเทศมาสอนนักเรียน ท�าให้ 
เด็ก  ๆ  ไม ่เข ้าใจถึงความส�าคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพราะ 
รู ้ สึ กว ่ า เป ็น เรื่ อ งไกลตั ว . . . ”  นี่ คื อ 
แรงบันดาลใจของโครงการผืนป่าบน 
กระดานด�าและการจัดท�าหนังสือคู่มือฯ  
เล่มนี ้เพือ่เตมิความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
ท้องถิ่นกาญจนบุรี ให้ครูประยุกต์สอน
ได้อย่างเหมาะสม

กวีนิพนธ ์ที่ ผสมผสานฉันท ์ 
กาพย์ กลอน และข้อมูลวิชาการได้
อย่างลงตัว เรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าของ 
ความหลากหลาย “พื้นที่ชุ ่มน�้ าบึง 
ส�านักใหญ่” ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง  
เล ่าผ่านตัวละคร “ปู่ปลาหมอ และ 
หลานตัวน้อย” ที่แหวกว่ายน�้าใสส�ารวจ 
เรียนรู ้พืชอาหาร พืชที่ เป ็นยา แวะ 
เยี่ยมเยียนเพื่อนสรรพสัตว์ที่เผชิญหน้า 
กบัความเปลีย่นแปลงท่ีเข้ามาถงึบงึใหญ่ 
แห่งนี้

“เงียบยามไหล ไหวยามลึก” คือ
บทกวีเสมือนค�าน�าของ “เพลงแม่น�้า” 
ที่ผู้เขียนในฐานะลูกแม่น�้าโขง บอกเล่า
ความคิด ประสบการณ์ และเรื่องราว
ของแม่น�้า 4 สายในภาคอีสาน คือ โขง 
ชี มูล และสงคราม เร่ืองเล่าวิถีชีวิตผู้คน
สองฝั่งน�้าที่ผูกพันกับธรรมชาติ ต�านาน
ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนสะท้อน
ถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 
แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคต้นน�้า “เพลง 
ของพ่อ” ภาคกลางน�้า “เพลงบ้าน  
เพลงเมือง” และภาคปลายน�้า เป็นการ 
หวนกลับคืนบ้านเดิมผ่าน “เพลงแม่น�้า” 



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว272



273ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

รางวัลลูกโลกสีเขียว 

ประเภทความเรียงเยาวชน
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ความเรียง

ความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับในแง่มุม 
ต่าง ๆ ท�าให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ มีความตระหนัก 
ถึงการด�ารงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติรอบตัว ปลูกจิตส�านึก 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบอ้อม ๆ โดยไม่รู้ตัว 

การเขียนของเด็กในช่วงวัยต่าง  ๆ ค่อนข้างแตกต่างกัน
ออกไป ประเภทความเรียงเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ที่อาจ
เรียกว่า “ระดับเด็กเล็ก” ท่วงท�านองลีลาการเขียนส่วนใหญ ่
จะใช้ประสบการณ์ตรงทีพ่วกเขาได้พบเจอ จากการเดนิทางไป 

จากความเรียงเยาวชน
สู่เพชรเม็ดงามแห่งวรรณกรรมสีเขียว

รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร1

 “ความเรียงเยาวชน” เป็นประเภทผลงานหนึ่งของรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีโอกาสถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ได้จำาเพาะว่าต้องเป็นเรื่องป่า แต่ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็น 
เรื่องการจัดการขยะ การทำานา การเกษตร การออกค่ายส่ิงแวดล้อม เป็นต้น รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ระดับช่วงอายุ คือ ประเภท 
อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทอายุ 16 - 25 ปี

ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา หรือการใช้ชีวิตกับครอบครัวในชนบท 
มีความผูกพันใกล้ชิดกับปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ และเครือญาต ิ
ซึ่งต่างจากประสบการณ์ของเด็กที่อยู่ในกรุงเทพฯ 

การใช้ค�าและภาษาซือ่ใส ตรงไปตรงมา จนถงึไร้เดยีงสา 
ปราศจากการปรุงแต่ง เช่น 

“หนูอยากให้โลกนี้ เป ็นสีเขียวตลอดไป” โดย  
ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ รางวัลชมเชยประเภทอายุ 
ไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 18 ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 

1 รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  

(รางวัลซีไรต์) และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
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ในชีวิตประจ�าวัน แม้เป็นเรื่องราวธรรมดา ราบเรียบ แต่ด้วย 
สุ้มเสียงแบบเด็ก  ๆ  ผู้อ่านรับรู้ได้ทันทีถึงความบริสุทธ์ิ ใสซ่ือ  
และเป็นเสียงจากเยาวชนจริง ๆ 

บางปีเด็ก ๆ เขียนเกี่ยวกับการหาพืชพรรณธัญญาหาร
ที่ได้มาจากเก็บหาในป่าชุมชน ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาว่า
ป่าเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน เขาอาจจะได้ยิน 
ค�านี้จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่ แต่เด็ก ๆ ในเมืองใหญ่ไม่รู้จัก 
ประสบการณ์แบบนี้ เด็กเล็ก  ๆ  บางคนยังเขียนเรียงความ 
ไม่เป็น ก็ใช้การวาดภาพประกอบกับเรื่องราวที่เขียนมาด้วย  
เป็นความน่ารักอีกแบบที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ในการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจ

ผลงานความเรียงเยาวชนยังสะท้อนความเคล่ือนไหว
เรือ่งสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีต่่าง ๆ เช่น “พะยงูจ๋าอย่าร้องไห้” โดย 
ด.ญ.จริาภรณ์ งามแสง จ.ศรีสะเกษ รางวลัดีเด่น ประเภทอายุ 
15 ปี ครั้งที่ 14 บอกเล่าปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ผู้เขียน
สือ่สารได้ดเีพราะมาจากประสบการณ์ตรง คนอ่านเกดิอารมณ์
สะเทือนใจคล้อยตามไปด้วย 

ส่วนเยาวชนระดับโตขึ้นมา หรือประเภทอายุ 16 - 25 ปี 
นอกเหนอืจากประสบการณ์ส่วนตัว มกัจะมลีกัษณะการค้นคว้า 
และอ้างอิงข้อมูลจากบทความต่าง  ๆ  น�ามาเรียบเรียงใหม่ 
ตามความเข้าใจและภาษาของตนเอง งานเขยีนเหล่านีจ้ะมีความ 
น่าสนใจและมีเสน่ห์เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการประยุกต์ 

และเติมประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน ในการสร้างคุณค่า  
ความงาม หรือสุนทรียภาพใหม่  ๆ  ให้เกิดความกลมกล่อม 
ในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร แบบนี้เรียกว่ามี “ศาสตร์” ในการ 
เล่าเรื่อง 

ตรงกันข้ามหากผลงานชิ้นไหนที่เขียนออกมาแล้วไม่มี
ความแปลกใหม่ เป็นเพียงการอ้างอิงข้อมูลโดยไม่ได้สะท้อน 
ประสบการณ์ ความคิด หรือความรู้สึกของผู้เขียนเข้าไปด้วย  
จะเรียกว่าเป็นการผลิตซ�้า ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจ เช่น “ความสุขสองหน้า” 
โดย น.ส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี รางวัลดีเด่น ครั้งที่ 18  
ผู้เขียนหยิบยกประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งที่บ้านท�าอาชีพเก็บขยะ 
โดยไม่คิดว่าเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจหรือต้องปิดบังใคร แต่กลับ
ภาคภูมิใจที่อาชีพนี้ได้เล้ียงครอบครัวและมีส่วนช่วยในการ 
ท�าให้โลกน่าอยู่มากขึ้น เมื่ออ่านจบรู้สึกได้ถึงความสุขและ 
ความภาคภมูใิจทีผู่เ้ขยีนได้ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงาม เหน็ถงึ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกและสื่อสารความคิด  
ความรู้สึก ท�าให้ผลงานนัน้มคีวามแปลกใหม่และไม่เหมอืนใคร 

นีเ่องเรยีกว่า “วรรณศลิป์” ซึง่ต่างจากการคดัลอกข้อมลู 
แล้วน�ามาเขียน กลายเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบทื่อ ๆ 
ไร้ชีวิตชีวา

ส�าหรับเด็กเล็ก คุณครูนับเป็นปัจจัยส�าคัญมากในการ
มีส่วนที่จะกระตุ้น สร้างโอกาสการฝึกทักษะด้านงานเขียน  
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มีโรงเรียนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณา “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ทุกปี และหลายโรงเรียนมีผลงานส่งเข้ามา 
อย่างสม�่าเสมอ เพราะครูเป็นผู้ค้นหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
และเหมาะสมกับวัยให้นักเรียนได้ฝึกท�าและลงมือเขียน 
ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ แล้วส่งเป็นผลงานเข้ามา  
นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ครูมีความพยายามสร้างการเรียนรู้  
ปลูกฝัง และหล่อหลอมเด็กให้มีจิตส�านึกรักธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ทุกวันนี้ เราอาจจะมองว่าการเขียนความเรียงเป็น 
เรื่องที่ไม่ค่อยทันสมัย โบราณคร�่าครึ แต่การเขียนก็ยังเป็น 
เรื่องจ�าเป็น เพราะไม่ว่ายุคสมัยใด การอ่านคือพื้นฐานส�าคัญ  
เพียงแต่วัฒนธรรมการอ่านได้เปลี่ยนรูปแบบ (Platform) จาก
การอ่านหนังสือเป็นเล่มมาเป็นการอ่านผ่านออนไลน์ ดังนั้น 
แม้จะมีนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ดี  ๆ  จ�านวนมากที่ทยอย 
ปิดตัวไป แต่ “ตัวบท” (Text) ก็ไม่ได้หายไปด้วย ผู้คนยังตาม 
ไปอ่านในออนไลน์ 

เมื่อมีผู้ติดตามมากระดับหนึ่ง ก็มีการรวมพิมพ์เป็นเล่ม  
คนที่รักการอ่านและชื่นชอบในเรื่องนั้นก็ตามซื้อมาเก็บไว้ 
เพราะการเป็นเจ้าของหนังสือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ 
นกัอ่าน แม้เราจะอ่าน (หรอืซือ้) e - book แต่คณุค่าหรอือารมณ์ 
ช่างแตกต่างอย่างสิน้เชิงกบัการอ่านหนงัสอื เราสมัผสัหนงัสือได้ 
เก็บไว้ได้เหมือนสมบัติส่วนตัว อ่านเวลาไหนก็ได้

กล่าวได้ว่างานเขียนจะด�ารงอยู่ ไม่ตาย และยัง
ย่ังยืน โดยอาศยัการสนบัสนนุ สร้างพ้ืนทีท่ีเ่ปิดให้คนเขยีน 
หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
สถาบันลูกโลกสีเขียว และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน 
กรรมการสถาบันลูกโลกสี เขียว เห็นถึงประโยชน ์และ 
ความส�าคัญที่มีต่อเยาวชน เพราะไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเขียน 
อะไรขึ้นมา อย่างน้อยต้องผ่านกระบวนการอ่าน การค้นคว้า  
หรอืการคดิเรยีบเรยีงว่าจะถ่ายทอดอย่างไรให้สวยงาม ระหว่าง 

กระบวนการนี้เอง ความรักที่มีต่อธรรมชาติ ความส�านึกถึง 
การเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และตัวเราเองคือธรรมชาตินั้น 
จะค่อย ๆ หว่านเพาะลงไปในใจ จดุนีส้�าคญัมาก ท�าให้มัน่ใจว่า 
ผลงานประเภทความเรียงเยาวชนจะยังคงได้รับการสนับสนุน 
ต่อไป 

คุณค่าของผลงานมิได้อยู่ที่มูลค่าเงินรางวัล ยิ่งหากน�า
ไปเทียบกับเวทีอื่น ๆ แล้ว ก็เทียบกันไม่ได้เลย ทว่าคุณค่านั้น
อยู่ที่ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกที่เจ้าของผลงานได้รับ ซึ่งเป็น
ส่ิงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด มีเร่ืองราวน่าประทับใจที่พบว่ากลุ่ม
คนทีท่�างานอนรุกัษ์ในหลายพืน้ทีต่อนเป็นเดก็เคยส่งความเรยีง
เข้าสูก่ารพจิารณาและได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียว เมือ่โตขึน้และ 
ประกอบอาชีพครู ความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการจุดพลังการท�างานอนุรักษ์ในโรงเรียน 

แต่ละปีจะมผีลงานประเภทความเรยีงเยาวชนส่งเข้ามา
เป็นจ�านวนมาก ต้องขอบคุณผู้ติดตามและสนับสนุนโครงการ 
มาโดยตลอด แต่ผลงานทีส่่งมากย็งัมีลักษณะของการกระจกุตวั  
การกระตุน้ให้เดก็ ๆ จากชายขอบ จากพืน้ทีแ่อ่งเลก็ ๆ ในชนบท  
เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีนี้ เป็นโจทย์ที่ท้าทาย

แนวทางหนึ่งที่เคยทดลองคือ การจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการเขียนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเติม
ความรู ้สมัผสักบัเรือ่งราวการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
สร้างบรรยากาศที่หล่อหลอมให้เกิดส�านึก เกิดแรงบันดาลใจ 
เป็นโอกาสในการเรียนรู้ เปิดมุมมอง ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้ 
มาก่อน มกีารน�านกัเขยีนทีเ่คยไต่บนัไดจากประเภทความเรยีง
เยาวชน จนเติบโตมาเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว  
ประเภทงานเขียนมาถ่ายทอดประสบการณ์ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง 
ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก  ๆ  เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รู ้จัก 
การถ่ายทอดงานที่งดงามมากกว่าแค่เป็นการเขียนเรียงความ

ในทศวรรษที่สามที่เข้าสู ่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ การ
แสวงหาผลงานประเภทความเรียงเยาวชน ต้องท�างานเชิงรุก 
ไม่แน่ว่าเราอาจค้นพบ “เพชรเม็ดงาม” ประดับบนเรือนแหวน
ของวงการงานเขียน
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ไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเขียนอะไรขึ้นมา  
อย่างน้อยต้องผ่านกระบวนการอ่าน  
การค้นคว้า หรือการคิดเรียบเรียงว่า 

จะถ่ายทอดอย่างไรให้สวยงาม  
ระหว่างกระบวนการนี้เอง ความรักที่มีต่อ 
ธรรมชาติ ความสำานึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง 

ของธรรมชาติ และตัวเราเองคือธรรมชาตินั้น 
จะค่อย ๆ หว่านเพาะลงไปในใจ
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ความเรียง    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2

ดอกฝ้าย
โดย ด.ญ.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
496/4 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�้า ป่า
โดย นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม
52 หมูท่ี ่5 บ้านหมืน่ฤๅชยั ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

หน่อไม้บ้าน ผักหวานป่า
โดย ด.ญ.จำาเริญลักษณ์ ทองล้วน
46/9 หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000

ดอกหญ้าในนาคร
โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์
3 ถ.โพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่องราวของครอบครัวไทยที่อบอุ่น อยู่ในบ้านที่ร่มร่ืน
ด้วยต้นไม้นานาชนิด และยึดถือหลักธรรมะอบรมจิตใจให ้
ร่มเย็น พ่อแม่ที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สอนให้สมาชิกในบ้าน 
เห็นความส�าคัญของต้นไม้

เร่ืองราวในห้วงเวลาแห่งการทบทวนตัวเอง ในความ
พยายามท�าความเข้าใจตัวตน ตลอดจนการตั้งค�าถามกับ
ตนเอง เพื่อให้เข้าใจคุณค่าทางจิตวิญญาณตามสัจจะวิถีแห่ง
ธรรมชาติ

แม่รับมรดกที่นาจากยายและต่อสู ้ด้วยตนเองอย่าง
เหน่ือยยาก โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
น�าชีวิต ตนเองก็จะใช้ความรู้เดินตามรอยในฐานะ “นักเรียน
รางวัลพระราชทาน” ผู้เปรียบด่ังดอกฝ้ายหยิบเล็ก ๆ ที่อยู่ติด
กิ่งก้าน 

ประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนที่เติบโตมาใน “บ้านหม่ืน 
ฤๅชัย” ที่มีความประทับใจในผู้น�าชุมชน ความสามัคคีของ 
ชุมชนที่ร ่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีชีวิตแบบ 
พอเพียง

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น
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แนวคิดที่หลากหลาย : แต่เป้าหมายคือการฟื้นฟู
อนุรักษ์และรักษาธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน
โดย นายธนภทัร แสงหิรญั
29 หมูท่ี ่12 ต.โพนแพง อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร 47170

คนปลูกดอกไม้แห่งดาวเคราะห์สีฟ้า
โดย นายเสฏฐวฒุ ิอุดาการ
287 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 50180

เกิดอะไรขึ้นที่ปลายทาง
โดย น.ส.ณัฐกานต์ นำาศรีสกุลรัตน์
35/3 ซ.วัดราชสิทธาราม ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เส้นทางฝันสู่บ้านหมันขาว
โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก
64 ถ.เทศบาล 9 อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 34190

การร่วมค่ายศึกษาป่าต้นน�้า ณ ดอยอินทนนท์ ท�าให้ได้
เรียนรู้เรื่องต้นน�้าแม่ปิงที่ใสสะอาด แตกต่างจากสภาพแม่น�้า
เจ้าพระยาที่กรุงเทพฯ เกิดอะไรขึ้นที่ปลายทาง? 

การเยือน “บ้านหมันขาว” ครั้งที่สอง หลังจากการ 
จากไปเป็นเวลาปีกว่า พบว่าหมู่บ้านยังสงบ มีมิตรภาพ และ
ความโอบอ้อมอารี แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นดาบสองคม 
ซึ่งเกิดจากขยะเศษถุงพลาสติกที่จัดการยากเสียแล้ว

การท�ากจิกรรมอาสา “ค่ายด�านาเพือ่น้อง” ในมหาวทิยาลัย 
หวนให้ระลึกถึง “ความรู้” ที่ร�่าเรียนจากครอบครัวเร่ืองการ 
พึ่งพาดิน น�้า เพ่ือให้มีข้าวกิน และการดูแลรักษาทรัพยากร 
อย่างยั่งยืนของชุมชนอีกหลายแห่งที่ได้ลงไปสัมผัส

การออกเดินทางผ่านหน้ากระดาษไปน�้าตกคองโก 
ประเทศกาบอง เพื่อติดตามจิตวิญญาณและเรื่องราวชีวิตของ
บุคคลรางวัล Goldman Environmental Prize (นายพิศิษฐ์ 
ชาญเสนาะ และนางเตือนใจ ดีเทศน์) ที่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพื่อรอดจากภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ด้วยเพราะใจรักษ์บ้านเกิด
โดย น.ส.สวุภทัร วริยิะวงศานกูุล
2/9 หมูท่ี ่5 ซ.ป่ากลางอ่าว ถ.แม่รำาพึง 5/5 ต.แม่รำาพงึ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77140

วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น�้า ป่า ที่ป่าพรุแม่ร�าพึง
โดย น.ส.ศรสีดุา โรจน์เสถียร
47/2 หมูท่ี ่3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77140 

ฤๅเพราะเรา...ท�าร้ายตัวเอง
โดย น.ส.สุภาวดี ดรุณศรี
17 หมู่ที่ 2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

วิถีคน วิถีไพร ในแดนดอย
โดย นายวีรยุทธ น้อยพรหม
17 หมู่ที่ 1 บ้านอี่หลำ่า ต.อี่หลำ่า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
33120

การเดินทางท่องเที่ยวป่าโกงกาง สัมผัสวิถีชีวิตการ 
ท�าบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาแบบใหม่ที่เรียกว่า “บ่อธรรมชาติ” ทดแทน 
การท�าบ่อแบบในอดีต ที่เคยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ทางทะเลที่ท�าให้ป่าชายเลนกว่าหมื่นไร่ถูกท�าลาย

เรื่องราวความประทับใจที่ได้ไปศึกษาชีวิตของชาวบ้าน
บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้สัมผัสถึงการพึ่งพา
ของคนกับป่า จิตส�านึกของผู้คนในการรักษาดิน น�้า ป่า และ
การด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ พอใจในสิ่งที่ตนมี 

ความทรงจ�าในวัยเด็กที่เคยช่วย “ชายคนหนึ่ง” เก็บขยะ 
บริเวณชายหาดที่ระนอง ท�าให้เรียนรู ้ความหมายค�าว ่า  
“จิตส�านึก” เม่ือโตขึ้น การเดินทางไป “บางสะพาน” บ้านเกิด  
ได้รับรู ้ถึงการต่อต้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงส่ง 
ผลกระทบในพื้นที่

การย�า่เท้าไปในทางเดนิแคบ  ๆ สมัผสักบัธรรมชาตริอบตวั  
ส�าเหนียกเสียงนกเงือกที่ดังก้องทั่วผืนป่ารูปนกกางปีก ที่ชาว
บางสะพานเรียกกันว่า “ป่าพรุแม่ร�าพึง” รู้จักแพลงก์ตอนน�้า
ท่ีเป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์น�้าวัยก่อน

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 2
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โลกที่ฉันรัก 
โดย ด.ญ.อานซีะ มะสะแต
โรงเรยีนบ้านตะบงิตงิงี 
6 หมูท่ี ่1 ต.ตลิง่ชนั อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 95130

พ่อของฉันเปลี่ยนไป
โดย ด.ญ.มลธญิา อ่อนสด
96 หมูท่ี ่7 ต.ห้วยขวาง อ.สนักำาแพง จ.นครปฐม 73140

ระบายสีโลก
โดย น.ส.บุษกร ไชยราช
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50000

การเปลี่ยนแปลง...การผันผ่าน...บ้านของผม
โดย นายศราเทพ กันหมุด
58/4 หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ข้าพเจ้าเติบโตมาท่ามกลางสีเขียวและวิถีชีวิตของ 
ชนเผ่าต่าง  ๆ  ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ แต่ภาพเหล่านั้น 
เลือนรางลง เพราะปัญหาหมอกควัน แต่ก็ยังเชื่อว่า ภาพอัน 
แสนสงบกลางพงไพรนั้นคือโลกที่เปรียบได้กับดินแดนในฝัน 
ที่คนมากมายปรารถนา

สายธารกาลเวลาพัดพาสิ่ งใหม ่มาทับถมสิ่ ง เก ่า  
บ้านไม้หลังคามุงจากของชาวเล กลายเป็นบ้านปูนสมัยใหม่  
เรือประมงที่เคยมีเกลื่อนท้องน�้า เหลือประปรายกลายเป็น 
เรือรับส่งนักท่องเที่ยว อีก 10 ปีข้างหน้า “สามร้อยยอด”  
จะเป็นอย่างไร

เหตกุารณ์รนุแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ยงัไม่มแีนวโน้ม 
ว่าจะยุติ แต่ชีวิตที่นี่ก็ยังดีที่ธรรมชาติก็ยังงดงาม แม้มนุษย์ 
จะก้าวล�้าไปในอวกาศ แต่ก็ไม่เคยเอาชนะธรรมชาติ และวันนี ้
โลกก็ส่งสัญญาณเตือนด้วยภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ แล้ว

ตอนหนูยังเล็ก พ่อประกอบอาชีพหลายอย่าง เลี้ยงไก่ 
จับหมู รับจ้าง จนเมื่อพ่อไปอบรมเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ พ่อก็
ปรับแนวคิดกับชีวิตใหม่ ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน 
พ่อเป็นวิทยากรที่ช่วยเหลือคนมากมาย

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

ความเรียง

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น 
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ทุนชีวิตกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน�้าคลอง อู่ตะเภา
โดย นายทวศีกัดิ ์วงศ์กีรตเิมธาวี
10/26 ถ.ปาดงัเบซาร์ ซ.3 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ณ บ้านป่า
โดย น.ส.คอดย๊ีะ ยฮูนันนั
58 หมู่ที ่5 บ้านโตนปาหนนั ต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตลู 91130

ใต้ร่มชมนาด
โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน
46/9 หมู่ที่ 9 ซ.คีรีรัฐยา 1 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 
76000

สัมพนัธภาพแห่งการด�ารงอยู่คู่ธรรมชาติ
โดย นายเกยีรตศัิกดิ ์คำาสี
13 หมู่ท่ี 1 บ้านขว้างน้อย ต.นาเมือง อ.เสลภมิู จ.ร้อยเอด็ 
45120

ต้นชมนาดอวดใบเขียวคลุมรั้วด ้านหน้า พ่อปลูก 
ชมนาดนี้ให้แม่ ชมนาดก็เปรียบเหมือนคนธรรมดาที่มีมากมาย 
ในสังคม ความไม่ธรรมดานี้ท�าให้ไม้อื่นโดดเด่น เหมือนส�านึก
ที่น้อมลงในคุณธรรม ประดับโลกให้งดงาม

ประสบการณ์การเข้าร่วม “ชุมชนอสีาน” ในมหาวทิยาลยั 
สรุปบทเรียนได้ 4 ข้อ คือ (1) มนุษย์ควรอยู่แบบเรียบง่าย  
(2) รักษาธรรมชาติเพ่ือแบ่งปันโลกนี้ให้สัตว์อ่ืน ๆ (3) ฟื้นสิ่งที ่
สูญเสียด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม  (4) อุทิศตนเพ่ือสิ่งแวดล้อม

การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ท�าให้เข้าใจ
คุณค่าของพระราชด�ารัส “ระเบิดจากข้างใน” คือเริ่มต้นจาก
ปลูกจิตส�านึกเยาวชนในโรงเรียน ก่อนจะขยายผลออกไปสู่
นอกชุมชน

บ้านโตนปาหนันอยู ่ในถิ่นที่เรียกว่าเกือบทุรกันดาร 
ครอบครัวฉันมีอาชีพกรีดยางพาราและท�าสวนผลไม้ แม่สอน 
ให้ฉันมุ ่งการเรียน แม้ไม ่ร�่ารวย แต่ถิ่นก�าเนิดของฉันก็ 
เพียบพร้อมทั้งอาหารและธรรมชาติ ท�าให้เรามีสุขกับชีวิต 
ท่ีเป็นไปอย่างราบเรียบ

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น
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ป่าชายเลนถูกท�าลาย อย่าดูดายเร่งอนุรักษ์
โดย นายจรณนิทร์ ตัง้เจรญิสมทุร
1614/145 หมูท่ี ่6 การเคหะสมทุรปราการ ถ.สขุมุวทิ  
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมอืงฯ จ.สมทุรปราการ 10280

โลกสเีขยีว ฟ้าสคีราม  
บ้านของเรา
โดย น.ส.มานติา โพธ์ิวงั
47 หมูท่ี ่7 ต.หนองปากโลง อ.เมอืงฯ จ.นครปฐม 73000

ตราบใดท่ีพระอาทิตย์ยังขึน้ 
วนัพรุ่งน้ี ตอน “เร่ืองเล่าจาก 
ขนุเขา ผกูพนัเรา ดิน น�า้ ป่า”
โดย นายปริญญา สามารถ
13/3 หมู่ท่ี 10 บ้านววิดอย ต.สเุทพ อ.เมืองฯ จ.เชยีงใหม่ 
50200

จดหมายจากคนชายขอบ
โดย นายกล้าณรงค์ ดีรอด
105 หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู ถ.ตะนาวศรี ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ระหว่างเตรียมข้าวมือเย็นไว้รอพ่อ - แม่กลับจากไร่  
ผมคดิถงึพระบรมราโชวาทของรัชกาลที ่9 ทีเ่ป็นเครือ่งน�าทาง 
ครอบครัวเราให้มีความสุขอย่างทุกวันนี้แม้จะอยู่ชายขอบ  
เช่นเดียวกับคนไทยภูเขาในป่าละอู ที่มีชีวิตอย่างเป็นสุขได ้
โดยแทบไม่ต้องใช้เงินเลย

ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้อง 
กับชีวิตต่าง  ๆ “สถานตากอากาศบางปู” มีกิจกรรมปลูกไม ้
โกงกางเพื่อป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งส่งผลให้ป่าชายเลน 
ลดลงจาก 30,000 ไร่ เหลือ 10,000 ไร่ อันเนื่องมาจาก 
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

ฉันเดินทางกับพ ่อแม ่หลายสถานที่  เห็นความ
เปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติที่ ถู กท� าลาย ทะเลได ้ รับ 
ผลกระทบรวดเร็ว ปะการัง สัตว์น�้าตายมากขึ้น มนุษย์ท�าให้
บ้านหลังใหญ่นี้เสื่อมโทรม จึงมีหน้าที่ต้องท�าความสะอาด 
โลกใบนี้ให้น่าอยู่เหมือนเก่ามิใช่หรือ

พ่อของข้าพเจ้าเป็นลัวะ เรามีวัฒนธรรมท�าไร่หมุนเวียน
โดยไม่ตัดไม้ท�าลายป่า คนโบราณตระหนักดีว่า ไม่มีป่าก็ไม่มี
น�้า ไม่มีอาหาร คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้เห็นคนในเมืองใหญ่ 
ถือตะกร้าเก็บผักกินริมรั้วบ้าน และตามสี่แยกไฟแดงก็ร่มร่ืน
ด้วยไม้ยืนต้น

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง
โดย ด.ญ.รุ่งลาวัลย์ เลิงฮัง
247/1 หมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ ต.หนองกุงทับม้า 
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

ฝันที่เป็นจริง
โดย ด.ญ.ขวัญฤทัย ขวัญคุ้ม
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
โดย ด.ญ.สุธิดา สุวรรณมณี
โรงเรียนประชาสงวน ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

โลกใบนี้ที่ฉันอยากให้เป็น
โดย ด.ญ.พนิดา แขมภูเขียว
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ธรรมชาติเป ็นสิ่งสวยงาม แต่ป ัจจุบันทรัพยากร 
แห้งแล้งเพราะมนุษย์ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า น�้าป่าพัดลงมา
รวดเร็วเพราะไม่มีต้นไม้กั้น เราควรมีจิตส�านึกช่วยกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มป่าที่เขียวชอุ่มให้กับประเทศตลอดไป

เช้าวันนี้สดชื่น เห็ดนางฟ้าออกดอกสะพรั่ง เป็ดเทศ
เดินไปกินผักบุ ้งกับรวงข้าวตามร่องสวน เสียงนกรุมกิน 
มะขามเทศบนต้น ปลาในบ่อกินพืช เย็นนี้เราก็จะได้กินอาหาร 
ท่ีไม่ต้องใช้เงินซ้ือเลย ช่างวิเศษจริง ๆ 

บ้านของหนูอยู่บนเนินเขาในสวนยางพารา มีล�าคลอง
คดเคี้ยว น�้าใสจนเห็นทรายสีเหลืองน�้าตาล ก่อนที่ป่าจะเป็น
สวนยาง หนูกับพ่อแม่เคยนั่งดูฝูงลิงบนคบไม้ นก หนู แมลง 
เก็บผลไม้ที่ลิงกินเหลือทิ้งเป็นอาหาร เมื่อเน่าเปื่อยก็ยังเป็น
ปุ๋ยให้ต้นไม้

โลกของฉันอยู่ท่ามกลางป่าไม้ “วังยาวแห่งเขาแลนคา” 
ต้นก�าเนิดล�าน�้าชีของอีสาน ฉันเคยเห็นภาพชาวไทยภูเขาที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า ซ่ึงยากจะแก้ไขให้หมดไป เชื่อว่า 
โลกที่อุดมสมบูรณ์คือความปรารถนาของมนุษย์และสัตว์ 
ทั้งมวล

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 4
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เสียงที่หายไป
โดย นายวีรชิต อรินเป็ง
มลูนธิพิทุธวนา ตู ้ปณ. 10 ปทจ.ครบรุี  
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

ไม่อยากให้ “ดอนหอยหลอด” 
กลายเป็น “ดอนหอยร้าง”
โดย นายโฆสวันต์ คงกำาเหนิด
23/6 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง  
อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 20000

สตรีผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ 
เพือ่สร้างสันตภิาพแห่งกาฬทวปี
โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ
62/220 คอนโดไอดีโอ รัชดา-
ห้วยขวาง ถ.ประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 103100

คุณยายเคยให้หนังสือนิทาน
ภาพสวย  ๆ  เป็นรางวัลท�าดีสมัยที่ผม
ยังเด็ก และผมก็โตมากับเสียงของ
ธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นหลังฝนตกใหญ่ 
เป็นเสียงของกบ เขียด อึ่ง แต่เสียง “อึ่ง” 
นี่แหละที่ติดหูมาจนบัดนี้ เพราะลีลา
การร้องเหนือชั้นกว่าใคร

ผู ้คนมากมายมารวมตัวกันที่
สันดอนดินแห่งนี้  มือขวาถือตะกร้า 
ใส่หอยและไฟฉายส่องทาง นักเก็บหอย 
รีบลงหาหอยหลอดในช่วงน�้าลงวันละ 
4 - 5 ชัว่โมง ใช้ปลายไม้เลก็ ๆ จิม้ปนูขาว 
ในรู ปูคงจะแสบร ้อนจนออกจากรู  
แต่นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ศ.  ดร.วงัการี  มาไท ผูม้สีมญานาม 
ว่า “พฤกษานารี” ส�าหรับคนบางกลุ่ม  
เธอคือ “หญิงเสียสติ” แท้จริงเธอคือ 
นักต่อสู้สตรีชาวเคนยาที่ได้รับรางวัล 
โนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2004 ด้วยการ 
จัดตั้งกลุ่ม Green Belt Movement

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น

ส�ารองของจริง
โดย น.ส.จำาเริญลักษณ์ ทองล้วน
46/9 หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000

ครอบครัวเราไปเยี่ยมชมสวนเกษตรของคุณลุงส�ารองที่บ้านหนองเข่ือน 
จ.เพชรบุรี ลุงส�ารองอายุ 67 ปีแล้ว แต่เล่าทุกอย่างที่เราอยากรู้ ใช้ภาษาง่าย  ๆ
ฉะฉานชัดเจน อธิบายจนเราเห็นภาพ ลุงเป็นครูที่มีห้องเรียนกว้างใหญ่ที่มีชีวิตชีวา

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ความเรียง

เรือ่งเล่าจากบ้านพ่อของฉนัทีน่ครศรธีรรมราช
โดย ด.ญ.วิชญาพร กัณฐรัตน์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ 
332 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนำ้าโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 
60000

โลกในจนิตนาการของฉัน
โดย ด.ญ.กันทิมา ขวัญสำาราญ
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ดิน น�้า ป่า ธรรมชาติผู้ให้
โดย ด.ญ.บุษกร สิงห์โต
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
67190

ฉันรักล�าดวน
โดย ด.ญ.นุชนาฎ ล้อมวงศ์
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 
จ.ศรีสะเกษ 33120

เมื่อสิบปีที่แล้วฉันเคยไปบ้านของพ่อ รู ้สึกว่าไกล 
และยากล�าบาก แต่สองทางเข้าบ้านกลับเจริญตาด้วย 
ต้นไม้เขียวชอุ ่ม ทั้งสวนยาง สวนผลไม้ จนถึงสะพานไม้ 
ข้ามคลองซ่ึงไหลมาจากน�า้ตกพรหมโลก เรามาว่ายน�า้ตอนเยน็  
น�้าใสไหลเรื่อยและเย็นสนิท

แม่เตรียมเปลือกทุเรียนสดเอาไว ้ฆ ่าหอยเชอร ์รี่ 
แทนการใช้สารเคมี เราใช้ดาวเรือง สะเดา เปลือกทุเรียน  
ตะไคร้หอม น�า้ส้มควนัไม้เป็นย่าไล่แมลง ครอบครวัเราปลกูป่า 
ย่อม ๆ ในสวนผสม พ่อบอกว่าเกษตรผสมผสานคือการปลกูพชื 
เล้ียงสัตว์เชิงสร้างสรรค์

นี่เป็นคร้ังแรกที่มีนักท่องเที่ยวมาหมู่บ้านเรารวมทั้ง 
ชาวต่างชาติ ปู่ซิว  -  ผู้ใหญ่บ้าน น�าพวกเขาไปเที่ยวที่ภูเขา 
หลังหมู่บ้านที่มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ เม่ือแสงแดดส่องกระทบ 
น�า้ตกเป็นประกายสวยงาม ทกุคนหยดุนิง่เหมอืนจะเกบ็ภาพนัน้ 
ไว้ในความทรงจ�า

ล�าดวนในป่าออกดอกส่งกลิ่นหอม ผลล�าดวนสุก 
มีสีแดงอมด�า นกนานาชนิดบินมาเกาะกินผลสุกงอม เมื่อ 
หล่นลงน�้า ฝูงปลาแหวกว่ายฮุบกินกันอร่อย รากล�าดวน 
ช่วยยึดหน้าดิน ล�าดวนสร้างสีเขียวให้ป่าและเป็นอาหาร 
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 5
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ตูก้บัข้าวสเีขยีว
โดย ด.ญ.ฐาปณี สีตะริสุ
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ  
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

บทเรียนจากครูผีบ้า
โดย ด.ญ.ศรินันท์ พาที 
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 
จ.ศรีสะเกษ 33120

บ้านหนองสุ่มของฉันมี “ห้วยทับทัน” เป็นหัวใจหลัก 
เมื่อน�้าล้นตลิ่ง ปลาชนิดต่าง  ๆ  แหวกว่ายขึ้นมายังป่าทาม 
ไล่กันมาที่ต ้นหูลิง เห็นแล้วสนุกกับปลาไปด้วย ตาสอน 
ให้สังเกตว่า หากต้นหูลิงสั่นไหวเหมือนงูเลื้อย นั่นแหละ 
ปลาค้าวว่ายไล่กัน

ต้ังแต่จ�าความได้หนูมักจะเห็น “ครูจ่อย” พานักเรียนไป 
เรียนรู้ในที่ต่าง  ๆ  จนคนเรียกครูจ่อยว่า “ครูผีบ้า” เมื่อโตขึ้น 
ได้เรียนกับครูจึงเข้าใจความสัมพันธ์ของชีวิตกับระบบนิเวศ  
การเรียนจากของจริงแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น

พะยงูจ๋า อย่าร้องไห้
โดย ด.ญ.จิราภรณ์ งามแสง
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ  
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

ธนาคารต้นไม้ของพ่อ อนาคตของหนู
โดย ด.ญ.ภมรทอง เวียงอินทร์
โรงเรียนบ้านสองแพรก
1 หมู่ที่ 7 ถ.ลำาเลียง-สองแพรก ต.ลำาเลียง อ.กระบุรี 
จ.ระนอง 85110ต้นพะยูงในป่าโนนใหญ่ถูกขโมยตัดไปหลายต้น หนู

แทบร้องไห้เพราะต้นพะยูงที่ถูกตัดเป็นต้นที่หนูกล่าวกับ 
เทวดาเมื่อไม่นานมานี้ น�้ายางสีแดงเข้มไหลลงรอบโคน 
เหมือนน�้าตา ไม่นานนัก ตอพะยูงที่ถูกตัดก็แตกใหม่ จากนี้ไป 
เราจะดูแลพะยูงอย่างใกล้ชิด

เมื่อหนูยังเล็ก  ๆ  พ่อมักยุ่งกับการประชุมที่พ่อบอกว่า 
ท�าเร่ืองส่ิงแวดล้อม พ่อกบัเพือ่น ๆ รวมกลุ่มกนัท�าธนาคารต้นไม้  
และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตอนนี้หนูอายุ 11 ปี 
ต้นไม้ที่พ่อปลูกทุกต้นเติบโต หนูจะปฏิบัติตามความคิดดี  ๆ 
ของพ่อตลอดไป
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ความเรียง   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 5

แสงแห่งสรรพสิ่ง
โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา 
โรงเรียนประชาราชวิทยา ถ.พหลโยธิน 
ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำาปาง 52110

“จากบ้านนา...สู่ป่ามหานคร” 
นิราศร้างแรมเมือง  
แผ่นดินเยื้องมาตุภูมิ
โดย นายณัทกร มณีวรรณ
30 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ 
อ.บ้านธิ จ.ลำาพูน 51180

การหายไปของดอกหญ้า
ไม้กวาด
โดย น.ส.ลักษิกา สมจิตร
30 หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

แสงแดดต้องละอองน�้าค้าง มิใช่ 
เพยีง “แสงเพชร” แต่เป็นแสงทีห่ลอมรวม 
ส่ิงท่ีเรียกว่า “ชีวิต” ที่หมู่บ้านแม่งาวใต้  
ความยากล�าบากของการคมนาคม
ท�าให้หมู ่บ ้านแห่งนี้ เสมือนดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์  เพราะชาวบ ้านยังรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ดี

ยามนี้ที่บ้านห้วยยาบ พ่อคงง่วน 
ต้อนวัวเข้าคอก แม่คงเสาะหาผักมา
ท�ากับข้าว ชาวบ้านคงหอบฟางขูดฝอย 
ไม้ไผ ่เร ่งควันให้คุกันยุงให้วัวควาย 
คิดถึงบ้านเหลือเกิน แต่ขณะนี้ แสงฟ้า 
รุ ่งสางขับไล่ความมืดให้หาย นกบิน
ออกจากรังไปต่อสู้ชีวิตวันใหม่แล้ว

ปู่ เคยพาหนู ไปตัดดอกหญ้า 
มาท�าไม้กวาด ตอนช่วงก่อนเกี่ยวข้าว  
ตัดแล้วเอามาตีกับพื้นให้ดอกแห้ง  ๆ 
หลุดออกเหลือแต่ก้าน ถักด้วยเชือก 
ให้เป็นรูปทรงไม้กวาด แต่ละครั้งปู่ท�า
ไม้กวาดได้ถึง 30 อัน นั่นเป็นครั้งแรก
ที่หนูรู้จักคุณค่าของธรรมชาติรอบตัว

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น

น�า้หายไปไหน
โดย ด.ญ.ฑิตฐิตา เวียงอินทร์
โรงเรียนบ้านสองแพรก
1 หมู่ที่ 7 ถ.ลำาเลียง-สองแพรก ต.ลำาเลียง อ.กระบุรี 
จ.ระนอง 85110

พลังรักหัวใจสีเขียว
โดย ด.ญ.นุรไอนี นิยาแม
โรงเรียนพัฒนาบาลอ หมู่ที่ 1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
95140

พ่อ - แม่ และพี่ ๆ เคยพาหนูไปเล่นน�้าในคลองลึกและ 
น�้าใสมาก มีปลาและกุ ้งเยอะมาก ทุกวันนี้หนูอยู ่ชั้น ป.2  
น�า้ในคลองน้อยมาก เล่นไม่สนกุเหมอืนแต่ก่อนเลย แม่บอกว่า 
เพราะโลกร้อนขึ้นและป่าต้นน�้าก็เหลือน้อย น�้าในคลองก็เลย 
แห้งลงเหมือนกัน

หนูอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก เห็นข่าวและโครงการ
ต่าง  ๆ  ให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่มนุษย์ก็ไม่รู ้จักพอ 
เมื่อเทียบกับแมลง มันยังมีประโยชน์กว่า มูลที่ถ่ายยังเป็นปุ๋ย
ให้พืช นี่คือหัวใจหลักของระบบนิเวศ ต้องมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลาย
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มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  
ความศรัทธาแห่งชีวิต 
โดย น.ส.พจนา สายทอง
28/2 หมู่ที่ 8 บ้านปากมาบ ต.บางแก้ว 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000

ทางกลับบ้าน
โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร
47/2 หมู่ที่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ตามรอยวิถีธรรมชาติ 
จากชายแดน
โดย น.ส.มัจรีนา หมาดหมีน
265/1 หมู่ที่ 3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี 94160

ชี วิตคนบ้านปากมาบเป ็นไป
อย่างราบเรียบ ที่นี่เป็นหมู่บ้านน�้าเค็ม  
น�้าจืดจึงจ�าเป็น ชาวบ้านออกเรือไปเอา 
น�า้จืดแถวบางนกแขวก อาบน�า้เคม็ก่อน 
ค่อยอาบน�้าจืดเพียง 1 ขัน แต่สิ่งนี ้
ไม่ใช่อุปสรรคของความสุข เพราะเรา
อยู่กับธรรมชาติที่มหัศจรรย์

ตอนนี้หมู่บ้านเล็ก  ๆ  ของฉันยัง
ปลอดภัย ทุกคนยังหายใจได้เต็มปอด 
แต่ชาวบ้านใน ต.แม่ร�าพงึ ก�าลงัต่อสูก้บั 
โรงงานถลุงเหล็กที่ไม่ไกลนัก ฉันเข้าใจ 
ความรู้สึกของพวกเขาและผลที่อาจเกิด
กับเราด้วย เราจะอยู่เฉย ๆ เหมือนอย่าง
ที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไป

คนส ่วนใหญ่ เรียกพื้นที่ที่ฉัน
อาศัยว่า “พ้ืนที่สีแดง” พื้นที่ป่าเถื่อน 
พื้นที่รุนแรงไฟใต้ แต่ส�าหรับฉัน ที่นี่คือ
ดินแดนแห่งการเรียนรู ้ถึงความอุดม 
สมบูรณ์ของระบบนิ เวศ มีชีวิตอยู ่ 
ตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามที ่
หลายคนอาจไม่เข้าใจ

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น

ทรพัยากรธรรมชาต ิวถิชีวีติ และสิง่แวดล้อม
โดย น.ส.ทัศยานีฆ์ อุทเวียง
426 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ลำาพูน 51000

ภาพเก่า
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

บ้านห้วยกานเป็นหมู่บ้านเล็กชานเมืองล�าพูน ล้อมรอบ 
ด้วยภูเขา ป่าไม้ และล�าธาร ชีวิตคนที่นี่เรียบง่าย หมู่บ้าน 
เข้าร่วมโครงการ รสปท. มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือส�ารวจป่า ฉัน 
มีโอกาสตามพ่อไปด้วย และได้พบความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ

นกกระจบิคาบฟางท�ารงับนต้นสะเดาเทีย่วแล้วเทีย่วเล่า 
คนเราก็มีเรื่องราวเรียนรู ้มากมายแต่ละวัน เพียงไม่กี่ป  ี
หมู่บ้านเราเปลี่ยนไปมากมาย ผู้คนดิ้นรนไขว่คว้าหาวัตถุมา 
บ�ารุงบ�าเรอตน จนลืมไปว่ามนุษย์เป็นแค่ส่วนประกอบเล็ก ๆ 
ในธรรมชาติ

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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สานฝัน...โลกสีเขยีว
โดย น.ส.นุศรา ฉายาชวลิต
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
164 ถ.พลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน 
อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โลกแห่งความฝันของฉนัเป็นโลก 
ที่เต็มไปด้วยสีเขียว ร่มรื่น และร่ืนรมย์  
ฉันอยากให้มันเป็นเช่นนี้ตลอดไป แต ่
ในความจริงไม่เป็นอย่างนั้น ฉันได้ 
เข้าร่วมกิจกรรม “สหกรณ์คนรักขยะ”  
ของโรงเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยโลก 
สีเขียว

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 5

กิง้ก่าเปลีย่นสี
โดย น.ส.รักษ์สุดา ภูใบบัว
88/315 หมูบ้่านพชัรวลิล์ 2 ต.กระทุม่ล้ม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

เขาสอยดาว  
จุดเริ่มต้นแห่งรัก...ที่จะรักษ์
โดย น.ส.ชมภูนุช มุททารัตน์
14 - 16 ถ.ประชาเศรษฐกิจ  
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000

ในเมืองใหญ่ทีผู่ค้นเดนิกนัขวกัไขว่  
ต้นหญ้ากอเล็ก ๆ แทรกขึ้นตรงรอยแตก 
ของปูน สภาพแวดล้อมแบบนั้น มันมี 
ชีวิตอยู ่ได้อย่างไร นกจ�านวนมากใช  ้
สายไฟแรงสูงเป็นรังนอน ท�าไมจึงอยู่ได้  
ข้าพเจ้าเก็บความสงสัยกลับมาบ้าน 
เพื่อหาค�าตอบ

ธรรมชาตเิป็นสิง่แปลกใหม่ ถ้าเรา 
เปิดใจ เปิดประสาทสัมผัส รับรู ้และ 
เข้าถึงด้วยสติ เราจะดื่มด�่ากับธรรมชาต ิ
อย่างเต็มตื้น แม้กระทั่งสัมผัสที่ไร้ตัวตน 
หากไม่เคยพาตัวเองไปสัมผัส จะรู้ได ้
อย่างไรว่าธรรมชาตแิอบซ่อนส่ิงสวยงาม 
ขนาดนี้เอาไว้

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย

บนัทกึแห่งความทรงจ�า
โดย น.ส.รสสุคนธ์ สารทอง
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม หมู่ที่ 1 
ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 
33180

ฉัน เป ็น ลูกอีสานที่ โตมากับ 
ท้องนา ภาพในอดตีคอืชวีติความเป็นอยู ่
ง ่าย  ๆ  ผู ้คนเล้ียงควายเหมือนเป ็น
หนึ่งในครอบครัว ฉันไม่คิดว่าควายโง่
เหมือนอย่างบางคนว่า ไม่ง้ันคงสอนให้
ไถนาเลี้ยงชีพคนได้จนวันนี้

ก่อนลานสกาจะเปลี่ยนไป ก่อน
วิถีปักษ์ใต้จะเปลี่ยนแปลง
โดย น.ส.สุธิญา พูนเอียด
196 หมู่ที่ 2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช 80230

“หนานดาดฟ้า” หนึ่งใน 19 ชั้น
ของน�้าตกกะโรมอันงดงามจากยอดเขา
ใน อ.ลานสกา ธรรมชาติที่กลายเป็น 
ข่าวใหญ่ในขณะนี้ เพราะการบุกรุก 
ตัดไม้ ท�าลายแหล่ง “ประปาภูเขา”  
ของชาวลานสกา สร้างความสะเทือนใจ
อย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

การเปลี่ยนแปลง 
โดยนายฉกาจ จบนุช
28 หมูท่ี ่7 ถ.ปิยมติร 1 บ้านหนองกราด 
ต.ปะคำา อ.ปะคำา จ.บุรีรัมย์ 31220

ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวชาวนา  
รู ้ จั ก ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร ท� า น า ว ่ า 
เห น่ือยมาก แต ่การท�านาทุกวันนี ้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เกษตรกรวันนี้ 
กลายเป็น “ชาวนามือถือ” ใช้โทรศัพท์ 
สั่งให้เกิดขั้นตอนการท�านาให้แล้วเสร็จ 
ภายในไม่กี่ช่ัวโมง



   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 6 ความเรียง
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ฆ่าหญ้าหนทู�าไม
โดย ด.ญ.ปวีณา เกษร
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ  
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

ของขวัญวันเกิดยาย
โดย ด.ญ.หนึ่งฤทัย กุดั่น
โรงเรียนเมืองคง (คงวิทยา) หมู่ที่ 10 บ้านป่าม่วง ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

รอบบ้านของหนูในช่วงเย็นอากาศสดชื่น เราจะพา
เจ้าโทงเทงและเจ้าหน้ามึนมาเดินกินหญ้า พี่สาวชอบถาม
ช่ือหญ้า หนูเลยพลอยรู้เรื่องหญ้า แต่ที่เราชอบเก็บมาเล่นกัน 
คือ “หญ้าหัวไก่” หากหญ้าของใครหัวขาดก็ตกเป็นอาหาร
ของเจ้าหน้ามึน

วันเกิดครบรอบ 82 ปีของยาย ทุกคนมอบของขวัญ 
ให้ยาย ส่วนฉันเดินจูงยายไปดู “ของขวัญ” ที่สวนหลังบ้าน  
เป็นแปลงต้นคูนที่ก�าลังแตกใบเขียวเป็นแถว ฉันบอกว่ายาย 
ต้องอยูย่นืยาวให้ต้นคนู 82 ต้นนีเ้ตบิโตเป็นแก่นให้ท่านแทะกนิ 
กับหมากนะ

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น

มหัศจรรย์มะดันแห่งป่า
โดย ด.ญ.สุวนันท์ ตรีประโคน
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) 
ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
33120

อาหารริมทางที่หายไป
โดย ด.ญ.จินตนา เกษร
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)  
ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
33120

ชุมชนของฉันได้รับปันจากแถน
โดย ด.ญ.สายธาร กุลอักษ์
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) 
ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
33120

แม่บอกว่ามะดันไม่ใช่เพียงแค่
ใส่ต้มปลาหรือต้มไก่ ผลมะดันสดยัง 
ท�าน�้ าพริกได ้ด ้วย ท�าน�้ าสมุนไพร 
แก้กระหายได้ รากมะดันช่วยยึดดิน 
ริมน�้าห้วยทับทัน เปลือกมะดันที่ทิ้ง 
จากการเหลาไม้ปิ ้งไก่ก็น่าจะลองท�า 
สย้ีอมไหม มะดัน...เธอคือพืชมหัศจรรย์

หลังจากแกงขี้เหล็กเสร็จแล้ว  
ครอบครัวเราก็ล ้อมวงรับประทาน 
อาหารที่เป็นฝีมือของทุกคน หนูกับน้อง 
ดักหอยขมตัวใหญ่  ๆ  มาได ้  แม ่ใช  ้
หนามมะกรูดจิ้มเนื้อหอยออกจาก 
เปลือก อาหารมื้อนี้นอกจากอร่อย ยังม ี
ความสุขด้วยเสียงหัวเราะอีกด้วย

วันนี้บริเวณศาลปู่ตาเต็มไปด้วย
ผู้คนและอาหารการกิน มีการจุดบั้งไฟ
เพื่อถวายปู่ตาและพญาแถน แต่บั้งไฟ
แตกทั้งสองบั้ง ลุงบอกว่าปีนี้คงต้อง 
รอฝนนาน ถึงฝนยังไม่มาแต่ฉันก็ได้เห็น
ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย
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โลกใบนีเ้ป็นสเีขยีว
โดย ด.ญ.ปิยะธิดา แก้วคำา
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ต.หนองตูม อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ 36110

ฉันรักธรรมชาติ
โดย ด.ช.เมธาสิทธิ์ โชติช่วง
โรงเรียนประชาเอื้ออารี ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

ช่วงเดือนมีนาคม  - เมษายน พ่อจะไปหารังผึ้งในป่า  
รังผึ้งย่างไฟอ่อนพอสุก ราดหน้าด้วยน�้าผึ้ง เติมเกลือนิดหน่อย  
กินกับข ้าวสวยร ้อน  ๆ  รู ้สึกอุ ่นลิ้น ก ้อยรังผึ้ง  แกงรังผึ้ง  
หมกรังผึ้ง คั่วรังผึ้ง เหล่านี้ เป ็นอาหารพ้ืนบ้านที่ได ้จาก 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

หมู่บ้านเราอยู่ในหุบเขาที่ในอดีตคือป่าดิบชื้น ต่อมา
เปลีย่นเป็นสวนป่า แล้วกเ็ป็นสวนยางพาราจนทกุวนันี ้ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ พม่า ลาว ไทยอีสาน ที่มารับจ้าง 
กรีดยาง ที่โรงเรียนจึงมีเด็ก “ลูกครึ่ง” เยอะมาก

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 6

แผ่นดินมิใช่ของเรา
โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ
62/220 คอนโดไอดีโอ รัชดา- 
ห้วยขวาง ถ.ประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 103100

ชัตเตอร์แห่งศรัทธา
โดย น.ส.พจนา สายทอง
28/2 หมู่ที่ 8 บ้านปากมาบ ต.บางแก้ว 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000

คืนรัง
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 
จ.น่าน 55140

ด อ ก กุ ห ล า บ ค ง ดี ใ จ ที่ เ ห็ น 
ข ้าพเจ ้ากลายเป ็นคนสนใจปัญหา 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว แม้จะเป็นคนเล็ก  ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากก็ตาม  
แต่อย่างที่คุณเตือนใจ ดีเทศน์ เคย 
พูดไว้ “ภาพวาดที่สวยงามเกิดขึ้นจาก 
จุดเล็ก ๆ ที่รวมกันเสมอ”

ภาพเก่า  ๆ ท�าให้เราเหน็ว่าวถิชีวีติ 
ในอดีตเริ่มเลือนหายแล้ว แม่กลอง 
เปลีย่นแปลงอย่างไม่หยดุยัง้ ภาพใหม่ ๆ 
ท�าให้เห็นว่าแม่กลองบ้านเกิดของฉัน 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ส่ิงที่ฉัน 
กลัวเหลือเกินคือ วิถีชีวิตบางเรื่อง 
จะเหลือเพียงภาพถ่ายเท่านั้น

ก ล่ิ น ห อ ม ข อ ง ด อ ก ไ ม ้ ส ว ย 
หลายชนดิกรุน่ก�าจายลอยมากบัสายลม 
อ่อน ๆ แต้มแต่งเติมบรรยากาศที่มีเสียง 
ไก่ขันดังเจื้อยแจ้ว ผสานเสียงน�้าไหล 
ในห้วย ฉันไปกรุงเทพฯ กับพ่อแม่และ 
น้องเพียงแค่ 2  - 3 วัน แต่ท�าไหมรู้สึก 
เหมือนนกหลงรังไปตั้ง 2 - 3 ปีก็ไม่รู้

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น
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สามสายใย ในหนึง่ชวีติ
โดย น.ส.ศรีวิมล สินธุเศรษฐ
214/8 ซ.สุขสวัสดิ์ 33/1 ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2  
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

สญัญาณเตอืนจากผูส้ร้าง
โดย นายวรวิทย์ วรนันทวงศ์
110/227 ซ.พหลโยธิน 69/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ดิน น�้า ป่า และชีวิต 
โดย นายวุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล
71/1 อาคารไพรม์เรียลตี้ B ซ.รื่นรมย์ ถ.รามคำาแหง 24 
แยก 14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วิถีชีวิตลูกชาวนา ตามประสาเด็กบ้านนอก 
โดย นายวัชเรศวร์ ภูขมัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44001

ข้าพเจ ้ามีโอกาสเดินทางไปค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 
ป่าชายเลนอย่างไม่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ กิจกรรม 
ปลูกป่าชายเลน เจ้าหน้าที่เล่าว่า ป่าชายเลนมีประโยชน ์
กับเรามากมาย เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าและรากโกงกาง 
ช่วยลดการพังทลายของดิน 

ฝนพรมทั้งวัน น�้าทะเลหนุนสูงมากจนเอื้อมแตะน�้า
จากสะพานได้ เสียงคลื่นเริ่มดังและแรงมากจนซัดสะพาน 
คอนกรีตหัก พายุเปิดหลังคาบ้านหลายครอบครัว รุ ่งเช้า 
เม่ือเดนิส�ารวจจงึพบว่าหมูบ้่านเรากลายเป็นชายหาดไปเสยีแล้ว 

ฤดูกาลแห่งความหฤหรรษ์ในหมู ่บ ้านมาพร้อมกับ
สายลมและฝนแรก เด็ก  ๆ  เร้นกายอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัว 
“เทวดา” พิโรธ น�้าในห้วยเริ่มสูงขึ้น ท้องนาเอ่อน�้า ตกดึกของ
ฝนแรกก็คึกคักด้วยเสียงอึ่งอ่าง กบ เขียด ระงมทั่วทุ่ง 

เมือ่ถงึเดอืนยี ่จะมพีธิบีญุคณูลานหรือบญุเข้าลาน หรอื 
บุญเดือนยี่ ชาวนาอีสานจะน�าข้าวเข้ายุ้งและท�าพิธีสู่ขวัญข้าว  
วิถี ชีวิตของชาวนามีประเพณีวัฒนธรรมเชื่อมต่อผูกพัน 
จนเป็นหนึ่งเดียวกัน

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ความเรียง

มหัศจรรย์โลกให้ชีวิต
โดย น.ส.วรวรรณ เครือกล่อม
135/2 หมู่ที่ 1 ต.นำ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ความสุขต่างฤดู ณ แดนปลายด้ามขวาน
โดย นายซูไฮมี สาแม
38/1 หมู่ที่ 3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

สวนผสม...สวนทาง
โดย นายกิตติธัช โพธิวิจิตร 
140/85 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองฯ จ.สงขลา 90000

สวนของคุณยายไม่ได้ปลูกผลไม้ไว้ขาย แต่ปลูกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดิน  
ไม่ให้ดินว่างเปล่า ทุกวันตอนบ่าย คุณยายและเพื่อน  ๆ  จะมานั่งเล่นในสวน  
สวนแห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงา เพราะผลไม้นานาชนิดท�าให้มีทั้งนก ผีเสื้อ แมลง  
ท�าหน้าที่ดูแลสวน

เสยีงหนงัสติก๊กระทบกบัหน้าไม้ ท�าให้กระสนุทีถ่กูบรรจดุ้วยความหวงั ความสุข  
ได้ทะยานไปสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว เม่ือกระสุนหมดแล้ว ทุกคนต่างก็ดีใจ 
ยิ้มกันใหญ่เลย เราเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วตะโกนดัง ๆ ว่า “ปีหน้าฉันจะมาเยี่ยม
ใหม่นะ”

ต้นสักใหญ่อายุกว่า 1,500 ปีต ้นนี้  ไม่เพียงท�าให้จินตนาการของผม 
ปรับเปลี่ยน แต่ยังย�้าชัดในแนวคิดของพ่อที่ต้องการจะสร้างกระปุกออมสินปลูกป่า  
ให้เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น เพ่ือน�าไปแทนที่ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจด้วยพืชเชิงเดี่ยว

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ตามรอย...คณุตา อนรุกัษ์ป่าบ้านเรา
โดย ด.ญ.ช่อผกา บุญประกอบ
414 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาพัฒนา ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ 
จ.ศรีสะเกษ 33170

กิจกรรมประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนในชุมชน
โดย ด.ญ.นิคิต้า กรรณเกตุ
27/637 ซ.อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

ตลอดเวลาเท่าอายุของหนูเกือบจะ 15 ปี หนูได้ยินเร่ือง 
ของคุณตา “ผู้หมวด” ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ท่านไม่ใช่คุณตา 
จริง  ๆ  ของหนู แต่หนูเทิดทูนคุณงามความดีของท่าน ผู้เป็น 
แบบอย่างที่ดีของคนปรางค์กู่

โลกเราร้อนขึ้นทุกวัน สาเหตุเกิดจากมนุษย์ที่ไม่ดูแล  
การประหยัดพลังงานเป็นส่ิงที่ง่ายมาก  ๆ  แต่พวกเราไม่ค่อย 
ท�ากัน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดต้นไม้  
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โลกเราอาจเย็นลงได้ถ้าเราช่วยกัน

ความรักความทรงจ�า
โดย ด.ญ.นพมาศ พรหมเพชรนิล
โรงเรียนวัดวาลุกการาม หมู่ที่ 11 
บ้านแหลมทราย ต.แหลมทราย 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

รักษ์ไทย รักษ์ทรัพยากร... 
สิ่งแวดล้อมไว้ อยู่คู่วิถีไทย
โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง
46 หมู่ที่ 3 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ 
ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 43150

ความสุข...จากโนนใหญ่
โดย ด.ญ.มธุรดา ผลมาต
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) 
ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
33120

บ้านเราเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าเล็ก ๆ ที่อัดทุกอย่างแน่น บางวัน 
เราออกไปเทีย่วห้างสรรพสนิค้า ผลาญวนั 
ให้หมดไป บ้านหลังนี้พ่อซื้อมาด้วยเงิน 
จากการขายเรอืประมงและบ้านรมิทะเล  
ทะเลดเูฉยเมยเหมอืนโล่งใจทีเ่รอืประมง 
หนึ่งล�าหายไป

ทุกสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ด�ารง 
อยู ่ได ้ด ้วยวิถีชีวิตอันดีงาม ภายใต้ 
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรอนัทรงคณุค่า 
หนูจึงขอเชิญชวนทุกคนมาตระหนักถึง 
ความส�าคัญนี้  และอยากให้ทุกคน 
ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ 
มีใช้อย่างไม่หมดสิ้น

หนอูาศยัอยูบ้่านหนองฮ ูหมูบ้่าน
ที่ติดกับป่าและล�าน�้าห้วยทับทัน หนูอยู่
กับลุงและป้า ส่วนพ่อกับแม่ไปท�างาน 
รับจ้างอยูก่รุงเทพฯ การอยูก่บัลงุและป้า 
ก็มีความสุขดี โดยเฉพาะออกไปเก็บหา 
ของป่ากนั หนตูืน่เต้นเวลาเหน็คนเข้าป่า 
หาอาหารกัน

ความเรียง

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น
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แม่น�้างาวเจ้าชีวิต
โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
139 หมู่ที่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว 
จ.ลำาปาง 52110

พธิยีอคณุแม่น�า้งาวเป็นพิธกีรรม 
ท่ีดูศักดิส์ทิธิ ์เป็นการรวมเอาศาสนปฏบิตั ิ
ของพุทธ พราหมณ์ และผี  เข ้ามา 
ผสมผสานกันไว ้ได ้อย ่างลงตัว พิธ ี
ดงักล่าวจดัทีแ่ม่น�า้ขนุงาวในเขตหมูบ้่าน 
แม่งาวใต้ ต ้นก�าเนิดของแม่น�้างาว 
อันยิ่งใหญ่ของชาว อ.งาว

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น
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ฉนัรกัโลกใบนี้ 
โดย ด.ช.ชานิน หอมชาลี
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

คนรุ่นใหม่ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม
โดย ด.ญ.จิรพรรณ ต๊ะกัน
134 หมู่ที่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ 50120

พ่อเล่าว่า มนุษย์รู ้ดีว่าธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อ 
ทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ต้องกินอาหารทุกวัน ข้าวที ่
เรากิน อาศัยดิน น�้า ป่า ในการเจริญเติบโต น�้าดื่มก็มาจาก
ธรรมชาติ แม้แต่อากาศที่เราหายใจ เราทุกคนมีวิถีชีวิตผูกพัน
กับส่ิงเหล่านี้ตั้งแต่เกิด

เราทุกคนมีร ่างกายที่เหมือนกัน มีเพียงความคิดที่
แตกต่างกัน บางคนคิดแต่ผลประโยชน์ตนเอง บางคนคิดถึง 
ส่วนรวม ถ้าทุกคนคิดถึงส่วนรวม รู้จักเสียสละ ไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้า ก็เป็นการกระท�าที่ช่วยกันได้

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

โลกสวยด้วยผังเมือง :
กรณีศึกษาผังเมืองบางกระเจ้า
โดย นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร
550 หมู่ที่ 10 ซ.ด่านสำาโรง 58 - 60 
ถ.สุขุมวิท ต.สำาโรงเหนือ อ.เมืองฯ  
จ.สมุทรปราการ 10270

ผังเมืองรวมฉบับนี้ประชาชน 
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น แม้จะมีการประกาศ 
ตดิไว้ที ่อบต. แต่กเ็ป็นการกระท�าเงยีบ ๆ 
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
หรือถ้ามีก็เป็นทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง 
ประชาชนไม่ทราบ จึงไม่มีใครล่วงรู ้ 
ข้อเท็จจริงนี้

พริกของยาย
โดย นายชนาธิป ไชยเหล็ก
77 หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
56130

หลังน�้าลด เม่ือมองไปรอบบ้าน 
แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลงเหลืออยู่เลย  
ต ้นไม ้ที่ เคยให ้ ร ่ม เงาและผลผลิต 
ต่างล้มหายตายจาก การเติบโตของ  
“ต้นพริกของยาย” จึงถือเป็นของขวัญ 
ชิ้นใหญ่ที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก 
ต่อคนในบ้าน
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โลกใบใหม่ทีไ่ม่เหมอืนเดมิ
โดย น.ส.สุนิสา อารยะวิไลพงศ์
59 ถ.เจ้าคำารพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ 10110

มหศัจรรย์ผกูพนัสรรพสิง่
โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน
46/9 หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000

ผึ้งอ้วนในสวนจ�าเริญใจ
โดย น.ส.จำาเริญลักษณ์ ทองล้วน
46/9 หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000

ป่าไผ่ของพ่อ
โดย นายสุริยา เตชะลือ
โรงเรียนประชาราชวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านร้อง อ.งาว 
จ.ลำาปาง 52110

การกระท�าในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่า
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบที่เกิดจากการกระท�า
ของมนุษย์จากคนรุ่นก่อน แต่ ณ วันนี้ มันคือส่วนหนึ่งของ
ผลลัพธ์ที่คนรุ่นปัจจุบันจะต้องเผชิญชะตากรรมและยอมรับ
อย่างเลี่ยงไม่ได้

ชีวิตคนเราจะด�าเนินไปอย่างสงบสุขเมื่อเราภาคภูมิใจ
ในชาติก�าเนิด เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและพอใจกับอาหาร 
ที่ได้จากธรรมชาติ หากผู ้คนต้ังใจพลิกฟื ้นผืนดินให้เป็น 
แหล่งอาหารที่เราสร้างได้เอง เราจะซาบซึ้งถึงค�าว่า “พอ”

บ้านเรามีพ้ืนที่เพียงไร่กว่า  ๆ  แต่มีความสุข เพราะม ี
ผืนดิน ต้นไม้ ที่เกิดจากความเอาใจใส่ของทุกคน แม้แต ่
คุณย่าวัย 80 กว่าก็ยังมีความสุขกับการเก็บผักจากสวน แต่ 
ประเทศไทยที่กว้างใหญ่กลับไม่มีความสุข เพราะไม่มีจิตส�านึก 
กตัญญูต่อธรรมชาติ

ผมมี “ป่าไผ่” เป็นของตนเองเหมือนกัน เป็นป่าไผ่เล็ก ๆ 
ของพ่อ ทว่ามันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของผม ป่าไผ่เล็ก ๆ 
ที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแหล่งรายได้ของครอบครัวเรา

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ความเรียง    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 7

บ้านนอก
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

ลานบุญกลางบ้านและเรื่องเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่
โดย นายธนาตุล เสมอ่วม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำา 
จ.เพชรบุรี 76120

ฉันเป็นเด็กบ้านนอก มีความผูกพันกับธรรมชาติ 
มาตั้งแต่เกิด โตทันได้เลี้ยงควายและขี่หลังควายเดินเล่น  
การขี่ควายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของวัยเด็ก ควร 
เลือกตัวที่เช่ือง เพราะควายบางตัวผิดกลิ่น ก็อาจจะเกเรได้

เสียงโห่สามลาดังมาจากยายหวล ต้นเสียงวัยใกล้ 
เลขเจ็ด กับเสียงลูกคู่ผองเพื่อนวัยใกล้เคียง พร้อมการร่ายร�า 
แลดูสนุกสนานร่าเริง ปลายทางของขบวนคือทางสามแพร่ง 
ที่มีต้นสะแกใหญ่ ที่หมายในการท�าพิธีบุญกลางบ้าน

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ 
โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง
33 หมู่ที่ 1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

หนูตามแม่มาเรียนหนังสือใน อ.ศรีราชา ที่นี่ผู้คนมากมาย ฝุ่นลอยในอากาศ 
น�า้ในคลองสดี�าและขยะลอยเกลือ่นหลงับ้าน ทีน่ีเ่ป็นก�าแพงกัน้ทีว่่างเปล่า มต้ีนหญ้า 
เล็ก ๆ โผล่มา เห็นแล้วสุขใจ แสดงถึงความมุ่งมั่นมีชีวิต แม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ 

ความสขุทีพ่อเพยีง 
โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู 
โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย  
จ.สกลนคร 47260

แม่พาฉันไปเก็บผักหวานป่า แล้วเก็บเห็ดขอนในสวน 
เพือ่น�ามาใส่แกงผกัหวานป่า แม่ปลกูทกุอย่างเพือ่ลดค่าใช้จ่าย 
ถ้ากนิไม่ทนักแ็บ่งปันให้เพ่ือนบ้าน บางครัง้เพ่ือนบ้านจะน�าปลา 
น�าผักมาให้เป็นการแลกเปลี่ยน เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน 
และมีความสุข

ในความว่างเปล่าที่มืดมิด มีดวงดาวเล็ก  ๆ  อยู ่ใน
จักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น ก้อนหิน 1 ก้อน ล่องลอย 
อยู่ในนั้น ที่นั่น ต้นไม้ สายน�้า แผ่นดินก�าลังร้องไห้เพราะ 
บาดเจ็บ หนูอยู่ที่นั่นกับสีไม่กี่แท่ง สีเหล่านี้คืออาวุธของหนู... 
หนูอยู่ที่นี่

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

ความเรียง

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น
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ความเรียง

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9

โลกสเีขยีวโลกแห่งรอยยิม้ 
โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

พ่อเล่าว่า ดิน น�้า ป่า มีความสัมพันธ์ต่อชีวิต ไม่ว่า
จะมีอาชีพอะไร คน สัตว์ แมลง ทุกชีวิตต้องพึ่งพาดิน น�้า ป่า  
หากไม่มสีิง่แวดล้อมทีด่ ีไม่มแีผ่นดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ ไม่มผีนืน�า้  
ผืนป่า อากาศบริสุทธิ์ มนุษย์ก็ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้

ป่าชมุชนภหูนิเหลก็ไฟ ให้อะไรมากกว่าหนิเหลก็ไฟ 
โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร
156/3 บ้านนาหว้า ต.สำาโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 
34340

ในป่าชุมชนทีบ้่านหนมูหีนิพิเศษทีท่�าให้เกดิประกายไฟ 
ได้โดยน�ามาเสียดสีกับเหล็ก แล้วใช้นุ่นหรือใบไม้แห้งเป็น 
เชื้อเพลิงก็ท�าให้เกิดไฟ เป็นที่มาของชื่อป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ 
และที่ว่ามีอะไรดีกว่าหินเหล็กไฟ ก็คือของที่อยู่ในป่าชุมชน
น่ันเอง

ชุมชนของฉันใช้ประเพณีการเลี้ยงผีต้นน�้า เพื่อขอบคุณ 
ต่อเจ้าที่เจ้าดิน ผู้ปกปักรักษาดิน น�้า ทรัพยากรธรรมชาติ 
พิธีกรรมนี้ท�าทุกปีในเดือน 9 (เหนือ) นอกจากนั้นยังร่วมกัน 
“บวชป่า” ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปล่ียนไป 

ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 
โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น  
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชน
เล็ก ๆ ของฉัน 
โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ฉันเป็นหลานของ “ปู่สอน กล้าศึก” คนปลูกต้นไม้แห่ง
โนนเสลา ปู่เพาะต้นไม้ หาต้นกล้าในป่ามาปลูกอย่างไม่เคย
เหน็ดเหนื่อย ดูแลจนต้นไม้เจริญเติบโต ฉันรู ้สึกว่ามีบุญที่
เกิดมาเป็นหลานปู่ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคน อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ
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ความมตีวัตนทีม่องไม่เหน็ 
โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกูฏ
41-43 ถ.เกษมสุข ต.วารินชำาราบ อ.วารินชำาราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190

ดอนถัว่งอก...บอกเรือ่งเล่า 
โดย นายพิทักษ์ ลำาพูน
311 หมู่ที่ 9 บ้านดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 57140

เพียงคิดถึง 
โดย น.ส.ชนัญชิดา ปานตา
132/1 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมืองฯ 
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน 
โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย
255 ซ.ประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 1 ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

...บางครัง้ฉนักอ็ดสงสยัไม่ได้เหมอืนกนัว่า  คนในสมยัก่อน 
พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไร เขาไม่เงียบเหงากันบ้างหรือ 
ที่เขาต้องผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวันไปโดยไม่มีการอัพสเตตัส 
หรือสอดส่องเรื่องราวของผู้อื่นผ่านทางโซเชียลมีเดีย

แถวบ้านผมเคยมีดอนอยู ่แห่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตาม 
การผันผวนอย่างรวดเร็วของแม่น�้าโขง ส่งผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศทางน�้าวิถีชีวิต รวมถึงพันธุ์ปลากว่า 1,300 ชนิด  
ที่พบเฉพาะในแม่น�้าโขงเท่านั้น เป็นความสูญเสียที่ประเมินค่า 
ไม่ได้เลย

แสงแดดอ่อนยามเช้า ส่องให้เห็นม่านหมอกขาวคลุม 
ทัว่ผนืฟ้า สลบักบัดอยผาสเีขยีว แว่วเสยีงน�า้ปายไหลกระทบฝ่ัง 
ยิ่งท�าให้บรรยากาศยามเช้าเย็นฉ�่าถึงข้ัวหัวใจ เป็นเช่นนี้ประจ�า 
ในทุกเช้าของ จ.แม่ฮ่องสอน เมืองในฝัน สวรรค์บนดอย 
ของแผ่นดินไทย

วันนี้ฉันจะได้ลิ้มรสขนมตาลฝีมือตัวเอง และพกห่อลง
ตะกร้าไม้ไผ่สานไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่และผองเพื่อน อันเป็น 
วิถีวัฒนธรรมงดงามของชาวชนบทที่ถือปฏิบัติกันเสมอมา  
ณ ถิ่นฐานแห่งความหวานย่าน “พริบพรี” เมืองเพชรบุรี 
ดินแดนแห่งต้นตาล

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น
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ความเรียง    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9

ผู้ให้ที ่“แท้จรงิ” 
โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์
39 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร 47290

มาน ิวถิผีูแ้บ่งปันในป่าใหญ่ 
โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด
170 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

มรสุมเข้า 
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

รวงข้าวสร้างชีวี 
โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม
183/1 หมู่ที่ 9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77150

กว่า 86 พรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงงานเพื่อปวงชน ทรงคิดค้นที่จะช่วยเหลือ 
ปัญหาต่าง  ๆ  ของราษฎร เพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยาก  
พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในทุก  ๆ  แห่งโดย 
ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

ชนเผ่ามานิ กลุ ่มชาติพันธุ ์ที่อาศัยอยู ่บนภูบรรทัด 
มาเป็นเวลานานสืบทอดหลายสิบรุ ่น มีวิถีชีวิตผูกพันกับ 
ผืนป่าและธรรมชาติได้อย่างสมดุล ฉันได้รู ้จักกับเฒ่ายาว  
มานิที่พูดภาษาใต้ชัดเจนที่สุดในทับ เฒ่ายาวเล่าเรื่องการ 
ปรับตัวให้เข้ากับคนเมือง

“เสาวภา” เพื่อนของฉัน ไม่เคยรู้มาก่อนว่าครอบครัว 
มีความส�าคัญต่อชีวิตเพียงใด จนจากบ้านไปไกลแล้ว 
หวนคนืมาหนนุหมอนใบเก่าทีคุ่น้เคย มองเกลยีวคลืน่เคลือ่นตวั 
เข้าหาฝั่ง สดับเสียงลมแผ่วผ่านทิวมะพร้าว โดยที่ปลายเท้า 
ไม่ต้องแตะพื้นทราย

ครอบครัวของฉันและญาตพิีน้่องล้วนแต่มีทีน่าท�ากนิกนั 
น้อยคนที่จะซื้อข้าวตามท้องตลาดกิน เวลาท�านาเป็นอีก 
ช่วงเวลาหนึ่งที่ท�าให้ญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า 
ร่วมแรงช่วยกันท�านา ถ้าได้มาสัมผัสเองจะหลงรักพื้นที่นา
และการช่วยครอบครัว

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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วถิชีวีติ คดิพอเพยีง เลีย้งต้นกล้า 
โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี
99 หมู่ที่ 9 บ้านโนนเค็ง ต.คำาแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
38170

สวนสนุกธรรมชาติ 
โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ
6 หมู่ที่ 5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

ในหมูบ้่านของกระผม ถนนเป็นลกูรงัทีค่นอสีานเรยีกว่า 
“ขี้หินแห่” แต่สิ่งหนึ่งที่ เห็นต้ังแต่จ�าความได้ก็คือสีเขียว 
สบายตาของต้นไม้ทีอ่ยูล้่อมรอบหมูบ้่านเหมอืนป่าทบึขนาดใหญ่  
ที่เป็นแหล่งที่อยู ่อาศัยและใช้เป็นที่ท�ามาหากินของคนใน 
หมู่บ้าน

บา้นฉันมผีืนปา่ที่อุดมสมบรูณ์  มีแนวเขายาวตลอดทาง  
มีรถสัญจรไปมา ใครขับรถผ่านไปทางระนองต้องขับขึ้นเขา 
ลงเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังมีแม่น�้า 
ที่เป็นแนวก�าหนดเขตแดนระหว่างชายแดนไทยกับชายแดน 
พม่า

สายใยผกูพนั ดนิ น�า้ ป่า เจ้าพ่อประตผูาและวถีิชวีติ 
โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
139 หมู่ที่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำาปาง 52110

หมู่บ้านปลายคลอง 
โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมณ์
39/3 หมู่ที่ 1 ต.นำ้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

ชาว อ.งาว นับถือ “พระยาข้อมือเหล็ก” ที่เล่ากันว่า 
ท่านรบกับพม่าจนสิ้นใจพิงหน้าผา จึงตั้งศาลเพียงตาเพ่ือ 
ร�าลึกถึงท่าน ชื่อว่า “ศาลพญาข้อมือเหล็ก” หรือ “ศาลเจ้าพ่อ 
ประตูผา” เมื่อท�าพิธีบวชป่าคราใดก็มักจะอัญเชิญเจ้าพ่อ 
ประตูผาด้วย

หมู่บ้านปลายคลองของเราเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ติดกับ 
ล�าคลอง พร้อมพรั่งด้วยป่าเขา ต้นยาง ต้นปาล์ม สัตว์น้อยใหญ่  
ทีน่ีแ่บ่งเป็น 3 หมู ่ข้างบนสดุจะเป็นป่าอนรัุกษ์ทีม่นี�า้ตกสวยงาม 
บางคนในพื้นที่ยังไม่เคยพบเห็นน�้าตกสายน้ีเลยด้วยซ�้า

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ความเรียง    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม เ รี ย ง เ ย า ว ช น  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

การเดินทางของลูกยาง
โดย ด.ญ.แสงสา ลุงซอ
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

ฉันรู้สึกภาคภูมิใจทุกคร้ังเม่ือได้ผ่านไปบน ถ.สายเชียงใหม่-สารภี ที่แสนจะร่มรื่น
และสง่างามด้วยต้นยางนาอายุกว่า 100 ปี ที่เรียงรายอยู่สองฝั่งถนนเป็นระยะทางกว่า 
10 กิโลเมตร ผนวกกับได้อ่านเรื่อง “ลูกยางเดินทาง” ในชั้น ป.5 ฉันจินตนาการตาม....

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลดีเด่น

ท�าไมต้องเผาป่าของหนู
โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป
โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน 
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

วันหนึ่งเกิดเหตุร้ายเมื่อมีกลุ่มคนลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ 
ในป่า จุดไฟเผาเพือ่ไล่ให้สตัว์ออกมา จากกองไฟเลก็  ๆ กลายเป็น 
ไฟป่าที่โหมลุกลามอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านช่วยดับไฟอยู ่ 
หลายวันกว่าจะสงบ แต่ป่าก็ถูกไฟเผามอดไหม้เหลือเพียง 
ขี้เถ้ากับควันไฟ

การท�าให้ธรรมชาตทิีร่ืน่รมย์กลบัคนืมาท�าได้ไม่ยากเลย 
ขอเพียงทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ทุกปี  
ไม่ตัดไม้ท�าลายป่า หันมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ด�ารงชีวิต และหยุดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย
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ความสุขสองหน้า
โดย น.ส.สุดารัตน์ แสงสว่าง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง  
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

พ่อกบัแม่ปลกูฝังเสมอว่า ปัญหาขยะเกดิจากพฤตกิรรม 
การอุปโภคบริโภคที่เกินจ�าเป็นของคนเรา ดังนั้น การแก้ปัญหา 
ที่ยั่ งยืนที่สุดก็ต ้องแก ้ที่ต ้นเหตุ  นั่นคือต ้องเริ่มจากการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราทุกคนนั่นเอง

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลดีเด่น

รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ  
หลอมรวมสู่วิถีชีวิต
โดย นายนันทพงศ์ กระทาง
128 หมู่ที่ 15 ซ.10 บ้านจำาตอง  
ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำาปาง 52140

ทรัพย์สินแผ่นดินแม่
โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว
48 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 70/3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

การท�ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท�าให้ได้ 
เรียนรู ้เรื่องพรรณไม้ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ
รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นมาปลูกในโรงเรียน รวมถึงศึกษา
ข้อมูลของพืชในแง่มุมของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด 
มุมมองที่หลากหลายขึ้น

ในปีที่ผมเตรียมไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 
แม่ก็ป่วยเงินเก็บส่วนใหญ่หมดไปกับค่ารักษา พวกเรา 
ช่วยเก็บมะพร้าวในสวนมารอพ่อค้ารับซื้อ นั่นเป็นครั้งแรก 
ที่ผมเหยียบเข้าไปในสวนที่ไม ่ใช ่เพียงเพื่อเข ้าไปว่ิงเล่น  
แต่เพื่อท�างานแลกเงิน 

บ้านสวนสร้างสุข ความผูกพันของวิถีชีวิตกับ
ธรรมชาติใกล้ตัว
โดย นายกิตติ อัมพรมหา
57/6 หมู่ที่ 4 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

พ่อปลูกต้นไม้หลายชนิดผสมผสานกันแบบ “เกษตร  
4 ชั้น” ท�าให้มีรายได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน ทุกเดือน และ 
เป็นรายได้เฉพาะต่อปี เป็นการด�าเนินวิถีชีวิตบนพื้นฐาน 
ความพอเพียง ด้วยหลักคิดง่าย  ๆ  คือ “ปลูกในส่ิงที่กิน และ 
กินในสิ่งที่ปลูก”

อายุ 16 - 25 ปี รางวัลชมเชย
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ความเรียง

ในโลกใบเล็กของเด็กและเยาวชน
“ความเรียงเยาวชน” เป็นพื้นที่เปิดเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอด 

ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมที่อยู่  
มีต้นทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงของตนเอง ความคิด ความฝัน  

จินตนาการ เรื่องเล่า ตำานาน รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังรอบตัว ผสานกับ
วรรณศิลป์ที่เป็นศิลปะการเล่าเรื่องของผู้เขียน

 ผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจะได้รับการรวบรวมไว้ในหนังสือ 
รวมผลงานแต่ละปี ทุกผลงานเสมือน “หน้าต่างความคิด” ที่ทำาให้ได้สัมผัสกับความรัก 
ความห่วงใยและสำานึกต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเด็กและเยาวชนของเรา แต่ด้วยข้อจำากัด
เรื่องการพิมพ์ จึงทำาได้เพียงย่นย่อและนำาเสนอประเด็นที่ผลงานนั้นได้รับการยกย่อง

 ในโอกาสสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว จะได้หยิบยกบางเรื่องราวที่นำาพา 
ให้รู้จักกับโลกที่ซ่อนตัวอยู่ ผ่านมุมมองจากคนตัวเล็กที่จะเป็น  

“อนาคต” ของงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ขอเชิญสัมผัสกับ “โลกใบเล็ก” ของพวกเขา

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว306
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น.ส.สุดารัตน์ แสงสว่าง 
รางวัลดีเด่น ประเภทอายุ 16 - 25 ปี
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18

“ชีวิตฉันไม่ได้ดีอย่างใครเขา   แต่ขึ้นอยู่ที่เราเป็นแบบไหน

ใช้ชีวิตให้มีสุขอยู่ที่ใจ    ไม่ยึดติดอะไรกับวันวาน

ฉันจะก้าวพร้อมสู่โลกใบใหม่   ด้วยจิตใจดวงหนึ่งซึ่งกล้าหาญ

พร้อมเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์   โดยการผ่านความสุขที่แท้จริง”

ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หนูแปลกใจอย่างหนึ่งคือ ท�าไมคนสมัยนี้ยกย่องคนรวยมากกว่าคนดี  
ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่คิดในแง่ลบไปนิด แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวหนูที่เต็มไปด้วยสังคมอะไร ๆ  ก็เงิน แม้กระทั่ง 
ที่จอดรถยังต้องแบ่งความเร็ว ต้องขนาดนี้เลยหรือ? แล้วความสุขที่แท้จริงล่ะอยู่ที่ไหนกัน? แต่ในสังคมอันกว้างใหญ่ ซึ่งหน ู
เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่คอยสังเกตทุกอย่าง พอย้อนกลับมามองตัวเองแล้ว หนูได้ค้นพบความสุขอย่างหนึ่งที่อยากน�ามาเล่า 
ผ่านงานเขียนนี้ให้ทุกท่านได้อ่านว่า ความสุขของหนูเป็นอย่างไร?

ท่ามกลางผู้คนมากมายในชุมชนแออัดจนแทบจะเป็นสลัม หนูเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 16 ปีคนหนึ่ง ที่มีพ่อแม่ท�าอาชีพ 
เก็บขยะขายตามชุมชนถนนหนทาง แม้กระทั่งในถังขยะหน้าบ้านของพวกคุณ รีบเก็บเอาทุกอย่างที่สามารถขายได้ ก่อนที่รถของ 
ทางเทศบาลจะมาเก็บไปเสียก่อน โดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดส�าหรับการเก็บสิ่งมีค่าเหล่านี้ สิ่งที่ทุกคนใช้ 
แล้วทิ้ง โดยที่ไม่คิดว่ามันสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ พ่อแม่ของหนูขับรถซาเล้งเก็บตามถังขยะทุกถังในซอย ในถนน ซึ่งท�าเป็น 
กระบวนการ บ้านของหนูล้อมรอบด้วยสังกะสีเหมือนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีลุง ป้า น้า อา มาอยู่ด้วย หาก 
มองด ี ๆ กไ็ม่ต่างจากสลมัสกัเท่าไรนกั ทกุ ๆ วนัหนจูะเหน็พ่อกบัแม่ขบัรถซาเล้งไปเกบ็ขยะ เกบ็มาทกุอย่าง ใส่รถซาเล้งคูใ่จของท่าน 
เสร็จแล้วก็น�ากลับมาที่บ้านหรือจะเรียกว่าโรงงานคัดแยกขยะก็ไม่แปลก ในวันหนึ่งนั้นน�าเข้ามาไม่ต�่ากว่า 10 คันรถ จนม ี
กองขยะขนาดใหญ่เต็มบ้านไปหมด แต่ละกองนั้นก็จะแยกตามสภาพของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งแยกให้เห็นโดยชัดเจนว่ากองนั้นเป็น 
เศษโลหะ พลาสติก กระดาษ เป็นต้น ซึ่งรายได้จากการท�าอาชีพนี้ ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต�่าต้อย ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี  
แต่ส�าหรับหนูนั้น อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากที่สุดในโลกเพราะได้ช่วยโลกของเราน�าสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ให้ใช้ได้อีกครั้ง 
ซ่ึงรายได้ต่อเดือนนั้นนับว่าพออยู่ พอกินส�าหรับครอบครัวหนูที่สามารถจะเลี้ยงทั้งครอบครัวหนูได้อย่างสุขสบาย โลกภายนอก
อันกว้างใหญ่นั้นหนูเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต เรียนหนังสือ เหมือนคนอื่นทั่วไป ตอนที่หนูยังเป็นเด็กนั้น หนูมักโดน
เพื่อนล้อเสมอมาจนปัจจุบันว่า มีพ่อแม่เป็นคนเก็บขยะบ้าง ถูกเก็บมาเล้ียงจากขยะบ้าง ถามว่าอายและเสียใจไหม? หนูไม่รู้สึก 
อายเลย แต่กลับรู้สึกดีใจและภูมิใจมากกว่าที่บ้านของหนูท�าอาชีพที่เสียสละขนาดนี้ บ้านของหนูส่ังสอนต้ังแต่เด็กว่า เราท�าอาชีพ 
สุจริต ได้เงินมาโดยบริสุทธิ์ “เงินบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มันหายากนะลูก” หนูจึงไม่แปลกใจท�าไมถึงมีข่าวทุกวัน พ่อแม่ของหนูได้ท�าเป็น 
แบบอย่างให้หนูได้เห็น โดยใช้ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
โดยยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขคือ การที่พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความพอประมาณของครอบครัวหนู 
น�ามาปรับใช้ในค่าใช้จ่ายครอบครัว โดยการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อะไรที่ไม่จ�าเป็นก็ตัดออกไป ท�าให้เงินของครอบครัวมีเก็บมีใช้ 
และมีออมบางส่วนไว้ที่ธนาคาร ส่งหนูกับน้องเรียนได้จนถึงทุกวันนี้ หลังบ้านของหนูที่ผ่านร้ัวสังกะสีออกไปแล้วน้ันเป็นท้องทุ่งนา 
ที่มองทอดกว้างออกไปได้อย่างสุดสายตา ในตอนเช้าวันใหม่ของทุกวันจะเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ส่องแสงผ่านรวงข้าว 
มาพร้อมกับกลิ่นบรรยากาศอันบริสุทธิ์ หากวันไหนฝนตก หนูจะพาน้องออกมาเดิน มาวิ่งเล่นกลางทุ่งนา ไปชมวิวและสูดดม 

ความสุขสองหน้า
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ความเรียง

อากาศเข้าไปเต็มปอด บรรยากาศฟ้าหลังฝนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของดินสด ๆ  ที่ดีต่อปอดยิ่งนัก นับว่าเป็นความสุขที่หา 
ได้ยากในสังคมเมืองใหญ่ปัจจุบันเลยทีเดียว ซึ่งต่างจากบ้านนอกที่หนูเคยอยู่ไม่มากนัก จ.หนองบัวล�าภูที่อยู่ทางภาคอีสาน  
เป็นหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ใน อ.สุวรรณคูหา บ้านหินฮาว มีที่นาและผู้คนในหมู่บ้านที่รักและสามัคคีกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอด  
แค่เดินผ่านก็เรียกกันกินข้าว มีอะไรก็แบ่งกันกิน มันช่างเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในสังคมใหญ่ปัจจุบัน เวลามีงานประจ�าป ี
ของแต่ละหมู่บ้านก็ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะปาลูกโป่ง ปาสาวน้อยตกน�้า ยิงปืน ชิงช้าสวรรค์ หรือดูหนังกลางแปลง  
ทุกครั้งหนูจะได้ตุ ๊กตากลับบ้านมาไม่มากก็น้อย เพราะมีพ่อที่ยิงปืนและปาลูกโป่งเก่ง แล้วกลับบ้านมาอย่างมีความสุข  
ตื่นเช้ามาไปโรงเรียน ในขณะเดียวกันที่พ่อแม่เตรียมข้าวของขึ้นรถอีแต๋นไปนาทุกวัน เมื่อถึงฤดูที่ต้องปลูกข้าว ตลอดระยะเวลา  
3 เดือน ที่หนูใจจดใจจ่อรอข้าวเติบโต ออกรวงข้าวสีทองสวยงาม เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วครอบครัวของเรามีข้าวกินตลอดปี นี่คือ 
วิถีการด�าเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขที่สุด

“ประเทศไทยของเราดีนักหนา   ล�้าคุณค่านานเนาเราอาศัย

แหล่งมัจฉา ภูผา พนาไพร    รักษาไว้มาได้อย่างดีงาม

ทรัพยากรธรรมชาติมีค่านัก    พึงประจักษ์แจ่มแจ้งในสยาม

มีวิถีชีวิตอันดีงาม     ทั่วเขตคามรู้จักศักดิ์ศรีไทย”

เม่ือย้อนกลับมามองโลกในยุคปัจจุบันใน จ.ชลบุรี ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองของการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีแต ่
โรงงานเต็มไปหมด แต่ในรั้วสังกะสีที่เป็นบ้านของหนูช่างมีความสุขเหลือเกินที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ท�าให้ชีวิตที่พอเพียง  
ถึงแม้จะไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่ส�าหรับหนูความสุขนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับเงินทอง แต่ข้ึนอยู่ที่ใจและการใช้ชีวิตของเรามากกว่า  
ตั้งแต่หนูเกิดมาก็เห็นพ่อแม่ท�าอาชีพจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้เลิศหรูอะไรเลย หนูเชื่อว่าทุกท่านคงนึกภาพออก หนูเกิดมา 
ในครอบครัวที่ยากจน เห็นพ่อแม่ขับรถซาเล้งออกหาขยะตามหน้าบ้านของทุกคนตอนกลางคืน บางครั้งหนูก็ไปกับพ่อ พ่อชอบ 
เล่าว่า “รู้ไหม เรามาแย่งที่อยู่ของหนอนนะ” หนูก็งงงวยด้วยความสงสัยของเด็กตาด�า ๆ คนหนึ่ง มองหน้าพ่อด้วยความฉงนใจ  
พ่อเลยบอกว่า “ขยะเป็นที่ของหนอนอยู่ เราไปเก็บมาก็เท่ากับไปแย่งหนอนมัน” ท�าให้หนูหัวเราะไปขณะหนึ่งเพราะคิดไม่ถึง 
เรื่องแบบนี้ สมัยเด็ก หลายครั้งที่หนูน้อยใจในความเป็นพ่อแม่ตัวเองที่ท�าไมถึงไม่ใส่ชุดเท่  ๆ  แบบพ่อแม่คนอื่นที่ใส่ชุดทหาร  
พยาบาล คุณครู พอโตขึ้นมาท�าให้หนูคิดได้ว่า พ่อแม่นั้นท่านไม่ได้เรียนจบมาสูง ท่านบอกหนูเสมอว่า ความฝันของพ่อกับแม่ 
คือส่งลูกเรียนให้จบ แม้จะไม่มีสมบัติอะไรเลย แต่ให้ได้คือโอกาสทางการศึกษา หนูจึงตั้งเรียนมาโดยตลอดจนสอบได้ที่ 1 
ของสายช้ัน เป็นเด็กกิจกรรมของทางโรงเรียน เป็นตัวแทนไปแข่งทักษะวิชาการ 
ต่าง ๆ จนได้รางวัลมากมาย ท�าให้พ่อแม่ภูมใิจทกุครัง้ หนกูภ็าคภมูใิจในตวัเองด้วย  
บางครั้งหนูรับจ้างท�างานไม่ว่าจะรับงานเขียนต่าง ๆ ถ้าอยู่ที่บ้านนอกจะรับจ้าง 
เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม เช่น หักข้าวโพด เกี่ยวข้าว กรอกแตง เป็นต้น อีกทั้ง 
ยังช่วยงานที่บ้านไปด้วย เหนื่อยสุดใจแต่ก็มีความสุขที่ได้ท�าและได้เงินมา  
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ หนูภูมิใจในตัวเองมาก 

ที่บ ้านของหนูอยู ่กันอย ่างอบอุ ่น มีอะไรก็ช ่วยกันตลอด ในชีวิต 
ท่ีวิทยาลัยทุกวัน หนูเก็บขวดน�้าที่กินหมดแล้วทุกวัน วันละ 2 - 3 ขวด ในเวลา 
หน่ึงเดือนหนูได ้เกือบ 100 ขวด เมื่อสะสมไปเรื่อย  ๆ  มันก็เพิ่มขึ้นทุกวัน  
จนเป็นถุงขนาดใหญ่น�ามาขายได้เงินมาเป็นค่าขนม นอกจากขวดน�้าก็มีกระดาษ
ที่หนูไม่ใช้แล้วมาเก็บรวบรวมกันไว้ ในเวลาหนึ่งเดือนหนูได้ประมาณ 2 ลัง  
เมือ่รวบรวมแล้วมนัเยอะมาก หนรููส้กึว่าหนมูคีวามสขุทีห่นไูด้ท�ามนั หนรููส้กึดมีาก 
ที่ได้ช่วยโลกน�าสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาเก็บไปขายเพื่อน�าไปรีไซเคิลใหม่ ในขณะที่ 
คนอื่นกินหมดแล้วทิ้งไปไม่สนใจ ยัดต้นไม้ก็มี ตามถนนหนทางก็เต็มไปด้วยขยะ  
ซึ่งบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยของหนูทางฝั่งด้านหน้าของวิทยาลัยจะมีคลอง 

ที่หนูไม่ใช้แล้วมาเก็บรวบรวมกันไว้ ในเวลาหนึ่งเดือนหนูได้ประมาณ 2 ลัง 
มนั หนรููส้กึดมีาก

ไปรีไซเคิลใหม่ ในขณะที่
คนอื่นกินหมดแล้วทิ้งไปไม่สนใจ ยัดต้นไม้ก็มี ตามถนนหนทางก็เต็มไปด้วยขยะ 
ซึ่งบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยของหนูทางฝั่งด้านหน้าของวิทยาลัยจะมีคลอง
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น�้าผ่านสุดปลายทางที่ทะเล เพราะวิทยาลัยน้ีอยู่ในท่าเรืออุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงเป็นน�้าที่โรงงาน 
ปล่อยลงทะเล ท�าให้ไม่ค่อยสะอาดนักแต่ไม่มีขยะเลย ทุกคร้ังที่หนูเดินหรือขับรถบนถนนเห็นขยะเกล่ือน หนูก็เก็บ 
เพื่อที่จะได้ไม่สกปรกและไม่เป็นต้นเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนกับคนอื่น หนูคิดว่าขยะหนึ่งช้ินก็มีความคิด 
และชีวิตเหมือนคนเราที่เกิดมา เมื่อใช้งานหมดแล้วก็ต้องย่อยสลายไป ดังนั้นเวลาหนูใช้ของทุกอย่างจะใช้อย่าง 
คุ้มค่าเสมอ ในชีวิตของหนูแบบนี้ แบบอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขอยู่กับธรรมชาติ มีครอบครัวท�าธุรกิจขยะที ่
พิทักษ์โลก 

หนูมีความสุขมากที่ได้เกิดมาในโลกแสนอันกว้างใหญ่ ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบาย ช่างมีความสุขเหลือเกิน  
แต่ในขณะเดียวกันหนูได้สังเกตคนรอบข้างที่ตื่นเช้าข้ึนมาก็ต้องรีบท�างานแข่งกับเวลาที่ต้องรีบสแกนบัตรเข้าโรงงาน 
ก่อน 08.00 น. ขับรถบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง มีแต่รถพ่วงสิบล้อคอนเทนเนอร์ที่เสียงดังยิ่งนัก หนูต้องเสี่ยงกับ 
การไปวิทยาลัยทุกวันที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้าและตอนเย็น หนูอยากเรียนมาก กลัวแค่ไหนก็ต้องไป เมื่อกลับบ้านมา 
หนูมาช่วยงานที่บ้านคัดแยกขยะในทุก  ๆ  วันจนเป็นส่ิงที่หนูรักไปแล้ว หลายคร้ังที่หนูสังเกตคนใกล้ตัวหรือตามข่าว ชีวิต 
ของคนรวย มีรถเก๋งสวย  ๆ  ขับ มีบ้านหลังโต  ๆ  ใช้ชีวิตสะดวกสบาย แต่เบื้องหลังของเขานั้น เราจะรู้หรือไม่ว่าเขามีความสุข 
ที่แท้จริงหรือเปล่า เพราะบางครั้งชีวิตอันสุขสบายเบื้องหน้าเขาอาจต้องกู้ยืมมา เพื่อน�ามาซื้อความสุขให้ตัวเอง แม้จะหามาได ้
เพื่อความสุขของตัวเองเป็นชั่วครั้งชั่วคราว หลังจากนั้นก็ต้องใช้หนี้ และคนสมัยนี้ เม่ือเห็นคนรวยก็ยกย่องทุกอย่าง แต่คนดี 
กลับไม่มีใครเห็น ถ้าเทียบกับใบหน้าของคนเรา ถ้าหนูยกมือปิดหน้าไว้คร่ึงหน้าก็เหมือนกับคร่ึงที่ปิดไว้นั้นมีความสุขจริง แต ่
ก็มีความทุกข์ความมืดมนอยู่ภายใต้การปิดหน้าที่ต้องหลบซ่อน เปิดเผยไม่ค่อยได้ แต่อีกคร่ึงหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดเผย 
อย่างสดใส มีความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรทั้งสิ้น หนูภูมิใจที่มีความสุขแบบนี้ และนี่คือความสุขที่แตกต่าง 
ที่อีกด้านเปิดเผยแต่อีกด้านต้องปิดไว้ เหมือนความสุขของหน้าที่หนูอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นอย่างไร หนูอยากให้ทุกคน 
มีความสุขเหมือนหนูที่เปิดเผยอย่างเต็มที่ ปัญหาภายในจิตใจของทุกคนก็จะหมดไป

“สังคมไทยในตอนนี้น่าฉงน    มีแต่คนเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย

มีความสุขอยู่ที่เงินหรืออย่างไร   ช่างแปลกใจท�าไมแตกต่างกัน

ความสุขคนสองหน้าเป็นเช่นไร       ด้านหนึ่งมืดปิดไว้อาสัญ

ด้านหนึ่งเปิดสบายใจในทุกวัน   แสนสุขสันต์สดใสกว่าใครใคร”

ซ่ึงธุรกิจขยะพิทักษ์โลกนั้น แต่ละวันที่เห็นกองขยะมหึมาในรั้วสังกะสี ถ้าแยกตามชนิด จะได้ 1) พลาสติก ได้แก่ ขวดน�้า  
ขวดนม เป็นต้น พลาสติกที่สามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้มีดังนี้ โพลีโพรพิลีน นิยมน�ามาใช้เป็นถ้วยนมเปรี้ยว กระป๋องมันฝร่ังทอด  
และกล่องเนยเทียม โพลีสไตรีน นิยมน�ามาท�าเป็นภาชนะแทนโฟม ถาดสลัด กล่องบรรจุวิดีโอและซีดี โพลีเอทิลีน พลาสติกชนิดนี้  
น�ามาท�าขวดเครื่องดื่มหรือขวดน�้ามันพืชบางชนิด หรือพลาสติกอื่น ๆ เช่น พลาสติกผสม นิยมน�ามาท�าบรรจุภัณฑ์ที่มีสีด�า เช่น  
กะละมัง 2) กระดาษ ได้แก่ กล่องนม UHT กระดาษถุงปูน กระดาษย่อยและย่อยสลาย กระดาษสีหรือกล่องรองเท้า กระดาษ 
หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็งกล่องน�้าตาล กระดาษขาว - ด�า กระดาษสมุดและกระดาษปอนด์ขาว 3) แก้ว ท�ามาจากทรายโดยมี 
หินและโซดาไปเป็นส่วนผสม น�ามาหลอมให้ขึ้นรูปต่าง ๆ โดยจะมีขวดแก้วดีและขวดแก้วแตกที่ทุบละเอียดแล้วหลอมละลายเพื่อ 
เป่าเป็นขวดใหม่ 4) โลหะแบ่งได้สามกลุ่ม โลหะประเภทเหล็ก คือ เหล็กหล่อ เหล็กหนา เหล็กบาง และโลหะประเภททองเหลือง  
ทองแดงและสเตนเลส ซึง่ทองเหลอืง พ่อหนจูะน�าไปหลอมใหม่ตามวดั ท�าเป็นพระพทุธรูปและระฆงั ส่วนทองแดงน�ากลบัมาหลอม 
เป็นสายไฟได้ 5) ขยะอะลูมิเนียม มี 2 ประเภทคือ อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย และ
อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ ขันน�้า และกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งมูลค่าของขยะที่น�ามารีไซเคิลตามชนิดมีดังนี้ พลาสติก 9 - 12 บาท 
กระดาษ 2 - 10 บาท แก้ว 1.50 บาท โลหะ 6 บาท อะลูมิเนียม 35 บาท ทองแดง - ทองเหลือง 100 - 140 บาท 

ธุรกจิขยะพิทกัษ์โลกของครอบครวัหนนูอกจากช่วยเหลอืโลกแล้ว ยงัสร้างมลูค่าให้อาชพีให้กบัครอบครัวของหนใูห้มอียูม่กีนิ  
ประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
ครอบครวัของหนไูด้น้อมน�าและด�ารงชวีติตามพระราชปณธิานของพระองค์มาสบืสานต่อในชวีติประจ�าวนั หลงับ้านของหนไูด้ปลกู 

การไปวิทยาลัยทุกวันที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้าและตอนเย็น หนูอยากเรียนมาก กลัวแค่ไหนก็ต้องไป เมื่อกลับบ้านมา
วันจนเป็นส่ิงที่หนูรักไปแล้ว หลายคร้ังที่หนูสังเกตคนใกล้ตัวหรือตามข่าว ชีวิต

ที่โรงงาน
ให้ไม่ค่อยสะอาดนักแต่ไม่มีขยะเลย ทุกคร้ังที่หนูเดินหรือขับรถบนถนนเห็นขยะเกล่ือน หนูก็เก็บ

ให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนกับคนอื่น หนูคิดว่าขยะหนึ่งช้ินก็มีความคิด
และชีวิตเหมือนคนเราที่เกิดมา เมื่อใช้งานหมดแล้วก็ต้องย่อยสลายไป ดังนั้นเวลาหนูใช้ของทุกอย่างจะใช้อย่าง

า

หนูมีความสุขมากที่ได้เกิดมาในโลกแสนอันกว้างใหญ่ ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบาย ช่างมีความสุขเหลือเกิน 
งานแข่งกับเวลาที่ต้องรีบสแกนบัตรเข้าโรงงาน

ก่อน 08.00 น. ขับรถบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง มีแต่รถพ่วงสิบล้อคอนเทนเนอร์ที่เสียงดังยิ่งนัก หนูต้องเสี่ยงกับ
การไปวิทยาลัยทุกวันที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้าและตอนเย็น หนูอยากเรียนมาก กลัวแค่ไหนก็ต้องไป เมื่อกลับบ้านมา

ที่โรงงาน
ให้ไม่ค่อยสะอาดนักแต่ไม่มีขยะเลย ทุกคร้ังที่หนูเดินหรือขับรถบนถนนเห็นขยะเกล่ือน หนูก็เก็บ

ให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนกับคนอื่น หนูคิดว่าขยะหนึ่งช้ินก็มีความคิด
และชีวิตเหมือนคนเราที่เกิดมา เมื่อใช้งานหมดแล้วก็ต้องย่อยสลายไป ดังนั้นเวลาหนูใช้ของทุกอย่างจะใช้อย่าง

ธุรกิจขยะที่

หนูมีความสุขมากที่ได้เกิดมาในโลกแสนอันกว้างใหญ่ ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบาย ช่างมีความสุขเหลือเกิน 
งานแข่งกับเวลาที่ต้องรีบสแกนบัตรเข้าโรงงาน

ก่อน 08.00 น. ขับรถบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง มีแต่รถพ่วงสิบล้อคอนเทนเนอร์ที่เสียงดังยิ่งนัก หนูต้องเสี่ยงกับ
การไปวิทยาลัยทุกวันที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้าและตอนเย็น หนูอยากเรียนมาก กลัวแค่ไหนก็ต้องไป เมื่อกลับบ้านมา
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ความเรียง

ผักสวนครัว ที่ไม่ใช้สารเคมี โดยแม่ของหนูจะน�าเอาแก้วกาแฟที่เอากลับมารีไซเคิลไม่ได้มาตัดแต่งเป็นกระถางปลูกผักสลัด  
เมื่อผักโตเต็มที่แล้วแม่ก็จะเก็บไปขายที่ตลาด บางส่วนก็น�ามาแบ่งเพื่อนบ้านกิน หนูคิดว่าการให้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับหน ู
การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การที่หนูไม่สนใจว่าจะมีผลตอบแทนหรือไม่ แต่ถ้าให้แล้วสุขใจและเป็นประโยชน์ หนูยินด ี
อย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่พ่อแม่หนูปลูกฝังมาต้ังแต่เด็ก ท�าให้หนูจ�าได้มาจนถึงทุกวันนี้ ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีงานอดิเรก 
ท�าตลอดเวลา ชอบหาทดลอง เดินตามรอยเท้าตามที่พ่อกับแม่ได้ท�าให้ดู มันช่างเรียบง่าย ท�างานเสร็จก็อาบน�้ากินข้าวแล้วก็นอน 
อย่างเต็มอิ่ม ตื่นเช้าก็อาบน�้าแต่งตัวไปโรงเรียน หนูมีความสุขมากจริง  ๆ จึงอยากมาบอกผ่านงานเขียนให้โลกได้รู้ว่า หนูมีวิถีชีวิต 
ท่ีพอเพียง และได้ช่วยเหลือธรรมชาติให้อยู่คู่คนไทยไปอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ทุกสิ่งที่หนูได้ถ่ายทอดไปนั้นคือ ความสุขสองหน้าที่หนูได้เลือกด้านที่เปิดเผยอย่างสดใสโดยมีชีวิตอยู่กับ 
ธรรมชาติ ที่มีวิถีชีวิตพอเพียง ได้แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้าง มีความผูกพันเกี่ยวกับดิน น�้า ป่า และส่ิงแวดล้อม 
ทุก ๆ อย่าง หนูได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลงมือท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ ให้โลกของเรา หนูเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน เลือกด้านที ่
สดใสเหมือนหนูก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราท�าไปด้วย หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนร่วมช่วยกันรักษาโลกของเราที่เหลือ 
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงทุกวัน ถ้าเทียบกับใบหน้าของเรา ด้านนี้ที่ปิดไว้คือสภาพทรัพยากรที่เหือดแห้ง ตายหมดแล้ว 
แต่อกีด้านทีส่ดใสมีสภาพทรพัยากรทีส่มบรูณ์ไปด้วยพชืพรรณนานาชนดิ มาร่วมกนัเถอะทกุคนในวนัทีม่นัยงัไม่สาย และอย่างน้อย 
ครอบครัวของหนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือโลกของเรา ในทุกวันนี้โลกของเราเหลือแผ่นดินแค่ 1 ใน 4 ของโลกใบนี้ ส�าหรับหน ู
มันน้อยมาก ถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันรักษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ หนูเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือใช้อย่างแน่นอน  
หนูจึงมีบทกลอนที่อยากมอบให้ทุกคนในสุดท้าย ดังนี้

“โลกของเราตอนนี้น่าห่วงนัก   พึงประจักษ์หนทางจะแก้ไข

เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ   มิให้ใครมาท�าร้ายเป็นอันขาด

ขอเชิญชวนมาร่วมอนุรักษ์    น้อยยิ่งนักทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ทุกท่านตระหนักอย่าประมาท   วันข้างหน้าเราอาจไม่เหลืออะไรเลย”

เอาแก้วกาแฟที่เอากลับมารีไซเคิลไม่ได้มาตัดแต่งเป็นกระถางปลูกผักสลัด 
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“ดินและน�้า ลมและฟ้า ป่าและเขา    รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่

ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล    เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”

(สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 พระราชทานค�าขวญัเนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2558)

ค�าขวัญข้างต้นเป็นบทประพันธ์ที่งามพร้อมทั้งรสภาษา รสวรรณศิลป์ และรสความ หากแต่ผมที่ได้อ่านค�าขวัญนั้นตั้งแต่ 
ครั้งแรกมิได้รู้สึกตระหนักในคุณค่าของค�าขวัญดังกล่าว จนผมย้อนกลับมาตั้งค�าถามว่า แล้วคนไทยที่ได้เห็น ได้ยินค�าขวัญ 
เหล่านี้รู้สึกเช่นไร ยินดียินร้ายหรือไม่ ทั้งที่ค�าขวัญเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่แทบทุกโครงการทุกหน่วยงาน ถ้อยค�าสวยหรูนั้นก็คล้ายจะ  
“เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา” ผมเองก็อาจไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของ “ทรัพย์สินแผ่นดินแม่” หากไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น เหตุการณ์ 
ที่ท�าให้ความคิดและชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนไป...

สุราษฎร์ธานี จังหวัดท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งทางภาคใต้ตอนบน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสมกับ 
สมญานาม “เมืองร้อยเกาะ” และดินแดนแห่งนี้ที่เป็นที่ก�าเนิดของผม ผมเติบโตมาในบ้านที่มีบริเวณอยู่ติดล�าคลองที่ทอดตัว 
ยาวไหลสู่ปากน�้าตาปีอันเป็นสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสุราษฎร์มาชั่วอายุคน เป็นแม่น�้าที่ใช้สัญจรผู้คน เป็นแหล่ง 
ท�ามาหากินของชาวประมง เป็นสถานที่จัดงานประจ�าปี นั่นคือประเพณีแข่งเรือยาว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่น�้าสายนี ้
ก็ยังคงหล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตลอดจนมีค�ากล่าวที่ว่า “ชั่วนาตาปี” อันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันยาวนานของสายธารแห่งนี้

“ในบาง” เป็นค�าที่ทุกคนใช้เรียกชื่อหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ หรือถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “ในหม็อง” แปลว่า ถิ่นทุรกันดาร 
ห่างไกลความเจริญ ผมไม่ปฏิเสธว่าเมื่อสิบปีก่อน พื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ บ้านของผมเป็นบ้านไม้สองชั้น ใต้ถุน 
ยกสูงเป็นลานกว้างไว้ส�าหรับวิ่งเล่น หรือให้แม่เย็บจากเพื่อหารายได้เสริมจากการท�าสวน รวมไปถึงให้ยายนอนรับลมที่พัด 
โชยเข้ามาตอนกลางวัน

สวนของแม่เป็นสวนมะพร้าวประมาณ 8 ไร่ พื้นที่ค่อนข้างเป็นดินลุ่ม ภายในสวนนั้นมิได้ปลูกแค่มะพร้าวเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังมีพืชผักสวนครัวจ�าพวกพืชไม้เลื้อย เช่น ต�าลึง ผักแว่น ผักบุ้ง เป็นต้น ทั้งที่เติบโตขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และที่แม่น�ามาปลูก 
เพื่อไว้ท�าอาหารภายในครอบครัว ถ้ามีเหลือแม่ก็มักแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านอยู่เสมอ หรือบางครั้งแม่ก็เก็บไปขายที่ตลาดนัด 
แถวบ้าน

แม้บ้านของผมจะเป็นบ้านสวน มีพืชพรรณนานาชนิด แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจกับพวกต้นไม้เหล่านั้น เพราะมันไม่สนุกน่าภิรมย ์
เท่ากับวิดีโอเกมที่ผมซื้อมาเล่นยามว่าง หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่พ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยสักนิด แม้แต่ชื่อต้นไม ้
ในสวนบางต้นผมยังไม่ทราบ ผิดกับแม่ท่านทราบชื่อต้นไม้ในสวนทุกต้น จ�าได้แม้กระทั่งปลูกต้นไม้ไหนไว้ท่ีไหน แม่บอกว่า  
“แม่ปลูกของแม่มากับมือ ท�าไมจะจ�าไม่ได้”

ย่างเข้าหน้าฝนทีไรน�้าก็ท่วมทะลักเข้ามาในตัวสวนเสียทุกครั้ง “พอน�้ามา เงินก็ไป” แม่พูดค�านี้เป็นประจ�า เพราะพอ 
น�า้ท่วมอะไร ๆ กด็เูหมอืนจะล�าบากไปเสยีทกุอย่าง พชืผกัสวนครัวทีแ่ม่ปลกูไว้กพ็ากนัตายด้วยอิม่น�า้ จะเดนิออกมาบ้านแต่ละครัง้ 
ก็ต้องเดินลุยน�้าลุยโคลนออกไป ผมต้องเดินไปโรงเรียนด้วยสภาพรองเท้าเปื้อนโคลนแทบทุกวัน บางวันต้องถอดรองเท้า 
แล้วไปใส่หน้าปากซอย นี่แหละครับที่เรียกว่า “ในหม็อง”

ทรัพย์สินแผ่นดินแม่
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ความเรียง

หลายครั้งที่ผมถามแม่ว่า ท�าไมเราไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่ในตัวเมืองที่มันสุขสบายกว่าที่นี่ แม่ตอบกลับเพียงว่า 
แม่ชอบที่นี่ ผมก็ไม่ได้สนใจจะซักถามให้แม่ร�าคาญใจ แล้วความฝันของผมก็เป็นจริงเมื่อย่ามารับไปอยู่ด้วยเมื่อผมข้ึนเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา บ้านของย่านั้นต่างจากบ้านของแม่โดยส้ินเชิง บ้านของย่าท�าด้วยปูน บริเวณบ้านไม่มีสวนมะพร้าวมากมาย 
เหมือนบ้านของแม่ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ผมได้ออกจากบ้าน “ในหม็อง” นั่นเสียที

บ้านของย่าครึกครื้นตลอดเวลาด้วยมักมีสมาคมผู้สูงวัยมาใช้บริการเรียนคณิตฝึกหัดสมองกันอยู่บ่อย  ๆ บ้างได้บ้างเสีย
เป็นวัฏจักรของชีวิต ฤดูร้อนทีไรพานเอาผมคิดถึงบ้านสวนข้ึนมาเสียทุกคร้ัง ด้วยบ้านของย่านั้นเป็นหลังคาต�่า ลมไม่พัดโชยมา 
ตลอดทั้งวันเหมือนบ้านของแม่ ร้อนระอุเหมือนอยู่ในตู้อบอย่างไรอย่างนั้น ไม่มีต้นกล้วยให้ผมมาตัดท�าม้าก้านกล้วยเหมือน 
ท่ีบ้านสวน เวลาจะท�าอาหารสักครั้งหนึ่งก็ต้องไปซื้อผักที่ตลาด ไม่มีผักสวนครัวปลูกไว้อย่างบ้านแม่ ผมเริ่มคิดแล้วว่า 
แท้จริงแล้วบ้านแม่หรือบ้านย่ากันแน่ที่น่าอยู่กว่ากัน

“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นค�าที่ผมได้ยินอยู่บ่อยครั้งตลอดระยะเวลาที่เรียนระดับมัธยมศึกษา แต่ผมไม่เห็นจะมีใคร 
ท�าได้จริง โรงเรียนมักจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกป่าชายเลนทุกปี แต่จ�านวนต้นไม้ไม่เพิ่มขึ้นเลย เพราะทุกคนไปปั่น 
เพื่อความสนุก ปั่นเพื่อถ่ายรูป ผมก็ท�าอย่างใคร  ๆ ท�ากัน เพราะนั่นท�าให้เราดูดีข้ึนมาอย่างไม่น่าเช่ือ แม้ว่าในความเป็นจริง 
ผมทิ้งขยะลงบนถนน หรือเผาขยะให้กลุ่มควันด�าลอยข้ึนไปบนอากาศสู้กับก้อนเมฆที่เกาะกลุ่มกันอยู่ เพียงภาพเดียวที่ผม 
ปั่นจักรยานก็มีคนเข้ามาชื่นชมในสังคมออนไลน์ หรือว่า “การปั่นจักรยานเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่น่าชื่นชม”

“ฝนไม่ตกตามฤดูกาล” ค�านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นจริงส�าหรับภาคใต้ เพราะมีแต่ “ฝนตกทุกฤดูกาล” จนกระทั่งเกิดอุทกภัย 
ครั้งยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ผมอาศัยอยู่บ้านย่า ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเลยแม้แต่น้อย แต่บ้านสวนของแม่น�้าท่วมสูง 
เกือบถึงบริเวณชั้นสองของบ้าน ผมต้องพายเรือจากหน้าหมู่บ้านเข้าไป กระแสน�้าที่เช่ียวกรากกับสีน�้าขุ่นแดงท�าให้ผมรู้สึก 
เป็นห่วงแม่ขึ้นมา ผ่านบ้านเรือนสองข้างทางที่เป็นเพ่ือนบ้านของแม่ บางหลังน�้าท่วมเกือบมิดหลังคา บางหลังจมอยู่ใต้แผ่นน�้า 
สีขุ่น สายตาผมมองทอดออกไปเห็นหลังคาบ้านสวนของแม่อยู่ลิบ  ๆ  ค่อยคลายความโล่งใจที่อย่างไรบ้านของแม่ก็ไม่ได้จม 
หายไปใต้แผ่นน�้านั่น

อีกครั้งหนึ่งที่ผมชวนแม่ให้ย้ายจากบ้านนั้นเสีย เพราะเกิดน�้าท่วมใหญ่คร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยนั้นห่างไกล 
ลงไปทุกที ถ้าวันหนึ่งน�้าเกิดท่วมหนักกว่านี้ บ้านสวนของแม่หลังนี้อาจอยู่ใต้พื้นน�้ากลายเป็นซากไม้เก่า  ๆ  เต็มไปด้วยคราบ 
ตะไคร่น�้าสีเขียว ไม่เหลือคุณค่าและความทรงจ�าใด ๆ อีกต่อไป แม่ยังคงยืนกรานที่จะอยู่ที่บ้านสวน เพราะแม่รักบ้านสวนนั่นมาก 
และท�าให้ผมทะเลาะกับแม่อีกครั้ง ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมแม่ถึงรักบ้านสวนในหม็องนั่นนักหนา มีแต่จะสร้างปัญหาให้แม่อยู ่
ไม่เว้นแต่ละวัน ไม่เห็นถึงประโยชน์ของบ้านหลังนั้นเลยสักนิด 

อุทกภัยที่ท่วมพ้นยังไม่เท่าสายธารน�้าตาของชาวใต้ที่หลั่งไหลท่วมท้นหัวใจ หลายบ้านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง  
เสยีท่ีดนิท�ามาหากนิ เสยีผลติผลทางการเกษตร หรอืแม้แต่เสยีคนทีร่กัและเสาหลกัของครอบครวั “ธรรมชาตโิหดร้าย” ผมคดิเช่นนัน้ 
เสมอ พวกเราไม่ได้ท�าอะไรเสียหน่อย ท�าไมต้องลงโทษกันรุนแรงเช่นนั้น ตรงกันข้ามกับแม่ “มนุษย์โหดร้าย” ดูเหมือนความคิด
ของผมกับแม่จะเป็นเส้นขนานกันที่ไม่มีวันมาบรรจบกัน จนเหตุการณ์โหดร้ายที่สุดในชีวิตท�าให้ความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมก็เตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของย่า  
ผมจึงมีเพียงแม่เท่านั้นเป็นที่พึ่งสุดท้าย ความฝันของผมก�าลังจะเป็นจริง แต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นก�าลังท�าลายความฝันของผม 
ในพริบตา เม่ือพี่ชายส่งข่าวมาบอกว่า “แม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ตอนนี้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ก�าลังรอให้เคมีบ�าบัด” ผมรู้สึก 
ชาวูบไปทั้งตัว เพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างนี้

แม่กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน ผมตัดสินใจย้ายบ้านจากบ้านย่ามาอยู่ที่บ้านของแม่ และปรึกษาแม่เร่ืองการเรียนต่อระดับ
อุดมศึกษาของผม เพราะเงินของแม่นั้นหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมบ้านเมื่อครั้งน�้าท่วมใหญ่ แม่ พี่ชาย น้องชาย
และผมจึงพากันไปเก็บมะพร้าวในสวนมาขาย โดยมีพี่ชายเป็นคนสอยมะพร้าว ผมและน้องคอยรอรับด้านล่าง แล้วขนออกไป 
วางกองไว้หน้าบ้านเพ่ือรอพ่อค้ามารับซื้อ แล้วนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมเหยียบเข้าไปในสวนมะพร้าวนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อว่ิงเล่น  
แต่เป็นการท�างานเพื่อแลกเงินให้ได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ
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กอจากริมคลองกอแล้วกอเล่าถูกตัดด้วยฝีมือพี่ชายของผม เพราะแม่เป็นคนสั่งให้พี่ตัดเพื่อแม่จะน�าไปเย็บเป็นหลังคา 
ใบจากส่งขายเพื่อหาเงินอีกทาง ผมมองร่างท้วมของแม่นั่งขัดสมาธิอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ท�าขึ้นเองจากกอไผ่ในสวนนั่น ดูเหมือนว่า
สวนของแม่จะมีครบไปเสียทุกอย่าง รวมไปถึงเชือกคล้าสีเขียวที่ตัดมาจากกอคล้าในสวนเพื่อน�ามาเย็บใบจากนั่น

ต�าลึงที่งอกงามอยู่ข้างบ้านถูกแม่เก็บแล้วมัดเป็นก�าเพื่อน�าไปขายที่ตลาดนัด รวมไปถึงผักบุ้งที่อยู ่ในคูที่ออกดอก 
บานสะพรั่งแตกใบน้อยใหญ่สีเขียวที่ผมไม่เคยให้ความส�าคัญ แต่เม่ือถูกน�ามาวางขายที่ตลาดกลับถูกซ้ือไปอย่างรวดเร็ว แม ้
บางคนจะไม่ได้จ่ายค่าผักเหล่านั้นเป็นเงิน แต่จ่ายเป็นมะละกอ กล้วยสุก แม่ก็รับไว้ทั้งนั้น “นี่ยังไม่หมดยุคแลกเปล่ียนของกัน 
อีกเหรอ?” ผมคิดในใจ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นเริ่มเป็นที่นิยม “ในบาง” ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ตามค�าขวัญ “ชมนก ตกปู ดูลิง หิ่งห้อย ร้อยคลอง ล่องบาง” ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับธรรมชาติเหล่านั้นกลับไป บ้านสวนของแม่ 
จึงกลายเป็นที่ที่นายทุนติดต่อขอซื้อเพื่อท�ารีสอร์ต เพราะอยู่ติดริมคลองและมีสวนมะพร้าวเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
แต่แม่ปฏเิสธข้อเสนอนัน่ไปอย่างไม่ไยด ีทัง้ทีเ่งินก้อนนัน้มากพอทีจ่ะท�าให้ผมได้เรยีนต่อมหาวทิยาลยัได้อย่างทีต่ัง้ใจ จนถงึตอนนี้ 
ผมไม่ทราบว่าเงินที่พวกเราหามาได้นั้นจะมากเพียงพอหรือยัง อนาคตของผมจะจบลงแค่ตรงนี้หรือไม่

ผมเฝ้ามองนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันถ่ายรูปชาวบ้านที่นั่งเย็บจาก เผามะพร้าวเพ่ือท�าถ่าน ท�าขนมจาก หรือกิจกรรมต่าง  ๆ 
ที่ไม่ได้มีความสนุกสนานแม้สักนิด แล้วนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเขามองเห็นอะไร? นั่นเป็นค�าถามที่ผมครุ่นคิดอยู่เสมอมา ท�าไม
ผมถึงมองไม่เห็นสิ่งส�าคัญของสิ่งเหล่านั้น วิถีชีวิตชาวบ้านที่แสนธรรมดา กอจากสีเขียวที่เติบโตขึ้นมาโดยธรรมชาติกลับดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชาวบ้านต่างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดมาจากวิถีชีวิตสุดแสน
ธรรมดาในสายตาของผม แต่กลับไม่ธรรมดาในสายตาของผู้อื่น ทั้งยังสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอีกด้วย

ปัจจุบันผมได้มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ อย่างที่ตั้งใจไว้ นั่นท�าให้ผมหวนนึกถึง “บ้านสวนของแม่” ถ้าวันนั้น 
ไม่มีต้นมะพร้าวเหล่านั้น ไม่มีต�าลึงข้างบ้าน ไม่มีผักบุ้งที่ถอดยาวในคู ไม่มีกอจากสองฝั่งคลอง ไม่มีต้นคล้าในสวน แม่ผม 
จะหาเงินจากที่ไหนเพื่อให้ผมได้เรียนต่อ แล้วถ้าไม่มีสวน แม่ พี่ชาย และน้องชายจะอยู่ได้อย่างไรมาจนถึงทุกวันนี้

กลิ่นดินโคลนที่ผมเคยรังเกียจและอยากหนีไปให้พ้น กลับเป็นสิ่งที่ผมอยากได้รับเมื่อมาใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วย 
มลพิษ ถ้าแม่เปรียบดังหัวใจของผม บ้านสวนก็เปรียบเสมือนออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจ ถ้าไม่มีบ้านสวนก็คงไม่มีวันนี้ และ 
ผมจะดูแลบ้านของแม่ไว้ให้อย่างดีที่สุด ผมเพิ่งทราบว่าผืนดินที่ใคร  ๆ เรียกว่า “ในหม็อง” แท้จริงคือ “ลมหายใจ” ของผมต่างหาก

แม่เคยบอกว่า “บ้านสวนมีคุณค่า” ผมเพ่ิงตระหนักคุณค่าเม่ือจากที่นั่นมา ค�าสอนของแม่ที่ให้ลูก  ๆ ช่วยกันดูแลรักษา
บ้านสวนหลังนี้ไว้ แม้แต่ก่อนผมไม่เคยใส่ใจ แต่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตท�าให้ทัศนคติของผมเปลี่ยนไป ค�าสอนของแม่ค่อย ๆ
ซึมซับมาในความคิดผ่านการกระท�าของแม่ เพราะแม่เป็นแบบอย่างของความพอเพียง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้อง 
ถ่ายรูปโอ้อวดใคร ไม่ต้องจัดโครงการใหญ่โต เพียงใจของแม่เท่านั้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า 
ในชีวิตของแม่ และแผ่นดินนี้ครั้งหนึ่งเคยต่อลมหายใจให้ครอบครัวของผมอยู่ได้จวบจนทุกวันนี้

“ดูแล” ด้วยตระหนักในคุณค่าของเม็ดดินทุกเม็ด หยดน�้าทุกหยด ต้นไม้ทุกต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมได้มีวันนี้ “ดูแล” 
โดยไม่ต้องถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ต้องประกาศให้ใครทราบ เพียงแค่หัวใจเราทราบและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราท�านั้นดีที่สุด
ก็เพียงพอ “ดูแล” เพื่อพัฒนาให้สวนผืนนี้อยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน เพื่อให้ได้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

“เลิก” เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เริ่มจากประหยัดน�้า หยุดท�าลายสิ่งแวดล้อม “เลิก” โทษว่าเป็นความผิดของธรรมชาติ 
เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์นี่แหละที่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่น่าให้อภัย

“เริ่ม” ที่ตัวคุณ อย่าเพิ่งนึกถึงใคร “เริ่ม” ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ อย่าเพิ่งนึกว่าเมื่อไร “เริ่ม” จากสิ่งเล็ก ๆ จนกลายเป็นส่ิงใหญ่ ๆ 
“เริ่ม” จากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน จากแสนเป็นล้าน จากล้านเป็น 
เจ็ดสิบล้าน “เริ่ม” จากหนึ่งประเทศเป็นทั่วโลก แล้วทรัพยากรธรรมชาติจะคงอยู่ให้คุณค่านานัปการไปชั่วนิรันดร์

“ร่วมรักษาทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ก่อนจะไม่มีแม้แต่แผ่นดินให้รักษา”

 





รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทสื่อมวลชน



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว316

 รางวัลประเภทสื่อมวลชนในช่วงทศวรรษที่สอง หรือในระยะ 10 ปีให้หลังมานี้ มีประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลสรุปผลงาน 
ในช่วงปี 2552 - 2561 ดังนี้ 

สรุปผลงานประเภทสื่อมวลชน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 11 - 18 (ปี 2552 - 2561)

ครั้งที่
ปี พ.ศ.

ผลงานสื่อมวลชน ลักษณะของผลงาน แนวเนื้อหา

ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2552

นิตยสาร “มนต์รักแม่กลอง” 
บรรณาธิการ ภัทรพร อภิชิต

นิตยสารท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชาวสมุทรสงคราม

การพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ  
ให้ชาวสมุทรสงครามเท่าทันต่อกระแส 
การพัฒนา และภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเอง

www.trekkingthai.com
ผู้ประสานงาน: ภัทราวุธ สำาราญทรัพย์สิน

เว็บไซต์ข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยว  
(และจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น จัดค่ายเยาวชน 
จัดเก็บขยะบนดอยหลวงเชียงดาว)

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค ์
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรณ ี
สัตว์ถูกรถชนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯลฯ

รายการ “ข่าว 3 มิติ”
ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส ี
ช่อง 3 และบริษัท ฮอตนิวส์ จำากัด

รายการข่าวโทรทัศน์ประจำาวัน นำาเสนอข่าว 
ที่น่าสนใจทั่วไปและข่าวสืบสวนสอบสวน

เนื้อหาข่าวเจาะนำาเสนอปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม

รายการ “ทีวีไทยสุดสัปดาห์”
ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นไทยพีบีเอส)

รายการข่าวโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด 
จากเมืองต่าง ๆ ทุกเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์

เนื้อหาข่าวทั่วไป รวมทั้งเรื่องราวเฉพาะถิ่น 
ที่น่าสนใจจากเมืองที่ไปจัดรายการสด

ครั้งที่ 12
พ.ศ. 2553

ส่วน “จุดประกาย” หนังสือพิมพ ์
กรุงเทพธุรกิจ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด

หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน นำาเสนอ 
เนื้อหาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม

สารคดีส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม  
และคุณภาพชีวิต

รายการโทรทัศน์ “เนวิเกเตอร์”
บริษัท มีเดีย โรด จำากัด

รายการสารคดีโทรทัศน์ ออกอากาศใน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีเจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)  
เป็นผู้ดำาเนินรายการ

สาระบันเทิงด้านการเดินทางสัมผัสธรรมชาติ 
และผู้คนในท้องถิ่น

ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2554

รายการโทรทัศน์ “วาระประเทศไทย” 
ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายการโทรทัศน์ที่สะท้อนปัญหาต่าง ๆ 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำาเสนอ 
ปัญหาและทางออก

นำาเสนอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่
การปรับปรุงเชิงนโยบาย

ทศวรรษที่สองของ
“สื่อมวลชน” รางวัลลูกโลกสีเขียว

รศ.รุจน์ โกมลบุตร1



317ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2555

คลิปอินโฟกราฟิก “รู้ สู้! Flood”
ผลิตโดย วรรธนะ รุจิโรจน์  
เกรียงไกร วชิรธรรมพร และธวัชชัย  
แสงธรรมชัย ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร

คลิปอินโฟกราฟิก จำานวน 10 ตอน  
เผยแพร่ทาง YouTube

ให้ข้อมูลที่รอบด้านเกี่ยวกับอุทกภัยปี 2554 
เพื่อให้ผู้ชมมีสติในการรับมือกับสถานการณ์

“Green Report”
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด

ส่วน “Green Report” นำาเสนอ 
ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน

นำาเสนอปัญหาและข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้แหล่งข่าว
ที่หลากหลาย เช่น ราชการ นักวิชาการ 
องค์การพัฒนาภาคเอกชน ชุมชน และ 
ผู้ประกอบการ 

สารคดี “ทะเลรุกแผ่นดิน” 
โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จ.จันทบุรี

สารคดีชุด ออกอากาศในรายการข่าว 
Dr.TV News และทางสถานีโทรทัศน ์
กรมประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย : NBT)

ปัญหานำ้าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2556

ไม่มีผลงานได้รับรางวัล - -

ครั้งที่ 16
พ.ศ. 2557

นิตยสาร “ทางอีศาน”
บริษัท ทางอีศาน จำากัด

นิตยสารท้องถิ่นเพื่อให้คนอีสานรู้จัก 
และภูมิใจในท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนา  
และสิ่งแวดล้อม

สารคดีโทรทัศน์ชุด “พินัยกรรม
ธรรมชาติ” บริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น 
จำากัด

สารคดี 8 ตอน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส 
ใช้เวลาผลิต 5 ปี

เรื่องราวของธรรมชาติและสัตว์ป่า  
สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติในเมืองไทย

นิตยสารและรายการโทรทัศน์ HUMAN 
RIDE
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำากัด

คอลัมน์ “HUMAN RIDE” ที่ส่งเสริมการ
ใช้จักรยาน ในนิตยสาร a day รายเดือน 
พัฒนาสู่นิตยสารรายสี่เดือน “HUMAN 
RIDE” และรายการโทรทัศน์รายสัปดาห์  
HUMAN RIDE “จักรยานบันดาลใจ”  
นำาเสนอทางไทยพีบีเอส

เสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยาน 
ในชีวิตประจำาวัน ทั้งเพื่อการเดินทางและ 
การพักผ่อน ซึ่งจะนำาไปสู่การประหยัด 
พลังงาน เป็นการนำาเสนอเนื้อหาจาก 
ทั้งในและต่างประเทศ

ครั้งที่ 17
พ.ศ. 

2558 - 2559

รายการโทรทัศน์ “สามัญชนคนไทย” 
บริษัท ธิงค์ คลับ จำากัด

รายการสารคดี ออกอากาศรายสัปดาห ์
ทางไทยพีบีเอส มีมาโนช พุฒตาล  
เป็นผู้ดำาเนินรายการ

กระตุ้นให้ผู้ชมร่วมกันคิดหาทางออก 
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำาวัน รวมทั้ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำาไร่
ข้าวโพด เหมืองแร่ ถุงพลาสติก ฯลฯ

ครั้งที่ 18
พ.ศ. 

2560 - 2561

รายการ “สารตั้งต้น” ฝ่ายข่าว  
สถานีโทรทัศน์ PPTV

แนวคิดรายการคือ “ทุกปรากฏการณ์ข่าว 
ย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอ” โดยยึดถือหลักการ
ของข่าวจากการตั้งคำาถาม เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเล่าเรื่องผ่านการนำาเสนออย่างสร้างสรรค์
ในการอธิบายเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ในเป้าหมาย “ความรู้คู่ความบันเทิง”

ตั้งคำาถามของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนำาเสนอ
ข้อเท็จจริงในประเด็นเชิงสถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบในมิติต่าง ๆ รวมถึง 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

รายการ “รักโลก” ฝ่ายข่าวเนชั่นทีวี  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีว ี

รายการสารคดีข่าวสิ่งแวดล้อม  
สะท้อนจากมุมมองนักข่าวภาคสนาม 
ปัจจุบันยุติการออกอากาศแล้ว

นำาเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัญหาและ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม เน้นการสัมภาษณ ์
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
มีความต่อเนื่องในช่วงที่มีการออกอากาศ

1 รศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
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สื่อมวลชนที่ได้รับรางวัลจากสถาบันลูกโลกสีเขียวในทศวรรษที่สอง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

ประการแรก ผู้ผลิตสื่อ

หากพิจารณาผู้ผลิตสื่อทั้งหมด จะพบว่ามีทั้งสื่อมวลชนมืออาชีพ หรือที่เรียกว่า “สื่อสถาบัน” เช่น รายการข่าวโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ หรือสื่อขนาดเล็ก เช่น นิตยสารท้องถิ่น ทีมโปรดักช่ันรายการสารคดีโทรทัศน์ หรือแม้แต่ทีมอาสาสมัครรวมกัน
เฉพาะกิจ (เช่น “รู้ สู้! Flood”) 

ทีน่่าสงัเกตคอื สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส ซึง่เป็นสือ่สถาบนั - สือ่สาธารณะได้รับรางวลัไปมากกว่าผูผ้ลติรายอืน่ ๆ ประเดน็นี้ 
อาจกำาลังบอกเราว่า ในท่ามกลางอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชนทั่วไป งานผลิตสื่อด้านสิ่งแวดล้อม
ยังต้องการการสนับสนุนจาก “ทุนทางสังคม” ไม่ยิ่งหย่อนหรืออาจจะมากกว่าการใช้แรงจูงใจทางการตลาดด้วยซำ้า กล่าวอีก 
นัยหนึ่งคือ เป็นไปได้ไหมที่งานสื่อด้านสิ่งแวดล้อมกำาลังอยู่ในสถานการณ์ “อยู่ยาก” มากขึ้นเรื่อย ๆ 

อย่างไรก็ตาม สื่อสังคมออนไลน์อาจถือเป็น “โอกาส” ของคนที่สนใจสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ เพราะด้วย
ลักษณะของเทคโนโลยี ทำาให้เราทุกคนสามารถสื่อสารเนื้อหาออกสู่วงกว้าง โดยปราศจากขีดจำากัดด้านตัวกลางเช่นในอดีต 
(เช่น การคัดกรองของกองบรรณาธิการ ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่และเวลาในการนำาเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสถาบัน) 

สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นความท้าทายของนักอนุรักษ์และคนรักธรรมชาติทั้งหลายว่า จะสามารถผันตัวเองเป็นผู้ส่ือสาร
ท่ีทรงอิทธิพล (Influencer) ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

ประการท่ีสอง ความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน

ผลงานประเภทสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัล ล้วนมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน 
เช่น รายการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคล่ีคลายปัญหาส่ิงแวดล้อม การหยิบยกปัญหาที่พบในชีวิตประจำาวัน 
มาพิจารณาหาทางแก้ไขที่หลากหลาย การใช้อินโฟกราฟิกในการย่อยข้อมูลให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ (และยังมีต้นทุนตำ่า 
ในการทำางาน) หรือการนำาเสนอภาพความสวยงามของธรรมชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม หรือการนำาเรื่องรอบตัวของ 
ชุมชนมานำาเสนอเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งการถ่ายทอดสดเพ่ือนำาเสนอเร่ืองราวของเมืองในมิติต่าง ๆ ฯลฯ 
ประเด็นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นี้ถือเป็นเงื่อนไขสำาคัญในการทำางานส่ือ ซ่ึงในหลายกรณีก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงอีกด้วย

ประการท่ีสาม เนื้อหาการน�าเสนอ

ผลงานประเภทสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัลแม้จะมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่หากพิจารณา 
ลึกลงไป ก็จะพบรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น การสะท้อนสถานการณ์ในลักษณะข่าวเจาะด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริมการใช้จักรยาน ความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงการเท่าทันต่อกระแสการพัฒนา 
ที่ถาโถมเข้าไปชุมชน และการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่คนในท้องถิ่น นั่นหมายความว่า เนื้อหาด้านส่ิงแวดล้อมยังมีมากมาย 
หลายด้านที่หยิบยกมานำาเสนอได้ ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ผลิตสื่อกำาหนดไว้

ประการสุดท้าย พลวัตของสื่อ

งานสื่อมวลชนที่ผ่านมามีบางส่วนที่ยุติไป บางส่วนมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เหล่านี้คือลักษณะของความเป็นจริง 
ทางสังคม คำาถามสำาคัญคือ ในฐานะคนรักป่าและธรรมชาติ เราควรจะมีทัศนะต่อพลวัตของ “สื่อสีเขียว” ที่ได้รับรางวัลเหล่านั้น 
อย่างไร

ไม่ว่าจะในสถานะใด สถาบันลูกโลกสีเขียวจะยืนหยัดในการเป็นพันธมิตรกับสื่อสีเขียวอย่างเข้มแข็งต่อไป
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สื่อมวลชน

นิตยสาร “มนต์รักแม่กลอง”
53 ริมคลองอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
บรรณาธิการ : ภัทรพร อภิชิต

จ.สมุทรสงครามเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม
เข้ามาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนำ้าอัมพวา รวมถึงการพัฒนาและความเจริญทางวัตถ ุ
ที่แผ่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น นิตยสาร “มนต์รักแม่กลอง” ทำาหน้าที่เป็น 
ส่ือกลางสร้างสำานึกและความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากร 
ในท้องถิ่นระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว

ประเภทสื่อมวลชนปี 2552

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สื่ อ ม ว ล ช น  ปี  2 5 5 2
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เว็บไซต์ www.trekkingthai.com
1031/7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประสานงาน : นายภัทราวุธ ส�าราญทรัพย์สิน

รายการ “ข่าว 3 มิติ” 
โดย ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัท ฮอตนิวส์ จ�ากัด
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผูผ้ลติรายการ : ฝ่ายข่าว สถานวีทิยุโทรทศัน์ไทยทีวสีช่ีอง 3 และบริษทั ฮอตนิวส์ จ�ากดั
ออกอากาศ : เวลา 22.30 - 23.00 น. ทุกวันพุธ - วันจันทร์
(สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)
บรรณาธิการ : จตุรงค์ สุขเอียด, อลงกรณ์ เหมือนดาว
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ฐปณีย์ เอียดศรีไชย, สุรัช อินทองปาน
โปรดิวเซอร์ : สสินา ธนเสนีวัฒน์
ผู้ประกาศข่าว : กิตติ สิงหาปัด
ผู้สื่อข่าว : ศุภโชค โอภาสะคุณ, โศธิดา โชติวิจิตร, มนุชา เจอมูล

New Media ที่นำาเสนอบทความและสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาตลอด 10 ปี โดยสนับสนุนพื้นที่เว็บไซต์
สำาหรับกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ เผยแพร่ข่าวสารสู่นักท่องเที่ยวประมาณ 250,000 UIP/
เดือน และนำาเสนอบทวิเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้สังคมมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

*UIP: Unique IP Address การนับจำานวน IP ที่ไม่ซำ้ากันที่เข้ามาในเว็บไซต์ในช่วงเวลาหนึ่ง

รายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันในเชิงเจาะลึก 
หรือวิเคราะห์ ออกอากาศเป็นครั้งแรกวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 นำาเสนอข่าว 
ใน “เชิงลึก - รวดเร็ว - รอบด้าน” เรื่องสถานการณ์ประจำาวัน สด ๆ จากพื้นที่ เพื่อทัน 
ต่อทุกสถานการณ์ข่าว

ประเภทสื่อมวลชนปี 2552



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว322

สื่อมวลชน

รายการ “ทีวีไทยสุดสัปดาห์” 
โดย ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 3 ฝ่ายข่าว
1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ออกอากาศ : วันเสาร ์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 09.00 น.
บรรณาธิการ : อภิรดี อาวรณ์
โปรดวิเซอร์ : สรุพล สทิธิประสงค์, สร้อยอักษร อ่อนพฤกษ์ภมิู, รัตชะดา ถิน่มาลา
ผู้ประกาศข่าว : ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว, อัครพล ทองธราดล, ลานบุญ วุฒฑกุล
ผู้สื่อข่าว : สุจิตรา สร้อยเพชร

สารคดีส่วน “จุดประกาย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด
1854 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
บรรณาธิการส่วนจุดประกาย : น.ส.ดวงกมล โชตะนา

นำาเสนอข่าวด้วยแนวคิด “ทุกที่ทั่วไทย คือห้องส่งของเรา” เปิดรับข่าวสารใน
มุมมองใหม่ ต้อนรับเช้าวันหยุดในข่าวเช้าสุดสัปดาห์ ตามติดทุกกระแสข่าวทั้งใน
และต่างประเทศด้วยรูปแบบการนำาเสนอที่แตกต่าง ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง
ท่ีเข้าถึงผู้ชมทุกวัย เพิ่มสีสันกับกิจกรรมในยามเช้าที่เข้าถึงทุกคนในครอบครัว และ
เป็นสื่อกลางสะท้อนวิถีชีวิตในต่างจังหวัด เพื่อให้การรับชมข่าวมีความหลากหลาย
และไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ

“จุดประกาย” เป็น 1 ใน 3 องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
นำาเสนอความเคลื่อนไหวเชิงบวกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม และบันเทิง ในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว สกู ๊ปข่าว บทสัมภาษณ์  
บทวิจารณ์ รีวิว ข่าวสั้น เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2536 โดยวันจันทร์ - ศุกร์ เป็น “Green  
Life” สารคดีหลากหลาย ฉบับวันเสาร์เป็น “จุดประกาย -  เสาร์สวัสดี” เป็นเรื่อง 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวันอาทิตย์เป็น “จุดประกาย - วรรณกรรม”

ประเภทสื่อมวลชนปี 2552

ประเภทสื่อมวลชนปี 2553

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สื่ อ ม ว ล ช น  ปี  2 5 5 2 - 2 5 5 3
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รายการสารคดีโทรทัศน์ “เนวิเกเตอร์”
บริษัท มีเดียโรด จ�ากัด
95/815 บี-ทาวเวอร์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
กรรมการผู้จัดการ : น.ส.นีรนุช จูฑะศร
ผู้ด�าเนินรายการ : นายเจษฎาภรณ์ ผลดี
ออกอากาศในวนันกัขตัฤกษ์ ทางสถานวีทิยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง 3

“เนวิเกเตอร์” นำาเสนอสาระบันเทิงด้านการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ทั่วไปที่รักการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา 45 นาทีของรายการ 
แบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงแบ็กแพค (Backpack) การเตรียมตัว 
เดินทาง ช่วงออนเดอะเวย์ (On the Way) การเลือกเส้นทาง  
ช่วงแอดเวนเจอร์ (Adventure) การสัมผัสวิถีชีวิตในพ้ืนที่  
และช่วงอันซีน (Unseen) การผจญภัยก่อนถึงเป้าหมายด้วย 
ความประทับใจ

ประเภทสื่อมวลชนปี 2553
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สื่อมวลชน

ประเภทสื่อมวลชนปี 2554

ประเภทสื่อมวลชนปี 2555 (รางวัลดีเลิศ)

ประเภทสื่อมวลชนปี 2555 (รางวัลดีเด่น)

รายการ “วาระประเทศไทย” 
ผลิตโดย ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บรรณาธิการ : ณาตยา แวววีรคุปต์

รู้ สู้! Flood
แอนิเมชั่นและอินโฟกราฟิก 
เริ่มเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 จ�านวน 10 ตอน (แต่ละตอนความยาว 5 นาที)
และเผยแพร่ทาง YouTube (มียอดวิวมากกว่า 3.5 ล้านครั้ง)
ทีมงานหลัก : ประกอบด้วยบัณฑิตอาสาสมัครจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ นายวรรธนะ รุจิโรจน์ (โปรดิวเซอร์)  
นายเกรียงไกร วชิรธรรมพร และนายธวัชชัย แสงธรรมชัย รวมทั้งทีมงานอาสาสมัครเบื้องต้นประมาณ 10 คน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ “Green Report” 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด
1854 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
บรรณาธิการ Green Report : น.ส.ศรัญญา ทองทับ

“วาระประเทศไทย” นำาเสนอสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลทำาให้ภาครัฐตระหนักถึงปัญหา และบางประเด็นนำามาสู่
การกำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ออกอากาศตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีในปี 2551 ทุกวัน เวลา 19.10 น.  
ช่วงข่าวภาคคำ่า

ในช่วงมหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554 กลุ่มบัณฑิตอาสารวมตัวกันผลิตสื่อเพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
เข้าใจ เป็นกลาง ตรงไปตรงมา มุ่งเน้นให้ประชาชนลดความตื่นตระหนัก พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด โดยใช้รูปแบบแอนิเมชั่นและ
อินโฟกราฟิกเป็นการสื่อสาร เพื่อจำาลองสถานการณ์ให้เห็นภาพได้ง่ายมากกว่าการถ่ายจริง เป็นผลงานที่ “เข้าถึง” ผู้ชมและ  
“มพีลงั” จนทำาให้หน่วยงานภาครฐัต่าง  ๆ ส่งข้อมลูของตนมาให้ทมี “รู้ สู้! Flood” แปลงเป็นส่ือเพือ่ส่ือสารให้ประชาชนเกดิความเข้าใจ

Green Report เป็นส่วนแทรกรายเดือนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นำาเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง  
เพื่อให้ความสำาคัญกับมาตรการการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยหลักในการกำาหนดอนาคตของโลก เร่ิมเผยแพร่ในปี 2553  
เนื้อหานำาเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจและมีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งความเคลื่อนไหว 
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สื่ อ ม ว ล ช น  ปี  2 5 5 4 - 2 5 5 7
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ประเภทสื่อมวลชนปี 2557

ประเภทสื่อมวลชนปี 2555 (รางวัลดีเด่น)

นิตยสาร “ทางอีศาน” 
โดย บริษัท ทางอีศาน จ�ากัด
244/539 ซ.รามอินทรา 5 แยก 3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
บรรณาธิการอ�านวยการ : นายปรีดา ข้าวบ่อ

นิตยสารและรายการโทรทัศน์ HUMAN RIDE 
โดย บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด
33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บรรณาธิการบริหาร : นายทรงกลด บางยี่ขัน

สารคดีชุด “ทะเลรุกแผ่นดิน” 
โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี
69 หมู่ที่ 1 ต.แสลง อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี 22000

“ทางอีศาน” มีหน้าที่นำาองค์ความรู้จากผู้รู ้ จากพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกเผ่า
พันธุ์ นำาศาสตร์วิทยาการทุกแขนง นำาเหตุการณ์ข่าวสารจากทั่วโลก มาเผยแพร่สู่ผู้อ่าน เพื่อให้ 
ทุกภาคส่วน “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” เน้นกลุ่มเป้าหมายคนหนุ่มสาว ปัญญาชน 
อิสรชน ผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชน ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใส่ใจกับ 
ปัญหาต่าง ๆ คนอีสานและชมรมชาวอีสานในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือนมิตรผู้ใฝ่ความก้าวหน้า 
ในขอบเขตทั่วประเทศและต่างแดน 

จักรยานไม่ใช่แค่พาหนะเพื่อการสัญจร แต่กลายเป็น “วิถี” และความสุขทางใจที่หลายคน 
(ในหลายประเทศ) ขาดไม่ได้ พาหนะสองล้อนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทางสำาหรับ
คนที่เข้าใจชีวิต แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอย่างอิสระ จากคอลัมน์ HUMAN RIDE ใน
นิตยสาร a day รายเดือน พัฒนามาเป็นนิตยสารจักรยาน ราย 4 เดือนชื่อ HUMAN RIDE ที่ให้
สาระเรื่องเทคนิคการปั่นสองล้อ ความคิดและชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ใช้จักรยาน ต่อมาผลิตรายการ
โทรทัศน์ช่ือ “HUMAN RIDE จักรยานบันดาลใจ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.05 - 22.30 น.

สารคดีชุด “ทะเลรุกแผ่นดิน” ออกอากาศระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในรายการข่าว Dr.TV News ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่วงข่าวภาคคำ่า เวลา 16.30 - 17.00 น. นำาเสนอ 
ปัญหานำ้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่กำาลังรุกคืบอย่างเงียบ ๆ แต่แฝงอันตราย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่และ 
หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับมือและร่วมหาทางแก้ไข

จักรยานไม่ใช่แค่พาหนะเพื่อการสัญจร แต่กลายเป็น “วิถี” และความสุขทางใจที่หลายคน 
หรับ

คนที่เข้าใจชีวิต แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอย่างอิสระ จากคอลัมน์ HUMAN RIDE ใน
นิตยสาร a day รายเดือน พัฒนามาเป็นนิตยสารจักรยาน ราย 4 เดือนชื่อ HUMAN RIDE ที่ให้
สาระเรื่องเทคนิคการปั่นสองล้อ ความคิดและชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ใช้จักรยาน ต่อมาผลิตรายการ
โทรทัศน์ช่ือ “HUMAN RIDE จักรยานบันดาลใจ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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สื่อมวลชน

ประเภทสื่อมวลชนปี 2557

ประเภทสื่อมวลชนปี 2558 - 2559

สารคดีโทรทัศน์ชุด “พินัยกรรมธรรมชาติ” (The Living Legacy)
โดย บริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น จ�ากัด
296 อาคาร KSP ชั้น 2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ผู้ก่อตั้ง : นายคณิต พฤกษ์พระกานต์
ประสานงาน : นายชากร สาทเวท

รายการ “สามัญชนคนไทย” 
เผยแพร่โดย : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
ผลิตรายการโดย : บริษัท ธิงค์ คลับ จ�ากัด
ด�าเนินรายการโดย : นายมาโนช พุฒตาล
ควบคุมการผลิต : นายบัณฑิต ลุนทา และ น.ส.ดวงเดือน ธนกาญจนวิโรจน์

“พินัยกรรมธรรมชาติ” เป็นสารคดีชุด 8 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในปี 2556 บอกเล่าเรื่องราว 
เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าของไทย เปรียบเสมือนมรดกที่ตกทอดมายังรุ่นสู่รุ่น โดยใช้เวลาผลิตถึง 5 ปีเต็ม ก่อนหน้านี้คือ 
สารคดีชุด Wild Thailand ออกอากาศทางช่อง National Geographic และช่องทีวีต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับรางวัล Grand Remi  
Awards สาขา Best TV & Cable Production จากงาน WorldFest - Houston International Film Festival 2014 จัดข้ึนที ่
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

“สามัญชนคนไทย” เป็นสารคดีที่กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจิตสำานึก ร่วมกันมองปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน เป็น 
ปัญหาเรื้อรังที่สะสมมานาน จนหน่ายที่จะมองหาทางแก้ไข กลายเป็นความชินชา การสะท้อนภาพปัญหาและความสามารถ 
ของผู้ดำาเนินรายการที่ชวนหาทางออกที่มีหลากหลายวิธี ทำาให้รายการสามัญชนคนไทยมีความน่าสนใจ จุดประกายความคิด 
ด้วยการเล่าเรื่อง และชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื้อรังที่ใครต่อใครคิดว่าเป็นความเคยชินนั้น แก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของผู้คน 
ในสังคม สารคดีชุดนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม  
พ.ศ. 2558 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (รวม 58 ตอน)

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สื่ อ ม ว ล ช น  ปี  2 5 5 7 - 2 5 6 1
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ประเภทสื่อมวลชนปี 2560 - 2561

รายการ “สารตั้งต้น” 
ผลิตและเผยแพร่โดย : สถานีโทรทัศน์ PPTV  
ด�าเนินรายการ : น.ส.ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ 
สร้างสรรค์รายการ : น.ส.กวินรัตน์ สดสุ่น และนายวุฒิคม พัวสื่อ

รายการ “รักโลก” (Love the Earth)
ผลิตและเผยแพร่โดย : สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี
ด�าเนินรายการ : น.ส.พิชานัน อินโปธา, น.ส.จุฑารัตน์ ทิพย์น�าภา และ น.ส.องค์กช วรรณภักตร์ 
สร้างสรรค์รายการ : น.ส.วัชราภรณ์ ค�าป้อง และนายไตรรัตน์ เอกอัครบัณฑิต 

มีหลายเหตุการณ์สำาคัญทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อม ที่ส่ง 
ผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยซ่ึงเกิดข้ึนแทบทุกวันทั้งในด้านดีและร้าย 
บางเรื่องอาจเป็นเพียงกระแสฉาบฉวยชั่วขณะแล้วหายไป หากแต่บางเรื่องก็รุนแรงต่อจิตใจ 
ของผู ้คนจนเกิดความไม่เข ้าใจต่อกันและอาจนำาไปสู ่บาดแผลร้าวลึก ซึ่งหลายคร้ัง 
เราได้หยิบยกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็น “สารตั้งต้น” เพื่อเจาะลึก 
ลงถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ พร้อมฟังความคิดเห็นและวิธีการแก้ไขของผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบจากทุกฝ่าย ความสำาคัญก็คือ ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนเป็น  
“กรณีศึกษา” และ “บทเรียน” ที่น ่าสนใจ เพื่อที่ผู ้ชมรายการจะได้ “คิดตาม” นี่คือ  
“สารตั้งต้น” ที่เรากำาลังตั้งคำาถาม

สารคดีชุดนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ตอนแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน (ปี 2561) รวม 76 ตอน (เป็นเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมบางตอน) ปัจจุบัน 
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.35 - 23.00 น    

รายการ “รักโลก” (Love the Earth) สารคดีข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เกาะติดสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และประเด็น
ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ สะท้อนผ่านมุมมองของนักข่าวภาคสนาม” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี นักข่าวภาคสนาม 
พาลงพื้นที่จริง พาผู้ชมร่วมเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแบบ Investigation Reporting เสาะหา สืบค้น ครอบคลุมทุกมิติเร่ืองดิน นำ้า  
ป่า อากาศ ท้องทะเล เพื่อปลุกสำานึกรักโลกให้เกิดขึ้นในใจ 

สารคดีชุดนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ตอนแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 และยุติการออกอากาศ 
เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวมจำานวนตอนที่ออกอากาศทั้งสิ้น 84 ตอน
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หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้�าห้วยแม่พริก 
สานใจชุมชน...พลิกผืนป่าต้นน้ำา

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้�าห้วยแม่พริก อ.แม่พริก จ.ล�าปาง
พื้นที่ด�าเนินงาน : ผืนป่าต้นน้�าล�าห้วยแม่พริกและล�าห้วยแม่ดอกค�า  

ใน อ.แม่พริก (15 หมู่บ้าน)

ผู้ประสานงาน : นายสมชัย วินัยโกศล ข้าราชการบ�านาญ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(อดีตหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้�าห้วยแม่พริก) โทร. 08 1881 3472

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552

สภาพปัญหา

• หลังจากการสัมปทานป่าใน อ.แม่พริก มีการ
ลักลอบชักลากไม้ ตัดไม้ และนำาไม้ออกไปเผาถ่าน 
ส่งผลกระทบต่อแหล่งนำ้าและการใช้นำ้าของชุมชน

กระบวนการท�างาน

• หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนำ้าห้วยแม่พริกก่อตั้ง 
เม่ือปี 2542 มีภารกิจในการบริหารจัดการพื้นที ่
ต้นนำ้าลำาธารของลำาห้วยแม่พริก (ลำานำ้าสาขาของ 
แม่นำ้าวัง ใน อ.แม่พริก) ให้มีปริมาณนำ้าที่เพียงพอ  
คุณภาพดี มีระยะเวลาการไหลตลอดทั้งปีอย่าง
สมำ่าเสมอ และป้องกันการกัดชะพังทลายของดิน  
รวมทั้ งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ชาวบ้านในเขตต้นนำ้าลำาธาร

• เจ้าหน้าทีห่น่วยฯ ทำางานโดยใช้ชมุชนเป็นศนูย์กลาง 
พลิกวิธีคิดและการทำางานแบบระบบราชการ 
(สั่งการ) มาเป็นการทำางานเคียงบ่าเคียงไหล ่
แบบเพ่ือน โดยเฉพาะความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
ของหัวหน้าหน่วย (นายสมชัย วินัยโกศล) ผู้ใช ้
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในท ้องถิ่นมาเป ็น 
เครื่องมือหนึ่งในการทำางานร่วมกับชุมชนรอบ 
ผืน ป่า  ทำ าให ้การบริหารจัดการนำ้ า ในพื้นที่  
อ.แม่พริก รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

• ในสมัยนั้นมีกิจกรรมอนุรักษ ์ที่ครบวงจรของ 
การดูแลพื้นที่ต้นนำ้า อาทิ การสร้างฝาย ทำาระบบ 
ประปาภูเขา การปลูกหญ้าแฝก โครงการป่า 

พื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
เช่น การสนับสนุนปลูกพืชอาหารในชุมชนต่าง ๆ 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย การทำาสวนสมุนไพรเพื่อรักษา 
สุขภาพและอนุรักษ ์ภูมิป ัญญาไทย การจัด 
ค่ายศึกษาระบบนิเวศต้นนำ้า (ค่ายเยาวชนต้นนำ้า)  
การพาผูน้ำาชมุชนไปศกึษาดงูานตามสถานทีต่่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดการดิน นำ้า ป่า

• ด้วยการทำางานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ สามารถลด
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ และดึงชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร ทั้ง
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมใช้ประโยชน์ และร่วม
แก้ปัญหา

 จากการสมัปทานปา่ในพืน้ที ่อ.แมพ่รกิ จ.ล�าปาง สง่ผลใหส้ภาพปา่เสือ่มโทรม แมส้มัปทานจะยตุไิปแลว้ แตก่ารลกัลอบ 
ชกัลากและตดัไมก็้ยงัมอียู่ รวมทัง้การลกัลอบน�าไม้ออกไปเผาถา่น สง่ผลใหป่้าตน้น้�าแหง้แลง้ ชมุชนขาดน้�าเพือ่การอปุโภคบรโิภค  
ทว่าด้วยกลยุทธ์การท�างาน “นอกกรอบ” ของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้�าห้วยแม่พริกที่ร่วมกับชุมชนรอบผืนป่า ได้ช่วยกัน 
พลิกฟื้นผืนป่าต้นน้�าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในห้วงแห่งการท�างานหนึ่งทศวรรษ





รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต 
  รางวัลแห่งความยั่งยืน



ผลงานประเภทนี้คัดสรรเฉพาะ “ประเภทชุมชน” ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี คณะกรรมการภาค 
ที่ไปเยี่ยมเยือนจะเป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้นและเสนอชื่อชุมชนที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การกระบวนการพิจารณาขั้นต่อไป ช่วงปลาย 
ทศวรรษแรกเป็นช่วงทดลองทำาไป -  เรียนรู ้ไป จนในที่สุดมีการพัฒนาข้ึนเป็นเกณฑ์การพิจารณาสำาหรับการทำางานของ 
คณะกรรมการทกุคณะอย่างเป็นหลกัเป็นฐาน ใช้ข้อมลูเชิงประจักษ์และหลักฐานทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ประกอบการพจิารณาครอบคลมุ 
ท้ัง 3 มิติ ได้แก่ (1) ระบบนิเวศ (2) การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และ (3) บทบาทสังคมและชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้น 
ยังมีเกณฑ์พิจารณาที่ลงลึกในรายละเอียด 7 ด้านที่มีดัชนีบ่งชี้ 22 ประเด็น

อาจกล่าวได้ว่ารางวลัสปิปนนท์ฯ เริม่อย่างจรงิจงัในทศวรรษทีส่อง (ปี 2552 เป็นต้นมา) การเอาใจใส่ต่อการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่สะท้อนผลลัพธ์ ผลกระทบ และการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ พิสูจน์สมมติฐานบางอย่าง ตลอดจน 
การซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำาชุมชนและชาวบ้าน ทำาให้กรรมการยิ่งได้สัมผัสกับองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญา
การจัดการใหม่ ๆ ของชุมชนท้องถิ่น จนสามารถสังเคราะห์เป็นตำาราและหลักสูตรสำาหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
รวมทั้งนำาไปใช้เพื่อนำาเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้อย่างมีชีวิตชีวา

จากการวิเคราะห์ผลงานรางวัลสิปปนนท์ฯ ตั้งแต่ปี 2552 -  2561 (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 -  18) จำานวนทั้งส้ิน  
47 ผลงาน พบลักษณะร่วมในบางประเด็นที่น่าสนใจ ขอหยิบยกขึ้นมากล่าวพอเป็นสังเขป ดังนี้

 เมื่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ผ่านไปได้ 6 - 7 ปี (ราวปี 2548) เราเริ่มสังเกตว่า 
ผลงานประเภทชมุชนทีเ่คยไดร้บัรางวลัไปแลว้ บางแห่งยงัคงเขม้แขง็มัน่คง บางแหง่ออ่นลา้ลงดว้ยเหตปุจัจยัตา่ง ๆ จงึไดพ้จิารณา 
ให้มีรางวัลประเภท “5 ปีแห่งความยั่งยืน” เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจแก่ชุมชนที่ยังสามารถดูแลรักษาป่าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมา 
เปลี่ยนเป็นรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณความดีตลอดจนอุดมการณ์การท�างาน 
เพื่อสิ่งแวดล้อมของ ศ.กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต หนึ่งในผู้ริเริ่ม “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
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6 องค์ประกอบแห่งความเป็นเลิศ
ผลงาน “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน”

ในทศวรรษที่สองของรางวัลลูกโลกสีเขียว
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป1

เป็นนวัตกรรมทางสังคม
ที่หลากหลายตามภูมินิเวศ



333ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

1. ป่าชุมชนที่มั่นคงยั่งยืน มีความหลากหลายในเชิงภูมินิเวศ วัฒนธรรม และกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค

• ในเชิงการกระจายตัว: รางวัลสิปปนนท์ฯ ทั้ง 47 ชุมชน จำาแนกเป็นภาคเหนือ 8 พื้นที่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  
5 พื้นที่ ภาคกลาง - ตะวันตก 6 พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 พื้นที่ และภาคใต้ 15 พื้นที่

• ในเชงิภูมนิเิวศของป่า : เพ่ือประโยชน์ต่อการศกึษาวจัิย การอนรัุกษ์พฒันา และการบริหารจัดการ ป่าชุมชนทีไ่ด้รบัรางวลั
สิปปนนท์ฯ มีทั้งระบบนิเวศป่าสนหรือป่าสนเขาทางภาคเหนือ นิเวศป่าดิบชื้นทางภาคใต้ นิเวศป่าชายเลน ป่าชายหาด
และป่าพรุทางภาคใต้และภาคตะวันออก ป่าเต็งรังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าเขาหินปูนในภาคกลาง - ตะวันตก 
และระบบนิเวศลุ่มนำ้าในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และกรรมการตัดสิน “รางวัลลูกโลกสีเขียว”

ป่าชุมชน
ที่ยั่งยืน

6 องค์ประกอบร่วม 
แห่งความเป็นเลิศ
สิปปนนท์ เกตุทัต

รางวัลแห่งความยั่งยืน

การบริการ
จัดการร่วมกัน

เป็นนวัตกรรม
ทางสังคม

มีองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา

ป่าชุมชน
ขยายตัว
ไม่หยุดยั้ง

ป่าชุมชนขยายตัวไม่หยุดยั้ง
ความอุดมสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูน

ชุมชนท้องถิ่นคงความเข้มแข็ง
ภาคประชาสังคมมีบทบาทมาก

การบริการจัดการร่วมกัน
เป็นปัจจัยความส�าเร็จ

ป่าชุมชนที่ยั่งยืน
มีความหลากหลายในเชิงภูมินิเวศ วัฒนธรรม
กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค

เป็นนวัตกรรมทางสังคม
ที่หลากหลายตามภูมินิเวศ

มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา
สามารถสังเคราะห์ได้เป็นระบบ

ชุมชนท้องถิ่น
คงความเข้มแข็ง
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• ในเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนที่ดูแลรักษาป่า : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ชนเผ่า เช่น ปกาเกอะญอ โปว์  
สกอร์ ลาหู่ ผู้ไท ญ้อ ยอง ชอง ชาวเล มลายูพื้นถิ่น ไทลื้อ ถิ่น ส่วย ฯลฯ หลากหลายทางศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ มุสลิม  
ความเชื่อติดตัวจากบรรพชน และหลากหลายทางสถานะในสังคม ทั้งชนบทท้องถิ่น ชนชั้นกลางในเมือง ฯลฯ ต่างกลุ่ม 
ต่างมีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย สะท้อนออกมาให้เห็นทางวัฒนธรรมแต่ละถิ่น 
อย่างงดงาม

2. ป่าชุมชนขยายตัวไม่หยุดยั้ง ความอุดมสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูน

• ขยายอาณาบริเวณ : ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ป่าชุมชนทั้ง 47 ผลงาน มีการขยาย
พื้นที่ดำาเนินงานออกไปมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพแวดล้อม มีทั้งแบบการขยายอาณาบริเวณขอบป่าออกไปเกิดเป็น
ผืนป่าชุมชนที่ใหญ่ขึ้น เช่น ป่าชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ จาก 1,268 ไร่ เพิ่มเป็น 26,398 ไร่ (1,981%) ป่าชุมชนภูขวาง 
จ.มุกดาหาร จาก 11,300 ไร่ ขยายเป็น 19,997 ไร่ (76.9%) ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี จาก 1,500 ไร่ 
ขยายเป็น 3,200 ไร่ (113.3%) 

• ขยายแบบเชื่อมโยง : ไปสู่พ้ืนที่ตำาบล อำาเภอ หรือจังหวัดข้างเคียง โดยทำางานกันเป็นเครือข่าย เช่น ป่าชุมชน 
บ้านอาลอ - โดนแบน อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ ไปเชื่อมกับหมู่บ้านใน อ.กระสัง จ.สุรินทร์ จาก 700 ไร่ เพิ่มเป็น 4,300 ไร่  
(514%) และแบบที่ขยายออกไปเป็นกระเปาะ เป็นหย่อม ๆ ไม่ติดกัน ลักษณะเหมือนโอเอซิส เช่น ป่าชุมชน 
บ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดมี 5 กระเปาะ ขนาด 398, 67, 172, 95 และ 40 ไร่ตามลำาดับ

ส่วนในด้านความอุดมสมบูรณ์ พบว่าร้อยทั้งร้อยของผลงานป่าชุมชนรางวัลสิปปนนท์ฯ ป่ามีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ต้นไม้ 
ในป่ามีขนาดลำาต้นใหญ่และสงูมากขึน้กว่าเดมิ ซึง่เป็นไปตามธรรมชาตขิองป่าทีไ่ม่มใีครไปทำาลาย นอกจากนัน้ชมุชนมกีารปลกูป่า 
แซมเพิ่มเติม ทำาฝายชะลอนำ้ารูปแบบต่าง ๆ เป็นจำานวนนับร้อยนับพันแห่งในป่าของพวกเขา เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย 
และสามารถลงมือทำาได้เลย ทำาให้มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นมาก กลายเป็น “ฟู้ดแบงก์” (Food Bank) ในแบบฉบับของชาวบ้าน

ป่าชุมชนที่มั่นคงยั่งยืน 
มีความหลากหลาย 

ในเชิงภูมินิเวศ 
วัฒนธรรม 

และกระจายตัว 
อยู่ในทุก 
ภูมิภาค 

ในเชิง
วิถีวัฒนธรรม 

ของชุมชน
ที่รักษาป่า 

ในเชิง
ภูมินิเวศของป่า 
เกิดประโยชน์ต่อ

การศึกษาวิจัยและจัดการ 

ทั้ง 47 ชุมชน จ�าแนกเป็น 
• ภาคใต้ 15 แห่ง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 แห่ง 
• ภาคกลาง - ตะวันตก 6 แห่ง 
• ภาคเหนือ 8 แห่ง 
• ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง 

มีระบบนิเวศเพื่อการศึกษาหลากหลาย
• ระบบนิเวศป่าสนหรือป่าสนเขาทางภาคเหนือ 
• นิเวศป่าดิบชื้นทางภาคใต้ 
• นิเวศป่าชายเลน ป่าชายหาดและป่าพรุทางภาคใต้

และภาคตะวันออก 
• นิเวศป่าเต็งรังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ป่าเขาหินปูนในภาคกลาง - ตะวันตก
• ระบบนิเวศลุ่มน�้าในภาคกลาง ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ชนเผ่า เช่น  
ปกาเกอะญอ โปว์ สกอร์ ลาหู่ ผู้ไท ญ้อ ยอง  
ชอง ชาวเล มลายูพื้นถิ่น ไทลื้อ ถิ่น ส่วย 
ฯลฯ 

• หลากหลายทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ 
มุสลิม ความเชื่อติดตัวจากบรรพชน 

• หลากหลายทางสถานะในสังคม ทั้งชนบท 
ท้องถิ่น ชนชั้นกลางในเมือง ฯลฯ 

ในเชิง 
การกระจายตัว 
เกิดขึ้นทุกภาค 
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3. ชุมชนท้องถิ่นคงความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีบทบาทมาก

เรื่องนี้ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งที่คณะกรรมการให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและภาค 
ประชาสังคมในพื้นที่จะเป็นหลักประกันความม่ันคงยั่งยืน พบว่าป่าชุมชนที่ลงไปพิจารณาทุกแห่ง ล้วนมีข้อนี้เป็นฐานทางสังคม 
ที่เข้มแข็งรองรับอยู่อย่างมั่นคง 

• การน�าแบบ “รวมหมู่” : เรามักเห็นการนำาแบบ “รวมหมู่” ไม่ใช่การนำาเดี่ยว มีเครือข่ายหรือกลุ่มของผู้นำาที่หลากหลาย 
และแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน มีทั้งผู ้นำาแบบชาวบ้าน ชนชั้นกลาง นักพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
เกษียณอายุ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำาศาสนา ฯลฯ นอกจากนั้นยังพบการเตรียมส่งมอบภารกิจการนำาจากรุ่นสู่รุ่น  
หลายแห่งปรากฏตัวผู้นำารุ่น 3, 4 หรือ 5 แล้วก็มี

• ระเบดิจากข้างใน : เป็นทีส่งัเกตว่า ชมุชนทีเ่ข้มแขง็เหล่านี ้บทบาทการนำาพาชาวบ้านจะเป็นภารกจิของผูน้ำาตามธรรมชาต ิ
ของพวกเขาเอง ไม่ใช่เกิดจากนโยบายหรือการส่ังการจากภายนอก เพราะการขับเคล่ือนเจตนารมณ์ป่าชุมชนของ 
ชาวบ้านเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนาน เกือบทุกแห่งมักจะต้องผ่านช่วงของการต่อสู้ที่แหลมคม มีความรุนแรง  
โดยเฉพาะการต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการยึดพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ตนเอง หลายแห่ง 
ผู้นำาบาดเจ็บล้มตาย แต่ที่ชาวบ้านไม่หยุดก็เพราะมีผู้นำาคนอื่นลุกขึ้นมาสานต่อจนมาถึงวันนี้

• จิตสาธารณะ : สิ่งที่ทำาให้ผู้นำากล้าลุกขึ้นมานำาพาชาวบ้านต่อสู้นั้น ย่อมมิใช่แค่การต่อสู้เพียงเพ่ือให้ตนเองได้มีที่ดิน 
ทำากนิเท่านัน้ เพราะผลประโยชน์ส่วนตวัจะไม่มพีลงัและแรงบนัดาลใจทีม่ากพอ หากแต่จะต้องเป็นจติสำานกึใหญ่มาก 
คือการทำาเพื่อผู้อื่นเป็น “จิตสาธารณะ” ที่มุ่งจะปกป้องสมบัติส่วนรวมเอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน กระบวนการต่อสู้  
ปกปักรักษาและพัฒนาฐานทรัพยากรดิน - นำ้า - ป่า อย่างต่อเนื่องเช่นนี้เอง ที่หล่อหลอมผู้คนในขบวนให้เกิดจิตสำานึก 
ส่วนรวม หรือจิตสาธารณะอย่างเป็นธรรมชาติ 

• สร้างประชาสังคม : ทั้งผู้นำาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มาร่วมกันทำางานสาธารณะ ล้วนจะต้องเสียสละเวลา แรงกาย
แรงใจ และกำาลังทรัพย์เข้ามาร่วมกันทำางาน ทุกคนเป็น “จิตอาสา” การทำางานส่วนรวมเป็นการทำา “หน้าที่พลเมือง”  
ยิง่ทำามากกย็ิง่มคีวามเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มข้นขึน้ตามลำาดบั สิง่เหล่านีจ้ะไม่มใีนภาครฐัหรอืภาคธรุกจิโดยทัว่ไปทีขั่บเคล่ือน 
ภารกิจด้วยค่าจ้างเงินเดือนและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายจ้างสั่ง แต่เกิดในภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย 
พลังจิตสาธารณะและจิตอาสา ทำางานส่วนรวมอย่างเป็นอิสระด้วยเสียงเรียกร้องในหัวใจของตน

4. การบริหารจัดการร่วมกันเป็นปัจจัยความส�าเร็จ

แม้ผูน้ำาชมุชนท้องถิน่และภาคประชาสงัคมจะเป็นกำาลงัหลกัทีล่กุข้ึนมานำาพาชาวบ้านปกป้องฐานทรัพยากรและสร้างความ
เข้มแขง็ของป่าชมุชน แต่ลำาพังเท่านัน้ยงัไม่เพียงพอ พบว่า ชมุชนรางวลัสปิปนนท์ฯ ทกุแห่งมภีาครฐั ภาคธรุกจิ ภาควิชาการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนอยู่ด้วย

ในช่วงของการต่อสู้ระยะแรก ๆ การปกป้องดูแลรักษาป่าชุมชนมักมีความขัดแย้งเกิดข้ึนทั่วไป ด้านหนึ่งเป็นเพราะเรื่อง 
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม ทั้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุน ผู้มีอิทธิพลกับนักการเมือง และระหว่าง 
ชาวบ้านด้วยกันเอง อีกด้านหนึ่งเนื่องจากบทบาทและอำานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนชาวบ้าน 
ที่ต้องการดูแลและใช้ประโยชน์จากผืนป่า 

เจ้าหน้าทีอ่ยูใ่นสถานะเป็นผูร้กัษากฎหมาย จงึกดดนัชาวบ้านให้ออกจากเขตป่า แต่ชาวบ้านอยูด่ัง้เดมิมาก่อนทีก่ฎหมายจะ
ประกาศ และโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ชาวบ้านทีม่สีำานกึในการดแูลรกัษาป่าในฐานะสมบตัสิาธารณะและมผีลงานการดแูลรักษาป่า
เป็นที่ประจักษ์ ต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่และคุณค่าที่ยึดถือต่างกัน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและสะสมมาตลอดระยะเวลายาวนาน 
เป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้ต่างฝ่ายต่างมอีคติต่อกนั ไม่สามารถร่วมกนัทำางานแก้ไขปัญหา เพือ่หาทางออกและพฒันาไปสูส่ิง่ทีด่กีว่าได้ 
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โชคดีที่สังคมไทยของเรามีวัฒนธรรมของการเอื้ออาทร มีการเรียนรู้ และมีการปรับตัวที่ดีจากทุกฝ่าย ทำาให้ในระยะ 
2 -  3 ทศวรรษหลังมานี้ได้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่สำาคัญและนำามาสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การจัดการปัญหาร่วมกัน”  
(Co-Management) กล่าวคือ ในระดับนโยบายของประเทศ รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มีการปรับทิศทาง นโยบายในเรื่อง 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน - นำ้า - ป่า โดยให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ก็มีการโยกย้าย หมุนเวียนกันไปตามวาระ ส่วนชุมชนท้องถิ่นเองก็มีประสบการณ์
ในการต่อสู้ดิ้นรนและมีวุฒิภาวะมากขึ้นตามลำาดับ ในที่สุดรูปแบบของการจัดการร่วมดังกล่าวจึงค่อย ๆ ผุดบังเกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ 
อย่างมีพลวัต สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเอื้อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถทำางานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยความสมัครสมาน
สามัคคียิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า ทั้ง 54 ผลงานล้วนมีพัฒนาการที่นำามาสู่ “การจัดการร่วม” นับเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความยั่งยืน

5. มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา สามารถสังเคราะห์ได้เป็นระบบ

ทุกผลงานพบว่ามีองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่อสู้ การเรียนรู้และการปรับตัวเพ่ือการ
บรหิารจัดการป่าชุมชนของพวกเขา บางเรือ่งเกดิจากการลองผดิลองถกูของชาวบ้านเอง บางเรือ่งเกดิจากการได้รบัองค์ความรู้จาก
ภายนอกที่ส่งผ่านมาทางนักวิชาการ นักพัฒนา ข้าราชการ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

พบว่างานวิจัยชาวบ้านหรือวิจัยท้องถิ่นที่มี สกว. และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเข้าไปให้การสนับสนุน มีส่วนช่วยอย่าง
สำาคญัทีท่ำาให้ชมุชนทกุพ้ืนทีม่ข้ีอมลู องค์ความรู ้และเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมในการจดัการป่าชมุชนและทรพัยากรธรรมชาติ
ของชมุชนอย่างเป็นระบบ ป่าชมุชนรางวลัสปิปนนท์ฯ มกัมอีงค์ประกอบด้านนีเ้ป็นตวัช่วย แต่การทีส่ถาบนัวชิาการเหล่านีจ้ะเข้าไป
หนุนเสริมจำาเป็นที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาแสดงบทบาทความเข้มแข็งของตนให้ประจักษ์ในระดับหนึ่งก่อน

เนื่องจากแต่ละชุมชนมีบริบทที่แตกต่างกัน องค์ความรู้ของป่าชุมชนรางวัลสิปปนนท์ฯ แต่ละผลงานจึงมีแง่มุมที่มีคุณค่า 
และมีผลเชิงรูปธรรมที่สามารถสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบด้วยงานวิจัยแบบ “กรณีศึกษา” (Case Study)
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6. เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่หลากหลายตามภูมินิเวศ

ผลงานทั้ง 54 ป่าชุมชนล้วนมีจุดเด่น -  จุดแข็งที่แตกต่างกันไป แต่ส่ิงหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้แต่ละผลงานเป็น 
ที่รู้จัก และจดจำาของสังคม และเป็นองค์ประกอบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่สิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรม 
ทางสังคม ที่แต่ละชุมชนรังสรรค์ขึ้นมา อาทิ

• ปทุมรัตต์โมเดล ของชุมชนบ้านเขวาโคก -  บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด ป่าขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง เป็นโมเดล  
“โคก - หนอง - นา” ที่สร้างนวัตกรรม “นารวม” สร้างแผนแม่บทการใช้ที่ดินของชุมชนโดยใช้ระบบ GPS สร้างโรงเรียน
เตรียมชาวนา เพื่อแก้ปัญหาทำานาพอกหนี้

• การผูกเส่ียวต้นไม้ กศุโลบายส่งเสรมิให้เดก็และต้นไม้เป็นเพือ่นเกลอกนัไปตลอดกาลของป่าชมุชนภขูวาง จ.มกุดาหาร 
ทำาให้ป่าชุมชนขยายตัวออกไปถึง 13 หมู่บ้าน เกือบ 20,000 ไร่

• ป่าวัฒนธรรมลังกาสุกะ สวนสมรม ป่าโอเอซิส และธนาคารต้นไม ้ ที่ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น 
ป่ากระเปาะที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก

• ป่าต้นน�้ากลางเมืองอุตสาหกรรม ของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง รักษาป่า
ต้นนำา้ผนืเดียวเอาไว้ได้ 5,000 ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิากะเฉด - เพ - แกลง ชมุชนมนีำา้ใช้ในสวนผลไม้ มเีศรษฐกจิทีด่ี

• งานวิจัยชาวบ้านแก้ปัญหาหนีสิ้นชมุชน ทีช่มุชนบ้านสามขา จ.ลำาปาง การดแูลป่าชมุชน 15,100 ไร่ สร้างฝายชะลอนำา้ 
3,000 ลูก ออกกฎบ้านเรื่องปลอดอบายมุข กลุ่มออมทรัพย์เข้มแข็ง มีระบบกองทุนป้องกันไฟป่า ทำาวิสาหกิจชุมชน
หลากหลาย

• การ “ปิดป่าหน่อไม้” และการเจรจาขอที่ดินคืนจากผู้บุกรุกโดยปราศจากความรุนแรง ของเครือข่ายป่าชุมชน 
บ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท ขยายจาก 993 ไร่ ไปสู่เครือข่าย 14 หมู่บ้าน 22,000 ไร่ เป็นตำาราเรียนที่มีชีวิตชีวา 
ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ท่องเทีย่วโดยชมุชน สร้างป่า สร้างรายได้ ของชมุชนบ้านวงัลุง จ.นครศรีธรรมราช, ชมุชนบ้านท่าพรุ - บ้านอ่าวท่าเลน 
จ.กระบี่, ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล, ชุมชนบ้านถำ้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา, ชุมชนบ้านลำาใน  
จ.พัทลุง และอีกหลายแห่ง

• การขยายเครือข่ายลุ่มน�้าแทนเพราะขยายพื้นที่ป่าไม่ได้ เช่น ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่, ชุมชนเครือข่าย 
มัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ เป็นต้น

• ภมูปัิญญาบริหารจัดการป่าแบบฉบบัปกาเกอะญอ ทีช่มุชนบ้านห้วยปเูลย จ.แม่ฮ่องสอน เครอืข่ายชมุชน 20 หมูบ้่าน 
ดูแลพื้นที่ต้นนำ้าชั้น 1A นิเวศป่าสนเขาที่หายากขนาด 59,990 ไร่ ทำาไร่หมุนเวียนแบบยั่งยืนแบบ 7 ปีต่อ 1 รอบ ทำานา
ขั้นบันได ตัดต้นไม้เหลือตอให้ป่าฟื้นตัวและป้องกันดินถล่ม 

• การใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างป่าในใจคน ที่ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง สร้างจิตสำานึก
เยาวชน ใช้โรงเรยีนเป็นฐานขยายแนวคดิ จากป่าสาคเูพยีง 130 ไร่, เครือข่ายอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตฯิ ต.คลองชะอุน่ 
จ.สุราษฎร์ธานี ดูแลผืนป่า 28,400 ไร่ ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน เขาซับนำ้า ใช้ระบบไอทีและสื่อโซเชียลสมัยใหม่บริหาร
จัดการอ่างเกบ็นำา้บนดนิ 2.2 ล้าน ลบ.ม. และบ่อนำา้ในฟาร์ม 120 แห่ง แก้ปัญหานำา้ท่วม นำา้แล้ง, เครือข่ายชมรมอนรุกัษ์ 
และฟื้นฟูป่าภูถำ้า - ภูกระแตและบึงละหานนา จ.ขอนแก่น ใช้สารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร ขยายแนวคิด 
ยกป่ามาไว้ทีบ้่าน ใช้สือ่วทิยชุมุชนเชือ่มโยงชมุชนนกัอนรุกัษ์ขยายตวัออกไป สร้างหวัใจคนรกัป่า ให้ป่าดำารงอยู ่เป็นต้น

เมื่อรวมแต่ละองค์ประกอบแห่งความเป็นเลิศ นี่คือต�าราหรือทฤษฎีป่าชุมชนในแบบฉบับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
เป็นป่าชุมชนในบริบทวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย 
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สิปปนนท์ฯ

ชุมชนบ้านปางมะโอ

วีถีชาวสวนเมี่ยง 
วิถีรักษาป่า
บ ้านปางมะโอ หมู่บ้านเล็ก ๆ บนดอยสูงในเขตพื้นที่ป่าต้นน�้า 

แม่แมะ -  แม่นะ รอบหมู่บ้านปกคลุมด้วยป่าเมี่ยง อากาศ 
เยน็สบายตลอดทัง้ปี ผู้คนยิม้แย้มแจ่มใส มคีวามเกือ้กลูแบ่งปันกนั 
ฉันเครือญาติ
 ปี 2546 บ้านปางมะโอได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ด้วย
ผลงานการรักษาป่า 9,000 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว  
ควบคู่กับการปลูกชาอัสสัมเพื่อท�าเป็นเม่ียง โดยก�าหนดเป็น 
กติกาของหมู่บ้าน เพื่อปิดกั้นการรุกของพืชเชิงเดี่ยว ชุมชน 
มีรายได้พอเพียง มีสังคมที่อบอุ่น ด�ารงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง 
ตามแนวพระราชด�าริมานานนับร้อยปี
 แม้ความเปลี่ยนแปลงจะหลั่งไหล่เข้าสู่ใน อ.เชียงดาว
อย่างต่อเนื่อง แต่หมู่บ้านคนเมืองในลุ่มน้�าแม่ปิงแห่งนี้ยังคงมี
ศกัยภาพดแูลรกัษาปา่เพือ่เปน็แหลง่น้�าแหลง่อาหาร รกัษาวถิชีวีติ 
ทีส่ัมพันธก์บัการใชป้า่ โดยก�าหนดพื้นทีแ่ละรูปแบบการเพาะปลกู 
สบืสานการปลกูเมีย่งดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ผสานการปลูกกาแฟ 
แซมในปา่เมีย่ง เกิดนวตักรรมการเกษตรทีไ่มต่อ้งขยายพืน้ทีท่�ากนิ  
แต่มีรายได้เพิ่ม และท�าโครงการ Food Bank ในพื้นที่ป่าใช้สอย 
เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง

• มีอาชีพที่สอดคล้องกับการรักษาป่า เช่น เมี่ยงหมัก ชาคั่ว  
กาแฟ การทำาสีย้อมผ้าจากเมี่ยง

สังคมและชุมชน

• ร่วมกับโรงเรียนใน อ.เชียงดาว และโรงเรียนในพื้นที ่
ใกล้เคียง ในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เช่น ดนตรี 
พื้นบ้าน สมุนไพร

• จัดทำาค่ายเยาวชนร่วมกับเครือข่ายลุ่มนำ้าแม่ปิง

• ร ่วมกับมูลนิ ธิโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพบน 
ฐานชีวภาพ และทำางานวิจัยเรื่องการฟื้นฟูแหล่งอาหาร 
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

ชุมชนบ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่หมู่บ้าน 10,950 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เชียงดาว แบ่งการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็น 5 รูปแบบ คือ พ้ืนท่ีท�าการเกษตร 

1,700 ไร่ ที่อยู่อาศัย 150 ไร่ ป่าชุมชน 4,550 ไร่ ป่าใช้สอย 1,000 ไร่ 

และป่าอนุรักษ์ 3,550 ไร่  

ประชากร : 60 ครัวเรือน จ�านวน 191 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอินทร ใจระวัง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9) 

โทร. 08 5677 9689 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2552

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 2
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ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• สร้างระบบวนเกษตร ไม่มีพืชเชิงเดี่ยว ไม่มีการใช้สารเคมี
กำาจัดวัชพืชและกำาจัดแมลง

• ป่าต้นนำ้ามีความอุดมสมบูรณ์ ในป่ามีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร้างรายได้เพิม่ โดยการปลกูกาแฟแซมในป่าเมีย่ง (ได้รบั 
การสนับสนุนจากโครงการหลวง) ไม่ขยายพื้นที่ทำากิน

• นำาพชืจากป่ามาขยายผลในป่าใช้สอย และกนัพืน้ทีจ่ดัทำา 
โครงการ Food Bank ในป่าใช้สอย จำานวน 30 ไร่ มี 
พืชอาหารหลากหลายและสมุนไพรต่าง ๆ 

• มีระบบการเฝ้าระวังไฟป่าและป้องกันไฟป่า เพราะเม่ียง
และกาแฟเป็นพืชรายได้ที่มีมูลค่า
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ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย

การท�างานแบบพหุภาคี  
เพื่อรักษาระบบนิเวศเขาหินปูน 
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(2) พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์ในการ 
เก็บหาของป่า (3) พื้นที่บริการแก่ผู ้เดินทางมาศึกษา 
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

• ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.สองคอน และ อบต.ท่าตูม 
สามารถขยายพื้นที่อนุรักษ์จาก 1,500 ไร่ เป็น 3,200 ไร่

สังคมและชุมชน

• ผลิตนำ้าดื่มบรรจุขวดจากแหล่งนำ้าซับในพื้นที่ คุณภาพ
ของนำ้าซับผ่านการตรวจสอบแล้วว่าสะอาดเทียบเท่ากับ
นำ้าฝน

• ร่วมงานกับภาคเอกชนด้านการทำาส่ือ และการทำางาน
ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

• เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ลักลอบขุดต้นไม้หายากให้มาร่วม 
เพาะชำาต้นไม้ เพื่อให้มีรายได้และลดปัญหาการทำาลาย

ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย ต.ท่าตูม และ ต.สองคอน  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 3,200 ไร่ (เขาพระพุทธบาทน้อย) 

ประชากร : ชุมชนรอบเขาพระพุทธบาทน้อย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 

 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าตูม หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ต.สองคอน ประชากรรวม  

763 ครัวเรือน จ�านวน 2,524 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสฤษดิ์ จิตนอก (ครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย) 

โทร. 08 1659 7422 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2552

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 2
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ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สำารวจคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาพระพุทธบาทน้อย พบพรรณไม้โบราณ 
ประจำาถิ่นหลายชนิด มีสัตว์เลื้อยคลานชนิดใหม่ของโลก 
ที่พบในประเทศไทย เช่น จิ้งจกดิน ตุ ๊กแกตาเขียว  
ตุ ๊กกายถำ้าหางขาว ตุ ๊กกายเขาวง ตุ ๊กกายลายเสือ  
หอยทากจิ๋ ว  นกจู๋ เ ต้น เขาปูนพันธุ ์ ส ระบุ รี  และ 
พบสัตว์นำ้าชนิดใหม่ของโลก “แมงกระดานถำ้าโมงนาที”  
(Stanacellus mongnatei) เป็นที่อยู่ของเลียงผา สัตว์ป่า 
คุ้มครองที่หายากในเขาหินปูน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• วิ เคราะห ์ตนเองนำาไปสู่ การจัดทำาแผนงานชุมชน
ประกอบด้วย แผนการสำารวจทรัพยากรที่มีอยู่ แผนการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน ต่อมานำาแผนงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนงาน
ของตำาบล อำาเภอ จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เช่น 
แผนงานป่าชุมชนของกรมป่าไม้ และแผนงานไฟป่า 
ในแผนของ อบต. เป็นต้น

• แบ่งพื้นที่เขาพระพุทธบาทน้อยเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
(1) พื้นที่หวงห้าม - ที่อยู่ของเลียงผา และไม้ป่าหายาก 
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ชุมชนอาลอ - โดนแบน ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอาลอ 
บ้านโดนแบน บ้านโดนยอง ซึง่ประชากรเป็นเชือ้ชาตเิขมร และ 

บ้านประทดับ ุซึง่เป็นคนเชือ้ชาตไิทย ลาว และกยู เป็นชมุชนอสีานใต้ 

ริมแม่น�้าชี 
 ชาวบ้านร่วมกันฟื้นป่าจากการสัมปทานในอดีต และ 
ผลกระทบหลงัจากการสมัปทานทีม่กีารบกุรกุเขา้ไปถางทีท่�าไรป่อ  
ไร่อ้อย เผาป่าเพื่อล่าสัตว์ จนป่ารุ่นแรกแทบไม่เหลือ ผู้น�าใช้ 
ความเป็นอยู่ฉันพี่น้องเจรจาเอาพื้นที่บุกรุกคืนมาได้ มีบทลงโทษ 
จริงจังต่อการตัดไม้และล่าสัตว์ ขุดคลองรอบป่าเป็นการประกาศ 
แนวเขตป่าเพื่อป้องกันการบุกรุก และจัดท�าป่าชุมชนที่เป็นพื้นที่ 
บุ่งทามริมน้�าล�าชีท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด ในขณะท่ีป่าทามถิ่นอื่น ๆ 
เสื่อมโทรมจนแทบไม่เหลือแล้ว กว่า 30 ปีของการท�างาน ป่าที่เคย 
โล่งเตียนกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลงานที่ท�าให้ชุมชน 
อาลอ - โดนแบนได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546
 จากการศึกษาและส�ารวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดจ้ดัใหป้า่ทามแหง่นีเ้ปน็แหลง่อนรุกัษแ์ละ
ฟื้นฟูป่าทามของอีสาน และป่าชุมชนบ้านอาลอได้รับการคุ้มครอง
ให้เป็นป่าวัฒนธรรมของ จ.สุรินทร์ เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อ
ศึกษาดูงานเรื่องป่าชุมชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ก่อเกิดการสร้าง 
เครือข่ายการรักษาป่าทามออกไปใน ต.เพี้ยราม ที่ดูแลป่าทาม  
800 ไร ่ที ่ต.ทา่สวา่ง 500 ไร ่และขา้มฝัง่ล�าพาชไีปชมุชนบา้นแสลงพนั  
ต.ล�าดวน อ.กระสงั จ.บรุรีมัย ์อกี 1,000 ไร ่รวมพืน้ทีก่วา่ 4,300 ไร ่ 
ปัจจุบันตลอดสองฝั่งล�าชี 15 กิโลเมตร มีการอนุรักษ์โดยการน�า 
ของชุมชนอาลอ โดยมีเป้าหมายที่ขยายแนวร่วมให้ถึงวังทะลุแห่ง 
ล�าน้�ามูล (อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์) 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ผู ้นำามีบทบาทสำาคัญในการรักษาป่าตั้งแต่ปี 2517 
ทั้งการเจรจาขอคืนที่ที่ถูกบุกรุกทำาไร ่ปอ การสร้าง 
กิจกรรมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า 

• ตั้งคณะกรรมการจากหมู่บ้านต่าง ๆ ใช้วิธีให้รางวัล
นำาจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือป้องปรามการลักลอบตัดไม้  
ตั้งกฎห้ามจับสัตว์ป่า ทำาแนวป้องกันไฟป่า และขุดคลอง 
รอบป่าเพื่อเป็นการสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน

• สร้างเครือข่ายการรักษาป่าทามออกไปในตำาบลข้างเคยีง 
และข้ามจงัหวดั ออกไปกว่า 4,300 ไร่ ทำาให้มกีารดแูลป่า 
ตลอดสองฝั่งลำาชีเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร

สังคมและชุมชน

• โรงเรียนบ้านประทดับอุาลอพานกัเรียนเข้าไปเรยีนรูเ้รือ่งป่า  
พืชอาหาร และสมุนไพร โดยสอนเป็นภาษาถิ่นคู ่กับ 
ภาษาไทย 

• ป่าชุมชนบ้านอาลอเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการป่า
ของชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเป็นพ้ืนที ่
ดูงานของสำานักงานสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์ เพื่อเรียนรู้ 
ระบบนิเวศของป่าทามดั้งเดิมที่มีความสมบูรณ์และ 
หาได้ยากในบริเวณลุ่มนำ้ามูล

ชุมชนบ้านอาลอ - โดนแบน ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านอาลอ 670 ไร่ และพื้นที่ป่าทามที่ดูแล  

รวม 4,300 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสว่างและป่าเพี้ยราม 

ประชากร : 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอาลอ บ้านโดนแบน บ้านโดนยอง และ

บ้านประทัดบุ ประชากรรวม 185 ครัวเรือน จ�านวน 1,163 คน 

ผู้ประสานงาน : นายเอือก มีแก้ว (ก�านัน ต.นาดี)  

โทร. 08 7254 1477 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2552
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ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ป่าทามมีความอดุมสมบรูณ์ เป็นแหล่งขยายพนัธุป์ลานำา้จดื 
ทีม่หีลากหลายพันธุ ์ได้รบัการคุ้มครองให้เป็นป่าวฒันธรรม 
ของ จ.สุรินทร์ เป็นป่าทามที่ยังมีระบบดั้งเดิม และมี
ขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในริมแม่นำ้าชี
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สิปปนนท์ฯ   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 2

ชุ มชนบ้านท่าพรุ  -  บ ้านอ่าวท่าเลน เป็นชุมชนที่มีต้นทุน 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมฝั่งทะเล และอยู่ท่ามกลาง 

ธุรกิจการท่องเที่ยวกระแสหลัก แต่สองหมู่บ้านสามารถร่วมกัน 
บริหารจัดการป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ โดยปรับพฤติกรรมของ 
ชาวบ้านในการใช้เรืออวนรุนอวนลาก เพราะเป็นการท�าลายล้าง 
สตัว์น�า้ รวมถงึการปราบเรอืประมงภายนอกทีใ่ช้อปุกรณ์ดงักล่าว 
ในเขตทะเลหน้าอ่าว จากนั้นหาแนวทางสร้างอาชีพเสริม และสรา้ง 
มลูค่าการดแูลป่าชายเลนและหน้าอ่าว ด้วยการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิชีวีติพืน้บ้าน สร้างแพค็เกจท่องเทีย่วทีก่ลุม่อาชพี 
ในชุมชนมีส่วนร่วม เหล่านี้เป็นผลงานที่ได้รับ “รางวัลลูกโลก 
สีเขียว” ในปี 2546
 พื้นที่ป่าชายเลนท่ีเชื่อมกับทะเลมีลักษณะทางกายภาพ 
ที่สวยงาม มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วังขนาบน้�า เวลาน้�าขึ้น 
จะมสีเีขยีวมรกต อา่วทราย โครงกระดกูชาวเลอยูต่ามซอกหนา้ผา 
อายุกว่าร้อยปี ถ้�าปลาดุก (ที่อยู่ของปลาดุกทะเล) ผาหินงามที่ม ี
ลวดลายสวยงามจนได้รับสมญานามว่า Paradise Canyon และ 
ภาพเขียนโบราณ แกนน�าการอนุรักษ์สร้างภาคีท�างานกับท้องถิ่น 
เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
มีระบบเฝ้าระวังป่าชายเลนและหน้าอ่าว กิจกรรมอนุรักษ์ที่สร้าง 

ชุมชนบ้านท่าพร ุ - บ้านอ่าวท่าเลน  
ต.เขาทอง อ.เมืองฯ จ.กระบี่่ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนบ้านท่าพร ุ - บ้านอ่าวท่าเลน 3,000 ไร่ 

ประชากร : บ้านอ่าวท่าพรุ ประชากร 134 ครัวเรือน จ�านวน 813 คน,  

บ้านอ่าวท่าเลน 189 ครัวเรือน จ�านวน 539 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสมชาย เหล่าสกุล (นายก อบต.เขาทอง) 

โทร. 08 1892 3756 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2552

ชุมชนบ้านท่าพร ุ - บ้านอ่าวท่าเลน

การ “เพิ่มมูลค่า”
งานอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้

การมีส่วนร่วมในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ือมโยงกับ 
กศน. และสถาบนัอดุมศึกษาในการเปน็แหลง่ศึกษาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาทำาให้เกิด
พื้นที่เลนงอกใหม่ประมาณ 3 เมตร

• ปริมาณสัตว์นำ้ามีเพียงพอเลี้ยงครอบครัวประมงพ้ืนบ้าน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร ้างกลุ ่มอาชีพรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทั้งชุมชน เช่น กลุ่มทำา 
เคร่ืองแกง มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชมการเตรียม 
เคร่ืองแกงในการปรุงอาหาร ชมการแปรรูปอาหารทะเล 
ที่กลุ ่มแปรรูปอาหารทะเล กิจกรรมพายเรือแคนูโดย 
กลุม่เรือ กจิกรรม Night Fishing และ Fishing Tour โดยให้ 
เรอืประมงพานกัท่องเทีย่วออกไปตกปลา กลุม่เรอืหางยาว 
สำาหรับการพานักท่องเที่ยวออกทะเลในจุดต่าง ๆ เป็นต้น

• สร้างระบบเฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลนและหน้าอ่าว 
โดยให้กลุ่มเรือคายัคและผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน 
ทำาหน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวัง

สังคมและชุมชน

• มีกิจกรรมที่ผูกโยงเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์
และการท่องเที่ยว เช่น การเก็บขยะใต้ทะเล (เยาวชน
กับนักท่องเที่ยว)

• ร่วมกับ กศน. และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการ
เป็นพ้ืนที่การสอนวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลนและทะเลชายฝั่ง ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สิปปนนท์ฯ
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บ้านย่าหมเีป็นชมุชนมสุลมิในเขตหมูเ่กาะพงังา ผูค้นในหมูบ้่านนี้ 
อยู่บนเกาะยาวใหญ่มาอย่างน้อยสามชั่วอายุคน ด�ารงชีวิต 

ตามจารีตประเพณีดั้งเดิม และอยู่ภายใต้หลักค�าสอนของศาสนา 
อย่างเคร่งครัด 
 ปี 2545 ชุมชนบ้านย่าหมีได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว”  
ประเภทชุมชน จากการรวมพลังฟื้นป่าชายเลน 3,000 ไร่ ที่ผ่าน 
การสัมปทานเผาถ่าน บริหารจัดการป่าโดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 โซน 
ตามเส้นแบ่งคลอง และอาสาสมัคร 3 ทีมรับผิดชอบแต่ละโซน  
จากป่าชายเลนขยายผลไปดูแลป่าต้นน�้าอีกกว่า 5,000 ไร่ รวมทั้ง 
เฝ้าระวังการลักลอบท�าประมงผิดกฎหมายที่ในเขตประมงชายฝั่ง
 ปี 2549 บ้านย่าหมีลุกขึ้นต่อสู้อีกคร้ัง เมื่อโครงการ 
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเตรยีมสร้างท่าเทยีบเรอืมารน่ีา สนามบนิเลก็ 
เขื่อนกั้นคลื่น โรงแรม/รีสอร์ต ในบริเวณป่าต้นน�้าซึ่งมีชุมชน 
ในเกาะยาวใหญ่และต�าบลพรุในได้รับผลกระทบ การท�างานครั้งนี้
เกิดภาคีเข ้ามาหนุนเสริมมากมาย เช ่น สภาทนายความฯ  

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ 
สังคมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสทิธมินษุยชน และกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
ลงตรวจสอบข้อมลู พบว่าโครงการสร้างท่าเทยีบเรอืมารน่ีาในเขต
พื้นที่อ่าวย่าหมี-คลองสน ขัดต่อกฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ยุติโครงการเป็นการชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
 ปี 2551 ผูล้งทนุยืน่ฟ้องแกนน�าบ้านย่าหม ี17 คน ในข้อหา 
ขัดขวางการท�างาน หลังจาก 7 ปีของการสอบสวน ในปี 2558  
มีค�าพิพากษาให้จ�าคุกอดีตนายอ�าเภอเกาะยาว 24 ปี และจ�าคุก 
ก�านันต�าบลพรุใน 4 ปี เนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่มี 
บทบาทในพื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ในความผิดต่อเจ้าพนักงาน 
ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และจ�าคุกผู้ต้องหา 
อีก 3 ราย ผู้ครอบครองที่ดิน คนละ 4 ปี ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  
พ.ศ. 2484 

ชุมชนบ้านย่าหมี

รวมกัน...เราอยู่รอด

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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สังคมและชุมชน

• มกีลุม่อาชพีทีส่อดคล้องกบัการอนรุกัษ์ เช่น กลุม่เล้ียงปลา 
ในกระชัง ที่อาศัยอินทรียวัตถุจากตะกอนป่าชายเลน  
เป็นอาหารตามธรรมชาตใิห้ปลาทีเ่ลีย้ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการซ้ือหัวอาหาร กลุ่มเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง 

• ชุมชนมีรายได้จากการหาสัตว์นำ้าเพราะป่าชายเลน
สมบูรณ์ มีตลาดรับซื้อที่ให้ราคาสูง ทั้งในภูเก็ตและพังงา 

• กิจกรรม “เรียนไป เที่ยวไป ในชุมชน” เป็นการเรียน
การสอนนอกห้องเรียนของโรงเรียนบ้านย่าหมี เน้นให้
นักเรียนทำาแผนที่ทางความคิด (Mine Map) และนำามา 
เรียบเรียงเป็นแนวทางการเรียนการสอนในรุ่นต่อ ๆ ไป

• แกนนำามภีาคเีครอืข่ายระดบัองค์กรหนนุเสรมิการทำางาน 
จากประสบการณ์การถูกฟ้องร้องในปี 2551

ชุมชนบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 3,000 ไร่ และป่าชายหาด  

และพื้นที่ป่าบก 5,864 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด 

ประชากร : 120 ครัวเรือน จ�านวน 422 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสามารถ งานแข็ง (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ) 

 โทร. 08 5787 3094 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ปี 2545 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2552

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ป่าชายเลนเป็นกำาแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมให้กับ
กระชังปลาที่เลี้ยงกันแพร่หลาย 

• การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบ “คณะ
กรรมการลอย” แต่ละคนไม่มีตำาแหน่ง ทุกคนมีสิทธ์ิ 
เท่าเทียมกัน เป็นรูปแบบการจัดการด้วยกระบวนการ 
จดัการของชมุชนทีใ่ช้ระบบจารตีประเพณ ีอาศยัการประชมุ 
แลกเปลี่ยนความเห็น ทุกบ่ายวันศุกร์หลังการละหมาด
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สิปปนนท์ฯ

ชุมชนบ้านมอสวรรค์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ (ป่าเขาแม่กระทู้) 74 ไร่  

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 

ประชากร : 268 ครัวเรือน จ�านวน 569 คน 

ผู้ประสานงาน : นายทวี แหลมหลัก (รองประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 7072 1451 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2553

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2547

ระบบนิเวศ

• ป่าแม่กระทู้ฟื้น มีนำ้าซับกลับมา และเพียงพอในการทำา
ประปาภูเขา

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนจาก 45 ไร่ เป็น 74 ไร่

• ขยายโครงการประปาภูเขาไปยังพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง 
โดยนำารายได้ที่จัดเก็บค่านำ้าประปา สร้างถังนำ้าให้อยู่
ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้ได้ปริมาณนำ้ามากขึ้น และเพิ่ม
ความแรงของนำ้า สามารถช่วยเหลือพี่น้องใน ต.แม่เล่ย์
อีก 4 หมู่บ้าน

สังคมและชุมชน

• ปันรายได้จากค่านำา้ประปาภเูขาร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการทำาแนวกันไฟรอบเขาแม่กระทู้ และปันเงินจาก 
กองทุนค่าประปาเป็นสวัสดิการกองทุนคนชรา มอบทุน
การศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ใช้นำ้าปีละ 12 ทุน

• ตั้งวิสาหกิจชุมชนประปาภูเขาผลิตนำ้าดื่ม

• จัดค่ายลูกเสือ ค่ายเยาวชน ร่วมกับโรงเรียนรอบเขา 
แม่กระทู้ เพื่อให้นักเรียนขึ้นมาเรียนรู้และร่วมกิจกรรม 
ฟื้นป่าเขาแม่กระทู้

346

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 3

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว



347ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ ต.บางขุนไทร

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ต.หนองแหนมีประชากรกว่า 7,000 คน นอกจากท�านา  
ชาวบ้านยังปลูกฟักทองจนได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลูกฟักทอง 

มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งมีกลุ่มเลี้ยงโคมากเป็นล�าดับต้นของ 
ภาคอสีาน ความต้องการท�าเลเลีย้งสตัว์และแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร 
น�ามาสู่การอนรุกัษ์ผืนป่าร่วมกนั โดยจดุเริม่ต้นเกดิจากสองผู้อาวุโส 
ที่ชาวบ้านหนองแหนเรียกขานว่า “พ่อใหญ่ผีบ้า” คือ “พ่อโรย  
บุญศรี” และ “พ่อชาย ศรีลากุล” ที่สะเทือนใจในการสละชีวิตของ  
“สบื นาคะเสถียร” หลายปีทีส่องพ่อใหญ่ผบ้ีาช่วยกนัดบัไฟไหม้ป่า 
แม้ในยามค�า่มดืดกึดืน่ ในขณะทีช่าวบ้านอืน่ไม่สนใจ ท�าให้ชาวบ้าน 
ยอมรับจนเกิดการรวมกลุ ่มเพื่ออนุรักษ์ป่าโพนงาม -  ดงปอ  
ในนาม “กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านหนองแหน”
 แตง่านเดนิหนา้จรงิจงัเพราะไดแ้รงคนรุน่ใหมท่ีเ่ปน็นายก  
อบต.หนองแหน (นายเทอดศักดิ์ สมภักดี) เข้ามาหนุนเสริม 
ทัง้ดา้นงบประมาณและนโยบายของ อบต. ความจรงิจงัเหลา่นีเ้ปน็ 
แรงกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมท้ังหมด 10 หมู่บ้านใน 
ต.หนองแหน เพือ่รว่มกนัดแูลรกัษาปา่ตน้น้�าของล�าโพงทีไ่หลรวม 
กับล�าเซบาย แล้วไหลมาทางทิศตะวันออกรวมกับแม่น้�ามูลในเขต  
อ.เมอืงฯ ของอบุลราชธาน ียงัสรา้งยทุธศาสตรป์อ้งกนัการบกุรกุปา่ 
ด้วยการสร้างป่าอาหาร สมุนไพร ต้ังกองทุนช่วยเหลืออาสาสมัครกลุ่ม 
เพื่อดูแลป่าตอนปลายของเทือกเขาภูพานซ่ึงเป็นสันหลังของ 
ภาคอีสานที่มีพื้นที่ถึง 20,000 ไร่ จ�านวนผืนป่าที่ดูแลโดยชุมชน 
ขนาดใหญ่เช่นนี้ หาไม่ได้ง่ายนักในวิถีการจัดการป่าของชุมชนใน 
ภาคอสีาน คณุคา่เหลา่นีส้ง่ผลใหก้ลุม่ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป์า่ 
บ้านหนองแหน ได้รบั “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ประเภทชมุชน  ในป ี2547

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ไฟป่าลดจำานวนลง เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน 

• ป่ามีความชุ่มชื้น ทำาให้ชุมชนได้พึ่งพาอาหารจากป่า อาทิ 
เห็ด ไข่มดแดง หน่อไม้ ส่วนที่เหลือกินสร้างรายได้ อาทิ 
เห็ด สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหนองแหนประมาณปีละ 
500,000 บาท

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• การทำาแนวกันไฟรอบอ่างกกกุง อ่างเก็บนำ้าที่อยู่กลางป่า
โพนงาม และพัฒนาบริเวณรอบอ่างเก็บนำ้ากกกุง - ภูเพ 
เนื้อที่ 5,000 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

• ปลูกไผ่และหวายในพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อให้แหล่งอาหาร
ของชุมชน

สังคมและชุมชน

• ขยายเครือข่ายทั่วทั้ง ต.หนองแหน และอีก 2 อำาเภอ 
ใน จ.ยโสธร คือกุดชุมและเลิงนกทา โดยมีวิทยุชุมชน 
ของบ้านหนองแหนซ่ึงเป็นที่ทำาการหลักของกลุ่มฯ เป็น 
ผู้ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมเครือข่ายเข้า 
ด้วยกัน

• ตั้งกลุ ่มยุวชนรักป่า สมาชิกเป็นนักเรียนจากหลาย
โรงเรียนใน ต.หนองแหน เพื่อร่วมทำากิจกรรมกับผู้ใหญ่ 

• แต่ละปีเครือข่ายจัดผ้าป่าต้นไม้เพื่อระดมหาทุนทำา
กิจกรรมอนุรักษ์ป่า ผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพทีละ
หมู่บ้าน

กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ดูแลในรูปของเครือข่ายสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด  
8,200 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชุมชนบ้านหนองแหน (หมู่ท่ี 1) 4,038 ไร่ อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโพนงามและป่าดงปอ ป่าชุมชนบ้านหนองแหน (หมู่ที่ 7)  

948 ไร่ เป็นพื้นที่ นสล. ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6) 
1,907 ไร่ (75 + 1832) เป็นพื้นที่ นสล. และพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านต่าง ๆ  

ประชากร : 10 หมู่บ้านใน ต.หนองแหน 1,991 ครัวเรือน 
จ�านวน 7,400 คน สมาชิกเครือข่ายกลุ่มฯ ประมาณ 600 คน 
ผู้ประสานงาน : นายเทอดศักดิ์ สมภักดี (ที่ปรึกษากลุ่มฯ) 

โทร. 08 5776 5110 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2553

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 3

กลุ่มราษฎรอาสาสมัคร 
พิทักษ์ป่าต�าบลหนองแหน
จาก “สองผีบ้า” สู่การรวมพลัง 
ฟื้นป่าตอนปลายแห่งเทือกเขาภูพาน
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บ้ านวงัอ้อเป็นชมุชนอสีานตอนล่างตัง้อยูบ่นทีร่าบตดิล�าเซบาย  
ล�าน�า้สาขาหนึง่ของแม่น�า้มลู ชาวบ้านจ�านวนมากเคยมอีาชพี 

ตัดไม้ในป่าดงใหญ่เพื่อเผาถ่าน มีหลุมเตาถ่านปรากฏในป่า 
กว่า 200 เตา เลือ่งลอืไปทัว่ อ.เขือ่งใน ว่าเป็นหมูบ้่านทีเ่ผาถ่านมาก  
และยังมีชาวบ้านอีกไม่น้อยท่ีรับจ้างตัดไม้ขนาดเล็กเพื่อใช้ส�าหรับ 
ท�ารัว้ท�าเสาให้กับผูท้ีส่ัง่ซือ้ รวมทัง้มกีลุม่ทนุทีเ่ข้ามาตดัไม้ขนาดใหญ่ 
ออกจากป่าโดยทีช่าวบ้านไม่ได้สนใจ เพราะคดิว่าป่าเป็นของหลวง
ทีใ่ห้สมัปทานแก่กลุม่ทนุ ผลกระทบจากป่าทีเ่สือ่มโทรมท�าให้ชมุชน
หันมาดูแลโดยเกิดแรงบันดาลใจจากการที่เห็นชุมชนอื่น ๆ ได้รับ 
พระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” 
 เริ่มจากการฝึก รสทป. การจัดท�าป่าชุมชนเพื่อฟื้นป่า 
รุ่นสอง แบ่งโซนป่าโดยการกันพื้นที่ป่าดงใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์ 
แบบยั่งยืนไว้ใจกลางและฟื้นฟูป่าเป็นเวลา 10 ปี (ปี 2539 - 2549)  
ห้ามใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้นอกจากเก็บอาหาร และเขตป่าใช้สอย 
ล้อมรอบป่าอนุรักษ์ 300 ไร่ โดยมีล�าเซบายเป็นแนวเขตธรรมชาต ิ
อยู่รอบนอก ใช้หลุมเตาถ่านในป่าเป็นตัวสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์ 
จดัหนา้ทีล่าดตระเวนปา่ 9 กลุม่ เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มในการดแูล 
รกัษา และตอ่มาไดร้บัการสนบัสนนุจากกองทนุเพ่ือการลงทนุทาง 
สังคม (SIF) และ สกว. ในโครงการวจิยัรปูแบบการจดัการทอ่งเทีย่ว 
เชิงนิเวศวังอ้อ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนหลายกลุ่มหลายระดับ  
ทัง้ผู้อาวโุส ผู้น�าชมุชน เยาวชน เพือ่รว่มกนัคน้หาตวัตนและแนวทาง 
การจดัการทอ่งเทีย่วในชมุชน จนเกดิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
และสร้างสถานีเรียนรู้ 7 สถานีการท�างานที่เข้มแข็ง ท�าให้ชุมชน 
บ้านวังอ้อและบ้านบริวารได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ชุมชนบ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
พื้นที่ด�าเนินงาน : 1,895 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชนป่าดงใหญ่ (บ้านวังอ้อ) 

1,595 ไร่ เป็นพื้นที่ นสล. และป่าใช้สอย/ท�าเลเลี้ยงสัตว์ 300 ไร่ 

ประชากร : 263 ครัวเรือน จ�านวน 953 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสีหา มงคลแก้ว (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 

โทร. 08 3366 5125 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ปี 2546 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2553

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2546

ระบบนิเวศ

• ป่าดงใหญ่รุ่นสองเติบโต ไม่มีไฟไหม้ต่อเน่ือง ทำาให้ชุมชน
มีแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการป่า

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร้างสถานีเรียนรู้ 7 สถานี ได้แก่ สถานีแผนที่ สถานี 
อนุรักษ์ไก่ป่า สถานีสมุนไพร สถานีทำาลาย (แหล่ง 
เตาหลุมเผาถ่านขนาดใหญ่) สถานีป่าชุมชน สถานี
เถาวัลย์ และสถานีลำาเซบาย

• ทำาแนวกันไฟและลาดตระเวนป่า ฝึกยุวมัคคุเทศก์ใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชนและดูแลธรรมชาติทำาแนวกันไฟ
ในหน้าแล้ง

• จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ เพื่ออบรม
เร่ืองคุณธรรมแก่นักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมในป่า
ชุมชนทุกปี

• ตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาป่าดงใหญ่วังอ้อ 
เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งาน ระบบวิทยุชุมชนของ 
บ้านวังอ้อทำาหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ การ
ประกอบอาชีพการเกษตรพอเพียง และเป็นส่ือเชื่อมต่อ
ระหว่างชุมชนวังอ้อกับชุมชนที่อยู่รอบข้าง

สังคมและชุมชน

• ผู้นำาของชุมชนก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาเครือข่ายการจัดการ
ป่าชุมชน จ.อุบลราชธานี ทำาให้ป่าชุมชนดงใหญ่ (บ้าน
วังอ้อ) เป็นต้นแบบที่มีชื่อเสียงของอุบลราชธานี

• ชุมชนบ้านวังอ้อมีเครือข่ายมากขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นและองค์กรภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทำางานวิจัย เกิดการพัฒนาคน ในแต่ละปีมีผู้เข้ามา
เรียนรู้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 คน

ชุมชนบ้านวังอ้อ
กระบวนการพัฒนา
“คนต้นแบบ”
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สิปปนนท์ฯ

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง

ต้นแบบการบริหารความขัดแย้ง 
และบทเรียนการมองต่างมุม

ชุ มชนบ้านวังลุงเคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อน ช่วงปี 2500  
บ้านวังลุงอยู ่ในบรรยากาศการแย่งชิงมวลชนระหว่าง 

ความขัดแย้งด้านแนวคิดทางการเมือง ภาครัฐอพยพชาวบ้าน 
ออกนอกพื้นที่ หลังจากสถานการณ์เบาลงก็ปล่อยให้ชาวบ้าน 
กลบัเข้ามา พอดกัีบสมัปทานป่าเริม่ขึน้และด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง 
ต่อมาอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2531)  
กลับส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านวังลุง ที่อยู ่อีกฟากหนึ่งของ 
เทอืกเขาหลวง แกนน�าบ้านวงัลงุจึงรวมกลุม่กนัเป็น “ชมรมอนรุกัษ์ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบ้านวังลุง” สมาชิกมาจากสองหมู่บ้าน  
(หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6) พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 
เขาหลวงและนายอ�าเภอพรหมคีรี เพื่อท�างานร่วมกัน โดยก�าหนด 
แนวเขตป่าที่ชุมชนบ้านวังลุงดูแลรักษา วัดจากจุดกลางหมู่บ้าน 
ออกไป 10 กิโลเมตร เป็นพื้นท่ี 16,000 ไร่ ร่วมมือกับท้องถิ่น 
ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการท�างานโดยใช้ระบบค่าย 
พี่สอนน้อง และให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด เหล่านี้คือคุณค่าที่ท�าให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมบ้านวังลุงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน  
ในปี 2547

 หลังจากได้รับรางวัลฯ เกิดภาวะการมองต่างคิดต่าง  
ด้วยเหตุที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่มาก มีบริษัทตัวแทน
การท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชเสนอให้ตั้งส�านักงานเพื่อการ 
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ดึงคนเข้ามาเทีย่วจ�านวนมาก ความเหน็แตกออกเปน็ 
2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยเพราะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน อีกฝ่าย 
มองว่าการท่องเที่ยวที่เกินตัวจะสร้างปัญหาที่ตามมาหลายด้าน  
ฝ่ายเห็นชอบได้คะแนนข้างมาก อีกฝ่ายจึงลาออกและแยกออกไป 
ตั้ง “ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้�าคลองหวัก” (หมู่ที่ 1) เน้นงานอนุรักษ ์
ด้านเดียว แต่ทั้งสองฝ่ายยังท�ากิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกัน โดยไม่มี 
บรรยากาศที่บาดหมาง 
 การมองต่างยังท�าให้เกิด “ศาลชุมชนบ้านวังลุง” เพื่อ
เป็นกลไกในการเจรจาการเห็นต่างทุกเรื่องด้วยสันติวิธี แต่การ
ท่องเที่ยวที่เติบโตโดยขาดระบบรองรับ ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
ทั้งการลักลอบน�าพรรณไม้ในป่าและการล่าสัตว์ออกมาขาย 
โดยปอ้งกนัไมไ่ด ้การซือ้ขายทีด่นิใหค้นภายนอกเพือ่สรา้งรสีอรต์  
ศาลชุมชนฯ สรุปว่าบ้านวังลุงยังไม่พร้อมส�าหรับการท่องเที่ยว  
คณะกรรมการชุดที่ “เห็นด้วย” จึงลาออกทั้งคณะ และเรียกร้อง 
ให้ “ชุดเดิม” กลับเข้ามาบริหารงาน
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351ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2547

ระบบนิเวศ

• ผืนป่าที่ดูแลมีความสมบูรณ์ ชุมชนมีนำ้าใช้เพียงพอ

• กำาหนดการทำาเกษตรทุกชนิด ห่างจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ
เป็นระยะทาง 10 เมตร เพ่ือป้องกนัสารปนเป้ือนลงสูล่ำานำา้

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เกิด “ศาลชุมชนบ้านวังลุง” ที่พัฒนามาจากคณะ
กรรมการหมู ่บ้าน เป็นกลไกในการแก้ปัญหา คณะ
ศาลจากการสรรหามีจำานวน 22 คน ทำางานในลักษณะ
ป้องกันและป้องปรามตัดสินกรณีพิพาทเบ้ืองต้นทุกกรณี
ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเร่ืองใหญ่ โดย
กระบวนการจะเริ่มจากการไกล่เกลี่ย ให้โอกาสในการ 
ปรับตัว ถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็นำาขึ้นสู่ศาลชุมชน ซ่ึงถือเป็น 
การตดัสนิสดุท้าย มบีทลงโทษตามกตกิาและการตดิตาม 
พฤติกรรม

• ปี 2550 หลังจากคณะกรรมการชมรมมองต่างและ 
แยกกลุ ่ม “ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บ้านวังลุง” ยังคงทำางานอนุรักษ์คู ่กับการท่องเที่ยว 
โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช  
ส่วน “ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าคลองหวัก” จัดตั้งศูนย์ 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำาฝายชะลอนำ้า 84 ตัว รวบรวม 
พรรณพืชพื้นถิ่นเพื่อการขยายพันธุ์

• เมื่อการท่องเที่ยวเชิงกระแสหลักล้มเหลว เช่น การ 
จัดงานแต่งงานในวันวาเลนไทน์ ณ นำ้าตกสองรัก  
โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช  
คณะกรรมการชุดแรกกลับเข้ามาบริหารต่อต้ังแต่ปี 2551 
จนถึงปัจจุบัน

สังคมและชุมชน

• ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในการออก 
รังวัดพ้ืนที่ทำากินเพ่ือทำาโฉนดชุมชน สามารถออกโฉนด 
ชุมชนได้จำานวน 600 แปลง สมาชิกได้สิทธิในที่ทำากิน 
ที่ได้รับการรับรองจากอุทยานฯ

• โครงการฝากลูกกับผู้นำา เป็นการนำาเด็กและเยาวชนอายุ 
12 - 33 ปี เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และศึกษาดูงานเพ่ือ
ปลูกฝังเรื่องจิตสำานึกและปรับพฤติกรรม ให้เด็กเรียนรู้ 
ในสิ่งที่ดี มีความเท่าทันต่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด

• กรมการปกครองยกย่องให้บ้านวงัลุงเป็นพืน้ทีศ่กึษาดงูาน 
การป้องกันยาเสพติด

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง 
หมู่ที่ 6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 

พื้นที่ด�าเนินงาน : 16,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

ประชากร : สมาชิกจ�านวน 500 ครอบครัว จากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 

ผู้ประสานงาน : นายชัยชนะ ทวีเมือง (ประธานชมรมฯ) โทร. 08 0534 4906 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2553
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สิปปนนท์ฯ

บ้ านถ�้าผึ้งเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบททางด้านตะวันออกของ 
จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศ “ปิดป่า” บริเวณ

บ้านถ�้าผึ้งเคยเป็นเขตสัมปทานและการเข้าไปหักร้างถางพงของ
ชาวบ้านที่รับจ้างท�าไม้ นับเป็นโชคดีของชาวบ้านถ�้าผึ้งที่ไม่เคย
เผชิญกับภัยพิบัติรุนแรง นอกจากประสบปัญหาน�้าแล้งต้ังแต่
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา แต่ก่อนที่จะถึงขั้นวิกฤติ บ้านถ�้าผึ้งก็ได้
เหน็ความหายนะจากภยัพบิตัทิี ่ต.กะทนู อ.พปินู จ.นครศรธีรรมราช  
นับเป็นสัญญาณบอกถึงความหายนะในการละเลยธรรมชาติ  
งานอนุรักษ์น�้าและป่าเริ่มขึ้นทันที โดยส�ารวจป่าต้นน�้าซ่ึงอยู่ใน 
เขตสัมปทานและสามารถขอกันพื้นท่ีต้นน�้าผุดไว้ได้กว่า 200 ไร่  
เป็นป่าไข่แดงในที่ท�ากิน ท�าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยตั้ง “กลุ่ม 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ�้าผึ้ง” ด้วยหลักการ 3 ข้อคือ อนุรักษ์  
สร้างรายได้ และพฒันาคน แม้ต่อมาเมือ่ป่าฟ้ืนกย็งัใช้การท่องเทีย่ว 
เป็นตัวกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วม 
 สร้างกระบวนการบริหารจัดการการท่องเท่ียวที่กระจาย 
รายได้ด้วยระบบบริการลูกโซ่ แบ่งเป็น 4 ห่วง ได้แก่ อาหาร ที่พัก  
รถน�าเทีย่ว คนน�าเทีย่ว ทัง้สีห่ว่งโซม่รีายไดเ้ตม็ ชาวบา้นทีไ่มไ่ดช้ว่ย 
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีรายได้ผ่านการถือหุ้น แบ่งปันก�าไรใช้ใน 
งานสาธารณประโยชน์และงานอนุรักษ์สร้างเครือข่ายจากการออกไป 
เรียนรู้ จนมีพันธมิตรท้ังด้านวิชาการ หน่วยงานรัฐ เอกชน ท่ีหนุนเสริม 
ท้ังงานอนุรักษ์และการท่องเท่ียว การท�างานท่ีเข้มแข็งเหล่าน้ีท�าให้ชุมชน 
บ้านถ้�าผึ้งได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2547 

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2547

ระบบนิเวศ

• ป่าชุมชนฟื ้นเป็นแหล่งนำ้า แหล่งอาหาร และเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน

ชุมชนบ้านถ้�าผึ้ง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านถ้�าผึ้ง 1,636 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์เป็น 4 แปลง คือ  

ป่าต้นน้�าคลองบางคุย 321 ไร่ ป่าธนาคารอาหารชุมชน 241 ไร่  

(สองแปลงนี้ไม่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากเป็นป่าสร้างน้�าและสร้างอาหาร)  

และป่าใช้สอย 2 แปลง จ�านวน 1,074 ไร่ ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

และบางส่วนทับซ้อนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01) 

ประชากร : 500 ครัวเรือน จ�านวน 1,500 คน 

ผู้ประสานงาน : นายบุญทัน บุญชูด�า (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ  

และประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ้�าผึ้ง) โทร. 08 9290 9420 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2553

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 3

ชุมชนบ้านถ�้าผึ้ง

ยกระดับงานอนุรักษ์ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

• สร้างป่าอาหารกว่า 200 ไร่ เพื่อลดการพึ่งพาป่าอนุรักษ์  
ชุมชนมีพืชอาหารท้องถิ่นบริโภคและรองรับการทำา 
การท่องเที่ยว

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• แบ่งโซนป่าออกเป็น 4 แปลงเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ป่า
ต้นนำ้าคลองบางคุย ป่าธนาคารอาหารชุมชน และป่า
ใช้สอย 2 แปลง 

• พัฒนาแหล่งนำ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กระจายตัว ทั้งการ
ท่องเที่ยวและการเกษตร

สังคมและชุมชน

• กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงผ่านการถือหุ้น 
และปันกำาไรเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และงาน 
อนุรักษ์ 

• ร่วมกับนักวิชาการทำาแปลงศึกษาวัดค่าคาร์บอนเครดิต
ในป่าชุมชน และส่ือสารคุณค่าของป่าให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจ

• ชุมชนบ้านถำ้าผึ้งได้รับเลือกให้เป็นชุมชนนำาร่องที่รณรงค ์
เร่ืองการจัดการป่าชุมชนของ ต.ต้นยวน และขยาย 
พื้นที่ป่าจากบ้านถำ้าผึ้งไปยังหมู ่บ ้านในตำาบลได้อีก  
5 หมู่บ้าน ทำาให้ป่าชุมชนของตำาบลมีพื้นที่ 3,400 ไร่

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับตำาบลใกล้เคียง อาทิ 
ต.คลองชะอุ่น ซึ่งอยู่คนละฟากของเขาพนม เพ่ือช่วยกัน 
ดูแลผืนป่าต้นนำ้าที่สายธารต่าง ๆ ไหลไปรวมลงสู่แม่นำ้า
ตาปี 
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  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 4

353353ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548

ระบบนิเวศ

• ป่าชายเลนฟื้นตัวทำาให้เกิดแหล่งอนุบาลและแหล่งขยาย
พันธุ์สัตว์นำ้าเพิ่มขึ้น ป่าชายเลนเป็นเกราะช่วยกำาบังคล่ืน
ลมพายุ

• ป่าบกมีความสมบูรณ์ขึ้น เป็นป่าสร้างนำ้าที่ให้ประปา
ภูเขาแก่ 7 ชุมชนใน ต.บางวัน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในระบบภูมิทัศน์ 
(Landscape) ทั้งป่าชายเลน ป่าบก และทะเลหน้าบ้าน  
(ป่าชายเลน 5,000 ไร่ แบ่งเป็นโซนป่าฟื้นฟู 2,000 ไร่  
ป่าพิทักษ์ - รักษ์สัตว์นำ้า 1,300 ไร่ ป่าใช้สอย 1,700 ไร่ 
และป่าต้นนำ้า 3,000 ไร่)

• มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเดือนละครั้ง ครั้งละ 2,500 ต้น 
ส่วนป่าบกปลูกเสริมในเกาะขันหมากและเกาะห้าง

• มชีดุเฝ้าระวงัลาดตระเวนในเขตน่านนำา้ของชมุชนทกุเดอืน 
ส่วนป่าต้นนำ้าให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าช่วยเฝ้าระวัง

• สำารวจและกำาหนดแนวเขตพืน้ทีป่่าด้วยระบบจพีเีอส เพือ่
ป้องกนัการบกุรกุ ลดความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

• ทำาศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เพ่ือเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ

สังคมและชุมชน

• ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกทำางานสำารวจ 
หญ้าทะเล ศึกษาการเพาะกล้วยไม้ว่านหางช้างด้วย
เทคโนโลยีชาวบ้าน ศึกษาภูมิปัญญาในการจัดการ
ทรพัยากรป่าชายเลน เพือ่นำามาปรบัเป็นหลกัสตูรท้องถิน่

• เกิดข้อตกลงในชุมชนในการใช้เคร่ืองมือจับสัตว์นำ้าในป่า
ชายเลนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์

• สร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อบริหารจัดการขยะ โดยมีกลุ่ม
แม่บ้านเป็นแกนนำา ร่วมกับโรงเรียนบ้านบางติบ 

• ร่วมกับ สกว. ทำาวิจัยเร่ืองแนวทางการเพิ่มปริมาณปูดำา
โดยพึ่งพาระบบนิเวศป่าโกงกางแบบยั่งยืน

ชุมชนบ้านบางติบ (กลุ่มบริหารจัดการ 
ทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ)
พลวัตของชุมชนแห่งอันดามัน

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ลิปปนนท์ฯ
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สิปปนนท์ฯ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548

ระบบนิเวศ

• พื้นที่เป็นป่าดิบเขาและป่าสนเขามีความสมบูรณ์ ไร ่
หมุนเวียนไม่สร้างผลกระทบ ป่าสนเขามีหลายช่วงอายุ  
แบ่งเป็นช้ัน ๆ ตามวงรอบการทำาไร่หมุนเวียน 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีการประชุมหมู ่บ ้านทุกป ี เ พ่ือแบ ่งสันที่ดินในไร ่ 
หมุนเวียน สำาหรับที่ทำากิน แต่ละครอบครัวมี 50 ไร่  
ทำาทั้งนาลุ่ม นาขั้นบันได และสวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดย 
ไม่ขยายที่ทำากินเพ่ิม ในไร ่หมุนเวียนเว ้นตอไม้เพื่อ 

ป้องกันดินถล่ม ใช้รอบหมุนเวียน 7 - 8 ปีเพ่ือให้ดินฟื้นตัว 
พืชหลักที่ปลูกคือข้าวไร่ แทรกด้วยผักสวนครัว 

• การบวชป่าและการทำาแนวกันไฟเป็นกิจกรรมที่ทำาทุกปี 
รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา

• การเผาหญ้าในไร่ ต้องทำาแนวกันไฟทุกครั้งโดยการ 
เอาแรงทั้งหมู่บ้าน

สังคมและชุมชน

• ร่วมกับเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนำ้า 
ต.ห้วยปูลิง ในการทำางานอนุรักษ์เชิงพื้นที่

• ตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยปูเลยที่ผลิตผ้าทอลวดลาย
ดั้งเดิม ย้อมสีธรรมชาติ และรวบรวมชุดความรู ้ทั้ง
ลวดลายการทอ การเก็บไม้ย้อมสี เป็นเอกสารเพื่อให้
คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด

• สนับสนุนให้เยาวชนทำาชุดความรู้เร่ืองต้นไม้ในป่าและ
ประโยชน์ ทั้งภาษาไทยและปกาเกอะญอ

ชุมชนบ้านห้วยปูเลย ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
พื้นที่ด�าเนินงาน : บ้านห้วยปูเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปาย 
ฝั่งซ้าย (ตอนล่าง) และป่าอนุรักษ์ชั้น 1A แบ่งเป็น ป่าต้นน้�า 59,950 ไร่  

ป่าใช้สอย 500 ไร่ ป่าที่มีการบวช 6,000 ไร่ ไร่หมุนเวียน 2,000 ไร่  
ป่าปลูกเสริม 100 ไร่ ป่าสะดือ (เดปอทู) 100 ไร่ ที่อยู่อาศัย 300 ไร่  
ป่าช้า 50 ไร่ สวน 200 ไร่ นาด�า 200 ไร่ และท�าเลเลี้ยงสัตว์ 600 ไร่ 

ประชากร : 75 ครัวเรือน จ�านวน 420 คน 
ผู้ประสานงาน : นายไพโรจน์ พรจงมั่น (นักพัฒนาชุมชนเขตภูเขา) 

โทร. 08 1287 9784 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2555

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 5

ชุมชนบ้านห้วยปูเลย

ภูมิปัญญาในการจัดการป่า 
บนอัตลักษณ์ชาวปกาเกอะญอ
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355ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 355ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้�า ภูกระแต 
และบึงละหานนา 

สมาคมเพ่ือนภู 353 หมู่ท่ี 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าภูถ้�า ภูกระแต 2,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าภูระง�าและบึงละหานนา 4,000 ไร่  
ประชากร : 27 หมู่บ้านใน อ.แวงน้อย จ�านวน 2,500 คน 

ผู้ประสานงาน : นายพิชาญ ทิพวงศ์ (ประธานเครือข่ายฯ) 
โทร. 08 5745 2981 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2555

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เป็นการเคลื่อนงานของคนชั้นกลางที่มีความรู ้ เรื่อง
การจัดรูปองค์กรประชาชน มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ สร้างกลไก “สมาคม
เพื่อนภู” เป็นองค์กรรองรับที่มีสภาพนิติบุคคล

• สร้างสถานีเรียนรู้ 5 จุดในป่าชุมชน ได้แก่ สถานีแผนที่
เดินป่าภูถำ้า ภูกระแต สถานีแหล่งหินตัดประวัติศาสตร์ 
สถานีเศรษฐกิจชุมชน สถานีเตาเผาถ่าน (ร่องรอย) และ
สถานีกิจกรรม

• จัดทำาข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรในป่า พบว่า 
ป่าสร้างรายได้จากการเก็บอาหารปีละ 15,000 บาท/ 
ครัวเรือน 

• ต้ังสถานีวิทยุชุมชน FM 96.25 MHz เพื่อเป ็นสื่อ 
การทำางานและเชื่อมเครือข่าย

• ผลดัเปลีย่นผูน้ำาขึน้มาเป็นรุน่ที ่3 เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูง้าน 
และเตรียมส่งต่อให้กับรุ่นที่ 4

สังคมและชุมชน

• เกิดเครือข ่ายการทำางานป่าชุมชนใน ต.แวงใหญ่ 
ต.โนนทอง ใน อ.แวงใหญ่ และเครือข่ายการจัดการ
บึงละหานนา 4,000 ไร่ และเครือข่ายการจัดการนำ้า  
6 จังหวัดในพื้นที่ลุ ่มนำ้าชี โดยจัดตั้งเป็นสภาลุ่มนำ้าชี  
ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร  
และกาฬสินธุ์ ใช้เขตหนองนำ้ามาเชื่อมต่อกับเขตป่าภูเขา  
ดึงเยาวชนมาเข้าร่วมในทุกกิจกรรม

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2549

ระบบนิเวศ

• เกิดพื้นที่ป่าชุมชนในระบบนิเวศลุ ่มนำ้าชีและการดูแล
แหล่งนำ้าขนาดใหญ่ร่วมกับแนวคิดยกป่ามาไว้ที่บ้าน 
ช่วยลดภาระป่า

• การสร้างฝายชะลอนำ้าในป่าทำาให้ป่ามีความชุ่มชื้น ลด
ปัญหาการเกิดไฟป่า

355ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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สิปปนนท์ฯ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2549

ระบบนิเวศ

• สามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ป่าฟื้นตัว  
ป่ามีศักยภาพในการซับนำ้าดีขึ้น

• แหล่งอาหารพื้นบ้านฟื้นตัว ชุมชนมีทำาเลเลี้ยงสัตว์

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ทำาแนวกนัไฟเป็นระยะทาง 20 กโิลเมตร และดแูลรกัษาทกุปี

• ทำาฝายต้นนำา้ตามโครงการบรูณาการเทอืกเขาภพูาน 200 
แห่ง (ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศพฒันา จ.อดุรธาน)ี

• สร้างกิจกรรม “ผูกเส่ียวป่า” โดยทำางานร่วมกับโรงเรียน 
14 แห่งในสองตำาบล เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวมา 
ผูกเส่ียวต้นไม้ ครอบครัวละ 10 ต้น แล้วกลับมาเยีย่มเยยีน 
“เสี่ยว” ในป่าบ่อย ๆ 

• พัฒนาแหล่งภาพเขียนสีโบราณ อายุ 2,300 ปี ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

• จัดทำาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่า

• ปันผลกำาไรร้อยละ 10 จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มาเป็น 
กองทุนดูแลป่า

• ร่วมกับภาครัฐตรวจสอบพื้นที่และทำาหนังสือถึงจังหวัด 
ให้ยกเลิกการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ในพ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติป่ากุดจับ

สังคมและชุมชน

• เกิดแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่น และ อบต. 
ขอนยูง สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี

• ขยายผลสูเ่ยาวชนในโรงเรียน 14 แห่งในสองตำาบล โดยมี
กจิกรรม “ผกูเสีย่ว” กบัต้นไม้ทัง้ครอบครวั จดัค่ายเยาวชน

กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อย - ถ้�าสิงห์ 
90 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าอนุรักษ์ 6,575 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ  
แบ่งเป็น 6 โซน คือ ป่าชุมชนบ้านน้อยตาลเลียน 529 ไร่ ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ 

864 ไร่ ป่าชุมชนบ้านหนองกุง 434 ไร่ ป่าชุมชนบ้านน้อยล�าภู 1,050 ไร่  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณถ้�าสิงห์ 300 ไร่ (วนนันทนาการถ้�าสิงห์ป่ากุดจับ) 

และพื้นที่ท�างานร่วมกับวนอุทยานใกล้เคียง 3,398 ไร่ 
ประชากร : 1,170 ครัวเรือน จ�านวน 4,136 คน 

ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ พนมกุล (ประธานกลุ่มฯ) 
โทร. 08 1048 3902 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2549 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2555

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 5
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357ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 357ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า



358 สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว358

สิปปนนท์ฯ

ชุมชนบ้านล�าใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
พื้นที่ด�าเนินงาน : 18,000 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เทือกเขาบรรทัด และเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า โดยแบ่งเป็น  
ป่าอนุรักษ์ 13,000 ไร่ และป่า 3 ชั้น ได้แก่ ป่าดั้งเดิมหรือสวนสมรม 

2,000 ไร่ ที่ท�ากิน 2,995 ไร่ และป่าใช้สอย 5 ไร่ 
ประชากร : 82 ครัวเรือน จ�านวน 259 คน 

ผู้ประสานงาน : นายเสริม ช่วยชิต (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านล�าใน)  
โทร. 08 7041 1883 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ปี 2544 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2555

เครือข่ายป่าชุมชนไปอีก 3 หมู่บ้านข้างเคียง และเข้าร่วม
เครือข่ายผลักดันกฎหมายป่าชุมชนในระดับชาติ

สังคมและชุมชน

• เกิดกลุ่มอาชีพที่เป็นผลจากการดูแลทรัพยากรดิน นำ้า ป่า 
เชื่อมโยงกับการสร้างป่าครอบครัว

• จัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงครูภูมิปัญญากับ
เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เรื่องดิน นำ้า ป่า

• เทศบาลตำาบลบ้านนาบรรจุแผนงานสนบัสนนุงบประมาณ 
อย่างต่อเนื่อง

บ้านล�าในเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตป่าดิบชื้นผืนใหญ่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่-เขาย่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  

ปกคลมุด้วยพรรณพชืทีเ่ขยีวสะพรัง่ทกุฤดกูาลจนได้รบัสมญานาม 
ว่า “ป่าพรหมจรรย์” ชุมชนเล็ก ๆ ที่ลงหลักปักฐานกว่าร้อยป ี
แห่งนี้เป็นดินแดนผลไม้ถิ่นดั้งเดิม ทั้งยังเผชิญบทเรียนในอดีต 
หลายรูปแบบ ตั้งแต่ยุคความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง  
ความสญูเสยีจากวาตภยั การเผชญิหน้ากบักลุม่ทนุและเจ้าหน้าที ่
รฐัทีล่กัลอบตัดไม้ด้วยวธิตีาต่อตาฟันต่อฟัน ประสบการณ์ทีผ่่านมา 
ท�าให้ชมุชนปรบักลยุทธ์มาเป็นการประสานความร่วมมอืกบัภาครฐั  
พลกิฟ้ืนภมูปัิญญาดัง้เดมิในการบรหิารจดัการเชงิภมูทิศัน์น�ามาสู่ 
การจดัการป่าร่วมกบัท้องถิน่และรฐัอย่างยัง่ยนืโดยการจดัโซนป่า 
4 ชั้นคือ “ป่าแก่ หรือป่าอนุรักษ์” ประมาณ 13,000 ไร่ ในเขต
อทุยานแห่งชาตเิขาปู-่เขาย่าและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั 
ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อเปิดโอกาสให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเอง และ  
“ป่ากนัชน 3 ชัน้” อยูถั่ดลงมา เนือ้ทีป่ระมาณ 5,000 ไร่ ประกอบด้วย  
“ป่าอนุรักษ์ดั้งเดิม” หรือ “สวนสมรม” ถัดลงมาคือ “ป่าใช้สอย
ชุมชน” ที่สร้างในพื้นท่ีส่วนตัวเสมือนป่าครอบครัว โดยฟื้นพื้นที่ 
ที่เสื่อมโทรมจากวาตภัยให้กลายเป็นป่าใช้สอย ป่าสร้างน�้าท�าให ้
เกิดอาชีพปลูกผัก น�าไปสู่การตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตพืชอาหาร 
พื้นบ้าน ขยายผลการท�างานไปอีก 7 หมู่บ้านรอบผืนป่าโดยสร้าง 
เครอืข่ายอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ระดบั ต.บ้านนา ส่งผลให้บ้านล�าใน 
ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ปี 2544

บ้

ชุมชนบ้านล�าใน ฟื้นป่าเพื่อสร้างชุมชน 
เป็นเกราะคุ้มกันภัยพิบัติ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548

ระบบนิเวศ

• ระบบป่า 4 ช้ัน ทำาให้ป่าอนุรักษ์ 13,000 ไร่ฟื้นตัว เป็น
ป่าสร้างนำ้าและป้องกันปัญหาดินโคลนถล่ม

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีการปลูกไม้ร่วมยาง เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น แทรกใน 
สวนยางพารา เพื่อให้รากต้นไม้ช่วยยึดเกาะดินและเสริม
ป่าให้มีความหลากหลาย 

• สร้างทีมดูแลป่าที่เป็นชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทำาให้เกิด 
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และขยาย 
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สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว



359ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุมชนบ้านโคกพยอม

กระบวนการฟื้นป่า พัฒนาคน
ชุ มชนบ้านโคกพยอมเป็นหมู่บ้านริมฝั่งทะเลที่มีทั้งชาวมุสลิม

และชาวพุทธ บ้านโคกพยอมเคยเป็น1 ใน 6 หย่อมบ้านของ
บ้านหวัหนิ หมูบ้่านทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุของ ต.ละง ูอ.ละง ูจ.สตลู 
แต่เป็นชุมชนชายขอบที่แทบไม่ได้รับการจัดสรรโอกาสและสิทธิที่
พึงได้จากภาครัฐ ชาวบ้านพิสูจน์ตนเองดว้ยความอุตสาหะโดยขอ
แยกหมูบ้่าน จดัตัง้กลุม่เลีย้งแพะเพือ่น�าแพะไปเลีย้งในป่าชายเลน
ทีห่มดอายสัุมปทาน การออมเงนิคนละ 30 บาท เพือ่เป็นเครือ่งมอื 
ในการรวมผูค้นให้เข้าร่วมกจิกรรมการเลีย้งแพะ แกนน�าเอาความรู ้
และประสบการณ์จากการท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาสังคม 
มาปรับใช้ในการบริหารจัดการป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมกว่าพันไร่  
รวมกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านท�าการเลี้ยงปลาในกระชังในรูปของ 
การถือหุ้น ปันผลก�าไรมาใช้เป็นสวัสดิการของส่วนรวม ส่งเสริม 
บทบาทผูห้ญิงให้เป็นแกนน�าในการสร้างชมุชนเข้มแขง็ โดยเฉพาะ 
ด้านการออมทรัพย์ ประสานหน่วยงานรัฐเพื่อร่วมเฝ้าระวังป่าและ 
ทะเลหน้าบ้าน ใช้งานวิจัยพื้นบ้านเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  
ก่อเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการน�้าจืดและน�้าเค็มเพื่อการ 
ท�าเกษตรและปศสุตัว์น�า้ การรกัษาพนัธกุรรมพชืท้องถิน่ สามารถ 
ปลูกข้าวเลี้ยงตัวเองได้ สร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้กระตุ้น 
ให้เกดิการดแูลรกัษาคลองตงิหง ีสายน�า้แห่งชวีติทีช่มุชน 3 หมูบ้่าน 
พึ่งพาก่อนจะไหลลงสู่ทะเลอันดามัน และวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน 
สร้างโรงเรียนวันอาทิตย์เพื่อบ่มเพาะเยาวชน เป็นหลักสูตรชีวิต 
เพื่อให้เกิดการสืบทอดงานจากรุ่นสู่รุ่น
 ผลจากฟ้ืนป่าพฒันาคนท�าให้ชมุชนบ้านโคกพยอมได้รบั 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2549

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2549

ระบบนิเวศ

• มีการดูแลรักษาทั้งป่าชายเลนและป่าบก การทำาเกษตร
มีทั้งสวนยาง ไร่ นา เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้ป่าบก ป่าชายเลน 
สัตว์นำ้า สัตว์ป่า และการดูแลทะเลหน้าบ้าน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มชีดุปฏบิตักิารราษฎรอาสาพทิกัษ์ทะเลและชายฝ่ัง (รสทม.) 
ที่ออกลาดตระเวนร่วมกับภาครัฐเดือนละ 3 - 4 ครั้ง

ชุมชนบ้านโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนบ้านโคกพยอม 1,250 ไร่ แบ่งโซนเป็น 

ป่าเฉลิมพระเกียรติ 200 ไร่ ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเพาะพันธุ์
กล้าไม้ 200 ไร่ ป่าใช้สอย 700 ไร่ ป่าอาหาร 100 ไร่ และป่าสมุนไพร 50 ไร่ 

ประชากร : 146 ครัวเรือน จ�านวน 658 คน 
ผู้ประสานงาน : นายเผด็จ โต๊ะปลัด (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 

โทร. 08 2891 8909, 08 6005 2194, 08 9266 6824 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2555

• จัดโซนป่าชุมชนออกเป็น 5 แบบเพื่อการใช้ประโยชน์ คือ 
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าอนุรักษ์เพ่ือเรียนรู้และเพาะเมล็ด 
พันธุ์กล้าไม้ ป่าใช้สอย ป่าอาหาร และป่าสมุนไพร

สังคมและชุมชน

• ทำางานวิจัยร่วมกับ สกว. และสถาบันการศึกษา หลาย
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและป่า เช่น การจัดการ
การท่องเที่ยว การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การใช้
ประโยชน์โดยตรงจากป่าชายเลน

• สร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่ล้อกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

• เปิดโรงเรียนคลองโต๊ะเหล็มซ่ึงอยู่ในป่าชุมชน เพื่อสอน
เร่ืองทกัษะชีวติและภมูปัิญญา ม ี5 ฐานเรยีนรู ้คอื บทบาท
ของครอบครัว การอยู่รวมกัน การประมง ภาษา และเปิด
โลกกว้าง เฉพาะฐานสุดท้ายมีอาสาสมัครชาวต่างชาติ
เป็นอาสาสมัครหมุนเวียนมาให้ความรู้

359ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชนบ้านกลาง 

ต้นแบบชุมชนสุขภาวะ
กลางผืนป่าแม่เมาะ

ชุ มชนบ้านกลางเป็นถิน่ฐานของชาวโปว์ทีต่ัง้รกรากมานานกว่า 
ร้อยปี ได้รับผลกระทบจากการท�าสัมปทานป่าไม้ถึง 3 รอบ  

ส่งผลให้สภาพป่าเปลีย่นแปลง และยงัเผชญิกบัปัญหาความขดัแย้ง 
กับเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนใน 
ทีอ่ยูอ่าศยั ตามมาด้วยการขยายพืน้ทีป่ลกูข้าวโพดและข้าวบาร์เล่ย์ 
ท�าให้เกิดไฟป่าบ่อยคร้ัง ชาวบ้านเร่ิมทบทวนปัญหาและตัดสินใจ 
เลือกแนวทางการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยใช้วัฒนธรรม 
ดัง้เดมิ ผสมผสานกับความรูใ้หม่ เพือ่สร้างหลกัประกนัในการดแูลป่า 
อย่างต่อเนือ่ง เช่น การก�าหนดการเกบ็หน่อไผ่หกอย่างถนอมด้วย 
วิธี “ตัด 4 เหลือ 2” ตั้งกองทุนหน่อไม้ที่ได้จากผลผลิตในป่ามูลค่า 
ปีละ 7 แสนบาท เพื่อเชื่อมโยงงานอนุรักษ์กับเศรษฐกิจชุมชน  
การวิจัย “รอยเท้านิเวศ” (Carbon Footprint) เพื่อให้ชุมชน 
และสังคมภายนอกตระหนักถึงคุณค่าของป่าในการลดโลกร้อน  
อนุรักษ์วิถีการท�าไร่หมุนเวียนไม่ตัดตอไม้ เพื่อป้องกันหน้าดิน 
ชะล้าง และปล่อยให้ป่าฟ้ืนตวัเพือ่สร้าง “หมูบ้่านสตัว์ป่า” จากพืน้ที ่
ไร่หมุนเวียน เพื่อเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อรักษา 
ห่วงโซ่อาหารของธรรมชาต ิปลกูพชืผกัหลากหลายเพือ่สร้างอาหาร 
โดยไม่ใช้สารเคมี และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการประกาศสถาปนา 
สิทธิชุมชนและประกาศคุ้มครองเขตพื้นท่ีวัฒนธรรมพิเศษชุมชน 
ปกาเกอะญอ เพื่อแสดงจุดยืนว่าวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 
บรรพบรุษุเป็นรปูแบบการครองชวีติทีเ่อือ้ต่อการใช้ทรพัยากรดนิ  
น�้า ป่า อย่างยั่งยืน ผลงานท่ีโดดเด่นท�าให้ชุมชนบ้านกลางได้รับ  
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2550

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2550

ระบบนิเวศ

• อนรัุกษ์ระบบไร่หมุนเวยีนแบบดัง้เดมิ มีรอบหมุนเวยีน 7 ปี 
ไม่ตัดตอไม้ เน้นการปลูกพืชผักทีห่ลากหลาย เกบ็เมลด็พนัธุ์ 
พื้นเมือง ปลูกไม้ไผ่หกเสริมในชุมชน ในไร่หมุนเวียน  
ในที่นาส่วนตัว และในนารวม

• มแีผนการใช้ทีด่นิในชมุชน โดยมกีฎการห้ามใช้ยาฆ่าหญ้า 
เคมีปราบศัตรูพืช ก่อนเผาไร่ต้องทำาแนวกันไฟ ห้ามขาย
ที่ดินให้คนภายนอก ห้ามปลูกพืชเชิงเดี่ยว และห้ามทำาไร่
หมุนเวียนนอกเขต

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มกีารลาดตระเวนสมำา่เสมอทกุเดอืนในหน้าแล้ง สามารถ 
ขยายเครือข่ายดูแลป่าออกไปอีก 2 หมู่บ้านข้างเคียง 
เพ่ือร่วมกันป้องกันการบุกรุก ป้องกันไฟป่า และเกิดการ 
ดูแลป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

• มีกิจกรรมบวชป่าที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมทั้งพุทธศาสนิกชน 
และคริสต์ศาสนิกชน สร้างฝายชะลอนำ้า และแหล่ง 
เพาะพันธุ์สัตว์นำ้า

สังคมและชุมชน

• ตั้งศูนย์ระวังไฟป่ าเครือข่าย 3 หมู่บ้าน (บ้านกลาง  
บ้านห้วยตาด และบ้านแม่ส้าน)

• เข้าร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยและ
สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนอื เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการรับรอง
สทิธกิารตัง้ชมุชนเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและทำากนิในทีด่นิของรัฐ

• รวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านและจัดทำา
เอกสารเพื่อใช้ในการเรียนรู้

• ทำาการวิจัย “รอยเท้านิเวศ” (Carbon Footprint) โดย
ร่วมกับองค์กรนานาชาติ พบว่าป่าที่บ้านกลางสามารถ
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ขนาดเล็กได้กว่า 
27,000 คัน/ปี

ชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่บ้านกลางรวม 23,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้�าผาไท  

แบ่งโซนเป็นพื้นที่ใช้สอย 2,281 ไร่ (นา สวน ไร่หมุนเวียน และที่อยู่อาศัย) 

พื้นที่ 20,798 ไร่ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย หมู่บ้านสัตว์ป่า และป่าช้า 

ประชากร : 72 ครัวเรือน จ�านวน 279 คน 

ผู้ประสานงาน : นายสมชาติ หละแหลม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)  

โทร. 08 1027 9750 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว



361361ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุ มชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็นชุมชนชานเมือง 
ริมคลองแสนแสบ ประกอบด้วย 23 หย่อมบ้านริมสอง 

ฝั่งคลองที่อยู่มานานกว่าร้อยปี การเติบโตของกรุงเทพฯ ท�าให้ 
คลองแสนแสบกลายเป็นท่ีปล่อยน�้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ ขยะ  
และปรมิาณผกัตบชวาแน่นหนา ขนาดทีบ่างจุดเดก็เลก็ ๆ สามารถ 
เดินบนผักตบชวาข้ามฟากอีกฝั่งได้
 “ความสะอาดเป็นส่วนหนึง่ของศรทัธา” คอืแรงบนัดาลใจ 
ที่ท�าให้แต่ละชุมชนรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันฟื้นวิถีชีวิต 
รมิคลอง โดยเริม่จากการจดัการขยะในคลอง ก่อตัง้ชมรมรวมใจภกัดิ ์
รักคลองแสนแสบ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ประพาสคลองแสนแสบตลอดสาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 
2537 เป็นขวัญก�าลังใจท่ีท�าให้เกิดงานอนุรักษ์อย่างจริงจัง และ 
รัฐบาลประกาศให้วันดังกล่าวเป็น “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า  
คคูลองแห่งชาต”ิ เครอืข่ายวางแผนการท�างานอย่างต่อเนือ่งด้วย 
นโยบาย “พฒันาคน พฒันาสงัคม” การฟ้ืนคลองประสบความส�าเรจ็ 
สภาพน�า้ในระยะทาง 3 กโิลเมตรในเขตคลองสามวามคีวามสะอาด
จนสามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้ สร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ 
มีส่วนร่วมในชุมชนเครือข่ายด้วยกิจกรรม “ทัวร์สามศาสนา” 
(อิสลาม พุทธ คริสต์) เช่น การท่องเที่ยวพัฒนากลุ่มอาชีพ  
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านศาสนาและวิชาชีพ สร้างสระว่ายน�้า 
ริมคลองโดยบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนว่ายน�้าส�าหรับเด็กเล็ก  
และเป็นการดึงเยาวชนให้ใกล้ชิดชีวิตริมคลองเหมือนในอดีต  
ก�าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า ท�ากระชังเลี้ยงปลาในคลองเพื่อ 
บริโภคและสร้างรายได้ กระบวนการท�าวิถีชีวิตริมคลองให้กลับ 
คนืมา ท�าให้ชมุชนในเครือขา่ยมสัยดิกมาลุลอิสลามได้รับ “รางวลั 
ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2550

ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ดูแลรักษาคลองแสนแสบในเขตคลองสามวา  

ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ประชากร : เครือข่ายมี 23 ชุมชน 2,000 ครัวเรือน จ�านวน 18,000 คน 

ผู้ประสานงาน : น.ส.ศรินทิพย์ พุ่มอ่อน (ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ)  
โทร. 08 9774 5589 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

ชุมชนในเครือข่าย 
มัสยิดกมาลุลอิสลาม 

ฟื้นวิถีชีวิตริมคลอง 
(แสนแสบ)

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2550

ระบบนิเวศ

• สภาพนำ้าในคลองสามวาสะอาด นำ้าใส มีสัตว์นำ้าตาม
ธรรมชาติ ชุมชนกำาหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้าเร่ิมจาก 

หน้ามัสยิดไปทางซ้ายและขวาด้านละ 1 กิโลเมตร  
พ้นจากเขตนี้สามารถหาสัตว์นำ้าได้ บ้านในเขตอนุรักษ ์
ให้เลี้ยงปลาในกระชัง

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที ่
ที่ได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วมใหญ่ปี 2554

• สร้างสระว่ายนำ้าให้เด็กเล็กในคลอง 

• ส่งเสริมการปลูกผักริมคลองเพื่อลดรายจ่าย และทำาปุ๋ย
ชีวภาพใช้เอง

• เฝ้าระวังการปล่อยนำ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
บริเวณคลองสามวา โดยประสานงานกับสำานักงานเขต

สังคมและชุมชน

• นอกจากสนับสนุนการเรียนว่ายนำ้า ยังสร้างหลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และสอนคู่กับ 
การเรียนศาสนา 

• เคลือ่นกจิกรรมออกไปนอกพืน้ที ่โดยร่วมกบัสถานตีำารวจ 
สำานักงานเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรี มัสยิดในเขต 
คลองสามวาและเขตมีนบุรี ในการทำางานเรื่องคูคลอง  
และเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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“นครพอเพียง” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ทีด่นิขององค์กรเครอืข่ายป่าชมุชนเขาวง เพือ่ลดปัญหา

การบกุรกุป่าจากผูไ้ร้ทีท่�ากนิ นครพอเพยีงเป็นทัง้นารวมและแปลง
พืชผักทีส่ามารถเลีย้งคนได้ถงึ 113 ครอบครวั ตัง้อยูท่ีบ้่านโป่งนคร 
1 ใน 5 ชมุชนแกนหลกัขององค์กรเครอืข่ายฯ ทีป่ระชากรส่วนใหญ่ 
เป็นชาวญัฮกุร กลุ่มชาติพันธุ์จากที่ราบสูงโคราช

 ป่าเขาวงเคยเป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ท่ีหลายหมู ่บ ้านใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามติคณะรัฐมนตรีประกาศเขตอุทยาน 
แห่งชาติไทรทอง ท�าให้มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่านายางกลัก ท�าให้ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านที่เคยพึ่งพาป่าเริ่มงาน
อนุรักษ์ จัดท�าพิกัดพื้นที่ สร้างป่ากันชนกับเขตอุทยานแห่งชาติ 
ปลูกป่าเสริมที่เก็บเป็นป่าสร้างน�้า ท�าแปลงสาธิตเพื่อป้องกันการ
บุกรุกป่าและลักตัดไม้เผาถ่าน เหล่านี้เป็นผลงานที่ท�าให้องค์กร
เครือข่ายป่าชุมชนเขาวงได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548 
ต่อยอดแปลงสาธติ 7 ไร่ มาเป็น “นครพอเพยีง” มคีณะกรรมการ
ทีม่าจากผูน้�าท้องถิน่ สมาชกิใช้ประโยชน์ได้ 10 ปี และขยายผลเป็น 
“นครพอเพียง 2” และ “นครพอเพียง 3” ในหมู่บ้านเครือข่าย 
ส่งเสรมิกลุม่เยาวชนให้สร้าง “คณะกรรมการเงา” ให้มภีารกจิล้อกบั 
คณะกรรมการป่าชุมชนเขาวง และสืบค้นรากภาษาญัฮกุรเพื่อ 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนและเรียบเรียงเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง  
ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนเขาวงมีพื้นที่ 6,250 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่านายางกลัก (4,428 ไร่) และบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง 

(1,822 ไร่) บริหารจัดการโดย 5 ชุมชนแกนหลักองค์กรเครือข่ายฯ 
และป่าชุมชนของหมู่บ้านที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายใหม่อีก 4 ชุมชน  

พื้นที่ 3,243 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 9,493 ไร่ 
ประชากร : องค์กรเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านแกนหลัก (บ้านท่าโป่ง  

บ้านโนนม่วง บ้านวังน้�าเขียว บ้านโป่งนคร และบ้านวังอุดม) ประชากร 3,811 คน 
และ 4 หมู่บ้านเครือข่ายใหม่ (บ้านวังตะเฆ่ บ้านวังกะทะ บ้านใหม่เจริญผล  

และบ้านวังอ้ายจืด) ประชากร 4,581 คน ประชากรท้ังเครือข่ายจ�านวน 8,392 คน 
ผู้ประสานงาน : น.ส.กริยา อุทะปา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) 

โทร. 08 5774 9939 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง 
นวัตกรรมการบริหารที่ดินท�ากิน 
ด้วยรูปแบบ “นครพอเพียง”

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2550

ระบบนิเวศ

• ป่าชุมชนเขาวงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร 
และเป็นป่าสร้างนำ้า

• ฝายชะลอที่สร้างขึ้นต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทำาให้เกิดป่าเปียก 
ช่วยป้องกันไฟป่าควบคู่กับการทำาแนวกันไฟทุกปี

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร้าง “นครพอเพียง” 3 แห่งในชุมชนเครือข่าย เพ่ือจัดสรร
ที่ทำากินในระบบนารวม เน้นการทำาเกษตรอินทรีย์

• สร้างฝายชะลอนำ้าที่เป็นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
จนมีจำานวน 278 ฝาย

• ส่งเสริมการสร้างป่าครอบครัวโดยปลูกไม้ใช้สอยตาม
หัวไร่ปลายนา

สังคมและชุมชน

• โครงการยุวเกษตรเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์และการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น และต่อมา
ขยายผลเป็น “คณะกรรมการเงา” โดยวางโครงสร้างและ
หน้าที่ล้อกับคณะกรรมการป่าชุมชน และทำางานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ในทุกกิจกรรม

• โรงเรียนในพื้นที่องค์กรเครือข่ายฯ ช่วยกันรวบรวมภาษา
ญัฮกุร ทั้งการสืบค้นรากภาษาเดิม และการค้นหาครู
ภูมิปัญญา

• สร้างเครือข่ายป่าอีก 4 หมู่บ้าน เกิดผืนป่าต่อเนื่องเพิ่มอีก 
3,243 ไร่ ที่สามารถช่วยกันป้องกันไฟป่า

363ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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สิปปนนท์ฯ

ชุมชนโคกป่าซี

เชื่อมโยงป่าเข้าสู่ทุกมิติของชีวิต
ชุ มชนโคกป่าซี เป็นกลุ่มชุมชน 9 หมู่บ้านใน ต.หนองห้าง  

อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีบ้านหนองห้างเป็นแกนน�า 
ในการดูแลรักษาโคกป่าซี ผืนป่ากว่า 1,200 ไร่ ที่เป็นแนวกันชน 
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไท 
ที่บรรพบุรุษมาจากฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงในเขตประเทศลาวเมื่อ  
200 ปีก่อน
 งานอนุรักษ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 
จดัการอบรม รสทป. เพือ่ให้ชาวบ้านมส่ีวนร่วมในการป้องกนัไฟป่า  
การตั้งกลุ่ม รสทป. ต.หนองห้าง ท่ีรวมตัวแทนจาก 9 หมู่บ้าน 
มาท�างานร่วมกันการสร้างหอดไูฟ สามารถฟ้ืนป่าเตง็รงัทีม่ทีัง้ป่าทบึ 
และพืชชั้นล่างขึ้นใหม่ เป็นตัวชี้วัดว่าการป้องกันไฟป่าได้ผล ใช้ 
อัตลักษณ์ความเป็นชาวผู้ไทในการสร้างเครือข่ายร่วมกับอีก 7 ป่า 
เพือ่ร่วมกันดแูลป่าผืนใหญ่กว่า 27,000 ไร่ สร้างระบบการจดัการป่า 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ “กันคนนอก” ไม่ให้เข้ามาใช้ป่าชุมชน 
เกินความพอดี โดยการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากป่า  
เท่ากับเป็นหลักประกันความยั่งยืน น�าเงินท่ีได้รวมกับการปันผล
จากกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน มาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ การพึ่งพาป่า
เชื่อมโยงกับทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่การสร้างแหล่งอาหารท้องถิ่น 
ห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชนเพื่อปลูกฝังความรักธรรมชาติ
ตั้งแต่ระดับประถม การสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผู้ไท รวบรวมความรู้เรื่องป่ากับ
วัฒนธรรมสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ที่ จ.กาฬสินธุ์
และจังหวัดใกล ้ เคียงเลือกเป ็นแหล่งอบรมและดูงานด ้าน 
สิ่งแวดล้อม คุณค่าของผลงานท�าให้ชุมชนโคกป่าซีได้รับ “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2549

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2549

ระบบนิเวศ

• ระบบนิเวศป่าเต็งรังฟื ้นตัวจากขอบป่าจนถึงหอเฝ้า 
ระวังไฟ มีทั้งป่าทึบ พืชชั้นล่างที่ขึ้นใหม่ เป็นตัวชี้วัดว่า 
การป้องกันไฟได้ผลจริง เพราะมีลูกไม้ต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่  
มีไผ่รวกและไม้ไร่ริมคลองที่เกิดจากกิจกรรมปลูกป่า
เติบโต

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีระบบการจัดการป่าเพ่ือป้องกันการใช้ป่าเกินพอดี  
โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากคนนอกพ้ืนที่และนำาเงินเป็น 
กองทุนทำากิจกรรมอนุรักษ์

ชุมชนโคกป่าซี ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนโคกป่าซี 1,286 ไร่ เป็นป่ากันชนกับเขตรักษา 

พันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าดงหมู และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้) และมีเครือข่ายป่าเพิ่มอีก  

6 ป่า คิดเป็นพื้นที่ 26,112 ไร่ จึงมีพื้นที่ป่าในเชิงเครือข่าย 26,398 ไร่ 

ประชากร : ประชากร 9 หมู่บ้านใน ต.หนองห้าง มี 1,591 ครัวเรือน  

จ�านวน 5,276 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอ�านวย สุระเสียง 

 (เลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนฯ) 

 โทร. 08 6218 6418 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

• ปรับฐานเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็น 7 ฐาน คือ 
ฐานเห็ด ฐานมดแดง ฐานแมงแคง ฐานสมุนไพร ฐานไผ่ 
(อีลอกและผักต่าง ๆ) ฐานกล้วยไม้และไม้เบญจพรรณ 
และฐานวังปลากั้งปลาซิว

• สร้างวงรอบการทำางานอนุรักษ์ทั้ง 9 หมู ่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านส่งอาสาสมัครหมุนเวียนคร้ังละ 4 คน คือ ทำา
แนวกันไฟในหน้าแล้ง เข้าหน้าฝนเป็นกิจกรรม “ปลูกป่า 
1 คน 1 ต้น 1 ฝน”

สังคมและชุมชน

• ขยายเครือข่ายป่าเพื่อร่วมกันดูแลอีก 6 ป่า ใน อ.เขาวง  
อ.คำาม่วง อ.ห้วยผึ้ง และ อ.ดงหลวง ทำาให้มีผืนป่า 
รวมกับโคกป่าซี 27,666 ไร่

• ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทำาโครงการวิจัยเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

• อบรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือใช้อัตลักษณ์ชาวผู้ไท 
เป็นจุดขาย

• ได้รับเลือกจาก จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม สกลนคร ให้เป็นพื้นที่
ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน

• ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ส่งเสริมให้เยาวชนทำาโครงงาน  
“คืนธรรมชาติให้ป่า” ศึกษาเร่ืองเห็ด พืชอาหาร และ 
แมงต่าง ๆ และส่งเสริมเยาวชนในโครงการหมอดินน้อย  
เพื่อให้เติบโตในเส้นทางเกษตรกร

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 6
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ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง

ฟื้นป่าสาคู สู่เศรษฐกิจชุมชน

ช มรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง เป็นการรวมตัว 
เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการขุดลอกคลองเพื่อสร้าง

ชลประทาน ซึง่ท�าลายป่าสาคบูรเิวณแม่น�า้ปะเหลยีน มผีลต่อเนือ่ง
ไปถึงแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าและเศรษฐกิจชุมชนที่เคยพึ่งพาป่าสาคู 
เกดิการขบัเคลือ่นโดยมกีลุม่ผูห้ญงิเป็นผูน้�า ฟ้ืนประโยชน์จากสาคู
เข้าสู ่วัฒนธรรมอาหาร เชื่อมการท�างานกับภาคีระดับจังหวัด 
ด้วยหลัก “4 ร่วม” ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์ และ 
ร่วมติดตาม - ประเมินผล เพื่อให้เกิดการศึกษาระบบนิเวศป่าสาคู
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าสาคู ดึงเยาวชนเข้ามาเป็น
แกนหลักในการขยายป่าสาคูในรูปของป่าครอบครัว ส่งผลให้ 
“ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง” ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
ประเภทชุมชน ในปี 2550
 ส่ิงทีส่ะท้อนความยัง่ยนืของผลงานคอื การสร้างจิตส�านกึ
ในระดับเยาวชน โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการขยายแนวคดิแก่เด็ก ๆ 
ให้ความรู้เรื่องป่าสาคูและสามารถเช่ือมโยงเข้ามาในชีวิตจริง และ 
ยังเกิดการยกระดับการท�างานจากชมรมฯ เป็นเครือข่ายเพื่อให ้
ครอบคลุมพื้นที่การท�างานใน อ.นาโยงและย่านตาขาว

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2550

ระบบนิเวศ

• ป่าสาคูได้รับการปกป้อง ทำาหน้าที่เป็นเครื่องกรองนำ้า
ธรรมชาติ ทำาให้นำ้าสะอาด เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้า
ขนาดเล็ก

• เป็นแหล่งพืชอาหารท้องถิน่ทีท่ำาให้ชมุชนรกัษาอตัลกัษณ์ 
พื้นบ้านและพึ่งตนเองได้

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ยกระดับการทำางานเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกำาหนด
รูปแบบการดูแลป่าสาคูอย่างเหมาะสมในพื้นที่ และการ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการขุดลอกคลองที่มีป่าสาคู

• กิจกรรมสางแต่งต้นสาคูกลางคลอง เพื่อไม่ให้กีดขวาง 
ทางนำ้าและการสัญจร (2 ปี/ครั้ง)

• สร้างศูนย์เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าสาคู ส่งเสริมการปลูกสาค ู
ในพื้นที่สองข้างคลองลำาชาน ป้องกันลมและรักษา 
หน้าดินริมตลิ่ง

เครือข่ายอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง 
(ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง) 

61 หมู่ที่ 1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าสาคู 130 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในคลองล�าชาน  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล�าชาน โดยท�างานแบบเครือข่ายใน 3 ต�าบล  
2 อ�าเภอ คือ อ.นาโยง (ต.นาข้าวเสีย และ ต.โคกสะบ้า) และ อ.ย่านตาขาว 

 (ต.นาชุมเห็ด) 
ประชากร : เครือข่าย 3 ต�าบล 2 อ�าเภอ ประกอบด้วย ต.นาข้าวเสีย  
และ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง, ต.นาชุมเห็ด (เฉพาะบ้านโคกโดน หมู่ที่ 9) 

อ.ย่านตาขาว ประชากรรวม 4,237 ครัวเรือน จ�านวน 16,472 คน

ผู้ประสานงาน : นายสมนึก โออินทร์ (ประธานเครือข่ายฯ)  
โทร. 0 7520 6164, 08 1272 4574 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

• สร้างอาชีพเสริมจากป่าสาคู เช่น อาหาร การใช้ประโยชน ์
ใบสาคูเป็นวัสดุมุงหลังคา สานเสื่อ การเล้ียงด้วงสาคู 
เป็นอาหาร

สังคมและชุมชน

• ร่วมกับสถาบันการศึกษามูลค่าป่าสาคูเพื่อสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าเศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม และจัดทำา
หลักสูตรท้องถิ่น

• กลุ่มเยาวชนในเครือข่ายทำาโครงการ “รำามโนราห์ฝ่าวกิฤติ 
อนุรักษ์สาคู” หนังสั้นเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ป่าสาคู

• เกดิการปลูกสาคูในทีดิ่นส่วนตัว ในรูปแบบของป่าครอบครวั

• พื้นที่เครือข่ายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องป่าสาคู จาก
องค์กร/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
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การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ใช้หลักบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ อนุวัต (เริ่มต้นโดย
ประพฤติตาม) ปริวรรต (หมุนเวียน) ปฏิวัติ (หมุนกลับ) 
และพลวัต (การเคลื่อนไหวที่เปี่ยมพลัง) และการทำางาน
แบบ 3 ประสาน คือ หัวหน้าส่วนที่มีประสบการณ์ -  
เป็นพี่เลี้ยง ผู้อาวุโสในเทศบาล -  เป็นเพื่อนคู่คิด และ
พนักงานจ้างเป็นคนในพื้นที่เรียกว่า “ภูมิบุตรา” เป็น 
คนลงพื้นที่ประสานกับชุมชนใกล้ชิดจัดทำาฝายชะลอนำ้า 
ในป่าชุมชน

• สร้างฐานการเรียนรู้กระจายอยู่ในพื้นที่ด้วยหลัก “28+4”  
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการพื้นที่ (2+1 ฐาน) การเรียนรู ้
และการศึกษา (1+2 ฐาน) การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน
และพลังงานทดแทน (5 ฐาน) เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการ
และเกษตรปลอดภัย (11+1 ฐาน) อาสาเพื่อการดูแล
สุขภาพ (8+1 ฐาน) การสื่อสาร (1 ฐาน)

เ ครอืข่ายชมุชนเทศบาลต�าบลปรกิได้รบั “รางวลัลกูโลกสเีขียว”  
ในปี 2550 ด้วยผลงานที่โดดเด่นจากแนวคิด “ขยะฐานศูนย์” 

ท่ีเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในเขตเทศบาล 7 ชุมชน  
ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการรวมพลัง ผู้น�าท้องถ่ินมีวิสัยทัศน์ 
และท�างานจรงิจงั น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ“ระเบดิจากข้างใน” มาใช้ 
เป็นหลักในการพัฒนาคน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนางาน ออกแบบ
หลักการท�างาน 4 ด้าน และหลัก 3 ประสาน โดยมี “ภูมิบุตรา”  
ที่เป็นหน่วยสืบค้นปัญหาในพื้นที่ หาค�าตอบจากชุมชน เพื่อน�ามา
จดัท�าแผนงาน ขยายกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมในเมอืง ไปสูก่ารดแูล 
ทรัพยากรดิน น�้า ป่า สนับสนุนให้เกิดป่าชุมชนนอกเขตเทศบาล 
โดยกระตุ ้นให้ชาวบ้านบริจาคท่ีดินส่วนตัวรวมกัน เพื่อสร้าง 
แหล่งพืชอาหารและเป็นป่าเก็บน�้า การดูแลรักษาคลองหน้าบ้าน  
และคลองที่เป็นเส้นเลือดหลักของสงขลา เพื่อก้าวเข้าสู่โครงการ 
เมืองคาร์บอนต�่า ส่งเสริมการปลูกไม้ร่วมยางพารา เป็นต้นแบบ  
“ต�าบลสุขภาวะ” ให้แก่ 62 ต�าบลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน การส่งเสริมอาชีพ  
เศรษฐกิจชุมชน การออมทรัพย์ สวัสดิการชุมชน และเป็น 
แหล่งศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้กว่า  
120 แห่ง

เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก “ท้องถิ่น”  
ต้นแบบการท�าเงินเชิงบูรณาการ 
ที่ใช้หลักพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2550

ระบบนิเวศ

• มีระบบการจัดการขยะที่สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝัง
จิตสำานึก ปริมาณขยะลดลง และมีผลต่อการดูแลรักษา
คลอง และการเฝ้าระวังคลองปริก (คลองใน ต.ปริก) และ
คลองอู่ตะเภา (ความยาว 112 กิโลเมตรจากคลองสะเดา
ถึงทะเลสาบสงขลา ไหลผ่าน 7 อำาเภอ ได้แก่ หาดใหญ่ 
คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา บางกลำ่า และบางส่วน
ใน อ.เมืองฯ และควนเนียง) โดยการสุ่มตรวจคุณภาพนำ้า

• เกิดป่าชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล จากการบริจาค
ที่ดินส่วนตัวของชาวบ้าน เพ่ือนำาร่องโครงการเมือง
คาร์บอนตำ่า และส่งเสริมการพึ่งตนเองจากแหล่งอาหาร
พื้นบ้าน
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367ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
พื้นที่ด�าเนินงาน : งานด้านขยะในเขตเทศบาล ต.ปริก 7 ชุมชน  

และคลองปริก งานด้านอนุรักษ์ป่าและสร้างป่าชุมชนนอกเขตเทศบาลฯ  
3 ชุมชน ได้แก่ บ้านยางเกาะ บ้านควนเสม็ด และบ้านบางแห้ง  

พื้นที่รวม 263 ไร่ และงานเฝ้าระวังคลองอู่ตะเภาในโซนกลางน้�า  
โดยร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา บ้านตะเคียนเภา 

ประชากร : เทศบาลต�าบลปริก ประกอบด้วย 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดปริก 
ชุมชนตลาดใต้ - บ้านกลาง ทุ่งออก ร้านใน สวนหม่อม ปริกใต้  
และปริกตก ประชากรรวม 1,714 ครัวเรือน จ�านวน 6,248 คน 
ผู้ประสานงาน : นายสุริยา ยีขุน (นายกเทศมนตรีต�าบลปริก) 

โทร. 0 7429 8297, 08 1959 8802 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556

• ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อสร้างอาชีพ

• สร้างช่องทางการสื่อสารหลากหลายเพื่อกระจายความรู้ 
และการมีส่วนร่วม

• ทำา MOU ร่วมกับโรงงานในบริเวณชุมชนตลาดใต้เพื่อ
ร่วมกันเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า

สังคมและชุมชน

• โรงเรียนเทศบาลตำาบลปริกสามารถสร้างเครือข่าย 
ขยะฐานศูนย์ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ 
โรงเรียนอื่น ๆ 

• เป็นตำาบลแห่งการเรียนรู้ต้นแบบของ 7 จังหวัดภาคใต้ 
ตอนล่าง เป็นที่ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นกว่า 120 แห่ง
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ชุมชนบ้านปี้ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงค�า จ.พะเยา 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านปี้ 650 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้�าเปื๋อย 
 ป่าอนุรักษ์ 2,080 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าใข้สอย 920 ไร่ อยู่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้�าเปื๋อย - ป่าน้�าหย่วน  
(แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ป่าหัวไร่ปลายนากับป่าใช้สอยส่วนรวม) 

ประชากร : หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ประชากรรวม 532 ครัวเรือน จ�านวน 1,071 คน 
ผู้ประสานงาน : นายทัตพงศ์ ใจดี (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 1770 1690 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

• ช่วยป้องกันไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง จนได้รับ 
ความไว้วางใจให้ดูแลป่าอนุรักษ์ เป็นป่าสร้างนำ้าให้
ชุมชน

• พัฒนาแหล่งนำ้าประปาจากบ่อนำ้าซับ และจัดระบบนำ้า
แบ่งปันให้หมู่บ้านข้างเคียง

สังคมและชุมชน

• สืบทอดความเชื่อดั้งเดิม เช่น พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนนำ้า
ห้วยโป้ง พธิเีลีย้งผขีนุนำา้ห้วยโป้ง พธิบีวชป่าและสบืชะตา 
แม่นำ้า 

• เป็นพี่เลี้ยงให้เครือข่ายป่าชุมชน 135 ป่าใน จ.พะเยา 
ผลักดันให้เกิดป่าชุมชนและร่วมเจรจาเพื่อพ้ืนที่ป่าที่
บุกรุกคืนได้หลายร้อยไร่

• สร้างสภาเยาวชน ต.บ้านทราย เพื่อเป็นกลไกในการ
ดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และการสืบสาน
ประวัติศาสตร์

บ้ านป้ีเป็นชมุชนทีช่าวบ้านเคยยดึอาชพีท�าปนูขาวแบบพืน้บ้าน  
เมื่อหน่วยงานรัฐออกสัมปทานการท�าเหมืองปูนและตั้ง 

โรงโม่หนิ ชาวบ้านจงึคดัค้านเพราะเป็นการแย่งอาชพีแบบพืน้บ้าน  
และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณดังกล่าว 
เป็นป่าดัง้เดมิ มภีเูขาหินปนูทีม่ถี�า้ขนาดใหญ่สวยงาม สองด้านลกึ 
ทะลถึุงกันเป็นระยะทาง 40 เมตร สามารถยตุสิมัปทานและโครงการ 
สร้างโรงโม่หิน ชุมชนเลิกท�าหินปูน และหันมาจัดการป่าและน�้า 
เพื่อสร้างศักยภาพด้านการเกษตร
 ผลงานโดดเด่นทีท่�าให้บ้านป้ีได้รบั “รางวลัลกูโลกสเีขยีว”  
ในปี 2551 คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการป้องกันไฟป่าที่อยู่นอกพื้นที่ป่าชุมชน ท�าให้อุทยาน 
แห่งชาติภูซางมอบความไว้วางใจให้ร่วมดูแลป่าอนุรักษ์กว่า  
3,000 ไร่ สร้าง “กองทุนน�้าผึ้ง” เพื่อเป็นสวัสดิการชุมชน และเป็น 
แบบอย่างการท�างานให้แก่ชุมชน 77 หมู่บ้านรอบอุทยานฯ มีการ 
สร้างระบบจัดสรรน�้าเพื่อแบ่งปันให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง ขยาย 
เครือข่ายป่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด สืบทอดพิธีกรรม 
ทีน้่อมเคารพธรรมชาต ิฟ้ืนองค์ความรูภ้มูปัิญญาเพือ่สร้างส�านกึ 
รักบ้านเกิดในคนรุ่นใหม่ 

ชุมชนบ้านปี้

สร้างป่าที่มีชีวิต
สร้างคนให้มีจิตส�านึก

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่ามีความชุ ่มชื้น เป ็นป่าเก็บนำ้า ทำาให ้มีนำ้าใช ้ใน
การเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี โดยแบ่งป่าเป็น 3 โซน คือ 
ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ และป่าใช้สอย ซึ่งในส่วนนี้แบ่งเป็น 
2 ประเภทคือ ป่าหัวไร่ปลายนา และป่าใช้สอยส่วนรวม 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีการบริหารจัดการของป่าที่ส ่งผลกระทบน้อย เช่น  
การรมควันรงัผึง้ในตอนกลางวนั การใส่หุน่ (เสือ้ผ้าหนา ๆ) 
เพื่อลูบรังผึ้ง การตั้ง “กองทุนนำ้าผึ้ง” โดยการประมูล
ต้นยวนผึ้ง นำารายได้การประมูลเข้าหมู่บ้านเพื่อใช้ใน
สวัสดิการชุมชน

• สร้างสถานีเรียนรู้ในป่าชุมชนที่มีชีวิตชีวาเอ้ือต่อการทำา
กิจกรรมทั้งป่า อาหาร ฝาย

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 7
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ชุมชนบ้านสามขา

ความส�าเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้ “ภายในตน”
บ้ านสามขาเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน�้า 

โดยเฉพาะเรื่องการท�าฝายชะลอน�้าหลากหลายรูปแบบ 
กระจายทั่วผืนป่ามากกว่า 3,000 ฝาย โดยมีจุดเริ่มต้นจากการใช้
งานวิจัยมาสร้างแผนแม่บทเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชน น�าพลัง
ความส�าเร็จมาสู่การร่วมป้องกันไฟป่า ฟื้นป่าต้นน�้า ท�าให้เกิดการ
บริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ และเกิดการสร้างเครือข่ายด้วย
แนวคดิ “เก่งคนเดยีวไม่ยัง่ยนื ต้องช่วยเพือ่นให้เก่งด้วยกนั” เกดิ 
“เครือข่ายลุ่มน�้าจาง” ที่ท�างานร่วมกับ 25 หมู่บ้านตั้งแต่ต้นน�้า - 
ปลายน�า้ เน้นท�าการเกษตรผสมผสานและสร้างนวตักรรมการปลกู 
ข้าวผสมพันธุ ์ท้องถิ่น สร้างคนรุ ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมภารกิจ  
ออกกฎบ้านให้ปลอดอบายมุข และน�างานวิจัยมาเป็นกลไกการ 
สร้างยุวชนรุ่นจิ๋วด้วยการเรียนรู้เรื่อง “ชีวิตสามขา” เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจรากเหง้าและภูมิปัญญาของบ้านเกิด
 ผลงานที่โดดเด่นเหล่านี้ท�าให้ชุมชนบ้านสามขาได้รับ 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2551

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่ามีความสมบูรณ์ มีนำ้าตลอดทั้งปี หน้าดินไม่ชะล้าง  
มีฝายดักตะกอนและชะลอนำ้ารูปแบบต่าง ๆ กระจายทั่ว 
ผืนป่ามากกว่า 3,000 ฝาย

• ชาวบ้านทำาการเกษตรผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมีและ 
ยาฆ่าหญ้า โดยระบุเป็นกติกาหมู่บ้าน

• ร่วมกับสำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำารวจและ 
เก็บข้อมูลในป่า พบจำานวนสัตว์ป่าเพ่ิมข้ึน พืชอาหาร
หลากหลาย

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• มีการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกันแบบเครือข่าย ส่งเสริมการ 
ปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนาเพื่อเป็นไม้ใช้สอย

• มีระบบบริหารนำ้าเพื่อทำาประปาภูเขาจากห้วยแม่อิง

• บ้านสามขาได้รบัการยกย่องให้เป็นชมุชนต้นแบบแห่งแรก 
ในภาคเหนือ ที่ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติตาม 
แผนแม่บทชมุชน เพือ่แก้ปัญหาหนีส้นิครวัเรอืน นำาไปสูก่าร 

ชุมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง 
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ป่า 15,100 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซน ก. ป่าต้นน้�า 12,000 ไร่  
ขึ้นทะเบียนท�าป่าชุมชนบ้านสามขา 7,000 ไร่, โซน ข. ป่าใช้สอย 2,800 ไร่  

อยู่บริเวณดอยม่อนเปียง ม่อนกั๋นงัว และห้วยป่ากูด,  
โซน ค. เป็นป่าหัวไร่ปลายนา พื้นที่ 300 ไร่เศษ 

ประชากร : 177 ครัวเรือน จ�านวน 766 คน 
ผู้ประสานงาน : ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล (ผู้น�าชุมชน)  

โทร. 08 1953 2316 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

ทำาเกษตรอินทรีย์ และเป็นผลงานวิจัยดีเด่นของ สกว. ใน 
ปี 2546 ผลจากการทำางานทำาให้กลุม่ออมทรพัย์ติป๊ปาละ 
สามขามีเงนิหมุนเวยีนกว่า 13 ล้านบาท และมกีองทนุย่อย 
4 กองทนุทีห่นนุเสริมศกัยภาพการทำางานอนรุกัษ์ การดแูล
ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย

• ตั้งวิสาหกิจชุมชนโรงนำ้าดื่มชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน อย.  
มีกองทนุหมุนเวยีนโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยระบบหุน้

สังคมและชุมชน

• สร้างเครือข่ายป้องกนัไฟป่า เครือข่ายรักษานำา้ และต่อมา 
พัฒนาเป็น “เครือข่ายลุ่มนำ้าจาง” มีสมาชิก 25 หมู่บ้าน 
ใน 4 ตำาบลในเขต อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง และขยายผลเป็นการ
ตั้งกลุ่มเยาวชน “รวมพลคนรักษ์นำ้าจาง” เพื่อสืบทอดงาน 

• คนรุ่นใหม่กลับบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
ทำานารวม 30 ไร ่ ร ่วมกับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวดั้งเดิม เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ 3 พันธุ์  
ที่เกิดจากผสมข้าวป่ากับข้าวหอมมะลิ เรียกว่า ข้าวหอม 
ล้านนา และเกิดนวัตกรรมการปลูก “ข้าวต้นเดียว” ช่วย
ประหยัดเมล็ดพันธุ์

• สร้างระบบการเรียนให้เป็นแบบ Constructionism 
(ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง, Professor Seymour Papert  
of M.I.T) โดยให้เด็กทำาวิจัยจากโจทย์ในหมู่บ้าน เรียกว่า 
การเรียน “ชีวิตสามขา”
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สิปปนนท์ฯ

เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง 15,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าเขาราวเทียน แบ่งลักษณะป่าเป็น 2 ประเภท คือ ป่าที่มีไม้ยืนต้นหนาทึบ มีพืชชั้นล่าง 
ที่เป็นพืชอาหารและสมุนไพร และป่ารวกที่มีไม้เด่น คือ ไผ่รวกและไม้เบญจพรรณ

ประชากร : 19 หมู่บ้านเครือข่าย ประชากรกว่า 1,000 ครัวเรือน จ�านวน 4,129 คน

ผู้ประสานงาน : นางสายชล พวงพิกุล (ประธานเครือข่ายฯ)  
โทร. 08 4493 9057 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

• มีการจัดงาน “วันกินหน่อไม้ชัยนาท” เป็นวันเริ่มต้น 
การประกาศปิดป่าหาหน่อไม้ที ่จ.ชัยนาท ให้การสนบัสนนุ 
ต่อเนื่อง เป็นการยอมรับกติกาการปิดป่าของเครือข่าย

• จัดทำาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 3 กิโลเมตร  
ผ่าน 10 สถานีเรียนรู้

สังคมและชุมชน

• รวบรวมผลผลิตจากป่ าเพื่อสร ้างความตระหนักใน 
เครือข่ายและสังคมภายนอก

• สถานทูตญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเครือข่ายในด้านกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพสตรีเป็นจำานวน 1 ล้านบาท เครือข่าย 
นำาไปจัดทำาศูนย์เรียนรู้ 5 แห่งในหมู่บ้านสมาชิก และ
ขยายผลการสร้างกลุ่มอาชีพเรื่องหน่อไม้และสมุนไพร

• ส่งเสริมเยาวชนให้มคีวามรู้เร่ืองป่าโดยการทำาแปลงสาธติ 
20 x 20 วา เพื่อศึกษาพรรณไม้ สมุนไพร สัตว์ต่าง ๆ 
โดยการอบรมจากศูนย์รีคอฟ

เ ครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองเป็นการขับเคลื่อนของ 
ชาวบ้านใน ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยมีจุดเริ่มต้นใน 

ปีที่เกิดวิกฤติทางการเงินในปี 2540 ชาวบ้านที่ไปรับจ้างในโรงงาน 
มุง่หน้ากลบับ้าน กลุม่ผู้หญงิทีก่ลบัมาพยายามต่อสูเ้พือ่ความอยูร่อด 
จึงพากันเข้าป่าหาหน่อไม้มาเป็นอาหารและรายได้เสริม และ 
เริ่มแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไผ่รวกเพื่อรักษาแหล่งพืชอาหาร  
ขยายผลมาสู่การสร้างกลุ่มอาชีพแปรรูปหน่อไม้ และริเริ่มแนวคิด  
“ปิดป่าภาคประชาชน” หยุดการหาหน่อไม้ในฤดูที่หน่ออ่อนเติบโต 
การสร้างแนวร่วมเพือ่ช่วยกนัดแูลป่าเขาราวเทยีนทองทีม่พ้ืีนทีก่ว่า  
20,000 ไร่ เป็นความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพจนหน่วยงานรัฐ 
หลายแห่งไว้เนื้อเชื่อใจ ให้การหนุนเสริมและร่วมเป็นภาคีในการ 
ท�างาน สนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  
จังหวัด และในระดับนานาชาติ การท�างานที่เน้นการฟื้นป่าและ 
สร้างคน ส่งผลให้ “เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง” ได้รับ  
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2551
 มีกิจกรรมปลูกป่าเสริมในพื้นท่ีว่างอย่างต่อเน่ือง จัดท�า
แผนที่ป่าเพื่อใช้ในการวางแผนงาน สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
พร้อม 10 สถานีเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนเนินขาม
รักษ์ถิ่น เพื่อเข้ามาเสริมงานแทนคนรุ่นพ่อแม่

เครือข่ายป่าชุมชน 
เขาราวเทียนทอง

นวัตกรรมการฟื้นป่า 
และฟื้นคน

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่ามคีวามหนาทึบ ป้องกนัไฟป่าได้อย่างต่อเนือ่ง ป่าไผ่รวก 
ให้ผลผลิตเป็นรายได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี และ
ปริมาณเห็ดโคนสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ทำาแนวกันไฟทุกปีในหน้าแล้ง

• กำาหนดกติกาการหาเห็ดและตัดหน่อไม้แบบถนอม  
ไม่ตัดหน่ออ่อน การเก็บเห็ดโคนไม่ทำาลายรังปลวก  
ไม่ขุดให้เกิดหลุมจนทำาให้นำ้าซึมลงรังปลวก

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 7
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ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมบ้านแลง

การรักษาป่าต้นน้�ากลาง
เมืองอุตสาหกรรม

ช มรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง 
เกิดจากการรวมตวัของกลุม่ชาวบ้านทีม่จีติอาสาร่วมกนัดูแล

ป่าต้นน�้าผืนเดียวใน ต.บ้านแลง อ.เมืองฯ จ.ระยอง หลังจากป่ามี 
สภาพเสือ่มโทรมจากการสมัปทาน การลกัลอบตดัไม้ การเกดิไฟป่า 
ต่อเนื่อง เหล่าจิตอาสาสามารถฟื้นป่าหญ้าคา และออกมาตรการ 
“ปิดป่า” เพื่อให้เป็นป่าสร้างน�้าเลี้ยงสวนผลไม้และเป็นปอดของ
ระยอง ไม่ใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ 
ปลกูพชือาหารแทรกในสวนผลไม้ตามหลกัสวนสมรม และการปลกู
พืชอาหารแทรกในสวนยางพารา สร้างภาคีในการท�างานรอบด้าน 
ทั้งการดึงผู ้น�าชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบ ประสานกับโรงงาน 
อตุสาหกรรมให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมปลกูต้นไม้ ท�าฝายหนิชะลอน�า้ 
ร่วมกบัการลาดตระเวนกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ ใช้การท่องเทีย่วเชงินเิวศ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ป่าอยู่รอดท่ามกลางสภาพ
เมืองอุตสาหกรรม และท�าให้ 7 หมู่บ้านใน ต.บ้านแลง มีน�้าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง และเป็นผลงานที่ท�าให้ “ชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบ้านแลง” ได้รับ “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2547
 ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นชาวสวนผลไม้ เหล่าจิตอาสาจึง
มีเทคนิคในการปลูกต้นไม้ในป่าให้มีล�าต้นเปลาตรง เพื่อให้ต้นไม้มี
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนที่ดี และดูแลรักษาไม้พื้นถิ่น 
ที่บางต้นมีอายุกว่าร้อยปี รวมท้ังการน�าเมล็ดพันธุ์มาขยายผล 
ท�าให้เกิดแหล่งรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นจ�านวน 15 ไร่ ที่เติม 
เสน่ห์เชิงอัตลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวในบ้านแลง

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2547

ระบบนิเวศ

• ป่าที่ฟื้นมีสภาพสมบูรณ์ พบไม้พ้ืนถิ่นขึ้นแซมคู่กับไม้ที่
ปลูกใหม่ ลึกเข้าไปในป่ายังพบไม้ดั้งเดิมอายุกว่าร้อยปี 
สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เช่น ในป่าลึกพบรอยเล็บหมีที่ฝากไว้กับ
ต้นมะเดื่อชุมพรขนาด 4 คนโอบ

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง 
160 หมู่ที่ 6 บ้านตะเกราทอง ต.บ้านแลง อ.เมืองฯ จ.ระยอง 21000 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง 2,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง และป่าชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

อีก 5,000 ไร่ อยู่พื้นที่บ้านขวากลิง บ้านหนองหิน 
ประชากร : ต.บ้านแลงจ�านวน 7 หมู่บ้าน ประชากร 2,298 ครัวเรือน  
จ�านวน 6,846 คน คณะกรรมการชมรมฯ 15 คน มีสมาชิก 200 คน 
ผู้ประสานงาน : นายอารมณ์ สุนทรประเสริฐ (รองประธานชมรมฯ)  

โทร. 08 9934 8017 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

• ต้นไม้ทีป่ลกูใหม่มลีกัษณะเปลาตรง พชืช้ันล่างหลากหลาย 
การสำารวจในโครงการอนุรักษ์พืชที่ชุมชนและโรงเรียน  
ทำาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) 
พบพรรณไม้ที่มีความหลากหลายและการกระจายตัว
ในพื้นที่

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ดึงผู้นำาชุมชนจาก 7 หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ 
เพ่ือจัดอาสาสมัครลาดตระเวนป่าทุกเดือน สอดส่อง 
การบกุรกุและเปน็กำาลงัเสริมให้เจ้าหน้าทีฐ่านปฏบิัตกิาร
ป้องกันรักษาป่าเขายายดาในการเฝ้าระวังการบุกรุกป่า

• ปรับวิธีการหานำ้าผ้ึงที่ลดความเสียหาย โดยใช้ใบสันโสก 
(กลิ่นเหม็น) ทำาเป็นคบรมควันแทนการตัดรังผึ้ง

• บริหารจดัการการท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีส่ร้างการกระจาย
รายได้ และทำาเส้นทางจักรยานเพื่อศึกษาธรรมชาติ

สังคมและชุมชน

• โรงเรียนสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ ์
พันธุ์พืช เด็ก ๆ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 สร้างกลุ ่ม 
จักรยานปั ่นเข้าไปเรียนรู้และทำาโครงงานเรื่องความ 
หลากหลายทางชีวภาพในป่าต้นนำ้า
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เ ขาอ้ายโป้ดเป็นภูเขาหินปูนที่ชุมชน 6 หมู่บ้านใน ต.ซับตะเคียน 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกันดูแล หลังจากป่าผืนนี้หมดอายุ

จากสัมปทานเหมืองหินอ่อน โดยการน�าของกลุ่ม อสม. และ 
ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลซับตะเคียน ที่เป็นครู
ภูมิปัญญาเรื่องการแพทย์แผนไทย ท�าให้เกิดการเคลื่อนงานเชิง 
สุขภาวะ การส่งเสริมใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพร่วมกับศาสตร์ 
การแพทย์พื้นบ้าน ขยายงานเป็นกิจกรรมฟื้นป่าและส�ารวจพืช 
สมนุไพรทีม่ค่ีาบนเขาอ้ายโป้ด จากนัน้จึงเกดิกลไกการท�างานเป็น 
กลุม่อนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาอ้ายโป้ด สามารถป้องกนัไฟป่า ปลกูต้นไม้
พ้ืนถิน่ เพาะพนัธุพ์ชืสมนุไพรทีม่ค่ีา จนเขาอ้ายโป้ดเป็นแหล่งเรยีนรู ้
เรื่องสมุนไพรของสถาบันการศึกษา และเป็นพื้นท่ีฝึกงานของ
นกัศกึษาก่อนจบจากสถาบนัการแพทย์แผนไทย บทบาทการท�างาน 
อย่างมส่ีวนร่วมของชมุชนท�าให้ “กลุม่อนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาอ้ายโป้ด” 
ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2549
 และหลงัจากนัน้ เพือ่ให้กจิกรรมอนรุกัษ์เป็นนโยบายของ
ท้องถิ่น ชุมชนจึงมีข้อตกลงให้นายก อบต.ซับตะเคียน ทุกสมัย 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการป่าชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงคนกับป่าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด

กลยุทธ์การตั้งรับ 
เพื่อต้านการรุกจากภายนอก

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 7สิปปนนท์ฯ
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด  
ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด 1,200 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3,  
4, 5 และ 6 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล แต่ที่ขึ้นทะเบียน 

ป่าชุมชนมี 2 แปลง คือ ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านหนองโก 800 ไร่ ป่าชุมชน
เขาอ้ายโป้ด บ้านซับกระโดน 267 ไร่ และป่าที่ผนวกเข้ามาใหม่จากเขาอีด่าง 

คือ ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย) 1,000 ไร่ 
ประชากร : กลุ่มอนุรักษ์ฯ มีสมาชิกจาก 6 หมู่บ้านใน ต.ซับตะเคียน 

ประชากรรวม 1,757 ครัวเรือน จ�านวน 7,059 คน 
ผู้ประสานงาน : นายชัยพร กลิ่นจันทร์ (ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ฯ) 

โทร. 08 9087 9925 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

• สร้างระบบประปาจากแหล่งนำ้าซับและพัฒนาเป็น 
โรงนำ้าดื่มบรรจุขวด และปันรายได้เข้ากองทุนป่า

• ตั้งกลุ ่มอาชีพที่เช่ือมโยงกับป่า เช่น กลุ ่มกรองแฝก 
(ที่จริงคือหญ้าคา) เกี่ยวหญ้าคามาทำาตับมุงหลังคาและ
จำาหน่าย โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ช่วยลดเชื้อไฟตาม
ชายเขา กลุ่มสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทยใช ้
ป่าเขาอ้ายโป้ดเป็นพื้นที่ฝ ึกงานนักศึกษาการแพทย ์
แผนไทยในเทอมสุดท้าย และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร รวมทั้งการสร้างหลักสูตร 
เรียนรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียนในพื้นท่ี

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ดเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี และ
เครือข่ายชีวิตสาธารณะ - ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ลพบุรี

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2549

ระบบนิเวศ

• เขาอ้ายโป้ดเป็นเขาหินปูนที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งนำ้าซับ
ของหมู่บ้านรอบป่า และเป็นแหล่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
ทางยาสูง

• ตั้งศูนย์อนุรักษ์เต่าหับ (เต่าเหลือง) เพ่ือเพาะพันธุ์และ 
คืนกลับสู่ป่า

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร้างกลไกการทำางานอนุรักษ์ผูกโยงกับท้องถิ่น โดย
กำาหนดให้นายก อบต.ซบัตะเคยีน ดำารงตำาแหน่งประธาน
คณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการสนับสนุน
งานอย่างต่อเนื่อง

• ป้องกนัการบกุรกุ โดยการทำาถนนโรยกรวดรอบเขาอ้ายโป้ด 
เป็นระยะทาง 13 กโิลเมตร เป็นทัง้แนวกนัคนและแนวกนัไฟ 
เพราะถนนกั้นระหว่างแปลงเกษตรพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่ง 
ผลผลิต

• ผนวกพื้นที่ป่าใกล้เคียง (เขาอีด่าง) 1,000 ไร่ ซึ่งเดิมเป็น
พื้นที่สัมปทานหินอ่อนที่หมดอายุ และกรมป่าไม้ประกาศ
ให้เขาอีด่างเป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภท 1A กลุ่มอนุรักษ์ฯ  
ผลักดันให้กลายเป็นป่าชุมชนผืนใหม่ในพื้นที่บ ้าน 
สามแยกเขาน้อย (ซับน้อย) และผนวกภูเขาหินปูนทั้งสอง  
(เขาอ้ายโป้ดและเขาอีด่าง) เข้ามารวมกันเป็นโครงการ
ศนูย์อนรุกัษ์พันธกุรรมพืชสมนุไพรในสมเดจ็พระเทพรัตน- 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากภูเขาสองลูกนี้
มีสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงกว่าร้อยชนิดพันธุ์ ชาวบ้านเข้ามา 
เก็บได้ และช่วยทำาแปลงเพาะชำา อบต.ซับตะเคียน
สนับสนุนระบบประปารดนำ้าในแปลง

สังคมและชุมชน

• สำารวจเขาอีด่าง พบซากโครงกระดูกโบราณและเครื่องใช ้
ในยุคต่าง ๆ ประสานกรมศิลปากรเพื่อขอสงวนเป็น
แหล่งประวัติศาสตร์

• ส่งเสริมการปลูกผักหวาน ไผ่รวก ในที่ดินส่วนตัว เพื่อ
สร้างป่าครอบครัว ลดภาระการพึ่งพาพืชอาหารในป่า
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน - ดงภูแดง  
ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าดงภูดิน (ป่าทาม) 1,200 ไร่ และป่าดงแดง (ป่าโคก) 2,128 ไร่ 
ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู 

ประชากร : 6 หมู่บ้านใน ต.หนองแค ประชากร 778 ครัวเรือน จ�านวน 3,797 คน 
ผู้ประสานงาน : นายสิงห์ จ�าเริญ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  

โทร. 08 5207 4558 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ปี 2550 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เปิดให้มีการใช้ประโยชน์จากป่าโคกอย่างเสรี เพราะ 
ป่าผืนนี้เป็นที่พึ่งของคนทั้ง อ.ราษีไศล ซึ่งต่างได้รับ 
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่กินพื้นที่ป่าทามไปกว่า 
แสนไร่ เปลี่ยนชีวิตของผู ้คนกว่า 20,000 ครอบครัว 
ใน 142 หมู่บ้าน จึงต้องมีการลาดตระเวนที่เข้มข้น 
จนสามารถป้องกันการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ได้

• ทำาแนวกันไฟบริเวณทางออกป่าซึ่งมีหลายจุด

สังคมและชุมชน

• ยังคงสืบสานความเชื่อในเจ้าพ่อดงภูดิน โดยมีพิธี
บวงสรวงปีละ 2 ครั้ง และ อบต.หนองแคสนับสนุน
กิจกรรม

• โรงเรียนในพื้นที่ ต.หนองแค และ รพ.สต. รวบรวมความรู้ 
เรื่องตำารับยา และขึ้นทะเบียนรับรองหมอพื้นบ้านกับ
สำานักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ

• นักเรียนจากโรงเรียนรอบผืนป่ าเข ้ามาเรียนรู ้ เรื่อง 
พรรณพืชและสมุนไพร รวมทั้งการอบรมเรื่องต้นไม้กับ 
การกักเก็บคาร์บอน

ด งภูดินเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ห่างจาก อ.ราษีไศล ราว 10  
กโิลเมตร เป็นศนูย์รวมความเชือ่ของคนลุม่น�า้มลูตอนกลาง  

บริเวณกลางป่าติดล�าน�้ามูลเป็นที่ตั้งศาลปู่ตาที่เรียกว่า “เจ้าพ่อ 
ดงภูดิน” และมีกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออีกถึง  
20 ตน แต่ละปีมีพิธีเลี้ยงผีปู่ตาสองครั้ง ความเชื่อนี้เกี่ยวโยงกับ 
พลังการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน - ดงภูแดงที่รวมพลัง  
6 หมู่บ้านใน ต.หนองแค เพื่อรักษาป่าทามและป่าโคก ซึ่งมีพื้นที่ 
รวมกนักว่า 4,000 ไร่ เริม่จากการผลกัดนักลุม่ทนุทีไ่ด้รบัสมัปทาน  
ต ้องการเปลี่ยนป่าทามเป ็นสวนป่ากระถินณรงค์และสวน 
ยคูาลปิตสั สถานการณ์ท�าให้เกดิสองผูน้�าทีม่บีทบาทในงานอนรุกัษ์ 
ทีน่�าชาวบ้านคัดค้านสัมปทานทีไ่ม่เหมาะสมเป็นผลส�าเรจ็ และน�าพลงั 
มาต่อสู้เรือ่งผลกระทบจากการสร้างเขือ่นราษไีศล จนเกดิข้อตกลง 
ในการเปิดประตูกั้นน�้า 4 เดือนเพื่อให้ปลาวางไข่ ร่วมกันผลักดัน 
ท่าดูดทรายที่ท�าให้ต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งโค่นล้ม ใช้ความเชื่อเรื่อง  
“เจ้าพ่อดงภูดิน” เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของผู้คน ท�างานวิจัย 
ร่วมกับภาคีด้านวิชาการ เพื่อยกระดับป่าในความหลากหลายทาง 
ชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน หนุนเสริมคนรุ่นใหม่ให้สืบทอด
ภารกิจของคนรุ่นแรกที่สร้างต�านานการต่อสู้
 พลังการท�างานของชุมชนลุ่มน�้ามูลแห่งน้ี เป็นต้นแบบที ่
ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2550 และยังมี 
สถานการณ์เปราะบางทีส่่งผลกระทบต่อป่าและพืน้ทีร่มิตลิง่ ทีท่�าให้ 
ชาว ต.หนองแค ยังต้องผนึกก�าลังสู้ต่อไป

กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน - ดงภูแดง

ต�านานการต่อสู้ของ
ชุมชนลุ่มน้�ามูล

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ระบบนิเวศป่าทามและป่าโคกมีสภาพดี ป่าดั้งเดิมยังอยู่ 
ทำาให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐหลายแห่ง 
เลือกเป็นพื้นที่วิจัย เกิดการรวบรวมความรู้เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศป่าทาม พบพรรณพืช 
234 ชนิด และร้อยละ 99 เป็นพรรณพืชที่มีคุณสมบัติ 
ด้านสมุนไพร 
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375ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ชุมชน ต.เขิน (ป่าดงบก)

ผืนป่าในร่มเงาแห่งธรรม

ต.เขิน อ.น�้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่ประชากรมีทั้ง 
ชาวกยูและลาว อาศยัป่าดงบกเป็นแหล่งอาหารมาเนิน่นาน 

เมื่อประชากรเพ่ิมกอปรกับมีคนจากถ่ินอ่ืนโยกย้ายเข้ามาอยู่ 
มากขึ้น ท�าให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อเป็นที่ท�ากิน โดยเฉพาะระหว่าง 
ปี 2515 - 2522 มีผู้ถูกจับด�าเนินคดีเพราะบุกรุกป่าหลายราย เป็น 
เหตกุารณ์วนเวยีนไม่รูจ้บ ผูน้�าชมุชนจงึหาทางออกด้วยการนมินต์ 
พระผู้น�าสายวัดป่าที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาเป็นศูนย์รวมขวัญ
ก�าลงัใจ จงึเกิดวดัป่าดงบก ทีเ่ป็นวดัสาขาที ่77 ของวดัหนองป่าพง  
(หลวงปู่ชา สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อ.วารินช�าราบ 
จ.อุบลราชธานี) เป็นการตัดวงจรการบุกรุก 
 จากนั้นใช้หลัก “บวร” ในการท�างานที่สามารถแก้ปัญหา
การบุกรุกป่าได้จนทุกวันน้ี สร้างผู้น�ารุ่นใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับการ
บรหิารส่วนท้องถิน่เพือ่ให้เกดิการหนนุเสรมิอย่างต่อเนือ่ง สือ่สาร
ให้ชาวบ้านต่างถ่ินตระหนักถึงกติกาการใช้ประโยชน์จากป่า 
เนื่องจากเป็นป่าเปิด มีทางเข้าออกหลายทาง และสร้างนวัตกรรม
ในการจัดการอาหารท้องถิ่นโดย “ยกป่ามาไว้ที่บ้าน” เพื่อลดการ
ใช้ป่าผืนใหญ่ ผลงานเหล่านี้ท�าให้ ต.เขิน ได้รับ “รางวัลลูกโลก 
สีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2551

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่าดงบกเป็นป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์ หนาแน่น 
ด ้วยพรรณไม้นานาชนิด และมีกิจกรรมเติมความ 
หลากหลาย ทั้งพืชอาหารและไม้ยืนต้น

• สร้างเส้นทางเดินธรรมชาติในป่า โดยใช้วัดป่าดงบก
เป็นศูนย์กลาง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติควบคู่กับการ
ปฏิบัติธรรม

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ทำาถนนเพือ่สร้างแนวเขตป่าทางทศิตะวนัออก เพือ่ป้องกนั
การรุกของพืชเศรษฐกิจ และเป็นแนวกันไฟไปด้วย

• อบต.เขินเป็นแกนกลางในการประชาสัมพันธ์กติกา 
การใช้ประโยชน์จากป่า เนื่องจากป่าดงบกมีทางเข้า-ออก 

ชุมชน ต.เขิน (ป่าดงบก) อ.น้�าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าดงบกพื้นที่ 1,065 ไร่ ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน 2 แปลง 
รวม 530 ไร่ ได้แก่ ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง 265 ไร่ (ครอบคลุมพื้นที่ 

หมู่ที่ 1, 3, 5 และ 6) และป่าชุมชนบ้านโนนหนองสิม 265 ไร่ (อยู่ในหมู่ที่ 5) 
ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง 

ประชากร : ต.เขิน 13 หมู่บ้าน ประชากร 1,843 ครัวเรือน จ�านวน 8,033 คน 
ผู้ประสานงาน : นายปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 0466 4400, 08 9076 4029 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

หลายทาง และมีผู้มาใช้ประโยชน์มาก ทั้งชุมชนรอบป่า  
และคนจากต่างตำาบล ต่างอำาเภอ

• กิจกรรมลาดตระเวนเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้

สังคมและชุมชน

• กลุ่มผู้หญิงมีบทบาทในการขยายผลผลิตจากป่าด้วย
แนวคิด “ยกป่ามาไว้ที่บ้าน” รวมทั้งส่งเสริมการอบรม
เพาะเห็ดระโงก

• วัดป่าดงบกร่วมกับสำานักงานควบคุมความประพฤติ 
จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมโดยใช้ป่าเป็น
ที่ฝึกจิตใจ เป็นแหล่งดูงานเรื่องการจัดการป่าดิบแล้ง 
สามารถขยายงานอนุรักษ์ไปยังวัดอื่น  ๆ  ใน ต.เขิน  
อีก 8 แห่ง

• โรงเรียนรอบผืนป่าพานักเรียนเข้ามาจัดค่ายเยาวชน 
ในวัดป่าดงบก ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม
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สิปปนนท์ฯ

ชุมชนบ้านเขวาโคก - บ้านเขวาพัฒนา 
ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าดอนหนองโมง - หนองกลาง พื้นที่ 225 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ 
และป่าในวัดหมู่ที่ 7 พื้นที่ 27 ไร่ (ที่ นสล.) ป่าช้าในหมู่ที่ 7 พื้นที่ 49 ไร่ (ที่ นสล.)  
พัฒนาเป็นแก้มลิงและแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้�า และป่าดอนปู่ตาในหมู่ที่ 7 พื้นที่ 9 ไร ่

ประชากร : บ้านเขวาโคก (หมู่ที่ 7) ประชากร 110 ครัวเรือน จ�านวน 518 คน  
บ้านเขวาพัฒนา (หมู่ที่ 17) ประชากร 72 ครัวเรือน 357 คน 

ผู้ประสานงาน : นายไสว มาลัย (ที่ปรึกษาคณะกรรมการป่าชุมชนฯ) 
โทร. 08 4197 1544 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

รักษาเป็นป่าวัฒนธรรม พื้นที่เส่ือมโทรมมากกันไว้เป็น
ทำาเลเลี้ยงสัตว์ ไม่ปลูกไม้ใหญ่

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• จัดโซนนิ่งพื้นที่ตามแผนที่ GIS ประกอบด้วยป่าดอน 
หนองโมง - หนองกลาง เป็นป่าอนุรักษ์ที่เก็บหาอาหารได้
อย่างเดียว นอกเขตป่าผืนนี้เป็นทำาเลเลี้ยงสัตว์ บางส่วน
เป็นแก้มลิง แหล่งนำ้าสัตว์เลี้ยง 

• จัดทำาแผนแม่บทเพื่อบูรณาการงานดิน นำ้า ป่า และ 
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและแผนการศึกษา ซึ่งมีการตั้ง “โรงเรียน 
ชาวไร่ - ชาวนา” ที่เน้นการทำาเกษตรเพื่อสร้างธรรมชาติ 

สังคมและชุมชน

• ทำา “นารวม” จากที่ดินที่ได้คืนจากการบุกรุกและเช่าเพิ่ม 
จากพืน้ทีท่ิง้ร้าง รวม 50 ไร่ เป็นการทำานารวมตามสภาพป่า 
ทีเ่ป็นหย่อมป่าโคกสะแบงและเป็นแก้มลิง ไม่โค่นไม้ใหญ่ 
เหมือนการทำานาทั่วไป นารวมเป็นงานบุกเบิกของ 
คนรุ่นใหม่ สมาชิกมาช่วยกันหว่านและเกี่ยวด้วยมือ จ่าย 
ค่าแรงเป็นข้าว เหลือจากค่าแรงนำาเข้ากองทุนข้าวเพื่อ 
ให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนมายืมข้าว นารวมไม่มีกำาไร มีแต่ 
ความสามัคคี และเป็นแปลงนาที่เน้นการเก็บพันธุกรรม 
ข้าวพื้นเมือง

• สำารวจพื้นที่การเกษตรและประเภทต้นไม้ด้วยระบบ GIS 
เพือ่จดัทำาแผนการเกษตร ต.สระบวั และการวางแผนปลูก 
พืชอาหารเพ่ือปรับปรุงให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์
ในอนาคต รวมทั้งการทำาเรื่องคาร์บอนเครดิต

ป่ าดอนหนองโมง - หนองกลาง เป็นป่าทีลุ่ม่กลางทุง่กลุาร้องไห้ 
ผนืป่าล้อมรอบด้วยนากว้างใหญ่ ในปี 2535 ชาวบ้านวางแผน

ระดมทุนซื้อที่เพิ่มเพื่อขยายให้ป่าผืนใหญ่ขึ้น ด้วยหวังท�าป่าชุมชน
โดยร่วมกันท�าแผนแม่บท “โครงการอนุรักษ์ป่าดอนหนองโมง -
หนองกลาง” ในปี 2536 ศ.กติตคิณุ ดร.สปิปนนท์ เกตทุตั มโีอกาส 
มาเยี่ยมชาวบ้าน เห็นความมุ่งม่ันจึงริเร่ิมโครงการผ้าป่าอุปถัมภ์  
เพื่อขยายพื้นที่ป่าและเป็นกองทุนฟื้นป่า แต่ยังไม่ทันด�าเนินการ 
กม็เีอกชนอ้างเอกสารสทิธใินผนืป่า ชาวบ้านร่วมกนัต่อสู ้หลายคน 
เป็นจ�าเลย บางคนได้รับโทษ บางคนเสียค่าปรับและรอลงอาญา  
ผืนป่าถูกยึดครองไปกว่าคร่ึง แต่แรงใจของชาวบ้านไม่อ่อนล้า  
สามารถฟ้ืนป่าเท่าทีเ่หลอื 225 ไร่ สร้างกฎระเบยีบป้องกนัการบกุรกุ 
สร้างคนรุ่นใหม่ที่ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียน พลังการท�างาน 
ของสองหมู่บ้านท�าให้ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน 
ในปี 2551
 การต่อสูใ้นแนวเขตทีด่นิเป็นบทเรยีนราคาแพง คนรุน่ใหม่ 
ที่ รับงานต่อจึงมีการส�ารวจพื้นท่ีด้วยเครื่องมือสมัยใหม่และ 
ท�าแผนที่ GIS เพื่อน�ามาจัดโซนการใช้งาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน�้า  
การปลูกป่าเสริมในพื้นท่ีว่าง พื้นท่ีท�าเลเลี้ยงสัตว์ การพัฒนา 
แก้มลิง และพื้นที่นารวม แผนท่ีดังกล่าวบรรจุเป็นแผนผังการ
พัฒนาระดับต�าบล การท�างานของชุมชนได้รับการยกย่องให้เป็น 
“ปทุมรัตต์โมเดล” ที่เป็นการฟื้นป่า - พัฒนาคน 

ชุมชนบ้านเขวาโคก - บ้านเขวาพัฒนา

จากการต่อสู้ สู่การสร้าง  
“ปทุมรัตต์โมเดล”

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่าฟื้นตัวด้วยการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่น ป่าช้าที่ติดคลองฝายหิน 
พฒันาเป็นแก้มลงิและพ้ืนทีอ่นรุกัษ์พันธุป์ลา ป่าดอนปูต่า 

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 7
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377ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ป่ าภูขวางเป็นป่าเต็งรังผืนใหญ่กว่า 10,000 ไร่ ป่าที่อยู่ที่ราบ
บนภูเขาสูงผืนนี้มีชาวบ้านใน ต.บ้านโคก 13 หมู่บ้านร่วมกัน

ดูแล และเป็นแบบอย่างของการจัดการป่าที่เริ่มต้นด้วยชุมชนเอง 
โดยการผลกัดนัผูบ้กุรกุให้ออกไปได้ จดัการพืน้ทีท่ีเ่สือ่มโทรมเป็น
ท�าเลเลี้ยงสัตว์ การบุกรุกคร้ังท่ีสองเป็นการลักลอบตัดไม้ และมี
ความขัดแย้งกันจนเป็นคดีฟ้องร้อง ชาวบ้านจึงมีความเห็นว่าควร
ท�าป่าชุมชนแม้มีชุมชนท่ีขัดแย้ง แต่ภายหลังหันมาร่วมงานด้วย 
สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการร่วมกันดูแลป่าผืนใหญ่ที่มีทางเข้า - 
ออกหลายจดุ จัดโซนป่าไข่แดง 500 ไร่ให้เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
ภาคประชาชน ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ ฟื้นภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพรเพื่อการดูแลตนเอง ตั้งเป้าหมายในการสร้างธรรมนูญ
สุขภาพระดับต�าบล โดยใช้ป่าเป็นแกนกลางในการท�างาน เพื่อให้
ครอบคลุมงานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้ และการสร้าง
เยาวชนคนรุ่นใหม่
 ผลงานที่โดดเด่นท�าให้ป่าชุมชนภูขวางได้รับ “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2551

ป่าชุมชนภูขวาง ต.บ้านโคก อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนภูขวาง พื้นที่ทั้งหมด 19,997 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติป่าดงหมู ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในชื่อ ป่าชุมชน ต.บ้านโคก จ�านวน 16,597 ไร่ 
และมีพื้นที่ไข่แดงกลางป่าภูขวางที่ชุมชนกันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เรียกว่า  

“เขตวัดป่า” 500 ไร่ 
ประชากร : 13 หมู่บ้านใน ต.บ้านโคก ประชากร 1,813 ครัวเรือน 

จ�านวน 8,414 คน 
ผู้ประสานงาน : นายส�าลอง โสมศรี  

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  
โทร. 08 8313 9043 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2547 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

ป่าชุมชนภูขวาง

จัดการป่าเชิงรุก 
เพื่อสร้างธรรมนูญสุขภาพ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• พืน้ทีป่่าไม่ถกูบกุรกุ ป้องกนัไฟได้ และมสีตัว์ป่าเพิม่มากขึน้ 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นป่าไข่แดงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เนื่องจากป่าชุมชนมีทางเข้าถึงป่าได้ 6 ช่องทางจาก
หลายตำาบล จึงเกิดการทำางานเชิงเครือข่าย ได้แก่ การ
ลาดตระเวนเดือนละ 4 ครั้ง โดยมีตัวแทนทั้ง 13 หมู่บ้าน
มาเป็นอาสาสมัครหมู่ละ 5 - 10 คน หมุนเวียนกันไปใน
จำานวน 125 คน อบต.บ้านโคกสนับสนุนค่าอาหารแก่
อาสาสมัครปีละ 60,000 บาท

• ทำาแนวกันไฟโดยร่วมกันทั้ง 13 หมู่บ้าน และสร้างฝาย
ชะลอนำ้า 640 ฝาย

สังคมและชุมชน

• ตั้งสภาองค์กรชุมชนตำาบลบ้านโคก โดยใช้ป่าเป็นตัวร่วม  
เช่ือมไปสูง่านสวสัดกิารชมุชน โดยการตัง้กองทนุสวสัดกิาร 

ชุมชน ต.บ้านโคก เพื่อผลักดันไปสู่การสร้างธรรมนูญ 
สุขภาพ ต.บ้านโคก โดยมี รพ.สต. และ อสม. เป็นแกน 
เคลื่อนงาน

• โรงเรียนในตำาบล 7 แห่ง รวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อทำา
หลักสูตรท้องถิน่ร่วมกนั รวมทัง้กจิกรรม “บวชป่า ปลกูป่า 
พาเที่ยว ผูกเส่ียวต้นไม้” กระตุ้นให้เด็ก ๆ ที่ผูกเสี่ยวกับ 
ต้นไม้กลับมาเยี่ยมเยียนดูแล “เสี่ยว” ว่าอยู่ดีหรือไม่

• ส่งเสริมการเพาะพันธุ์ต้นมะพร้าวโคก (เป้ง) ในพื้นที ่
ส่วนตัว เพื่อเป็นวัสดุในการทำาไม้กวาด ซึ่งเป็นสินค้า 
ชุมชนที่สร้างรายได้

• ต.บ้านโคกมีการเลี้ยงควายกว่า 50 ตัว มูลควายเป็น
วัตถุดิบของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ นาข้าวเน้นการใช้ปุ๋ยหมัก  
พืชไร่ อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์  
ปลูกไม้ใช้สอยตามหัวไร่ปลายนา

377ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า
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ชุมชนบ้านคลองยา ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านคลองยา พื้นที่ 398 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าเขาพลู ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนจ�านวน 21 ไร่ นอกนั้นเป็นป่าห้วยกลาง ป่าห้วยรัตนสัย  
ป่าพรุ หนองตัดสระ และสวนปาล์มชุมชน 

ประชากร : 274 ครัวเรือน จ�านวน 740 คน 
ผู้ประสานงาน : นายโกมล เรืองจันทร์ (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ)  

โทร. 0 7792 5254, 08 1085 5569 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2557

สังคมและชุมชน

• ทำาถนนรอบหนองตัดสระ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเป็นสวน
สาธารณะสำาหรับพักผ่อน และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์นำ้า

• หลายครอบครัวโค่นยางพาราที่ได้อายุแล้ว ปรับเป็น 
สวนพ่อเฒ่า หรือทำาสวนผสมผสาน

• สร้างสวนปาล์มชุมชน จำานวน 6 ไร่ บริเวณรอบสระนำ้า  
ผู้ดูแลและใช้ประโยชน์เป็นสมาชิกจากกองทุนปุ๋ย เป็น 
รายได้เสริมสำาหรับเกษตรกรที่หันมาทำาเกษตรปลอด 
สารเคมี 

• จัดทำาธนาคารต้นไม้ สมาชิก 192 ครัวเรือน

• สร้างศาสนสถานประจำาหมู่บ้าน (จากที่ไม่เคยมี) เกิด
สำานกัสงฆ์บ้านคลองยา ทีเ่ป็นศนูย์รวมจติใจในการทำางาน 
การประชุม และการแลกเปล่ียนกบัภาคด้ีานต่าง  ๆ

บ้ านคลองยาเป็นชุมชนที่ เคยได้รับผลกระทบจากพายุ 
แหลมตะลมุพกุเมือ่ปี 2506 สร้างความเสยีหายทัง้บ้านเรอืน  

ทีท่�ากนิและพืน้ทีป่่าทีไ่ม้โค่นล้มจ�านวนมาก เมือ่หน่วยงานรฐัเข้ามา 
ช่วยเหลอื จงึมกีารเปิดให้สมัปทานไม้ล้มเพือ่ท�าฟืนและไม้หมอนรถไฟ  
ตามมาด้วยโครงการปลกูสวนป่า เฉพาะในบ้านคลองยามกีารปลกู 
สวนป่าถึง 50,000 ไร่ แต่สวนป่าเหล่านี้ประสบปัญหาการบุกรุก
ยากต่อการป้องกนั รฐัจงึน�าพืน้ทีด่งักล่าวให้เป็น ส.ป.ก. เหลอืพืน้ที่
ส่วนหนึง่ที่เรียกว่า “โซนซี” จ�านวน 5,119 ไร่ ซึ่งเป็นสวนยางพารา
ของชาวบ้าน ผู้น�าชุมชนต้องการสร้างฐานทรัพยากรให้ชุมชน จึง
ขอกันป่ายางนาแปลงใหญ่ท่ีเป็นป่าดั้งเดิม (ป่าเขาพลู) ไว้เป็นป่า
ชมุชน ผูบ้กุรกุยอมคนืให้เพือ่ส่วนรวม เป็นจดุเริม่ต้นของการสะสม
พืน้ทีจ่ากการบรจิาค และการคนืด้วยความสมคัรใจ เกดิป่าผืนเลก็
ผืนน้อย รวมทั้งพรุและแหล่งน�้า การอนุรักษ์ป่าเป็นไปเพื่อให้เป็น
ป่าเก็บน�้า ไม่พึ่งพาโดยตรง แต่ให้คุณค่าทางจิตใจ เป็นห้องเรียน
ธรรมชาติให้แก่เยาวชน ชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมสวนพ่อเฒ่า 
(สวนสมรม) ปรบัวถิพีชืเชงิเดีย่วมาเป็นการปลกูพชืร่วมยางพารา 
เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถรักษาป่าที่ เหลือแห่งเดียวใน 
บ้านนาเดิมไว้ได้ ท่ามกลางสวนยางพาราท่ีกว้างใหญ่ และท�าให้
ชุมชนบ้านคลองยาได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน  
ในปี 2551

ชุมชนบ้านคลองยา

คุณค่าของผืนป่าในมิติสุขภาวะ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้จากการบริจาคพื้นที่ว ่างของ 
ชาวบ้าน

• ใช้เงินสนับสนุนจากการได้รับรางวัลฯ ซื้อที่ดินที่ติดกับ 
หนองตัดสระ เพื่อรักษาแหล่งนำ้าธรรมชาติให้เป ็น 
สาธารณสมบัติ ขุดสระเพ่ิมขนาด 18 ไร่เพ่ือเก็บนำ้าใน 
หน้าแล้ง ปลูกสมุนไพรรอบสระ และขุดคูเพื่อเป็น 
แนวกันไฟ ป้องกันการบุกรุก เพราะเป็นส่วนที่ติดกับ 
ป่าชุมชน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ส่งเสริมการปลูกไม้กินได้ เช่น ปลูกต้นเหมียง 3,000 ต้น 
แซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มนำา้มนั ส่วนรอบบ้าน
ปลูกต้นไม้แบบสวนพ่อเฒ่า (สวนสมรม)

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 7
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว 
หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด อ.ไชยา และหมู่ที่ 1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนชุมชน 2,500 ไร่ เขตทะเลชุมชน 12,000 ไร่ 

ประชากร : กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว มีแกนหลักในการท�างาน  
2 หมู่บ้าน คือ บ้านไทรงาม (หมู่ที่ 7) ต.เลม็ด อ.ไชยา มีประชากร 207 ครัวเรือน 

 จ�านวน 679 คน และบ้านธารน้�าร้อน (หมู่ที่ 1) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง  
มีประชากร 221 ครัวเรือน จ�านวน 715 คน 

ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ) 
 โทร. 09 5512 1348 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้างยังทำาอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยร่วมมอืกบัสถานพีฒันาทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่ 13 

• ปล่อยพันธุ์ปูเปี้ยว ปลากะพง กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และ 
ปดูำา ปีละ 2 ครัง้ จดัทำาแปลงเพาะพนัธุป์เูป้ียวในป่าชายเลน 
จำานวน 10 บ่อ บ่อละ 5 ไร่ ใช้ตาข่ายก้ันเล้ียงจนเติบโต 
แล้วปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลน

• ทำาคอกกั้นแนวไม้ไผ่ในทะเลเพื่อฟื้นฟูหาดเลนเป็นพื้นที่ 
350 ไร่ (ด้านหน้าป่าชายเลน) โดยเลียนแบบธรรมชาติ 
เพื่อให้ป่าชายเลนงอกเพิ่ม

• อ่าวบ้านดอนเป็นแหล่งหอยแครงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ของเมืองไทย มีการจัดทำาฟาร์มทะเลชุมชน 70 ไร่ เพ่ือ 
ขยายพันธุ์หอยแครง เป็นงานทดลองจำานวน 1 คอก  
เพื่อขยายพันธุ์สู่ทะเล

• โครงการวจิยัสมนุไพรในป่าชายเลน เพือ่นำาไปสูก่ารสร้าง 
กลุ่มอาชีพ

สังคมและชุมชน

• สร้างกลุ่มเลี้ยงชันโรง ที่ประยุกต์จากการจัดการป่าบก  
โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ฟื้นตัว

• การขยายแนวเขตอนุรักษ์ทางทะเลทำาให้มีพ้ืนที่ดูแล 
12,000 ไร่ เท่ากับเป็นการขยายเครือข่ายไปรอบอ่าว 
บ้านดอนอีก 20 ชุมชน ทำาให้เกิดการทำางานเชิงเครือข่าย 
รอบอ่าว

อ่ าวบ้านดอนเป็นแหล่งเริ่มต้นของอารยธรรมศรีวิชัย 
วัฒนธรรมโบราณเมื่อ 700 - 1,000 ปีที่ผ่านมา พื้นที่อ่าว 

บ้านดอนอยู่ใน 7 อ�าเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ท่าชนะ ไชยา  
ท่าฉาง พุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก  
มีความยาวแนวชายฝั่งประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 
434,575 ไร่ เป็นฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนรอบอ่าว 
ซึง่เผชญิกับผลกระทบการบกุรกุป่าชายเลนเพือ่ท�าบ่อเลีย้งกุง้ และ
จับจองพื้นที่ในทะเลเพื่อท�าคอกหอยแครง ท�าให้ป่าชายเลนและ 
ป่าชายหาดเสื่อมโทรม เกิดมลพิษน�้าเสีย ชาวบ้านสองชุมชน 
ใน ต.เลม็ด อ.ไชยา และ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณ 
อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี น�าเรื่องของปูเปี้ยว สัตว์เล็ก ๆ ใน 
ป่าชายเลนซึ่งมีปริมาณลดลง มาเป็นประเด็นในการท�างาน 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการชี้ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไข เน้นการสร้างภาคใีนการท�างานทัง้การฟ้ืนป่า 
การลาดตระเวน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ 
การท�างานวิจัย
 ผลการวิจัยน�ามาสู่การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว เพื่อเป็นองค์กรในการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเป็นระบบ เฝ้าระวงัการบกุรกุป่าชายเลน 
และการใช้เครื่องมือจับสัตว์น�้าท�าลายล้าง ฟื้นป่าชายเลนจาก 
นากุ้งร้าง และสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ปูเปี้ยว พลังจากสองต�าบล 
ขยายเป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านรอบอ่าวบ้านดอน เพื่อปักแนว 
ไม้ไผ่ในทะเล เป็นการระบเุขตชายฝ่ังเสมอืนแนวเขตป่าบก ป้องกนั 
การรกุล�า้ของเรอืประมงพาณชิย์ จดัท�าเขต “นาทะเล” เป็นแนวยาว 
ทั้งอ่าวบ้านดอนเพื่อให้ชุมชนประมงพื้นบ้านได้ใช้ประโยชน์จาก 
ทรพัยากรชายฝ่ัง ผลการด�าเนนิงานท�าให้ “กลุม่อนรุกัษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว” ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภท
ชุมชน ในปี 2552

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
เพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว

แบบอย่างการท�างาน “ประชารัฐ”
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ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2552

ระบบนิเวศ

• ป่า ช า ย เ ล น ชุ ม ช น มี พื้ น ที่ 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,500 ไร ่  
เป็น 2,500 ไร่ ส่วนเขตทะเล
ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ไร่ 
จากเดิม 6,582 ไร่

ลิปปนนท์ฯ
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สิปปนนท์ฯ   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9

บ้านห้วยสะพานสามัคคีเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
การขยายตัวของธุรกิจแปรรูปพืชเศรษฐกิจ ท้ังอ้อยและ 

มันส�าปะหลัง ซึ่งใช้ทรัพยากรน�้าในระบบการผลิตอุตสาหกรรม  
ส่งผลกระทบต่อป่าซับน�้าท่ีเส่ือมโทรมอยู่แล้วจากการตัดไม้เพื่อ 
ท�าหมอนรถไฟ ฟืนหลา สร้างค่ายทหาร สะพาน ตั้งแต่ช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา ตามมาด้วยการตดัไผ่รวกซึง่เป็น
พืชเด่นในป่าเพื่อป้อนโรงงานผลิตกระดาษ การรุกจับจองที่ท�ากิน
ในป่าเสื่อมโทรม จนถึงยุคการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอ้อยและ
มนัส�าปะหลงัในพืน้ทีช่มุชน ใช้วฒันธรรมประเพณเีป็นเครือ่งมอืใน
การท�างาน เน้นการป้องกนัไฟเพือ่ฟ้ืนป่าเตง็รงั สร้างเส้นทางศกึษา
ธรรมชาตเิพือ่ป้องกนัการบกุรกุและเป็นแนวกนัไฟไปในตวั บรหิาร 
จดัการแหล่งน�า้ สร้างระบบ “ตาสบัปะรด” ในการสอดส่องป่า ส่งเสรมิ 
การเลี้ยงวัวปล่อยในป่าชุมชนกว่า 1,000 ตัว พลังความร่วมมือ 
ของชุมชนส่งผลให้บ้านห้วยสะพานสามัคคีได้รับ “รางวัลลูกโลก 
สีเขียว” ในปี 2548 กลุ่มสตรีมีบทบาทในการประเมินผลผลิต 
อาหารจากป่าที่มีมูลค่ามากกว่าปีละล้านบาท กลุ่มเยาวชนเป็น 
แกนน�าในการเชือ่มโยงประเพณพีืน้บ้านมาสร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ยาวนานต่อเน่ืองกว่า 40 ปี ท�าให้ภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจสนับสนุนให้บ้านห้วยสะพานสามัคคีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และการวิจัยที่เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก

ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

แบบอย่างในการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก
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ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 2,094 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1  
เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ�านวน 910 ไร่ แปลงที่ 2  

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง จ�านวน 1,184 ไร่ 
ประชากร : 4 หมู่บ้าน 895 ครัวเรือน จ�านวน 2,500 คน 

ผู้ประสานงาน : นางสมพร ปานโต (เลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนฯ) 
โทร. 08 1943 2618 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

สังคมและชุมชน

• ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บของป่า 5 ล้านบาท/ปี และ
เกดิกลุ่มอาชพีแปรรูปผลผลิตทีเ่ชือ่มโยงป่ากบัภมูปัิญญา
ท้องถิ่น 

• จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์ป่า โดยมีโรงเรียน 
ใน ต.หนองโรง และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

• ขยายความร่วมมือทำาให้เกิดการดูแลป่าติดต่อกันเป็น 
ผืนใหญ่ ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้านใน ต.หนองโรง รวม
พื้นที่ป่าชุมชน 20,000 ไร่

• ทำาบนัทกึข้อตกลงกบัภาคธรุกจิเพือ่รับการสนบัสนนุ 10 ปี 
(ปี 2558 -  2568) ในการทำาวิจัยเรื่องป่าและกิจกรรม 
เชื่อมโยง

• เป็นแกนนำาเครอืข่ายป่าชมุชน จ.กาญจนบรีุ ประกอบด้วย
ป่า 75 ป่าจาก 9 อำาเภอ 

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548

ระบบนิเวศ

• ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,008 ไร่ เป็น 2,094 ไร่ ม ี
ไม้เด่นจำาพวกเต็ง รัง แดง ประดู่ งิ้ว 

• ระบบนเิวศป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณมคีวามอุดมสมบูรณ์ 
สัตว์ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น ในหน้าแล้งมีนำ้าซับ มีทางเชื่อม
ระหว่างป่า (Corridor) โดยใช้แหล่งนำ้าเป็นตัวเชื่อมและ
ได้ใช้นำ้าในการเกษตร

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สร้างฐานเรียนรู้ในป่า ได้แก่ ฐานกวางน้อย เพื่อนรัก 
ในป่า ขุมทรัพย์ใต้พิภพ (นำ้าตก) ยิ่งสูงยิ่งเสียว สายใยรัก 
มัดย้อมมากสี

• สร้างอินทรียวัตถุในดินโดยให้ชาวบ้านนำาวัวมาเลี้ยง 
ในป่าชุมชน (ปล่อยในฤดูฝน เมือ่หมดหน้านา นำามาปล่อย
ให้วัวกินตอซัง) 

• ปล่อยอึง่คนืสูป่่าเพ่ือขยายพันธุ ์และออกกฎเร่ืองการขุดแย้

• ทำาโครงการธนาคารพันธุ์ไม้ เพื่อส่งเสริมการเพาะเนื้อเยื่อ 
พันธุ์กล้วยไม้ป่า (Tissue Culture) ฝากขายที่ศูนย์ 
การเรียนรู้บ้านห้วยสะพานสามัคคี และปันรายได้เข้า 
กองทุนชุมชนคนรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

• ร่วมกบั อบต.หนองโรง อ.พนมทวน และป่าไม้ จ.กาญจนบรุี  
ทำาโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ 
ฟื้นพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
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ก ลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน เป็น 
พลังชุมชนที่ปรับตัวเพื่อฟื้นวิกฤติท่ีเกิดจากการบุกรุก 

ตดัไม้ใหญ่และไม้ไผ่ เริม่จากรวมตวัแบบหลวม  ๆ เน้นการลาดตระเวน 
เพือ่ป้องกัน มาเป็นการท�างานจรงิจังเชงิรกุ เพือ่ต้านการเข้ามาของ 
สัมปทานเหมืองแร่ที่มีการระเบิดภูเขา พลังการต่อสู้ที่สัมฤทธิผล  
น�ามาสู่ความส�าเร็จในการผลักดันกระแสการปลูกยางพาราที่รุก
เข้ามารวดเร็ว น�าประสบการณ์มาพัฒนาข้อตกลงในการใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างสมดลุ ประกาศวนัหยดุเกบ็หน่อไม้เพือ่ให้ไผ่
แตกกอ ใช้ความรู้เรื่องการ “ชิงเผา” ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ
ป่าผลัดใบ เป็นการเผาเศษวัชพืชท่ีเป็นเชื้อเพลิงในปลายหน้าฝน
หรือต้นแล้ง ลดการสะสมเช้ือเพลิงในหน้าแล้งจัดซ่ึงเส่ียงต่อการ
ติดไฟ การชิงเผาที่ถูกต้องช่วยลดอัตราการเกิดไฟป่า กระตุ้นให้
ไม้ชัน้ล่างแตกใบ ไผ่เกดิหน่อไม้ เหด็โคนผดุ เหล่านีเ้ป็นความรูเ้รือ่ง
การบริหารจัดการป่าที่สะสมจากประสบการณ์ กลายเป็นทักษะ 

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน

“ชิงเผา” การบริหารจัดการป่าผลัดใบ
ที่ท�าให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคง มีรายได้จากผลผลิตจากป่า 
ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ล้านบาท การจัด “ห้องเรียนธรรมชาติ” นับเป็น 
นวัตกรรมหนึ่งที่เด่น ผืนป่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน  
เป็นห้องท�าพิธีบวชป่า นอกจากนี้ยังสามารถขยายพื้นที่ป่าไป 
ทุกหมู่บ้านจนครบทุกหมู่บ้านใน ต.ศรีมงคล ดึงเยาวชนและ 
ชาวบ้านเข้ามาร่วมซึมซับ “ส�านึกรักป่า” ด้วยการร่วมลงมือ  
“เอาแรง” ท�าฝายชะลอน�้าที่มีจ�านวนถึง 1,000 จุดในผืนป่า
 ผลการด�าเนินงานท�าให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ  
ได ้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2552  
ประสบการณ์การท�างานตลอด 17 ปี ยงัท�าให้กลุม่อนรุกัษ์ฯ ได้รบั 
การยกย่องให้ท�าหน้าที่เป็นแกนน�าเครือข่ายป่า จ.กาญจนบุรี ที่มี 
สมาชกิจ�านวน 65 ป่า ร่วมผนกึก�าลงัเพือ่ดแูลผนืป่าใน จ.กาญจนบรุี 
กว่า 12,000 ไร่ 

  ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 5 8 - 2 5 5 9สิปปนนท์ฯ
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กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน
ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชน 1,847 ไร่ อยู่ในเขตลุ่มน้�าห้วยโป่งช้างเผือก 
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้�าน้อย 

ประชากร : 319 ครัวเรือน จ�านวน 940 คน  
ผู้ประสานงาน : นายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  

โทร. 08 9551 7721 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2552

ระบบนิเวศ

• สามารถดูแลป่าชุมชน 1,847 ไร่ได้ โดยไม่มีการบุกรุก  
และเป็นกำาลังเสริมในการดูแลป่าโซน C และป่าในเขต 
หน่วยจดัการต้นนำา้ยางโทน ซึง่มเีนือ้ทีร่วมกนักว่า 9,000 ไร่ 
สภาพป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังอุดมสมบูรณ์ข้ึน  
วดัจากการทีป่่าหนาแน่นขึน้ ลกูไม้กระจายอยูจ่ำานวนมาก  
ชนิดพันธุ์พืชที่พบยังคงเป็นไม้ประจำาถิ่น และมีสัตว์ป่า 
เล็ก ๆ เข้ามาอาศัย

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ลาดตระเวนป่าเพ่ือป้องกนัการลกัลอบตดัไม้ และทำาแนว 
กันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งด้วยวิธี “ชิงเผา” ในส่วนที่เป็น 
ป่าผลัดใบในช่วงปลายฝนหรือต้นหน้าแล้ง การชิงเผาใน 
ลกัษณะดังกล่าวลดการสะสมเชือ้เพลงิ ไม่มผีลกระทบต่อ 
ต้นไม้ ช่วยให้ไม้ชั้นล่างแตกใบ มีหน่อข้ึนมาใหม่ ดินที ่
โดนเผาเป็นเชื้อที่ดีสำาหรับเห็ดโคน เมื่อฝนแรกมาถึง  
เห็ดโคนเกิดขึ้นมากและสร้างรายได้ปีละกว่า 3 ล้านบาท

• ทำาฝายชะลอนำ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ 
ปัจจุบันมีฝายชะลอนำ้า 1,000 ตัว

• จัดทำาแหล่งนำา้สำาหรบัสตัว์ป่า เพราะสภาพอากาศเปลีย่น
ในหน้าแล้ง แหล่งนำ้าแห้งแต่จำานวนสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น

• จดักจิกรรมบญุกลางป่าและบวชป่าต่อเนือ่งมากกว่าสบิปี 
(ทุกวันที่ 14 เมษายน)

สังคมและชุมชน

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนรอบป่าทั้งใน  
ต.ศรีมงคล และ ต.ลุม่สุม่ เพือ่ช่วยสอดส่องดแูลการบกุรกุ 
และไฟป่า แต่ละหมู่บ้านจะมีพ้ืนที่ป่าที่ดูแล และมี 
กฎกติกาของตนเอง 

• เป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี ซึ่งม ี
เครือข่าย 75 ป่า ใน 9 อำาเภอ โดยเป็นแกนนำาเรื่อง 
การต้านกระแสพืชยางพารา

• จัดตั้งกองทุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน
บ้านยางโทน เป็นเงินจากการสนับสนุนและการปันผล
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

• เก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า กลุ ่มแม่บ้านเป็นแกนหลัก 
ในการเก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า พบว่าชุมชนมีรายได ้
จากหน่อไม้สด หน่อไม้แปรรูป เห็ดโคน ผักหวาน กว่า  
3 ล้านบาทต่อปี ข้อมูลดังกล่าวนำามาสู่การปิดฤดูการหา 
หน่อไม้ เพื่อให้หน่ออ่อนฟื้นตัวในเดือนเมษายน

• โครงการห้องเรียนธรรมชาต ิและเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 
โดยการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง
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ภู เกต็เป็นเมอืงทีส่ร้างรายได้จากการท่องเทีย่วปีละหลายหมืน่ 
ล้านบาท ชายหาดขึ้นชื่อหลายแห่งของเมืองนี้เป็นเป้าหมาย 

การท่องเที่ยวกระแสหลัก หาดต่าง ๆ คลาคล�่าด้วยชาวต่างชาติ  
จนแทบมองข้ามไปว่าใจกลางเมืองภูเก็ตยังมีชาวบ้านธรรมดา 
อาศัยอยู่ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

 บ้านบางลาเป็นหมู่บ้านชายทะเลแห่งหนึ่งใน อ.ถลาง ที่
เผชิญกับการกว้านซื้อท่ีดินเพื่อตอบสนองกระแสการท่องเที่ยว  
ตลอดจนการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อท�านากุ้ง ปัญหาเหล่านี้ท�าให ้
ชาวบ้านบางลารวมตัวกันในนาม “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน 
บ้านบางลา” ต่อสู้กับอ�านาจทุนเป็นผลส�าเร็จหลังจากขับเคี่ยวกัน 
ในชั้นศาลนานกว่า 20 ปี ในระหว่างนั้น ป่าชายเลนก็มีสัญญาณ 
การถูกคุกคามเพื่อท�าธุรกิจรีสอร์ต ท่าเทียบเรือยอชท์ตลอดแนว 
อ่าวยามซูึง่มทีวิทศัน์สวยงาม แนวทางการต่อสูด้้วยยทุธศาสตร์ใหม่ 
จึงเริ่มขึ้นแทนการต่อสู้แบบใช้มวลชนในครั้งก่อน โดยใช้วิธีการ
ส�ารวจเขตแนวป่าให้ชดัเจน ก�าหนดรปูแบบการใช้ประโยชน์จากป่า 
ที่รัดกุม สร้างภาคีความร่วมมือเพื่อเสริมพลังจากภายนอก  
น�าข้อมูลชุมชนรอบอ่าว 9 หมู่บ้าน จัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจดัท�าข้อบญัญตัใินการบรหิารจัดการป่าชายเลน  
ผลกัดนัให้คนรุน่ใหม่ให้เข้าเรยีนรูแ้ละรบังานจากรุน่สูรุ่น่ด้วยระบบ
จติอาสาทีเ่รยีกว่า “มนษุย์ทองค�า” และสามารถยกระดบัการท�างาน
ในท้องถิ่น ให้เข้าไปสู่การวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาผังเมืองของ
ภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของจังหวัดที่ได้ชื่อว่า 
ไข่มกุอนัดามนั การท�างานทีแ่กร่งกล้าและเข้มแขง็นีท้�าให้กลุม่อนรุกัษ์ 
ป่าชายเลนชมุชนบ้านบางลาได้รบั “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ประเภท 
ชุมชน ในปี 2552

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา 
 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลนชุมชน 1,200 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชุมชน 864 ไร่ 
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ แบ่งโซนเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

ป่าใช้สอย และป่าพันธุ์ไม้ และมีป่าชายเลนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน 
 แต่ชาวบ้านช่วยดูแลอีก 332 ไร่ พื้นที่สาธารณะในสนามกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  

และศาลาอเนกประสงค์ ประมาณ 4 ไร่ 
ประชากร : 1,051 ครัวเรือน จ�านวน 2,124 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอรุณ บ�ารุงนา (ประธานกรรมการป่าชุมชนฯ) 
โทร. 08 2813 9660 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2558 - 2559

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา

งานพิทักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของภูเก็ต

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2552

ระบบนิเวศ

• ระบบนิเวศในป่าชุมชนชายเลนฟื้นตัว มีการแบ่งโซนป่า
เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถป้องกันการ
บุกรุกได้ แม้ทุกวันนี้ผืนป่าชายเลนอยู่กลางวงล้อมของ
รีสอร์ต บ้านจัดสรร ที่ผุดขึ้นทุกปี

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• การต่อสู้เรื่องที่ดินที่ถูกกลุ่มทุนฟ้องร้องต้ังแต่ปี 2536  
ศาลฎีกามีคำาพิพากษายกฟ้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  

ปี 2558 เป็นการส้ินสุดการต่อสู้ที่ยาวนานถึง 22 ปี  
ชาวบ้านนำาที่ดินผืนดังกล่าวมาสร้างเป็นศูนย์กีฬา ที่ตั้ง 
กลุ่มออมทรัพย์ และศาลาอเนกประสงค์ และปลูกต้นไม้ 
เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว

• มีการเฝ้าระวังการปล่อยนำ้าเสียจากบ้านจัดสรร โรงงาน
อุตสาหกรรม ที่เกิดข้ึนตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์

• มีกิจกรรมปลูกป่าเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่าง 
ต่อเนื่อง การปล่อยพันธุ์ปลากะพง ปูดำาในเขตเพาะพันธุ ์
สัตว์นำ้า ชาวบ้านลดการเลี้ยงหอยแมลงภู ่ในกระชัง  
เนื่องจากพบว่าส่งผลกระทบทำาให้ร่องนำ้าเปลี่ยนแปลง 
และกิจกรรมบีช เรนเจอร์ (Beach Ranger) รักษาความ
สะอาดหน้าหาด

สังคมและชุมชน

• สร้างกลุ่มออมทรัพย์โดยให้กลุ่มสตรีเป็นผู้บริหารจัดการ 
มีกองทุนย่อยที่ทำางานเชื่อมโยงกัน

• หลายครอบครัวปลูกผักสวนครัวเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เพราะ
ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยว

• โครงการ “มนุษย์ทองคำา” (หมายถึง ทำางานอึด ทน  
มีความเพียร) เป็นการสรรหาเยาวชนจิตอาสาในชุมชน 
เข้ามาช่วยเหลืองานเพ่ือสังคม เพ่ือให้คนรุ ่นใหม่ได ้
สืบทอดความรู ้และภูมิป ัญญาพื้นบ้านในมิติต ่าง ๆ 
ทั้งเรื่องอนุรักษ์ ประมงพื้นบ้าน วัฒนธรรม ศาสนา
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ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  
ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล�าปาง 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม พื้นที่ 24,000 ไร่  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก ดูแลร่วมกัน 5 หมู่บ้าน คือ  

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม บ้านเด่น บ้านสันป่าสัก บ้านร่มไม้ยาง และบ้านแม่พริกบน 
แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 23,500 ไร่ ป่าใช้สอย 500 ไร่ และหนองน้�า 4 แห่ง 

จ�านวน 927 ไร่  
ประชากร : 150 ครัวเรือน จ�านวน 520 คน 

ผู้ประสานงาน : นายจ�านง เจริญชัย (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) 
โทร. 06 1302 5754 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

• บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็ง

สังคมและชุมชน

• เป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งการขยายพนัธุอ์ึง่ทีอ่งิกบัการรักษาป่า

• ขยายเครือข่ายการดูแลป่าไปยังชุมชนใกล้เคียง 

บ้ านแม่เชียงรายลุ่มเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก พื้นที่ท�ากินจึงมีไม่มาก แหล่ง 

รายได้ส�าคัญของชุมชนมาจากการหาของป่าและการประมงใน 
หนองกระทุม่ปง ซึง่แต่ละปีปรมิาณน�า้น้อยลงจนถงึแห้งในหน้าแล้ง 
เพราะผลกระทบจากสภาพป่าทีเ่สือ่มโทรมและภาวะอากาศเปลีย่น 
 ชุมชนปรับตัวสู้โดยการไม่เพิ่มการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
โดยมกีระบวนการ 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 จดัการตนเองให้พออยู ่พอกนิ 
มีความสามัคคี ร่วมกันจัดการป่าชุมชนและที่ท�ากินของแต่ละ
ครอบครัวตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดการจัดการป่าและ
พฒันาแหล่งน�า้ในป่า เกดิแหล่งขยายพนัธุอ์ึง่ซึง่เป็นอาหารและเป็น
รายได้ สร้างป่าอาหารรอบ ๆ ชมุชน ขัน้ที ่2 ยกระดบัการท�าเกษตร
โดยใช้งานวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ เกิดการวิจัยเรื่องการขยาย 
พนัธุอ์ึง่จนหมูบ้่านกลายเป็นผูเ้ชีย่วชาญ และขัน้ที ่3 สร้างเครอืข่าย 
รอบป่า เป็นการยกระดับการท�างานอนุรักษ์ร่วมกับภาคีหลาย
หน่วยงาน จนเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ อ.แม่พริก
 บ้านแม่เชียงรายลุ่มจึงเป็นต้นแบบของการสร้างป่าเชิง 
บูรณาการแบบชาวบ้านที่ได้ผล โดยจัดการทั้งต้นไม้ น�้า และ 
ของจากป่าทีค่นพึง่พาได้ และได้รบั “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ประเภท
ชุมชน ในปี 2554

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2554

ระบบนิเวศ

• ป่ามีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้จากเห็ด 
อึ่ง กระบก

• พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มจาก 2,000 ไร่ เป็น 24,000 ไร่

• มีระบบการเกษตรที่ถนอมดินถนอมนำ้า และปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อสร้างธาตุอาหารในดิน

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ทำางานวิจัยท ้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ ์พันธุ ์อึ่ ง  เพื่อ 
เปรยีบเทยีบการเลีย้งอ่ึงทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากกรมประมง 
กับการเลี้ยงแบบชาวบ้าน พบว่าการเล้ียงบ่อดินใน 
พื้นที่ป่า ทำาให้อึ่งโตเร็วกว่าเลี้ยงในท่อปูนซีเมนต์

• สร้างฝายชะลอนำา้ 36 แห่ง เพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ให้แหล่งนำา้ 
จัดทำาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า สร้างกติกาการใช้นำ้าเพื่อ
บริหารนำ้าให้พอเพียงกับการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

วิถีพอเพียงของชุมชน “ถนนสายอึ่ง”

385
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สิปปนนท์ฯ

บ้ านม่วงชมุเป็นชมุชนโบราณทีม่ปีระชากรหลากหลายเชือ้ชาติ  
และเคยถูกต�าหนิว่าเป็นหมู่บ้านที่ตัดไม้ท�าลายป่ามากที่สุด 

ใน อ.เชียงของ จนผู้น�าชุมชนต้องท�าลายเตาเผาถ่านที่มีอยู ่
ประมาณร้อยเตาในป่า ต่อมาเม่ือเกิดปัญหาน�้าแล้งประกอบกับ 
มโีครงการขดุลอกหนองขอนแก่นซึง่ต้องตดัไม้เป็นวงกว้าง ชาวบ้าน 
ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย ท�าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าและแม่น�้าอิง 
น�าไปสู่การยุติอาชีพเผาถ่าน เริ่มการฟื้นป่าหนองขอนแก่นซึ่งเป็น
ป่าชุ่มน�้าริมแม่น�้าอิงที่ไหลลงสู่แม่น�้าโขง เน่ืองจากชุมชนเป็นพื้นที ่
ชุ ่มน�้าจึงย้ายบ้านเรือนให้พ้นบริเวณท่ีน�้าท่วมมาอยู่ที่สูงข้ึน  
รอบ  ๆ บ้านปรบัเป็นสวน ไกลออกไปเป็นนา บรเิวณทีส่งูปลกูข้าวไร่ 
ถัดออกไปเป็นป่า เป็นผลงานท่ีท�าให้บ้านม่วงชุมได้รับ “รางวัล 
ลกูโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2553
 การบริหารจัดการน�้าอยา่งเป็นระบบท�าใหชุ้มชนสามารถ
ปรับจากการท�านาอย่างเดียวมาเป็นเกษตรแบบองค์รวม สร้าง 
ระบบการจัดการน�้าตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงท้ายน�้า ทั้งการขุดร่องน�้า  
การวางระบบจดัส่งน�า้เข้าสูช่มุชนและแปลงนา การจัดการน�า้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนนักสู้แห่งน้ีสามารถ 
ปรับตัวเองจากหมู่บ้านเผาถ่าน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ โดยน�าร่องจากครอบครัวท่ีมีระบบการจ่ายน�้าไปถึง  
คดิเป็นพืน้ทีก่ารเกษตรกว่า 1,000 ไร่ กลายเป็น 1 ใน 4 ชมุชนต้นแบบ 
ทีม่กีารฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีน่�าร่องของลุม่น�า้องิ - โขง 
และเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบท่ีเตรียมพร้อมเพื่อ
รับมือการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นเมืองท่าส�าคัญของจีน

ชุมชนบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าหนองขอนแก่น จ�านวน 406 ไร่ เขตอนุรักษ์สัตว์น้�า 

ท่าแสนสาว ความยาว 200 เมตร เขตอนุรักษ์สัตว์น้�าในแม่น้�าอิง  
ความยาว 300 เมตร ป่าชุมชนบ้านม่วงชุม (ป่าบก) มี 2 พื้นที่ คือ  

ป่าชุมชนต้นน้�าสาขา เนื้อที่ 3,817 ไร่ และป่าชุมชนดอยโตน พื้นที่ 97 ไร่ 
ประชากร : 175 ครัวเรือน จ�านวน 518 คน 

ผู้ประสานงาน : นายปัญญา เป้าพรหมมา (ก�านัน ต.ครึ่ง)  
โทร. 0 5319 2839, 08 7177 6858 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

ชุมชนบ้านม่วงชุม

ต้นแบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2553

ระบบนิเวศ

• พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จากป่าหนองขอนแก่น (ป่านำ้าท่วม) 
จำานวน 406 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่าบกอีก 2 แห่ง คือ ป่าชุมชน
ต้นนำ้าสาขา พื้นที่ 3,817 ไร่ และป่าชุมชนดอยโตน พ้ืนที่ 
97 ไร่ 

• มีดชันบ่ีงบอกความสมบรูณ์ของป่า เช่น พบเต่าปลูใูนป่าบก 
ซ่ึงไม่พบเห็นมานานกว่าสิบปี

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• บริหารจัดการนำ้าร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรพัฒนา จาก
ต้นนำ้า - ปลายนำ้า และสร้างกติกาการใช้นำ้า

• จัดทำาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาในป่าหนองขอนแก่นในช่วง
ทำานา ชาวบ้านใช้พื้นที่รอบป่าเป็นทำาเลเลี้ยงวัว 

• มีกลไกดูแลเร่ืองป่าและนำ้าอย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ

• ทำา MOU ร่วมกับ อ.เชียงของ ในการแยกขยะทุก 
ครัวเรือน

• ปรับรูปแบบการเกษตรเป็นการเกษตรแบบองค์รวม 
(Smart Farming) มีทั้งนาและเกษตรผสมผสาน

สังคมและชุมชน

• สร้างความร่วมมือในการทำากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา

• ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์ม่วงชุม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
เข้ามามีส่วนร่วมเรื่องการบริหารจัดการนำ้าและป่า
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387ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

• สร้างป่าอาหาร เป็นป่าที่ให้นำ้าและพืชผักพ้ืนบ้าน และ 
ป่าเศรษฐกิจที่ปลูกพืชเสริมรายได้

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ไม่ขยายพื้นที่ไร่หมุนเวียน แม้ประชากรเพิ่ม แต่ใช้วิธี
ปรับรูปแบบการเกษตร ทำาน้อยได้มาก ใช้ที่ดินโดยเฉลี่ย 
ครัวเรือนละ 3 งาน มีรายได้ประมาณ 25,000 - 35,000  
บาท/ครัวเรือน/เดือน

• สำารวจแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช หน่วยงานทหาร สถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรนำา้และการเกษตร (สสนก.) และชมุชนเครือข่าย 
เพื่อพิสูจน์สิทธิที่ทำากินของชาวบ้าน

• ร่วมกับองค์กรพัฒนาในการบริหารจัดการป่าและนำ้า  
เกิดกิจกรรมและสถานีเรียนรู้ตั้งแต่ต้นนำ้า - ปลายนำ้า

• พัฒนาตลาด เช่น การแปรรูปกาแฟเพื่อกิจกรรม CSR  
ของสายการบินแอร์เอเชีย ประเทศมาเลเซีย

สังคมและชุมชน

• สร ้างเครือข ่ายภาคีด ้วยการทำางานร ่วมกัน (Co-
Management)

• เป็นพืน้ทีต้่นแบบ “คนอยูก่บัป่าอย่างยัง่ยนื” ให้กบั 6 ชมุชน 
ที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

• สนบัสนนุเยาวชนให้เข้ามาร่วมกจิกรรมเพือ่เป็นการสบืสาน
งานอนรัุกษ์ เช่น ทำาแผนที ่เกบ็ข้อมูลผลผลติจากป่า

บ้ านห้วยปลาหลดเป็นชุมชนลาหู่ด�าที่ผ่านประสบการณ์ด้าน 
ส่ิงแวดล้อมมานานกว่า 30 ปี ตัง้แต่ยคุปลกูฝ่ิน ท�าไร่เลือ่นลอย  

การเผชิญหน้ากับการประกาศพื้นท่ีอุทยานท่ีรัฐต้องการอพยพ 
ชาวบ้านออกจากป่า การเป็นชมุชนน�าร่องทดลองโครงการ “หมูบ้่าน 
ป่าไม้แผนใหม่” การต่อสูก้นัภายในชมุชนตนเองเพือ่ยุติฝ่ิน แลกกบั 
การได้อาศัยอยู่ที่เดิม และการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ที่พระราชทานความช่วยเหลือโดยการให้ปลูกพืชที่ท�ารายได ้
ทดแทนฝ่ิน ตัง้ “ตลาดมเูซอ” เพือ่จ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตร 
ของชมุชน เป็นชมุชนทีใ่ช้เวลาในการท�างานมายาวนานจนสามารถ 
สร้างป่ากินได้ และป่าเศรษฐกิจ เช่น การปลูกกาแฟใต้ต้นเนียง  
โดยที่ต้นเนียงท�าหน้าท่ี “พืชพยาบาล” (Nurse Plant) ท�าให ้
ดินร่วนซุยดี กาแฟจึงขึ้นงอกงามดีใต้ต้นเนียง และช่วยป้องกัน 
ไฟป่าได้ จุดเด่นของการบริหารจัดการป่าของชุมชนคือการแบ่ง 
โซนป่าเป็น 9 โซน เพือ่ท�าเกษตรแบบประณตี ใช้ทีด่นิเพยีง 3 งาน/ 
ครวัเรอืน แต่มผีลผลติพอกนิ มตีลาดเหมาะสม และไม่มกีารขยาย 
พื้นที่ท�ากินเพิ่ม การท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ท�าให้ 
เกิดป่ากินได้ ไม้ใช้สอย เป็นแบบอย่างการฟื้นเขาหัวโล้นและ 
เป็นความส�าเร็จท่ีน่ายกย่องของชาวบ้านห้วยปลาหลด และท�าให้ 
บ้านห้วยปลาหลดได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน  
ในปี 2548

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด

บทเรียนการอยู่ร่วมกัน
ระหว่าง “คนกับป่า”

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2548

ระบบนิเวศ

• พื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 14,000 ไร่ เป็น 22,290 ไร่ 
โดยการผนวกป่าบริเวณบ้านมูเซอบ้านใหม่ 

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 
พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  
จ�านวน 22,930 ไร่ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่  

ตลาดสินค้าเกษตรชุมชน, ที่อยู่อาศัย, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ป่าชุมชน,  
ป่าประเพณีวัฒนธรรม, ป่าอนุรักษ์, พื้นที่ปลูกข้าวดอย, พื้นที่ปลูกผักร่องน้�า  

และพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
ประชากร : 213 ครัวเรือน จ�านวน 912 คน 

ผู้ประสานงาน : นายจักรพงษ์ มงคลคีรี (อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) โทร. 09 7920 7494 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี 2548 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561
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ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2553

ระบบนิเวศ

• พื้นที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น จากเดิม 670 ไร่ เป็น 675 ไร่ 
เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์นำ้า เป็นที่กำาบังลมพายุ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

• การปิดอ่าวในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายนของทุกปี 
เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ทำาให้สัตว์นำ้าวัยโต 
ออกจากอ่าวไปสู ่ทะเล ในพฤศจิกายนเป็นช่วงที่นำ้า 
ในอ่าวมีความเค็มเพิ่ม กุ้ง หอย ปู ปลา จะเข้ามาวางไข่

กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก 
ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 

พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายเลน 675 ไร่ และทะเลหน้าบ้าน 
ประชากร : ประชากรบ้านสลักคอก 117 ครัวเรือน จ�านวน 473 คน 

สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ จ�านวน 123 คน 
ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ ผลกาจ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  

โทร. 08 4362 5091 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• ในพื้นที่อ่าวมีหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์นำ้า 
วัยอ่อน มีข้อห้ามการใช้เครื่องมือทำาประมงบางประเภท 
ทีม่ผีลกระทบต่อสตัว์นำา้ในช่วงฤดกูารวางไข่ แต่ทำาประมง 
ขนาดเล็กในบริเวณอ่าวได้

• จัดทำาวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบัน 
ชาวบ้านสลกัคอกมหีุน้ในกลุม่อาชพีท่องเทีย่วทกุครวัเรอืน
ได้รับปันผลทุกปี

• มีการจัดประชาคมหมู่บา้นทุกวนัที่ 10 ของเดือน เพือ่สรุป
การขับเคลื่อนงานของชุมชน

สังคมและชุมชน

• ชุมชนจัดทำา MOU กับผู้ประกอบการนากุ้ง เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• หนุนเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดงาน โดยเริ่มจาก 
ลูกหลานของแกนนำากลุ่มอนุรักษ์

กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก

ต้นแบบการสร้างธุรกิจ
เพื่อสังคม (SE)

   ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1

บ้ านสลกัคอกเป็นชมุชนประมงพืน้บ้านทีม่คีวามเข้มแขง็ แม้จะ
อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักในเกาะช้าง ศักยภาพของ

ชุมชนคือการสร้างความสมดุลระหว่างการท่องเท่ียวกับการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนและทะเลหน้าบ้าน ท�าให้อาชพีประมง
พื้นบ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืน สามารถรักษาป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุด
ของเกาะช้างไว้ได้โดยใช้การท่องเทีย่วเชงินเิวศเป็นเครือ่งมอืในการ
ท�างาน ไม่เน้นเงนิเป็นตวัน�า แต่มเีป้าหมายเพือ่ดแูลป่าชายเลนและ
รักษาอาชีพประมง สร้างอัตลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับ
วฒันธรรมพืน้บ้าน สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมด้วยระบบหุน้ส่วน 
แบ่งปันรายได้คนืกลบัเป็นสวสัดกิารชมุชน และเป็นแบบอย่างการ 
สร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises - SE) ยกระดับการ 
ท�างานและปกป้องชมุชนจากผลกระทบของการท่องเทีย่วกระแสหลกั 
ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ในเกาะชา้ง มนีวตักรรมในการบริหารจัดการ 
ด้านการอนุรักษ์ โดยเฉพาะการ “ปิดอ่าว” (Closing Season)  
ซึง่ต้องอาศยัการท�างานอย่างมส่ีวนร่วมกบัคนในชมุชน และเหน็ผล 
เป็นรูปธรรมคือ ปริมาณสัตว์น�้าเพิ่มขึ้น 
 บ้านสลักคอกเป็นบทเรียนของการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและวิถีชีวิตในภาคประชาชน เป็นการท�างานที่ต้องใช้ 
ก�าลงัใจอย่างมากในการรกัษาฐานวฒันธรรมของตนเอง ในขณะที่ 
ชุมชนอื่น ๆ ต้องขายทรัพยากรและวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง 
ให้แก่อ�านาจเศรษฐกิจที่สูงกว่า คุณค่าเหล่านี้ท�าให้ชุมชนในนาม  
“กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก” ได้รับ “รางวัล 
ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2553



389ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร  
ต.ล�าไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชุมชนดอนโจร 2,800 ไร่ 

 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเมืองไผ่ 
ประชากร : 14 หมู่บ้าน ใน ต.ล�าไทรโยง จ�านวน 1,207 ครัวเรือน 5,437 คน 

ผู้ประสานงาน : นายประเทือง มากชุมแสง (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ)  
โทร. 08 9580 3940 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

• จดัทำากองทนุเพือ่ป่าโดยปันรายได้จากการเกบ็หาอาหาร 
จากป่าเพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังป่า

• การพัฒนาแหล่งนำ้า ทั้งการขุดคูนำ้ารอบป่า 15 กิโลเมตร  
ทำาแหล่งเกบ็นำา้ 16 บ่อในป่าเพือ่เป็นแหล่งขยายพนัธุสั์ตว์

สังคมและชุมชน

• มีกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่โดยสนับสนุนให้เรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เช่ือมโยงกับการบริหาร
จัดการทรัพยากร เพื่อนำาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด 

• ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชุมชนดอนโจรครอบคลุม
ทั้งตำาบล รวม 14 หมู่บ้าน

ป่ าดอนโจรเป็นผืนป่าที่ชาวบ้าน 5 ชุมชนร่วมกันดูแลรักษา 
โดยมีกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจรเป็นองค์กร 

ในการเคลือ่นงาน มปีระสบการณ์ทีผ่่านสมัปทานหลายครัง้แต่ชมุชน 
รอบป่าสามารถร่วมกนัฟ้ืนฟดู้วยความเข้าใจประเภทของป่าเตง็รงั 
และเข้าใจถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์ป่า ใช้ความรู้พื้นบ้านในการจัดการ 
ป่าเต็งรัง และการรักษาถิ่นที่อยู่ของสัตว์ (Habitat) เพื่อฟื้นระบบ 
นิเวศป่า โดยปลูกต้นไม้ที่ไม่เน้นการปลูกเต็มพื้นที่แต่ให้มีช่องว่าง 
ตามสภาพของธรรมชาติ ในบริเวณที่โล่งเป็นดินทรายเรียกว่า  
ป่าขี้ตุ่น (1 ใน 12 สถานีเรียนรู้ในป่า) เป็นบริเวณที่มีต้นขี้ตุ่นก ็
กลายเป็น “ลานชมุนมุกระต่าย” ลานขีตุ้น่จึงเป็นเสมอืนแหล่งก�าเนดิ 
ชีวิตใหม่ การดูแลป้องกันไฟป่าก็ท�าโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
โดยการ “ชงิเผา” ก่อนถงึฤดไูฟป่า การดแูลอย่างเข้าใจระบบนเิวศป่า 
ท�าให้เกิดอาหารท่ีหลากหลาย การขุดสระน�้าสร้างฝายเป็นการ 
สร้างวงจรชีวิตสัตว์ป่าและแหล่งอาหารของคนขุดแนวคลอง 
รอบป่าเพือ่ก�าหนดแนวเขตป่าทีช่ดัเจน สร้างสถานเีรยีนรูใ้นป่าทีม่ ี
ชีวิตชีวา เชื่อมโยงพืช สัตว์ และวิถีพื้นบ้าน ร่วมกับเทศบาล  
ต.ล�าไทรโยงท�ากจิกรรม “อาชาบ�าบดั” ส�าหรบัเดก็พเิศษ โดยการ 
ขี่ม้ารอบป่าดอนโจร และหนุนเสริมกลุ่มเยาวชนในการศึกษาต่อ 
เพื่อน�าความรู้มารับใช้ชุมชน ทั้งด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อ 
แตกยอดความรู้เรื่องสมุนไพร ด้านวนศาสตร์เพื่อการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ป่าชุมชนดอนโจรจึงเป็น 
แบบอย่างของการบริหารจัดการป่าท่ีเข้าใจระบบนิเวศ และเปิดใจ 
ให้ภาคีภายนอกเข้ามาช่วยหนุนเสริมเพื่อเติมความเข้มแข็ง

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร

ชุมทางคนดีที่ “ดอนโจร” 

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2553

ระบบนิเวศ

• ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ตามแบบป่าเต็งรัง มีช่องว่าง
ในป่าเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ตามถิ่นที่อยู่

• มีดัชนีบ่งบอกการเพิ่มของสัตว์ป่า คือห่วงโซ่การล่า เช่น 
กระต่าย หมาจิ้งจอก

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• สำารวจและจัดทำาข้อมูลสัตว์ป่าและพืช

• สนับสนุนให้เกิดกลุ ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  
เพื่อสืบทอดงาน

• สร้างสถานีเรียนรู้ 12 สถานี



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว390

สิปปนนท์ฯ

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2553

ระบบนิเวศ

• ขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าบุ่ง-ทามจากเดิม 650 ไร่ เพิ่มอีก 
1,350 ไร่ รวมเป็น 2,000 ไร่

• ป่าชุมชนโนนยาง พื้นที่รวม 227 ไร่

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• จดัทำาเขตอนรุกัษ์พันธุป์ลา จากเดิมพ้ืนที ่1 ไร่ เพ่ิมเป็น 6 ไร่

• ทำาวิจัยเพื่อฟื ้นเศรษฐกิจพื้นบ้าน และทำาให้เกิดการ  
“แปลงคนเลี้ยงควาย ควายเลี้ยงคน ต.ดอนแรด” จำานวน 

ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยางเพื่อแผ่นดินแม่  
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่อนุรักษ์แบ่งเป็น 3 แปลง รวม 2,277 ไร่ ได้แก่  
ป่าชุมชนโนนยาง พื้นที่รวม 227 ไร่ ในจ�านวนนี้ 185 ไร่ (ขึ้นทะเบียน 
ป่าชุมชนในนามป่าชุมชนบ้านบึง และพื้นที่วัดป่าธรรมนิเทศก์ 42 ไร่  

ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน) ป่าบุ่ง - ป่าทาม จ�านวน 2,000 ไร่ และป่าโนนเขมร  
(ป่าเต็งรัง) พื้นที่ 50 ไร่ 

ประชากร : 8 หมู่บ้าน จ�านวนรวม 1,216 ครัวเรือน 4,749 คน  
(บ้านบึง - หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 9, บ้านดอนแรด - หมู่ท่ี 2, บ้านหาญฮี - หมู่ท่ี 3, 

12 และ 16, บ้านหนองตอ - หมู่ที่ 8 และบ้านยาง - หมู่ที่ 13) 
ผู้ประสานงาน : นายบุญมี โสภังค์ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ)  

โทร. 08 9578 4934 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

ป่ าโนนยางเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน 8 หมูบ้่าน  
พื้นที่ป่าโนนยางเป็นระบบนิเวศชุ่มน�้า มีทั้งป่า หย่อมต้นไม้  

นาข้าว บุง่ กุด เป็นภมูปิระเทศแบบ “บุง่-ทาม” จงึมคีวามหลากหลาย 
ของพืชอาหารและปลา กว่าสิบปีที่ชุมชน 1,200 ครอบครัวรอบ 
ป่าโนนยางได้รบัผลกระทบน�า้ท่วมจากการสร้างเขือ่นราษไีศล ทีก่าร 
ชดเชยของภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงร่วมกันสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่อิงกับงานวิจัย เก็บข้อมูลการเปิด - ปิดน�้าในเขื่อน 
เป็นการใช้ความรู้ที่บ่มเพาะให้เกิด “ปัญญา” ใช้ข้อมูลที่อธิบายจน 
ส่งผลให้รัฐปรับนโยบายการเปิด - ปิดประตูเขื่อน กลายเป็นชุมชน 
ที่มีองค์ความรู้ในการจัดการป่าบก ป่าบุ่ง ป่าทาม และวังปลา 
มนีวัตกรรมในการจดัการทีด่นิ เช่น การรกัษาโคกให้เป็นแหล่งหญ้า 
ส�าหรับเลี้ยงสัตว์ โดยมีพื้นที่หมุนเวียนใช้ประโยชน์ 7 พื้นที่ตาม
ระดับน�้าขึ้นลง ท�าให้มีหญ้าเพียงพอเลี้ยงสัตว์ เม่ือน�้าท่วมตาม 
ฤดูกาลในป่าทาม เป็นโอกาสท่ีปลาได้กินผลไม้จากก่ิงไม้ ได้กิน 
ดินเอียด (ดินเกลือ) รวมท้ังชุมชนพึ่งพาดินต้มเกลือจากแหล่งนี้  
ชุมชนยกระดับความรู้เร่ืองนิเวศวิทยาในลุ่มน�้ามูล ท่ีสามารถใช ้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในลุ ่มน�้า และใช้งานวิจัยเป็น 
ตัวกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้ตื่นตัว ก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย”  
เพื่อให้เยาวชนรอบป่าโนนยางเข้าใจเรื่องป่า เรียนรู้การอยู่กับป่า  
เพื่อการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรในบ้านเกิด
 คุณค่าดังกล่าวท�าให้ชุมชนรอบผืนป่าโนนยางได้รับ 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2553

100 ไร่ และการอนุรักษ์มันแซงในรูปของ “แปลงมันแซง 
แหล่งเรียนรู้” พื้นที่ประมาณ 100 ไร่

• ดำาเนินงานและสร้างหลักสูตรโรงเรียนเตรียมนายฮ้อย  
ที่เรียกว่า “วิถีคนทาม” มีผู้ผ่านการเรียนปีละกว่า 100 คน 
ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา (2551 - 2560) มีผู้ผ่านการเรียน
จำานวน 950 คน

สังคมและชุมชน

• การขยายพื้นที่ป่าโนนเขมร จำานวน 50 ไร่ ทำาให้เกิด 
เครือข่ายอนุรักษ์จากเดิม 3 หมู่บ้าน เพิ่มอีก 5 หมู่บ้าน 
รวมเป็น 8 หมู่บ้าน

ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยางเพื่อแผ่นดินแม่

ต้นแบบการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า 
ในระบบนิเวศลุ่มน�้ามูล

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1
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• จัดทำาฟาร์มทะเลหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า (ล้อมหมำา) 
พ้ืนที่ 320 ไร่ ส่งผลให้การออกเรือหาสัตว์นำ้าที่หน้าหมำา  
ประหยัดนำ้ามัน และจูงใจให้ชาวบ้านที่เคยออกไปรับจ้าง
ข้างนอก กลับมาทำาอาชีพประมง

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• พฒันากองทนุต่าง  ๆ ในหมู่บ้านให้มีความเข้มแขง็ ทกุกลุม่ 
มีเงินปันผลเข้าสู่ระบบสวัสดิการชุมชน เพื่อนำาไปใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์และกิจกรรมการอนุรักษ์

• จัดตั้งสถาบันการเงินบ้านโคกเมืองร่วมกับธนาคาร
ออมสิน สาขาควนเนียง มีเงินหมุนเวียน 6 ล้านบาท

• จดัเวทปีระชมุเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของผูค้นหลากหลายวยั  
และภาคีภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• สร้างกลุ ่มอาชีพเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น  
การเลี้ยงตัวชันโรง

สังคมและชุมชน

• ขยายการทำางานเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการ 
สร้างป่าชายทะเล และการทำาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า  
ไปยงัชมุชนในเครอืข่ายลุม่นำา้ทะเลสาบสงขลาอกี 7 หมู่บ้าน

• ประสานความร่วมมือกับภาคีภาครัฐและภาควิชาการ  
ในการทำากิจกรรมร่วมกัน

• อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น วัฒนธรรมอาหารร้อยอย่าง ช่วย
ลดปัญหากล่องโฟม/ถุงพลาสติก สืบสานรสชาติอาหาร
พื้นบ้าน

บ้ านโคกเมอืงเป็นชมุชนรมิทะเลสาบสงขลา เป็นชมุชนต้นแบบ 
ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ใช้ “ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ” 

สร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จนเกิด 
ป่าชายทะเลจากทีไ่ม่เคยมมีาก่อนกว่าร้อยไร่ โดยอาศยัภมูปัิญญา 
พื้นบ้านกับการทดลองท�าด้วยตนเอง เป็นจุดที่ท�าให้ชุมชนม ี
ความมั่นใจ ก้าวไปสู่การท�างานเรื่องอื่น ๆ อย่างมีพลัง ต่อยอด 
ด้วยการท�าเขต “ฟารม์ทะเล” หรือเขตอนรุักษ์พนัธุ์ปลาความยาว  
1 กิโลเมตรจากชายฝ่ัง ขยายแนวคดิการฟ้ืนฟชูายฝ่ังและสร้างป่า 
ชายทะเลออกไปยงัหมูบ้่านข้างเคยีง เป็นแบบอย่างของการท�างาน 
ทีเ่ริม่ต้นด้วยระบบคดิและสร้างยทุธศาสตร์ในการเคลือ่นงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม และถอดบทเรียนการท�างานมาใช้ในการยกระดับ 
เศรษฐกิจชมุชน สร้างกองทนุออมทรพัย์ทีม่คีวามมัน่คงถงึ 15 กลุม่ 
จดุเด่นทีเ่ป็นโมเดลคอื การท�างานอย่างมส่ีวนร่วมของคนหลายวยั  
โดยใช้เวทีประชุมหมู่บ้านเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทชุมชน เน้นการพึ่งตนเองด้วยทุนภูมิปัญญา  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเงินจากกองทุนของชุมชน ก่อน 
ที่จะพึ่งพาภายนอก มีเป้าหมายขยับจากหมู่บ้าน “อยู่ดี กินดี”  
ก้าวไปสู่ชุมชน “ม่ังมี ศรีสุข” ท�าให้ชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับ  
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี 2554

ชุมชนบ้านโคกเมือง

ยุทธศาสตร์การก้าวสู่
หมู่บ้าน “มั่งมี ศรีสุข”

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2554

ระบบนิเวศ

• ขยาย “ป่าชายเล” จาก 96 ไร่ เป็น 106 ไร่ มีต้นไม้ที่สร้าง
ความหลากหลายทั้งลำาพู - ไม้เบิกนำา โกงกาง จาก ฝาด 
ตะบูน

ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
พื้นที่ด�าเนินงาน : ป่าชายทะเล 106 ไร่  

และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้�าจ�านวน 320 ไร่ 
ประชากร : 147 ครัวเรือน จ�านวน 565 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอุดม ฮิ่นเซ่ง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12) 
 โทร. 08 1093 4714 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561
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ชุ มชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เป็นหมู่บ้านชายแดนใน  
จ.นราธิวาส หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สู ้รบและฐานของ 

แกนน�าพรรคคอมมวินสิต์มลายา หลงัการท�า “สญัญาสนัตภิาพ”  
ระหว่างประเทศไทย - มาเลเซียในปี 2532 ชุมชนใช้ประสบการณ ์
ที่เคยเป็น “สหายเก่า” มาวางกฎระเบียบ ที่มีทั้งข้อห้าม บทลงโทษ  
การผ่อนปรน หน้าที ่และสทิธทิีจ่�าเป็น แบ่งหน้าทีก่ารท�างานเป็นกลุม่ 
ทั้งผู ้ใหญ่และเยาวชน เพื่อท�าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน  
เกิดระบบที่ล้อกับวินัยทหาร การสร้างกติกาของตนเองท�าให้ 
ชาวบ้านเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างเท่าเทยีม และมี 
จติส�านกึเรือ่งการอนรุกัษ์ ไม่มกีารขยายพืน้ทีท่�ากนิเข้าไปในเขตป่า 
ใช้ภมูปัิญญาในการจดัการทีด่นิ เน้นการปลกู “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง” เกิดสวนสมรมใหม่รอบ ๆ บ้าน เป็นแบบอย่างของการใช้
ต้นทุน 5 ด้านในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

จากหมู่บ้านนักรบ  
สู่ต้นแบบนักอนุรักษ์แห่งนิคมสุคิริน

ความเข้มแข็ง คือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ 
ทุนทางสังคม และทุนทางการเงิน มีกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ให ้
มารบัช่วงงาน ทัง้การฝึกทกัษะเป็นเกษตรกรนกัอนรุกัษ์ และเรยีนรู ้
ประวัติศาสตร์ชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ชมุชน
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เป็นแบบอย่างการใช้ต้นทุนทางสังคม 
ผสมกับการเรียนรู้จากภายนอก ใช้โอกาสของสันติภาพในการ
สร้างคุณภาพชีวิต ภาครัฐให้ความไว้วางใจโดยให้มีส่วนร่วม 
ในการดูแลป่าผืนใหญ่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮาลา-บาลา และ
นิคมสร้างตนเองสุคิริน รวมทั้งป่าชุมชน พื้นที่รวมกว่า 16,000 ไร่ 
จากหมู่บ้านนักรบพลิกฟื้นเป็นหมู่บ้านนักพัฒนา ท�าให้ชุมชน 
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภท
ชุมชน ในปี 2554

    ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท สิ ป ป น น ท์ ฯ  ปี  2 5 6 0 - 2 5 6 1สิปปนนท์ฯ
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ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

พื้นที่ด�าเนินงาน : พื้นที่ 16,900 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ป่าที่ชุมชน 
ดูแลร่วมกับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส จ�านวน 16,804 ไร่  

และป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ 4,700 ไร ่
ประชากร : 150 ครัวเรือน จ�านวน 520 คน 

ผู้ประสานงาน : นายอภิสิทธิ์ บินซา (รองประธานกรรมการป่าชุมชน) 
โทร. 08 7967 3076 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2560 - 2561

ความก้าวหน้าหลังจากได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2551

ระบบนิเวศ

• ป่ามีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ 

• เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จากเดิม 96 ไร่ เป็น 4,700 ไร่ และ
ร่วมกับภาครัฐในการดูแลป่าในเขตอนุรักษ์

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

• เช่ือมโยงงานอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/
นิเวศไว้ด้วยกัน มีเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สร้าง
ประสบการณ์ที่มีความน่าสนใจสำาหรับนักท่องเที่ยว 
ยุคโซเชียลมีเดีย

• ปลูกพืชหลากหลาย ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ผล ทำาให้รอบ ๆ 
บ้านเกิดเป็นสวนสมรมใหม่ 

สังคมและชุมชน

• ขยายเครือข่ายในการจัดการป่าชุมชนไป 10 หมู่บ้าน 
ใน 3 ตำาบลของ อ.สุคิริน

• มีกระบวนการสร้างผู ้นำารุ ่นที่สองเพื่อรับช่วงงาน เป็น 
กลุ ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ 
ให้สังคมภายนอกเข้าใจสถานการณ์ของหมู่บ้านใน 
ชายแดนภาคใต้





เครือข่าย 

ลูกโลกสีเขียว



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว396

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเดินเข้า สู่ทศวรรษที่สอง 
โดยการตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียวเป็นกลไกรองรับภารกิจท่ี 
เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการยกย่องและให้กำาลังใจผลงานอนุรักษ์ 
ซึง่เปน็ภารกจิหลกัในชว่งทศวรรษแรก ตลอดชว่งสบิปหีลงัมานี ้
จึงมกิีจกรรมหลากหลายทีม่เีปา้หมายเพ่ือเสรมิพลงัเครือขา่ย 
ลูกโลกสีเขียว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต่าง  ๆ  ที่คณะกรรมการรางวัล 
ลูกโลกสีเขียวได้ลงไปเยี่ยมเยือน มีทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล 
และผลงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพ

งานหนุนเสริมพลังเครือข่ายฯ เป็นการขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการสถาบันฯ โดยเฉพาะคณะกรรมการภาค 5 ภาค2 
ท่ีใกล้ชิดพื้นที่ โดยสร้างเครื่องมือในการท�างานเพื่อเสริมพลัง 
ในรปูของ “เวทเีครอืข่ายลกูโลกสเีขยีว” ทีจ่ดัขึน้ทกุปีในทกุภาค  
หยบิยกสถานการณ์ทีเ่ป็นประเดน็ความสนใจมาร่วมแลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ กิจกรรม “เพื่อนลูกโลกสีเขียว” เป็นงานหนุนเสริม 
ให้ค�าแนะน�าแก่ชุมชนที่เริ่มอ่อนล้าให้มีพลังกลับมาท�างานต่อ 
และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ท�าร ่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน 
ภัยพิบัติ การฟื ้นระบบวนเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากพืช 
เชิงเด่ียว รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ ่มเยาวชนลูกโลก 
สีเขียว

เมือ่เราพดูถงึการเสรมิพลงัเครอืข่าย จงึควรเข้าใจร่วมกนั 
ว่า “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” หมายถึง หน่วยทางสังคมหรือ
หน่วยชุมชนในลักษณะ Area-based คือการร่วมกันแก้ไข
หรือจัดการปัญหาใน “พื้นที่” ที่ประกอบด้วยความร่วมมือ 
ของหลายภาคส่วน ดังนั้นเมื่อเรามองเรื่องหน่วยชุมชน จึง 
ไม่ได้มองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่งที่สุดในหมู่บ้าน แต่มองว่า 
ชุมชนจะมีความสามารถในการท�างานอย่างไร เช่นเดียวกัน  
ในการมองภูมิสังคมของหน่วยชุมชน ต้องมองที่ฐานทรัพยากร 
ดิน น�้า ป่า การเกษตร อาหาร การตั้งบ้านเรือน

“เครอืข่ายลกูโลกสเีขยีว” เป็นเครอืข่ายทีส่ร้างขึน้หลวม ๆ 
มีปฏิสัมพันธ์แนวระนาบที่ดี ผู้ร่วมเครือข่ายมีทั้งที่อยู่ในพื้นที ่
เดียวกัน อยู่ต่างพื้นที่ บ้างอยู่ในสถานะคล้ายกัน ที่แตกต่างกัน 

“ถอดรหัส”  
การสร้างเครือข่ายสังคมสีเขียว
ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ1

ก็มาก ไม่เฉพาะภูมิประเทศ แต่ยังหมายถึงวัฒนธรรม 
ชาติพันธุ ์ ทว่าล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ ่งมั่นท�างาน 
เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นต่อไป

ในพื้นที่หนึ่ง ๆ เครือข่ายลูกโลกสีเขียวมีลักษณะเป็น  
“หน่วยทางสังคม” หมายถึงมีการรวมกลุ่มของผู้คนทางสังคม 
ซ่ึงประกอบด้วยสองเร่ืองหลักคือ หนึ่ง แบบแผนการปฏิบัติ 
ที่มีต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เรียกว่าวิถีวัฒนธรรม ซึ่ง 
แตกต่างกนัไปตามฐานทรพัยากรในแต่ละพืน้ที ่และสอง ความรู้ 
และภูมิปัญญา เป็นวิถีปฏิบัติที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญ รางวัลลูกโลกสีเขียวหลายผลงานยืนยันให้เห็นชัดว่า 
ความรู้ท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านเป็นความรู้ที่พิสูจน์ทราบได้ 
ในทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสองเรื่องหลักที่เป็น “ทุนทาง
สังคม” ของชุมชนที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันจากผลกระทบที่
เกิดจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เข้ามากระท�าในพื้นที่ชุมชน
และโครงการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม อาทิ ประชากรเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ เป็นต้น 

ผลกระทบจากการพัฒนาทั้งสองแบบท�าให้เราเห็น
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรุกล�้าสิทธิใน 
ทีอ่ยูท่ีท่�ากนิ มลภาวะทางอากาศ น�า้ การคกุคามพืน้ทีแ่หล่งน�า้ 
อาหาร และบั่นทอนศรัทธาความเชื่อดั้งเดิม ปัญหาเหล่านี ้
ท�าให้ปฏิสัมพันธ์หรือทัศนคติที่มีต่อการพัฒนา รวมทั้งกลไก 
ของรัฐในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นไปในทางไม่สู้ดี

สังเกตได้ว่ารางวัลลูกโลกสีเขียวในยุคแรก ๆ เป็นเรื่อง
ของการลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือพิทักษ์สิทธ์ิ เพ่ือปกป้องฐานทรัพยากร  
น�าไปสู่การรวมกลุ่มทางสังคมที่มีลักษณะกลุ่มเฉพาะกิจ  
การรวมกลุ่มท�าให้เกิดกฎกติกา สร้างผู้น�าที่มีบทบาทโดดเด่น 
เกิดการระดมทรัพยากรเพ่ือการท�างาน คนเล็ก ๆ ที่ร่วมกัน 
รับมือสถานการณ์ ท�าให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคม

โครงการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเกษตรเชิงเดี่ยว 
น�ามาสู ่ปัญหาด้านต้นทุน การใช้สารเคมี ราคาผลผลิตที่
ผันผวน และวิธีปฏิบัติต่อฐานทรัพยากรดิน น�้า นี่ก็เป็นที่มา
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1 ผศ. ดร.กิตชิยั รตันะ อาจารย์ประจ�าภาควชิาอนรุกัษวทิยา คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และกรรมการภาครางวลัลกูโลกสเีขยีว ภาคกลาง - ตะวนัตก
2 ในการท�างานของสถาบันลูกโลกสีเขียว แบ่งพื้นที่เป็น 5 ภาค ตามระบบลุ่มน�้า ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง - ตะวันออก ภาคกลาง - ตะวันตก ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และภาคใต้ 

อีกว่า เพราะเหตุใดในยุคต่อมา รางวัลลูกโลกสีเขียวแทบ 
ทุกผลงานจึงมีเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะชุมชนตระหนักว่า 
การผลิตอาหารปลอดภัยช ่วยลดการสูญเสียด ้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น และ 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

แต่ละปีคนท�างานไม่ได้หยุดพัฒนา เราจึงพบว่า แต่ละ
พื้นที่มีการเชื่อมโยงฐานความรู้ให้เป็นระบบมากข้ึน ในยุคหลัง
ของทศวรรษที่สอง หลายผลงานท�างานในเชิงภูมิสังคม ไม่ได้
ท�างานอนุรักษ์เพียงหย่อมเหมือนอย่างเคย แต่มองเป็นลุ่มน�้า
ขนาดเล็ก มองเป็นเครือข่าย มองเป็นภูมิทัศน์ (Landscape) 
ท�าให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นต้นแบบในการขยายผล เรียกว่าเป็น 
“พื้นที่ในการปฏิบัติการจริง” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
ชุมชนด้วยกันเอง

เรายังพบว่า หลายพ้ืนที่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ด้วยการใช้งานวจิยัท้องถิน่ เกดิชดุความรูต่้าง ๆ นานาทีน่�ามาสู ่
การแก้ปัญหา และใช้พลังที่เกิดขึ้นไปต่อยอดในการท�างาน 
ด้านอื่น ๆ ในการหนุนเสริมเครือข่ายฯ คณะกรรมการภาค 
ทุกภาคก็ใช้เครื่องมือนี้ในการท�างาน แต่เป็นงานวิจัยเพ่ือ 
มุ่งเสริมศักยภาพ 

แต่ละปีที่ลงพ้ืนที่ค ้นหาผลงาน เราพบว่ามีชุมชน 
นักปฏิบัติที่สร้างนวัตกรรมหรือชุดแบบแผนการปฏิบัติที่ดี  
(Good Practice) หรือที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ�านวนมาก  
ชุดความรู ้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านบริหารจัดการ  
ด้านความมั่นคงทางอาหารและการพึง่พาตนเอง เช่น สมุนไพร  
อาหาร การเกษตร การจัดการน�้า การท่องเท่ียว การสร้าง 
กลุ่มอาชีพที่เชื่อมโยงกับป่า เรื่องภัยพิบัติ รวมถึงการพัฒนา 
องค์กรชุมชน

ชุดความรู ้ต ่าง ๆ ที่เกิดจากเครือข่ายลูกโลกสีเขียว  
ส่งแรงกระเพื่อมทางสังคมที่เห็นได้ชัด 7 ประเด็นคือ

1. การสร้างองค์กร หมายถงึ การรวมกลุม่ทางสงัคมของ
องค์กรชมุชนทีม่ทีัง้ชมุชน ท้องถิน่ ท้องที ่หน่วยงานรฐัที่
เกีย่วข้อง เพ่ือร่วมกนัดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม เป็นความร่วมมอืในระดับต่าง  ๆ ทีท่�าให้เกดิ
การยกระดบักฎกตกิาในการบรหิารจดัการทีส่่งผลกระทบ 
เชิงบวกเป็นวงกว้าง

2. การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ เกดิรูปแบบการฟ้ืนฟฐูานทรพัยากร 
ที่ปฏิบัติต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรม เช่น การท�า 
ป่าชุมชน การท�าแนวกันไฟ การท�าฝายชะลอน�้า  
การบวชป่า สืบชะตาแม่น�้า การรักษาพันธุกรรมพืช 
ท้องถิ่น เป็นต้น

3. การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม  
การมีส่วนร่วมช่วยยกระดบัการท�างาน และท�าให้เกดิการ 
น�าความรู้ใหม ่ ๆ เข้ามาผสมผสานกับความรู้ในท้องถิ่น 

4. การสร้างเศรษฐกิจ การรักษาฐานทรัพยากรเป็นการ 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร หรือผลต่อเศรษฐกิจ 
ฐานชวีภาพ แทบทกุผลงานรกัษาป่าเพือ่ปากท้อง เป็นเรือ่ง  
“นิเวศบริการ” ในรูปของการเก็บหาเห็ด หน่อไม้ แมลง 
ทีเ่ป็นของกนิจากธรรมชาต ิการท่องเทีย่วเชงินเิวศ เป็นต้น

5. การรบัมอืกบัภยัพบิตัหิรอืความเสีย่ง พบมากในพืน้ที่
ภาคใต้และภาคเหนอื มติด้ิานความเสีย่งและภยัพบิตันิี้
จงึเกีย่วข้องกบัการเฝ้าระวงั การปรบัตวัเพือ่อยูร่่วม (และ
อยู่รอด) กับความเส่ียง การสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ หรือการเผชิญกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และก�าลัง
จะตามมา

6. วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม 
พ้ืนบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านผู้รู้ในท้องถ่ินต่าง ๆ  กลุ่มสตรี 
ผู ้คนเหล่านี้มีบทบาทสูงในการด�ารงอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

7. การสืบทอดของเครือข่ายเยาวชน รวมถึงเร่ืองการ
สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ ๆ กระบวนการสร้างคน
แถวที่สอง การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในรูปแบบ 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) หรือ “บรม” (บ้าน โรงเรียน 
มัสยิด) การสร้างพลังให้กับเยาวชนที่อยู ่นอกระบบ
โรงเรียน เป็นต้น
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เครือข่ายลูกโลกสีเขียวเกิดจากการจัดการความรู้ของสถาบันฯ โดยการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ที่คณะกรรมการภาคน�าไป 
ประยุกต์ใช้ จนกลายเป็นยุทธศาสตร์การท�างานแต่ละปี จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้าจะดูกระบวนการคิดของคนท�างานที่อยู่เบื้องหลัง 
ก็สามารถดูได้จากแรงกระเพื่อมที่ส่งถึงสังคม ซึ่งยกระดับจากเครือข่ายลูกโลกสีเขียวเป็นการสร้าง “เครือข่ายสังคมสีเขียว”

พลังเหล่านั้นสะท้อนถึงปรัชญาการท�างาน แทนค�าอธิบายว่า สถาบันลูกโลกสีเขียวมีความมุ่งมั่นเพียงใดต่อ
สังคมไทย

การท�างานของ
เครือข่าย
ลูกโลกสีเขียว

การสื่อสาร
กับสังคม

การสร้าง
พื้นที่ต้นแบบ

ที่เป็นเลิศ

บทบาทของ
ทุนมนุษย์
ในชุมชน

ภูมิศาสตร์
พื้นที่

วิถี
วัฒนธรรม

รูปแบบ
การใช้

ทรัพยากร
กฎกติกา

ในการจัดการ

การสืบทอด
รักษา

ต่อยอด

การเข้าถึง
การใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน

การพัฒนา
ศักยภาพ

และการสร้าง
เครือข่าย

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

กระบวนการ
จัดการ

ของชุมชน

นโยบายการพัฒนา

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

การส
รุป

บทเรีย
น

ความ
ก้าวห

น้า

ทางเท
คโนโลยี

อง
ค์ค

วา
มร

ู้ 
กา

รศ
ึกษ

า 
นว

ัตก
รร

ม การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ

ลูกโลกสีเขียว
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ทศวรรษที่สาม
 การมองผ่านสถานการณ์และการทำางานที่ผ่านมาในแต่ละภาค จะช่วยให้เราเห็นยุทธศาสตร์การทำางานเสริมพลัง 
เครือข่ายฯ ในทศวรรษที่สาม

ภาคเหนือ

สถานการณ์ : 
·	 ภาคเหนือมีระบบนิเวศที่หลากหลาย 

ทั้งป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง  

ป่าเบญจพรรณ และมีความพิเศษ

เรื่องพื้นที่ลุ่มน�้า รวมทั้งเป็นพื้นที่

เกี่ยวข้องกับลุ่มน�้านานาชาติ  

(แม่น�้าโขงและแม่น�้าสาละวนิ)  

ความหลากหลายของธรรมชาตผิกูโยง 

กับชาติพันธุ์ไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม

·	 ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์

ป่าต้นน�้าถูกบุกรุกโดยการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 

·	 ตั้งแต่ปี 2539 เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในแม่น�้าสากล  

โดยเฉพาะแม่น�้าโขง พันธุ์ปลา 

ลดลงเหลือไม่กี่ชนิด หลายชนิด 

อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ส่วนแม่น�้า

สาละวินก�าลังมีโครงการใหญ่  

17 โครงการทีจ่ะส่งผลกระทบตามมา

·	 พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่รุกเข้ามา

บริเวณพื้นที่ริมแม่น�้าโขงคือ  

กล้วยหอมจากจีน ซึ่งเป็นเกษตรกร 

ระดับอุตสาหกรรมที่เข้ามาในพื้นที่  

จ.เชียงราย โดยอาศัยที ่

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เข้ามา 

ด�าเนินการผ่านตัวแทน (Nominee)

การหนุนเสริมของกรรมการภาค
·	 ในส่วนของภาครัฐ มองเห็นความพยายามในการแก้ปัญหา เช่น กระบวนการทวงคืนผืนป่า

ของภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาในระยะยาว และไม่ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้  

รวมทั้งการประกาศพื้นที่เป็นเขตสงวนของรัฐ ยิ่งท�าให้ปัญหาเพิ่มขึ้น  

และขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

·	 ในส่วนภาคประชาชน มีการท�างาน 3 กลุ่มตั้งแต่ในอดีตจนถึงทุกวันนี้ และกรรมการภาค 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่

(1) การเคลื่อนไหว พ.ร.บ.ป่าชุมชน ตั้งแต่ปี 2538

(2) การจัดการเรื่องสิทธิในที่ท�ากินโดยใช้ต้นแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

ผลกัดนัให้เกดิ “โฉนดชุมชน” ในความหมายของการด�ารงสิทธิที่ดิน 

ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนมือจากคนภายนอก

(3) การจัดการน�้าและลุ่มน�้า ซึ่งเครือข่ายลูกโลกสีเขียวมีต้นแบบหลายแห่ง ทั้งการท�างาน 

เชิงลุ่มน�้า การสร้างเครือข่ายลุ่มน�้า จ.น่าน เป็นแบบอย่างที่ดี การท�าเขตอนุรักษ ์

พันธุ์สัตว์น�้าในหลายพื้นที่

·	 การท�างานของภาคในระยะยาวจึงไม่ใช่มองแค่ปัญหาเรื่องกฎหมาย หรือมองแค ่

การจัดการของภาคประชาชน แต่ต้องส่งเสริม

(1) ให้เกิด “การจัดการร่วม” ระหว่างรัฐกับประชาชน หากไม่มีกฎหมายรองรับ ก็สนับสนุน

ให้เกิด “ข้อตกลงร่วม” ของสองฝ่ายเพื่อสามารถท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

(2) ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ป่าภายใต้จารีตประเพณีของชุมชน

(3) การจัดการลุ่มน�้า ต้องไม่มองแค่เรื่องลุ่มน�้าหลัก แต่ให้ความส�าคัญแก่ลุ่มน�้าสาขาด้วย 

และต้องมองในระบบภูมิทัศน์ ทั้งดิน น�้า ป่า รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในภาคเหนือ 

มีพื้นที่ชุ่มน�้าไม่น้อย และเป็นหัวใจส�าคัญหนึ่งในการฟื้นความอุดมสมบูรณ์

ภาคกลาง - ตะวันออก

สถานการณ์ : 
·	 บริบทความเป็นชุมชนเมืองมีจ�านวน

มากขึ้น 

การหนุนเสริมของกรรมการภาค
·	 ได้รับความรู้จากการอบรมเรื่องการประเมินภูมิทัศน์ (ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์, ที่ปรึกษาอาวุโส 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า) ที่ช่วยให้กรรมการภาคสามารถสื่อสารให้เครือข่ายฯ  

เข้าใจเรื่องการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ “ลด” ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ  

“ฟื้น” ในสิ่งที่ขาด โดยมีพื้นที่กรณีศึกษาทั้งชุมชนชนบทและชุมชนในเขตเมือง
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·	 รูปแบบของปัญหามักเกิดจาก 

ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

โดยเฉพาะการรุกคืบของ

อุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจากการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่อง 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

·	 ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

ผลกระทบการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

·	 จากผลงาน “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 18 “สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี”  

มองเห็นแนวโน้มการท�างานเชิง “เครือข่ายสังคมสีเขียว” ซึ่งไม่เน้นการสร้างป่าผืนใหญ่ 

เพราะไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนในเมือง แต่ผลักดันให้เกิดการปลูกต้นไม้ด้วย “รากแก้ว” 

เพื่อให้มีต้นไม้ใหญ่ช่วยยึดดิน ดูดซับความชุ่มชื้นแก่ดิน สามารถสร้างเครือข่ายข้ามพื้นที่ 

ท�างานตามความถนัดของสมาชิกเครือข่าย เน้นการสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคม  

เป็นกรณีศึกษาที่ควรต่อยอด

·	 กรรมการภาคประมวลผลและวางแนวทางการท�างานที่เป็นยุทธศาสตร์ 2 เรื่องคือ

1) ใช้ “ประเด็นร่วม” ที่เกี่ยวข้องกันเป็นตัวเคลื่อนงาน ไม่เน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสามารถรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ โดยสร้างเครื่องมือ 

การท�างาน เช่น การเรียนรู้แบบ “จับคู่” พื้นที่ที่มีบริบทคล้ายกัน เพื่อเสริมพลังและ 

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน

2) การท�างานกับเยาวชน สร้าง “เครือข่ายครูและเด็กด้านสิ่งแวดล้อม” เครื่องมือใน 

การท�างาน ได้แก่ การอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ พลังงานทางเลือก ปัจจุบันมีโรงเรียน

กว่า 10 แห่งเป็นภาคีที่ช่วยกันสร้างชุดความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งขยายผล

ไปสู่การสนับสนุนการส่งผลงานประเภทความเรียงเยาวชน และเป็นการสนับสนุนให้

เยาวชนมีทักษะในการสื่อความหมาย

ภาคกลาง - ตะวันตก

สถานการณ์ : 
·	 บริบทของภาคมีทั้งป่า นา เล  

ปัญหาการบุกรุกของพืชเศรษฐกิจ  

(ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ยางพารา) 

ที่ส่งผลกระทบต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า 

การเกิดไฟป่า แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้น

ผลกระทบดินถล่มแม้ในจังหวัดที่มี

พื้นที่สูง

·	 ส่วนพื้นที่ชายฝั่งยังคงเผชิญปัญหา 

ประมงพื้นบ้านที่ออกหากินไม่คุ้ม 

การลงทุน เช่น การวางอวนปู  

ทุกวันนี้ต้องวางทิ้งไว้ 4 - 5 วัน 

ถึงค่อยไปเก็บเพราะปริมาณสัตว์น�้า

น้อยลง คุณภาพปูด้อยลง  

(ปูที่ติดวันแรกผอมลง)  

ประมงชายฝั่งยังมีข้อจ�ากัดที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการท�าประมง 

ขนาดใหญ่

·	 พื้นที่ป่าบกเผชิญปัญหาความ 

แห้งแล้งมากขึ้น 

การหนุนเสริมของกรรมการภาค
·	 ถอดความรู้เรื่องการสร้างเครื่องมือในการอนุรักษ์และการปรับตัวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

จากต้นแบบผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว เช่น การท�าถนนรอบป่าเพื่อเป็นแนวป้องกันการ

บุกรุกและป้องกันไฟ การจัดสรรพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ไร้ที่ท�ากิน เพื่อสร้างรายได้

และเป็นหน่วยเฝ้าระวังไปในตัว

·	 เรื่องความแห้งแล้ง มีการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่กรณี 

จ.กาญจนบุรี

·	 การอบรมเยาวชนให้เข้าใจคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่และความหลากหลายของพืช 

และสัตว์ โดยท�าต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ (โรงเรียนประจ�าอ�าเภอ)

·	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ของภาค มี 3 เรื่องคือ

(1) การพัฒนาระบบงานในการประเมินคุณค่าของผลงานในทุกประเภท โดยในระยะหลัง

เน้นว่าจะท�าอย่างไรให้ “เกิดพลัง” ทั้งผู้ที่ส่งผลงานและคนท�างาน (กรรมการ, ทีมงาน

สถาบัน, ชุมชน) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

(2) การเสริมพลังให้กับเครือข่าย ผ่านกระบวนการเวทีเครือข่ายฯ และกิจกรรมเพื่อนลูกโลก

สีเขียว โดยเน้นการท�างานจริงในพื้นที่ (ที่ไม่ใช่เพียงการจัดเวทีตามโอกาสไป)

(3) การสื่อสารความรู้และจิตส�านึกแก่สังคม โดยให้เกิด “ทูตสีเขียว” ผ่านการท�างานแบบ

โซนนิ่ง (จังหวัด) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ : 

(ตอนบน)
·	 การคุกคามของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือ 

อ้อย นอกเหนือจากยางพาราและ 

ปาล์มน�า้มนั อ้อยสามารถปลกูได้ทุกท่ี  

โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น�้าโขง  

อุตสาหกรรมผลิตน�้าตาลเข้าถึงอย่างครบ

วงจร ตั้งแต่พันธุ์ ปุ๋ยเคมี และการรับซื้อ 

(ตอนล่าง)
·	 การคุกคามของพืชเศรษฐกิจยังคงเป็น

ปัญหา โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน�้ามัน 

และพืชเศรษฐกิจเดิม (มันส�าปะหลัง) 

ท�าให้เกิดการรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูก 

ปัญหาการเผาซากไร่ท�าให้ไฟลามเข้าไป

ในพื้นที่ป่า

การหนุนเสริมของกรรมการภาค
·	 ใช้พื้นที่ต้นแบบเป็นกรณีศึกษาในการท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน และถอดความรู ้

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ใช้ปัญหาราคาพืชเชิงเดี่ยวที่ผันผวน ไม่ยั่งยืน 

และบริเวณที่ดินเสียเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ ท�าข้อตกลงกับท้องถิ่นเรื่องการเฝ้าระวัง

โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร น�าเคมีภัณฑ์มาเททิ้งในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณท�าเล

เลี้ยงสัตว์

·	 ใช้แนวทางจากต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งพบว่าการขุดคลองรอบพื้นที่ป่า 

ช่วยลดความเสี่ยงทั้งการบุกรุกและไฟป่า การขุดคลองยังให้ประโยชน์หลายด้าน  

ทั้งเป็นแก้มลิงรับน�้า เป็นแหล่งน�้าของสัตว์ป่าในหน้าแล้ง และเป็นการสร้างแหล่งน�้า 

เพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง ส่งผลให้เกิดการปรับรูปแบบการเพาะปลูกมาเป็นเกษตร 

ผสมผสาน

·	 การขุดคลองรอบป่าชาวบ้านท�าเองไม่ได้ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากท้องถิ่น จึงเกิด

การจัดการร่วม (Co-Management) พัฒนาไปสู่การบรรจุเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

ที่ช่วยให้เกิดการจัดสรรงบประมาณในการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

·	 การกว้านซื้อที่ดินในชุมชนจาก 

คนภายนอก

·	 ใช้แนวทาง “คนรอบป่า” คือจับมือกันแต่ละชุมชนในการสร้างเครือข่ายป่าให้ติดกัน  

เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังการบุกรุก รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องการเกิดไฟไหม้ (เพราะ 

ไม่สามารถห้ามการซื้อขายที่ดิน)

·	 การสร้างภูมิคุ้มกันให้เครือข่าย ·	 สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชน โดยสร้าง “เครือข่ายครู” ใช้โรงเรียนต้นแบบที่มี

หลักสูตรท้องถิ่นด้านสิง่แวดล้อมศกึษา ปัจจบุนัม ี7 โรงเรยีนเครอืข่ายทีเ่ป็นต้นแบบ 

ด้านหลกัสตูรการเรยีนการสอนดังกล่าว

·	 สานพลังกับชุมชนโดยใช้ครูภูมิปัญญามาร่วมจัดท�าหลักสูตรและกระบวนการ 

การเรียนการสอนโดยผลักดันให้หลักสูตรดังกล่าวมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของ 

หลักสูตรการเรียนทั้งหมด

·	 สร้างกระบวนการ “พี่เลี้ยง” โดยให้ชุมชนต้นแบบถอดบทเรียนให้พื้นที่อื่น ๆ ที่มี 

สภาพปัญหาคล้ายกัน ร่วมวิเคราะห์ในการท�าเวทีเครือข่าย เป็นการสร้างพื้นที ่

การเรียนรู้ร่วมกัน และกรรมการภาคช่วยสังเคราะห์บทเรียน

·	 ยุทธศาสตร์ของภาคอีสานทั้งบนและล่าง มี 2 เรื่องคือ 

(1) สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ส�าหรับคนรุ่นใหม่ โดยสร้างในรูปของเครือข่าย เพราะ

การท�างานที่ผ่านมาพบว่า ท�าโดดเดี่ยวไม่ได้ผล ต้องมีเพื่อน มีการแลกเปลี่ยน 

และเป็นการแลกเปลี่ยนที่เสริมพลังให้แก่กัน การสร้างเครือข่ายจะช่วยส่งเสริม 

ให้เยาวชนมีการพัฒนาเชิงบวกด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะเป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างและขยายเครือข่ายท�าความดีร่วมกัน

(2) ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการผูกโยงความสัมพันธ์ ความสามัคคี

ของชุมชน ท�าให้เกิดพลังการท�างานร่วมกัน และกระตุ้นให้ท้องถิ่นและภาครัฐ 

เห็นความส�าคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนท�างานอนุรักษ์ภายใต้วิถีวัฒนธรรม 

ของตน
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ภาคใต้

สถานการณ์ : 
·	 ใช้ประเด็นตามสถานการณ์ของภาคเป็น

ตัวตั้งในการท�าเวทีเครือข่าย ตลอดจน

แนวทางการเข้าไปหนุนเสริม ที่มาของ

ประเด็นเกิดจากการพูดคุย ส�ารวจ

·	 การท�าเวทีเครือข่ายภาคใต้ใช้แนวคิด 

“ภาคใต้หนึ่งเดียว” หมายถึง ไม่ว่าจะเป็น

พื้นที่ที่ได้รับรางวัล หรือยังไม่ได้รับรางวัล 

รวมทัง้กรรมการภาค ล้วนเป็น 

“หนึง่เดยีวกนั” จุดประสงค์ในการท�าเวที

เครือข่ายปีแรก ๆ คือ “พบปะผูกมิตร”  

ให้ทุกคนได้รู้จักกัน ได้เห็นการท�างาน 

ที่ได้ผลและปัญหาอุปสรรค 

การหนุนเสริมของกรรมการภาค
·	 ปี 2561 ประเด็นที่จะท�างานคือ การสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ที่ทรงให้ความส�าคัญเรื่องการฟื้นสภาพคลอง เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการเรื่อง 

น�้าท่วม โดยภาคใต้จะจับเรื่องการฟื้นคลองในบ้านให้มีความสวยงาม ฟื้นเรื่องต้นไม ้

ริมตลิ่งที่มีศักยภาพในการยึดดินไม่ให้พังทลาย (เคยได้รับความรู้จาก ดร.สมศักดิ์  

สุขวงศ์ เรื่องไม้ชายคลองที่ยึดดินและกินได้ รวมทั้งการท�าฝาย)

·	 ส่วนแผนระยะยาวต้องการท�า 3 ประเด็น คือ 

(1) การสร้าง SE ให้แก่ชุมชนที่มีความพร้อม เนื่องจากชุมชนหลายแห่งมีศักยภาพ 

ด้านการท่องเที่ยว แต่ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่รองรับ 

การท่องเที่ยว

(2) สร้างแอปพลิเคชันที่สร้างช่องทาง “การตลาด” แบบบูรณาการ ได้แก่ ชุมชนที่ม ี

สินค้าที่น่าสนใจ ไม่ต้องออกไปขายนอกบ้าน แต่ขายผ่านแอป นักท่องเที่ยวเข้าถึง 

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ผลงาน Best Practice เช่น บ้านหน้าถ�้า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่อง 

การป้องกันดินถล่ม 

(3) เสริมพลังความรู้แก่เยาวชนให้มีทักษะการสื่อสารออนไลน์ ช่วยท�าให้เด็กมีงานท�า 

ในเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเกิดการพัฒนาด้านสารสนเทศ

·	 ปัญหาสวนทุเรียน การค้าเสรี และระบบ 

Big Data ท�าให้ “ทุเรียน” กลายเป็น 

พชืเศรษฐกจิท่ีมกีารใช้สารเคมจี�านวนมาก 

เพื่อเร่งผลผลิต โดยเฉพาะเมื่อจีน 

ประกาศว่า “ไทยปลูกเท่าไร รับซื้อหมด” 

ท�าให้ทุเรียนมีราคาสูง ชาวบ้าน 

โค่นยางพารา เปลี่ยนไปปลูกทุเรียน และ 

มีความก้าวหน้าจนสามารถก�าหนดให้

ทุเรียนออกผลวันไหนก็ได้

·	 สวนทุเรียนมักอยู่ใกล้แหล่งน�้า ถ้าไม่มีการ

ควบคุม ต่อไปก็จะเกิดปัญหาการปนเปื้อน 

ในแหล่งน�้า

·	 สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในการท�าเกษตรแบบยั่งยืน และคุณค่าของการสร้างป่า 

ที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยใช้พื้นที่ต้นแบบผลงานในแต่ละเรื่อง ได้แก่ 

(1) การรกัษาสวนสมรมและสร้างสวนสมรม ให้เหน็ตวัอย่างของพืน้ทีท่ีร่กัษาสวนสมรม 

ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีกิน ไม่ขัดสน ไม่เสี่ยงต่อราคาผลผลิตที่

ผันผวน

(2) การปลูกพืชร่วมยาง (งานวิจัยของคณะกรรมการภาค ภาคใต้ ด�าเนินงาน 

โดย นายพงศา ชูแนม)

(3) การสร้างธนาคารต้นไม้เพื่อเป็นมรดก (นายพงศา ชูแนม)

(4) คุณค่าของป่าในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ความเข้าใจเรื่องระบบภูมิทัศน์ (การอบรม

ภูมิทัศน์ โหนด นา เล โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์) การวิจัยเรื่องการกักเก็บคาร์บอน

ในป่า (การอบรมเรื่องวัดค่าคาร์บอน โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์)

(5) การส่งเสริมเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยใช้บ้านหน้าถ�้า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบ  

อันเป็นผลจากการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยชุมชนดินถล่มบ้านหน้าถ�้า 

อ.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี” สถาบันลูกโลกสีเขียวด�าเนินงาน 

ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
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คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี:  
สู่การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 

 การปฏิรูปการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลาย ๆ ปีมาน้ี ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
รัฐออกกลไกสำาคัญเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 ที่กำาหนดเรื่องการมีส่วนร่วม การกระจายอำานาจ กระท่ังจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำา เผชิญกับสถานการณ์จริง โดยส่งเสริมการนำาความรู้ 
ภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน 

สถาบันลูกโลกสีเขียว โดยคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน ที่ประกอบด้วยครู อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และมีประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เช่น ชุดความรู้ ณ ป่าโนนใหญ่  รวมถึงการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มหัศจรรย์ 
แห่งมะดันป่า” หลักสูตรเพ่ือการอนุรักษ์ต้นมะดันริมห้วยทับทัน โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ ได้ริเริ่ม 
จดักระบวนการและท�าหลกัสตูรสิง่แวดล้อมท้องถิน่ เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ พฒันาทกัษะการจดัการทรพัยากรในท้องถิน่ 
โดยเฉพาะปลูกฝัง สร้างส�านึกรักสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน 

การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้รอบ สามารถ 
น�าความรูแ้ละทกัษะไปใช้ในชวีติจรงิในมติิต่าง ๆ  โดยการกระจายอ�านาจให้แก่โรงเรยีนและชมุชนร่วมกนัก�าหนดสาระและกจิกรรม 
เป็นส่วนส�าคัญ ท�าให้เกิดการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การจัดท�าหลักสูตรใดก็ตาม  
มิใช่ว่าจะท�าได้ส�าเร็จและบรรลุผลส�าเร็จได้รวดเร็ว มิหน�าซ�้าอาจประสบปัญหาที่จ�าเป็นต้องช่วยกันชี้แนะ หาแนวทาง และวิธีการ 
ที่จะก้าวข้ามไปให้ได้ ซึ่งการมองหา “ตัวอย่าง” เพื่อเรียนรู้ ท�าความเข้าใจก่อน แล้วน�ามาปรับประยุกต์ใช้ออกแบบกระบวนการ 
และหลักสูตรที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี   

“คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ฉบับส�าหรับครูมัธยมศึกษา” ที่เรียบเรียงโดย นายครรชิต จูประพัทธศรี ในโครงการผืนป่าบนกระดานด�า น่าจะเป็น “ตัวอย่าง”  
ในเรือ่งนี ้จากความเหน็ของคณะกรรมการทีไ่ด้พิจารณาให้รางวลัลูกโลกสีเขียว คร้ังที ่18 ยกย่องว่าเป็นคูมื่อทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รวบรวม
และเรยีบเรยีงข้อมลูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไว้อย่างถกูต้อง มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์  ซึง่จะเป็นตวัอย่างน�าไปขยาย
ผลทางการศึกษาต่อไป ที่ส�าคัญคือ “สร้างก�าลังใจให้กับอาชีพครู เพราะสื่อสารเรื่องสลับซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายต่อความเข้าใจ” 

ในที่นี้จะได้น�ามาเสนอไว้เฉพาะสาระส�าคัญที่จะช่วย “กระตุ้น” ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การจัดท�าเนื้อหาหลักสูตร และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหัวข้อ ซ่ึงผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มได้ 
ใน www.forru.org 
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สภาพภูมิประเทศลุ่มน�้าแม่กลอง

www.haii.or.th

คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ฉบับส�าหรับครูชั้นมัธยมศึกษา

ค�าถามชวนเด็ก ๆ คิด 

จากความรู้เรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียที่พัดข้ามเทือกเขาตะนาวศรีในฝั่ง
ประเทศเมยีนมา เข้ามายงัฝ่ังประเทศไทย จ.กาญจนบรีุ จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง หากมนีคิมอตุสาหกรรมทวาย 
ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหิน บริเวณฝั่งด้านตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรี

การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองน้ําท่วมนํ้าแล้ง   บทที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและลํานํ้าสาขาในลุ่มนํ้าแม่กลอง

ค�า

บทที่ 1 : ภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี 

น�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น จ.กาญจนบุรี อาทิ สภาพ 
ภูมิศาสตร์ สภาพป่าไม้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะป่า  
พันธุ์พืชโดยทั่วไป ชนิดของสัตว์ป่า รวมทั้งสัตว์เฉพาะถิ่นที่ม ี
เพียงแห่งเดียว และรูปแบบการเกษตร

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ ่
สองแห่งในพื้นที่ป่าใน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ และเข่ือน 
เขาแหลม ท�าให้พ้ืนทีป่่ากว่า 5 แสนไร่จมอยูใ่ต้อ่างเกบ็น�า้ รวมถงึ 
พื้นที่ป่ารอบอ่างเก็บน�้าก็ถูกบุกรุกท�าลายได้ง่าย มีการบุกรุก 
เข้าจับจองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย

กาญจนบุรีมีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
อยู่มากมาย รวมกัน 9 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะน�้าตกและถ�้า แต่ส่วนใหญ่ยังขาด 
การจัดการทีด่เีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ เช่น การเดนิป่า 
ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจะท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู ้
เกี่ยวกับพืชพรรณและสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น การให้เด็กเห็นภาพ 
ภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญของ จ.กาญจนบุรี คือ เทือกเขาตะนาวศรี  
และข้อมลูเกีย่วกบัความสมัพันธ์ระหว่างภูมศิาสตร์ของเทอืกเขา 
ตะนาวศร ีลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ และการอพยพเคลือ่นย้าย 
ถิ่นของสัตว์ป่า อ้างอิงจากข้อมูลการติดตามรอยสัตว์ป่าและ 
สอบถามจากพรานป่าของ นพ.บญุส่ง เลขะกลุ (พ.ศ. 2450 - 2535) 
ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าของ 
ประเทศไทย
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หลายพืน้ทีใ่นด้านตะวนัตกได้ชือ่ว่าเป็นพ้ืนทีอ่บัฝน หลายคนตคีวามว่า ไม่มฝีน ความหมายของพืน้ทีอ่บัฝน (Rain Shadow)  
คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากภูเขาสูงทอดแนวขวางกั้นทิศทางของลมฝน จึงท�าให้ด้านต้นลมมีฝนตกชุกกว่าด้านปลายลม เมื่อไอน�้า 
ถูกลมประจ�าพัดเข้าหาฝั่งและยกระดับขึ้นตามความสูงของภูมิประเทศ ท�าให้อุณหภูมิลดลงและรวมตัวเป็นก้อนเมฆ เมื่อ 
อุณหภูมิลดต�่าลงถึงจุดกลั่นตัว จะคลายความร้อนแฝงของการกลั่นตัว จึงมีฝนตกลงด้านต้นลม ส่วนด้านปลายลม อุณหภูมิจาก 
ความร้อนแฝงและเมฆจะจมตัวลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ไอน�้าจะระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ จึงไม่มีการกลั่นตัวเป็นฝนมาก 
เหมือนด้านต้นลม จึงท�าให้ด้านปลายลมกลายเป็นพื้นที่อับฝนที่มีอากาศแห้งและอุณหภูมิสูง 

บริเวณที่ปรากฏลักษณะดังนี้ เช่น บริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนีย ที่อยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ที่มีทิวเขาแอนดีสทอดแนว
ขวางกั้นทิศทางลมและความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกไว้ ส่วนในประเทศไทย บริเวณที่ราบภาคกลางแถบ จ.ก�าแพงเพชร 
พษิณุโลก นครสวรรค์ อุทยัธาน ีสพุรรณบรุ ีราชบรุ ีนครปฐม มทีวิเขาถนนธงชยัและทวิเขาตะนาวศรีทอดแนวขวางกัน้ทศิทางลมและ
ความชื้นที่พัดมาจากอ่าวเมาะตะมะ จึงพบว่าด้านต้นลมแถบ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีฝนตกชุก และมีปริมาณ
สูงกว่าด้านปลายลมซึ่งเป็นพื้นที่อับฝน

ธรณีวิทยาของ จ.กาญจนบุรี : กาญจนบุรีเคยมีภูเขาไฟ กาญจนบุรีมีหินอยู่ครบ 3 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะการเกิด ได้แก่  
หินอัคนี หินตะกอนหรือหินชั้น และหินแปร กองหินบะซอลต์ (หินอัคนีชนิดหนึ่ง) ที่ อ.บ่อพลอย และในพื้นที่ อ.บ่อพลอย ก็ม ี
หินภูเขาไฟ 3 ล้านปี ปลายยุคเทอร์เชียรี (bs) ปรากฏให้เห็น ที่นี่จึงเป็นแหล่งแร่คอรันดัมสีน�้าเงิน หรือพลอยไพลิน และนิล

แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ที่ ต.ท่ากระดาน : กาญจนบุรี
เคยจมอยู่ใต้น�้า 

ใน จ.กาญจนบุรี มีแหล่งหินชั้นหรือหินตะกอนอยู ่ 
มากมาย ที่น่าสนใจคือ บริเวณพื้นที่ 12 ไร่ในเขตหมู่ที่ 2  
ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี พบซากฟอสซิลของ 
นอตลิอยด์ในสกลุ Actinoceras sp. จ�านวนมาก ฟอสซลิเหล่านี้ 
ปรากฏอยู่ในหินชุดทุ่งสง เป็นชั้นหินยุคออร์โดวิเชียน อาย ุ
ประมาณ 470 ล้านปี นอติลอยด์เป็นสัตว์ในกลุ่มหอยทะเล  
ไฟลมัมอลลสักาทีมี่เปลอืกหุม้ภายนอกร่างกาย สตัว์ในตระกลูนี ้
ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ได้แก่ หอยงวงช้าง ที่หากินอยู่ในทะเล 
ในอดีตเม่ือประมาณ 470 ล้านปีที่ผ่านมา ที่นี่เคยจมอยู่ใต้ 
ท้องทะเลมาก่อน

กิจกรรม : ตามรอยภูเขาไฟในประเทศไทย

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี (www.dmr.go.th) เกี่ยวกับ 
แหล่งหินภูเขาไฟที่พบในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

2. ครูพานักเรียนไปส�ารวจหินภูเขาไฟที่ใกล้เคียงที่สุดที่อยู่ใน จ.กาญจนบุรี ได้แก่ เขาลั่นทม อ.บ่อพลอย  
โดยให้นักเรียนสังเกตและเขียนบันทึกลักษณะของหินที่พบ ลักษณะภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียง  
ชนิดของพืชและสัตว์ที่พบ พร้อมให้นักเรียนวาดภาพหรือถ่ายภาพประกอบด้วย

3. ให้นกัเรยีนน�าข้อมลูทีไ่ด้มาอภปิรายในห้องเรียน ครูผูส้อนท�าหน้าทีอ่ธบิายเชือ่มโยงความรู้ทีน่กัเรียนสบืค้น
มาได้ในเรื่องการก�าเนิดของหินบะซอลต์ ไพลิน - นิล ประวัติการท�าเหมืองแร่ใน อ.บ่อพลอย พ้ืนที่อับฝน  
พืชที่พบในพื้นที่อับฝน โดยอ้างอิงจากข้อมูลในบทที่ 1 และ 3 ของหนังสือเล่มนี้ ก่อนจะสรุปปิดท้าย

ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี (www.dmr.go.th) เกี่ยวกับ
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รอยเลื่อนแผ่นดินไหวใน จ.กาญจนบุรี

แนวรอยเลื่อนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มีอยู่สองแนว ได้แก่ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ เป็นรอยเลื่อน 
มีพลัง (Active Fault) หมายถึง แนวรอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังเคลื่อนที่ได้ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์อยู่ทางด้านตะวันตกของรอยเลื่อน
เมย-อุทัยธานี ในร่องน�้าแม่กลองและแควใหญ่ ตลอดข้ึนไปจนถึงเขตแดนพม่า รวมความยาวกว่า 500 กิโลเมตร ในรอบ 10 ปี 
ที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายร้อยครั้ง ขนาดใหญ่ที่สุด 5.9 ริกเตอร์ เมื่อ 22 เมษายน 2526 ล่าสุดเกิดแผ่นดินไหว 
ขนาด 4.8 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ความลึกประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจาก
เขือ่นวชริาลงกรณ์เป็นระยะทาง 27 กโิลเมตร ประชาชนใน อ.ศรสีวสัดิ ์อ.ทองผาภมู ิและ อ.สงัขละบรุ ีสามารถรบัรูไ้ด้ถงึแรงสัน่ไหว 
ได้นาน 10 วินาที แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย ส่วนรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์อยู่ในล�าน�้าแควน้อยตลอดสาย และต่อไปจนถึง 
รอยเลื่อนสะแกง (Sagaing Fault) ในเมียนมา ที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาแล้วหลายพันครั้ง

ไม่มีใครรูล่้วงหน้าว่าจะเกดิแผ่นดนิไหว แต่สิง่ทีเ่ราทราบกค็อื จ.กาญจนบรีุอยูใ่นแนวรอยเลือ่นแผ่นดนิไหว และถกูล้อมรอบ 
ทางด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือด้วยรอยเลื่อนแผ่นดินไหว และหากเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากพอ ถึงแม้จะ 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากจากกาญจนบุรีก็ตาม แต่ จ.กาญจนบุรีก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย 

กิจกรรม : เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

1. ครชูวนนกัเรยีนคยุเรือ่งแผ่นดนิไหว เล่าเร่ืองรอยเลือ่นแผ่นดนิไหว และแผ่นดนิไหวทีเ่กดิข้ึนใน จ.กาญจนบรุี 
ตลอดจนผลกระทบจากสึนามิที่มีต่อ จ.กาญจนบุรี

2.  หากสามารถท�าได้ ครูอาจพานักเรียนไปดูร่องรอยของผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากต่างประเทศที่เกิดขึ้น
กับพื้นที่ จ.กาญจนบุรี สืบค้นเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

3. ให้นักเรียนสืบค้นเรื่องวิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว การเตรียมเป้ยังชีพ จากอินเทอร์เน็ต แล้วน�ามา
อภิปรายหน้าชั้นเรียน

 กิจกรรม : สืบค้นจากฟอสซิลใน จ.กาญจนบุรี

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเร่ืองของฟอสซิลที่พบใน จ.กาญจนบุรี จากเว็บไซต์ของกรม
ทรัพยากรธรณี (www.dmr.go.th) 

2. ครพูานกัเรยีนไปส�ารวจแหล่งฟอสซลิทีพ่บใน จ.กาญจนบรุ ีซึง่มอียูห่ลายจดุตามภเูขาหนิปนู โดยให้นกัเรยีน
สงัเกตและเขยีนบนัทกึลกัษณะของฟอสซลิทีพ่บ หนิทีฟ่อสซลิปรากฏอยูด้่วย ลกัษณะภมูปิระเทศในบริเวณ
ใกล้เคียง ชนิดของพืชและสัตว์ที่พบ พร้อมให้นักเรียนวาดภาพหรือถ่ายภาพประกอบ

3. ให้นกัเรยีนน�าข้อมลูทีไ่ด้มาอภปิรายในห้องเรียน ครูผูส้อนท�าหน้าทีอ่ธบิายเชือ่มโยงความรู้ทีน่กัเรยีนสบืค้น 
มาได้ในเรื่องการก�าเนิดของฟอสซิล วิวัฒนาการของโลก (ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม) สาเหตุที่พบฟอสซิล 
สัตว์ทะเลใน จ.กาญจนบุรี ก่อนจะสรุปปิดท้าย

 กิจกรรม : สืบค้นจากฟอสซิลใน จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม : เตรียมรับมือแผ่นดินไหว
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การสร้างหลักสูตร : บทที่ 1 ชุดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดช้ันปี ม.1 : ข้อ 3 วเิคราะห์เชือ่มโยงสาเหตแุละแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาต ิและการระวงัภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก, ข้อ 3 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภมูศิาสตร์ในประเทศไทยและทวปีต่าง ๆ และข้อ 4 ประเมนิการเปลีย่นแปลงธรรมชาตใินโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท�าของมนษุย์
และหรือธรรมชาติ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู้ และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.1 : ข้อ 5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.2 : ข้อ 4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ�าแนกประเภทของหิน และน�าความรู ้
ไปใช้ประโยชน์, ข้อ 5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน�าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก, ข้อ 3 ทดลอง
เลยีนแบบ และอธิบายกระบวนการเกดิภูเขา รอยเลือ่น รอยคดโค้ง แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ, ข้อ 4 สบืค้นและอธบิายความส�าคญั
ของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาระเบิดที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม, ข้อ 5 ส�ารวจ วิเคราะห์ และอธิบาย
การล�าดบัช้ันหนิ จากการวางตวัของชัน้หนิ ซากดกึด�าบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณวีทิยา เพือ่อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ที,่ 
ข้อ 6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 

บทที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในบทนี้เป็นเรื่องของความหมายและระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์และผลกระทบที่ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมีต่อมนุษย์ ความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป่าชนิดต่าง ๆ ที่พบใน จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ 
เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส�าหรบัครทูีจ่ะพานกัเรยีนลงพ้ืนทีส่�ารวจ ผูเ้ขยีนใส่ชือ่วทิยาศาสตร์ของพชืก�ากบัมาด้วยเท่าทีส่ามารถค้นหาและ 
ตรวจสอบได้เพื่อให้เป็นสากล ครูสามารถสืบค้นข้อมูลต่อได้โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เหล่านี้ (ข้อมูลส่วนใหญ่คัดลอกมาจากหนังสือ  
“ป่าของประเทศไทย” เขียนโดย ธวัชชัย สันติสุข)

ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การมสีิง่มชีวีตินานาชนดิหลากหลายพนัธุด์�ารงชวีติอยูใ่นระบบนเิวศหรอืแหล่งทีอ่ยู่ 
เดียวกันหรือต่างกันในโลกนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ ความหลากหลายของชนิด (Species  
Diversity) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity)

ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นองค์รวมของความหลากหลายของสรรพชวีติในทกุระดบั นบัตัง้แต่ระดบัประชากรของพชื  
สตัว์ และจุลนิทรย์ีนานาชนดิ ความหลากหลายทางพันธกุรรม (Genetic Diversity) จดัเป็นหน่วยพืน้ฐานของกระบวนววิฒันาการให้
ส่ิงมชีวีติมคีวามเข้มแข็งและสามารถด�ารงเผ่าพันธุต่์อไปได้ เกดิการววิฒันาการจนสิง่มชีวีติมคีวามหลากหลายของชนดิ หรือสปีชส์ี  
(Species Diversity) และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคมส่ิงมีชีวิต ในห่วงโซ่อาหาร มีการแก่งแย่งแข่งขัน และการปรับตัวให้ 
เข้ากับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นความเฉพาะของระบบนิเวศแต่ละพื้นที่ ท�าให้เกิดความแตกต่างหลากหลายทางระบบนิเวศ  
(Ecosystem Diversity) ในอาณาบริเวณต่าง ๆ ของผิวเปลือกโลก
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ความหลากหลายของชนิด (Species Diversity) เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดจากพืชและสัตว์มากมายหลายชนิด 
รอบตัวเรา รวมถึงจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยปกติสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ผสมพันธุ์ข้ามชนิดกัน หรือ 
หากมีการผสมพันธุ์ก็จะไม่ได้ลูก หรือได้ลูกที่เป็นหมัน 

นักชีววิทยาคาดว่า ในโลกนี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายรวมกันประมาณ 5 - 10 ล้านชนิด หรือมากถึง 50 ล้านชนิด ส่วนใหญ่ 
อยู่ในป่าเขตร้อนและใต้ทะเลลึก แต่ที่ได้ศึกษากันตามหลักวิทยาศาสตร์มีอยู่เพียงประมาณ 1.7 ล้านชนิดเท่านั้น และในจ�านวน 
สิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันนี้มีอยู่เพียงน้อยนิด (ไม่ถึง 0.01%) ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและตรวจสอบถึงคุณค่าที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
จนถึงทุกวันนี้ มีผลท�าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ์ไปก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบและศึกษา

ประเทศไทยเป็นแหล่งทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูแห่งหนึง่ของโลก มชีนดิของสิง่มชีวีติมากมายโดยเฉลีย่ประมาณ  
6 - 10% ของโลก ในพื้นที่ของประเทศที่มีเพียงประมาณ 0.34% ของพื้นแผ่นดินโลกเท่านั้น เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชและสัตว์ป่านานาชนิด จากการส�ารวจเบื้องต้นพบพันธุ์พืชมากกว่า 4,000 ชนิด ปลามากกว่า  
108 ชนิด สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกกว่า 40 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานกว่า 90 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 150 ชนิด และนกมากกว่า  
490 ชนิด เป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นพ้ืนที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก (Natural World Heritage Site) ในปี พ.ศ. 2534 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก แต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่น  
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในระบบเกษตรกรรม บางชนิดอาจได้สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แข็งแรง ต้านทานโรคมาจากธรรมชาติแล้ว
น�ามาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหลากหลายของลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการ มนุษย์มีเช้ือชาติต่าง ๆ กัน มีสีผิว หน้าตา  
ไม่เหมือนกัน แต่ก็เป็นคนเหมือนกัน สามารถแต่งงานข้ามเชื้อชาติ สืบพันธุ์ได้ลูกหลานออกมาเป็นลูกครึ่งที่มีส่วนผสมของพ่อ
และแม่ ลูกที่เกิดมาไม่เป็นหมัน สามารถสืบเชื้อสายต่อไปได้ ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นรากฐานส�าคัญของสิ่งมีชีวิต 
ทกุชนดิ ทีเ่อือ้อ�านวยให้สิง่มชีวีติสามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมโดยรอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
และหลีกเลี่ยงศัตรูหรือต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ 

ความหลากหลายทางระบบนเิวศ (Ecosystem Diversity) หมายถงึ ความแตกต่างผนัแปรในทีอ่ยูอ่าศยั ในสภาพแวดล้อม 
ทีก่ลุม่ของสิง่มีชวีติอาศยัอยูด้่วยกนั ประกอบรวมกนัเป็นหน่วยหนึง่ของระบบของโลก ระบบนเิวศประกอบด้วยสิง่มชีวีตินานาชนดิ
และรูปแบบต่าง ๆ กันไป ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่อยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในดิน ในน�้าจืด หรือ
ในน�้าเค็ม สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างสมดุล

ระบบนเิวศในโลกมทีัง้ระบบนเิวศตามธรรมชาตแิละระบบนเิวศทีม่นษุย์สร้างขึน้ ระบบนเิวศตามธรรมชาต ิได้แก่ ระบบนเิวศ 
บนบก (Terrestrial Ecosystem) เช่น ป่าไม้ ป่าสน ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ระบบนิเวศน�้าจืด (Freshwater Ecosystem) มีทั้งที ่
ระบบนเิวศน�า้ไหล เช่น แม่น�า้ ล�าคลอง ล�าธาร และระบบนเิวศน�า้นิง่ เช่น ทะเลสาบ หนอง บงึ ระบบนเิวศน�า้เคม็ (Marine Ecosystem)  
ได้แก่ ทะเล มหาสมุทร แนวปะการัง ป่าชายเลน

จ.กาญจนบรุอียูใ่นชวีนเิวศเขตร้อน มชีนดิของป่าทีห่ลากหลาย แตกต่างไปตามสภาพภมูปิระเทศของจงัหวัด เช่น ป่าดบิเขา
ตามภูเขาสูงในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ ทุ่งหญ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ป่าเบญจพรรณ ป่าบนภูเขาหินปูน ป่าพรุ ฯลฯ 

กิจกรรม : การส�ารวจและค้นหาข้อมูล

ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละหัวข้อ 
ที่ครูก�าหนดให้ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าใกล้โรงเรียน หรือความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ชนิด พันธุกรรม และระบบนิเวศในพื้นที่โรงเรียนหรือพื้นที่หมู่บ้าน เป็นต้น แล้วให้นักเรียนน�าความรู้ในหัวข้อดังกล่าว 
กลับมาอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
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กิจกรรมประโยชน์ของต้นไผ่

ต้นไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์ พบแพร่กระจายอยูใ่นบรเิวณเขตร้อนและเขตอบอุน่บางส่วน สามารถพบไผ่ได้เกอืบทุกภมูภิาค
ของโลก ยกเว้นทวีปยุโรป ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ รวมแล้วในโลกนี้มีไผ่อยู่ 80 - 90 สกุล ประมาณ 1,500 ชนิด พบในทวีปเอเชีย
มากที่สุด ส่วนมากพบขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าผสมผลัดใบ และป่าดิบช้ืน เฉพาะในประเทศไทยพบต้นไผ่ประมาณ  
15 สกุล 82 ชนิด และคาดว่าอาจมีบางชนิดที่ยังไม่ถูกส�ารวจ

ในเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ที่มีต้นไผ่ขึ้นอยู่มาก มีการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่มากมาย ทั้งเป็นอาหาร ท�าเคร่ืองมือเครื่องใช ้
เครื่องจักสาน ชาวบ้านมีรายได้จากไผ่ด้วยการตัดไม้ไผ่ส่งขาย ขุดหน่อไม้มาขายสด แปรรูปเป็นหน่อไม้ปี๊บหรือหน่อไม้ดอง  
ต้นอ่อนของไผ่ที่เรียกว่า “หน่อไม้” เป็นพืชอาหารที่เรารู้จักกันดี 

กิจกรรม : ประโยชน์ของต้นไผ่

1. ก่อนเข้าสู่บทเรียน เริ่มต้นด้วยโจทย์ “ถ้านักเรียนนึกถึงต้นไผ่ นักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้าง” ให้นักเรียนเขียนเป็น Mind 
Map ลงบนกระดาษปรู๊ฟ ให้เวลากลุ่มละ 10 นาที แล้วขอตัวแทนออกมาน�าเสนอ 2 กลุ่ม ที่เหลือให้เสริม หากพบว่า 
มีข้อแตกต่าง

2. ครตูัง้ค�าถามว่า นกัเรยีนรูจ้กัไผ่อะไรบ้าง ไผ่ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มไีผ่เข้ามาเกีย่วข้องอย่างไรบ้างในชวีติประจ�าวนั  
ก่อนจะสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

3. เรื่องการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ครูอาจบูรณาการเข้ากับวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพด้วยการสอนนักเรียนท�าอาหาร 
จากหน่อไม้ หรือแปรรูปท�าหน่อไม้ปี๊บ หรือท�าข้าวของเครื่องใช้จากไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่น ท�าด้ามจอบส�าหรับใช ้
ในโรงเรียน สานตะกร้า ท�ากระปุกออมสิน ฯลฯ

การสร้างหลักสูตร : บทที่ 2 ชุดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส�าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตวัชีว้ดัชัน้ปี ม.3 : ข้อ 4 ส�ารวจและอธบิายความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถิน่ทีท่�าให้สิง่มชีวีติด�ารงอยูไ่ด้อย่างสมดลุ, 
ข้อ 5 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4 - 6 : ข้อ 3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม, 
ข้อ 4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ส่ิงมชีวีติต่าง ๆ ในระบบนเิวศ มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร์ สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 1 ส�ารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4 - 6 : ข้อ 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ, ข้อ 2 อธิบายการเปล่ียนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิต, ข้อ 3 
อธิบายความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เริ่มต้นด้วยโจทย์ “ถ้านักเรียนนึกถึงต้นไผ่ นักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้าง” ให้นักเรียนเขียนเป็น Mind 
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.1 - 3 : ทุกข้อ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4 - 6 : ทุกข้อ

บทที่ 3 : การถ่ายทอดพลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ : เล่าผ่านเรื่องราวของเสือโคร่ง

ในกระบวนการสงัเคราะห์แสง พืชจะเปลีย่นพลงังานแสงไปเป็นพลงังานเคม ีและเกบ็สะสมในรูปของอาหารตามส่วนต่าง ๆ 
ของพืช ต่อมาเมื่อสัตว์มากินพืช พลังงานที่สะสมอยู่ในพืชจะถูกถ่ายทอดจากพืชไปยังสัตว์กินพืช เมื่อมีสัตว์ที่กินเนื้อมากิน 
สัตว์กินพืชอีกทอดหนึ่ง พลังงานก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปตามล�าดับ

ด้วยเหตุนี้ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจึงมีความสัมพันธ์กันในเร่ืองของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินกันเป็นทอด ๆ 
ที่เรียกว่า “ห่วงโซ่อาหาร” (Food Chain)

จะเห็นได้ว่า “หน่อไม้ไผ่” เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคล�าดับที่ 1 
คอื ววัแดง ผูบ้รโิภคล�าดบัที ่2 คอื เสอืโคร่ง จากภาพนีจ้ะเหน็ว่า 
เสือโคร่งล่าวัวแดงกินเป็นอาหาร เสือโคร่งจึงถูกเรียกว่า ผู้ล่า  
(Predator) ส่วนวัวแดงที่ถูกเสือโคร่งจับกินเป็นอาหารเรียกว่า  
เหยือ่ (Prey) ซึง่หากเปลีย่นเป็นห่วงโซ่อาหารแบบอืน่  ๆ กอ็าจจะ 
สั้นกว่านี้ หรือยาวกว่านี้ก็ได้ รวมถึงว่าผู้บริโภคอาจจะมีได้ 
หลายล�าดบัและมคีวามซบัซ้อนมากกว่านี ้และเมือ่ห่วงโซ่อาหาร 
ทีมี่หลาย ๆ อนัมาซ้อนทบักนัจนดซูบัซ้อนมาก ซึง่ในระบบนเิวศ
จริง ๆ ตามธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ เราเรียกว่า “สายใยอาหาร” 
(Food Web)
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ระบบนเิวศในป่ามคีวามสมัพันธ์กนัอย่างซบัซ้อน เริม่ตัง้แต่พชืรบัพลงังานจากดวงอาทติย์ แปลงสภาพเป็นสารอาหารสะสม
เอาไว้ เม่ือสตัว์กนิพชืมากนิพืชเข้าไป พลงังานกจ็ะถกูถ่ายทอดมายงัสตัว์กนิพชื จากนัน้พลงังานกถ็กูถ่ายทอดต่อไปยงัสตัว์กนิเนือ้ที่
เป็นผูบ้รโิภคล�าดบัทีส่อง พอสตัว์กนิเนือ้ตายไปกถ็กูย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ พลังงานเกดิการหมนุเวยีน ท�าให้ระบบนเิวศของป่าอยูไ่ด้

วัวแดงเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศ กินพืชเป็นอาหาร วัวแดงท�าหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เม่ือวัวแดงกินหญ้า 
และพืชเข้าไป พลังงานจากหญ้าและพืชที่ได้รับมาจากแสงอาทิตย์ก็จะถ่ายทอดสู่วัวแดง โดยกลายเป็นเนื้อของวัวแดง เมื่อ 
เสือโคร่งกินวัวแดง พลังงานจากวัวแดงก็ถูกถ่ายทอดต่อมายังเสือโคร่ง กลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นร่างกายของเสือโคร่ง  
เมื่อเสือโคร่งตายลง ก็ถูกแร้งกิน ถูกเหี้ยกิน ถูกมดกิน ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายซากเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยกลับคืนสู่ดิน กลายเป็นปุ๋ย 
ส�าหรับพืช จากนั้นพืชก็กลายเป็นอาหารของสัตว์กินพืช หมุนเวียนไปไม่จบสิ้น 

ในแต่ละระดับขั้นของการถ่ายทอดพลังงานนั้น จะมีการสูญเสียพลังงานออกจากขบวนการถ่ายทอดในรูปแบบของเสีย  
ก๊าซชนิดต่าง ๆ ความร้อน ซึ่งมีค่าการสูญเสียมากถึงร้อยละเจ็ดสิบถึงร้อยละเก้าสิบ โดยหลักการของลินด์แมนกล่าวว่า “พลังงาน 
ที่ได้รับจากผู้ผลิตทุก ๆ 100 ส่วน จะมีเพียง 10 ส่วนเท่านั้นที่ผู้บริโภคน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตและการเจริญเติบโต และพลังงาน 
ในผู้บริโภคแต่ละล�าดับทุก ๆ 100 ส่วน ก็จะถูกน�าไปใช้แค่ 10 ส่วนเหมือนกัน เรียกว่า กฎ 10 เปอร์เซ็นต์ (Law of Ten Percent)” 
เช่น กวาง (ผู้บริโภคอันดับที่หนึ่ง) ต้องกินพืช (ผู้ผลิต) มากถึง 1,000 กิโลกรัม เพื่อที่จะมีน�้าหนัก 100 กิโลกรัม และเมื่อเสือโคร่ง 
กินกวางที่มีน�้าหนัก 100 กิโลกรัม เสือโคร่งก็จะได้น�้าหนักจากกวางเพียง 10 กิโลกรัมเท่านั้น

เราสามารถเปรียบเทียบระบบนิเวศได้กับใยแมงมุมที่สานกันเป็นตาข่าย ถ้าเส้นใยแมงมุมขาดหายไปเส้นหนึ่ง แมงมุมก็ยัง 
ดักจับแมลงเป็นอาหารได้ แต่จะไม่สมบูรณ์เหมือนกับมีใยแมงมุมครบทุกเส้น ยิ่งถ้าเส้นใยแมงมุมขาดหายไปมาก ๆ เข้า ในที่สุด 
แมงมุมก็จะดักจับแมลงกินเป็นอาหารไม่ได้ และจะอยู่รอดไม่ได้ ใยแมงมุมแต่ละเส้นเปรียบเสมือนห่วงโซ่อาหารระหว่างสัตว์ป่า 
แต่ละชนดิทีเ่ป็นเหยือ่กบัเสอืโคร่ง ถ้าววัแดงสญูหายไปจากป่า เสอืโคร่งกย็งัมช้ีางป่า กระทงิ เก้ง กวาง หมปู่า และสตัว์ป่าชนดิอืน่ ๆ 
เป็นอาหาร แต่ชีวิตของเสือโคร่งจะไม่ปกติ และจะล�าบากมากขึ้น แต่ถ้ากระทิง เก้ง กวาง หมูป่า และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่เป็นเหยื่อ 
หายไปจนหมดจากป่า เสือโคร่งก็อยู่ไม่ได้

เสอืโคร่งเป็นสตัว์ผูล่้าขนาดใหญ่ทีม่คีวามส�าคญั โดยเป็นผูบ้ริโภคล�าดบัสดุท้ายในห่วงโซ่อาหาร ท�าหน้าทีค่วบคมุประชากร 
ของสัตว์ป่าชนิดอื่นในระบบนิเวศให้สมดุล ถือได้ว่าเสือโคร่งเป็น Keystone Species ในธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าเป็นสายพันธุ์ 
ทีเ่ป็นเสาหลกั หรอืเป็นตัวจกัรในการขบัเคลือ่นการหมนุเวยีนพลังงานในระบบนเิวศ หากไม่มเีสือโคร่งในป่า กอ็าจท�าให้มสีตัว์กนิพชื 
เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่มีสัตว์กินพืชชนิดต่าง ๆ ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ เพราะเกิดจากการล้นของ 
ประชากร โดยไม่มีผู้ล่าควบคุมให้จ�านวนประชากรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่า และอาจเป็นสาเหตุให้พืชอาหารบางชนิด 
ลดลงมากผิดปกติ และเกิดผลกระทบกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ ไปด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า เสือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของ 
พื้นที่ป่า 

เมื่อร้อยปีก่อน เสือโคร่งมีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ต่อมาป่าที่เสือโคร่งและเหยื่อของมันอาศัยอยู่ได้ถูก 
แผ้วถางท�าลายลง กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน อ่างเก็บน�้า และพื้นที่เพื่อการพัฒนาของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ท�าให้ 
ในปัจจุบันมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เสือโคร่งอาศัยอยู่ได้เพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย ในปี 2536 ดร.อลัน ราบิโนวิทช์  
คาดการณ์ว่า ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ 200 ตัว

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีทั้งความสัมพันธ์แบบ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นคู่แข่งกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งต้องอิงอาศัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ฯลฯ

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในด้านความสัมพันธ์นั้น มีต้ังแต่ภาวะ
ล่าเหยื่อ ภาวะปรสิต ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะแข่งขัน ภาวะเป็นกลาง
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ภาวะอิงอาศัย
ต้นชายผ้าสีดาอาศัยเกาะอยู่บนกิ่งไม้ท่ีสูงมากพอท่ีจะได้รับแสงแดด มันแค่ต้องการเกาะอยู่ที่บริเวณ

เปลือกไม้เพื่ออาศัยอยู่ได้ โดยท่ีตัวเองไม่ต้องลงทุนสร้างล�าต้นใหญ่โตยืดยาวจากพื้นดินขึ้นไปรับแสงแดด  
รากไม่ได้ชอนไชเข้าไปแย่งอาหารในท่อล�าเลียงของต้นไม้ใหญ่ที่เกาะอยู่ เพียงแต่ได้รับความชื้นและแร่ธาต ุ
เลก็น้อยจากเปลอืกไม้และใบไม้ทีร่่วงลงมาคาอยูต่ามใบด้านบนของมนัทีจ่ดัวางรปูทรงคล้ายถ้วย ความสมัพนัธ์
ระหว่างต้นชายผ้าสีดากับต้นไม้ใหญ่เป็นไปในลักษณะท่ีต้นชายผ้าสีดาได้รับประโยชน์ แต่ต้นไม้ใหญ่ไม่ได ้
ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ มีความสัมพันธ์แบบ +, 0 เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า ภาวะอิงอาศัย 
(Commensalism) ตัวอย่างอื่นที่รู้จักกัน ได้แก่ กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่

ภาวะพึ่งพากัน
ตามล�าต้นของต้นไม้ใหญ่มักจะมีรอยด่างดวงสีขาวบ้าง สีเขียวบ้าง บางครั้งก็เห็นเป็นฝอย  

บางครั้งเป็นลายเส้น บางครั้งมีใบหยัก ๆ คล้ายใบพืช แต่ไม่ใช่ ส่ิงท่ีเห็นน้ีคือ “ไลเคน” เป็นการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างรากับสาหร่าย ราเป็นตัวให้ความชื้นกับสาหร่าย ส่วนสาหร่ายเป็นตัวสังเคราะห์แสงและผลิตอาหาร 
ให้กับรา ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ มีความสัมพันธ์กันแบบ +, + เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า  
ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism)

ภาวะปรสิต
ปกติในช่วงฤดูแล้ง ตามบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าในป่า มักมีเห็บคอยดักเกาะสัตว์ป่าท่ีผ่านไปมา วัวแดงท่ีอยู่ในป่าก็มักจะมีเห็บเกาะ

อยู่ด้วยเสมอ เห็บได้ประโยชน์จากวัวแดงด้วยการได้กินเลือดของวัวแดงเป็นอาหาร ส่วนวัวแดงเสียประโยชน์จากการที่เห็บมาดูดเลือด  
แล้วยังอาจจะเจ็บป่วยได้ด้วยโรคที่เห็บเป็นพาหะ เห็บเป็นฝ่ายท่ีไปอาศัยเขาอยู่แล้วได้ประโยชน์ เรียกว่า ปรสิต (Parasite) ส่วนวัวแดง 
ที่เป็นผู้ถูกอาศัยแล้วเสียประโยชน์เรียกว่า ผู้ถูกอาศัย (Host) มีความสัมพันธ์กันแบบ +, - เรียกความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ในลักษณะนี้ว่า ภาวะปรสิต (Parasitism)

ภาวะล่าเหยื่อ 
เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกล่าหรือเหยื่อ มีความสัมพันธ์เป็นแบบ +, - เรียก 

ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่า ภาวะล่าเหยื่อ (Predation) ตัวอย่างเช่น เสือโคร่ง และหมาใน (หมาในต้องช่วยกันท้ังฝูงในการล่าเหยื่อ)  
ซึ่งทั้งสองชนิดนี้กินวัวแดงเป็นอาหาร กรณีนี้วัวแดงเป็นเหยื่อ (Prey) ส่วนเสือโคร่งและหมาในเป็นผู้ล่า (Predator)

ภาวะแข่งขัน
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายที่ต้องการปัจจัยในการด�ารงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน แต่ปัจจัยนั้นมีน้อย 

จึงต้องแย่งกัน เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าภาวะแข่งขัน (Competition) ตัวอย่างเช่น ต้นไทรและต้นไม้ที่มันยึดเกาะ (Host) ตอนแรก  
นกกินลูกไทรแล้วถ่ายบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง จากนั้นไทรก็งอกออกมาเป็นต้นเล็ก ๆ ใช้ชีวิตแบบพืชอิงอาศัย ไม่ได้แทงรากเข้าไปในต้นไม ้
ทีม่นัยดึเกาะ ต้นไทรได้รบัแสงแดด ได้รบัความชืน้จากเรอืนยอดของต้นไม้ใหญ่ ระหว่างนัน้ต้นไทรกจ็ะค่อย  ๆ เตบิโตและงอกรากลงไปสูพ่ืน้ดนิ 
เพื่อดูดซับแร่ธาตุสารอาหารจากดิน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานเป็นปี ขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้ใหญ่ 
ต้นนั้นสูงเพียงใด รากต้นไทรจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้น แล้วสานเป็นโครงสร้างคล้ายตาข่ายโอบรัด
ต้นไม้ใหญ่ทีม่นัยดึเกาะ โอบรดักนัไม่ให้ต้นไม้ทีม่นัไปยดึเกาะเจรญิเตบิโตขยายล�าต้นได้ รวมถงึ 
คอยแก่งแย่งแสงแดด ความชื้น แร่ธาตุสารอาหารจากดิน ในท่ีสุดต้นไม้ท่ีต้นไทรไปเกาะ 
ก็จะตาย ผุพัง เหลือแต่ต้นไทรที่มีรากโอบรัดโพรงอากาศอยู่ข้างใน

ภาวะเป็นกลาง 
เป็นการด�ารงชีวิตที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้ประโยชน์ ไม่เสียประโยชน์ซึ่งกัน 

และกนั เช่น เห็บกับต้นไทร ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกันเลย เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า ภาวะ
เป็นกลาง 0, 0
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การสร้างหลักสูตร : บทที่ 3 ชุดการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดพลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ในระบบนิเวศ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 1 ส�ารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ, 
ข้อ 2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.4 - 6 : ข้อ 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ, ข้อ 3 อธิบายความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา

บทที่ 4 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

เมื่อพูดถึงค�าว่า “เมือง” ในที่นี้ ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะตัวเมืองกาญจนบุรี แต่หมายถึงชุมชนที่เป็นเมือง และก�าลัง 
กลายเป็นเมือง ซ่ึงจะเห็นได้จากการเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพต่าง ๆ หลากหลาย ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นแค่ผู ้ผลิตทางการเกษตร 
เพยีงอย่างเดยีว ในทีน่ี ้“เมอืง” จงึมคีวามหมายกว้างกว่า “เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ” แต่หมายความถงึ เทศบาลต่าง  ๆ ใน จ.กาญจนบรุี  
เป็นอย่างน้อย เช่น เทศบาลต�าบลท่าม่วง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลต�าบลห้วยกระเจา ฯลฯ และหมายความรวมถึง 
พื้นที่ในความดูแลของ อบต. บางแห่งที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นทุกขณะ

ปัญหาของการที่มีคนมาอยู่ร่วมกันมาก ๆ มีหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ปัญหาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
เรื่องการจัดการขยะ การจัดการน�้าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรม : ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 7 - 8 คน ช่วยกันระดมความคิดเห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
ที่มีความเป็นเมืองของ จ.กาญจนบุรี เรื่องใดบ้าง โดยเขียนเป็น Mind Map ลงบนกระดาษปรู๊ฟ พร้อมระบุสาเหตุ
ที่มาของปัญหา และทางแก้ไขปัญหาในทัศนะของนักเรียน ก่อนจะขออาสาสมัคร 2 กลุ่ม ออกมาน�าเสนอทีละกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน ส่วนกลุ่มที่เหลือให้ยกมือเสนอเพิ่มเติมหากมีประเด็นที่ต่างออกไป

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองของ จ.กาญจนบุรี ที่สนใจ กลุ่มละ 1 ประเด็น 
แล้วช่วยกันตั้งโจทย์ค�าถามที่จะช่วยกันหาค�าตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาล, ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา) จากนั้นให้ลงพื้นที่ไปส�ารวจสภาพปัญหา ถ่ายภาพ สัมภาษณ์
ผู้คนที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูลที่ได้ลงบนกระดาษปรู๊ฟ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนจะกลับมาน�าเสนอ
ทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียน แล้วครูท�าหน้าที่เชื่อมโยงปัญหาและสรุปปิดท้าย

ขยะ

จากรายงานการส�ารวจของกรมควบคุมมลพิษ เม่ือปี 2556 พบว่า กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีวิกฤติปัญหาในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยมากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ รองจากสงขลาและสมุทรปราการ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รับบริการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�าไปก�าจัดแบบไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก�าจัด 
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

8 คน ช่วยกันระดมความคิดเห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่



415ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

 วิธีหนึ่งที่อาจส ่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมได้กค็อื การพากลุม่นกัเรยีน หรอืกลุ่มนกัเรียน
ผูส้นใจ ซึง่อาจจะเป็นชมุนมุอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ชมุนมุ
อาสาพัฒนา ฯลฯ ไปดูที่ทิ้งขยะของเทศบาลต่าง ๆ 
แล้วครูท�าหน้าที่ตั้งค�าถามชวนให้นักเรียนได้คิด เช่น  
นกัเรยีนคดิว่าขยะเหล่านีม้าจากไหน ใครเป็นผู้ผลิตขยะ 
มีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถลดขยะจ�านวนมหาศาล 
เหล่านี้ลงได้ ครูสามารถให้นักเรียนสอบถามจาก 
เจ้าหน้าที่ เทศบาลที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่  หรืออาจ
สอบถามเพ่ิมเติมจากคนเก็บขยะไปขาย ซึ่งจะท�าให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องในมิติทางสังคม 

ไปด้วย เช่น เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก็บขยะ นอกจากนี้ครูยังสามารถพานักเรียนไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ 
ร้านรับซ้ือขยะได้ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลว่า ขยะประเภทใดที่ร้านรับซ้ือ - ไม่รับซ้ือ เพราะเหตุใด ขยะประเภทต่าง ๆ มีราคา 
รับซื้อเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนท�ากิจกรรมต่อเนื่องต่อไป

 เมือ่กลบัมาจากการดูภูเขาขยะแล้ว ครอูาจจะกระตุน้ให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมต่อเนือ่งในโรงเรยีน โดยเริม่จากกจิกรรมง่าย ๆ 
แต่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน โดยค�าถามที่ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดก็คือ ตัวนักเรียนเองจะท�าอะไรบ้าง 
ที่จะมีส่วนแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง ขอเป็นเร่ืองที่นักเรียนต้ังใจจะท�าและลงมือท�ากันจริง ๆ จากนั้นให้ลงมือท�า โดยเว้น 
ระยะเวลาอาจจะสักหนึ่งเดือน แล้วจึงมาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลสถติิของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม พบว่าขยะมลูฝอยชมุชนทีถ่กูทิง้ ประกอบไปด้วย ขยะอนิทรย์ีทีย่่อยสลายได้ 
64% ขยะรีไซเคิล 30% ขยะทั่วไป 3% ขยะอันตราย 3% ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ 64% ก็คือเศษผัก เศษผลไม้จากตลาด และ 
เศษอาหารที่เหลือทิ้งจากทุกครัวเรือน นี่คือที่มาที่ท�าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ฝูงแมลงวัน หนอนแมลงวัน และนกยางที่มาคอยจิกกิน
เหยื่อของมันที่ภูเขาขยะของเทศบาลแห่งหนึ่ง

หากดูภาพโดยรวมของประเทศไทย สัดส่วนการคัดแยกขยะและน�าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 19 ของ 
ขยะมูลฝอยทั้งหมด ถือว่าอยู่ในระดับต�่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการรีไซเคิลขยะ 
จากครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 43.2 (ข้อมูลปี ค.ศ. 2012 - 2013) พิจารณาจากอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา 
ถือว่าการด�าเนินการคัดแยกขยะและน�าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ เพราะอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวัน 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เท่ากับ 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มาเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปัจจุบัน เฉพาะในพ้ืนที ่
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีประชากร 30,388 คน (ข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, เมษายน 2550) ก็เท่ากับว่า  
จะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 34,946 กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 34.9 ตันต่อวัน จากประชากรในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
ทางออกจากปัญหานีคื้อ ผูค้นเหล่านีแ้ละผูค้นในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ของ จ.กาญจนบรีุ ควรคดัแยกขยะให้มากข้ึน น�าขยะกลบัไปใช้ประโยชน์ 
ให้มากขึ้น และลดปริมาณการผลิตขยะในแต่ละวัน เพื่อให้ปัญหาเรื่องขยะตกค้างสะสมเบาบางลง
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กิจกรรม : ขยะรายวัน

 ในหนึ่งวัน คนเราสร้างขยะได้มากเท่าไร ให้ครูเปิดรับอาสาสมัครใน
ห้องเรียน เพ่ือทดลองเก็บขยะทั้งหมดที่ตัวเองสร้างข้ึนมาในเวลา 24 ชั่วโมง  
(ขยะบางประเภททีม่ลัีกษณะน่ารังเกยีจ ให้นกัเรียนห่อหุม้ให้ด)ี ก่อนจะน�าขยะ 
มาให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้ดูในชั้นเรียน โดยแยกประเภทขยะ ชั่งน�้าหนักของ 
ขยะประเภทต่าง ๆ (ควรใช้ตาช่ังดิจิทัล) แล้วค�านวณเทียบเป็นปริมาณขยะ 
ของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนหรือทั้งโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาใน 1 วัน 

 ครูท�าหน้าที่ตั้งค�าถามชวนคิด ชวนคุย ค�าถามที่น่าสนใจเช่น มีขยะชนิดอื่น ๆ อะไรบ้างที่นักเรียนสร้างข้ึนมาแต่ 
ไม่ได้น�ามาให้ดูในชั้นเรียน, นักเรียนคิดอย่างไรกับขยะที่นักเรียนสร้างขึ้น, นักเรียนจัดการกับขยะแต่ละชนิดอย่างไร,  
ถ้าเป็นนักเรียนทั้งชั้นเรียนจะสร้างขยะได้กี่กิโลกรัมใน 1 วัน ถ้าเป็นนักเรียนทั้งโรงเรียนจะสร้างขยะได้เท่าไร, นักเรียน 
คิดว่าปลายทางของขยะคือที่ไหน, ในความคิดของนักเรียน การจัดการขยะอย่างไรที่ดีที่สุด, มีอะไรที่นักเรียนท�าไปแล้ว 
เพื่อจัดการขยะ และมีอะไรที่ยังไม่ได้ท�า หรือน่าจะท�า หรือท�าได้ดีกว่านี้ ฯลฯ ให้นักเรียนระดมความคิด และช่วยกันตอบ

กิจกรรม : นักเรียนเห็นอะไร?

 ครูผู ้สอนเก็บขยะช้ินหนึ่งมาจากถังขยะในโรงเรียน อาจเป็นกระป๋อง 
เครื่องดื่มน�้าอัดลม แล้วน�าไปให้นักเรียนในชั้นเรียนส่งเวียนต่อกันดู โดยครู 
ตั้งค�าถามว่า “นักเรียนเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับขยะช้ินนี้บ้าง” แล้วให้นักเรียน 
ทัง้ห้องนัง่นกึพร้อมกนั 1 นาท ีจากนัน้ให้ทยอยตอบมาคนละ 1 ค�าตอบ ไม่ซ�า้กนั  
ครูท�าหน้าที่เขียน Mind Map รวบรวมความคิดของนักเรียนบนกระดาน

กิจกรรม : ส�ารวจภูเขาขยะ

 กิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้มากก็คือการส�ารวจ
ภเูขาขยะ สถานทีท่ิง้ขยะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ จ.กาญจนบรุ ีควรพานกัเรยีน
เข้าไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ควรเข้าไปในช่วงฤดูฝนหรือหลังฝนตกใหม ่ ๆ เพราะ
อาจมีน�้าสกปรกขังในบางจุด ท�าให้นักเรียนไม่อยากเดินเข้าไปดู นอกจากนี้  
ยงัสามารถพานกัเรยีนไปดสูถานทีท่ิง้ขยะแห่งอืน่ทีอ่ยูใ่กล้โรงเรยีนของตนเองได้  
โดยสอบถามจากเทศบาล หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ ก่อนลงพื้นที่  

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งค�าถามประเด็นที่อยากทราบ จากนั้นจึงลงพื้นที่ส�ารวจ ถ่ายภาพ สัมภาษณ์คนเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลที่ดูแลพื้นที่และน�าขยะมาทิ้ง

 เมื่อกลับมาที่โรงเรียนแล้ว ให้นักเรียนมาเล่าว่า เห็นอะไรมาบ้าง อะไรคือขยะส่วนใหญ่ที่พบ อะไรคือขยะที่พบ 
ในปริมาณน้อย ขยะมาจากไหน ในมุมมองของนักเรียนควรแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างไรบ้าง มีเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียน 
จะลงมือท�าจริง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ในหนึ่งวัน คนเราสร้างขยะได้มากเท่าไร ให้ครูเปิดรับอาสาสมัครใน

รวจ
ภเูขาขยะ สถานทีท่ิง้ขยะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ จ.กาญจนบรุ ีควรพานกัเรยีน

ครูผู ้สอนเก็บขยะช้ินหนึ่งมาจากถังขยะในโรงเรียน อาจเป็นกระป๋อง
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การสร้างหลักสูตร : บทที่  4 ชุดการเรียนรู ้ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก  
น�าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา, ข้อ 2 อธบิายแนวทางในการรกัษาสมดุลของระบบนเิวศ, ข้อ 3 อภปิรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื, ข้อ 4 วเิคราะห์
และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ข้อ 5 อภิปรายปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหา, ข้อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ดัช่วงชัน้ ม.4 - 6 : ข้อ 1 วเิคราะห์สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหาสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตใินระดบัท้องถิน่ 
ระดบัประเทศ และระดบัโลก, ข้อ 2 อภปิรายแนวทางในการป้องกนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต,ิ ข้อ 3 วางแผน
และด�าเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบรหิารจดัการทรัพยากรในการผลติและการบริโภค การใช้ทรัพยากรทีม่อียูจ่�ากดัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 2 ตระหนักถึงความส�าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตวัชีว้ดัช่วงชัน้ ม.4 - 6 : ข้อ 1 วเิคราะห์สถานการณ์และวกิฤตกิารณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศไทย 
และโลก, ข้อ 5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด�าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

บทที่ 5 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอยู่มาก มีอุทยานแห่งชาติอยู่ 7 แห่ง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง มีป่าสงวนและ 
ป่าของหน่วยงานราชการอืน่ ๆ อยูด้่วยจ�านวนหลายแปลง แต่เท่าทีผู่เ้ขยีนขบัรถส�ารวจมาตลอด 3 - 4 ปีทีผ่่านมา รวมกบัค�าบอกเล่า 
จากเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน พบว่า ป่าใน จ.กาญจนบุรี โดยเฉพาะป่าในที่ราบถูกบุกเบิกแผ้วถางท�าลายไปเรื่อย ๆ เหลืออยู่เฉพาะ
ตรงส่วนที่เป็นป่าอนุรักษ์ประเภทอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ทหารบางส่วน และป่าชุมชนบางแห่ง 

พื้นที่ป่าลดลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ เริ่มต้นจากสัมปทานป่าไม้ต้ังแต่ปี 2520 การท�าสัมปทานป่าไม้ท�าให้มีคนงานจากถิ่นอื่น 
อพยพเข้ามาท�างาน มาอยู่อาศัย หลังจากนั้นจึงชักชวนญาติพี่น้องให้ย้ายถิ่นตามมาเพิ่มเติมจนกลายเป็นชุมชน ชาวบ้านบางส่วน 
ถกูว่าจ้างให้บกุเบกิทีด่นิให้นายทนุ ซึง่แสดงให้เหน็ว่ามกีารกว้านซือ้ทีด่นิทีเ่คยเป็นป่าโดยนายทนุทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่พืน้ทีป่่า 
ตามเส้นทางการท�าไม้ยังถูกบุกรุกท�าลายโดยชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย ทั้งการบุกเบิกเป็นพ้ืนที่ท�ากินและการท�าไม้เถื่อน เมื่อป่า 
เสื่อมโทรมลง ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดฟันไปจนหมด จากเดิมที่เคยเป็นป่าผสมผลัดใบ ก็กลายเป็นป่าไผ่ล้วน ๆ หรือป่าดิบแล้ง 
ก็หมดสภาพไป 

การสร้างเป็นสาเหตุที่สอง กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเขื่อนมากที่สุดในประเทศไทยคือ มีเขื่อนทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่  
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนท่าทุ่งนา และเขื่อนแม่กลอง ในการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ที่จะ
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ถกูน�า้ท่วม และพืน้ทีบ่รเิวณบ้านเรอืนราษฎรในราบทีม่กัอยูไ่ม่ไกลจากแม่น�า้ ซึง่ทีผ่่านมารฐัได้จดัสรรทีด่นิเพือ่ชดเชยให้กบัราษฎร 
ท่ีต้องสูญเสียที่ดินท�ากิน สิ่งที่เป็นปัญหาตามมา ได้แก่ การอพยพย้ายถิ่นในลักษณะนี้ท�าให้ชาวบ้านบางส่วนที่เคยท�านา 
ต้องเปลี่ยนมาเป็นท�าไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ใหม่ที่ได้รับการจัดสรรมานั้นไม่อ�านวย 

รสีอร์ตหรรูกุป่าเป็นสาเหตุทีส่าม จ.กาญจนบรุเีป็นจงัหวดัทีม่รีายได้จากการท่องเทีย่วมาก มผีูป้ระกอบการทีท่�าทีพ่กัประเภท 
รีสอร์ตอยู่มากมายบริเวณ อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์ ซึ่งที่พักที่อยู่ริมน�้าทั้งที่เป็นแม่น�้าแควน้อย แม่น�้า
แควใหญ่ และที่เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จะได้รับความนิยมสูงสุด 

แรงกดดันจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว การที่มีการปลูกข้าวโพดมากในกาญจนบุรี เนื่องมาจากกระแสการปลูกข้าวโพด 
เล้ียงสัตว์เป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงพืชพลังงาน ได้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่เกษตรไปทั่วโลก เนื่องจากการขยายตัวของ 
ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเนื้อสัตว์ และการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เฉพาะข้าวโพดเล้ียงสัตว์ชนิดเดียว ทั่วโลก 
มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 1,064.988 ล้านไร่ (สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง) ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ  
7.51 ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นโดยล�าดับ

การเกบ็ของป่าเป็นอกีสาเหตหุนึง่ แต่คนส่วนหนึง่เกบ็หาของป่าแบบกวาดให้เรยีบ ไม่คดิถงึอนาคต เช่น แทนทีจ่ะใช้ไม้สอย 
ลูกมะขามป้อมที่ออกตามต้นในป่า ก็ใช้วิธีโค่นต้นมะขามป้อมให้ล้มลง เพ่ือเก็บลูกมะขามป้อมให้ได้ลูกสวย ๆ ง่าย ๆ ไม่มีรอยช�้า  
เพื่อให้ขายได้ราคา บางคนโค่นต้นมะกอกเพื่อเอายอดมะกอก ผลมะกอก หลายคนนิยมใช้วิธีเผาป่าเพื่อเก็บผักหวาน ทั้ง ๆ ที่มี 
ผู้พิสูจน์ได้แล้วว่า ไม่จ�าเป็นต้องเผาป่าเพื่อให้ผักหวานแตกยอด เพียงแต่ปลูกต้นผักหวานในสวนหลังบ้าน แล้วริดใบออกในช่วง 
ก่อนฤดูแล้งเท่านั้น ผักหวานก็จะแตกใบใหม่ให้เก็บเอาไปท�ากินได้ ขายได้ นักล่าเห็ดโคนหลายคนใช้วิธีขุดเห็ดโคนจนถึงจาวเห็ด 
ที่อยู่ในจอมปลวก เพื่อให้ได้เห็ดดอกตูม โดยมีราคารับซื้อที่สูงล่อใจ 

การลักลอบตัดไม้ไผ่ กาญจนบุรีมีการตัดไม้ไผ่มากจนเกินขนาด มีการใช้รถสิบล้อและรถปิกอัพวิ่งขนไม้ไผ่กันทุกคืน 
จากหมู่บ้านชายป่า ผ่านเข้ามาใน อ.เมอืงฯ จ.กาญจนบรุ ีแล้วออกไปจงัหวดัอืน่ ๆ ต่อไป การตดัไม้ไผ่จากป่าในปัจจบุนันีจ้งึเป็นการ 
ตัดไม้ไผ่จนเกินก�าลังผลิตของป่าไปแล้ว ส่งผลท�าให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันนี้การตัดไม้ไผ่ได้กระจายไปตาม อ.บ่อพลอย  
อ.เมอืงฯ อ.ด่านมะขามเต้ีย อ.ท่ามะกา แต่ยงัไม่มากเท่ากบัการตดัไม้ไผ่ฝ่ังด้าน อ.ศรสีวสัดิ ์ซึง่บางจดุได้เกดิปัญหากระทบกระทัง่กนั 
ระหว่างช้างป่าที่มักมาหาหน่อไม้กินกับชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ไผ่ จนบางครั้งมีคนถูกช้างป่าท�าร้ายจนเสียชีวิต 

และอีกหลายสาเหตุ เช่น การลักตัดไม้เนื้ออ่อน การท�าเหมืองแร่ การลักลอบสัตว์ป่าไปจ�าหน่าย การล่าสัตว์ตามพื้นที่ป่า  
โดยเฉพาะเหตุการณ์การล่าสัตว์ในเขตป่า จ.กาญจนบุรี ที่เป็นข่าวคึกโครมเม่ือปี 2516 หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐและนักแสดงสาว 
น่ังเฮลิคอปเตอร์เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แล้วเฮลิคอปเตอร์ตกที่ จ.นครปฐม พบซากสัตว์ป่า 
จ�านวนมาก เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นชนวนน�าไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาประชาชน หรือ “เหตุการณ์ตุลา 16”
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การสร้างหลักสูตร : บทที่  5 ชุดการเรียนรู ้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกาญจนบุรี
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก 
น�าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา, ข้อ 2 อธบิายแนวทางในการรกัษาสมดุลของระบบนเิวศ, ข้อ 3 อภปิรายการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื, ข้อ 4 วิเคราะห์ 
และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ข้อ 5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหา, ข้อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก, ข้อ 2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,  
ข้อ 3 วางแผนและด�าเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดช่วงชัน้ ม.4 - 6 : ข้อ 2 ตระหนกัถงึความส�าคญัของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4  -  6 : ข้อ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและโลก, ข้อ 5 มีส่วนรว่มในการแก้ปญัหาและการด�าเนนิชวีติตามแนวทางการอนรุักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทที่ 6 : การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

ผืนป่าตะวันตกเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วย
พื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ต่อเนื่องกัน 17 พื้นที่ อยู่ในเขต 6 จังหวัด คือ จ.ตาก ก�าแพงเพชร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทิศเหนือจรดใต้มีความยาวกว่า 300 กิโลเมตร มีความกว้างจรดผืนป่าในประเทศ
เมียนมาประมาณ 100 กิโลเมตร 

ป่าใน จ.กาญจนบรุเีป็นส่วนหนึง่ของผนืป่าตะวนัตก และมป่ีาทีเ่ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตอิยูใ่นจงัหวดัด้วย ได้แก่ เขตรกัษา 
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันตก ซึ่งถูกล้อมรอบบริเวณด้านทิศใต้ด้วยอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนป่ากันชน ท�าให้ 
ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรถกูรบกวนไม่มากนกัเมือ่เทยีบกบัป่าทีอ่ยูโ่ดยรอบ อย่างไรกต็ามยงัมชีมุชนอยูต่ามแนวถนนทีต่ดัจาก อ.ทองผาภมู ิ
เข้าไปสู่ทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งมีการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว และภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  
ยังมีชุมชนกะเหรี่ยงอยู่ด้วย โดยเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กันมายาวนาน 

ด้วยความที่พื้นที่ป่าในประเทศไทยมีจ�ากัด มีน้อยมากเม่ือเทียบกับอดีต จึงไม่ควรปล่อยให้ลดลงอีกต่อไป ดังนั้นจึงควร
ช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าเอาไว้ให้ได้ ซึ่งก็เท่ากับเป็นการรักษาสัตว์ป่าเอาไว้ด้วยในตัว แต่ในขณะเดียวกันการใช้กฎหมายบังคับให้
ชาวบ้านอพยพออกจากป่าอนุรักษ์ หรือไม่ให้ใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์บ้างเลย เป็นเรื่องที่ท�าได้ยากมากจนแทบจะท�าไม่ได้แล้ว 
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ในยุคนี้ เนื่องจากขัดกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และไม่มีที่ดินรองรับอีกต่อไปแล้ว อีกทั้งยังมีชุมชนจ�านวนมากที่ตั้งรกรากอยู่มานาน 
ก่อนประกาศรับรองพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายป่าไม้ ซึ่งถือว่าชุมชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ์ในฐานะผู้อยู่อาศัยมาก่อน

ค�าถามคอื จะแก้ปัญหานีไ้ด้อย่างไร ท�าอย่างไรจงึจะท�าให้ชาวบ้านอยูไ่ด้โดยไม่ขยายทีด่นิท�ากนิเพิม่เข้าไปในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์  
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า และป่ายังสามารถเผื่อแผ่สิ่งด ี ๆ อันได้แก่ การเป็นแหล่งต้นน�้า และความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมายังมนุษย์ 
ได้ดังเดิม 

เนือ้หาในคูม่อืได้น�าเสนอเรือ่งบางส่วนทีเ่ป็นค�าตอบ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณศีกึษาต่าง  ๆ ใน จ.กาญจนบรีุ ทีม่ส่ีวนในการอนรุกัษ์ 
ป่าและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อท�าให้  
“ชาวบ้านอยูไ่ด้ ป่าอยูไ่ด้ สตัว์ป่าอยูไ่ด้” อาท ิการจดัการความขดัแย้ง เพือ่ท�าให้ชาวบ้านพดูคยุตกลงกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ให้ได้ มกีารใช้ 
เครื่อง GPS จับพิกัดต�าแหน่งท�าแผนที่ขอบเขตที่ดินท�ากินและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ท�าข้อตกลงกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที ่
ป่าไม้ในเรือ่งขอบเขตพืน้ทีท่�ากนิ - พ้ืนทีอ่นรุกัษ์ให้ชดัเจน จนในทีส่ดุได้พฒันาข้ึนไปในทางทีด่ข้ึีน จนมชีาวบ้านมาร่วมกบัเจ้าหน้าที่ 
ตั้งด่านตรวจป่าไม้ และร่วมเดินลาดตระเวน เป็นต้น

การท�าฝายต้นน�้า (Check Dam) ฝายต้นน�้า หรือฝายต้นน�้าล�าธาร หรือฝายแม้ว หรือฝายชะลอน�้า หรือฝายดักตะกอน คือ 
สิง่เดยีวกนั เป็นการก่อสร้างขวางหรอืกัน้ทางเดินของล�าน�า้ ซึง่ปกตจิะกัน้ล�าห้วยขนาดเลก็ 
ในบริเวณที่เป็นต้นน�้าหรือบริเวณที่มีความลาดชันสูงให้สามารถดักตะกอนอยู่ได้  
และหากช่วงที่น�้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอน 
ไม่ให้ไหลลงไปทับถมล�าน�้าตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้าได้มากวิธีหนึ่ง  
ฝายทีน่ยิมท�ากนัมากใน จ.กาญจนบรุ ีคอื ฝายต้นน�า้แบบผสมผสาน เป็นฝายทีส่ร้างขึน้ 
เพือ่ขวางทางเดนิน�า้ในล�าห้วยหรอืร่องเขา สามารถท�าได้อย่างรวดเรว็โดยใช้วสัดทุีห่าง่าย 
ราคาถูกที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ กิ่งไม้ ก้อนหิน ท่อนไม้ล้ม กระสอบบรรจุทราย ฯลฯ 

กิจกรรม : ฝายมีชีวิต

 ประโยชน์อย่างหนึง่ของฝายกคื็อ ท�าให้สิง่มชีวีติหลายชนดิกลับมาอาศยัอยูใ่นบริเวณนัน้ เนือ่งจากมนี�า้ทีเ่ป็นปัจจัยส�าคญั
ต่อการด�ารงชีวิตนั่นเอง ซึ่งการส�ารวจสิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณก่อสร้างฝาย เปรียบเทียบกันก่อนและหลังการท�าฝายเป็น
ระยะเวลาห่างกันพอสมควร จะท�าให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประโยชน์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตของการท�าฝาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสัตว์น�้าขนาดเล็ก
ในท้องถิ่น

อปุกรณ์ : แผ่นพบัคูม่อืตรวจสอบคณุภาพน�า้ด้วยสตัว์เลก็น�้าจดื (ดตูวัอย่างได้ทีเ่วบ็ไซต์มลูนธิโิลกสเีขียว www.greenworld.
or.th) แว่นขยายส�าหรับส่องพระเครื่อง สวิง ถ้วยน�้าจิ้มสีขาว ถาดสีขาว หนังสือคู่มือดูนก กล้องส่องทางไกล

วิธีท�า : กิจกรรมนี้ใช้เวลาหลายเดือน แต่มีการเว้นระยะ ขอให้ครูพานักเรียนท�าอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการท�าฝาย 

1. เริ่มจากให้ครูค้นหาพื้นที่ที่ก�าลังจะมีการท�าฝายในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน แล้วให้นักเรียนเข้าไปส�ารวจพื้นที่ว่าพบ
สิง่มชีีวติอะไรบ้าง ทัง้แมลง นก สตัว์เลือ้ยคลาน สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน�า้ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ฯลฯ ถ้าในช่วงส�ารวจพบว่ามนี�า้
ในล�าห้วย ให้นักเรยีนใช้สวงิช้อนสตัว์น�า้ขนาดเล็กทีพ่บข้ึนมาใส่ในถาด แล้วแยกออกมาใส่ไว้ในถ้วยน�้าจิม้ (อย่าลมืเตอืน
ให้นกัเรยีนเบามอื ระวงัอย่าให้สตัว์บาดเจบ็หรอืตาย) ส่องดดู้วยแว่นขยาย เปรยีบเทยีบกบัภาพสตัว์น�า้จดืทีอ่ยูใ่นแผ่นพบั
ของมูลนิธิโลกสีเขียว ให้นักเรียนจดบันทึกและวาดภาพประกอบอย่างละเอียดเก็บไว้ ให้นักเรียนดูด้วยว่า สภาพป่าไม้ 
หรอืต้นไม้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณนัน้เป็นอย่างไร ครอูาจแนะน�าให้นกัเรียนถ่ายภาพเกบ็เอาไว้เปรียบเทยีบก่อนและหลังจากมฝีาย
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กิจกรรม : ค�าตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (ส�ารวจหมู่บ้าน)

 เรื่องดี ๆ มีอยู่ในชุมชนบางแห่ง (เรื่องไม่ดีก็มีอยู่ในชุมชนบางแห่งด้วย) ชุมชนบางแห่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เรื่องธรรมชาติ เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สังคม การเมือง ฯลฯ ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน

วิธีด�าเนินการ 

1. บทบาทหนึง่ของครคืูอ เป็นตัวเชือ่มระหว่างนกัเรยีนกบัชมุชน ดงันัน้ครคูวรช่วยวางแผนในการก�าหนดโจทย์ในการเรยีนรู้ 
ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับตัวแทนหมู่บ้าน ประสานงานกับผู้น�าหมู่บ้านล่วงหน้าไว้ก่อน เพื่อความสะดวกของนักเรียน 
ในการลงหมู่บ้าน คุยให้ชัดเจนว่านักเรียนจะเข้ามาท�าอะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ใด ท�าไม ฯลฯ โดยที่ครูอาจจะมอบหมาย 
ให้นักเรียนท�าเป็นโครงงานไปเลยก็ได้ 

2. ครูต้องเตรียมการนักเรียนก่อน ด้วยการฝึกให้นักเรียนวางแผนการท�างาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ คิดโจทย์ให้ชัดเจน  
ตั้งเป้าหมายในการเก็บข้อมูลว่าจะเอาข้อมูลมาท�าอะไร เพ่ืออะไร ฝึกให้นักเรียนตั้งค�าถามปลายเปิด การหาข้อมูล 
เบื้องต้น ฝึกท�าแผนที่ จดบันทึกอย่างละเอียด อาจจะรวมถึงการถ่ายภาพ การถ่ายท�าและตัดต่อคลิปวิดีโอ การดูแล 
เรื่องสวัสดิการและอาหารขณะลงพื้นที่ 

3. เน้นย�า้นกัเรยีนในเรือ่งทีค่วรท�าและไม่ควรท�าในหมูบ้่าน เช่น ควรแต่งกายสภุาพ ไม่แต่งกายด้วยชดุทีส่ะดดุตามากเกนิไป 
มีสัมมาคารวะ การแนะน�าตัว ขออนุญาตชาวบ้านก่อนถ่ายภาพ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมชู้สาว 
ดื่มสุรา หรือท้าทายความเชื่อของชาวบ้าน 

4. หากครูต้องการพานักเรียนทั้งชั้นเรียนลงหมู่บ้าน สิ่งที่ควรท�าคือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน 
แต่ละคนตามความสนใจของนักเรียน ไม่ควรให้นักเรียนรวมกันไปเป็นกลุ่มใหญ่เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนเดียว  
เพราะกลุ่มเด็กหลังห้องจะไม่ได้อะไรเลย และอาจกลายเป็นปัญหา 

5. เน้นย�้านักเรียนว่า ในการบันทึกข้อมูล ต้องบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เท่านั้น อย่าเสริมแต่งข้อมูล 
ที่ได้มา เพราะจะท�าให้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ครูอาจแนะน�าให้นักเรียนสัมภาษณ์ซ�้ากับชาวบ้านคนอื่นก็ได้
อีก 2 คนด้วยชุดค�าถามเดิม เพื่อตรวจสอบข้อมูล

2. ถ้าเป็นไปได้ ครูควรพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมการท�าฝายร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่มาช่วยกันท�าฝาย เพ่ือให้
นักเรียนได้ทราบขั้นตอนของการท�าฝาย

3. จากนัน้ให้เว้นระยะเอาไว้ 1 ฤดูฝน หรืออย่างนอ้ย 3 - 4 เดือน เพือ่ให้มีน�้าสะสมทีฝ่ายมากพอจนมีสิ่งมีชีวติมาอาศยัอยู่  
ให้ครูพานักเรียนกลับไปส�ารวจที่ฝายอีกคร้ังด้วยวิธีการเดิม เสร็จแล้วให้นักเรียนเตรียมการน�าเสนอเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังมีฝาย แล้วมาน�าเสนอหน้าห้องเรียน

4. ค�าถามที่ครูสามารถใช้ถามนักเรียน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตเห็น, นักเรียนคิดว่าการ 
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากอะไร, เป็นการเปล่ียนแปลงทีด่หีรือไม่ด ีเพราะเหตใุด, มสัีตว์อะไรบ้างทีน่กัเรยีนค้นพบ 
แต่ละตัวท�าหน้าที่หรือมีประโยชน์อะไรบ้างในระบบนิเวศ ฯลฯ จากนั้นครูท�าหน้าที่สรุปข้อมูล และสิ่งที่นักเรียน 
ได้เรียนรู้ พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

5. กจิกรรมต่อเนือ่งทีค่รอูาจมอบหมายให้นกัเรยีนท�า เช่น จดับอร์ดนทิรรศการในศาลากลางบ้าน หรอืศาลาวดั เพือ่สือ่สาร
กับชาวบ้านในชุมชนที่มีการท�าฝาย
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6. สิง่หนึง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์มากกคื็อ การท�า Timeline ประวตัศิาสตร์ของหมูบ้่าน ถ้าต้องการทราบความเป็นมาของหมูบ้่าน
ในกรณีที่ต้องการทราบที่มาที่ไปของความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน

7. นอกเหนือจากการให้นักเรียนมาน�าเสนอผลงาน (ซ่ึงสามารถท�าได้ทั้งที่หน้าช้ันเรียนและต่อหน้าชาวบ้านในหมู่บ้าน  
โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าให้เป็นทางการมาก ซึ่งนักเรียนจะไม่เครียด) การให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึก อุปสรรคและ 
ปัญหา ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ส�ารวจหมู่บ้านเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะกลายเป็น 
ประสบการณ์ของนักเรียน และมีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้าน ครูควรจัดมีกิจกรรมนี้หลังจากที ่
นักเรียนกลับออกมาจากหมู่บ้านแล้ว ขอให้เน้นสิ่งนี้

การสร้างหลักสูตร : บทที่ 6 ชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 2 ตระหนักถึงความส�าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น ม.4  - 6 : ข้อ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก, ข้อ 2 ระบมุาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมอืทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ข้อ 3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก, ข้อ 5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด�าเนินชีวิตตามแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก 
น�าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นปี ม.3 : ข้อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา, ข้อ 2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ, ข้อ 3 อภิปรายการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, ข้อ 4 วิเคราะห์
และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ข้อ 5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหา, ข้อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4 - 6 : ข้อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  
ระดับประเทศ และระดับโลก, ข้อ 2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, ข้อ 3  
วางแผนและด�าเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 7 : แนะน�าภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์/YouTube Facebook หนังสือ สถานที่ทัศนศึกษา 

และสถาบันเพื่อการศึกษาต่อ

My Neighbor Totoro

ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน ปี 2531 จากสตูดิโอ จิบลิ ประเทศญี่ปุ่น ก�ากับโดย ฮายาโอะ มิยาซากิ 

ความยาว 86 นาที เล่าเร่ืองของครอบครัวชาวญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งที่ย้ายบ้านจากเมืองไปอยู่ใน 

ชนบท ที่นั่นเด็ก ๆ ได้พบกับโทโทโร่ สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเทพผู้พิทักษ์ป่าที่ท�าหน้าที่คอยดูแลป่า  

ดูแลการเจริญเติบโตงอกงามของต้นไม้ และได้กลายเป็นเพื่อนกับเด็ก เมื่อดูจบแล้ว สิ่งที่ครูควรท�า 

คือ ชวนนักเรียนคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้าง ครูอาจจะอธิบายเพิ่มโดยเชื่อมโยง 

เข้ากับความเชื่อที่ใกล้เคียงกันในสังคมไทย

The Tale of The Princess Kaguya เจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่

ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน ปี 2556 จากสตูดิโอ จิบลิ ประเทศญี่ปุ่น ก�ากับโดย อิซาโอะ ทาคาฮาตะ 

ความยาว 137 นาที เป็นการน�านิทานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดด้วยลายเส้นสีน�้า 

แบบภาพวาดพู่กนัโบราณ ท�าให้การ์ตนูเร่ืองนีม้ภีาพทีแ่ตกต่างออกไป การ์ตนูเร่ืองนีเ้ล่าถงึ “คางยุะ” 

เด็กหญิงที่สวรรค์ส่งลงมาเกิดในกระบอกไม้ไผ่ แล้วคนตัดไม้ไปเจอเข้าและเล้ียงดูเธออย่างดี  

โดยพาไปอยูบ้่านหลงัใหญ่โตในเมอืง มเีจ้าชายและขนุนางมาขอแต่งงานด้วยมากมาย แต่เธอกย็งั 

โหยหาชีวิตที่เรียบง่ายของบ้านนอก ครูอาจจะให้นักเรียนท�ากิจกรรมง่าย ๆ ด้วยการบันทึกรายชื่อ

ต้นไม้และสัตว์ท่ีรู้จักที่พบในการ์ตูนเร่ืองนี้ และอาจต่อยอดไปถึงการท�าความรู้จักกับพืชและสัตว์

ที่พบได้ในโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น หรือป่าที่อยู่ไม่ไกล

Outbreak 

ภาพยนตร์ปี 2538 ความยาว 128 นาท ีเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการระบาดของไวรัสโมทาบา (ดดัแปลงชือ่ 

มาจากไวรัสอีโบลา) ที่เกิดจากการสัมผัสกับสัตว์ป่าจากแอฟริกาที่เป็นพาหะน�าโรคที่ถูกลักลอบ 

น�าเข้าประเทศสหรฐัอเมรกิา จากนัน้มคีนตดิเชือ้แล้วเข้าไปไอจามในโรงภาพยนตร์ ส่งผลให้เกดิการ

ระบาดของเชือ้โรคลกุลามไปทัว่เมอืง มคีนตดิเชือ้โรคจนป่วยและเสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจาก

ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสชนิดนี้ ภาพยนตร์เร่ืองนี้เหมาะที่จะฉายให้นักเรียนดูเวลาที่โรงเรียนมีค่าย 

สิ่งแวดล้อม ครูสามารถสรุปให้นักเรียนฟังได้ว่า ยังมีเช้ือโรคต่าง ๆ ที่เราไม่รู้จักอีกมากที่มีสัตว์ป่า

ชนิดต่าง ๆ เป็นพาหะน�าโรค ดังนั้นการกินเนื้อสัตว์ป่าจึงอาจเป็นอันตรายได้
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พินัยกรรมธรรมชาติ

เป็นสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายท�าใน

ประเทศไทย โดยคนไทย และมีคุณภาพชั้นยอด ผลิตโดยบริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น จ�ากัด  

ว่าด้วยเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทสตัว์ป่าและป่าไม้ในประเทศไทย จดุเด่นของรายการนีค้อื  

ภาพที่สวยมาก และเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยาก มีคลิปรายการย้อนหลังให้ดูใน YouTube  

(พิมพ์ค�าว่า “พินัยกรรมธรรมชาติ”) 

หมายเหตุ : สารคดีโทรทัศน์ชุด “พินัยกรรมธรรมชาติ” โดย บริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น จ�ากัด  

ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 16 ปี 2557 ประเภทสื่อมวลชน

แสงไฟที่ไม่เคยดับ สืบ นาคะเสถียร 

เป็นรายการทีเ่คยออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส เป็นสารคดีทีเ่ล่าเร่ืองของสืบ นาคะเสถยีร 

อดตีหวัหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตัง้ใจ ทุม่เทอย่างเตม็ทีจ่วบจน 

วาระสุดท้ายของชีวิต กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังมากมายได้สืบสานงานอนุรักษ์

ธรรมชาติกันต่อไป มีคลิปให้ดูทาง YouTube (พิมพ์ค�าว่า “แสงไฟที่ไม่เคยดับ สืบ นาคะเสถียร”)

Nature spy 

ออกอากาศทุกวันจันทร์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 17.30 - 18.00 น หรือหาดูย้อนหลัง 

ได้ทาง YouTube เป็นรายการที่แนะน�าให้คนดูได้รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย 

ผ่านการส�ารวจในถิ่นที่อยู่อาศัย ตั้งแต่แมลงน�้า นกกระจอก ไลเคน ฯลฯ มีการสอนวิธีวาดภาพ

ในรายการนี้ด้วย

ตามรอยวัวแดง

เป็นสารคดีที่เผยแพร่ผ่านทาง YouTube ถ่ายท�าโดย Nick Chomngam เป็นเรื่องของการปล่อย

วัวแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน�้าพุ ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้

ยังมีสารคดีชีวิตสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในประเทศไทยโดยผู้ผลิตรายการคนเดียวกัน

• Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาติ มีการอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจยาก ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ผ่าน 

ภาพประกอบระบายสีไม้ เหมาะที่ครูจะอ่านแล้วเอาไปเล่าให้นักเรียนได้ฟังกันต่อ หรือแนะน�าให้นักเรียนไปกด Like  

สมัครเป็นสมาชิกเพจ ตัวอย่างเรื่องที่มีการเล่าถึงในเพจนี้ เช่น “สร้างฝาย ‘ผิดที่’ จะเกิดอะไร” “ท�าไมป่า ต้องมีเสือ”

รายการโทรทัศน์ / YouTube

Facebook
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ป่าของประเทศไทย เขียนโดย ธวัชชัย สันติสุข (ส�านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ, 

พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2555) เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึง 

ระบุชื่อของพรรณไม้ไว้อย่างละเอียด มีให้ดาวน์โหลดฟรีในอินเทอร์เน็ต (ให้พิมพ์ชื่อหนังสือและ 

ชื่อผู้เขียนลงใน Google)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน ก�าเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ เขียนโดย ดร.น�าชัย ชีววิวรรธน์  

และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (ส�านักพิมพ์สารคดี, พ.ศ. 2555) หนังสือที่แนะน�าชีวิตและผลงานของ 

นกัชวีวทิยา - นเิวศวทิยาไม่ค่อยมกีารตพีมิพ์ในบ้านเราเท่าใดนกั นีเ่ป็นเล่มหนึง่ในจ�านวนน้อยมาก 

ทีม่กีารตีพิมพ์ออกมา เป็นหนงัสอืทีเ่หมาะทีค่รจูะแนะน�าให้นกัเรยีนทีส่นใจวชิาชวีวทิยา - นเิวศวทิยา

มาก ๆ ให้หามาอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ตะโกนก้องจากพงไพร เขียนโดย สืบ นาคะเสถียร (ฉบับพิมพ์คร้ังที่ 10 พิมพ์โดยส�านักพิมพ ์

อมรินทร์, พ.ศ. 2558) เป็นหนังสือรวบรวมประวัติ ผลงาน และความคิดของสืบ นาคะเสถียร  

อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 

คนรุ่นใหม่ได้เสมอ ถ้าหาซื้อหนังสือเล่มนี้จากร้านขายหนังสือไม่ได้ สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ 

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับผู้เรียบเรียง : ครรชิต จูประพัทธศรี 

975/6 ซ.เทศบาล 5 ถ.แสงชูโต หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทร. 08 9634 3343 อีเมล : greenkoel@gmail.com 

หนังสือ

• ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้ ให้ความรู้และเทคนิคในการท�าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ 

เศษอาหารอย่างง่าย ท�าได้ทันที ช่วยลดปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และยังท�าให้ลดรายจ่ายของเกษตรกร 

ในการซื้อปุ๋ย และสามารถเพิ่มรายได้ถ้าท�าขาย

• มูลนิธิข้าวขวัญ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวอินทรีย์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีการประกาศรับสมัครผู้สนใจ 

เข้ารับการอบรมการท�านาข้าวอินทรีย์อยู่เสมอ ๆ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในการอบรมก็คือ เรื่องการจ�าแนกแมลงที่เป็น

ศัตรูพืชกับแมลงที่เป็นมิตร (แมลงตัวห�้า แมลงตัวเบียน) ซึ่งครูสามารถน�ามาสอนนักเรียนต่อได้ และจะช่วยให้ระบบนิเวศ

ในนาข้าวดีขึ้น

• Pun Pun Organic Farm เพจของสวนพันพรรณ ที่มีคุณโจน จันได เป็นเจ้าส�านัก มีแนวคิด ความรู้ และเทคนิควิธีง่าย ๆ 

ในด้านการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร และการใช้ชีวิตแบบทางเลือกมาเผยแพร่เสมอ  

• Forest on Blackboard เพจประจ�าโครงการผลิตหนังสือเล่มที่ท่านก�าลังถืออยู่ในมือขณะนี้ สามารถ Copy ภาพประกอบ

หนังสือเฉพาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการไปใช้ท�าสื่อการสอนได้เลย เจ้าของภาพยืนยันว่าไม่หวง

• สิง่ละอนัพนัละนก ผูเ้ขยีนมคีวามรูเ้กรด็เลก็เกรด็น้อยเกีย่วกบัเรือ่งนกดมีาก ทัง้นกในประเทศไทยและนกในต่างประเทศ 

กด Like แล้วตามอ่านได้เลย

• คนอนุรักษ์ ส�าหรับผู้สนใจติดตามข่าวสารด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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 “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เริ่มต้นขึ้นเพื่อเชิดชู ยกย่อง
และใหก้ำาลงัใจแกผู่ท้ำางานอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิกระทัง่
เข้าสู่ทศวรรษที่สองจึงยกระดับเป็นสถาบันลูกโลกสีเขียวเพื่อ 
เพิม่ภารกจิงานพฒันาเครอืขา่ย ซึง่รวมถึงงานวจิยัและจดัการ 
ความรู้ผ่านกลไกคณะกรรมการภาครางวัลลูกโลกสีเขียว 
ในแต่ละภาค ทำาให้เกิดความรู้และชุดความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
งานอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในด้านต่าง  ๆ  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับความรู้ใหม่ 
จากภายนอก เพื่อช่วยให้ชุมชนตั้ งรับปรับตัวต่อการ 
ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดิน น้ำา ป่า อย่างยั่งยืน 
 การวิจัยและงานจัดการความรู้ต่าง  ๆ  ใช้แนวทาง 
การทำางานวิจัยมาช่วยในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
อย่างเป็นศาสตร์ สะท้อนประเด็นปัญหาที่มีความจำาเพาะ 
ในแต่ละภูมิภาค แต่ไม่เคร่งครัดทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย  
เพราะเป็นการแสวงความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน  
เนน้การมสีว่นรว่มของชมุชน เกิดยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่น 
งานเพือ่ปกปกัรกัษาดนิ น้ำา ปา่ การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง  ๆ  อันจะทำาให้ชุมชนสามารถ 
ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถอยู่รอดได้
ทั้งคน ป่า และยังสานสร้างเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เพิ่มขึ้น
จนถึงปัจจุบัน

ภาคเหนือ : การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพพื้นที่ในภาคเหนือเป็นที่สูง เป็นพ้ืนที่ต้นน�้าของ
ประเทศ มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายที่ตั้งถิ่นฐานในป่ามานาน
นับร้อยปี เป็นพื้นที่ที่มีมาตรการการอนุรักษ์เข้มข้นด้วยการ 
ส ่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในอดีตกับโครงการพัฒนา 
เขตเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคในปัจจบุนั ท�าให้การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของชาวบ้านและวัฒนธรรมดั้งเดิม จุดเด่นของการท�าวิจัย 
ในภาคเหนอือยูท่ีก่ารรวมกลุม่เป็น “เครอืข่ายชมุชน” เพ่ือช่วยกนั 
คลี่คลายตามแนวทางสันติวิธี การด�ารงสิทธิชุมชน จรรโลง 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน 
ในการพิทักษ์รักษาดิน น�้า ป่า

งานวิจัยและจัดการความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ การศึกษา 
ทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน�้า กรณ ี
ศึกษาบ้านต้นผึ้ง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน (2556), การศึกษา 
วิจัยการหาความแตกต่างของการท�างานอนุรักษ์ระหว่าง 
ชุมชนเดีย่วกบัการท�างานแบบเครือข่าย (2558), โครงการบนัได  
6 ขั้น (2558 - ปัจจุบัน)
โครงการบันได 6 ขั้น สร้างเครือข่ายชุมชนภาคเหนือ

การค้นหาและกล่ันกรองผลงานเพ่ือเข ้าสู ่รางวัล 
ลูกโลกสีเขียวประเภทต่าง ๆ ในแต่ละปี ท�าให้กรรมการภาค 
ลงพื้นที่และรู้จักชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติจ�านวนมาก แม้ว่าชุมชนเหล่านี้จะไม่ได้รับการเสนอ 
เข้าสู่การพิจารณาจนได้รางวัลทั้งหมด แต่คณะกรรมการภาค 
ภาคเหนือก็เห็นว่า หากชุมชนได้รับการหนุนเสริม จะช่วย 
ยกระดบัความเข้มแขง็ สามารถเป็นเครอืข่ายทีร่่วมแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมในการ 
ท�างาน จึงสร้างแนวทางการท�างานที่เรียกว่า “บันได 6 ข้ัน”  
ที่ยังปฏิบัติจนทุกวันนี้
ขั้นที่ 1 สมาชิกเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร

• เปิดเครือข่ายกลุ่มไลน์ “เครือข่ายชุมชนลูกโลกสีเขียว
ภาคเหนือ”

• จัดท�าสื่อเอกสารเผยแพร่สถานการณ์ ความก้าวหน้า 
การจัดการทรัพยากร

ขั้นที่ 2 สถานะ “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว”
• สมัมนาเสนอผลงาน แลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่การกลัน่กรอง

ผลงาน
• การคดัสรรผลงานตามกระบวนการพจิารณาของสถาบนั

ลูกโลกสีเขียว
• ชุมชนที่มีผลงานผ่านการตัดสินได้รับการยกย่องเป็น 

ผลงานต้นแบบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประจ�าปี 
• พธิปีระกาศผลและมอบรางวลัลูกโลกสีเขียว ตามวนัเวลา

ที่สถาบันลูกโลกสีเขียวก�าหนด
ขั้นที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลงานเพื่อเสนอรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งต่อไป

• ขึน้ทะเบยีนชมุชนผูเ้สนอผลงานแต่ไม่ได้รบัรางวัลในปีนัน้  
จ�านวน 3 ผลงาน ตามคะแนนการกลั่นกรองลดหลั่น 

เรียนรู้จากปัญหา สู่มรรคาการท�างาน 

จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต  
สมชาย ธาราวัฒน์1

1 จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต และสมชาย ธาราวัฒน์ เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ สถาบันลูกโลกสีเขียว
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โครงการบันได 6 ขั้น
สร้างเครือข่ายชุมชนภาคเหนือ

จากชุมชนผู้ได้รับรางวัล เพ่ือน�าเสนอในปีต่อไป หาก 
ชุมชนนัน้ ๆ มคีวามพร้อม โดยมกี�าหนดเวลาการน�าเสนอ 
ภายใน 5 ปี 

• หลงัการประกาศผลรางวลัฯ คณะกรรมการภาค ประสานงาน 
เพื่อเข้าไปหนุนเสริมชุมชนที่ไม่ได้รับรางวัล 3 ชุมชน 
ตามข้อแรกในกิจกรรม “เพ่ือนลูกโลกสีเขียว” เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
สภาพปัญหา และงบประมาณที่สถาบันฯ สนับสนุน

ขั้นที่ 4 ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ และติดตาม
สถานการณ์

เม่ือชุมชนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวภาคเหนือประสบ 
ภัยพิบัติธรรมชาติ คณะกรรมการจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน  
ให้ก�าลังใจ และจัดสรรงบประมาณจากทางสถาบันฯ เพื่อ 
ช่วยเหลือเบื้องต้น และอาจต่อเนื่องไปถึงการศึกษาวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

1
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6

สมาชิกเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร

สถานะ “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว”

ส่งเสริมพัฒนาผลงานเพื่อเสนอ
รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งต่อไป

ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ
และติดตามสถานการณ์

การเยี่ยมเยือนของคณะกรรมการพื้นที่
และติดตามสถานการณ์

รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต
รางวัลแห่งความยั่งยืน”

ขั้นที่ 5 การเยี่ยมเยือนของคณะกรรมการพื้นที่ และติดตาม
สถานการณ์

• จัดประชุมติดตามสถานการณ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิด เรียนรู้การเปล่ียนแปลงและการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

• การเยี่ยมเยือนเพ่ือติดตามกิจกรรมของชุมชนเครือข่าย
เพ่ือให้ก�าลังใจ ให้ข้อคิดค�าปรึกษาในการตั้งรับปรับตัว
และพัฒนาวิธีการท�างาน

ขั้นที่ 6 รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน”
• ร่วมกันพิจารณา “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ได้รับ

รางวัลฯ มาแล้ว 5 ปีขึ้นไป โดยดูความก้าวหน้า 3 กรอบ 
คือ ระบบนเิวศ การบริหารจัดการทีมี่ส่วนร่วม ความเข้มแขง็ 
ของสังคมและการด�ารงอยู ่ของวัฒนธรรม เพื่อเสนอ 
เข้าสู่การพิจารณา “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัล 
แห่งความยั่งยืน”
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ภาคกลาง - ตะวันออก : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ความเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจสร้างการไหลเวียนของเงินทุน ดึงดูดแรงงานท�าให้เกิดความแตกต่างและ 

ความเหลื่อมล�้า การเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน และผลกระทบต่อฐานทรัพยากรชุมชน 

การตั้งรับปรับตัวเพ่ือให้สังคมสามารถรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนากับส่ิงแวดล้อม ต้องเร่ิมจากการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้แก่ชุมชนให้มคีวามเท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงและผลกระทบ รวมทัง้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทัง้สองด้านโดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั 

การท�างานของคณะกรรมการภาค ภาคกลาง - ตะวันออกต่างจากภาคอื่น ๆ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่กลายเป็นชุมชนเมือง
พบว่าส่วนใหญ่เน้นสร้างการรับรู้ทางสังคม การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่ายเชิงเป้าหมาย ผลักดันการร่วมจัดการในระดับ 
ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเวทีเครือข่ายชุมชนลูกโลกสีเขียว เช่น พลังงานทางเลือก ทางรอดของชุมชนไทย (2558), โครงการสร้าง 
เครือข่ายครูและเด็กเพื่อสิ่งแวดล้อมภาคกลาง - ตะวันออก (2558), การอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทของภูมิทัศน์กับการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา : ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ต.ช�าราก อ.เมืองฯ จ.ตราด (2560)

บทบาทของภูมิทัศน์กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

กรณีศึกษา : ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ต.ช�าราก อ.เมืองฯ จ.ตราด

ด�าเนินงานร่วมกับเทศบาลต�าบลช�าราก และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช�าราก ต.ช�าราก อ.เมืองฯ จ.ตราด

การประเมินภูมิทัศน์ ไม่ได้หมายถึงการพิจารณาแค่ภูมิประเทศ แต่เป็นความรู้ที่ช่วยให้ชุมชนเข้าใจองค์ประกอบของ 
ภูมิทัศน์ โครงสร้างของภูมิทัศน์ บทบาทหน้าที่ (ประโยชน์) ขององค์ประกอบต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ความรู้นี้
สามารถใช้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา วางระบบและพัฒนาการท�างานในอนาคตด้วยการร่วมจัดการ (Co-Management) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้ภูมทิศัน์เป็นเครือ่งมอืให้คนท�างานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีร่วมกนัเรียนรู้ระบบนเิวศและวฒันธรรมของ
คนในพืน้ที ่เป็นการทบทวนและถอดบทเรยีนการท�างาน น�าไปสูก่ารวางแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 

ชาวบ้าน ต.ช�าราก

 ร่วมกันท�าแผนการจัดการ

และการใช้ประโยชน์ภูมิทัศน์ 

3 ด้านคือ การจัดการทรัพยากร 

วิถีชีวิต และงานวิจัยเชิงลึก

ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่

การท�าฝายขนาดเล็กในล�าคลองของหมู่บ้าน เพื่อชะลอน�้ำจืดที่ไหลมำจำก 
แหล่งต้นน�้ำไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วเกินไป เป็นกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
เพื่อกำรเกษตรของชุมชน

การปลูกพืชริมน�้า เพื่อรักษำดินไม่ให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยบริเวณริมตลิ่ง
และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นทำงเชื่อมโยงเคลื่อนย้ำยของ 
สิ่งมีชีวิต

การท�าวิจัยพืชริมน�้า จัดเก็บข้อมูลพืชที่ขึ้นริมน�้ำ โดยมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่
เยำวชนจำกโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพื้นที่

การจัดการไฟป่า กำรให้ควำมรู้เรื่องไฟป่ำ เนื่องจำกในพื้นที่มักได้รับ 
ผลกระทบจำกไฟป่ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน (กัมพูชำ) ร่วมถึงแนวทำง 
กำรจัดกำรแหล่งน�้ำเพื่อเป็นแนวกันไฟ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ท�ำแผนกำรท่องเที่ยวตำมฤดูกำล
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เช่น หน้ำผลไม้เน้นกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ในสวนผลไม้ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์เรื่อง “ยุทธกำรบ้ำนช�ำรำก”  
กำรส่งเสริมเยำวชนให้เป็นนักสื่อควำมหมำย กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในป่ำชำยเลน (พำยเรือชมธรรมชำติป่ำชำยเลน)
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ภาคกลาง - ตะวนัตก : การเสรมิพลงัแก่ชมุชนและเครอืข่ายเพือ่ความเข้มแขง็ในการด�าเนนิงาน 
ด้านการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของภาคกลาง - ตะวันตก ทั้งเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน ผืนป่าดิบชื้น เต็งรัง เบญจพรรณ  
ขนาดใหญ่ ที่ราบลุ่มและชายฝั่งทะเล ทรัพย์แห่งแผ่นดินเหล่านี้ท้าทายงานอนุรักษ์ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ด้วยจุดแข็งที ่
มีกลุ่มและเครือข่ายการอนุรักษ์จ�านวนมาก การด�าเนินงานจึงเน้นการหนุนเสริมตามประเด็นสถานการณ์และความต้องการของ 
พืน้ที ่การวจัิยเชงิปฏิบตักิารอย่างมส่ีวนร่วมใช้ประโยชน์ได้จรงิ รวมถงึการพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศผลงานทีไ่ด้รับรางวัลฯ

งานวจัิยและจดัการความรูท้ีน่่าสนใจ ได้แก่ การศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประเมนิความเปราะบางและขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อวิกฤติทรัพยากรน�้า พื้นที่บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (2559), โครงการส่งเสริมเยาวชน 
เพื่อการเรียนรู้พื้นที่สีเขียว (2560)

การศกึษาวจัิยเชงิปฏิบตักิารเพ่ือประเมนิความเปราะบางและขดีความสามารถในการปรบัตวัต่อวกิฤตทิรพัยากรน�า้

กรณีศึกษา : บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2558 คณะกรรมการภาค ภาคกลาง - ตะวันตก ได้ลงส�ารวจชุมชนที่ประสบกับสถานการณ์
ดังกล่าวและมีความสามารถรับมือได้ จากนั้นจึงท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเลือกพ้ืนที่บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ต้นน�้า มีระบบการจัดการน�้าเพื่อใช้ในการท�าน�้าประปาหมู่บ้าน และใช้ในภาคการเกษตร  
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการบ้านปลายนาสวน
ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เรื่องระบบการจัดการน�้าเพื่อใช้ท�าประปาหมู่บ้าน และในภาคการเกษตร แบ่งเป็น 2 ช่วง

ผลการท�างาน
• ชาวบ้านเห็นทุนทางสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหา

เกิดการมีส่วนร่วมและแนวทางการแก้ปัญหา
• ด้านการจัดระบบประปาหมู่บ้าน : มีเครื่องมือในการทำางาน ได้แก่ การจัดประชาคมเรื่องการบริหารจัดการนำ้าอย่างมีส่วนร่วม 

การปรับปรุงระบบนำ้าให้เพียงพอทั่วถึงทุกครัวเรือน มีระบบนำ้าประปาที่มีคุณภาพ 
• ด้านการจัดการนำ้าในลำาห้วย : แผนงานสร้างฝายชะลอนำ้า การซ่อมแซมและปรับปรุงฝายเก่าที่มีอยู่แล้ว 

ช่วงที่ 1 
• ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของชุมชน 

ป่ำต้นน�้ำ 
• จัดท�ำแผนที่เดินดินชุมชน (ทีมวิจัย ได้แก่ เยำวชนจำก

โรงเรียนบ้ำนนำสวน จ�ำนวน 20 คน และหัวหน้ำครัวเรือน 
แกนน�ำชุมชน จ�ำนวน 120 ครัวเรือน)

ช่วงที่ 2
• จัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อระดมควำมคิดเรื่อง 

กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
• สรุปข้อเสนอแนะกำรจัดกำรน�้ำของชุมชน 

โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วัฒนธรรมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

และประชากรที่เพิ่มขึ้น ด้วยความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้คืนสภาพกลับมาเป็นที่พึ่ง 
เลี้ยงปากท้อง แก้ปัญหาความยากจน สร้างรายได้ ความยั่งยืนในการท�างานอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผู้สืบทอดงาน  
ภาคอีสานจึงเน้นการสร้างคน ด�ารงวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน ความเช่ือดั้งเดิม ซ่ึงบรรพชนรุ่นก่อนใช้เป็นเคร่ืองสร้างศรัทธา 
ในการปกปักรักษาดิน น�้า ป่า

งานวจิยัและจดัการความรูท้ีน่่าสนใจ ได้แก่ โครงการศกึษาวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุก์ยูกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนดงบก ต.เขิน อ.น�้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ (2555 - 2556), การวิจัยไม้คะล�า :  
การสืบสานภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าด้วยไม้คะล�าของคนชายโขง (2560), การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนคนรักษ ์
โนนใหญ่ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ อ.โพธิ์สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ในการน�าความรู้ท้องถิ่นมาสร้างเป็นหลักสูตร 
สถานศึกษา (2556) และโครงการสานพลังครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชน (2560) 

การวิจัยไม้คะล�า : การสืบสานภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าด้วยไม้คะล�าของคนชายโขง

บ้านนาหว้า ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนริมแม่น�้าโขงที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 และเป็น
พื้นท่ีศึกษาวิจัยของกรรมการภาคในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเร่ือง “ไม้คะล�า” ไปสู่รุ่นลูกหลานเพ่ือการรักษาความหลากหลาย 
ในป่าชุมชนหินเหล็กไฟ

“ไม้คะล�า” หมายถึง ไม้ที่มีลักษณะบางอย่างที่ชุมชนจะไม่ตัดมาใช้ประโยชน์ แต่ปล่อยไว้ในป่า ได้แก่ ไม้เครือเกี้ยว ไม้โกน
หรือไม้โพรง ไม้ติดเทียน ไม้ตาหมูสี ไม้ริมห้วย ไม้ริมทางเดิน ไม้ที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกหรือโพน เป็นต้น 

ความเช่ือในไม้คะล�าท�าให้ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟยังมีไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่เพ่ือเป็นแม่ไม้ โปรยเมล็ดสร้างต้นไม้รุ่นใหม ่
มาสร้างความชุม่ชืน้ในดนิ ลดการพังทลายของดนิ และเป็นต้นทางความหลากหลายทางชวีภาพในผนืป่า องค์ความรูเ้รือ่งไม้คะล�า 
ยังเสริมงานอนุรักษ์ให้เป็นไปตามธรรมชาติ มีต�านานอันเป็นเอกลักษณ์ และท�าให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องธรรมชาติด้วยศรัทธาและ 
ความอ่อนโยน
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ภาคใต้ : การตั้งรับปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ 
การส่งเสริมการปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และความ 

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร โดยเฉพาะเป็นต้นเหตุให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ปัญหาราคายางที่ตกต�่า
กลายเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะกลบัมาฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทีม่คีวามหลากหลาย สร้างความมัน่คงทางอาหารและเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิ

งานวิจัย การศกึษา และงานพฒันาทีน่่าสนใจ เช่น การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่การฟ้ืนฟแูละการอนรุกัษ์ภมูทิศัน์ลุม่น�า้ตะกัว่ป่า : 
กรณีศึกษาบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (2557), โครงการเครือข่ายสวนสมรมและความมั่นคงทางอาหาร จ.ตรัง 
(2557), งานวิจัยเรื่องรูปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา (2555), โครงการจัดเวทีค้นหาชุดความรู้ใหม่ 
เพื่อรับมืออุทกภัย (2560)

งานวิจัยเรื่องรูปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา (การจัดการพืชร่วมยาง) 

วัตถุประสงค์การวิจัยเรื่องนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบของการท�าสวนยางพารา
แบบวนเกษตร จากเอกสารงานวิจัยและประสบการณ์ตรงของเกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราในภาคใต้อย่างเป็นระบบ เพื่อถอด 
บทเรยีนในเรือ่งดังกล่าว สร้างเครอืข่ายและส่งเสรมิให้เจ้าของสวนยางพาราผู้มีความสนใจพฒันาสวนยางพาราของตนตามแนวทางนี้

บทสรุป / การน�าไปใช้
• การปลูกพืชร่วมยางเป็นการส่งเสริม

การทำาสวนยางพาราแบบวนเกษตร 
• สร้างความยั่งยืนให้เกิดแก่เกษตรกร

และชุมชน เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอาหาร
แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งสร้างรายได้เสริม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ปล่อยไม้ธรรมชาติให้เติบโตแบบป่ายาง คือกำรปล่อยให้
ต้นไม้ที่งอกขึ้นมำเติบโตตำมธรรมชำติ เว้นพื้นที่ว่ำงทำงเดิน
กรีดยำง สำงต้นไม้ไม่ให้สวนรกจนเกินไป ไม่ใส่ปุ๋ย และมีกำร
ปลูกพืชเสริมบ้ำงเพื่อประโยชน์ทำงอำหำรและกำรใช้สอย

ปลูกไม้ป่าและไม้ผลเป็นพืชร่วมยางพารา เน้นกำรปลูกพืชที่
หลำกหลำย มีกำรปลูกไม้ผลเสริมและผักเพิ่มเติม ต้องมีกำร
วำงแผนกำรปลูกเพื่อไม่ให้สวนรกจนเกินไป โดยมีเป้ำหมำย 
เพื่อสร้ำงรำยได้ระยะสั้นจำกพืชผักและไม้ผล และรำยได้ 
ระยะยำวจำกไม้ป่ำ

ปลูกไม้ป่าเป็นพืชร่วมยางพารา ดังที่ได้ศึกษำข้อมูลและ
ท�ำกำรทดลองปลูกเพื่อหำชนิดและรูปแบบกำรเจริญเติบโตที่
เหมำะสมส�ำหรับกำรปลูกพืชร่วมยำงพำรำแต่ละชนิดที่สนใจ
ปลูกในพื้นที่ตรงตำมที่ต้องกำร โดยไม่ได้แย่งอำหำรจำก 
ต้นยำงพำรำ แต่เป็นกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูล

ปลูกไม้ผลเป็นพืชร่วมยางพารา ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก  
ไม้ใช้สอย ร่วมกับสวนยำงพำรำ เป็นกำรใช้ที่ดินให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด กำรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมำะสมในแต่ละ 
พื้นที่ที่แตกต่ำงกันไป

ปลูกไม้อเนกประสงค์เป็นพืชร่วมยางพารา เช่น กำรปลูกไผ่
ร่วมกับสวนยำงพำรำ ซึ่งมีควำมหนำแน่นของพรรณไม้ 
น้อยกว่ำป่ำ ท�ำให้ไผ่เจริญเติบโต และได้ผลผลิตดี อีกทั้ง
เหมำะกับเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีเวลำ เพรำะไม่ต้องดูแลรักษำ
มำกนัก
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จะหลับตาลืมตายังกล้าฝัน
ความสัมพันธ์มั่นใจไม่เคยหาย
จะกี่เดือนกี่ปีที่เคลื่อนคลาย
ความมุ่งหมายยังดำารงคงอยู่นาน

เพราะรู้ว่าฟ้าดินน้ำารินไหล
เพราะปัจจัยเกื้อกูลแก่นมูลสาร
เพราะกอปรเป็นคุณค่างามตระการ
เพราะบันดาลให้โลกนี้เป็นสีเดียว

โลกใบนี้ สมดุลดี ดินน้ำาป่า
โลกใบนี้ มีคุณค่า เพราะสีเขียว
โลกใบนี้ จะสดใส ใต้รุ้งเรียว
โลกใบนี้ เป็นสีเขียว ด้วยมือเรา

จากยอดดอยดินดำาและน้ำาชุ่ม
จากต้นน้ำาสู่ที่ลุ่มสลักเสลา
จากอีสานฮักแพงแฮงหมู่เฮา
จากป่าทามงามเงาเนานาดี

โดย บัวงาม น้ำาใส

เจตนารมณ์และคุณค่า
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
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จากท้องทุ่งรวงทองคลองน้ำาใส
จากใบตาลแกว่งไกวข้างไพรศรี
จากชายเลนในโกงกางกระยางมี
จากเกาะแก่งทุกแห่งที่ฟ้าสีคราม

จากชาวเลเร่หาปลากุ้งหอย
จากบ่ายคล้อยเมฆฝนลมบนข้าม
จากกอและแกะสีสดลายงดงาม
จากโมงยามตามวิถีที่แบ่งปัน

คือ ผลงานอันล้ำาค่ามานานเนิ่น
คือ ผองชนผู้เจริญ สื่อสร้างสรรค์
คือ บุคคล เยาวชน มาประชัน
คือ ชุมชน นับร้อยพัน บันดาลดล

โลกใบนี้จึงขจีด้วยสีเขียว
โยงยึดเหนี่ยวเกี่ยวพันกันทุกหน
เหนือจรดใต้ กลาง ออก ตก มิวกวน
กำาลังใจแด่มวลชนคนครองใจ

จะหลับตาลืมตาจึงกล้าฝัน
โลกกำานัลด้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่
จะกี่ปียังเพียรสร้างอย่างตั้งใจ
โลกสีเขียวจึงสดใสไปชั่วกาล
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 นายอานันท์  ปันยารชุน  ประธานกรรมการ 
กิตติมศักดิ์สถาบันลูกโลกสี เขียว มักกล่าวเสมอว่า  
ตัวท่านเข้ามาเก่ียวข้องกับโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ตัง้แตเ่ริม่ตน้ เพราะการชกัชวนของ ศ.กิตตคิณุ ดร.สปิปนนท ์ 
เกตุทัต ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บริหารของ ปตท. 

อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
อนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
(23 กุมภาพันธ์ 2474 - 16 กรกฎาคม 2549)

ในแวดวงวชิาการ น้อยคนทีจ่ะไม่รู้จัก “อาจารย์สปิปนนท์”  
ยิ่งในวงวิชาการด้านฟิสิกส์ ยิ่งนับว่ามีผู ้เชี่ยวชาญเร่ืองนี้ 
น้อยมากเมื่อเทียบกับสาขาอื่น ๆ

หลังจากจบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี 2491  
อาจารย์สิปปนนท์เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ต่อด้วยปริญญาโทด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ
ปริญญาเอกด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาต่อโดย 
ได้รับทุนรัฐบาล (คุรุสภา) ศึกษาวิชาฟิสิกส์เป็นเวลา 9 ปี คือ
ตั้งแต่ปี 2492 - 2501

นอกจากการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชน รวมทั้งกิจกรรมด้านสังคมจ�านวนมาก ท่านยัง
เป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2501 - 2530 ความเป็นนักการศึกษา
จึงนับว่าเป็นเลือดเนื้อทั้งชีวิตของท่าน

ผมมาเริ่มงานโดยที่ตัวเองไม่มีภูมิหลัง 
ในเรื่องพลังงาน รวมทั้งไม่ได้มี 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารใน ปตท.  
มาก่อนเลย ผมมาเพราะ ดร.สิปปนนท์ 
เป็นเพ่ือนผม และเชิญให้เข้ามาเป็นประธาน 
กรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว

แม้รางวัลลูกโลกสีเขียวจะเป็นโครงการที่ต ่อเนื่อง 
มาจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. แต่ผู้ท่ีวางอิฐ 
ก้อนแรก ๆ ให้โครงการก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างจนมีอายุ 20 ปี 
ในวันนี้ก็คือ ศ.กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้มีวิสัยทัศน์ 
กว้างและไกลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์เคยกล่าวว่า “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความจ�าเป็นและเพิ่มความส�าคัญเป็น 
ล�าดับมากขึ้นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ แม้ว่าการพัฒนา 
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีจะเอื้ออ�านวยในด้านชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและมีอายุยืนนานขึ้น หากการ 
น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยมิได้พิจารณาอย่าง 
สุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพ 
แวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์”1
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อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
อนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
(23 กุมภาพันธ์ 2474 - 16 กรกฎาคม 2549)

1	สิปปนนท์	 เกตุทัต,	 แนวคิดเก่ียวกับทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีศึกษาของประเทศไทย	 ในความหวังและอนาคตของชาติ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 หน้า	 78  -  85.	 พระนครศรีอยุธยา:	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ดร.วิทิต เกษคุปต์ ลูกศิษย์คนหนึ่งของ “อาจารย ์
สิปปนนท์” กล่าวถึงท่านในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทาน 
เพลิงศพฯ ความตอนหนึ่งว่า “ชั่วโมงที่อาจารย์สอนจะไม่ม ี
ใครขาดเรียน เพราะเราเห่ออาจารย์และภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์
อาจารย์ อาจารย์สอนเก่งมาก มีวิธีการสอนที่ท�าให้วิชาที่ยาก  
ดูง่าย และเข้าใจได้ดี การสอนของอาจารย์เป็นแบบเข้าสอน
มือเปล่า ไม่มีโน้ต หรือหนังสือติดมือมาด้วย พอเริ่มก็อธิบาย 
เขยีนกระดาน สตูรค�านวณไม่ว่าสัน้หรอืยาว อาจารย์จ�าได้หมด 
พวกเราทึ่งในความเก่ง รอบรู้วิชาการของอาจารย์มาก...”

ขณะด�ารงต�าแหน่งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (ปัจจุบันคือ ส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อาจารย์สิปปนนท์  
ได้เชิญนกัวิชาการและผูรู้ ้ รวบรวมและกลัน่กรองพระราชด�ารัส 
ของในหลวงรัชกาลที่  9 ที่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเริ่มมีพระราชด�ารัสมาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 
โดยเน้นในเรื่องของความคิดพอเพียง นับเป็นก้าวแรก ๆ 
ของการน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเข้ามาอยูใ่นนโยบาย 
ของภาครัฐ จนกระทั่ง พ.ศ. 2549 องค์การสหประชาชาติ 
ได้ถวายรางวัลเกียรติยศ “รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้าน 
การพัฒนามนุษย์” เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา 
นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้น�าหลักการของพระองค์
ไปเผยแพร่แก่ประเทศต่าง ๆ กว่า 150 ประเทศ ต่อมาจึงมี
การน�าเสนอหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 เพื่อให้เข้าถึง
คนไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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รวมทั้งแนวคิดการท�างานของโครงการรางวัลลูกโลก 
สีเขียวตั้งแต่ปีแรก พ.ศ. 2542 จนถึงทุกวันนี้

ในปี 2548 คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวมีมติ 
เพิ่มรางวัลประเภท “5 ปีแห่งความยั่งยืน” เพ่ือเป็นก�าลังใจ 
ให้แก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงมี 
การท�างานที่เข้มแข็ง มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่เป็น 
แบบอย่างแก่สงัคม รางวลันีไ้ด้เปลีย่นชือ่เป็นรางวลั “สปิปนนท์  
เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ในปี 2549 เพ่ือเป็นเกียรติ 
และเป็นอนสุรณ์แห่งการระลกึถงึ “อาจารย์สปิปนนท์” ผูจ้ากไป 
ในปีนั้น2

อาจารย์สิปปนนท์มีงานเขียนตีพิมพ์หลายเล่ม หนึ่ง 
ในน้ันคือ “อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน” ซึ่งท่านเคยให้สัมภาษณ ์
ในวารสารประชาคมวิจัย3 (ฉบับที่ 59) ถึงความหมายของ 
ประโยคนี้ว่า...

“อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน หมายความว่า เราต้องเรียนรู้ 
จากอดีต ทั้งความรู ้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) และ 
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ผสมผสานกันให้ดี โยงกับ 
ประสบการณ์ปัจจุบันด้วยการปฏิบัติในปัจจุบัน พยายาม 
มีจินตนาการ คาดการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต จัดการให้ดี  
มุ่งสู่เป้าหมาย อยู่ดี มีสุข สันติกับตนเอง กับเพ่ือนร่วมโลก  
และกับธรรมชาติ นี่คืออนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน”

อิฐก้อนแรกๆ ที่อาจารย์สิปปนนท์ได้เริ่มปูพ้ืนฐานให้
เมื่อวันวาน บัดนี้ขยายออกไปทั่วประเทศในนามเครือข่าย
ลูกโลกสีเขียว

2	ศ.กิตติคุณ	ดร.สิปปนนท์	 เกตุทัต	 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	 

พ.ศ.	2549	ที่โรงพยาบาลศิริราช	รวมอายุ	75	ปี
3	วารสารประชาคมวิจัย	 เป็นจดหมายข่าวราย	 2	 เดือน	 จัดทำาโดยสำานักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เริ่มตั้งแต่ปี	2537	ปัจจุบันเป็นปีที่	24
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อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน หมายความว่า
เราต้องเรียนรู้จากอดีต ทั้งความรู้แจ้งชัด

(Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
(Tacit Knowledge) ผสมผสานกันให้ดี

โยงกับประสบการณ์ปัจจุบัน ด้วยการปฏิบัติ 
ในปัจจุบัน พยายามมีจินตนาการ คาดการณ์ที่ 
เป็นไปได้ในอนาคต จัดการให้ดี มุ่งสู่เป้าหมาย 
อยู่ดี มีสุข สันติกับตนเอง กับเพื่อนร่วมโลก  

และกับธรรมชาติ นี่คืออนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
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สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. ถือก�าเนิดขึ้น 
ในปี 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์  
นกัวชิาการ นกัเขยีน ส่ือมวลชน ฯลฯ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสนบัสนนุ เป็นก�าลงัใจ ยกย่อง และเผยแพร่การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นแบบอย่างของการประกอบส่ิงที่ดีงามใน 
สังคมไทย เป็นแบบอย่างในการน�าไปประยุกต์ใช้ แม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือต่างสภาพนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิด 
การสร้างผลงาน สร้างเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการปลูกป่าฯ จึงได้จัดโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ี
เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน น�้า 
ป่า ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป และในปี 2548 ได้เพิ่ม “รางวัล 5 ปีแห่งความยั่งยืน”  
เพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่รางวัลประเภทชุมชนที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงท�างานอย่างเข้มแข็ง มิรู้เหน็ดเหนื่อยและ
ทวีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งมีนวัตกรรมในการด�าเนินงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะกับกาลเวลา รางวัลนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล  
“สิปปนนท์ เกตทุตั รางวลัแห่งความยัง่ยนื” เพ่ือเป็นอนสุรณ์แด่การจากไปของ ศ.กติตคิณุ ดร.สปิปนนท์ เกตทุตั ผูร่้วมก่อตัง้ “รางวลั 
ลูกโลกสีเขียว”

การพิจารณาทุกประเภทผลงานจะผ่านกระบวนการเป็นล�าดับข้ันจากคณะกรรมการภาค คณะกรรมการคัดเลือก และ
คณะกรรมการตัดสิน โดยคณะกรรมการใช้ฉันทามติในการพิจารณาผลงาน ตลอดการด�าเนินงาน 20 ปีมีผลงานที่ได้รับรางวัล 
ลูกโลกสีเขียวทั้งสิ้น 685 ผลงาน (ดังตาราง)

ภาค

ประเภทผลงาน

รวม
ชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน

สิปปนนท์
เกตุทัตฯ

งานเขียน
ความเรียง
เยาวชน

สื่อมวลชน
*รางวัล

เกียรติยศ

เหนือ 31 21 19 12 14 33 1 2 133

กลาง-ตะวันออก 19 18 16 6 33 36 22 - 150

กลาง-ตะวันตก 20 14 14 6 7 29 1 - 91

ตะวันออกเฉียงเหนือ 35 31 31 14 9 58 1 1 180

ใต้ 33 25 23 16 5 29 - - 131

138 109 103 54 68 185 25 3 685

 *รางวัลเกียรติยศเป็นการยกย่องเชิดชูผลงานที่ไม่ได้มีเงินรางวัล มีเพียงโล่เกียรติยศ



441ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ในปี 2551 “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ก้าวสูท่ศวรรษแรกภายใต้การบริหารงานของ “สถาบนัลูกโลกสีเขียว” ซ่ึงก่อตัง้ขึน้เพือ่รองรบั
การท�างานทีข่ยายเพ่ิมขึน้ โดยยงัคงเจตนารมณ์แน่วแน่ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ น�า้ ป่า ระบบนเิวศ ด้วยภารกจิหลกั 
3 ประการคือ

1. รางวัลลูกโลกสีเขียว ยกย่อง เชิดชู ผลงานอนุรักษ์ ด้วยการพิจารณาที่มีมาตรฐาน โปร่งใส น่าเชื่อถือ เป็นเลิศ และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. การพัฒนาองค์ความรู้และจรรโลงวัฒนธรรม เกิดการบูรณาการความรู้และวัฒนธรรมในพื้นที่ และวิทยาการ 
สมัยใหม่ที่เข้าใจได้โดยง่าย น�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการต้ังรับ ปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ สร้างคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน  
และสังคม 

3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย มีพลัง จิตอาสา ปัญญา ความรู้ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากการค้นหาผลงานอนรุกัษ์ทีค่วรค่าแก่การยกย่องเชดิชแูล้ว สถาบนัลกูโลกสเีขยีวยงัสนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ด้วยการจัดเวที “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กิจกรรม “เพ่ือนลูกโลกสีเขียว” ที่มุ่งเน้นการเสริม 
พลังเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ต้นแบบผลงานที่ได้รับรางวัลมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อการปรับประยุกต์ใช้ 
การสนบัสนนุงานวจิยัเชงิปฏิบตักิารเพ่ือยกระดับการท�างานของเครือข่ายฯ ให้มคีวามสามารถในการตัง้รับ ปรับตวั และมภีมูคิุม้กนั 
รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการพิจารณา “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในแต่ละคณะ 

ปี 2561 รางวลัลกูโลกสเีขยีวก้าวเข้าสูท่ศวรรษทีส่อง และยงัคงสบืสานปณธิานการท�างาน เพือ่ยนืเคยีงข้างผูม้จีติสาธารณะ
ที่ท�างานเพื่อหวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
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“รางวัลลูกโลกสีเขียว” แบ่งออกเป็น  
7 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทชุมชน

2. ประเภทบุคคล

3. ประเภทกลุ่มเยาวชน

4. ประเภทงานเขียน

5. ประเภทความเรียงเยาวชน

6. ประเภทสื่อมวลชน

7. ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทตั รางวลัแห่งความยัง่ยนื”

รูปแบบการส่งผลงานมีทั้งการรับสมัครและสรรหา 
โดยคณะกรรมการ ยกเว้นประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัล
แห่งความยัง่ยนื” ทีใ่ช้วธิคัีดสรรโดยคณะกรรมการภาค ด้วยการ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน “ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ได้รับรางวัล
ไปแล้ว 5 ปีขึ้นไปเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณา

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าสู่การพิจารณา
ประเภทชุมชน

• เป็นชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากร 
ดิน น�้า ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และการคงอยูข่องระบบนเิวศอย่างยัง่ยนืไม่น้อยกว่า 5 ปี

• เป็นชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ 
คนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิต 
ตามปรัชญาความพอเพียง

• ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความ
เชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น�้า ป่า อาทิ การอนุรักษ์ 
ลุ่มน�้า เป็นต้น

• ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง  ต้องด�าเนินกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง 
อาทิ การดูแลรักษาระบบนิเวศเมือง การสร้างพื้นที่ 
สเีขยีวในเมอืง การรกัษาความหลากทางชวีภาพในเมอืง  
การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน�้า อากาศ ขยะ 
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงกิจกรรม
การเสริมสร้างจิตส�านึก การสร้างประชาสังคมด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิต 
วิถีพอเพียง

• ผลงานในทกุกรณสีามารถเป็นแบบอย่างเพือ่การเรียนรู้
และน�าไปปฏิบัติต่อไปได้

ประเภทบุคคล 

•  เป็นบคุคลทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ มผีลงานหรือผลกัดนั
ให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร 
ดิน น�้า ป่า ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของ 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 5 ปี 

• ผลงานอนรัุกษ์ต้องเป็นผลงานทีเ่ร่ิมต้นด้วยความมุง่มัน่ 
มีเจตนาดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิต
สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง 

• สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้ และน�ามาปฏิบัติ
ต่อไปได้

หมายเหตุ :  ประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของ 

 ผลงาน

ประเภทกลุ่มเยาวชน 

• เป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน 25 ปี หรือสถาบัน
การศึกษาที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนัมาไม่น้อยกว่า 
3 ปี มีกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความ 
พอเพียงและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
หรือชุมชนของตนเอง

• ในกรณีที่เป็นกลุ่มเยาวชนหรือสถานศึกษาในเมือง  
ต้องด�าเนนิกจิกรรมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
ส่ิงแวดล้อมในเมอืง อาท ิการดแูลรักษาระบบนเิวศเมอืง 
การสร้างพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง การรกัษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน�้า  
อากาศ ขยะ การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึง 
กิจกรรมการเสริมสร้างจิตส�านึก การสร้างประชาสังคม 
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับการด�าเนิน 
ชีวิตวิถีพอเพียง

ประเภทงานเขียน 

• เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่ 
งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น

• เป็นงานเขยีนทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ หรอืเผยแพร่สูส่าธารณะ
หรือเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จ�ากัดจ�านวนหน้า

• มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และทรัพยากรดนิ น�า้ ป่า ครอบคลุมมิตขิองการอยูร่่วมกบั 
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ธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง

• ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี  
ต้องน�าเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ หากมี
เนือ้หาสาระทีอ้่างองิถงึบคุคล ต้องสามารถตรวจสอบได้

•  ในกรณทีีใ่ช้นามปากกา ต้องแจ้งชือ่-นามสกลุจรงิ และ
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งส�าเนา 
ผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ มาด้วย และหากผู้เขียน
ไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้นต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้เขียนก่อน

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้เพียง 1 ผลงาน และ 
ผลงานน้ันต้องไม่เคยรบัรางวลัจากสถาบนัอืน่ ๆ มาก่อน

• ส�าหรับผู ้ที่ เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท
งานเขียนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทใด ๆ  
ควรเว้นระยะเวลาไป 3 ปี จึงมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับ
รางวลัได้ เพ่ือกระตุน้ให้มกีารเขยีนงานเร่ืองสิง่แวดล้อม
มากขึ้น

ประเภทความเรียงเยาวชน 

• ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด 
“ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม” 

• เป็นงานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เช่น มุมมองของ 
ผูเ้ขยีนทีแ่สดงถงึการเปิดโลกทศัน์ของผูเ้ขยีน, เขยีนจาก 
ประสบการณ์จริง เขียนจากจินตนาการ เพิ่มคุณค่า 
ทางจิตใจหรือจิตส�านึก เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้าง 
แรงบันดาลใจ เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ 
ของสังคม เป็นต้น

• ผลงานมีความยาวดังนี้

- ผู ้เขียนอายุไม่เกิน 15 ปี ผลงานต้องมีความยาว 
ไม่ต�่ากว่า 3 หน้ากระดาษ

- ผูเ้ขยีนอาย ุ16 - 25 ปี ผลงานต้องมคีวามยาวไม่ต�า่กว่า 
5 หน้ากระดาษ

ประเภทสื่อมวลชน

• เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน

• มีผลงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอปัญหาเพื่อน�าไปสู่
การแก้ไข และมุง่เสริมสร้างจติส�านกึรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

• มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน”

• เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวตั้งแต่ปี 2542 
และยังได้ด�าเนินงานอนุรักษ์ต ่อเนื่องกันมาจนถึง 
ปีประกวด เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 5 ปี

• มีนวัตกรรมในการด�าเนินงานอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ที่เหมาะสมกับกาลเวลาและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน 
อื่น ๆ ครอบคลุม 3 มิติ คือ (1) ระบบนิเวศ แสดงถึง 
การด�ารงอยู่ของระบบนิเวศ ได้แก่ พืช สัตว์ น�้า ดิน  
และความหลากหลายทางชวีภาพ (2) การบริหารจดัการ 
แบบบูรณาการ ประกอบด้วยพลวัตของการท�างาน 
ด้านส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า โครงสร้างองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
มีแผนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (3) สังคมและชุมชน 
แสดงถงึความร่วมมอืของประชาสงัคมและการสบืทอด
รุ่นสู่รุ่น

ส่งผลงาน  
ค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.greenglobeinstitute.com
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คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว
และคณะกรรมการตัดสิน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
นายอานันท์ ปันยารชุน   
ประธาน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)
รองประธาน
นายมีชัย วีระไวทยะ   (นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)
กรรมการ
ศ. ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์  (ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้าแม่โขง)
นายนิวัติ กองเพียร   (ผู้จัดการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก)
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  (ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล)
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป   (เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว    (ราชบัณฑิต ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา)
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์   [ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)]
อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
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คณะกรรมการคัดเลือก

ดร.โกมล แพรกทอง  (อุปนายกสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ [ที่ปรึกษาอาวุโส องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ 
    ธรรมชาติ (IUCN) ประจ�าประเทศไทย]
นายชนินทร์ ชมะโชติ  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอคคิวเมเนีย จ�ากัด)
รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  (นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
นายทินกร สิทธิวงศ์  (อดีตผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้)
นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์  (ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการเว็บไซต์ thepaperless.com  
    ศิลปะ วรรณกรรม ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม)
ผศ.นุกูล รัตนดากุล  (นายกสมาคมลุ่มน�้าสายบุรี จ.ปัตตานี)
รศ. ดร.บุญยงค์ เกศเทศ  (ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช)
นายประเสริฐ สลิลอ�าไพ  [ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม 
    บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)]
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ  (ประธานมูลนิธิหยาดฝน จ.ตรัง)
รศ.รุจน์ โกมลบุตร  (อาจารย์ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์ 
    และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
นายเล็ก กุดวงค์แก้ว  (ผู้น�าความคิด จ.สกลนคร)
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักเขียนอาวุโส)
นายวิลาส เตโช   (ผู้อ�านวยการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)
นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล  (ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว)
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์  (ที่ปรึกษามูลนิธิพลังที่ยั่งยืน)
นางสันติวิภา พานิชกุล  (เลขาธิการมูลนิธินภามิตร สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย)
นายสุรพล ดวงแข  (รองประธานกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
นายอุดม วิเศษสาธร  (อดีตผู้อ�านวยการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท.)
ดร.เอนก นาคะบุตร  (นักวิชาการอิสระ)



คำาจากใจ
(กรรมการภาค)
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จากใจ...คนต้นน้ำา

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเปิดพื้นที่ให้สังคมเห็นแบบอย่าง 
การดูแลรักษาดิน น้ำา ป่า การยกย่องให้กำาลังใจผู้คนและพื้นที่ที่เป็น
แบบอย่าง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม และเป็นตัวเร่ง
ให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเกิดกำาลังใจในการทำางานต่อไป ส่วนคนทำางาน
ก็นับว่าเป็นโอกาสดีท่ีได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาช่วย
สนับสนุน รวมท้ังทำาหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมระหว่างสถาบันฯ กับชุมชน 

ทำาให้งานอนุรักษ์ท่ีอาจจะร้ังรออยู่ เกิดเร็วข้ึน 

 พี่น้องที่ดูแลรักษาป่าเป็นคนที่ใกล้ชิดทรัพยากรธรรมชาติ 
มากที่สุด สถาบันลูกโลกสีเขียวเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณค่าในสังคม

เพราะให้กำาลังใจแก่ชุมชนที่ทำางานมาอย่างหนัก สำาหรับผมเอง  
การได้เป็นกรรมการภาคเหนือ มีโอกาสทำางานเพื่อสนับสนุนชุมชน

หลายแห่งในภาคเหนือ นับเป็นความภูมิใจที่มีส่วนในการเสริม 
พลังชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

 สถาบันลูกโลกสีเขียวให้กำาลังใจและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ให้เครือข่ายลูกโลกสีเขียว นอกจากการยกย่องเชิดชูด้วยการ 

มอบรางวัล ยังมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงสถานการณ์ของ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศ ระดับโลก กรรมการภาคทำาหน้าที่

เหมือน ‘เพื่อนคู่คิด’ ช่วยมองหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

 การร่วมงานกับสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นการ ‘เปลี่ยนแปลง’ 
พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตและความคิด เกิดการ ‘แบ่งปัน’ ความรู้ 

ประสบการณ์ ความร่วมมือ 

 การทำางานกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ช่วยเปิดโลกกว้างได้ 
ท่องเท่ียวและเรียนรู้ เข้าใจมิติความสัมพันธ์เก้ือกูลของชุมชนในระบบ 
นิเวศธรรมชาติ เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม 

ให้สังคมยอมรับศักดิ์ศรี คุณค่าอัตลักษณ์ และบทบาทหน้าที ่
ในการจัดการทรัพยากรตามวิถีชุมชนที่ผูกพันดิน น้ำา ป่า 

 การได้ร่วมงานกับสถาบันลูกโลกสีเขียวเป็นช่วงเวลาที่ได้ 
เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนการทำางานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนบนวิถีวัฒนธรรม และสำาหรับชุมชนเอง ก็ได้รับแรงสนับสนุน

ส่งเสริมให้กำาลังใจ ช่วยเติมพลังให้แก่ชุมชน 

กุล ปัญญาวงค์

คณิต ธนูธรรมเจริญ

เตชพัฒน์ มะโนวงศ์

ไพโรจน์ พรจงมั่น

มงคล ธิอุดจรูญ คำาปันนา
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 รางวัลลูกโลกสีเขียวช่วยเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในภาคเหนือ เป็นเวทีให้แก่ชุมชนเล็ก ๆ ชายขอบได้ปรากฏตัวในสังคม 
ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างในการทำางาน สถาบันฯ ยังช่วยกระตุ้นให้
เกิดการสร้าง ‘หุ้นส่วน’ เพื่อร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 

แนวโน้มในการทำางานวันนี้ การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำาสิ่งดี ๆ 
ให้แก่สังคม จึงนับเป็นความภาคภูมิใจ 

 จากจุดเริ่มต้นของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ที่ขยายผลมาจาก
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ มาถึงวันนี้นับว่า 

มีความก้าวหน้ามาก เป็นการทำางานมากกว่าปลูกป่า นอกจาก 
เสริมสร้างขวัญกำาลังใจให้คนทำางานผ่านการมอบรางวัลแล้ว สถาบันฯ  

ยังมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนชุมชน ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับ 
รางวัล แต่ลงไปถึงพื้นที่ที่ยังอ่อนล้าหรือเพิ่งเริ่มต้น ทำาให้เกิด 
เครือข่ายทั่วประเทศ หวังว่า ‘ลูกโลกสีเขียว’ จะเติบโตต่อไป  

ก้าวออกไปทำางานในภูมิภาคข้างเคียงซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเครื่องมือช่วยการันตีว่า ผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลคือคุณค่าของสังคม เป็นแบบอย่างที่ชุมชนอื่น ๆ 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ เรียกว่าเป็นการ ‘เรียนรู้ทางลัด’  
ผู้คนที่ทำางานหนักเหล่านั้นคือคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม 

สมโรจน์ สำาราญชลารัตน์

สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา

สุมัย หมายหมั้น

 ลูกโลกสีเขียว...ทำาให้เรามีมุมมองที่ก้าวไกลมากขึ้น 
มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากขึ้น รู้จักตนเองได้อย่างแท้จริงมากขึ้น 
‘ลูกโลกสีเขียว...ทำาให้สังคม’ ตื่นตัว รับรู้ เห็นความสำาคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นว่าคนอยู่กับป่าได้
เห็นว่าพลังชุมชนสามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ 

มงคล พนมมิตร

 สถาบันลูกโลกสีเขียวถือว่าเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อ 
สังคมไทย ตั้งแต่ได้ช่วยงานสถาบันฯ ก็ได้นำาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

ไปเชื่อมและประยุกต์กับการทำางานของพี่น้องในชุมชนต่าง ๆ  
ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำา ป่า และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน อุดมการณ์ ‘ลูกโลกสีเขียว’ เองก็เผยแผ่กระจายออกไป  

ส่งผลต่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถพึ่งพาตนเอง ขอเจริญพร 

พระครูสุจิณนันทกิจ
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 รางวัลลูกโลกสีเขียวมาถึงปีที่ 20 แล้ว เมื่อเรามองผ่านผลงานในแต่ละปี ก็เห็น 
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เรามองเห็นความตื่นตัวของสังคมเรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ได้เห็นภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐ ธุรกิจ ภาคเอกชน  

เข้ามาร่วมสนับสนุนชุมชนมากขึ้น นี่ก็ต้องกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นของ ปตท. ที่ได้เห็น 
ความสำาคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติแก่คนรุ่นต่อไป 

อนันต์ ดวงแก้วเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด :  เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง อุตรดิตถ์
 
น.ส.กุล ปัญญาวงค์  (ประธานโครงการชุมชนต้นน�้าน่าน)
นายไกรรุจ นามวงศ์  (นักวิชาการอิสระ โครงการพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม)
นายคณิต ธนูธรรมเจริญ  (เลขานุการสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)
นายจรูญ ค�าปันนา   (นายกสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ล�าพูน และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน)
นายเตชภัฒน์ มะโนวงศ์  (เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มน�้าอิง)
นายนิคม พุทธา   (ผู้อ�านวยการโครงการจัดการลุ่มน�้าแม่ปิงตอนบน)
นายปรีชา ศิริ   (ผู้น�าชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย)
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ (ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน�้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
นายไพโรจน์ พรจงมั่น  (ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน และนักอนุรักษ์ที่ท�างานกับชาวไทยภูเขา)
นายมงคล ธิอุด   (เลขานุการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ระวาน จ.ตาก)
นายมงคล พนมมิตร  (นักพัฒนาอาวุโส)
น.ส.ระวิวรรณ กันไชยสัก  (ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�าพูน)
นายสถาพร สมศักดิ์  (ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน)
นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา  (ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง-ล้านนา)
นายสมโรจน์ ส�าราญชลารัตน์ (นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จ.แพร่ และผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ 
    กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งชาติ)
พระครูสุจิณนันทกิจ  (เจ้าอาวาสวัดโป่งค�า และประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค�า จ.น่าน)
นายสุมัย หมายหมั้น  (นายกสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ล�าปาง และอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
    เฉลิมพระเกียรติ)
นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน  (ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่)

คณะกรรมการภาค ภาคเหนือ
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จากใจ...คนลุ่มน้ำาเจ้าพระยาถึงป่าชายเลน

 20 ปี รวมพลรวมพรรคพิทักษ์โลก  
ลุ่มนำ้าโชกขุนเขาฉำ่าถำ้าสดใส  

อากาศดีสภาพแวดล้อมสะอาดเกลื่อนกลาดไป
เพราะนำ้าใจชาวเราเข้าผจญ 

 ชุมชนและกลุ่มเยาวชนมีศักยภาพในการรวมตัวกันจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำา ป่า ที่สถาบันลูกโลกสีเขียวพิสูจน์ให้เห็นว่า  
หากมีการหนุนเสริมที่เหมาะสม ต่อเนื่อง เราจะสามารถขยาย 

ชุมชนเยาวชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 สองทศวรรษรางวัลลูกโลกผ่านพ้น ก่อเกิด สั่งสมศรัทธา
ความจริง และความดี กลั่นกรองเรียนรู้ความหลากหลาย 

ของสรรพสิ่งทั้งคน ทรัพยากร และองค์ความรู้อย่างไม่รู้จบ 

 การที่มีโอกาสได้ทำางานกับรางวัลลูกโลกสีเขียวนับเป็นกำาไร 
แห่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งของชีวิต เป็นแหล่งรวมการเรียนรู้ที่ 

ไร้ขีดจำากัด หลากหลายมิติ ท้ังพ้ืนท่ีการเรียนรู้และผู้คน เป็นท่ีเติมเต็ม 
กำาลังใจและเพิ่มคุณค่าความงดงามของการเดินทางแห่งกาลเวลา  

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ยากยิ่งต่อการดำารงอยู่อย่างที่ 
อยากเห็นและอยากให้เป็น 

 สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว  
คือแบบฝึกหัดของคนทำางาน 

 เวลากว่า 20 ปีที่ร่วมเดินทางไปกับรางวัลลูกโลกสีเขียว  
ผมมีโอกาสเดินทางและรู้จักกับผู้คนมากมายทั่วประเทศที่ทำาความด ี
เพื่อปกป้องธรรมชาติ ได้รับเกียรติให้เป็นทั้งน้อง พี่ และลูกหลาน
ของผู้คนเหล่านั้น ได้ทำางานกับครูบาอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับ
ประเทศหลายท่าน ที่ทั้งสั่งสอนให้ความรู้ และสั่งสอนเรื่องทักษะชีวิต 

รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมคิดและร่วมทำางานใหม่ ๆ 
ตลอดเวลา นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากครับ 

นิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง

น้ำาค้าง มั่นศรีจันทร์

ธีระ วัชรปราณี

ธวัช เกียรติเสรี

พรภิรมย์ ดิศกัมพล
นครินทร์ อาสะไวย์
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 ค้นหา...ส่งเสริม...เชิดชู...ผู้มีอุดมการณ์... 
ปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... 

ด้วยผูกพัน...สถาบันลูกโลกสีเขียว 

ธนภพ เกียรติฉวีพรรณ

 สถาบันลูกโลกสีเขียวเปรียบเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหน่ึง 
ซึ่งรวมผู้คนที่มีความรู้และความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นหนึ่งหน่วยในการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมเชื่อมร้อย 

พลังเล็ก ๆ ให้มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นพลังที่เปลี่ยนโลกอย่างชัดเจน 

 จากปี 2545 ที่เข้ามาเรียนรู้กับลูกโลกสีเขียวจนถึงปัจจุบัน 
ทำาให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขกับอาชีพวนเกษตรอย่างมั่นคง 

ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

 ร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียวที่สดสวยด้วยมือเรา 

 บนความหลากหลายที่แตกต่าง แต่มีอุดมการณ ์
ในการทำางานร่วมกัน ทำาให้การขับเคลื่อนเต็มไปด้วยพลัง 

เพราะทุกคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำา 

 เวลาผ่านไปเนิ่นนาน ครอบครัวลูกโลกสีเขียวเราก็ใหญ่ขึ้น ๆ 
จนเป็นครอบครัวที่ผนึกกำาลังให้รู้รักสามัคคี มีน้ำาใจ  

รักและภูมิใจในครอบครัวนี้มากค่ะ 

บุบผาทิพย์ แช่มนิล

บุญปลูก เนินกลาง

เลี่ยม บุตรจันทา

สุพัฒน์ ธนพิงค์พงษ์

อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
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พื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด : กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ตราด ปทุมธานี ปราจีนบุรี 
ระยอง สระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อ่างทอง

นายธนภพ เกียรติฉวีพรรณ  (ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา)
นายธวัช เกียรติเสรี  [นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 (สระแก้ว)]
นายธีระ วัชรปราณี   (ผู้จัดการส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. จ.ตราด)
นายนครินทร์ อาสะไวย์  (นักพัฒนาอิสระ จ.นครนายก)
นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง  (ข้าราชการบ�านาญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
นายน�้าค้าง มั่นศรีจันทร์  (กรรมการมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
นางบุญปลูก เนินกลาง  (ข้าราชการครูบ�านาญ)
น.ส.บุบผาทิพย์ แช่มนิล  (ผู้น�ากลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง)
นายปิยะ พวงส�าลี   (นักวิชาการอิสระ จ.นครปฐม)
น.ส.พรภิรมย์ ดิศกัมพล  (นักพัฒนาอิสระ จ.นนทบุรี)
นายเลี่ยม บุตรจันทา  (ผู้น�าชุมชนบ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา)
นางสายชล พวงพิกุล  (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท)
นายสุพัฒน์ ธนพิงค์พงษ์  (ประธานเครือข่ายรัฐชุมชนคนแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา)
นายอ�าพร แพทย์ศาสตร์  (ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด)
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร  (ผู้อ�านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ)

คณะกรรมการภาค ภาคกลาง-ตะวันออก

 ได้เพื่อนทำางานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวคิด กระบวนการ
ทำางาน และประสบการณ์ จากกลุ่มคนที่หลากหลาย 

สายชล พวงพิกุล

 20 ปีที่ได้อยู่กับสถาบันลูกโลกสีเขียวได้เข้าใจและได้รับประสบการณ์ในการ
ทำางานเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และไม่สามารถแยกส่วนระบบนิเวศออกจากกันได้ 
เพราะทุกสิ่งจะต้องทำาควบคู่กันไป ทั้งคน ดิน น้ำา ป่า ต้องพัฒนาควบคู่กันไป 

อำาพร แพทย์ศาสตร์

 ทุกย่างก้าว พบพาน วิญญูชน คนหัวใจสีเขียว  
ผู้หว่าน ผู้วาง แต้มเติม สรรค์สร้างภูมิทัศน์  

งานอนุรักษ์ดิน น้ำา ป่าของแผ่นดิน 

ปิยะ พวงสำาลี
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จากใจ...คนผืนป่าตะวันตก

 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ในระดับต่าง ๆ 
พบปะปราชญ์ชาวบ้าน พี่น้องกลุ่มต่าง ๆ ที่มีรูปแบบและอุดมการณ์ 
ในการอนุรักษ์ดิน น้ำา ป่า ท่ีแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือ 

ทำาให้เกิดความมั่นคงทางทรัพยากรของประเทศ แล้วสามารถ 
นำาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเท่าทัน 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ลูกโลกสีเขียวมิได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ 
ในการดูแลรักษาระบบนิเวศดิน น้ำา ป่าเท่านั้น หากแต่ยังได้ร่วมคิด  
ค้นหา พัฒนา และให้คุณค่าแก่ผู้คน ชุมชน และสังคม ซึ่งยืนยัน 
ให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติอย่างแข็งขันและต่อเนื่องของพวกเขาเหล่านั้น  

ในการสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ 

 ประสบการณ์และทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในพื้นที่  
ช่วยหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อมั่นและอุดมการณ์  

การได้สัมผัสและรับฟังเรื่องเล่าของผู้คนที่ลงมือทำาจริง 
จนประสบผล ทำาให้เกิดความงอกงามและเติบโต  

สิ่งเหล่านี้คือพลังของ ‘เครือข่ายลูกโลกสีเขียว’... 

 การเดินทางโยกย้ายหน้าที่การงาน และการทำางานร่วมกับ 
องค์การอื่น ๆ และคนอื่น ๆ เป็นกำาไรชีวิต การได้ร่วมงานกับ 

‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ก็เช่นกัน ทำาให้ได้เรียนรู้และเห็นโลกของ
ชุมชนในมิติที่หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและภูมินิเวศ 

ความคิดของผู้คน กระบวนการจัดการของเขาเป็นเรื่องดี ๆ ที่นำามา
ต่อยอดในพื้นที่อื่น ๆ และมุมมองของผู้ร่วมงานก็หลากหลายสุด ๆ 

แต่มีคุณค่ามากครับ 

 ได้ทบทวนสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราได้แสวงหามาสะสมไว้ 
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณค่าของเหล่านั้นมีจริงหรือ  

สองทศวรรษแห่งอุดมการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจอนุรักษ์ดิน น้ำา ป่า  
เราร่วมเดินทางสรรหาอย่างตั้งใจ จากผลงานของชุมชน  

กลุ่มเยาวชนที่เขาถนอมทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ด้วยปัญญา  
ด้วยกตัญญูต่อธรรมชาติ ขอบคุณสถาบันลูกโลกสีเขียว 

ที่ให้โอกาสเราได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง  

กานดิษฎ์ สิงหากัน

ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ

ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำา

ชาญชัย งามเจริญ

ทิวาพร ศรีวรกุล
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 ประทับใจในทีมงาน ทุกคนให้เกียรติให้ความเคารพกันอย่าง 
ไม่ถือยศถือศักดิ์ ทุกคนเรียกผมว่า ‘พ่อ’ ซึ่งมองเห็นถึงความ

ผูกพันกับผมจริง ๆ ในการทำางาน เราต่างเคารพความคิดกัน แม้ว่า
ผมจะเป็นชาวบ้านที่เรียนจบแค่ ป.4 ผมก็ได้เรียนรู้กับทีมงานที่เป็น 

‘ลูก’ ทุกคน เมื่อลงพื้นที่ ผมก็เรียนรู้จากผลงาน  
ดังนั้น ‘ลูกโลกสีเขียว’ ก็คือโลกของการเรียนรู้ 

 จากการที่ได้ร่วมงาน ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ จนมี ‘สถาบัน 
ลูกโลกสีเขียว’ นับเป็นเวลาสองทศวรรษแห่งการเดินทางร่วมกัน 

ได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์การทำางานร่วมกับภาคเอกชน 
นักพัฒนา ชุมชน และชาวบ้าน นำามาปรับใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 กว่า 19 ปีของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ได้เดินทางผ่าน 
ความสงสัย ความเคลือบแคลง แรงเสียดทานจากผู้คนในสังคม  

แต่ยังคงยืนหยัดพิสูจน์คุณค่าของตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีให้กับคนเล็ก ๆ  
ที่มีจิตสำานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติได้สื่อสารสู่สังคมวงกว้าง 
ในส่วนของการเป็นอาสาสมัครกรรมการภาค ได้เรียนรู้ความคิด 

ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงเป็น ‘วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน 
ดิน น้ำา ป่า และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนท้องถิ่นและสังคมเมือง’... 

 การเรียนรู้ผ่านการทำางาน ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’  
ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพบว่าตัวเราเล็กลงทุกวัน  

และโลกใบใหญ่ขึ้น ทั้งเรียนรู้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับคนทำางาน  
เรียนรู้จากพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน  

 สำาหรับผมซึ่งมาจากภาคราชการ เป็นเรื่องดีจริง ๆ  
ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันลูกโลกสีเขียว เวทีนี้ให้โอกาสพูด
และแสดงออกเต็มที่ ไม่เหมือนเวทีราชการที่ต้องสงบปากสงบคำา 

ตำาแหน่งใหญ่-เสียงดัง ตำาแหน่งเล็ก-เสียงค่อย เวทีแบบนั้น 
น่าเกรงขาม ผมได้เรียนรู้จากเวทีลูกโลกสีเขียวมากมาย  

ทั้งคนทำางานที่ทรงภูมิความรู้และมีเมตตา ภูมิใจที่ได้นำาความรู้ 
จากภาคราชการมาร่วมสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม... 

รักนะ...ลูกโลกสีเขียว 

ถนอม ช่วยงาน

บำารุง คูหา

พิสาร หมื่นไกร

ปานเนตร สุขสว่าง

บุญมี สรรพคุณ

 14 ปี สำาหรับการทำางานในภาคกลาง-ตะวันตก  
เป็นความสุขใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาผลงาน  

จะขอเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ลูกโลกสีเขียว’ อย่างเต็มที่ต่อไป 

วิษา ช่างประดิษฐ์นภา
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พื้นที่รับผิดชอบ 16 จังหวัด : กาญจนบุรี ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี พิจิตร พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบูรณ์ ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
 
นายกานดิษฎ์ สิงหากัน  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ส�านักโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้) 
ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ  (อาจารย์ประจ�าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
นายชาญชัย งามเจริญ  [อดีตผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ 
    สัตว์ป่า และพันธุ์พืช] 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข�า  (ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม)
นายถนอม ช่วยงาน  (นายกสมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์)
นางทิวาพร ศรีวรกุล  (ผู้อ�านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี)
นายบรรพต ศิรินนท์  (ผู้ประสานงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันพัฒนาลุ่มน�้า จ.นครสวรรค์)
นายบ�ารุง คูหา   (อดีตผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้)
นายบุญมี สรรพคุณ  (นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ ส�านักอุทยานแห่งชาติ 
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
น.ส.ปานเนตร สุขสว่าง  (ผู้ประสานงานภายนอก ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย)
นายพิสาร หมื่นไกร  (ผู้ประสานงานภายนอก ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง จ.เพชรบูรณ์)
น.ส.วิษา ช่างประดิษฐ์นภา  (ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี ภาคตะวันตก)
นายสาคร สงมา   [ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
    มูลนิธิคนเพียงไพร (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก]
น.ส.สุธิดา แสงเพชร  (กรรมการบริหารจังหวัดบูรณาการ  จังหวัดเพชรบุรี),  
    (กรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
น.ส.สุนทรี พลอยรุ่งโรจน์  [หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) ส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้]

คณะกรรมการภาค ภาคกลาง-ตะวันตก

 เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ การดูแลรักษา
ธรรมชาติเป็นการมอบความสุขให้แก่เพื่อนร่วมโลก ดีใจและภูมิใจ 

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้แก่เพื่อนร่วมโลก  
ในฐานะคนทำางานรางวัลลูกโลกสีเขียว 

 19 ปีที่ร่วมเดินบนเส้นทางของรางวัลลูกโลกสีเขียว  
ได้ให้ประสบการณ์ดี ๆ และมีความหมายตลอดมา ‘มีความรู้’  

ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมงานและชุมชน... 
‘มีความรัก’ ทั้งในคนและในงานเพิ่มมากขึ้น... ‘มีความหวัง’  

ที่จะร่วมเป็นพลังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้... 
บนเส้นทางลูกโลกสีเขียวต่อไป 

สุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ สุธิดา แสงเพชร
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จากใจ...คนออนซอนเด้!

 ผมเข้ามาร่วมทำางานกับ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ในปีที่  
‘ลุงสอน กล้าศึก’ คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา ได้รับรางวัล
ประเภทบุคคลในปีแรกของการมอบรางวัล (2542) ลุงสอนและ

ต้นแบบอีกมากมายกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในสังคมตลอดมา 
เรามีการเยี่ยมเยียนผลงานชุมชน และขยายผลเป็นรางวัล  
‘สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน’ น่าจะติดตามว่า 

รางวัลประเภทบุคคลและกลุ่มเยาวชนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ว  
เพราะเครือข่ายทั้งหมดก็เหมือนเพื่อน เหมือนญาติที่คิดถึงกัน 

 ขอบคุณ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ที่ทำาให้เราได้ค้นพบความดี
และคนดีมากมายในแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่
ก็ตาม ล้วนมีคุณค่า ความดีงามเหล่านั้นไม่สูญหายไปตามวันเวลา 

แต่อยู่ในใจตลอดไป 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวมีบทบาทในการกระตุ้นให้ชุมชนและ 
กลุ่มคนหันมาสนใจและใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำาหรับคนทำางานและสังคม 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำาดี  
ผู้เป็นต้นแบบได้รับการยอมรับในสังคม เครือข่ายเติบโตและ 
มีศักยภาพในการทำางานร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ  

โดยส่วนตัวเมื่อได้ลงพื้นที่เรียนรู้กับผู้ที่เป็นแบบอย่าง  
ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้ววิธีคิดและการปฏิบัติ การทำางาน 

กับลูกโลกสีเขียวทำาให้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์  
ผมหวังว่า ‘ลูกโลกสีเขียว’ จะเป็นกลไกที่ช่วยนำาสังคม 

ให้เดินหน้าไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  รางวัลลูกโลกสีเขียวได้ฉายภาพของมุมมองและการทำางาน 
ของผู้คนท่ัวประเทศ แต่ละคนมีความโดดเด่นเฉพาะ ไม่ได้ทำาตาม ๆ กัน 
เหมือนสวมเสื้อโหล แต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่มีแนวทางของตนเอง 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่น ๆ นำาไปปรับใช้ให้เหมาะสม  

คนทำางานเองก็เหมือนมีญาติพี่น้อง เพิ่มคุณค่าของ ‘ลูกโลกสีเขียว’ 
เป็นทั้งตัวเชื่อมเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี  

แม้จะไม่ได้ทรงพลังถึงขนาดเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ แต่เราได้เห็น
คนจริง ทำาจริงอยู่ในผลงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

คู่ แขมภูเขียว นุชน้อย นารถเหนือ

มณีรัตน์ อุดม

จรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ

รุจีรัตน์ แก้วคำาแสน
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 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ชุมชน 
ร่วมกันทำาความดีเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ แม้บางพื้นที ่

จะเพิ่งริเริ่ม ถ้าได้มีการเสริมเติมพลังก็จะเติบโต รวมกันเป็นผืนป่า
หลายล้านไร่ เสมือนการปลูกยางนาในเชื้อเห็ดระโงก  

กว่าจะเห็นผลก็ต้องรอเป็นปี 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นกำาลังใจแก่คนที่
ทุ่มเทเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแรงกระตุ้น
ให้แก่คนที่เพิ่งเริ่มให้ก้าวต่อไม่ท้อถอย การได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกรรมการภาคอีสาน ทำาให้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ 
ประสบการณ์ ทั้งจากตัวผลงานเองและกรรมการท่านอื่น ๆ 

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมุมมองน่าสนใจ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และสังคม 

สมคิด ไชยวงศ์ อาทิตย์ พนาศูนย์

พื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวล�าภู อุดรธานี 

นายคู่ แขมภูเขียว   [พนักงานพิทักษ์ป่า ส.2 หน่วยพิทักษ์ป่าที่ ชย.2 (ภูเขียว)]
นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ  (ผู้อ�านวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวล�าภู)
นายจุมพล ช่างอินทร์  (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม)
นายนีณวัฒน์ เคนโยธา  [คณะท�างานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ภาคอีสานตอนกลาง]
นางนุชน้อย นารถเหนือ  (ข้าราชการบ�านาญ)
น.ส.มณีรัตน์ อุดม   (อาจารย์โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ.ขอนแก่น)
น.ส.รุจีรัตน์ แก้วค�าแสน  (อาจารย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร)
นายสมคิด ไชยวงศ์  (ข้าราชการบ�านาญ)
ผศ.สมชาย นิลอาธิ  (ผู้เชี่ยวชาญคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
นายอาทิตย์ พนาศูนย์  (ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม)

คณะกรรมการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน
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 ผมได้อาศัยแนวคิดของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ คือ ดิน-น้ำา-ป่า 
พึ่งพา-ผูกพัน ซึ่งเป็นภาษาบ้าน ๆ เข้าใจง่าย ในการจัดการเรียน 

การสอนนอกห้องเรียน โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน  
เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ทำาให้เด็กมีความสุข พากันตั้งฉายาผมว่า  
‘ครูธรรมดาที่ไม่ธรรมดา’ คุณค่าและความหมายดังกล่าวชัดเจนขึ้น 
ตามลำาดับ เมื่อผมเข้ามาร่วมเป็นกรรมการภาคอีสาน ก็ได้เรียนรู้กับ 
ผู้ร่วมงานท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละด้าน ขอบคุณท่ีให้ผมได้โอกาสเรียนรู้ 
รางวัลลูกโลกสีเขียวก็เป็น ‘รางวัลธรรมดาที่ไม่ธรรมดา’ เหมือนกัน 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อลงพื้นที่ก็ได้เห็นความงดงามของ 

ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูป่า ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่าง  
เป็นแรงบันดาลใจให้พื้นที่อื่น ๆ หันมาทำางานด้านสิ่งแวดล้อม  
เกิดการเรียนรู้ ลงมือทำากันจริงจัง รางวัลเป็นการให้กำาลังใจ  

แต่ผลลัพธ์คือป่าที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นงานที่ช่วยให้เกิดการตระหนักถึง
คุณค่าของดิน น้ำา ป่า กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา  

ร่วมแก้ปัญหา ในภาคอีสานป่าลดลงเพราะผลกระทบจากนโยบาย
ของรัฐ ทำาให้เกิดการบุกรุกป่า เมื่อลูกโลกสีเขียวมาปักธง  

เกิดแรงกระเพื่อมที่สร้างความตระหนักในการดูแลป่าที่มีอยู่  
ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม เพราะป่าคือต้นทุนในการดำารงชีวิต 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวช่วยกระตุ้นสังคมและชุมชนให้ตื่นตัว  
ในด้านการส่งผลงานเข้าพิจารณาเพื่อเป็นกำาลังใจ จัดการความรู้ 

และส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ  
เป็นเครื่องการันตีว่าผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่าง  
เป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายหัวใจสีเขียวทั่วประเทศ  

คนทำางานเองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ มุมมอง ที่มีประโยชน์ต่อการทำางาน  

ถือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคนให้กับส่วนราชการด้วย 

จันทร์ โต๊ะสิงห์ ธงสิน ธนกัญญา

ณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์ ธีระ โค้วประสิทธิ์
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 แม่ได้รับโอกาสจาก ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ สองครั้ง  
ครั้งแรกเมื่อได้รับรางวัลประเภทบุคคล (ปี 2547) อีกครั้งคือเข้ามา
เป็นกรรมการภาค แม่เป็นชาวบ้านธรรมดา ทำางานพัฒนาในพื้นที่ 
รางวัลลูกโลกสีเขียวทำาให้เราเป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับ และได้รับ
โอกาสในการทำาประโยชน์ให้กับส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เพราะเขา 

เชื่อมั่นในประสบการณ์ของเรา เราเองก็ได้เรียนจาก ‘ผู้รู้’  
ในเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่สามารถปรับใช้ในการทำางาน  

ความรู้ที่ได้รับจึงมากมายจนบรรยายไม่หมด 

 เมื่อก่อนลงพื้นที่ ชาวบ้านถามว่า ‘เจ้าจะมาคุยอะไร เจ้าก็เป็น
ชาวบ้าน’ พอทำางานกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ก็มีเพื่อนเป็น  

(เจ้าหน้าที่) ป่าไม้ เวลาลงพื้นที่มีกรรมการที่มีความรู้ช่วยแนะนำา  
มีเพื่อนเป็นครู เป็นนักวิชาการ เป็นป่าไม้ ได้เรียนรู้หลักการ 

ทำาป่าชุมชนที่สามารถนำาไปถ่ายทอดต่อได้ ทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ 
ได้ความรู้มหาศาล และเป็นความผูกพันในชีวิต 

 การทำางานช่วงแรก ๆ เป็นลักษณะค้นหาผลงาน 
เพื่อยกย่องให้กำาลังใจ ต่อมา ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ปรับมุมมอง 

ที่ให้ความสำาคัญกับความยั่งยืน ประโยชน์กลับไปสู่ชุมชน  
ไม่ใช่แค่การมอบรางวัล แต่เติมเต็มความรู้ การจัดการทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์จากป่า ชุมชนก็ไม่ได้จัดการป่าเพื่อเอารางวัล 
แต่เพื่อแก้ปัญหา แก้วิกฤติที่เกิดขึ้น ช่วยกันฟื้นฟูและรักษาป่าไว้ 

คำาถามที่ชุมชนต้องตอบ คำาแนะนำาของกรรมการที่ลงไปพื้นที่  
สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้น มีกำาลังใจทำาให้ดีขึ้น ทำาต่อเนื่องไป 

 การเป็นส่วนหนึ่งของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ทำาให้มองเห็น
ปรากฏการณ์การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เห็นมุมมองของผู้คนที่

หลากหลาย รวมทั้งมุมมองของภาค เป็นโอกาสดีสำาหรับอาชีพครู
อย่างเรา โดยเฉพาะการเป็น ‘ครูผีบ้า’ เราไม่ได้ต้องการเด็กเก่ง  

แต่ต้องการให้เด็กอยู่กับธรรมชาติด้วยความเข้าใจ  
‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ทำาให้สังคมได้เห็นแบบอย่างที่ดี 
ที่กระทรวงศึกษาธิการควรนำาไปจัดการเรียนการสอน  

เพื่อช่วยกันกระจายพลัง ทั้งของครู ของเยาวชน จนถึงชุมชน 

ประมวล มาลัย โพสพ โพธิ์บุปผา

มัสยา คำาแหงพีรชัย วงษ์เลิศ
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พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด : นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์   (ข้าราชการบ�านาญ คณะกรรมการป่าชุมชนโนนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ)
นายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์  (อดีตผู้อ�านวยการ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์)
นายธงสิน ธนกัญญา  (ข้าราชการบ�านาญ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด)
นายธีระ โค้วประสิทธิ์  [นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)]
นายบุญเรือง ยางเครือ  (ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม)
นางประมวล มาลัย   (ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์)
นายพีรชัย วงษ์เลิศ  [ครูวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ]
นางโพสพ โพธิ์บุปผา  (ที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดร้อยเอ็ด)
นายมนูญ นาจาน   (ประธานเครือข่ายทรัพยากรจังหวัดอ�านาจเจริญ)
นางมัสยา ค�าแหง   (เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จ.อุบลราชธานี)
นายวิทยา ภูมิพันธ์   [นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)]
นายวิสูตร อยู่คง   [นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 
    (อุบลราชธานี)]

คณะกรรมการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง

 รางวัลลูกโลกสีเขียวสร้างความตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานรัฐหลายแห่งเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการทำางาน โดยภาคประชาชนมีบทบาทสำาคัญที่สุด การได้เข้าไป 
เรียนรู้พื้นที่ช่วยลดช่องว่างระหว่าง ‘เจ้าหน้าที่’ กับ ‘ชาวบ้าน’  

แต่ก่อนเคยเปิดได้แค่ประตูรั้ว แต่ ‘ลูกโลกสีเขียว’  
พาเราเข้าไปในบ้าน เหมือนเราเป็นลูกหลานคนหนึ่ง 

 ปัจจุบันมีรางวัลที่มอบให้แก่คนทำางานอนุรักษ์มากมาย  
เป็นไปตามกระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการพิจารณา

ของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ก็ไม่แตกต่างจากรางวัลอื่น ๆ  
แต่ที่ ‘ต่าง’ คือความผูกพันระหว่าง ‘คนทำางาน’ กับผู้ได้รับรางวัล 

ไม่ได้จบลงเมื่อจบงาน แต่ยังมีกิจกรรมที่ผูกความสัมพันธ์ของเราไว้
ที่เรียกกันตามสมัยว่า ‘เครือข่าย’ ด้วยความแน่นแฟ้น  

และไม่ทอดทิ้งกัน เสริมพลังให้ชุมชนก้าวไปสู้กับสถานการณ์ 
ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

วิทยา ภูมิพันธ์ วิสูตร อยู่คง

 รางวัลลูกโลกสีเขียวช่วยสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน  
ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ส่งเสริมอาชีพ สังคม ป่าที่ได้รับรางวัล

มีความสมบูรณ์ ชุมชนดูแลต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างการทำางาน 
ที่เชื่อมโยงคนและชุมชน เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

มนูญ นาจาน

ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 
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จากใจ...คนด้ามขวาน

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นการให้กำาลังใจแก่ผู้ทำาความดี 
โดยไม่ท้อ เป็นเครื่องมือในการเชื่อมร้อยกลุ่มบุคคลในพื้นที่ต่าง ๆ 
ให้ร่วมกันเสียสละ ทำางานเพื่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นเครือข่าย 

และเป็นการทำางานที่ไม่โดดเดี่ยว 

 คุณค่าของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ คือการทำาให้สังคม 
บางส่วนเกิดความตระหนัก เกิดความตื่นตัว ในเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวทำาให้สังคมรู้จักคุณค่าของคนเล็ก ๆ  
ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ไม่ได้บอกเล่าในทีวี พื้นที่ที่ได้รับรางวัล  
คือ ห้องเรียนที่เราขอเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เสมอ 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเปรียบเสมือน ‘สะพาน’ ให้ชุมชน 
สามารถเดินไปมาหากันได้อย่างสะดวกมากกว่าเดิม  

กว่าจะเกิดเป็น ‘ครอบครัวลูกโลกสีเขียว’ เราผ่านเรื่องราวมากมาย  
แต่พี่น้องก็จับมือก้าวมาด้วยกันอย่างไร้กังวล เพราะทุกคน 
มีความเอื้ออาทรกัน ไม่ได้คิดว่าเป็นการทำางานแบบฤดูกาล 

เฉพาะช่วงการพิจารณาสรรหาผลงาน  
แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกัน 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวยกย่องและเป็นกำาลังใจให้กับผู้ทำาความดี
และมีอุดมการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การได้มี 

ส่วนร่วมสรรหาและพิจารณาผลงาน เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเป็นกำาลังใจให้กับผู้ทำาความดี 

 เมื่อเรามองลึกลงไปด้วยจิตอันบริสุทธิ์ จะเห็นคุณค่าของ 
‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ที่มากกว่าเงิน มีการสืบทอด มีความ 

สมัครสมานสามัคคีของผู้คนที่เกี่ยวข้องและขยายผลไปยังทุกหน่วย 
ในสังคม ผมเองมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำางานประสานความสุขของ

ผู้คนแต่ละชุมชน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนที่นำามาสู่การพัฒนาตน  
บอกกล่าวเล่าเรื่องไปยังหน่วยอื่น ๆ ผ่านการทำางานสื่อมวลชน  
ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความดีงาม และความถูกต้อง 

เป็นการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น 

เกียรติศักดิ์ ลีสง่า

ชัยณรงค์ คงเกื้อ

ปิติพงศ์ คิดการเหมาะ

แช่ม เพ็ชรจันทร์

นพวรรณ เสวตานนท์

ทรงพล ชื่นอารมณ์
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 รางวัลลูกโลกสีเขียวมีทั้ง ‘มูลค่า’ และ ‘คุณค่า’ ซึ่งแตกต่าง 
กว่ารางวัลอื่น ๆ ในระยะเริ่มแรกนั้น มูลค่าคือการสนับสนุน 

เงินรางวัล ช่วยยกระดับคุณค่าผลงานให้มีความหมายในสายตาผู้รับ 
และสังคมเมื่อมูลค่าผ่านไป คุณค่าก็ยังคงอยู่ในตัว นั่นคือตัวชี้วัด 
ความสำาเร็จของผลงานในแนวทางสร้างสรรค์ ‘สีเขียว’ แก่โลกใบนี้

ส่วนความภาคภูมิใจ ความน่าชื่นชม ยินดี ศรัทธาก็ยังคงอยู่  
ตราบเท่าที่ผู้รับและผู้ให้ยังรักษาคุณค่ารางวัลไว้ 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงสนับสนุน 
ให้ผู้ทำางานด้านดิน น้ำา ป่า ได้มีกำาลังใจในการทำาหน้าที่ของตนเอง 
ต่อไป รวมทั้งนำาเสนอตัวอย่างในการอนุรักษ์ให้สังคมได้รับรู้และ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างและสานเครือข่ายการทำางาน 

ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ คนทำางานได้เรียนรู้แนวทางและภูมิปัญญา
จากกรณีศึกษาที่เราไปเยี่ยมเยือน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการ 

ร่วมขับเคล่ือนงาน รวมท้ังได้เรียนรู้ร่วมกับกรรมการด้วยกันเอง 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวให้กำาลังใจคนที่ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่วนตัวได้โอกาสสานสัมพันธ์กับ 

คนทำางานด้านเดียวกันจนกลายเป็นญาติธรรม ได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เติมเต็มกัน เอื้อให้เราเสมือนผีเสื้อไปเชยชมดอกไม้  

ดื่มด่ำาเกสร เพื่อสร้างสีสันของปีก 

 คุณค่าของ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ต่อสังคม 
เป็นการสกัดกั้นการรุกทำาลายธรรมชาติให้ช้าลง 

สำาหรับตัวเอง ลูกโลกสีเขียวเป็นช่องทางสร้างการเรียนรู้ 
เรื่องการทำางานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ 

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรูปธรรมที่สามารถสื่อสารให้เห็น 
แบบอย่างของการทำาความดีในสังคม การได้ร่วมเป็นหนึ่ง 

ในจิตอาสาทำางานสรรหาผลงาน ทำาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการ 
ทำาความดีตอบแทนสังคม และยังมีโอกาสรู้จักมิตรจากถิ่นต่าง ๆ  

ที่มีภูมิความรู้กว้างขวาง ที่มีหัวใจมุ่งมั่นทำาดีเพื่อสังคม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ได้เรียน ได้รู้ ได้กิน ได้เที่ยว ที่เปลี่ยว...ในเมือง
เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ไม่ต้องมีกำาแพง...เสื้อเกราะ

ชวนคิด ชวนคุย ชวนทำา กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันทุกปี
เพิ่มคุณค่า ชีวิตชีวา สูงกว่าลูกแมว ลูกหมา ขี้พร้า...ลอกอ 

พงศา ชูแนม ผศ. ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

ลม้าย มานะการ

สมนึก พรรณศักดิ์

พีระชัย สุขเกื้อ

ยุพิน ตัณฑวณิช
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พื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด : กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรัง ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สุราษฎร์ธานี สตูล 
 
จ.ส.อ.กฤษดา เอกวานิช  (ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสี ช่อง 3 จ.ระนอง)
นายเกียรติศักดิ์ ลีสง่า  (เกษตรกร จ.ชุมพร)
นายชัยณรงค์ คงเกื้อ  (เลขาธิการสมาคมฅนรักษ์ถิ่น จ.นครศรีธรรมราช)
นางแช่ม เพ็ชรจันทร์  (กรรมการป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จ.ตรัง)
นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์  (ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช)
นางนพวรรณ เสวตานนท์  [อดีตนักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6  
    (สงขลา)]
นายทรงพล ชื่นอารมณ์  (ข้าราชการบ�านาญ จ.สุราษฎร์ธานี)
นายปิติพงศ์ คิดการเหมาะ  (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี)
นายพงศา ชูแนม   (ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ จ.ชุมพร)
นายพีระชัย สุขเกื้อ   (หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 จ.ตรัง)
นางยุพิน ตัณฑวณิช  (นักจัดการชุมชนพังงา จ.พังงา)
ผศ. ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล  (อาจารย์ประจ�าสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    วิทยาเขตหาดใหญ่)
น.ส.ลม้าย มานะการ  (ผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่ชุ่มน�้า จ.ปัตตานี)
นายสมนึก พรรณศักดิ์  (ตัวแทนเครือข่ายชีวิตสาธารณะ จ.พัทลุง)
นายสุนทร โต๊ะด�า   (หัวหน้าโครงการส�ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จ.นราธิวาส)
นายเสรี จุ้ยพริก   (นักพัฒนาอิสระ จ.สตูล)
นายอาแซ อีบูหะมะ   (กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ จ.ยะลา)

คณะกรรมการภาค ภาคใต้

 รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเครื่องมือในเชิงกระบวนการ  
ปลดปล่อยพลังจากชุมชน ยืนยันความถูกต้องเรื่องการทำางาน 

อย่างมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ข้ามภาคส่วน เป็นการ ‘เสริมพลัง’  
(Empower) ทั้งแก่ผู้ได้รับและผู้ที่มอบให้ คือ สถาบันลูกโลกสีเขียว 

องค์ความรู้และทักษะที่เกิดจากการทำางานตลอด 20 ปีนี้  
นำาไปสู่ความตระหนักและการลงมือแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิง

ปรากฏการณ์และเชิงโครงสร้าง กระบวนการที่ช่วยเสริมพลัง  
ยังมีส่วนสร้างผู้ประกอบการทางสังคมที่มีคุณภาพ เป็นกระบวนการ 

ที่สังคมไทยและสังคมโลกได้รับอานิสงส์ไปด้วย 

 คุณค่าของรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ที่มีต่อสังคมคือ ส่งเสริมให้คนรักป่า  

รวมทั้งเกิดการปลูกป่า ‘ในใจ’ คน 

เสรี จุ้ยพริก สุนทร โต๊ะดำา
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ทีมงานสถาบันลูกโลกสีเขียว

นางศรสีรุางค์ มาศศิริกลุ  ผูอ้�านวยการสถาบนัลกูโลกสเีขยีว

นางนลนิมณ ีแผ้วพาลชน  ผูจ้ดัการส่วนบรหิารและพฒันาเครอืข่าย

นางสุดปรารถนา มติรเกษม  ผูจ้ดัการส่วนศนูย์ข้อมลูและสือ่สารสาธารณะ

นายทนงศักด์ิ เจริญรัตน์  พนกังานกจิการเพือ่สงัคม

นายพเินตร พรวรธ�ารงค์  พนกังานกจิการเพือ่สงัคม

นายรุ่งโรจน์ ญาณศิร ิ  พนกังานกจิการเพือ่สงัคม

น.ส.พชัราวลยั กลิน่จ�าปา  พนกังานกจิการเพือ่สงัคม

นายสรชั อรุณานนท์ชยั  พนกังานกจิการเพือ่สงัคม

น.ส.วันเพญ็ เพชรคง  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย อาวโุส ผูป้ระสานงานภาคใต้

น.ส.อรวรรณ บญุทนั  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย อาวโุส ผูป้ระสานงานภาคกลาง-ตะวนัออก 

    และภาคกลาง-ตะวนัตก

นายจิรพฒัน์ จรญูอดุมสมบตั ิ เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย ผูป้ระสานงานภาคเหนอื 

น.ส.ณฤมล อกัษรณรงค์  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย ผูป้ระสานงานภาคกลาง-ตะวนัออก

น.ส.สญามล นลิแก้ว  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย ผูป้ระสานงานภาคกลาง-ตะวนัตก 

นายสถาปณกิ เชือ้ปูค่ง  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย ผูป้ระสานงานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (ตอนบน)

น.ส.ศิรกิญัญา แสนรมัย์  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย ผูป้ระสานงานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (ตอนล่าง) 

น.ส.นาถชดิา ชืน่กจิรัศมวีฒัน์  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย 

นายพสธร สวุรรณเกษม  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย

นายจิรวัฒน์ พทุธวงค์  เจ้าหน้าทีบ่รหิารและพฒันาเครอืข่าย

น.ส.จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวตั  เจ้าหน้าทีจ่ดัการองค์ความรู ้อาวโุส

นายสมชาย ธาราวฒัน์  เจ้าหน้าทีจ่ดัการองค์ความรู้
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ประเภทชุมชน 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ จ.ยะลา “รูปแบบการจัดการป่าโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน”

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 3 รางวัล

• ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย “ธรรมชาติคือวิถีแห่งชีวิต”

• กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด “ฟันฝ่าวิกฤติ พลิกฟื้นผืนป่า สร้างชีวิตชุมชน”

• ชุมชนป่าโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม “พลังชุมชน 20 หมู่บ้าน 5 ต�าบล”

ประเภทบุคคล 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 

• นายพงศา ชูแนม จ.ชุมพร “การจัดการชุมชนป่าต้นน�้า ตามแนวทางคนอยู่ ป่ายัง”

• นายพยงค์ ศรีทอง จ.สุพรรณบุรี “สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนด้วยภูมิปัญญา”

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล

• นางฤทธิ์ บุญประกอบ จ.อุบลราชธานี “หญิงนักสู้แห่งผืนป่าดงขุมค�า”

• นายสอน กล้าศึก จ.ชัยภูมิ “คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา”

ประเภทงานเขียน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

•  บทความวิชาการ “ดอนปู่ตา : ป่าวัฒนธรรมอีสาน” โดย รศ. ดร.บุญยงค์ เกศเทศ จ.มหาสารคาม

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล

• สารคดี “พรุคันธุลี ลมหายใจแห่งผืนป่าชุ่มน�้า” โดย “เหลือง แหลมทรายขาว” นายสมชัย อาศัยบุญ จ.สุราษฎร์ธานี

• สารคดี “คนกวาดใบไม้บนสันดอย รักษาป่าต้นน�้า” โดย “เบญจา ศิลารักษ์” นางนันทา เบญจศิลารักษ์ จ.เชียงใหม่

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ. 2542 จำานวน 11 รางวัล

ทำาเนียบผลงาน
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 1 - 18
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ประเภทชุมชน 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• เครือข่ายป่าชุมชนดงนาทาม จ.อุบลราชธานี “ร่วมมือสร้างพลังรักษาผืนป่าริมล�าน�้าโขง”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี “บทพิสูจน์ศักยภาพชุมชนคนต้นน�้า”

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 3 รางวัล

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน “จากองค์กรระดับรากหญ้าสู่ประชาคมต�าบล”

• ชุมชนบ้านสวนพลู-พุต่อ จ.อุทัยธานี “พุก่าง สายน�้าผู้รักษาผืนป่า”

• ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จ.ตรัง “ความมั่นคงของหมู่บ้าน ความมั่นคงด้านอาหารของสังคม”

ประเภทบุคคล 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 

• พระครูมานัสนทีพิทักษ์ จ.พะเยา “พระผู้พิทักษ์สายน�้าและผืนป่า”

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล

• นายเล็ก กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร “สร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อชีวิต”

• นายมือลี เจ๊ะหลง จ.ยะลา “นักสู้เพื่อคนยากแห่งลุ่มน�้าสายบุรี”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• กลุ่มรักษ์ดอยอินท์ จ.ล�าพูน “หน่ออ่อนที่แข็งแกร่ง ภูมิคุ้มกันแห่งชุมชน”

รางวัลสมควรได้รับการยกย่อง 2 รางวัล

• ชมรมอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี “จิตส�านึกของเด็กเมือง ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”

• ชมรมลิเกเพื่อการศึกษาสู่ศักยภาพ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ “มิติใหม่แห่งการบูรณาการ”

ประเภทงานเขียน – ไม่มีผลงานได้รับรางวัล

ประเภทชุมชน 4 รางวัล
 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จ.มหาสารคาม “ป่าชุมชน โดยองค์กรชุมชนเพื่อชุมชน”

• ชุมชนบ้านล�าใน จ.พัทลุง “ต้นแบบป่าชุมชนชายเขา”

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่ “รักษาผืนป่าด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญา”

• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี “ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ก้นอ่าวไทย”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ประจำาปี พ.ศ. 2543 จำานวน 11 รางวัล

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำาปี พ.ศ. 2544 จำานวน 15 รางวัล
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ประเภทบุคคล 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 

• นายปั๋น อินหลี จ.น่าน “ต�านานนักสู้สามัญชน คนหวงแผ่นดิน”

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน จ.เชียงใหม่ “ตรรกะแห่งชีวิต นักคิดแห่งชุมชน”

• น.ส.บุบผาทิพย์ แช่มนิล จ.ระยอง “แม่แบบนักอนุรักษ์รุ่นใหม่”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• นักอนุรักษ์น้อยภูผายา โรงเรียนบ้านไร่ จ.หนองบัวล�าภู “ตัวเล็ก เสียงดัง เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังกลางพงไพร”

• ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง “ต้นกล้านักอนุรักษ์จากปักษ์ใต้”

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

• นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งป่าชายเลน โรงเรียนวัดแสมด�า กรุงเทพฯ “หน่วยพิทักษ์ป่าชายเลนชายขอบเมืองหลวง”

ประเภทงานเขียน 3 รางวัล และรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• สารคดี “คนไม้ขาว เต่ามะเฟือง” โดย นายวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• สารคดี “สวนของคนขี้เกียจ” โดย “หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง” นายสุวิชานนท์ รัตนภิมล จ.เชียงใหม่

• บทความ “วิกฤติความคิดและการศึกษากับปัญหาการเยียวยาธรรมชาติ” โดย นายสุวิทย์ นามแสง จ.ขอนแก่น

รางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล

• พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์) จ.สุรินทร์ “พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม”

• เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน “พลังแห่งคนรักป่าเมืองน่าน”

ประเภทชุมชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

•  ชุมชนบ้านทาป่าเปา (ป่าห้วยทรายขาว) จ.ล�าพูน “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยวิถีแห่งพงไพร”

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• ชุมชนบ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา “แบบอย่างชุมชนกู้วิกฤติ”

• ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา “กลุ่มพลังแห่งห้วงน�้าอันดามัน”

ประเภทบุคคล 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• พระอธิการเอนก จนฺทปญฺโญ จ.เชียงใหม่ “พระนักสู้แห่งเมืองฝาง”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำาปี พ.ศ. 2545 จำานวน 24 รางวัล
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รางวัลชมเชย 6 รางวัล

• นายละเมียด ครุฑเงิน จ.ปทุมธานี “เกษตรกรผู้เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การอนุรักษ์”

• นายศิลา ปัดโรคา จ.ตราด “ต้นกล้าหัวใจแกร่งแห่งบ้านอ่าวกรูด”

• นายนรินทร์ โพธิ์แดง จ.ระยอง “นักสู้ผู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยชีวิต”

• นายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม จ.อุดรธานี “พ่อพิมพ์ผู้สร้างป่า สร้างชีวิต”

• นางอ�าไพ ศรีลาเลิศ จ.อุบลราชธานี “ผู้หญิงเก่งแห่งบ้านชาด”

• นายดาบต�ารวจ วิชัย สุริยุทธ จ.ศรีสะเกษ “คนปลูกต้นไม้แห่งปรางค์กู่”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• กลุม่เยาวชนคนรกัโนนใหญ่ โรงเรยีนบ้านอเีซ (ครุรุาษฎร์วทิยา) จ.ศรสีะเกษ “สร้างโครงงาน สานสมัพนัธ์ภมูปัิญญาท้องถิน่”

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งค�า จ.น่าน “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นเยาว์”

• ชมรมพิทักษ์พันธุ์นก ก�าแพงแสน จ.นครปฐม “พลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประเภทงานเขียน 3 รางวัล 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• กวีนิพนธ์ “คนรักป่า” โดย “กุดจี่” นายพรชัย แสนยะมูล กรุงเทพฯ

• บทความ “บ้านป่าสวนผสม ระบบวนเกษตรทางเลือกตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ไร้สารพิษ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  

โดย นายสุทธิคมน์ สุกสีเหลือง กรุงเทพฯ

• สารคดี “เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยน และป่าภูสัน” โดย นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ

ประเภทความเรียงเยาวชน 8 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

•  บ้านสวนของยาย โดย ด.ช.เรวัตร ทองเชิด จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย 6 รางวัล

• ป่าชุมชนที่ผมรู้จัก โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด กรุงเทพฯ

• ประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับสมาคมอนุรักษ์นกและการตั้งชมรมครั้งแรก โดย น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์ จ.นนทบุรี

• สิ่งแวดล้อมในโลกของผม โดย ด.ช.กฤษฎิ์ อุ่นพงค์ จ.นครราชสีมา

• เด็กฮักถิ่น โดย น.ส.จุฬารัตน์ ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร

• ค่ายป่าหาความรู้ โดย นายอาทิตย์ อังครา จ.ตรัง

• Big Mass เจ้าป่า...แห่งแหลมตะลุมพุก โดย ด.ญ.ฐณัฐฐา คงแก้ว จ.ปัตตานี

รางวัลชมเชยพิเศษ 1 รางวัล

• ลูกโลกสีเขียว โดย ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์ จ.อุทัยธานี
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ประเภทชุมชน 5 รางวัล
• ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่ “ผู้พิทักษ์ป่าต้นน�้าแม่ปิง”

• ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี “นักอนุรักษ์ระบบนิเวศแห่งเขาหินปูน”

• ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์ “ผู้พิทักษ์ป่าทามแห่งล�าน�้าชี”

• ชุมชนบ้านวังอ้อ จ.อุบลราชธานี “พลิกดงเผาถ่านเป็นผืนป่าแหล่งทัศนาจร”

• ชุมชนบ้านท่าพร ุ - บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่ “ประชาคมปกป้องชายฝั่งกระบี่”

ประเภทบุคคล 5 รางวัล
• นายฉล�่า โนปิง จ.ล�าปาง “นักสู้ผู้ยืนหยัดปกป้องผืนป่าสัก”

• นายถนอม ช่วยงาน จ.นครสวรรค์ “นักประสานงาน พัฒนาแบบบูรณาการ”

• พระครูประโชติธรรมาภิรม จ.ระยอง “ภิกษุผู้คืนชีวิตให้ผืนป่า”

• พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสัยจร จ.ร้อยเอ็ด “นายทหารนักพัฒนา”

• *นายเข็มทอง - นางอาริยา โมราษฎร์ จ.สุรินทร์ “ดวงประทีปแห่งพงไพร”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 5 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนบ้านแม่แปง จ.แพร่ “รวมพลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์ป่า”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จ.ตราด “นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แห่งเมืองตราด”

• กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม “ต้นกล้าผู้ปกป้องล�าน�้าแม่กลอง”

• กลุ่มเยาวชน “บ้านในป่า ป่าในโรงเรียน” โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ “ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างหัวใจนักอนุรักษ์”

• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและสิ่งแวดล้อม อ�าเภอปะทิว จ.ชุมพร “เยาวชนผู้พิทักษ์ทะเลชุมพร”

ประเภทงานเขียน 3 รางวัล 
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• สารคดี “นกแต้วแร้วท้องด�า...บนเส้นทางแห่งการสูญพันธุ์” โดย นายเพชร มโนปวิตร กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• นวนิยายเพื่อเยาวชน “ภาพอาถรรพณ์” โดย นางภาณุมาศ ภูมิถาวร กรุงเทพฯ

• หนังสือท�ามือเพื่อเยาวชน “ผีเสื้อน้อย ผู้หงอยเหงา” โดย นางนุชน้อย นารถเหนือ จ.ขอนแก่น

ประเภทความเรียงเยาวชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• สู่โลกกว้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• ผู้คุ้มครองป่า โดย นายวิทยา ปันทองมา จ.น่าน

• ตามรอยบรรพบุรุษ...ที่ป่าแสม โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด กรุงเทพฯ 

* คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำาปี พ.ศ. 2546 จำานวน 21 รางวัล
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ประเภทชุมชน 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน “บริหารจัดการป่าชุมชนด้วยวนวัฒนวิธี”

• เครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมอ�าเภอเสริมงาม จ.ล�าปาง “พลังเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนประชาสังคม”

• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง “ชุมชนผู้รักษาป่า...รักษาน�้า”

• ชุมชนบ้านมอสวรรค์ จ.นครสวรรค์ “พลังแห่งศรัทธาสู้...เพื่อป่าสู้...เพื่อน�้า”

• กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต�าบลหนองแหน จ.ยโสธร “จากสองแรง...สู่ความแข็งแกร่งของชุมชน”

• ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร “กระบวนการสร้างความชอบธรรม น้อมน�ามาสู่มิตรภาพอันยิ่งใหญ่”

• ชุมชนบ้านถ�้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี “สร้างความเข้มแข็งด้วยกลยุทธ์...บริการลูกโซ่”

• ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง จ.นครศรีธรรมราช “แบบอย่างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐ”

ประเภทบุคคล 9 รางวัล
• พระสมคิด จรณธมฺโม จ.น่าน “ผู้บูรณาการความรู้ด้วยเมตตาธรรม”

• นายตั๋น มณีโต จ.เชียงใหม่ “นักคิดผู้พลิกวิถี”

• นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง จ.ระยอง “สร้างความเคลื่อนไหวด้วยแนวคิดสร้างสรรค์”

• พระอธิการพรหมมา ธมฺมาภิรโม จ.ตราด “ผู้สร้างป่า เป็นต�าราแห่งความพอเพียง”

• นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ จ.สมุทรสงคราม “ผู้สร้างต�านานปลูกป่าบนผืนน�้า”

• นางวิไลพร บุญตาโลก จ.ศรีสะเกษ “ทวงสิทธิ์แห่งความชอบธรรม”

• นางประมวล เจริญยิ่ง จ.บุรีรัมย์ “พลิกชีวิตเพื่อรักษาป่าชุมชน”

• พระโสภณ อตฺตสาโร จ.พังงา “ภิกษุนักพัฒนา”

• นายหยี เพ็งหมาน จ.สงขลา “ต�านานแห่งป่ากราด”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 5 รางวัล
• ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน ‘แม่ของแผ่นดิน’”

• กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง “นักรบแห่งกองทัพธรรม”

• กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี “เยาวชนผู้สืบสานภูมิปัญญา ด้วยส�านึกรักบ้านเกิด”

• นักอนุรักษ์น้อยภูผานาบอน โรงเรียนบ้านนาบอน จ.กาฬสินธุ์ “วิสัยทัศน์ชัดกระจ่างของคนตัวเล็ก”

• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าเขาพระทอง จ.นครศรีธรรมราช “ต้นกล้า...นวัตกรรมของชุมชน”

ประเภทงานเขียน 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• สารคดี “ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ” โดย “บือพอ” นายถาวร กัมพลกูล จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• เรื่องสั้นส�าหรับเยาวชน “บ้านไร่ชายป่า” โดย นายท�านุ อ้นประเสริฐ จ.สระบุรี

• กวีนิพนธ์ “นิยายของน�้าหยดหนึ่ง” โดย นายชัยพร ศรีโบราณ จ.ขอนแก่น

• เรื่องสั้น “ป่าเห็ดของแม่” โดย นายสมชัย ค�าเพราะ จ.ขอนแก่น

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำาปี พ.ศ. 2547 จำานวน 40 รางวัล
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ประเภทความเรียงเยาวชน 14 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• การเดินทางสู่อนาคต โดย น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์ จ.นนทบุรี

รางวัลชมเชย 13 รางวัล

• กิจกรรมการอนุรักษ์ของลูกกับการกลับใจอนุรักษ์ของพ่อ โดย นายวิทยา ปันทองมา จ.น่าน

• ธรรมชาติและความผูกพันกับชีวิตฉัน โดย ด.ญ.บุษบา พรมไชย จ.น่าน

• รักษ์ป่าแม่จองไฟ รักน�้า โดย นายเอกชัย ต๊ะต๋อม จ.แพร่

• วิถีชีวิตกับป่าของฉัน โดย น.ส.สุดารัตน์ ขาวพล จ.แพร่

• หลังตุงมุ่งหล่างตาง โดย นายสุรเดช คล้องมงคล กรุงเทพฯ

• วีรบุรุษของผม โดย นายพงษ์อาระยะ บุตรจันทา จ.ฉะเชิงเทรา

• เรื่องเล่าจากนักอนุรักษ์ โดย ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์ จ.อุทัยธานี

• นักอนุรักษ์ เด็กฮักถิ่น โดย นายเชาวลิต กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร

• ท่องโลกสีเขียว โดย ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร

• ป่า น�้า และวัฒนธรรม โดย น.ส.จินตหรา ชุมปา จ.สกลนคร

• สวนป่าของพ่อ สวนป่าของเรา โดย น.ส.อนุสรา เรือริรักษ์ จ.สกลนคร

• ร่วมทางสายเดียวกัน ตามหาฝันคนเมือง โดย น.ส.นุสรา แซ่โค้ว จ.ตรัง

• เรียนรู้คู่ธรรมชาติ โดย นายฉัตรชัย ชูทิพย์ จ.ตรัง

ประเภทชุมชน 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก “‘ป่ากับคน’ การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและพอเพียงของชาวเฌเล”

• ชุมชนบ้านห้วยปูเลย จ.แม่ฮ่องสอน “ตัวตนของคนกับป่า...คนปกาเกอญอ”

• ชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา “เส้นทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ‘คน’”

• ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี “ใช้ป่าชุมชนเป็นสะพานสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

• องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ “แบบอย่างในการพัฒนาที่ใช้ป่าเป็นที่พึ่ง”

• ชุมชนบ้านทุ่งทอง จ.ตรัง “จากการต่อสู้...สู่ป่าชายเลนสาธิตแห่งแรกของประเทศ”

• กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ จ.พังงา “พลวัตของชุมชนแห่งอันดามัน”

ประเภทบุคคล 9 รางวัล
• นายสมบัติ แก้วทิตย์ จ.น่าน “ครูและศิลปินนักอนุรักษ์แห่งลุ่มน�้าน่าน”

• พระศราวุธ เตชะธรรมโม จ.สระแก้ว “ประทีปธรรมแห่งบ้านช่องกุ่ม”

• นายสงัด อินมะตูม จ.พิษณุโลก “ต�านานคนปลูกป่าแห่งพรหมพิราม”

• นางทิวาพร ศรีวรกุล จ.กาญจนบุรี “หญิงแกร่งแห่งผืนป่าตะวันตก”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำาปี พ.ศ. 2548 จำานวน 41 รางวัล
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• นายแหล่ อาบสุวรรณ์ จ.ชัยภูมิ “นักประสานสิบทิศ มิตรแท้ของชุมชน”

• พระลัน ธมฺมรโส จ.ศรีสะเกษ “เชื่อมประสานความเข้าใจ ด้วยแนวทางสันติวิธี”

• นายจ�านงค์ ประวิทย์ จ.สุราษฎร์ธานี “วิถีนักสู้แห่งลุ่มน�้าคลองยัน”

• นางมิยะ หะหวา จ.ตรัง “คนรากหญ้าแห่งทะเลตรัง”

• นายนุกูล รัตนดากุล จ.ปัตตานี “ผู้สร้างความสมานฉันท์แห่งดินแดนด้ามขวาน”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 8 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย “หน่ออ่อนผู้สืบสานวิถีดั้งเดิมปกาเกอญอ”

• *กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครปางแฟน จ.เชียงใหม่ “งานอาสาปลูกต้นไม้ในใจคน”

• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี “นักปลูกป่า...ผู้รักษาทะเลขลุง”

• กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งต�าบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี “นักวิจัยน้อยแห่งชุมชน”

• กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี “พลังการอนุรักษ์ที่ขับขานผ่านบทเพลง”

• ชมรมเด็กรักนก จ.ชัยภูมิ “ยุทธศาสตร์แห่งการสร้างผู้น�า”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี “เรื่องราวยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่ จ.ตรัง “ ‘ต้นกล้า’ ผู้สร้างไม้ใหญ่”

ประเภทงานเขียน 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• สารคดี “ป่าชุมชนของคนรากหญ้า” โดย น.ส.เกษร สิทธิหนิ้ว กรุงเทพฯ

• รวมบทความ “เสียงจากรากหญ้า” โดย “เปาะจิ” นายดือราแม ดาราแม จ.นราธิวาส

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• งานวิจัย “วิถีคนอยู่ป่าเขา : พลังแห่งกฎจารีตกับทางเลือกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาเครือข่าย 

สิ่งแวดล้อมม้ง จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายอะภัย วาณิชประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่

• กวีนิพนธ์ “แมลงกินสัตว์” โดย “ก่องแก้ว กวีวรรณ” นายอ�านวย ช�านาญ จ.ระยอง

ประเภทความเรียงเยาวชน 10 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• ความผูกพันของพ่อลูก...สู่การอนุรักษ์ด้วยสองมือ โดย น.ส.น�้าค้าง ค�าแดง กรุงเทพฯ

• ครูหนูชื่อสึนามิ โดย น.ส.นุสรา แซ่โค้ว จ.ตรัง

• บันทึกเล่มแรก โดย น.ส.สุกัญญา เพชรเพ็ง จ.พังงา

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

• บ้านของฉัน ต้นไม้กับธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ด.ญ.ใบฝ้าย กาเจริญ กรุงเทพฯ

• จิตส�านึก จิตวิญญาณ โดย นายสุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ จ.ตราด

• คน น�้า ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน โดย ด.ญ.นริศรา ค�ามัน จ.อุทัยธานี

• ดั่งนกคืนรัง โดย ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

• คน น�้า ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน โดย นายทวีวัฒน์ วงค์วิชิต จ.สกลนคร

• ห้องเรียนใหม่ของฉัน โดย น.ส.อนุสรา เรือริรักษ์ จ.สกลนคร

• ป่าไม้ในใจฉัน โดย น.ส.เพ็ญพร โคสุวรรณ จ.สกลนคร
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ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 2 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย

• ชุมชนบ้านเปร็ดใน (กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน) จ.ตราด

* คืนโล่รางวัลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเภทชุมชน 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านหลังเมือง จ.เชียงใหม่ “หุบเขาแห่งจิตวิญญาณ”

• ชุมชนวัดอมรทายิการาม กรุงเทพฯ “ต้นแบบชุมชนเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี “ศูนย์รวมของการอนุรักษ์”

• เครอืข่ายชมุชนอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าภถู�า้ ภกูระแต และบงึละหานนา จ.ขอนแก่น “ต่อสู้ให้ได้มาเพ่ือเป็นมรดกของลูกหลานต่อไป”

• กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อย-ถ�้าสิงห์ จ.อุดรธานี “รักษาป่าด้วยประชาอาสา”

• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต�าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี “งานอนุรักษ์จากหมู่บ้านต้นแบบสู่เครือข่ายต�าบล”

• ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล “คนและชุมชนบนหนทางพอเพียง”

ประเภทบุคคล 7 รางวัล
• นายธนา ยะโสภา จ.ล�าพูน “ส�านึกของคนท้องถิ่นที่มีต่อฐานทรัพยากร”

• นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา จ.เชียงราย “ลูกชายของสายน�้า ในอ้อมกอดของแม่”

• พระครูวินัยธร บุญชัย จิตตฺปาโล จ.ฉะเชิงเทรา “พระ NGO ของคนอนุรักษ์”

• * นายสุรจิต ชิรเวทย์ จ.สมุทรสงคราม “ผู้สร้างประชาสังคมแห่งเมืองแม่กลอง”

• พระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ จ.สระบุรี “นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้า”

• พระอธิการเอนก ยสทินฺโน จ.อุบลราชธานี “พระผู้พลิกฟื้นผืนดินสู่ผืนป่า”

• นายวริสร รักษ์พันธุ์ จ.ชุมพร “ชายหนุ่มผู้กล้าสร้างกระท่อมในหอประชุม”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 5 รางวัล
• ชมรมรวมพลคนสร้างฝัน โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา “ฝันใกล้ ๆ ไปช้า ๆ”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ “หน่ออ่อน ผู้ใช้โอกาสเรียนรู้อาชีพ ตามวิถีพอเพียง” 

• ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด “เด็กบ้า EM”

• เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น�้าสงคราม จ.นครพนม “เครือข่ายสายน�้าที่ท�าให้เกิดสายใจ”

• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านแหลม จ.ตรัง “นักอนุรักษ์หอยนางรมแห่งทะเลตรัง”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำาปี พ.ศ. 2549 จำานวน 38 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• หนังสือส�าหรับเด็ก “ต้นเอ๋ย ต้นไม้” โดย นายจารุพงษ์ จันทรเพชร กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• สารคดี “นักค�านวณความสุข” โดย น.ส.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ จ.เชียงใหม่

• นวนิยาย “ลูกไม้แห่งบ้านดงตะเคียนงาม” โดย นายณัฐวัฒน์ อุทธังกร จ.เชียงใหม่

ประเภทความเรียงเยาวชน 11 รางวัล
• สายใยแห่งความผูกพัน วัด ป่า ชุมชนและเยาวชน โดย นายดนัยพัฒน์ พรมปา จ.น่าน

• ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดย สามเณรวัชรา ค้าขาย จ.พะเยา

• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย ด.ช.ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ จ.สุพรรณบุรี

• สะพานดอกปีบ โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี

• ความพอเพียงที่เพียงพอ โดย นายกล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

• นักอนุรักษ์น้อย โดย ด.ญ.มลฤดี พงษะพัง จ.ชัยภูมิ

• จากภูพานถึงน�้าอูน โดย น.ส.นิตยา พรมพินิจ จ.สกลนคร

• ธรรมชาติที่เพียงพอกับชีวิตที่พอเพียง โดย ด.ญ.มณีรัตน์ วาริคิด จ.สกลนคร

• ตามรอยพระราชด�าริ โดย น.ส.อริสา ข่วงทิพย์ จ.สกลนคร

• 8 ปีกับการเรียนรู้กับวิถีชีวิตของการพึ่งพาแบ่งปันสู่การอนุรักษ์ โดย น.ส.สุกัญญา ล่องเสือ จ.ชุมพร

• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย น.ส.ทิพย์นภาภรณ์ หมวดใหม่ จ.ตรัง

ประเภทสื่อมวลชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• นิตยสารสารคดี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• * นิตยสารโลกสีเขียว

• * รายการเปิดโลกสีเขียว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 2 รางวัล
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี

* คืนโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว476

ประเภทชุมชน 12 รางวัล
• เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน�้าแม่ปิงอ�าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ “ชุมชนต้นน�้ากับการดูแลรักษาป่า”

• ชุมชนบ้านดงผาปูน จ.น่าน “ต้นแบบการจัดการทรัพยากรอย่างยุติธรรม”

• ชุมชนบ้านกลาง จ.ล�าปาง “การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”

• ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ “ผู้ต่อลมหายใจให้สายน�้า”

• ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ�้าบ้านคลองแสง จ.ตราด “สัมพันธภาพ ‘คนกับป่า’”

• ชุมชนบ้านแก่งทุ่ง-บ้านป่าปอบิด จ.พิษณุโลก “การจัดการป่าต้นน�้าโดยชุมชน”

• เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน�้าชมภู จ.พิษณุโลก “การเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด”

• เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูผาขาว จ.เลย “เชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อรักษาแหล่งอาหารของชุมชน”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน-ดงภูแดง จ.ศรีสะเกษ “ต�านานต่อสู้จากลุ่มน�้ามูล”

• ชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ “ผืนป่าแห่งชีวิต”

• ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอ�าเภอนาโยง จ.ตรัง “ฟื้นคืนสายธาร ผูกโยงสายใยชีวิต”

• เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก จ.สงขลา “ยุทธศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน”

ประเภทบุคคล 8 รางวัล
• **นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ จ.เชียงใหม่ “ผู้เปิด ‘ประตู’ โลกธรรมชาติให้กับเยาวชน”

• นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร กรุงเทพฯ “ผู้บุกเบิกเครือข่ายแห่งความพอเพียง”

• นางสายชล พวงพิกุล จ.ชัยนาท “สร้าง ‘แนวร่วม’ เพื่อรวมพลัง”

• นายกล โฉมคุ้ม จ.สุโขทัย “‘นักวิชาการเท้าเปล่า’ แห่งชุมชนบ้านกว้าว”

• นายพิทักษ์ โตนวุธ จ.พิษณุโลก “วีรบุรุษป่าเขตฝน”

• พระครูจันทร ปัญญาภรณ์ จ.หนองคาย “‘แสงทอง’ ของวัดภูนกกระบา”

• แพทย์หญิงทานทิพย์ และนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธ�ารงวรางกูร จ.ขอนแก่น “สองนักพัฒนา ผู้ใช้หลักธรรมน�าชีวิตพอเพียง”

• ว่าที่ ร.ต.ไสว แสงสว่าง จ.ชุมพร “ผู้จัดการ ‘ธนาคารต้นไม้’ คนแรกของโลก”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนชมรมคนรักษ์ป่า โรงเรียนบ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน “การสืบทอดของ ‘คนรุ่นที่ 4’”

• กลุ่ม ว.ส.รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง “ผู้ปกป้องแม่น�้าประแส”

• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนบ้านเขาชะโงก จ.เพชรบูรณ์ “เมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่เพื่อการอนุรักษ์”

• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและป่าไม้บ้านหนองหลักศิลา จ.นครราชสีมา “สานสายใยต้นกล้า สืบสานงานป่าชุมชน”

• กลุ่มเยาวชนเสนางคนิคมสัมพันธ์ (บ้านหนองทับม้า-บ้านนาสะอาด) จ.อ�านาจเจริญ “‘ต้นกล้า’ ผู้ขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน”

• ชมรมดอกติ้วรวมพลังสร้างโลกสีเขียว โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จ.ยโสธร “‘ต้นกล้า’ คุณธรรมในอ�าเภอป่าติ้ว”

• กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครรักหาดส้มแป้น จ.ระนอง “เชื่อมร้อยวัฒนธรรมพื้นบ้าน สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ประจำาปี พ.ศ. 2550 จำานวน 48 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• สารคดี “แก่งคอย ผู้คน สายน�้า ขุนเขา ใต้เงาหมอกควัน” โดย นายสุเจน กรรพฤทธิ์ กรุงเทพฯ

• *สารคดี “เขา ป่า นา เล บันทึกที่หล่นหายในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา” โดย น.ส.แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา กรุงเทพฯ

• สารคดี “‘สวนดูซน’ วิถีมุสลิมในมรสุมการเปลี่ยนแปลง” โดย น.ส.สุพัตรา ศรีปัจฉิม จ.นนทบุรี

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• เรื่องสั้น “เชวาตัวสุดท้าย” โดย “โถ่เรบอ” นายสมศักดิ์ สุริยมณฑล จ.เชียงใหม่

• วรรณกรรมเยาวชน “ผีเสื้อและสายรุ้ง” โดย “ญิบ พันจันทร์” นายจรัล พากเพียร กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี” โดย นายสมคิด สิงสง จ.ขอนแก่น

ประเภทความเรียงเยาวชน 11 รางวัล
รางวัลดีเด่น 4 รางวัล

• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น�้า ป่า โดย น.ส.คนิตา พวงบุตร จ.ปทุมธานี

• การพึ่งพาที่ยั่งยืน โดย น.ส.อธิจิต วาจาสุวิมล กรุงเทพฯ

• ชีวิตบนสายน�้า โดย น.ส.ทรายแก้ว ย่าแหม จ.พัทลุง

• สวนยางที่รก โดย นายอัตฟาล อาหามะ จ.ยะลา

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

• ประสบการณ์สร้างส�านึก โดย นายณัฐพงศ์ บัวแก้ว จ.ชลบุรี

• การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย น.ส.กาญจนา บุญเลิศ จ.พิษณุโลก

• ป่าไม้คือบ้านฉัน โดย ด.ช.ธีระชาติ โขนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

• ลูกรัง...ทางชีวิต โดย นายจักรเพชร วรสินธ์ จ.กาฬสินธุ์

• ชีวิตที่พอเพียง โดย ด.ญ.วารุณี กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร

• ตัวอย่างที่มีค่ากว่าค�าสอน โดย ด.ญ.พิมพกานต์ ศรีสุนนท์ จ.สกลนคร

• โรงเรียนกลางป่า ปรัชญาแห่งชีวิต โดย นายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัล 
• วารสาร “ผลิใบ” สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ

• * หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 2 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่

• เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม จ.อุบลราชธานี

** คืนเงินรางวัลและโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556

* คืนโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
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ประเภทชุมชน 12 รางวัล
• ชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่ “จากผืนดินโคลน...กลายเป็น ‘แผ่นดินทอง’”

• ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง “ส�านึกของคนต้นน�้า”

• ชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา “วันสิ้นเสียงระเบิด”

• เครือข่ายชุมชนป่าเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท “นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนและ ‘ฟู้ดแบงก์’ ที่ยั่งยืน”

• ชุมชนบ้านบ่อหิน จ.ระยอง “‘สาวงาม’ ที่บ้านบ่อหิน”

• ชุมชนบ้านช่องแคบ จ.กาญจนบุรี “สร้างป่ากันชน...บนความสามัคคี”

• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ จ.เพชรบูรณ์ “นักรบชาวบ้าน”

• ชุมชนต�าบลเขิน (ป่าดงบก) จ.ศรีสะเกษ “ผืนป่าในร่มเงาแห่งธรรม” 

• ชุมชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด “‘เฮ็ด’ ในสิ่งที่เชื่อ...‘เชื่อ’ ในสิ่งที่เฮ็ด”

• ชุมชนป่าดงกระแสน จ.นครพนม “แรงขับเคลื่อนจาก ‘ดอกไม้งาม’”

• ชุมชนต�าบลวังตะกอ จ.ชุมพร “วิถีวัฒนธรรม...ริมสายน�้าหลังสวน”

• ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี “การเชื่อมต่อผืนป่าท่ามกลางสวนยาง”

ประเภทบุคคล 9 รางวัล
• นางภาคี วรรณสัก จ.ล�าพูน “‘แม่’ ของคนบ้านทุ่งยาว”

• นางฉลวย กะเหว่านาค จ.ปทุมธานี “ความเพียรที่คลองบางปรอก”

• นายสมยศ มณีโชติ จ.เพชรบูรณ์ “นักทดลองแห่งเมืองชนแดน”

• นางลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล จ.กาญจนบุรี “‘พุทธวิถี’ เพื่อการรู้แจ้ง”

• พระครูถาวรพัฒนกิจ จ.ขอนแก่น “งานพัฒนาภายใต้ต้นทุน 3 ประการ”

• นางสวิงทอง และนายหมอก กุดวงค์แก้ว จ.สกลนคร “งานปลูกป่า ‘ส�าปะปิ’ ของคู่ชีวิตแห่งบ้านค้อน้อย”

• พระประจักษ์ ธัมมปทีโป จ.หนองคาย “วีรบุรุษแห่งป่าดงใหญ่”

• นางสี สานาผา จ.นครพนม “หญิงนักสู้แห่งป่าดงกระแสน”

• หลวงพ่อผาด อติพโล จ.กระบี่ “เทศนาธรรมเพื่อรักษาธรรมชาติ”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 5 รางวัล
• เก่อญอโพพิทักษ์สายน�้า จ.เชียงราย “‘ชีวิตใหม่’ ในสายน�้าแม่ยาว”

• ชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย “วันที่ ‘ดอกหญ้า’ บานเต็มทุ่ง”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น “นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต “สื่อ ‘รักษ์’ บ้านเกิด”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) จ.นราธิวาส “ส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำาปี พ.ศ. 2551 จำานวน 49 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• สารคดี “ผองชีวิตในป่าทาม : ป่าชายเลนน�้าจืดของแผ่นดินอีสาน” โดย นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ

• สารคดี “โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤติอนาคตประเทศไทย” โดย รศ. ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “หางบ่วง เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า” โดย นายสิริมงคล แท้สูงเนิน จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• ความเรียง “เพราะคิดถึง” โดย น.ส.สร้อยแก้ว ค�ามาลา จ.เชียงใหม่

• วรรณกรรมเยาวชน “เด็กชายกับใบโพธิ์” โดย นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “แปดขาหัวใจมนุษย์” โดย นายชัยกร หาญไฟฟ้า กรุงเทพฯ

ประเภทความเรียงเยาวชน 13 รางวัล
รางวัลดีเด่น 4 รางวัล

• วัฏจักรแห่งชีวิต โดย น.ส.ณัฐกานต์ น�าศรีสกุลรัตน์ กรุงเทพฯ

• ชีวิตคือพอเพียง โดย น.ส.คือพอ สวงศ์ จ.ราชบุรี

• บ้านในฝัน โดย ด.ญ.ณหทัย อึ๊งเจริญสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์

• ความสุขที่แบ่งปัน โดย ด.ญ.อันชรี สานันต์ จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย 9 รางวัล

• การจากไปของกุหลาบดอกหนึ่ง โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง โดย สามเณรค�าสะหวาด พิลาวง จ.เชียงใหม่

• ชุมชนปกาเกอะญอรักป่าคือชีวิต โดย นายทวี ค�าหมื่น จ.เชียงใหม่

• วิถีชีวิตที่พอเพียง กับวิถีวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาคลองลาน โดย นายเศรษฐชัย ปานศรี จ.พิจิตร

• ครอบครัวเข้มแข็ง ผูกพันธรรมชาติ ก้าวแรกแห่งเส้นทางรณรงค์รักดิน น�้า ป่า โดย น.ส.ศุภณัฏฐ์ วงษ์กุหลาบ 

กรุงเทพฯ

• แม้สายลมจะเปลี่ยนทิศ แต่จิตอนุรักษ์มิแปรเปลี่ยน โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ปทุมธานี

• หยาดน�้าตาของสายฝน โดย น.ส.จารุจันทร์ บัวภา จ.นครราชสีมา

• แค่ขยับเท่ากับพิทักษ์โลก โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก จ.อุบลราชธานี

• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�้า ป่า โดย ด.ช.รีบูวัน ยูโซะ จ.ยะลา

ประเภทสื่อมวลชน 3 รางวัล
• คอลัมน์ “คติชน” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

• รายการทุ่งแสงตะวัน

• วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 1 รางวัล
• เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
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ประเภทชุมชน 9 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่หมี จ.ล�าปาง “ชีวิตเหนือกาลเวลา”

• เครือข่ายองค์กรชุมชนต�าบลบางสระเก้า จ.จันทบุรี “4 ยุทธศาสตร์เพื่อการกู้วิกฤติ”

• เครือข่ายลุ่มน�้าประแสร์ 5 ต�าบล จ.ระยอง “การรวมตัวของผู้ไม่ยอมแพ้”

• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี “ชุมชน ‘คนสร้างเมฆ’”

• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งล�าชี จ.บุรีรัมย์ “ผู้พิทักษ์มรดก ‘ซ่งผีบ้า’”

• องค์กรป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม-บ้านนาเจริญ จ.เลย “ป่าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไทลื้อ”

• ชุมชนบ้านสระแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี “ผืนป่าที่ราบต�่า ท่ามกลางพืชเชิงเดี่ยว”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี “พลังชุมชนเพื่อรักษาท้องทะเล”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต “การต่อสู้กับ ‘มือที่มองไม่เห็น’”

ประเภทบุคคล 10 รางวัล
• * พระยงยุทธ ทีปโก จ.แพร่ “รอยทางธรรม”

• นายสมชัย - นางอารียา วินัยโกศล จ.ล�าปาง “สองนักบุกเบิกแห่งป่าแม่พริก”

• นายวินัย สะมะอุน กรุงเทพฯ “สัปบุรุษแห่งคลองแสนแสบ”

• นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ จ.ระยอง “สร้างสังคมอุดมคติ”

• นายเอี่ยมศรี พนมวรรณ์ จ.ราชบุรี “มิตรแท้ที่เขาขลุง”

• พระนิรันดร์ คุณธโร จ.กาฬสินธุ์ “ศรัทธาที่สร้างความส�าเร็จ” 

• นายไพโรจน์ ชูวงศกร จ.นครศรีธรรมราช “‘สวนพ่อเฒ่า’ รุ่นใหม่”

• พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม จ.ยโสธร “ธรรมสัมพันธ์...ประสานสิบทิศ”

• *นายธนกร ฮุนตระกูล และนางสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา จ.สุราษฎร์ธานี “สร้างมรดกให้แก่เกาะสมุย”

• พระสุวรรณ คเวสโก จ.นครศรีธรรมราช “ฟื้นฟูชุมชน...สร้างคนให้เป็นนายตัวเอง”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 9 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่ “มดขยันแห่งแม่อาย”

• กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอ�าเภออุ้มผาง จ.ตาก “เมื่อ ‘ดอกเสี้ยว’ ผลิบาน”

• โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว “จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน”

• เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด “พี่สอนน้อง...น้องสอนเพื่อน”

• กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ “อุดมการณ์ของ ‘เจ้ากระเต็น’”

• กลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมต�าบลวังตามัว จ.นครพนม “การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด รักษ์ท้องนา รักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์ “เติมภูมิคุ้มกันด้วยการพึ่งตนเอง”

• กลุ่มรักษ์น�้าคาน โรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย “‘เมล็ดพันธุ์’ จิตอาสา”

• โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จ.นราธิวาส “บูรณาการงานอนุรักษ์เข้าสู่ชั้นเรียน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำาปี พ.ศ. 2552 จำานวน 54 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• * วรรณกรรมเยาวชน “อาณาจักรขยะหรรษา” โดย น.ส.พิณประภา ขันธวุธ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• สารคดี “ซีอีโอท้องทุ่ง” โดย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กรุงเทพฯ

• สารคดี “ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม” โดย นางรวิวาร โฉมเฉลา ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “หิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน�้าใส” โดย น.ส.อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์ กรุงเทพฯ

ประเภทความเรียงเยาวชน 12 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• ดอกฝ้าย โดย ด.ญ.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน

• วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น�้า ป่า โดย นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม จ.ตาก

• ดอกหญ้าในนาคร โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ระยอง

รางวัลชมเชย 9 รางวัล

• คนปลูกดอกไม้แห่งดาวเคราะห์สีฟ้า โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่

• เกิดอะไรขึ้นที่ปลายทาง โดย น.ส.ณัฐกานต์ น�าศรีสกุลรัตน์ กรุงเทพฯ

• ฤๅเพราะเรา...ท�าร้ายตัวเอง โดย น.ส.สุภาวดี ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม

• หน่อไม้บ้าน ผักหวานป่า โดย ด.ญ.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี

• ด้วยเหตุเพราะ...รักษ์บ้านเกิด โดย น.ส.สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล จ.ประจวบคีรีขันธ์

• วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น�้า ป่า ที่ป่าพรุแม่ร�าพึง โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร จ.ประจวบคีรีขันธ์

• แนวคิดที่หลากหลาย : แต่เป้าหมายคือการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน 

โดย นายธนภัทร แสงหิรัญ จ.สกลนคร

• วิถีคน วิถีไพร ในแดนดอย โดย นายวีรยุทธ น้อยพรหม จ.ศรีสะเกษ

• เส้นทางฝันสู่บ้านหมันขาว โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก จ.อุบลราชธานี

ประเภทสื่อมวลชน 4 รางวัล
• * นิตยสาร “มนต์รักแม่กลอง” จ.สมุทรสงคราม

• เว็บไซต์ www.trekkingthai.com

• รายการ “ข่าว 3 มิติ” โดย ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัท ฮอตนิวส์ จ�ากัด

• รายการ “ทีวีไทยสุดสัปดาห์” โดย ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
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ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 5 รางวัล
• ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่

• ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี

• ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์

• ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่

• ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา

รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
• หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าห้วยแม่พริก จ.ล�าปาง

* คืนโล่รางวัลเมื่อเดือนสิงหาคม 2556

ประเภทชุมชน 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย “วิถีคนใจงาม ริมฝั่งล�าน�้าอิง”

• เครือข่ายรักษ์ลุ่มน�้าพระปรง จ.ปราจีนบุรี “เวทีนี้ไม่มีเจ้านาย”

• กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด “ใช้การท่องเที่ยวเป็นเกราะคุ้มกันป่าชายเลน”

• ชุมชนบ้านดง จ.พิษณุโลก “จากเครือญาติถึงการสร้างเครือข่าย”

• ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี “อนุรักษ์แบบมีหลักการ ใช้งานวิชาการรองรับ”

• เครือข่ายป่าชุมชนต้นน�้าพอง จ.เพชรบูรณ์ “เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อรักษาต้นน�้า”

• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์ “รวมพลังสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ”

• ชุมชนบ้านบางประ จ.สุราษฎร์ธานี “ป่าชุมชนที่เกิดจาก ‘ศาสตร์’ แห่งการประสาน”

ประเภทบุคคล 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล

• นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว จ.เชียงราย “ครูตี๋ผู้ปลุกพลังรักษ์แม่น�้าโขง”

• พระพุทธิญาณมุนี จ.เชียงราย “ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้คนเข้าถึงแก่นธรรม”

• พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ (พระสงกรานต์ สุทธธัมโม) จ.เลย “สร้างป่า เพื่อน�้า”

• พระครูเกษมธรรมรังษี (ถาวร เขมร�สิโย) จ.สุราษฎร์ธานี “‘เสาหลัก’ ของนักอนุรักษ์ป่าต้นน�้าอ�าเภอไชยา”

• นายวิฑูร หนูเสน จ.พัทลุง “ฟื้นป่ายาง…สู่การอนุรักษ์ดิน น�้า ป่า”

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

• นายวีระพันธ์ จันทรนิภา จ.ชลบุรี “‘ห้องทดลอง’ ในสวนป่า”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ประจำาปี พ.ศ. 2553 จำานวน 43 รางวัล



483ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง จ.ล�าปาง “สร้างตน เพื่อสร้างคน สร้างชุมชนท้องถิ่น”

• กลุ่มเก่อญอโพ บ้านแม่ขะปู จ.เชียงใหม่ “การเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ”

• กลุ่มเยาวชนคนรัก (D) โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม จ.ระยอง “ผู้สืบทอดกระบวนการท�าดี”

• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าต�าบลดงมอน จ.มุกดาหาร “ก่อเกิดโดยธรรม น้อมน�าโดยวิถีผู้ไท”

• ชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สงขลา “พลังเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภา”

• โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) จ.ยะลา “มือสีขาว…สร้างโลกสีเขียว”

ประเภทงานเขียน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• สารคดี “ลมหายใจของแผ่นดิน” โดย นายสิทธิเดช กนกแก้ว กรุงเทพฯ

• สารคดี “นักล่าแห่งท่าลิงลม” โดย ผศ. ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ จ.เพชรบุรี

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

• นวนิยาย “ดินแดนซาเลา” โดย นายวิภู ชัยฤทธิ์ จ.พัทลุง

ประเภทความเรียงเยาวชน 12 รางวัล
อายุ 9 - 16 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• ระบายสีโลก โดย น.ส.บุษกร ไชยราช จ.เชียงใหม่

• โลกที่ฉันรัก โดย ด.ญ.อานีซะ มะสะแต จ.ยะลา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• พ่อของฉันเปลี่ยนไป โดย ด.ญ.มลธิญา อ่อนสด จ.นครปฐม

• การเปลี่ยนแปลง...การผันผ่าน...บ้านของผม โดย นายศราเทพ กันหมุด จ.ประจวบคีรีขันธ์

• ทุนชีวิตกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน�้าคลองอู่ตะเภา โดย นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี จ.สงขลา

อายุ 17 - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• ใต้ร่มชมนาด โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี

• ณ บ้านป่า โดย น.ส.คอดีย๊ะ ยูฮันนัน จ.สตูล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

• ตราบใดทีพ่ระอาทติย์ยงัขึน้วนัพรุง่นี ้ตอน “เรือ่งเล่าจากขนุเขา ผกูพนัเรา ดนิ น�า้ ป่า” โดย นายปรญิญา สามารถ จ.เชยีงใหม่

• ป่าชายเลนถูกท�าลาย อย่าดูดายเร่งอนุรักษ์ โดย นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร จ.สมุทรปราการ

• โลกสีเขียว ฟ้าสีคราม บ้านของเรา โดย น.ส.มานิตา โพธิ์วัง จ.นครปฐม

• จดหมายจากคนชายขอบ โดย นายกล้าณรงค์ ดีรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

• สัมพันธภาพแห่งการด�ารงอยู่คู่ธรรมชาติ โดย นายเกียรติศักดิ์ ค�าสี จ.ร้อยเอ็ด
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ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัล
• สารคดีส่วน “จุดประกาย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

• รายการสารคดีโทรทัศน์ “เนวิเกเตอร์”

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 6 รางวัล
• ชุมชนบ้านมอสวรรค์ จ.นครสวรรค์

• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี

• กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต�าบลหนองแหน จ.ยโสธร

• ชุมชนบ้านวังอ้อ จ.อุบลราชธานี

• ชุมชนบ้านถ�้าผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

• ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทชุมชน 11 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ล�าปาง “ฟื้นป่าด้วยงานวิจัยชุมชน”

• กลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าระยองและป่าชายเลน จ.ระยอง “ปฏิบัติการฟื้นป่าชายเลนผืนสุดท้ายใจกลางเมืองระยอง”

• ชุมชนบ้านวังตามน จ.สุโขทัย “ภารกิจปกป้องระบบนิเวศเขาหินปูน”

• ชุมชนต�าบลแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม “ภูมิปัญญา ‘บานประตูหับเผย’ สู่การบริหารจัดการระบบนิเวศสามน�้า”

• ชุมชนบ้านสว่างและบ้านซ�าโอง จ.ขอนแก่น “คนซ�าสูงไม่ทอดทิ้งกัน”

• ชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์ “พลิกประเด็นร้อนเป็นกลยุทธ์งานอนุรักษ์เพื่อการพึ่งตนเอง”

• ชุมชนต�าบลสงเปือย (ป่าชุมชนดงต่อ) จ.ยโสธร “จากศรัทธาสู่การสร้างรั้วมนุษย์”

• ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา “แบบอย่างการใช้ ‘วิศวกรรมธรรมชาติ’ แก้ปัญหาธรรมชาติ”

• ชุมชนป่าพรุสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช “ยุทธศาสตร์การท�าแพรก เพื่อการอนุรักษ์ป่าพรุ”

• ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง “ฟื้นชีวา ป่า เล ด้วยคน ชุมชน เครือข่ายที่เข้มแข็ง”

• ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส “ผู้พิทักษ์ป่าต้นน�้าชายแดนไทย-มาเลเซีย”

ประเภทบุคคล 6 รางวัล
• พระครูไพบูลย์ พัฒนาภิรักษ์ จ.เชียงราย “นักคิด นักบริหาร นักประสาน ใต้ร่มกาสาวพัสตร์”

• นายด�าเนิน - นางโสภา เนตรปัญญา จ.ล�าพูน “เดิมพันชีวิตเพื่อปกป้องป่าชุมชน”

• นายสมชาย จริยเจริญ จ.ระยอง “พลิกเมืองแกลงให้เป็นเมืองสีเขียว”

• นายขาว เฉียบแหลม จ.ขอนแก่น “ต้นแบบจิตอาสา”

• นายค�า บุตรศรี จ.บุรีรัมย์ “นักสู้แห่งป่าดงใหญ่”

• นายสมบูรณ์ ทองด้วง จ.กระบี่ “วนศาสตร์ชุมชนกับคนสร้างป่า”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำาปี พ.ศ. 2554 จำานวน 37 รางวัล
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ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนคนต้นน�้า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ “คนต้นแบบแห่งดินแดนล้านนา”

• กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ “นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ผู้ฟื้นป่าชายเลน”

• กลุ่มเยาวชนต�าบลพิมาน จ.นครพนม “ต้นกล้าแห่งเทือกเขาภูพาน”

• เยาวชนกลุ่มพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโคกบ๋าใหญ่ ชุมนุมนักเรียนนักวิจัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จ.อ�านาจเจริญ  

“เก็บป่าเล็ก เพื่อรักษาป่าใหญ่”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี “เด็กน�า ครูหนุนเสริม ชุมชนเติมเต็ม”

• กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง “ปฏิบัติการ ‘คืนชีวิต’ ให้ทะเลสาบสงขลา”

ประเภทงานเขียน 4 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• เรื่องสั้น “เพียงผีเสื้อกระหยับปีก” โดย นายปริญญา สามารถ จ.เชียงใหม่

• นวนิยาย “สายน�้าและชายชรา เรื่องเล่าจากคอนผีหลง” โดย นายวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล จ.อุทัยธานี

• นวนิยาย “เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน” โดย นายคารม ธรรมชยาธร จ.ภูเก็ต

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

• นวนิยาย “อาถรรพณ์ทะเลใต้” โดย นายวินัย เพชรอุไร จ.ปัตตานี

ประเภทความเรียงเยาวชน 8 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี 

    - ไม่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย 4 รางวัล

• ฝันที่เป็นจริง โดย ด.ญ.ขวัญฤทัย ขวัญคุ้ม จ.ชัยภูมิ

• โลกใบนี้ที่ฉันอยากให้เป็น โดย ด.ญ.พนิดา แขมภูเขียว จ.ชัยภูมิ

• ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดย ด.ญ.รุ่งลาวัลย์ เลิงฮัง จ.อุดรธานี

• ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล โดย ด.ญ.สุธิดา สุวรรณมณี จ.ชุมพร

อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• สตรีผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อสร้างสันติภาพแห่งกาฬทวีป โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ กรุงเทพฯ

• ไม่อยากให้ “ดอนหอยหลอด” กลายเป็น “ดอนหอยร้าง” โดย นายโฆสวันต์ คงก�าเหนิด จ.ชลบุรี

• เสียงที่หายไป โดย นายวีรชิต อรินเป็ง จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย 1 รางวัล

•  ส�ารองของจริง โดย น.ส.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี

ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัล
• รายการ “วาระประเทศไทย” ผลิตโดย ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 1 รางวัล
• ชุมชนบ้านบางติบ (กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ) จ.พังงา



สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว486

ประเภทชุมชน 10 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน “ผ่านวิกฤติด้วยหลักความเชื่อของบรรพบุรุษ”

• ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา “แบบอย่างการดูแลร่วมกับรัฐ และการบริหารจัดการน�้าด้วยการแบ่งปัน”

• ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า ชุมชนพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี  

“มือขยัน จัดการขยะ = ชุมชนสะอาด ชีวิตเป็นสุข”

• เครือข่ายป่าชุมชนต�าบลซับพุทรา จ.เพชรบูรณ์ “จากความแปลกแยกและแตกต่าง สู่ใจที่หลอมเป็นหนึ่งเดียว”

• ชุมชนต�าบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) จ.สุรินทร์ “ก�าแพง...ที่รักษาป่าผืนใหญ่”

• ชุมชนต�าบลโพธิท์อง (ป่าชมุชนโคกค�าปลากัง้) จ.ร้อยเอด็ “พลังศรัทธาสู่ความร่วมมือเพ่ือการจัดการป่าและสร้างชุมชนเข้มแขง็”

• ชุมชนต�าบลหนองข่า (ป่าดงใหญ่) จ.อ�านาจเจริญ “พลิกพื้นที่สีชมพูให้เป็นผืนป่า”

• ชุมชนต�าบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี) จ.อุดรธานี “แบบอย่างการจัดการฐานทรัพยากรในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า”

• ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร “เล่าความ ‘คลองเรือ’ จากจุดเริ่มสู่จุดหมาย...คนอยู่-ป่ายัง”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง จ.สตูล “วิสัยทัศน์การสร้าง ‘ความหมาย’ ที่ให้ผลมากกว่าไปถึงจุดหมาย”

ประเภทบุคคล 5 รางวัล
• นายนุ ช�านาญคีรีไพร จ.แม่ฮ่องสอน “คนกล้าปกาเกอญอแห่งลุ่มน�้าสาละวิน”

• นายณัฐธชัย นุชชม จ.นครสวรรค์ “สร้างคน สร้างป่า สร้างศรัทธา”

• พระครูบวรสีลวัตร (พระประเสริฐ รกฺขิตสีโล) จ.นครราชสีมา “ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว”

• นายสมพร ยอดระบ�า จ.นครศรีธรรมราช “ทฤษฎี ‘ปลูกพืชต้องถามดิน’ กับสวนต้นแบบเพื่อการพึ่งตนเอง”

• ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล จ.ตรัง “บทกวี ต้นไม้ ชายชรา ‘ดอนกิโฮเต้’ แห่งทุ่งกระบือ”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 รางวัล
• ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ จ.เชียงใหม่ “แรงบันดาลใจที่กลายเป็นพลังอนุรักษ์”

• แกนน�าเยาวชน นกัรบสิง่แวดล้อม/นกัสบืสายน�า้ โรงเรยีนพทุธริงัสพีบิลู จ.ฉะเชงิเทรา “ขนุพลนกัอนรุกัษ์แห่งลุม่น�า้บางปะกง”

• กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม จ.ราชบุรี “เยาวชนจิตอาสา พลิกฟื้นป่าชุมชนบ้านพุยาง”

• กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบเครื่องเรื่อง ดิน น�้า ป่า และขยะ”

• กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง จ.นครพนม “สนามฝึกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า”

• ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดส�าราญวิทยาคม จ.ตรัง “เรียนรู้เพื่อบ้านเกิด”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา “นักอนุรักษ์จากปลายด้ามขวาน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำาปี พ.ศ. 2555 จำานวน 61 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 6 รางวัล
• กวีนิพนธ์ “ริมฝั่งแม่น�้ายม” โดย “ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร” นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว จ.เชียงใหม่

• สารคดีเชิงนิยาย “สันติในความขัดแย้ง : บทเรียนการแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ” 

โดย น.ส.อัญชลี มณีโรจน์ จ.เชียงใหม่

• สารคดี “Green Life, Green Community ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็ก ๆ  ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง” โดย น.ส.ภัทรพร อภิชิต  

กรุงเทพฯ

• เรื่องสั้น “แมวผู้มองเห็นก�าแพงเป็นสะพาน” โดย นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กรุงเทพฯ

• นิทานเยาวชน “ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก” โดย น.ส.ไพเราะ มากเจริญ (เร่ือง) และ น.ส.วิพรรณ สุขสบาย (ภาพ) 

กรุงเทพฯ

• นิทานเยาวชน “ต้นไม้วิเศษ” โดย น.ส.ในดวงตา ปทุมสูติ (เรื่อง) และนายภูมิไฑ ปทุมสูติ (ภาพ) จ.สุพรรณบุรี

ประเภทความเรียงเยาวชน 24 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี 
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล

• เรื่องเล่าจากบ้านพ่อของฉันที่นครศรีธรรมราช โดย ด.ญ.วิชญาพร กัณฐรัตน์ จ.นครสวรรค์

• ดิน น�้า ป่า ธรรมชาติผู้ให้ โดย ด.ญ.บุษกร สิงห์โต จ.เพชรบูรณ์

• โลกในจินตนาการของฉัน โดย ด.ญ.กัญทิมา ขวัญส�าราญ จ.ชัยภูมิ

• ฉันรักล�าดวน โดย ด.ญ.นุชนาฎ ล้อมวงศ์ จ.ศรีสะเกษ

• ตู้กับข้าวสีเขียว โดย ด.ญ.ฐาปณี สีตะริสุ จ.ศรีสะเกษ

• บทเรียนจากครูผีบ้า โดย ด.ญ.ศรินันท์ พาที จ.ศรีสะเกษ

• พะยูงจ๋า อย่าร้องไห้ โดย ด.ญ.จิราภรณ์ งามแสง จ.ศรีสะเกษ

• ธนาคารต้นไม้ของพ่อ อนาคตของหนู โดย ด.ญ.ภมรทอง เวียงอินทร์ จ.ระนอง

• น�้าหายไปไหน โดย ด.ญ.ฑิตฐิตา เวียงอินทร์ จ.ระนอง

• พลังรักหัวใจสีเขียว โดย ด.ญ.นุรไอนี นิยาแม จ.ยะลา

อายุ 16 - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 6 รางวัล

• แสงแห่งสรรพสิ่ง โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ล�าปาง

• “จากบ้านนา...สู่ป่ามหานคร” นิราศร้างแรมเมือง แผ่นดินเยื้องมาตุภูมิ โดย นายณัทกร มณีวรรณ จ.ล�าพูน

• การหายไปของดอกหญ้าไม้กวาด โดย น.ส.ลักษิกา สมจิตร จ.ตาก

• มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ความศรัทธาแห่งชีวิต โดย น.ส.พจนา สายทอง จ.สมุทรสงคราม

• ทางกลับบ้าน โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร จ.ประจวบคีรีขันธ์

• ตามรอยวิถีธรรมชาติจากชายแดน โดย น.ส.มัจรีนา หมาดหมีน จ.ปัตตานี
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รางวัลชมเชย 8 รางวัล

• ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ทัศยานีฆ์ อุทเวียง จ.ล�าพูน

• ภาพเก่า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน

• สานฝัน...โลกสีเขียว โดย น.ส.นุศรา ฉายาชวลิต จ.ระยอง

• กิ้งก่าเปลี่ยนสี โดย น.ส.รักษ์สุดา ภูใบบัว จ.นครปฐม

• เขาสอยดาว จุดเริ่มต้นแห่งรัก...ที่จะรักษ์ โดย น.ส.ชมภูนุช มุททารัตน์ จ.ราชบุรี

• การเปลี่ยนแปลง โดย นายฉกาจ จบนุช จ.บุรีรัมย์

• บันทึกแห่งความทรงจ�า โดย น.ส.รสสุคนธ์ สารทอง จ.ศรีสะเกษ

• ก่อนลานสกาจะเปลี่ยนไป ก่อนวิถีปักษ์ใต้จะเปลี่ยนแปลง โดย น.ส.สุธิญา พูนเอียด จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทสื่อมวลชน 3 รางวัล
รางวัลดีเลิศ 1 รางวัล

• Infographic รู้ สู้! Flood

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Green Report

• สารคดีชุด “ทะเลรุกแผ่นดิน” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 6 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยปูเลย จ.แม่ฮ่องสอน

• เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ�้า ภูกระแต และบึงละหานนา จ.ขอนแก่น

• กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อย-ถ�้าสิงห์ จ.อุดรธานี

• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต�าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี

• ชุมชนบ้านล�าใน จ.พัทลุง

• ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล

ประเภทชุมชน 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ จ.ล�าปาง “ห้องเรียน เรื่องการจัดการป่าในเขตอนุรักษ์”

• ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จ.แพร่ “สร้างต�านาน ‘ปิดป่า’ โดยประชาชน”

• กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี “ใช้ความรู้ ‘ยกระดับ’ งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง”

• ชุมชนบ้านเขามุสิ จ.กาญจนบุรี “ใช้บทเรียนจากอดีต สร้างความมั่นคงในปัจจุบัน เสริมความมั่งคั่งให้อนาคต”

• ชุมชนบ้านยางงอย จ.นครพนม “จัดการทรัพยากรตามภูมินิเวศลุ่มน�้าสงคราม”

• ชุมชนต�าบลผักไหม จ.ศรีสะเกษ “กระบวนการฟื้นป่า เพื่อเติมท้องให้อิ่ม”

• ชุมชนบ้านถ�้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช “บทพิสูจน์หัวใจ คนรักป่าอ่าวอ้ายยอ”

• ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ “สร้างคน สร้างป่า ด้วยรูปแบบ การจัดการร่วม”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประจำาปี พ.ศ. 2556 จำานวน 56 รางวัล
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ประเภทบุคคล 8 รางวัล
• นายมี งามนิธิวุฒินันท์ จ.น่าน “ลุงมี คนดีของต้นน�้าน่าน”

• นายสุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ “หมอดิน หมอปลา หมอนา หมอน�้า”

• นายวิสูตร นวมศิริ จ.สมุทรสงคราม “สร้างก�าแพงไม้ไผ่ เพื่อให้ก�าเนิดป่าชายเลน”

• นางทัศนารถ องคสิงห์ จ.นครราชสีมา “นักเขียน ผู้มีลมหายใจเป็นป่า”

• พระครูกิตติยานุรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด “ภิกษุ ‘นักจัดการ’ ด้วยบารมีธรรม”

• นายวิเชียร สัตตธารา จ.สุรินทร์ “สร้างป่าครอบครัว เพื่อเติมชีวิตให้ส่วนรวม”

• นายเชี่ยวและนางนิวรรณ์ เผือกชู จ.สุราษฎร์ธานี “โลกใบเล็กที่ยิ่งใหญ่ของลุงเชี่ยวและป้านิวรรณ์”

• นายขจร แจ้งจุล จ.พัทลุง “ผู้มอบพินัยกรรมที่ดิน ต้นไม้ และการปรองดองให้แผ่นดิน”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 10 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนดอยค�ารักษ์โลก จ.ล�าพูน “คืนป่าสะดือ เพื่อฟื้นป่าและคุณค่าปกากะญอ”

• เยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ จ.นครสวรรค์ “สนามเพลาะ ความคิด ชีวิต และการเมือง”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี “บทเรียนวิชาชีวิต ด้วยแนวคิดบริษัทขนาดย่อม”

• กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม “อนุรักษ์ป่าโรงเรียน เพื่อรักษาแหล่งอาหารของชุมชน”

• กลุ่มสะไนใจเยอ จ.ศรีสะเกษ “สะไน ที่อยู่ในใจคนเยอ”

• กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว จ.หนองคาย “นกกระบาน้อย ‘ซ่อย’ บอกข่าวไฟป่า”

• กลุ่มเยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม “ท�าดีบูชาบรรพชน สร้างคนเพื่อสังคมพระซอง”

• กลุ่มลูกขุนน�้า จ.นครศรีธรรมราช “สืบสานส�านึกรักบ้านเกิด”

• ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกาะยาววิทยา จ.พังงา “สร้างโลกสีเขียวใบเล็กบนเกาะยาวน้อย”

• เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด จ.ยะลา นราธิวาส และปัตตานี “นักระวังไพรแห่งเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี”

ประเภทงานเขียน 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• บทความ “บ้านนี้ D.I.Y. (Do IT yourself) ชีวิตบูรณาการของคนเมืองยุคใหม่” โดย นางรุ่งทิพย์และนายเดชรัต สุขก�าเนิด  

จ.นนทบุรี

• สารคดี “ข้าวปลูกมนุษย์” โดย “สุชาดา ลิมป์” น.ส.สุชาดา ลิมปนาทไพศาล จ.นนทบุรี

รางวัลชมเชย 4 รางวัล

• นวนิยาย “ปฏิบัติการเล็ก ๆ อันยิ่งใหญ่ของ ก.ไผ่และใบตอง เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย “ธวัช บางสุด”  

นายธวัชชัย ใจแสน จ.แม่ฮ่องสอน

• สารคดี “ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย” โดย “พิบูลศักดิ์ ละครพล” นายพิบูลศักดิ์ ละครพล จ.พะเยา

• สารคดี “บุกรังโจน” โดย น.ส.สุดใจ ข่าขันมณี จ.สมุทรปราการ

• กวีนิพนธ์ “ค�าข้าวของพ่อ” โดย “สุขุมพจน์ ค�าสุขุม” นายสุขุม ค�าภูอ่อน จ.มหาสารคาม
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ประเภทความเรียงเยาวชน 17 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• ฆ่าหญ้าหนูท�าไม โดย ด.ญ.ปวีณา เกษร จ.ศรีสะเกษ

• ของขวัญวันเกิดยาย โดย ด.ญ.หนึ่งฤทัย กุดั่น จ.ศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

• โลกใบนี้เป็นสีเขียว โดย ด.ญ.ปิยะธิดา แก้วค�า จ.ชัยภูมิ

• อาหารริมทางที่หายไป โดย ด.ญ.จินตนา เกษร จ.ศรีสะเกษ

• มหัศจรรย์มะดันแห่งป่า โดย ด.ญ.สุวนันท์ ตรีประโคน จ.ศรีสะเกษ

• ชุมชนของฉันได้รับปันจากแถน โดย ด.ญ.สายธาร กุลอักษ์ จ.ศรีสะเกษ

• ฉันรักธรรมชาติ โดย ด.ช.เมธาสิทธิ์ โชติช่วง จ.ชุมพร

อายุ 16 - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• คืนรัง โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน

• แผ่นดินมิใช่ของเรา โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ กรุงเทพฯ

• ชัตเตอร์แห่งศรัทธา โดย น.ส.พจนา สายทอง จ.สมุทรสงคราม

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

• สามสายใย ในหนึ่งชีวิต โดย น.ส.ศรีวิมล สินธุเศรษฐ กรุงเทพฯ

• ดิน น�้า ป่า และชีวิต โดย นายวุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล กรุงเทพฯ

• สัญญาณเตือนจากผู้สร้าง โดย นายวรวิทย์ วรนันทวงศ์  กรุงเทพฯ

• วิถีชีวิตลูกชาวนา ตามประสาเด็กบ้านนอก โดย นายวัชเรศวร์ ภูขมัง จ.กาฬสินธุ์

• มหัศจรรย์โลกให้ชีวิต โดย น.ส.วรวรรณ เครือกล่อม จ.สงขลา

• สวนผสม...สวนทาง โดย นายกิตติธัช โพธิวิจิตร จ.สงขลา

• ความสุขต่างฤดู ณ แดนปลายด้ามขวาน โดย นายซูไฮมี สาแม จ.ยะลา

ประเภทสื่อมวลชน
 - ไม่มีผลงานได้รับรางวัล

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านกลาง จ.ล�าปาง

• ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ

• ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ�้าบ้านคลองแสง จ.ตราด

• องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ

• ชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์

• ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอ�าเภอนาโยง จ.ตรัง

• เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�าบลปริก จ.สงขลา
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ประเภทชุมชน 11 รางวัล
• เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าต�าบลห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน “‘ไร่หมุนเวียนคงที่’ วิถีอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

เพื่อการพึ่งตนเอง”

• ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา จ.น่าน “โมเดลสีเขียว เมืองน่าน”

• ชุมชนบ้านร่องบอน จ.เชียงราย “ฟื้นฟูป่าด้วยแรงศรัทธา”

• ชุมชนเรวดีโซน 2 จ.นนทบุรี “ร้อยใจเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าหาด จ.ตราด “ป่าไม้ในปลายปืน”

• ชุมชนบ้านล�าน�้าเขียว จ.ลพบุรี “การปรับตัวในข้อจ�ากัด สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสาบสิบส่างและเขาเขียว จ.นครราชสีมา “กระบวนการภาคประชาชนที่เข้มแข็ง”

• ชุมชนบ้านคอกคี จ.ขอนแก่น “เริ่มด้วยตน ฝึกฝนด้วยใจมั่น”

• ชุมชนป่าภูแจ้งโม้ จ.หนองบัวล�าภู “การอนุรักษ์ของโจรกลับใจ”

• ชุมชนบ้านท่าจูด จ.พังงา “ทรัพย์ในดิน สินในน�้า สามระบบนิเวศ”

• กลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าสายบุรีบ้านจะรังตาดง จ.ยะลา “ชุมชนจัดการตนเอง ดินแดนครูเปาะสูแห่งเมืองรามันห์”

ประเภทบุคคล 4 รางวัล
• จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว จ.ชลบุรี “นักรบผู้กล้า พิทักษ์ป่าชายเลนแหลมฉบัง”

• นางทัศณี รัตนรามา จ.นครพนม “สร้างป่าเพื่อสร้างคน บนวิถีหมอพื้นบ้าน”

• นายอารีย์ ติงหวัง จ.สตูล “คนปลูกต้นไม้ตามโองการพระเจ้า”

• นางเบญจมาศ นาคหลง จ.สงขลา “ครูต้นแบบ ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา” 

ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 รางวัล
• กลุ่มเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี “ยกระดับการท�างานเชิงประเด็น  

ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม ในนาม “ยุวธรรมทูต”

• กลุ่ม “ด.เด็กเฮ็ดดี บ้านเขายายเที่ยง” จ.นครราชสีมา “ความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งล�าตะคอง”

• กลุ่มแกนน�าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น “ค่ายสร้างคน คนสร้างน้อง” กระบวนการสร้างแกนน�าเยาวชน

• กลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักเทราะตะกอล จ.ศรีสะเกษ “ผู้สืบสานวิถีชาวกูย”

• กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.) จ.นครพนม “ผู้เป็นความหวังของต�าบลหนองซน”

• กลุ่มเยาวชนคนสร้างสรรค์ วัน โต ตรี้ จ.ระนอง “ปั่นสองล้อให้เริงร่า ตามหาพลับพลึงธารที่กะเปอร์”

• กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านศาลาอูมา จ.นราธิวาส “เกษตรกรน้อย...นอกห้องเรียน”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำาปี พ.ศ. 2557 จำานวน 53 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 2 รางวัล
• ไม่มีรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย

• สารคดี “โลกลับตา ปลูกป่าแพมแพลม” โดย ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง น.ส.ศุภสิริ มุตตามาระ และนายเดชา จริตควร กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “เด็กชายจากดาวอังคาร” โดย นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ จ.สกลนคร

ประเภทความเรียงเยาวชน 16 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล

• กิจกรรมประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนในชุมชน โดย ด.ญ.นิคิต้า กรรณเกตุ กรุงเทพฯ

• รักษ์ไทย รักษ์ทรัพยากร...สิ่งแวดล้อมไว้ อยู่คู่วิถีไทย โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.เลย

• ตามรอย...คุณตา อนุรักษ์ป่าบ้านเรา โดย ด.ญ.ช่อผกา บุญประกอบ จ.ศรีสะเกษ

• ความสุข...จากโนนใหญ่ โดย ด.ญ.มธุรดา ผลมาตร จ.ศรีสะเกษ

• ความรักความทรงจ�า โดย ด.ญ.นพมาศ พรหมเพชรนิล จ.ชุมพร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

• คนรุ่นใหม่ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม โดย ด.ญ.จิรพรรณ ต๊ะกัน จ.เชียงใหม่

• ฉันรักโลกใบนี้ โดย ด.ช.ชานิน หอมชาลี จ.ชัยภูมิ

อายุ 16 - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• แม่น�้างาวเจ้าชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ล�าปาง

• พริกของยาย โดย นายชนาธิป ไชยเหล็ก จ.พะเยา

• โลกสวยด้วยผังเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองบางกระเจ้า โดย นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย 6 รางวัล

• ป่าไผ่ของพ่อ โดย นายสุริยา เตชะลือ จ.ล�าปาง

• บ้านนอก โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน

• โลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม โดย น.ส.สุนิสา อารยะวิไลพงศ์ กรุงเทพฯ

• ผึ้งอ้วนในสวนจ�าเริญใจ โดย น.ส.จ�าเริญลักษณ์ ทองล้วน จ.เพชรบุรี

• มหัศจรรย์ผูกพันสรรพสิ่ง โดย น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน จ.เพชรบุรี

• ลานบุญกลางบ้าน โดย นายธนาตุล เสมอ่วม จ.เพชรบุรี

ประเภทสื่อมวลชน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล

• นิตยสาร “ทางอีศาน” โดย บริษัท ทางอีศาน จ�ากัด

• นิตยสารและรายการโทรทัศน์ HUMAN RIDE โดย บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด

• สารคดีโทรทัศน์ชุด “พินัยกรรมธรรมชาติ” โดย บริษัท กรีนเอเชีย โปรดักชั่น จ�ากัด
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ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 10 รางวัล
• ชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา

• ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง

• ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง

• เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน-ดงภูแดง จ.ศรีสะเกษ

• ชุมชนต�าบลเขิน (ป่าดงบก) จ.ศรีสะเกษ

• ชุมชนบ้านเขวาโคก-บ้านเขวาพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด

• ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร

• ชุมชนบ้านคลองยา จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทชุมชน 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านสบลาน จ.เชียงใหม่ “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข ณ บ้านสบลาน”

• ชุมชนบ้านสาสบหก จ.ล�าปาง “ฮอมผญ๋าสาสบหก สถานีปลูกคิด ปันสุข ที่บ้านสาสบหก”

• ชุมชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่บ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด “พะยูง...ยังไม่ตาย ความมหัศจรรย์พลังชุมชนบ้านหนองบั่ว”

• ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ ‘บ๊ะออนซอน’ จ.หนองบัวล�าภู “เพื่องานอนุรักษ์และสรรค์สร้างสังคมเป็นสุข”

• ชุมชนบ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี “ฟื้นป่าและน�้า สืบสานวัฒนธรรม”

• ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช “อยู่อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนในภาวะโลกร้อน”

• ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง “แบบอย่างการท�างานอย่างสมานฉันท์”

ประเภทบุคคล 3 รางวัล
• นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จ.น่าน “มหาบุรุษครู ผู้กู้น�้าน่าน”

• นายสถาน ตุ้มอ่อน จ.นครพนม “ตรรกศาสตร์การครองชีวิตสวนกระแส”

• นายจาง ฟุ้งเฟื่อง จ.ชุมพร “ต�านานอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านแห่งอ่าวทุ่งมหา”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัล
• โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่ “บ่มเพาะเยาวชนเข้มแข็งให้สังคมชนบท”

• กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK Ranger) จ.เชียงราย “ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน”

• กลุม่ชวีติคนเมอืงบนรากฐานความพอเพยีง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลัย กรุงเทพฯ “หวัใจสีเขียวดวงน้อยในเมอืงใหญ่”

• กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยแหล่งวิจัย

กลางแจ้ง”

• กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน จ.ราชบุรี “ฮีโร่วัยซ่ากับภารกิจฟื้นธรรมชาติเมืองสวนผึ้ง”

• กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวานบ้านจับไม้ จ.หนองคาย “ลดเมืองร้อน...ท�าได้ด้วยมือเรา”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำาปี พ.ศ. 2558 - 2559 จำานวน 45 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” เอกสารสรุปผลการศึกษาโครงงานการศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่า 

และน�้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ  

ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2557 

รางวัลชมเชย 4 รางวัล 

• ความเรียง “สุขชนบท” โดย “คิ้วต�่า” นายอนุชิต ค�าน้อย กรุงเทพฯ

• บทความ “ปฏิญญาเมืองน่าน ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด” โดย น.ส.ชุติมา ซุ้นเจริญ กรุงเทพฯ

• วรรณกรรมเยาวชน “ลูกชาวนา” โดย นายเชาวลิต ขันค�า จ.ฉะเชิงเทรา

• นวนิยาย “การกลับมาของนกนางนวล” โดย นายวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล จ.อุทัยธานี

ประเภทความเรียงเยาวชน 19 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.เลย

รางวัลชมเชย 6 รางวัล 

• ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ จ.เชียงใหม่

• ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู จ.ชัยภูมิ

• แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็ก ๆ ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล จ.ชัยภูมิ

• โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์ จ.ชัยภูมิ

• พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง จ.สกลนคร

• ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรมากกว่าหินเหล็กไฟ โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร จ.อุบลราชธานี

อายุ 16์ - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 

• ดอนถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ล�าพูน จ.เชียงราย

• วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

• เพียงคิดถึง โดย น.ส.ชนัญชิดา ปานตา จ.แม่ฮ่องสอน

• สายใยผูกพัน ดิน น�้า ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ล�าปาง

• มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน

• รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

• ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์ จ.สกลนคร

• วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี จ.บึงกาฬ

• ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกูฏ จ.อุบลราชธานี

• สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ จ.ระนอง

• หมู่บ้านปลายคลอง โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมณ์ จ.ระนอง

• มานิ วิถีผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด จ.พัทลุง
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ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัล
• รายการ “สามัญชนคนไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 4 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี

• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต

ประเภทชุมชน 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน “กระบวนการชุมชนธรรมชาติศึกษา” ต�าราสร้าง “คนเปลี่ยนโลก”

• ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ “พลิกวิกฤติด้วยการเรียนรู้และการจัดการร่วม”

• ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก “แบบอย่างความร่วมมือในชุมชนต่างวัฒนธรรม”

• สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี “เครือข่ายการสร้าง ‘รากแก้ว’ ในใจคนเมืองจันทร์”

• ชุมชนพุน�้าร้อน จ.สุพรรณบุรี “ฟื้นป่า ฟื้นคน ฟื้นชุมชน ด้วยศรัทธาและหลัก ‘บวร’”

• ชุมชนต�าบลบ้านพลวง จ.สุรินทร์ “แบบอย่าง ‘ต�าบลจัดการตนเอง’”

• ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง “จากหมู่บ้านนักสู้ สู่ชุมชนนักอนุรักษ์”

ประเภทบุคคล 3 รางวัล
• พระจรุณ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์ “เคลื่อนงานด้วยหลัก ‘ท�าพื้นที่ร้อนให้เป็นพื้นที่เย็น’”

• นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช “‘มือปราบ’ แห่งสิชล”

• นายหมัดฉา หนูหมาน จ.สงขลา “จิตวิญญาณแห่งผู้น�า”

ประเภทกลุ่มเยาวชน 8 รางวัล
• ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ล�าพูน “พลังเล็ก ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนเมืองลี้”

• กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้า อนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์ “งานส�ารวจ ‘โลกใบเล็ก’ ที่สร้าง 

โลกส่วนรวม”

• โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี “ต้นแบบโรงเรียนสร้างชีวิต”

• กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ = การเพิ่ม

ทักษะชีวิต”

• กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ “งานอนุรักษ์ ‘ว่านจูงนาง’ กระบวนการ ‘จูงคน’  

เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม”

• กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร “กระบวนการสร้างคนดีเพื่อ ‘ศรีแก้ว’”

• กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน�้าคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี “ผู้พิทักษ์รุ่นเยาว์แห่งคลองยัน”

• กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส “รอยยิ้ม...เปลี่ยนโลก”

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ประจำาปี พ.ศ. 2560 - 2561 จำานวน 38 รางวัล
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ประเภทงานเขียน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

• คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ฉบับส�าหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย โครงการผืนป่าบนกระดานด�า เรียบเรียง โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี

• กวีนิพนธ์ “เพลงแม่น�้า” โดย “โขงรัก ค�าไพโรจน์” นายไพโรจน์ อินทชัย จ.หนองคาย

รางวัลชมเชย 1 รางวัล 

• กวีนิพนธ์ “หมอยา ชื่อปลาหมอ” โดย “ก่องแก้ว กวีวรรณ” นายอ�านวย ช�านาญ จ.ระยอง

ประเภทความเรียงเยาวชน 7 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

• ท�าไมต้องเผาป่าของหนู โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ

• หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ

อายุ 16 - 25 ปี
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

• ความสุขสองหน้า โดย น.ส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

• รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ.ล�าปาง

• ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ

• บ้านสวนสร้างสุข ความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ.ระยอง

ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัล
• รายการ “สารตั้งต้น” ผลิตและเผยแพร่ โดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36 

• รายการ “รักโลก” (Love the Earth) ผลิตและเผยแพร่ โดย สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ล�าปาง

• ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย

• ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก

• กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด

• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์

• ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์

• ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา

• ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส




