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ความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิต แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ

เพราะคาดไม่ถงึ สร้างผลกระทบตามมาหลายอย่าง ความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมเป็นตวัอย่าง

ที่ชัดเจน

หนังสือ พลังเปลี่ยนโลก จัดท�าขึ้นในวาระที่ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ด�าเนินงานมาในปีที่ 20  

เพื่อน�าเสนอการเผชิญหน้าและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  

ผ่านการสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละประเภท โดยชี้ ให้เห็นถึงสภาพปัญหา  

แนวทางการแก้ไขซึ่งไม่มีสูตรส�าเร็จแต่ต้องเป็นบูรณาการ ไม่มีงานใดส�าเร็จโดยล�าพังคนเดียว  

และการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ก็ต้องอาศัยการจัดการร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน  

โดยเฉพาะในโลกอนาคตที่มีเรื่องท้าทายมากมาย 

การท�างานมา 20 ปี นับเป็นเวลาไม่น้อย แต่ถ้าเทียบกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ท่ีเราเผชิญกันอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปจนถึงอนาคตที่เรา 

ยังคาดการณ์ไม่ได้ การท�างาน 20 ปีก็นับว่าเป็นแค่การเริ่มต้น

ศรีสุรำงค์	มำศศิริกุล
ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว

พลังเล็ก	ๆ
ที่ร่วมกันเปลี่ยนโลก



บทสังเคราะห์ต่างๆ ในเล่มนี้ ไม่ใช่งานวิชาการ แต่เขียนแบบผู้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ เป็น

บรรยากาศที่เครือข่ายลูกโลกสีเขียวน�ามาเล่าสู่กันฟัง แม้จะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เราคาดเดาไม่ได้ 

แต่หลักในการท�างานเพื่อตั้งรับปรับสู้นั้นก็ยังมีอยู่และไม่ล้าสมัย ไม่ว่าโลกจะหมุนเปลี่ยนไป 

เช่นไร นั่นคือหลักของการอยู่การกินอย่างพอเพียง การแบ่งปันให้แก่มนุษย์ด้วยกัน แบ่งปันให้แก ่

เพือ่นร่วมโลกและธรรมชาต ิหลกัการท�างานเช่นนีต้้องอาศยัพลงัมาเกือ้กลู ส่งเสรมิกนั มใิช่ท�างาน 

อย่างโดดเดี่ยว

เช่นเดียวกับเฟืองนาฬิกา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีหน้าที่ส่งเสริมเชื่อมโยงกัน ท�าให ้

เข็มวินาทีขยับเคลื่อนเป็นนาที โมงยาม หมุนวันให้เป็นเดือนเป็นปี เฟืองเล็ก - ใหญ่ต่างๆ คือ 

พลังเครอืข่ายลูกโลกสีเขียวที่ประกอบด้วยผู้คนในสายธารอาชีพมากมาย ทั้งผู้น�าชุมชน ผู้น�าทาง 

ความคดิ ผูน้�าทางจติใจ สตร ีเยาวชน ครภูมูปัิญญา ตลอดจนคณะกรรมการรางวลัลกูโลกสเีขยีว 

และทีมงานสถาบันฯ ที่ช่วยกันขยับเข็มวินาทีมาตลอดสองทศวรรษ เพื่อให้นาฬิกาเรือนนี้เดินไป

ข้างหน้าตลอดเวลา ถึงจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล แต่ก็ยังมีเฟืองเล็กๆ ที่มองไม่เห็นอยู่เสมอ

ด้วยพลังที่เกื้อกูลกันนี้ สถาบันลูกโลกสีเขียว พร้อมเรียนรู้และขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายฯ 

เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สามด้วยความมั่นใจ



จำกจุดเริ่มต้นจนถึง

ทศวรรษที่สอง

19 ปีที่ท�างานในต�าแหน่งที่ตัวเองไม่ได้ตั้งตัว ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ทางนี้แต่อย่างใด ผมได้

เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของผม ท�าให้ผมมีความสุขในใจค่อนข้างมาก 

ย้อนกลบัไปทีจ่ดุเริม่ต้น ผมได้ตอบรับค�าเชิญของ ศ.กติตคิณุ ดร.สปิปนนท์ เกตทุตั ให้เข้ามา 

ร่วมโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยมีจุดประสงค์ที่จะยกย่อง เชิดชู ผู้ที่ท�างานอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อให้ผลงานเหล่าน้ัน 

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจ 

ผ่านมาได้ระยะหนึง่ คณะกรรมการได้ลงไปเยีย่มเยยีนชมุชนทีเ่คยได้รบัรางวลักพ็บว่า ชมุชน

บางแห่งเริม่อ่อนล้าเพราะผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงหลาย  ๆ ด้าน ทัง้จากภายในชุมชนเอง 

และแรงกดดันจากภายนอก ชุมชนบางแห่งไม่เพียงอยู่รอดในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง แต่ยัง

ลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ ที่กลายเป็นความรู้เพื่อการปรับตัว รวมทั้งน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสมกบัพืน้ที ่คณะกรรมการจงึเหน็ว่าควรยกย่องชมุชนทีม่กีารท�างานอย่าง 

เข้มแข็งต่อเนือ่ง โดยใช้ช่ือว่ารางวัล “สปิปนนท์ เกตทุตั รางวลัแห่งความยัง่ยนื” ทัง้น้ีเพือ่เป็นอนุสรณ์ 

แก่ ศ.กติตคิณุ ดร.สปิปนนท์ เกตุทัต หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการ

อำนันท์	ปันยำรชุน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
สถาบันลูกโลกสีเขียว



เป็นท่ีน่ายินดท่ีีรางวลัลกูโลกสเีขียว ซึง่ด�าเนินการมาถงึ 20 ปี มฐีานข้อมลูเกีย่วกบัผูท้ีท่�างาน

อนุรักษ์อยู่ทั่วประเทศ ในอนาคต กลุ่มคนเหล่าน้ีก็คงไม่ได้ท�าแค่เร่ืองการฟื้นฟูธรรมชาติ แต่ 

มีส่วนส�าคัญในการท�างานร่วมกับภาครัฐ ภาคการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

ความอยูร่อดของประเทศจงึขึน้อยูก่บัคนเลก็คนน้อยเหล่านี ้การทีส่ถาบนัลกูโลกสเีขยีวสร้างระบบ 

ฐานข้อมลูทีม่อียูจ่�านวนมากตลอดสองทศวรรษให้เป็นคลงัความรู ้คณุค่าเหล่านีจ้ะเป็นพลงัส�าคญั 

ในการผลักดันให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 

ผมรูส้กึว่าการทีไ่ด้รบัมาท�างานเป็นประธานกรรมการตดัสนิรางวลัลกูโลกสเีขียว และต่อมา 

ในฐานะประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวถือเป็นก�าไรในชีวิตของผม นอกจากได้เรียนรู้ 

เรื่องเก่ียวกับธรรมชาติมากขึ้นแล้ว ผมยังได้เรียนรู้คน ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ  

ทั้งจากองค์กรพัฒนาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ได้รู้จักคนต้นแบบจากผลงาน 

ประเภทต่างๆ ของรางวัลลูกโลกสีเขียว ผู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นพลังที่ช่วยกันเปลี่ยนโลกที่บอบช�้า  

ให้กลับมาเป็นโลกที่น่าอยู่ ที่ควรค่าเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน 

วันนี้ สถาบันลูกโลกสีเขียวจะก้าวไปสู่ทศวรรษที่สามโดยการน�าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผมแน่ใจว่า “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จะด�าเนินต่อไป 

ด้วยดี และยังคงท�าหน้าที่ “เสริมพลัง” ให้แก่ผู้ที่ท�าความดีทั้งหลายเหมือนที่ผ่านมา



กำรเดินทำง	
ที่ยังไม่จบ

สมัยก่อน ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ.เพชรบุรี บ้านเกิด เดินทางออกแต่เช้าถึง จ.เพชรบุรีก็เข้าไปบ่าย 3 โมง 

มอมแมมไปทัง้ตวั ถนนเป็นฝุน่ รถไม่มแีอร์ พอถงึบ้านกนุ่็งผ้าขาวม้าโดดลงแม่น�า้เพชรบรีุ เพราะบ้านผมตดิแม่น�า้ น�า้ใสแจ๋ว 

เห็นปลาแหวกว่ายเต็มไปหมด ก่อนขึ้นบ้านก็ได้อาบน�้าเย็นชุ่มฉ�่าหัวใจ แล้วเอากระป๋องลอยไว้ข้างๆ เอามือควานตีนตลิ่ง

ได้กุ้งขึ้นมาอีก ตีราคาวันนี้ก็น่าจะตกกิโลกรัมละพันบาท แต่วันวานกุ้งได้มาฟรีๆ ธรรมชาติมอบความอุดมสมบูรณ์ให้เรา 

ในวันนั้น ประเทศไทยมีประชากร 18 ล้านคน วันนี้จ�านวนประชากรของประเทศขึ้นไปถึง 70 ล้านคน 

คนมากขึ้น แต่ประเทศไม่ได้ใหญ่ตามจ�านวนคนกลับ “เล็กลง” เพราะการใช้ป่าใช้ดินใช้น�้าโดยขาดความระมัดระวัง 

ขาดการดูแลรักษา 

คนสมัยก่อนใช้ค�าว่า “ธรรมชาติ” เพราะเมื่อมองธรรมชาติเขาเห็นธรรมะ เห็นเป็นเทพดิน น�้า ลม ไฟ การมอง 

อย่างนี้เหมือนกันทั่วโลกไม่เฉพาะแต่เรา ชาวโรมันโบราณก็มองดิน น�้า ลม ไฟ เป็นเทพทั้งนั้น เขาให้ความเคารพนับถือ  

ของเรามีแม่พระธรณี พระพาย พระพิรุณ ต้นไม้แต่ละต้นถือว่ามีเทวดาสถิตอยู่ แต่วันนี้เราไม่เห็นเทพ เราเห็นแต่ทรัพย์ 

เราเปล่ียนการเรียกธรรมชาติเป็น “ทรัพยากร” ธรรมชาติจึงถูกแปลงเป็นทรัพย์ และย่ิงวันย่ิงใช้ทรัพย์สะดวกขึ้น จาก 

หอยเบี้ยเป็นโลหะเหรียญ เป็นกระดาษ เป็นพลาสติกหรือเครดิตการ์ด มาวันน้ีแค่ใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ 

แตะกัน เราก็จ่ายเงินได้โดยไม่ต้องเห็นตัวเงินเลย 

ชีวิตที่สะดวกและง่ายดายยิ่ง ท�าให้เราจึงลืมไปว่าสิ่งที่จ ่ายไปนั้นมีความสูญเสียหลายอย่างรองรับอยู ่ด้วย  

นักเศรษฐศาสตร์ยุคนี้มีความสามารถในการเอาดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติมาเป็นเครื่องรองรับ 

ให้เกิดประโยชน์ ให้เป็นมูลค่า แต่เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า เราใช้เงินไปสองสามล้านบาท แต่สิ่งที่รองรับได้จริงๆ มีแค่

ไม่กี่พันบาท เรียกว่า “ทรัพยากร” มีไม่พอต่อการที่เราใช้จริง และเราก็ไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเพื่อรองรับ 

ถึงจุดท่ีมีการใช้จริงๆ ในขณะที่เราอยู่ในโลกที่ท้าทาย ทั้งจ�านวนประชากรโลกที่ในอีก 30 ปีข้างหน้า จะกระโดดไปถึง  

9 พันล้านคน โลกร้อนขึ้น ป่าถูกท�าลาย น�้าเน่าเสียตลอดสายน�้า ลูกหลานของเราคือผู้ที่ได้รับผลเหล่านี้ คนรุ่นต่อไปรอรับ

มรดกจากเรา มรดกที่ไม่ใช่เงินแต่เป็นปัจจัยแห่งชีวิต เราจะใจด�าถึงขนาดส่งมรดกที่เน่าเสีย ผุพังให้แก่ลูกหลานหรือ 

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
สถาบันลูกโลกสีเขียว



ในโขนรามเกียรติ์ที่เราคุ้นเคย ดูเสมือนว่าโลกนี้แบ่งออกเป็นสองพวกคือ ฝ่ายธรรมกับฝ่ายอธรรม พวกธรรม 

ก็เสมือนว่าเป็นชาวโลกสีเขียว ส่วนพวกอธรรมก็เป็นผู้ท�าลาย แต่อันที่จริงผมคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายเทพ 

ก็คือเราท้ังนั้น เราเป็นทั้งทศกัณฐ์ และเป็นพระราม พระลักษมณ์ อยู่ในตัวของเราเอง เพราะมนุษย์นั้นเป็นทั้งผู้สร้าง 

และผู้ท�าลาย สลับกันอย่างนี้ตลอดมา ในช่วงแรกธรรมชาติมีอยู่เหลือเฟือเพราะประชากรมีจ�านวนไม่มาก เราก็อยู่ 

อย่างสุขสบาย แต่เม่ืออัตราการเกิดเพิ่มทวีคูณ เพียงแค่ชั่วอายุคนคนหน่ึงก็ก้าวกระโดดถึง 5 เท่า แม้เทคโนโลยี 4.0  

ก็ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้มาก และเมื่อโลกมาถึงเวลาที่ต้องการการเยียวยาอย่างยิ่ง เราจ�าเป็นต้องเลือกบทบาทที่เหมาะสม  

ทุกวันนี้ชาวโลกต่างเปลี่ยนทัศนคติกันแล้ว องค์การสหประชาชาติประกาศว่า SDGs หรือเป้าหมายในการพัฒนาโลกมีถึง  

17 ข้อ ที่ทุกประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม เพื่อกู้สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้เวลา 70 ปีในการรักษาดิน น�้า ลม ไฟ 

ฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปจนพระวรกายทรุดโทรมลงไป เพราะว่าท่านเลือกอยู่ฝ่ายธรรม น่าดีใจเหลือเกินที่สถาบันลูกโลกสีเขียว  

ก็เลือกท�างานฝ่ายธรรมจนถึงเวลานี้ 20 ปีแล้ว กองทัพธรรมของเรามีมากมายในทุกภูมิภาค ไม่จ�ากัดวัย ไม่จ�ากัดเพศ  

ไม่จ�ากัดสถานะ ท้ังคนธรรมดาและนักบวชในทุกศาสนา สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏตลอด 20 ปีมาน้ี เป็นประจักษ์พยานว่า 

ฝ่ายธรรมได้ท�าภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

มีเพียงค�าถามเดียวที่เราเองก็ยังตอบไม่ได้คือ สิ่งที่เราท�าจะ “ทัน” ต่อการรักษาโลกที่มีเพียงใบเดียวนี้ เพื่อส่งมอบ

มรดกให้แก่ลูกหลานหรือเปล่า ในขณะที่น�้าแข็งแถบขั้วโลกเหนือก�าลังละลายมากขึ้นทุกที กรุงเทพฯ น�้าท่วมมากขึ้นทุกปี 

ผืนดินเหลือน้อยลงๆ ทุกปี ป่าต้นน�้าล�าธารปิง วัง ยม น่าน ถูกท�าลายอย่างมาก ต้นน�้าตาย คนข้างล่างก็อยู่ไม่ได้

เราตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราพยายามท�าจะทันกาลหรือไม่ แต่เรามีความหวังว่า ด้วยพลังอันน้อยนิดแต่ละพลังที่รวบรวม

ประมวลกันทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว จะค่อยๆ เติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น ช่วยกันแบกภาระหนักอึ้งนี้ไปข้างหน้า ผมเห็นว่า 

นี่คือความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน

35 ปีท่ีผมถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ผมอายุ 72 ปี  

ผมเข้าเฝ้าฯ เพื่อจะขอพระราชทานพร พระองค์ตรัสแก่ผมว่า “สุเมธ...งานยังไม่เสร็จนะ”

ผมขอถ่ายทอดค�าสั่งเสียของพระองค์ท่านมายังพวกเราทั้งหลาย ทั้งที่เป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวและผู้คนที่อยู่ 

ฝ่ายธรรมทั้งมวล

งานของพวกเรายังไม่เสร็จนะ



ผมขอแสดงความยินดีที่ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ก้าวข้ามทศวรรษที่สองและก�าลังเข้าสู่ 

ทศวรรษใหม่ นับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย เพราะโลกในวันนี้และอีก 10 ปีข้างหน้า เราคาดเดา 

ความเปลี่ยนแปลงได้ยากต่างจากโลกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

ปตท. เองกด็�าเนนิการมาครบ 4 ทศวรรษ ในอนาคตเราเองกเ็ผชิญหน้าความท้าทายในการ 

แข่งขันด้านธุรกิจ การยึดต�าราธุรกิจแบบเดิมๆ ไม่เพียงพอ การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

เก่งคนเดียวไม่พอ แต่ต้องแข็งแกร่งไปด้วยกัน หมายถึง ปตท. ต้องก้าวไปพร้อมกับสังคมและ 

ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติย่ิงต้องตระหนัก 

ในข้อนี้ให้มาก การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน  

จนถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทุกส่วนที่กล่าวมาล้วนเชื่อมโยงเป็นวัฏจักรแห่งการพึ่งพา 

อาศัย ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่อย่างแยกส่วนจากกัน และในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน  

สังคม จ�าเป็นต้องท�างานแบบมีส่วนร่วมกันทั้งสองฝ่าย เรียนรู้ร่วมกันไปทั้งคู่ 

ในยุคเริ่มต้น โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวมีจุดประสงค์ที่จะยกย่อง เชิดชู ให้ก�าลังใจ 

แก่คนท�างานอนุรักษ์ในด้านต่างๆ โดยเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ต่อมาก็พบว่า 

การยกย่องและให้ก�าลงัใจอย่างเดยีวยงัไม่พอ ต้องเสรมิพลงัให้แก่คนท�างานด้วย เพราะการรกัษา 

เทวินทร์	วงศ์วำนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ	่
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
(วาระในการด�ารงต�าแหน่ง	10	กันยายน	2558  - 
30	สิงหาคม	2561)

ก้ำวสู่โลก
ที่ท้ำทำย



สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวโดยที่ชาวบ้านไม่มีกิน ไม่มีอาชีพ ไม่มีทางที่งานอนุรักษ์น้ันจะยั่งยืน  

จึงมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีวางอยู่บนแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท�าให้เกิดการสร้าง 

เครือข่ายลูกโลกสีเขียว กลุ่มคนและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่มารวมกันหลวมๆ 

แต่ “มีพลัง” ด้วยเจตนารมณ์และเป้าหมายเดียวกัน เป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนงานทั้งใน

ระดับพื้นที่และระดับประเทศ

เมื่อครั้งที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวครบรอบ 10 ปี ก็มีคนสงสัยว่าจะเดินหน้าต่อไป

หรือไม่ ถงึตอนนี ้“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ผ่านมา 20 ปี กค็งจะมคี�าถามเดิม ผมเองพดูแทน ปตท. 

ตลอดไปไม่ได้ แต่เชื่อมั่นเต็มหัวใจว่าสิ่งที่สถาบันลูกโลกสีเขียวท�ามาตลอดเป็นสิ่งที่ดีมาก ยังมี

ผู้คนที่ท�าดีอีกมากมายที่ต้องการก�าลังใจจากโครงการน้ี ยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่ต้องการ 

หนุนเสริมจากพลังแห่งเครือข่ายนี้ และผมก็มั่นใจว่า ตราบที่ ปตท. ยังเป็นองค์กรที่ท�ากิจการ 

เกี่ยวพันกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โครงการที่มีคุณค่าอย่าง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ก็น่าจะ 

อยู่กับองค์กรไปอีกนาน รวมถึงงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ทั้งสถาบันปลกูป่าและ 

ระบบนเิวศ ปตท. สถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน มลูนธิพิลงัทีย่ัง่ยนื เป็นต้น ทีจ่ะต้องบูรณาการ 

เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงการสร้างโครงการแบ่งปันไปยัง 

ประเทศเพื่อนบ้านที่เราเกี่ยวข้องทางธุรกิจอีกด้วย

“พลังเปลี่ยนโลก” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะพาเราไปถึงเป้าหมาย คือท�าให้สิ่งแวดล้อมได้รับ 

การดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี เยียวยาโลกที่บอบช�้าให้กลับมาเป็นโลกที่น่าอยู่ เป็นสังคมที่ 

อยูร่่วมกนัอย่างสมานฉนัท์ พลงัเปลีย่นโลกเป็นเคร่ืองมอืสร้างความเปลีย่นแปลง โดยมกีจิกรรม 

ต่างๆ เป็นยุทธศาสตร์การท�างาน

สถาบันลกูโลกสเีขียว ท�าหน้าท่ีให้ก�าลงัใจผูค้นมานาน ตอนน้ีผมขอเป็นก�าลงัใจให้แก่ทมีงาน 

สถาบันฯ และเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ให้ก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่ด้วยใจมั่นและเปี่ยมด้วยพลัง



“เพ่ือนร่วมทำง”	
เพื่อกำรไปสู่เป้ำหมำย

ชำญศิลป์	ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ	่ 
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
(วาระในการด�ารงต�าแหน่ง	31	สิงหาคม	2561  - 
ปัจจุบัน)	

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ผมมีโอกาสร่วมงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ซึ่งจัดข้ึนเนื่องในโอกาสท่ีโครงการนี้ด�าเนินงานครบ 20 ปี รวมทั้งเป็นการประกาศผลและพิธีมอบ 

“รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ครัง้ที ่18 นบัเป็นคร้ังแรกทีไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมพธีิดังกล่าว ในฐานะทีต้่องรับงาน 

ต่อจากคณุเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ปตท. ในขณะน้ัน 

แนวคิดของการจัดงานดังกล่าวคือ “พลังเปลี่ยนโลก” ค�านี้ท�าให้ผมสังเกตบรรยากาศของงาน 

ด้วยความสนใจ 

งานดูอบอุ่น เป็นกันเอง แม้จะเพิ่งได้เข้าร่วมกับงานนี้ แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นกัลยาณมิตร 

จากผู้คนซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ  ทั่วประเทศเกือบพันคน ผมมองใบหน้าที่แต้มรอยยิ้มของ 

ทุกคนด้วยความทึ่งและชื่นชม มีทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ คนเหล่าน้ีคือรากแก้วที่ค�้ายันประเทศ  

ด้วยการท�างานท่ีเสยีสละของพวกเขาคนทัง้ประเทศจงึยงัมดิีน น�า้ ป่า ทีอ่ดุมสมบรูณ์ มอีากาศบริสทุธิ์  

มีธรรมชาติที่คงอยู่เพื่อเป็นต้นก�าเนิดสรรพชีวิต และที่มาร่วมงานก็เป็นเพียง “พลัง” บางส่วนของ 

กลุ่มคนที่รวมกันเป็น “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว”



น่าสนใจตรงทีว่่านีเ่ป็นการรวมตวักนัหลวม  ๆในแนวระนาบ ไม่มกีฎเกณฑ์ กตกิาบงัคบั หรือ

มีกลไกการบริหารจัดการเหมือนกับเครือข่ายองค์กรทั่วไป แต่กลับสัมผัสได้ถึงพลังใจที่แน่วแน่ 

ประจักษ์ได้จริงถึงเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนในการ “เปลี่ยนโลก” ให้น่าอยู่ขึ้น จากผลงานที่ปรากฏ

ต่อสังคมอย่างสม�่าเสมอตลอด 20 ปี 

โลกต้องการมอืทีจ่ะมาช่วยกนัสร้างความเปลีย่นแปลงไปสูด้่านบวก และแน่นอนว่าเป็นภารกจิ

อันท้าทาย เพราะไม่ใช่แค่การลงมือท�างานด้วยตนเองให้บรรลุเป้าหมาย แต่ยังต้องจุดประกาย

สังคมให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

ปตท. เองกต้็องเปลีย่นตามโลกธรุกจิยคุดิจิทลั ดังน้ัน “Change for Future of Thailand 4.0”  

จึงเป็นนโยบายในการน�าพาธุรกิจด้านพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลัก 

ธรรมาภิบาล การแบ่งปันเพื่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและสังคมเติบโต 

อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

สถาบันลูกโลกสีเขียว และ ปตท. ได้เดินร่วมทางกับพี่น้องเครือข่ายลูกโลกสีเขียวมาตลอด 

20 ปีมานี ้และผมหวงัว่าเราจะยงัคงเป็น “เพือ่นร่วมทาง” ทีเ่สรมิพลงัแก่กนัในโลกอนาคตทีท้่าทาย

ยิ่งขึ้นต่อไป



เธอใช่ไหม	
บัวงำม	น�้ำใส

เธอใช่ไหม
ผู้มีใจ	ไม่พรั่น	ไม่หวั่นไหว
แม้โลกหมุน	วุ ่นวาย	สักเพียงใด
ยังมุ่งไป	ไม่ย่อท้อ	ทุกเส้นทาง

เธอนะหรือ
คือความฝัน	ของผองชน	คนตัวอย่าง
คืออนาคต	ที่สดใส	ไม่เลือนราง
จะสรรค์สร้าง	คุณธรรม	และความดี

เธอนี้หนา
จะรักษา	สัญญา	ด้วยศักดิ์ศรี
อนุรักษ์	ป่าดง	ทุกพงพี
ทุกถิ่นที่	ใกล้ไกล	ไม่รีรอ

เธอแน่แท้
แม้เดือนดับ	ลับไป	ยามใดหนอ
ยังเปี ่ยมหวัง	ด้วยพลัง	การถักทอ
และสานต่อ	ไม่เคว้งคว้าง	กลางแสงดาว



เธอคือเธอ
จะไม่เผลอ	ปล่อยใจ	ในคืนหนาว
จะโอบอุ่น	โลกไว้	ให้นานยาว
จะบรรเทา	ความรวดร้าว	แด่ผองชน

เธอคือหวัง
เป็นพลัง	ขับเคลื่อน	ทุกแห่งหน
จะปกปัก	รักษ์โลก	โศกทุกข์ทน
จากสีหม่น	สู่สีเขียว	หนึ่งเดียวกัน

เธอใช่ไหม
คือเยาวชน	คนรุ่นใหม่	ใจสานฝัน
จะสืบสาน	อุดมการณ์	ค่าอนันต์
และมุ่งมั่น	โบยบินไป	ให้ถึงดาว
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พลังเปลี่ยนโลก 17

“พลัง”
ที่ร่วมกัน
เปลี่ยนโลก
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สองทศวรรษ
แห่งกำรเรียนรู้
ตั้งรับอย่ำงเท่ำทันกับโลกที่ท้ำทำย
ดร.เอนก	นำคะบุตร1

1 ดร.เอนก นาคะบุตร นักวิชาการอิสระ และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
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ราวปี 2538 ผม - ในนามเลขาธกิาร 

เครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมไทย ได้น�า 

รูปแบบความร่วมมือของ “ป่าชุมชน” 

จากทั้งสี่ภูมิภาคมาเปิดเผย “ตัวตน”  

และแสดงผลเชิงประจักษ์ว่า “คนใน 

ท้องถิน่อยู่ร่วมกบัป่าได้” ในเชิงอนุรักษ์ป่า 

และด�ารงชีวิตแบบชุมชนเข ้มแข็ง- 

อนุรักษ์ป่า ที่บริเวณลานหน้าส�านักงาน

กรุงเทพมหานคร

ปี 2541  - 2542 “รางวัลลูกโลก 

สีเขียว” โดยการริเริ่มของ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ก็ถือก�าเนิดข้ึนจาก 

การต ่อยอดโครงการปลูกป่ าถาวร 

เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ผมได้ม ี

โอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก  

และลงพื้นที่เยี่ยมผลงานต่างๆ  ตามที ่

กรรมการภาคได้สรรหาเสนอเข้ามา 

โดยตลอด ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง 20 ปี 

ของรางวัลลูกโลกสีเขียว

เหลียวหลัง	:	จำกชุมชน...สู ่เมือง
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เมื่อผม “เหลียวหลัง” กลับไป ก็มองเห็นอุดมการณ์ของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มองเห็นพัฒนาการ

และความเชื่อมโยงของผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ยุค (ระยะ) คือ

ยุคที่	1	:

ยุคที่	2	:

ยกย่อง	 ให้ก�ำลังใจ	 สลำยควำมขัดแย้ง	 (Conflict	
&	Crisis	Management)

ช่วงเริ่มต้นของรางวัล เป็นการเปลี่ยนจากเวทคีวาม

ขัดแย้งของคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ด้วยการเป็น 

“คนกลาง” เข้าไปยกย่อง ให้ก�าลังใจแก่ผู้ท�างานอนุรักษ์ 

ทั้งการดูแล “ป่าชุมชน” และบุคคลที่ท�างานอนุรักษ์ที ่

โดดเด่น

กำรจัดกำรร่วม	(Co-Management)	
กระแสการท�า “ป่าชุมชน” กระจายไปทั่วประเทศ 

ควบคู่กบัการเคลือ่นไหวของภาคประชาชนในการน�าเสนอ

ร่าง “พรบ.ป่าชุมชน” ซึ่งอยู ่ระหว่างปี 2540  - 2548  

ต่อมากรมป่าไม้สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�า 

ป่าชุมชน รวมทั้งการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในพื้นที่ที่มี 

การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีการก�าหนดเขตป่าชุมชน 

ที่ชัดเจน การติดตามผลโดยกรมป่าไม้ ถือเป็นการเริ่มต้น

ของ “ความร่วมมือ” ในการจัดการป่าร่วมกัน ระหว่าง

ชมุชนกบัรฐั (ป่าไม้) เกดินโยบายและรูปแบบ “การจัดการ

ร่วม” (Co-Management) ที่แตกต่างกันไปทั่วประเทศ

ตาม “ภูมินิเวศ” ของแต่ละภูมิภาค
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ยุคที่	3	: กิจกรรมเพื่อสังคม	(Corporate	Social		
Responsibility-CSR)	

กระแสป่าชุมชนและส�านึกของสังคมต่อ

สิ่งแวดล้อม ขยายตัวจากภาคประชาชนเข้าสู่ 

ภาคธุรกิจเอกชน ควบคู ่กระแสกิจกรรม 

เพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social  

Responsibility) ที่ไหลบ่ามาจากตะวันตก 

บรษิทัขนาดใหญ่ทัง้ต่างประเทศและในประเทศ 

มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในรูป 

ของการมีส่วนร่วม ผลักดัน สนับสนุน “การ 

ปลูกป่า” ในพื้นที่อุตสาหกรรมและในพื้นท่ี 

ป่าเสื่อมโทรม โดยท�ากิจกรรมร่วมกับสถาบัน

อื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น โรงเรียน วัด และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมและสนับสนุนกองทุนเพื่อการดูแลป่า

กระแสการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าของ

ภาคธุรกิจเอกชน กลายเป็น “ตัวชี้วัด” หนึ่ง

ของภาพลักษณ์ขององค์กร ท�าให้ภาคธุรกิจ 

เอกชน ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาชน ทั้งจากตลาดหลักทรัพย ์ 

ธนาคาร และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
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สภำวะโลกร้อนและกำรท�ำงำนแบบพหุภำคี	(Global	Warming	&	
Partnership)	

ระยะปัจจุบัน เป็นยุคท่ีกระแสโลกตืน่ตัวกบัสภาวะโลกร้อน ชนชัน้กลาง

ในประเทศก็มีส่วนร่วมในการสร้างและผลักดันการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที ่

สีเขยีว ทัง้ในรปู “ปา่เอกชน - ปา่ครอบครวั” และปลูกปา่ “ไม้ใหญ”่ ในพื้นที่

หลากหลาย ทั้งพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของชุมชนในชนบท 

หรือในเขตพื้นที่รอบอ่าว จึงเกิด “พื้นที่ป่าผสม” และ “พื้นที่ภูมินิเวศ”  

ที่คนในเมืองและในชุมชนร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ และพัฒนาป่าหลากหลาย

ประเภทเหล่านั้นให้ “ยั่งยืน” และส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตต่อไป

ยุคที่	5	:

ยุคที่	4	: เพ่ือชีวิตควำมเป็นอยู ่ที่ดี	 (Livelihood		
Development	Management)	

ราวสิบปีที่ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้เคียงคู่

เป็นก�าลังใจแก่ชุมชนและนักอนุรักษ์ทั่วประเทศ  

ป่าต้นน�้า ขุนน�้าล�าคลอง ป่าชายเลน ฟื้นคืน 

ความอุดมสมบูรณ์และให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นมากมาย นับตั้งแต่เห็ด หน่อไม้ สมุนไพร 

ปลาในทะเล และพืชเมืองหนาวนานาชนิด เช่น 

กาแฟ ผลไม้ต่างๆ ท�าให้ประชาชนทีอ่ยูร่อบผนืป่า 

เห็น “โอกาสเชิงรุก” โดยเฉพาะ “ผู้น�ารุ่นที่สอง”  

ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตรี เข้ามามีบทบาทในเชิงพัฒนา

รายได้และอาชีพ จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในเชิงอนุรักษ์ มีมูลค่าเป็นรายได้เสริมจาก

การเกษตรกรรม ที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและ

เศรษฐกจิชมุชนได้อย่างมคีวามสขุรอบเขตป่า

ชุมชน ควบคู่การขยายพันธุ์สัตว์น�้า 

ขณะเดียวกัน ชุมชนได้ขยายพรมแดน

การอนุรกัษ์ป่า จากเครอืข่ายป่าชุมชนเข้ามา

จัดการที่ดิน แหล่งน�้าชุมชน ชายฝั่งและ 

รอบอ่าว ครอบคลมุทัง้ “ดนิ น�า้ ป่า สตัว์ป่า”  

ที่เชื่อมโยงโดย “ภูมินิเวศ” (Landscape) 

เดียวกัน
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คน + ป่า
=

ป่าชุมชน

รางวัลลูกโลกสีเขียว
ยกย่อง “ป่าชุมชน”

อนุรักษ์
+

พัฒนา

กองทุนชุมชน
เพื่อจัดการ
ดิน น�้า ป่า

คุมไฟป่า ปิดป่า
ท�าแนวเขตป่า

หาของป่า

เน้นการอนุรักษ์
สร้างเครือข่าย 

ป่าชุมชน

อนุรักษ์ +
จัดการความรู้ +

พัฒนา

จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติแบบ

เชื่อมโยงภูมินิเวศ

อนุรักษ์ +
จัดการความรู้ +

พัฒนา +
เศรษฐกิจชุมชน

เกิดพื้นที่ป่าผสม +
พื้นที่ภูมินิเวศ

การท�างานแบบ
พหุภาคี

ยุคที่ 1
ยกย่อง ให้ก�าลังใจ
สลายความขัดแย้ง

ยุคที่ 2
การจัดการร่วม

ยุคที่ 3
กิจกรรม
เพื่อสังคม

ยุคที่ 4
เพื่อชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดี

ยุคที่ 5
สภาวะโลกร้อนและ
การท�างานพหุภาคี

พื้นที่ป่า
ในประเทศ
เหลือ 40%

ภาคธุรกิจ
ท�ากิจกรรม

ปลูกป่า
ขึ้นทะเบียน
ป่าชุมชน

ผู้น�ารุ่นสอง ความยั่งยืน

คน + ป่า ชนบท + เมือง
ปลูกป่าเสริม

รสทป. +
ธงพิทักษ์ฯ

ป่าเอกชน
ป่าครอบครัว
ป่าเก็บน�้า

ป่าในเมือง
ผู้น�ารุ่น 3

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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จะพบว่า “พลังชุมชน” ที่เกิดจากความรัก 

ความผูกพันต่อบรรพบุรุษ ต่อถิ่นเกิด ซึ่งเป็น  

“พลังขับเคลื่อน” ภายในชุมชนในระยะที่  1  

ได้ปรับเปล่ียนจาก “การเผชิญหน้า” (Conflict)  

มาเป็นการร่วมมือ (Co-operation) ระหว่างชุมชน

กบัรฐั (กรมป่าไม้) จนเกิดเป็นรปูแบบการจัดการใหม่

ของกรมป่าไม้ ท่ีเรียกว่า “Co-Management”  

เป็น “พลังความร่วมมือของประชาชนร่วมกับรัฐ” 

นั่นเอง ในระยะแรกของการร่วมมือพบว่า เน้นเรื่อง

กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ป่ามากเป็นล�าดับความส�าคัญ

ต้นๆ เช่น การท�าแนวกันไฟ การดับไฟป่า การ 

ลาดตระเวน และป้องกันไฟป่าจากคนนอกและ 

ในชุมชน

จำกพลังชุมชน…สู่พลังใจสีเขียว

เมื่ อภาคธุรกิจให ้ความส�าคัญต ่อ “การปลูกป่า”  

ในพื้นที่ชนบท ในเขตเมือง และในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อเป็น 

การสร้างภาพลักษณ์และการท�าประโยชน์ต่อสังคมในรูปของ 

กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ส่งผลให้ “พลังความร่วมมือ 

พหภุาค”ี ขยายตวัและขยายพืน้ทีส่เีขยีวของป่าชมุชน ป่าอนรุกัษ์  

และป่าปลกูใหม่ ไปทัว่ประเทศ ควบคูก่บัการประชาสมัพนัธ์ของ

บริษัทธุรกิจเอกชนเหล่านั้น ส่งผลต่อ “ส�านึกสีเขียว” ในสังคม 

เยาวชน และคนในเมือง ผ่านสื่อต่างๆ  ที่เป็นสื่อกระแสหลัก 

ในเมืองและกรุงเทพฯ

ต่อมาสถาบันวิชาการและภาคประชาสังคมในหลาย

จังหวดัทัว่ประเทศ ขยายบทบาทและเคร่ืองมอืต่างๆ ลงสูช่มุชน 

เพื่อหนุนเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เช่น ระบบ GIS (Geographic Information System) การวิจัย

แบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การหนุนเสริมจากหน่วยงาน 

ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและพลังงาน ตลอดจนหน่วยงาน 

ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
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การท�างานในลักษณะน้ีส่งผลให้ใน 4 - 5 ปีที่ผ่านมา “พลังชุมชนท้องถิ่น” ถูกยกระดับเพิ่มเป็น  

“พลังความรู้” “พลังทางเทคโนโลยี” และ “พลังทางเศรษฐกิจ” ไหลบ่าเข้ามาผสมผสานในเขตป่าและ 

ป่าชุมชน จนเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิง “พหุภาคี” (Partnership) ร่วมกันจัดการแต่ละ  

“ภูมินิเวศ” ทุกทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมุ่งตอบสนองทั้งเป้าหมายการอนุรักษ์ของรัฐ (Macro) ตอบโจทย์

ความมั่นคงในอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแต่ละ “ภูมิวัฒนธรรม” ทั้งเพื่อ

เศรษฐกจิแบบพอเพยีงในชมุชน และเพือ่ความยัง่ยนืของวถิชีวีติชมุชนและความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ

ในแต่ละภูมินิเวศ

อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม “พลงัใจสเีขยีว” ได้แผ่กว้างมากขึน้จากชมุชนสูท้่องถิน่ สูเ่มอืงและกรงุเทพฯ 

และเข้าสู่ “มโนส�านึก” ของสังคม และ “ชนชั้นกลาง” ที่ส�าคัญในภาคธุรกิจเอกชน มากขึ้น

ผลกระทบ	2	ระดับ

ส่วนกลาง
(Macro)

1
พลังใจสีเขียว CSR

ภาคธุรกิจปลูกป่าเพิ่ม

คนกับป่า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

พลังใจ
สีเขียว

ภูมิวัฒนธรรม

ป่าในเมือง ป่าครอบครัว

ภูมินิเวศ
แลนด์สเคป

ดิน

สัตว์
ป่า

น�้า

ทะเล
คนกับป่า การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ
พลังใจ
สีเขีียว

ภูมิวัฒนธรรม

ป่าในเมือง ป่าครอบครัว

ภูมินิเวศ
แลนด์สเคป

ชุมชนในพื้นที่
(Micro)

2 CSR
ภาคธุรกิจปลูกป่าเพิ่ม

ยกย่อง ให้ก�าลังใจ
สลายความขัดแย้ง

การจัดการร่วม
(Co-Management)

- กิจการเพ่ือสงัคม (Social Enterprises-SE)
- ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
- การบริหารจัดการแบบควบคุมได้

(Proactive Management)

เชื่อมโยงป่า - 
ระบบเกษตร - นิเวศ

เชื่อมโยงป่า - 
ระบบเกษตร - นิเวศ

เครือข่ายพลังชุมชน ส่งต่อกิจการรุ ่น 1 - 2 - 3

รัฐ

เมืองชนบท

ชุมชน
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ปี 2560 - 2561 ภาพรวมของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่สถาบันลูกโลกสีเขียว ส่งมอบให้แก่ “ชุมชน” 

ทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ โดยเฉพาะรางวลั “สปิปนนท์ เกตุทตั รางวลัแห่งความย่ังยืน” ล้วนมทีศิทางทีบ่่งบอก 

“แนวโน้มใหม่” ของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในทศวรรษหน้า กล่าวคือ

แลหน้ำ	:	สู ่ทศวรรษที่สำม

1.	ทิศทำงและเป้ำหมำย	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จะมี

ภาคีมากหลากหลายภาคส่วน และมีบทบาท

มากกว่าในอดีต จากที่ชุมชนเป็นตัวตั้งและเป็น 

“ศูนย์กลางของการขับเคลื่อน” จะเปลี่ยนเป็น

ความร่วมมือแบบ “พหุภาคี” มุ ่งตอบโจทย์

อนาคต (Macro) ควบคู่กับปัญหาปากท้อง 

ในระดับชุมชนและท้องถิ่น (Micro) ซึ่งจะมี 

“ภาคี” หรือ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หลายระดับ 

และหลายประเทศในอนาคต เช่น ลุ่มน�้าโขง 

เป็นต้น
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2.	เครื่องมือและกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ชุมชนมีแนวโน้มขยายการใช้เครื่องมือ 

สมัยใหม ่ทั้ งองค ์ความรู ้และเทคโนโลยีทั้ ง  

GIS, GPS การท�าโซนนิ่งด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 

การท�าผังเมือง และการท�าแผนแม่บททั้งระดับ

ชุมชน ระดับเมือง ระดับลุ่มน�้า มากขึ้น

การวจิยัแบบมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน ทีเ่น้น 

ผลการวิจัย และการคืนข้อมูลและความรู้ให้เป็น 

ประโยชน์กับชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นจะน�าความรู ้

และข้อมูลไปขับเคลื่อนด้วยตนเอง การสร้าง 

องค์ความรู้จากการวิจัยอื่นๆ ด้วยตนเองอย่าง 

อสิระ และมกีารเชือ่มโยงกบัสถาบนัวชิาการและ 

พหุภาคี ภาคธุรกิจเอกชน จะเป็นทิศทางหลัก  

และเข้าสู่ระบบนิเวศในเมืองใหญ่และกรุงเทพฯ 

ตลอดจนประชาคมอาเซียน 

วงจร	:	กำรจัดกำรควำมรู้
1

3

4

วิจัย
ชาวบ้าน

ปรัชญา
9

พอเพียง

องค์ความรู้
นิเวศชุมชน

แผนแม่บทชุมชน
การพัฒนา
ลุ่มน�้าย่อย

เครือข่ายชุมชน
เวทีการเรียนรู้

ร่วมกัน

มหาวิทยาลัย
“ศาสตร์พระราชา”

มหาวิทยาลัย
ป่าชุมชน

เรียนรู้ & แบ่งปันความรู้
ควบคู่การลงมือท�า

จัดท�าสื่อออนไลน์
สื่อประสมต่างๆ

2

ศูนย์เ
รียนร

ู้ ลุ ่มน�้าชุมชน

ข้อมูล

KM

สถาบันลูกโลกสีเขียว

องค์ความรู้

สื่อ

KM:	Knowledge	Mangement
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3.	ผลกระทบต ่อควำมยั่ งยืนของทั้ งป ่ำชุมชน	
ระบบนิเวศวิทยำ	 แต่ละ	 “ภูมินิเวศ”	 และแต่ละ		
“ภูมิวัฒนธรรม” 

 จะเคลื่อนไหวเชื่อมโยง และพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนแต ่ละภูมิวัฒนธรรมร ่วมกันและม ี

แนวโน้มเป็น “ลุ่มน�้าย่อย” (Watershed) ขยายเป็น 

เครือข่าย “ลุ่มน�้า” เชิงเศรษฐกิจแต่ละภูมินิเวศ เช่น  

ลุ่มน�้าโขง ลุ่มน�้าชี มูล ลุ่มน�้าทะเลสาบต่างๆ เป็นต้น 

อันเป็นทิศทางสู ่ “อารยธรรมลุ ่มน�้า” ดังในอดีต 

ก่อนยคุการล่าอาณานิคมของทางตะวนัตก และมแีนวโน้ม 

ใหม่ที่จะต่อยอดเป็น “เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

และวัฒนธรรม” แต่ละภูมิวัฒนธรรมและแต่ละลุ่มน�้า 

ในทศวรรษหน้า



พลังเปลี่ยนโลก 29พลังเปลี่ยนโลก 29

4.	ทิศทำงของกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
 เริ่มขยายการอนุรักษ์และการพัฒนาจากป่าชุมชน 

เป็น “ระบบนิเวศ” ตาม “ภูมินิเวศ” ของแต่ละชุมชน 

ซ่ึงประกอบด้วย ป่า น�้า ดิน ครอบคลุมไปถึงถิ่นฐาน 

การด�ารงชีวิต (Habitat) ของสัตว์ สัตว์ป่า สัตว์ในทะเล/บึง 

และวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่รวมกันแล้วเรียกว่า 

“ภูมิวัฒนธรรม” ซึ่งมีความแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น 

แต่ละภูมิภาค

 การใช้ประโยชน์จาก “ภูมินิเวศ” (Landscape)  

ดังกล่าวเร่ิมมีการจัดการภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่สร้าง

รายได้รายวัน และอาชีพใหม่แก่คนรุ่นใหม่และบัณฑิต 

คืนถิ่น ด้วยการจัดการร่วมกันในรูปแบบ “การท่องเที่ยว

ชุมชนโดยชุมชนทั้งเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม” ตาม 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามกระแสพระราชด�ารัส  

และตามการท�าธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสังคม  

(Social Enterprises) ด้วยการลงหุ ้นบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน ควบคู่กับการใช้การท่องเที่ยว 

ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมอืในการควบคมุขยะ การจ�ากดัจ�านวนเรอื 

และปิดอ่าว หรือจ�ากัดการดูงานของกลุ ่มคนภายนอก  

เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ในทาง 

ตรงกนัข้าม กลบัควบคมุทัง้คนในชุมชน และคนนอกชมุชน 

ที่มาท่องเที่ยว (Social Control)

	 	 ตัวอย่ำง
“ตลาดมเูซอ” ของชมุชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่

ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก นอกจากเป็นตลาดใหญ่ส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพฯ และภาคเหนือที่เดินทางไป 

อ.แม่สอด จ.ตาก ยังเป็นแหล่งผักผลไม้ท้องถิ่นที่สด 

ไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังได้สัมผัสกับชาว “มูเซอ” (ลาหู่)  

โดยตรง
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ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน 

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ใช้สนามรบของพื้นที่ชายแดน

ไทย-มาเลย์ในสงครามแยกดินแดนเป็นพิพิธภัณฑ์

ประวตัศิาสตร์ เข้าถงึผูน้�ารุน่ 1 ทีด่แูลรกัษาป่าชมุชน

และเป็นสมาชิกพรรคคอมมวินสิต์มาลายาเพือ่ดงึดดู

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมและชื่นชมป่าชุมชนที่หมู่บ้าน

5.	 แนวโน้มผู้น�ำรุ่น	 2	 :	 เป็นบัณฑิตคืนถิ่น	 เป็นผู้น�ำที่ใช้ควำมรู้จำก	
“ภูมิปัญญา”	ควบคู่	“ความรู้สากล”
ผู้น�ารุ่น 2 เป็นบัณฑิตคืนถิ่น เติบโตจากการซึมซับจิตส�านึก (ด้านใน)  

จากรุ่นที่ 1 สร้าง “นวัตกรรม” ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง  

“ภมูนิเิวศ” เชิงอนรุกัษ์และพฒันา น�าไปสูก่ารสร้าง “ระบบเศรษฐกจิชมุชน” 

และการจัดการทุนทางสังคมต่างๆ (Social Capital) ผู้น�าที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

มีทักษะการใช้สื่อออนไลน์ อาทิ Line, Facebook มีเวทีแลกเปลี่ยนการ

ท�างานเป็นประจ�าทุกเดือน มีเทคโนโลยีเสริมการท�างานที่ทุ่นแรง ตั้งแต่

สมาร์ทโฟน การวางผังเมือง การออกเทศบัญญัติ แผนการประสาน 

“พหภุาค”ี ภายนอกชุมชน ทัง้จากการบรรจุในแผนแม่บทชมุชนกบัเทศบาล 

และหน่วยราชการหลากหลายกระทรวง

กลุ ่มอนุ รักษ ์และชมรมน�า เที่ ยวพื้นบ ้านสลักคอก  

จ.ตราด จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิงนิเวศโดยใช้จุดขาย

เรื่อง “ความเงียบ” ของการท่องเที่ยวธรรมชาติในคลองและป่า

ชายเลน การจัดการขยะในป่าชายเลน ควบคุมจ�านวนเรือให้

บริการชมป่าชายเลนเพียงวันละ 10 เที่ยว ควบคุมอ่าวหน้าบ้าน

และท�าเขตขยายพนัธุป์ลาในฤดวูางไข่ การกระจายรายได้-รายวนั 

ให้ชาวประมงควบคู่กับการปันหุ้น

ในหลายกรณี ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจ 

พอเพียง และความภาคภูมิใจในการได้รับพระราชทาน  

“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” มาเป็นทิศทางการท�างานชุมชน



พลังเปลี่ยนโลก 31

SE
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “วัฒนธรรม”

เทศบัญญัติ
ผังเมือง

วิกฤติความขัดแย้ง
“ป่าชุมชน” ทั่วทั้งประเทศ

งานวิจัยชาวบ้าน

ความยั่งยืน

K & Q

พหุภาคี
C + D

ภูมินิเวศ - ภูมิวัฒนธรรม สู่ความย่ังยืน

เครือข่าย

กติกาชุมชน

ป่าชุมชน

กฎหมาย

คน

ภูมินิเวศ

สัตว์ป่า
ปลา/ปู

ป่าชายเลนน�้า/อ่าว

C + D + E
ส�านึก

ความรัก
ความเชื่อ
“เอาแรง”

“สวัสดิการชุมชน”
“ความเงียบ”

PARTNERSHIP
Multi Management

ระบบเกษตร + ป่า + น�้า
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์

CO
Management

จดทะเบียน “ป่าชุมชน”

6.	รูปแบบกำรจัดกำรภำยในและภำยนอกชุมชน
การจัดการเชิงซ้อน (Multiple Management) กับ 

“พหภุาค”ี (Partnership) และผูม้ส่ีวนได้เสยีในทรพัยากรแต่ละ

ภูมินิเวศควบคู ่การสร้างการมีส ่วนร่วมจากระบบ Co-

Management สู่ระบบพหุภาคี 

การพัฒนาในระนาบแนวนอน จากการอนุรักษ์ป่า  

(Conservation) ไปสูก่ารพฒันา (Development & Livelihood) 

แล้วเน้นเชิงรุก “สร้างรายได้รายวัน เป็นเศรษฐกิจชุมชน”  

ระยะยาวด้วยภมูนิเิวศดงักล่าว ด้วยการจดัการท่องเทีย่วชมุชน 

เชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม (C+D+E) และไปสู่ Social 

Enterprises (SE) คือ ธุรกิจชุมชนเพื่อสังคมและตามปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง

ใช้กลุ่มเล็กๆ และกองทุนหลากหลายในชุมชนจัดการ

ตนเองและแกนน�าขยายมากขึ้น



พลังเปลี่ยนโลก32

7.	กำรวิจัยชำวบ้ำน	โดยแกนน�ำในชุมชนภำยใต้กำร
สนับสนุนของ	ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	
(สกว.)	 มูลนิธิอุทกพัฒน์	 สถำบันสำรสนเทศ
ทรพัยำกรน�ำ้และกำรเกษตร	(สสกน.)	และกองทนุ
เพื่อกำรลงทุนทำงสังคม	(กลส.)
น�ามาซึ่งการจัดการวิจัยชาวบ้านโดยการเปิดเวท ี

แลกเปล่ียนเรยีนรู ้ ลองผดิลองถกู การสรปุบทเรยีนและ

ขยายเวทีการเรียนรู้ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น การ

จดัการป่าชายเลน การจดัการน�า้ชมุชน การจดัการฟาร์ม

ทะเล การวิจัย “อึ่ง” ในเรื่องวงจรอาหารและการ 

ขยายพันธุ์อึ่ง พันธุ์ปลาในอ่าว การจัดท�าแผนแม่บท

ชุมชนโดยการท�าโซนนิ่ง และการจัดท�าผังเมือง ผังป่า 

เป็นต้น ควบคู ่กับการใช้สื่อออนไลน์โดยการสร้าง 

กลุม่ไลน์ (group line), facebook และการมเีวทปีระจ�า

เดอืน ตลอดจนการวจิยัชาวบ้าน เช่น การเปิด-ปิดประตู

เขื่อนราษีไศลเพื่อให้ปลาว ่ายทวนน�้าไปผสมพันธุ ์  

การขยายตัวของกระต่าย การสร้าง “หม�า” เพื่อการ

อนุรักษ์พันธุ์ปลา การปิดอ่าว การท่องเที่ยว เป็นต้น

8.	กำรสร ้ำงต ้นแบบ	(Model)	กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติรูปแบบใหม่	 มุ่งสู่อนำคต
ที่ยั่งยืน
การใช้กลุ่มออมทรัพย์ การสร้างสถาบันการเงิน

ของหมู่บ้าน ประสานทุกกองทุน หนุนการจัดการ 

ป่าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ

การเปลี่ยน “สนามรบในอดีต” และความ 

ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่องเขื่อน เป็นพื้นที่

จัดการตนเองและสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี  

ที่ต้องมีการเจรจาและปรับการจัดการร่วมกันไป 

(Adaptive Management) จนในทีส่ดุ เกดิเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม ที่สร้างรายได้ 

สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน (Win-Win) 

และยกระดับเป็นการสร้าง “ธุรกิจเพื่อสังคมชุมชน” 

(Social Enterprises) ร่วมกัน เกิดรายได้และ 

การอนุรักษ์ป่าชายเลน (เช่น กรณีกลุ่มอนุรักษ์และ

ชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด) 

การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่มีชีวิตให้แก่เยาวชน

คนรุ่น 2 และ 3 ด้วยการใช้ “ป่าเต็งรัง” การสงวน

พันธุ์สัตว์ป่า เช่น กระต่าย ตุ่น จิ้งจอก ตลอดจน 

“อึ่ง” หรือการจัดการชายฝั่งและฟาร์มทะเลที่สร้าง

รายได้ทางเศรษฐกิจและส�านึกให้กับคนรุ ่นใหม่ 

เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและซึมซับประสบการณ์

และความรู้จากรุ่น 1 โดยวถิชีีวติชุมชนและการเรียน

รู้เพิ่มในห้องเรียน

การจัดการของชุมชนที่ก้าวมาสู่หัวใจคือ “น�้า” 

ตามภมูนิเิวศ ภมูวิฒันธรรมและการเข้าสูก่ารจดัการ

ของกลุ่มเล็กหลากหลายกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน ทั้งกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง 

กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ท�างานกันเอง แบ่งหน้าที่

กันเอง และควบคุมกันเองในกลุ่ม ในระดับหมู่บ้าน

และเครือข่าย
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บทส่งท้ำย:	ควำมท้ำทำย

ทศวรรษหน้าของ “รางวัลลูกโลกสีเขียว”  

จะถูกท้าทายจากการปรับตัว ท้ังของชุมชนท้องถิ่น

และการปรับตัวขององค์กรสถาบันลูกโลกสีเขียว  

เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู ่ยุคแห่งความซับซ้อน  

มีความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายและรวดเร็ว 

ในแต่ละภมูนิเิวศ ทัว่ประเทศจะมคีวามเปลีย่นแปลง 

จากระบบการขนส่งของ “ประชาคมอาเซียนและ 

จีนมังกร” ทั้งเหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก  

เพื่อเปิดประเทศและชายแดน เป็นทั้งศูนย์กลาง 

การขนส่ง และทางผ่านของประเทศต่างๆ  ใน 

ประชาคมอาเซียน 

วิทยาการสมัยใหม่ เครื่องมือต่างๆ  จาก 

“ปัญญาประดิษฐ์” จะคืบคลานเข้ามาแทรกในเมือง 

ชนบท ป่าชุมชน แหล่งน�า้ชุมชน ทีด่นิเพือ่การเกษตร 

ตลอดจนอ่าว-ทะเลชุมชน

การอพยพแรงงานจากเพื่อนบ้าน และการไหลบ่า

ของ “ทุนจีนมังกร” จากแผ่นดินใหญ่ เป็นทั้ง “โอกาส” 

และ “ภัยคุกคาม” ต่อ “ระบบภูมินิเวศ” และแต่ละ  

“ภูมิวัฒนธรรม” ของแต่ละท้องถิ่น 

เราจึงต้องเร่งสานเครือข่าย เชื่อมโยงภาคีเพื่อ 

ให้เกิดการสนับสนุนต่างๆ ยกระดับการบริหารจัดการ 

ความร่วมมือ เป็นการจัดการความรู้ทั้งจากภูมิปัญญา

เดิม กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ “ตั้งรับอย่างเท่าทัน” ในการ

ท�างานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ที่คน 

รุ่นก่อนๆ ได้ปกป้องดูแลมาร่วมสองทศวรรษที่ผ่านมา 

ให้เป็น “สมบัติที่ยั่งยืน” ต่อ “โลกสีเขียว” ใบนี้ 

และส่งมอบให้แก่ลูกหลานคนไทย และชาวโลก 

ที่มีสีเขียวในหัวใจ สืบต่อไปในทศวรรษหน้า
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สถาบันลูกโลกสีเขียวเฝ้าติดตามการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการป่าไม้  

เราพบว่า จุดเด่นของการท�างานในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ (1) การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ และการน�าความรู้ใหม่มาผสมผสานกับของเดิม  

เพื่อยกระดับการท�างาน อย่างมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่ เรายังได้เห็นการปรับตัวของชุมชนให้อยู่รอด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ 

ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน และ (2) การท�างานแบบ “ร่วมจัดการ” ระหว่างภาคประชาชน

กับภาครัฐ ข้อหลังนี้เราพบว่าเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความยั่งยืนของการท�างาน

1 ดร.โกมล แพรกทอง อดีตผู้อ�านวยการกลุ่มนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธ์ุพืช, อุปนายกสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลกสีเขียว

ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน และ (2) การท�างานแบบ “ร่วมจัดการ” ระหว่างภาคประชาชน

กับภาครัฐ ข้อหลังนี้เราพบว่าเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความยั่งยืนของการท�างาน

กุญแจแห่งควำมย่ังยืน
ภูมิปัญญำด้ังเดิมกับควำมรู้ใหม	่

และกำร	“ร่วมจัดกำร”	ทรัพยำกรธรรมชำติ

ดร.โกมล	แพรกทอง1
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ชุมชนหลายแห่งผสมผสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับความรู้ใหม่ๆ ใช้ในการท�างาน 

เป็นวิธีการท่ีคนทางภาคเหนือมักพูดติดปาก

ว่า “ใหม่ก็เอา เก่าก็บ่ละ” คือของใหม่ก ็

เปิดรับ ของเก่าก็ไม่ทิ้ง การเฝ้าสังเกตการ 

ขับเคลื่อนของผลงานทั่วประเทศตลอดสอง

ทศวรรษ พอจะสังเขปให้เห็นการผสมผสาน 

“เก่า-ใหม่” ในการท�างานดังนี้

ภูมิปัญญำดั้งเดิมผสมกับควำมรู้ใหม่

ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 เพื่อกำรด�ำรงชีวิต
อย่ำงสอดคล้องกับระบบนิเวศ	

เกดิจากการเรยีนรู ้การสงัเกต และการ

ท�าความเข้าใจธรรมชาติและระบบนิเวศ  

ท่ีสร้างความสมดุล การใช้ประโยชน์แบบ

พึ่งพาและเกื้อกูลกัน ได้แก่

การปลูกต้นไม้ ชุมชนมีความรู ้

ดั้งเดิมในการปลูกเสริมป่าธรรมชาติ เราเห็น

ชดัจากหลายพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัรางวลัลกูโลกสเีขยีว 

เช่น ในภาคเหนือ มีการปลูกเมี่ยง ปลูกต้น

กาแฟใต้ต้นไม้ป่า ในภาคใต้ มกีารปลกูไม้ผล

แทรกในป่า การปลูกต้นไม้ป่าร่วมกับสวน

ยางพารา การปลูกต้นไม้ 5 ชั้น เลียนแบบ

โครงสร้างป่าธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม 

ท�าให้เกิดป่าในที่ส่วนตัว

การใช้ที่ดินในเชิงอนุรักษ์ เช่น การ

ท�าไร ่หมุนเวียนเพื่อการปลูกพืชผลทาง 

การเกษตร และการหมุนเวียนเรือนยอด 

ของต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในนิเวศ

ป่าไม้ภูเขา 

การรักษาป่าต้นน�้าเพื่อรักษาแหล่ง

น�า้ธรรมชาต ิป้องกนัดนิถล่ม การปลกูป่าเพือ่

รักษาแหล่งน�้าล�าคลอง

ก า ร ใ ช ้ น�้ า จ า ก ป่ า โ ด ย อ า ศั ย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดระบบการใช้น�้า 

การท�าฝายดักตะกอน การจัดระบบประปา

ภูเขา การจัดการเหมืองฝายเพื่อน�าน�้าตาม

ฤดูกาลไปในพื้นที่การผลิตอย่างเหมาะสม  

การใช้ป่าส่วนรวมเป็นแหล่งอาหาร

และยาสมุนไพรธรรมชาติของชุมชน
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ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกิดจำกวัฒนธรรม	 (ควำมเชื่อ-
ประเพณี)	

เป็นความรู้ด้ังเดิมที่คนในชุมชนยอมรับและปฏิบัต ิ

ต่อเน่ืองกันมา กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ 

สิง่แวดล้อม คนปรบัตวัให้เข้ากบัธรรมชาตจินเกดิวฒันธรรม

ในการใช้ประโยชน์สิง่แวดล้อมในรูปของความเช่ือ ข้อตกลง 

กฎเกณฑ์ วิถีปฏิบัติ รวมถึงกลไกการท�างานที่เป็นองค์กร

ทางสังคม ความรู้เหล่านี้สั่งสม ถ่ายทอด และปรับเปลี่ยน

ไปตามวันเวลาในแต่ละท้องถิ่น ภูมิปัญญาเหล่านี้ปรากฏ 

อยู่ในผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว เช่น 

การรักษาป่าเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมที่ปฏิบัต ิ

ต่อเนื่องกันมา เช่น ป่าปู่ตา ป่าช้า ป่าดงเซ้ง ป่าสะดือ

การรักษาป่าและไม้ป่าดั้งเดิมไว้ในวัดป่า เพื่อการ

ศกึษาหลกัธรรม และเป็นแหล่งอนรุกัษ์พนัธุไ์ม้และพนัธุสั์ตว์

ดั้งเดิม

การรักษาต้นไม้ที่เป็นแม่ไม้ธรรมชาติเพื่อการ 

แพร่พันธุ์ รักษาต้นไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไว้ในป่า

เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

การเว้นไม้ต้องห้ามตามความเชือ่ไว้ในป่า ไม่น�ามา

ใช้ประโยชน์ เช่น ความเชือ่ของภาคอสีานเร่ืองไม้คะล�า หรอื 

ไม้ต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนตาย ไม้สองนาง ไม้ฟ้าผ่า  

ไม้ตะเคียนทองที่มีรากราน�้า เป็นต้น
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ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งป่ำไม้	
เชิงเศรษฐกิจ

ความรู ้ในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการกระท�า การด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและนิเวศบริการ 

ความสามารถในการเจรจาหาข้อตกลงในชุมชน  

เพื่อก�าหนดขอบเขตการอนุรักษ์ การต่อรองขอคืนที่ดินจากการ

บุกรุกป่า การก�าหนดกฎระเบียบ การสร้างกลไกการท�างาน 

ที่เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และด้านอื่นๆ

การใช้ระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยประสาน

องค์กรชุมชนดั้งเดิม องค์กรจัดการป่าส่วนรวม และหน่วยงาน

ที่เป็นทางการ บนฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน 

ในต�าบล เพื่อร่วมกันจัดการป่าในพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่ง

ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

การพฒันาความสามารถในการประสานกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ากฎระเบียบการจัดการป่าชุมชน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไปใส่เป็นข้อบังคับของท้องถิ่น (อบต./

เทศบาล) เพื่อให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการส่งต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการอนุรักษ์ป่าไปสู่คนรุ่นใหม่/เยาวชน 

ความสามารถในบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน ทั้งพื้นที่ภูเขา พรุ และชายฝั่ง โดยร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในงานบริหารจัดการป่า 

และการเชื่อมโยงป่าไปสู่ปากท้อง 

ตลอด 20 ปีมานี้ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” พาเราเดินทาง

ไปเรียนรู้สังคมของคนดี เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีทรงคุณค่า

ต่อการท�างาน ความรู้ที่สืบสานจากบรรพชนเหล่านี้ เสมือน

แหล่งพลังงาน เป็นต้นสายธารแห่งพลังใจ และผู้คนที่สืบสาน

ความรูน้ีเ้พือ่ใช้ขบัเคลือ่นงาน กล้็วนเป็น “พลงั” ทีช่่วยกนัเปลีย่น

โลกให้งดงาม
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กำร	“ร่วมจัดกำร”	ระหว่ำงภำคประชำชน
และภำครัฐ

ต้นไม้ในป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนที่ดิน 

ที่อยู ่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

หลายแห่งตามกฎหมายที่ระบุความรับผิดชอบ เช่น หน่วยงาน

ด้านป่าไม้ ด้านที่ดิน ด้านน�า้ มีความแตกต่างในระดับอ�านาจ

การควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ เช่น พื้นที่

ป่าไม้ในระบบนิเวศป่าไม้ พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลในระบบนเิวศชายฝ่ัง 

และพื้นที่ชุ่มน�า้ในระบบนิเวศชุ่มน�า้

ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นในระบบนิเวศต่างๆ 

จะมีองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

การใช้พื้นที่ป่าที่ได้เรียนรู้สั่งสมกันมา โดยปรับตัวตามความ 

สัมพันธ์ของคนกับป่า ส่วนหน่วยราชการก็ปฏิบัติตามที่ก�าหนด

ไว้ในกฎหมาย ทั้งหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ ุ

สตัว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาต ิซ่ึงต่อมากลายเป็นการท�างานร่วมกนั  

เกิดรูปแบบ “การร่วมจัดการ” ทรัพยากรธรรมชาติ ที่แตกต่าง

กันไปตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่อ�านวยให้ 

ในช่วงทศวรรษที่สองของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว  

เราพบว่า การร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชน 

กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลป่าตามกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ เป็น

ปัจจัยความส�าเร็จที่ยั่งยืน สามารถน�ามาสังเคราะห์เป็นกรณี

ตวัอย่างเพือ่น�าไปสูก่ารส่งเสริมและสนับสนุนแนวทาง “การร่วม

จัดการ” หรือ Co-Management ในทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่วนรวมให้แพร่หลายต่อไปดังนี้
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2 Sevaly Sen นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล (ออสเตรเลีย) และ Jesper Raakjaer Nielsen ศาสตราจารย์ชาวเดนมาร์ก 
นักวิชาการด้านการประมง

กรณีตัวอย่ำงจำกเครือข่ำยลูกโลกสีเขียว
ชมุชน “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” มรีปูแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะต่างๆ  

ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เช่น การร่วมใช้

ประโยชน์ที่ดินแบบดั้งเดิมบนภูเขา การจัดการ

ร่วมในพื้นที่แนวกันชนรอบป่าอนุรักษ์ การร่วม

จดัการทรพัยากรป่าไม้ น�า้ และทีด่นิ การจดัการ

ทรัพยากรส่วนรวมในพืน้ทีส่าธารณะ การร่วมมอื

ในการจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์ การร่วม

จัดการดิน น�า้ ป่า และชุมชน การร่วมจัดการ 

ป่าชุมชนในพื้นที่ที่ก�าหนดร่วมกัน

แนวคิด	“กำรร่วมจัดกำร”	ระหวำ่งชุมชนกับรัฐ
Sen and Nielsen, (1996)2 ได้จัดล�าดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศต่างๆ  ระหว่างหน่วยงาน

รัฐบาลกับองค์กรประชาชนไว้ 5 ระดับ คือ

1. ระดับแจ้งให้ทราบ (Instruction) เป็นการร่วมจัดการที่  

รัฐแจ้งให้ชุมชนทราบ เรื่องที่รัฐตัดสินใจ เช่น การจัดท�าโครงการ

ต่างๆ ของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

2. ระดับการขอปรึกษาหารือ (Consultative) เป็นการร่วม

จัดการท่ีกลไกให้รัฐปรึกษากับชุมชน แต่การตัดสินใจอยู่ที่ภาครัฐ 

เช่น การด�าเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

3. ระดบัการร่วมมอื (Cooperative) เป็นการร่วมจดัการทีร่ฐั

กับชุมชนตัดสินใจด้วยกัน แบบเพื่อนร่วมงาน ตามผลการตกลง 

ร่วมกันถึงขอบเขตการร่วมมือ เช่น การควบคุมการด�าเนินงานที่มี

ผลกระทบต่อชุมชน

4. ระดบัการให้ค�าปรกึษา (Advisory) การร่วมจดัการทีชุ่มชน

ให้ค�าแนะน�าแก่รฐัในกระบวนการตดัสนิใจ และรฐัให้ความเหน็ชอบ

การตัดสินใจ เช่น การด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง

5. ระดับการมอบให้ด�าเนินการแล้วรายงาน (Informative) 

รัฐมอบกระบวนการตัดสินใจให้ขึ้นอยู่กับชุมชน แล้วชุมชนรายงาน

ผลการด�าเนินการให้รัฐทราบ เช่น การด�าเนินงานตามวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
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	การร่วมใช้ประโยชน์ที่ดินแบบดั้งเดิมบนภูเขา
ชุมชนบ้านห้วยปูเลย ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน  

เป็นชุมชนปกาเกอะญอดั้งเดิม มีการจัดการพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาตนิ�า้ปายฝ่ังซ้ายตอนล่าง และป่าอนุรักษ์ชัน้ 1 เอ  

ในระดบัความสงู 1,200 - 1,500 เมตร โดยร่วมกบัองค์กรพฒันา 

สังคม จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินประมาณ 70,000 ไร่ ดังนี้

มกีารก�าหนดกฎระเบยีบการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทีค่นในชุมชนใช้ร่วมกนั และชุมชนเครอืข่าย

ที่อยู่ใกล้เคียงก็ยอมรับ ยังคงรักษาวัฒนธรรมไร่หมุนเวียนที่มีรอบหมุนเวียน 7 ปี ในไร่หมุนเวียน

ตัดต้นไม้เหลือตอเพื่อให้รากยึดดินป้องกันดินถล่ม และให้ต้นไม้แตกหน่อใหม่เพื่อคืนสภาพป่า 

ปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การตัดต้นไม้เป็นการเปิดแสงให้กับเมล็ดสนสามใบจากแม่ไม้ที่อยู่ใกล้เคียงได้เติบโต และ

งอกงามดีกว่าพรรณไม้ท้องถิ่นอย่างอื่น ท�าให้เกิดแหล่งไม้สนสามใบธรรมชาติเป็นระยะตาม 

ชั้นอายุของรอบหมุนเวียนการท�าไร่ 

ชาวบ้านยังมี “ความเชื่อร่วม” ในการอนุรักษ์ต้นไม้ เช่น ไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าตาน�้า  

ไม่ตัดต้นไม้ในบริเวณที่เจอปู กบภูเขา ไม่ตัดต้นไม้ตามคอกิ่วระหว่างภูเขา ความเชื่อน้ีไม่ใช่ 

สิ่งงมงาย แต่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลต่อการรักษาระบบนิเวศ จึงเป็นความเชื่อที่คงอยู่

จนทุกวันนี้ และสามารถหลอมรวมคนในชุมชนให้เกิดความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

น�้า ป่า 

การใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านห้วยปูเลย 
จ.แม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ประมาณ 70,000 ไร่
ประชากรประมาณ 500 คน

ไร่หมุนเวียน 2,000 ไร่

ป่าใช้สอย 500 ไร่

พื้นที่บวชป่า 6,000 ไร่

- ป่าสะดือ 100 ไร่
- พื้นที่ปลูกป่า 100 ไร่
- ป่าเลี้ยงสัตว์ 600 ไร่
- ป่าช้า 50 ไร่
- สวน 200 ไร่
- นาด�า 200 ไร่
- ที่อยู่อาศัย 300 ไร่

ป่าต้นน�้า 59,950 ไร่
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	การจัดการร่วมในพื้นที่แนวกันชนรอบป่าอนุรักษ์
บ้านล�าใน เป็นชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านนา 

อ.ศรนีครนิทร์ จ.พทัลงุ หมูบ้่านแห่งนีโ้อบล้อมด้วยภเูขา

และผืนป่าด้านตะวันออก ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาบรรทัด ด้านตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติเขาปู ่

เขาย่า เป็นแหล่งก�าเนิดสายน�้าหลายสายที่ไหลผ่าน

หมู่บ้าน เช่น ห้วยช้างตาย ห้วยล�าทับ คลองล�าใน 

คลองใหญ่ เป็นต้น 

ชุมชนยังมีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้ 5 ชั้น เลียนแบบ

ธรรมชาต ิเช่น ทเุรียน เงาะ มงัคดุ ลองกอง จ�าปาดะ และปลกู

พืชผักพื้นบ้านแทรก เช่น ผักกูด ผักเหมียง กล้วย ตะไคร้ ฯลฯ 

มกีารประสานงานกนัระหว่างผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ทัง้องค์กรชมุชน 

เทศบาลท้องถิ่น อ�าเภอท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

มีการท�างานร่วมกันทั้งชุมชน เทศบาลต�าบล อ�าเภอ เจ้าหน้าที่

ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานอย่างต่อเน่ือง และมีการประสานงาน 

กับทุกฝ่าย 

กำรจัดกำรป่ำไม้	4	ชั้น	ในพื้นที่	18,000	ไร่
ของชุมชนบ้ำนล�ำใน	จ.พัทลุง

สายน�า้เหล่าน้ีเคยเป็นเส้นทางขนส่งผลผลติของชมุชนออก

สู่ตลาด ช่วงปี 2515 - 2526 เกิดความแห้งแล้งในหน้าร้อนและ

ภัยพิบัติดินโคลนถล่มในหน้าน�้าหลาก บ้านเรือนและที่ท�ากิน 

ได้รับความเสียหายมาก ชุมชนร่วมกันฟื ้นฟูจนเกิดสวน 

ผสมผสานโดยประสานงานกับหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วน  

ต่อมาจึงท�าโครงการ “หมู่บ้านรักษ์ป่า” ในปี 2535 โดยจ�าแนก

การใช้ที่ดิน และมีการจัดการป่าไม้ 4 ชั้น ในพื้นที่ 18,000 ไร่ 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คือ

ป่าส่วนบุคคล คือสวนสมรมและสวนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ : 2,995 ไร่
เป็นเสมือน “ป่าส่วนบุคคล” เพราะบริหารจัดการแบบป่าชุมชน

- ผลผลิตที่ปลูกเป็นของเจ้าของที่
- พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อนุญาตให้ชาวบ้านเก็บ

กินได้ แต่มิใช่เพื่อการค้า ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ แม้จะเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดิน 
แต่การโค่น ต้องแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และต้องปลูกทดแทน

- มกีารตกลงกนัเป็นมติหมูบ้่าน ห้ามน�าไม้ออกนอกเขตหมูบ้่านโดยเดด็ขาด

1

2

4

3

ป่าแก่ หรือป่าอนุรักษ์ : 13,000 ไร่
เป็นป่าดิบช้ืนที่อยู ่ช้ันบนสุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า และเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ถือเป็น “หัวใจ” ของชุมชน เป็นเขตหวงห้ามการใช้ประโยชน ์
อย่างเด็ดขาด

ป่าอนุรักษ์ดั้งเดิม : 2,000 ไร่
อยู่ถัดจากป่าแก่ เป็นพื้นท่ีท�ากิน บรรพบุรุษขึ้นไปจับจองปลูก 

ไม้ผลผสมผสานหลายชนิดแทรกในผืนป่า ผลิตผลจากป่า 
รวมทั้งพืชผัก ทุกคนสามารถเก็บกินได้

ป่าใช้สอยชุมชน : 5 ไร่
เป็นป่าสาธารณะ ปลูกไม้ใช้สอยเพื่อใช้ประโยชน์ร่วม
กัน ลดการตัดไม้จากป่าด้านบน แต่การตัดก็ยังอยู่
ภายใต้กฎระเบียบ และความเห็นชอบของคณะ

กรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการป่าชุมชน



พลังเปลี่ยนโลก 43

	การร่วมจัดการที่ดิน	น�้า	และป่าไม้
ชุมชนในต�าบลคลองชะอุ ่น อ.พนม 

จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองพนม 

ล�าน�้าสาขาส�าคัญของลุ ่มน�้าพุมดวง  -  ตาปี  

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง 

และป่ากระซุม มกีารจดัทีด่นิในป่าสงวนแห่งชาติ

ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรไร้ 

ที่ท�ากินในรูปของ สทก. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรม (สปก.) และนิคมสหกรณ์

การเกษตรกรรม 

ราวปี 2535 เกิดความแห้งแล้งรุนแรง จึงมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ใน

หมู่บ้านต่างๆ เพื่อช่วยกันปลูกป่า จัดอาสาสมัครลาดตระเวนส�ารวจป่า 

มาจากชดุรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในหมูบ้่าน (ชรบ.) ทัง้ 13 หมูบ้่าน 

และต่อมารวมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต�าบลคลอง

ชะอุน่ ดแูลป่า 28,400 ไร่ โดยแบ่งเป็น 3 โซน คอื ป่าต้นน�า้เทอืกเขาพนม 

(เทือกเขาภูเก็ต) 22,400 ไร่ ป่าต้นน�้าเขาสีสุก 4,500 ไร่ และป่าน�้าซับ

เขาหินปูน 1,500 ไร่ ในแต่ละโซนมีป่าชุมชนกระจายอยู่ในต�าบลคลอง

ชะอุ่นจ�านวน 9 ป่า พื้นที่รวม 8,725 ไร่ และมีการบริหารจัดการน�้า 

ทั้งแหล่งน�้าสาธารณะขนาดใหญ่ และสระน�้าในพื้นที่ส่วนตัว

• ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว 470 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านถ�้าถาวร 245 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านถ�้าเล่ย์ 85 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านทับคริสต์ 1,664 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านบางเตย 125 ไร่

อ่างเก็บน�้าบางทรายนวล
ตามโครงการพระราชด�าริ

เก็บน�้าได้ 2,200,000 ลบ.ม.

ขุดสระน�้าในพื้นที่ส่วนตัว
เพื่อใช้ในการเกษตร 120 บ่อ 
ปริมาณน�้า 250,000 ลบ.ม.

ป่าต้นน�้า
เขาสีสุก 
4,500 ไร่

ป่าน�้าซับ
เขาหินปูน 
1,500 ไร่

ป่าต้นน�้า
เทือกเขาพนม
22,400 ไร่

เครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต�าบลคลองชะอุ่น 
จ.สุราษฎร์ธานี

13 ต�าบล

• ป่าชุมชนบ้านควนพน 250 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านคลองชะอุ่น 962 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านแสนสุข 1,562 ไร่
• ป่าชุมชนบ้านบางหิน 3,362 ไร่

ป่าชุมชน 9 ป่าพื้นที่รวม 8,725 ไร่
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	การจัดการทรัพยากรส่วนรวมโดยองค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	
ชุมชนต�าบลจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะที่เป็น

ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 3,100 ไร่ แยกเป็นการใช้พื้นที่ 3 แบบ ได้แก่

• จ�านวน 176 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ  
มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่น ประกอบด้วย 
ป่าดงเพชรสะคู้ (ป่าชุมชนจอมศรี)  
162 ไร่ มีการจัดการต้นยางนา โดยการ 
“เว้นแม่ไม้” คือ ปล่อยให้แม่พันธุ์ 
ยางนาสืบต่อพันธุ์ไม้ โปรยเมล็ดและ 
แพร่กระจายตามธรรมชาติ ท�าให้มี  
3 ชั้นอายุคือ แม่ไม้  ไม้ขนาดกลาง  
และลูกไม้ 

• ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการเก็บหา 
ของป่าและวัดป่าเทพศิริดงสะคู้ 14 ไร่  
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 
และเป็นศูนย์รวมในการท�ากิจกรรม 
ของคนในชุมชน 

• จ�านวน 904 ไร่ ประกอบด้วย  
หนองมัก หนองแสง และล�าห้วยขี้ยาง  
เป็นที่อยู่อาศัยของนกและปลา 

• มีการบริหารจัดการเพื่อให้มีน�้า 
เพียงพอต่อการท�านาปรังในช่วงฤดูแล้ง  
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน คือ  
โคกกอไผ่ หนองอีเลิง และห้วยขี้ยาง 

• ปล่อยน�้าเป็น 2 ช่วงเวลา หมุนเวียนกัน
ไปจนครบทั้ง 3 โซน (เช้า : 06.00-
12.00 น. บ่าย : 12.00-18.00 น.)  
ผู้ต้องการใช้น�้าต้องแจ้งความจ�านง 
ต่อคณะกรรมการ

เป็นที่น�้าท่วมถึงในช่วงฤดูน�้าหลาก 
ประกอบด้วย
• ป่าทาม 370 ไร่ มีการใช้พื้นที่ใน

ลักษณะต่างๆ ตามฤดกูาล ฤดฝูน  
(พ.ค. - ต.ค.) เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น�้า 
และนก ชาวนาหาปลาเป็นอาหารและ
สร้างรายได้ ฤดูแล้ง (ก.พ. - พ.ค.) เป็น
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ยังหาอาหารจากป่าได้

• นาปรัง 1,650 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่
สาธารณประโยชน์ห้วยขี้ยาง และ 
ทุ่งอีเลิง น�้าท่วมถึงใช้ในการท�านาปรัง
ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. - พ.ค.) โดย
จัดสรรพื้นที่ให้ครอบครัวละ 5 ไร่ 
จ�านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านจอมศรี 
บ้านนารายณ์และบ้านทุ่งสว่าง พื้นที่ 
ดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานได้  
แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ

พื้นที่ทาม แหล่งน�้า ป่าชุมชน
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การก�าหนดกติกาในการจัดการพื้นที่สาธารณะของ

ต�าบล ใช้การประชาคมหมู่บ้านโดยมีคณะที่ปรึกษา 5 คน 

และคณะกรรมการ 50 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 

ป่าชุมชน 20 คน คณะกรรมการที่สาธารณประโยชน์ 

(นาปรัง) 16 คน และคณะกรรมการผู้ดูแลแหล่งน�้า 14 คน 

กติกาในการจัดการพื้นที่สาธารณะร่วมกัน ได้รับการเสนอ

ให้เป็นข้อบังคับของ อบต.จอมศรี รวมถึงการสนับสนุนให้

โครงการพัฒนาพื้นที่ ก�าหนดอยู่ในแผนการพัฒนาต�าบล

	การจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์	
ชุมชนต�าบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีการจัดการท�าเลเลี้ยงสัตว์ “ตาเกาว์” หรือ “ตาก๊าก” 

พื้นที่ 3,964 ไร่ เป็นป่าผสมผลัดใบ มีไม้เด่น เช่น ยางพลวง ประดู่ เต็ง แดง รัง มะค่าแต้ รกฟ้า เป็นแหล่ง

อาหารของชุมชน และเป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ของ 5 หมู่บ้านที่อยู่รอบป่าโดยมีพัฒนาการคือ

ปี 2526 ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งต�าบล ขณะนั้นมีชาวบ้านใน

ชุมชนและต่างต�าบลเริ่มจับจองพื้นที่รายละ 5 - 20 ไร่ เพื่อปลูกปอ หม่อน และท�านา

ปี 2535 ก�านันต�าบลเชื้อเพลิง ร่วมกับแกนน�าชุมชน ขอพื้นที่ป่าคืนจากผู้บุกรุกจ�านวน 286 ราย  

ได้พื้นที่คืนประมาณ 1,000 ไร่  

ปี 2536 ได้รับการสนับสนุนขุดคลองรอบป่าเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า

ปี 2538 - 2542 กรมป่าไม้ร่วมกับชุมชน ปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุก 

ประมาณ 60,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 300 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยท�านา มีมติให้กันไว้เป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์

ปี 2536 - 2546 ป่าตาเกาว์มีแหล่งน�้าธรรมชาติ 5 แห่ง คือ ห้วยตระเกียด ห้วยยวน ห้วยเสม็ด  

ห้วยโสนกก�าเพลิง และหนองปะเตียล ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการขุดแหล่งน�้าเพิ่มอีก 8 แห่ง คือ ห้วยระไซร์  

หนองตะก๊า หนองตะเตรบ หนองตะเกีย หนองเกีย หนองโคกกรวด หนองคล็อง และยายตุ๊ รวมพื้นที่ท�าเล

เลี้ยงสัตว์และแหล่งน�้า ประมาณ 500 ไร่
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กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณประโยชน์	3	แบบที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตบนชุมชนต�ำบลเชื้อเพลิง

ท�าเลเลี้ยงสัตว์ : เดิมเป็นที่นาในพื้นที่บุกรุก  
เมื่อขอคืนมาได้ จึงขุดคันนาออกและปล่อยให้
เป็นทุ่งหญ้าส�าหรับเลี้ยงสัตว์

พื้นที่ป่า : แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) ป่าธรรมชาติ มียางพลวงเป็นไม้เด่น 
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการเก็บหา
ของป่า
(2) ป่าฟื้นฟู

หนองน�้า : มีแหล่งน�้าธรรมชาติ 5 แห่ง มีการขุดบ่อน�้า
เพิ่มอีก 8 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น�้าและ 
เป็นแหล่งประมงของชุมชน

• ปี 2538 ปลูกยูคาลิปตัส 60,000 ต้น ในพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุก 
และรอบป่า รวมพื้นที่ 300 ไร่ เพื่อท�าแนวเขตป้องกันการบุกรุก  
ตัดไม้ยูคาลิปตัสบางส่วนเพ่ือจ�าหน่ายได้เงิน 3 ล้านบาท น�ามาตั้ง
กองทุนท�ากิจกรรมอนุรักษ์ในป่าตาเกาว์ 

• ปี 2546 ข้ึนทะเบียนป่าชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ตาเกาว์  
5 พื้นที่ ตามเขตการปกครองของหมู่บ้าน 5 แปลง คือ ป่าชุมชนบ้าน
เชื้อเพลิงสามัคคี 262 ไร่ ป่าชุมชนบ้านเสม็ด 516 ไร่ ป่าชุมชนบ้าน
ขนาดปริง 1,242 ไร่ ป่าชุมชนบ้านโสนกพัฒนา 587 ไร่ และป่าชุมชน
บ้านหนองซูง 487 ไร่

การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ มีลักษณะ 

เชื่อมโยงกับวิถีของชุมชน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ และยังได้

รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก อบต.เชือ้เพลงิ เพือ่พฒันาพืน้ที่

สาธารณะตาเกาว์ อาทิ การขุดคลองรอบป่าระยะทาง 18 

กิโลเมตร ส่วนป่าชุมชนซึ่งอยู ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

ตาเกาว์ มีคณะกรรมการป่าชุมชน 15 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่

บ้านจากทุกหมู่บ้าน สารวตัรก�านนั นกัสาธารณสขุประจ�าต�าบล  

การบริหารพื้นท่ีจึงเป็นความร่วมมือระหว่างการปกครอง 

ส่วนภูมิภาคระดับต�าบลและหมู่บ้าน กับท้องถิ่น (อบต.) และ

การบริหารป่าชุมชนของกรมป่าไม้
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	การร่วมจัดการดิน	น�้า	ป่า	และชุมชน		
ชุมชนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองฯ พะเยา จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านหลักในต�าบลบ้านตุ่นที่อยู่ติดกับแนวเขตอุทยาน 

แห่งชาติดอยหลวง มีชุมชนย่อยอยู่ในเขตโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต�๋า-ป่าแม่นาเรือ ในรูปของหมู่บ้านป่าไม้  

ซึ่งกรมป่าไม้เข้ามาด�าเนินการในปี 2523 เสร็จสิ้นโครงการเมื่อปี 2545 โดยจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย และฟื้นฟู 

สภาพป่าที่เสื่อมโทรมรอบๆ หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าที่ไหลลงกว๊านพะเยา ชุมชนบริหารจัดการป่า 10,000 ไร่ แบ่งเป็น  

2 ส่วน โดยใช้ระบบคุ้มบ้านดูแลป่าใกล้บ้าน ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งบริหารจัดการอ่างเก็บน�้า  

2 แห่งคือ อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ตุ่น และอ่างเก็บน�้าห้วยม่วง (ห้วยแฮ้)

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ต�๋า-ป่าแม่นาเรือ

อุทยานแห่งชาติ
ดอยหลวง

หัวหน้า 10 คุ้มบ้านดูแลป่าใกล้บ้าน 
ภายใต้การก�ากับของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ป่าชุมชนที่บริหารจัดการ 10,000 ไร่
• ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานดอยหลวง  

8,500 ไร่
• ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ต�๋า-ป่าแม่นาเรือ 1,500 ไร่
• อ่างเก็บน�้า 2 แห่ง
• อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ตุ่น
• อ่างเก็บน�้าห้วยม่วง (ห้วยแฮ้)

โครงการหมู่บ้านป่าไม้
เข้ามาในปี 2523 - 2545

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ป่าเก็บน�้า ไหลลงสู่กว๊านพะเยา  
และแบ่งปันน�้าให้อีกหลายชุมชน  

ได้มีน�้าใช้ตลอดปี
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	การจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จัดสรรที่ดิน
พื้นท่ีป่าในต�าบลซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานตัดไม้ ช่วงสัมปทาน ชาวบ้าน 

จากอ�าเภอหล่มเก่า และอ�าเภอหล่มสัก เข้ามารับจ้างลากไม้ จากนั้นจึงจับจองที่ท�ากินและก่อตัวเป็นชมุชนบ้านป่า เมื่อปี 2499  

ต่อมาปี 2508 จึงตั้งหมู่บ้านเป็นทางการ เป็นหมู่ที่ 16 บ้านตะกุดพุทรา อยู่ในต�าบลชนแดน และตั้งหมู่บ้านเพิ่มเป็นหมู่ที่ 11  

บ้านวังไทร และมีพัฒนาจนถึงการจัดท�าป่าชุมชน

25542499 2508 25372533

ช่วงสัมปทานไม้ ชาวบ้าน
จากอ�าเภอหล่มเก่าและ
หล่มสัก เข ้ามารับจ ้าง 
ลากไม้ จากนั้นจึงจับจอง 
ที่ท�ากินและก ่อตัวเป ็น
ชุมชนบ้านป่า

ตั้งหมู ่บ ้านเป็นทางการ 
เป็นหมู่ท่ี 16 บ้านตะกุด
พุทรา อยู่ใน ต.ชนแดน 
ต่อมา เพิ่มหมู่ที่ 11 บ้าน 
วังไทร

มี ก า ร ส� า ร ว จ พื้ น ที่ ป่ า
เส่ือมโทรมในเขตป่าสงวน
แห่งชาตวิงัโป่ง-ป่าชนแดน- 
ป่าวงัก�าแพง และด�าเนนิการ 
ให้สิทธิท�ากิน (สทก.) ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ

รัฐมีนโยบายมอบพื้นที่
ป่าสงวนแห ่งชาติที่มี
ส ภ า พ เ สื่ อ ม โ ท ร ม 
ส�านักงานปฏิ รูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
จึงด�าเนินการออกสิทธิ
ท� ากิน  (สปก .4 -01 ) 
ต� าบลซั บ พุทรา เป ็ น 
ส่วนหนึง่ของพ้ืนที ่สปก. 
จนถึงปัจจุบัน

• จัดท�าป่าชุมชนต�าบล 
ซับพุทรา ประกอบด้วย  
9 หมู่บ้าน (แต่ป่าชุมชน
อยู่ในพ้ืนที่ 5 หมู่บ้าน) 
เนื้อที่รวม 3,752 ไร่ 

• ป่าชุมชนบ้านซับเจริญ 
หมู่ที่ 3 เป็นแห่งแรกที่มี
การกันพ้ืนที่ออกเป็นป่า
ชุมชน 

• 5 ป่าชุมชนในต�าบลซับ
พุทรา ได้แก่ ป่าชุมชน
บ้านซับเจริญ (หมู่ที่ 3),  
ป่าชุมชนบ้านซับอีปุก 
(หมู่ที่ 7), ป่าชุมชนบ้าน 
เขาถ�้าพัฒนา (หมู่ที่ 9),  
ป่าชุมชนบ้านเขาเพ่ิม  
(หมู ่ที่  8) , ป ่าชุมชน 
บ้านวังไทร (หมู ่ที่ 4)  
อีก 2 หมูบ้่านอยูร่ะหว่าง 
การบริหารจัดการป่า 
ชมุชน คือ บ้านโคกสาร 
(หมู ่ที่  5 )  และบ ้าน 
คลองกลาง (หมู่ที่ 2)

• กติกาการดูแลป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
• ในระดับต�าบล มคีณะกรรมการป่าชมุชนระดบัต�าบล เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการป่าชมุชน

ระดับหมู่บ้าน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และวาระจรตามสถานการณ์ 
• กิจกรรมในระดบัต�าบลจะเสนอผ่านระดบัหมูบ้่าน เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการระดบั

ต�าบล เช่น การบวชป่าชุมชน การปลูกป่าเสริม การป้องกันการบุกรุก เป็นต้น
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	 บทเรียนจากการจัดการร่วมใน
ทรัพยากรดิน	น�้า	ป่า	ของชุมชน

จากผลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 

ตลอดสองทศวรรษนี้ เราพบบทเรียน 

เกี่ยวกับการจัดการร่วมกันที่ส�าคัญ เช่น

การจัดการร่วมเกดิข้ึนได้บนทีดิ่นทีม่ ี“สถานะทางกฎหมาย” แตกต่างกนั  

เช่น ป่าสงวนแห่งชาต ิอทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ทีส่าธารณประโยชน์ 

ที่ปฏิรูปที่ดิน ที่สหกรณ์นิคม และที่ดินเอกชน ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อาจเป็น

ทั้งคนเดียวและกลุ่มคน ทั้งรัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเอกชนที่เข้ามา

จัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

การจัดการร่วม “เกดิจากภายในชมุชน” ที่ทุกฝ่ายมีความตั้งใจจริงใน

การร่วมแก้ปัญหาภยัธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิดิน น�า้ ป่าไม้  

จนเกินดุลยภาพและส่งผลกระทบ ได้แก่ ความแห้งแล้ง น�้าท่วม ดินพังทลาย  

กรณีน้ีจะเกิดกลุ่มผู้น�าที่มุ่งแก้ปัญหาและแสวงหาความร่วมมือจากหลายฝ่าย  

เกิดกฎกติกาชุมชนในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อลดภัยพิบัติ และ 

เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเติมความเข้มแข็งในการท�างาน

การจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า จะมีความเข้มแข็ง

ในชมุชนทีไ่ด้รบัความร่วมมอืทีด่จีาก “ผูน้�าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ” เช่น 

ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน และประสานงานทีดี่จากท้องถิน่ (อบต. เทศบาลต�าบล) ท้องถิน่ 

บางแห่งยกระดับกฎกติกาของชุมชนไปใช้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสนับสนุน 

งบประมาณประจ�าปีในการด�าเนินงาน บางแห่งมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ระดับพื้นที ่

เข้าร่วมท�างาน และน�าเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์

การจดัการร่วมของชมุชนเกดิขึน้ได้บนฐานของ “เทคนิคการจดัการทีเ่กดิ

จากภูมิปัญญาท้องถิน่” เช่น การปลูกไม้ไผ่ พืชอาหาร สมุนไพร วิธีการเก็บเห็ด 

การปลกูต้นไม้ 5 ช้ัน การท�าไร่หมนุเวยีน การจัดการป่ารุ่นสอง การท�าแนวกนัไฟ  

การท�าฝายดกัตะกอน การจดัการน�า้แบบเหมอืงฝาย กรณอีย่างนีช้มุชนมผู้ีรู้ทีน่�า

ไปสูก่ารจัดการความรู้ในชมุชน และมกีารร่วมมอืกบันักวชิาการ นักวทิยาศาสตร์ 

ในการปรับความรู้เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาของท้องถิ่น
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การจดัการร่วมในพืน้ทีป่่าไม้ เช่น ป่าสงวน

แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

จะเกิดข้ึนได ้ เมื่อเจ ้าหน ้าที่ เข ้าใจวิถี ชีวิตและ

วัฒนธรรมการใช้ป่าของชุมชน และเข้ามาท�างาน

ร่วมกับชุมชน กรณีอย่างนี้พบได้ในหลายพื้นที่ เช่น 

ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อนุรักษ์

ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากมตคิณะรฐัมนตรใีห้ด�าเนนิ

การได้ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ์

ประจ�าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

จะเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการจัดการร่วมระหว่าง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนขึ้น 

โดยสรุป การร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็น 

กระบวนการที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ในแต่ละพื้นที่จาก 

การร่วมท�างานด้วยกัน จากผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐ ชุมชน  

และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 

การร่วมจดัการทรัพยากรดิน น�า้ ป่าไม้ จงึเป็น 

กระบวนการทีพ่ฒันาข้ึนจากการยอมรับของทกุฝ่าย 

ที่ เกี่ยวข ้องที่ ร ่วมท�างานกันมาอย ่างต ่อเนื่อง  

เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาในการท�าข้อตกลงในการ

ท�างาน และปรับไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

บางพื้นที่มีข ้อจ�ากัดด้านระเบียบ  -  กฎหมายที่ 

เจ้าหน้าที่ภาคสนามไม่สามารถท�าได้ แต่บางเรื่อง

ก็ผ่อนปรนด้วยมติคณะรัฐมนตรี ที่ท�าให้เรามอง

เห็นความเปลี่ยนแปลงและผลการท�างานที่มุ่งไปสู่ 

ความยั่งยืนจากแนวทาง “จัดการร่วม”
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	 ประสบการณ์การร่วมจัดการป่าไม้ท่ีเร่ิมต้น
จากภาครัฐ

การร่วมท�างานระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน

ภาคสนามของกรมป่าไม้ ในห้วงเวลาต่างๆ อาจช่วย

ให้เรามองเหน็พฒันาการ ของทัง้สองฝ่ายในการดูแล

รักษาทรัพยากรป่า รวมทั้งนโยบายที่เกิดขึ้นในช่วง

ต่างๆ ดังนี้

ปี 2484 ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ตามบ้านเรอืน  

เนื่องใน “วันชาติ” 24 มิถุนายน โดยก�าหนดให ้

วันดังกล่าวเป็นวันปลูกต้นไม้ของประชาชน ต่อมา

เปลี่ยนเป็นก�าหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันปลูก

ต้นไม้ของชาติ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้มีการปลูก

ต้นไม้ตามบ้านเรือน วัด สถานที่ราชการ และพื้นที่

สาธารณะ

ปี 2497 จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่และกันป่า

ส่วนรวมร้อยละ 20 ของพืน้ทีจ่ดัสรร ท�าให้มพีืน้ทีป่่า

บนภูเขาในพืน้ทีจั่ดสรรทีด่นิผนืใหญ่ ในพืน้ทีส่หกรณ์

นคิม พืน้ทีน่คิมประชาสงเคราะห์ และเป็นป่าชุมชน

ในเวลาต่อมา

ปี 2510 การจัดหมู่บ้านป่าไม้ โดยองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ในแปลงสัมปทานท�าไม้ 

เป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม
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ปี 2516 โครงการช่วยเหลือการจัดการลุ่มน�า้แบบบูรณาการบ้านแม่สา จ.เชียงใหม่ ตามความช่วยเหลือ 

ของ UNDP/FAO เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้าแบบผสมผสาน และการท�างานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

ต้นน�้าล�าธาร

ปี 2519 การจัดหมู่บ้านป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 29 เมษายน 2518 ท�าให้มีการท�างานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนในเขตป่า เพื่อจัดที่ดินท�ากิน  

การตั้งหมู่บ้าน การปลูกป่า และการพัฒนาอาชีพ

ปี 2520 การส่งเสริมการปลูกป่าประชาอาสา ในพื้นที่วัด โรงเรียน ที่ดินสาธารณะ ท�าให้มีแหล่งไม้ใช้สอย

ของหมู่บ้าน

ปี 2522 การรับรองสิทธิครอบครองที่ดินป่าไม้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (สทก.) ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขความยากจนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ท�าให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีการร่วม

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ได้รับ สทก.

ปี 2535 การจัดการป่าชุมชนของสภาต�าบลรอบทุ่งกุลาร้องไห้ และการน�าระบบวนศาสตร์ชุมชนไปใช้ 

ในพืน้ทีส่งู เป็นการท�างานร่วมกบัสภาต�าบลเพือ่ปลกูต้นไม้ในพืน้ทีส่าธารณะ และน�ารูปแบบการท�างานร่วมกบัชมุชน 

ในการพัฒนาอาชีพป่าไม้บนพื้นที่ต้นน�้าล�าธารมาประยุกต์ใช้

ปี 2537 การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท�าให้มีการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชน 

ที่อยู่รอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ปี 2541 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่นในการร่วมจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดแนวทางการจัดการป่าชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ช่วยลดความกดดันเรื่องข้อขัดแย้ง 

ระหว่างชุมชนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อนุรักษ์

ปี 2545 โครงการน�าร่องการร่วมจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตะวันตกเชิงบูรณาการไทย-เดนมาร์ก เป็นต้นแบบ

ในการท�างานร่วม ระหว่างชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ปี 2552 - ปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ ์ 

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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นำยแพทย์พลเดช	ปิ่นประทีป1

1 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการ
สถาบันลูกโลกสีเขียว

ยุคสมัยของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผลสืบเนื่อง 

มาจากการท่ีประเทศชาตติกอยูใ่นวกิฤตการณ์ทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้เรือ้รงัมา 10 ปี 

กองทพัจงึมเีหตผุลต้องเข้ามาผ่าทางตนั การบรหิารประเทศโดยรฐับาลทีม่าจาก

การรฐัประหารยดึอ�านาจในช่วงนี ้จงึมลีกัษณะของการจดัการปัญหาเฉพาะหน้า 

และการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สภาวะใหม่

ในเม่ือเป็นรัฐบาลที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ จึงเป็นที่คาดหวังของสังคม  

ทั้งในด้านการแก้ปัญหาความวุ่นวายและความรุนแรงทางการเมืองเฉพาะหน้า  

และการวางรากฐานปฏิรูปประเทศในระยะยาว ในขณะเดียวกันต้องบริหาร 

บ้านเมืองท่ามกลางกระแสโลกที่สลับซับซ้อน

โมเดลกำรขับเคลื่อน	
ยุทธศำสตร์ชำติโดยภำคประชำชน	
เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรดิน	น�้ำ	ป่ำ	อย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตัวบุคคลใน คสช. ทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเป็นข้าราชการในกลุ่มสายงานความมั่นคง ที่มีขอบเขตความเชี่ยวชาญค่อนข้าง

แคบเฉพาะ เมื่อจ�าเป็นต้องขึ้นมาดูแลภารกิจการบริหารบ้านเมืองที่มีมิติกว้างขวางมาก 

โดยใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จแม้จะเป็นเพียงแบบชั่วคราว รัฐบาล คสช. จึงต้องอาศัยพลังของ

ข้าราชการประจ�าและส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวงกรม เท่าที่มีอยู่ เป็นฐานในการ 

ขับเคลื่อนประเทศไปพลาง

ส�าหรับปัญหาความยากจนของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในชนบท 

อันกว้างใหญ่ เป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ดิน 

ท�ากนิ หนีส้นิเกษตรกร และปัญหาการบกุรุกพืน้ทีป่่า เน่ืองจากประชาชนทีย่ากจนในชนบท 

ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากรดิน น�า้ ป่าเพื่อการยังชีพ
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การออกกฎหมายให้มผีลบงัคบัคนให้ออกจากพืน้ทีป่่าทีพ่วกเขาอยูอ่าศยั 

และท�ามาหากินมาก่อน เป็นสาเหตสุ�าคญัของความขดัแย้งทางสงัคมและภาวะ 

กดดันทางการเมืองที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะเป็นความ 

ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐผู ้มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอยู ่ฝ่ายหน่ึง  

กับประชาชนที่ยากจนเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า ยังรวมไปถึง 

นักธุรกิจ นายทุน และผู้มีอิทธิพลอีกมากมายที่ฉวยโอกาสเข้าไปหาประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ัน นโยบาย “การทวงคืนผืนป่า” ตามแนวคิด

แนวทางของข้าราชการประจ�า ที่มุ่งจัดระเบียบและแก้ปัญหาการบุกรุกป่า  

โดยใช้อ�านาจแบบแข็ง (Hard Power) ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

จึงเกิดข้ึน สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ว มีการไล่ยึดและทุบท�าลายอาคาร 

สิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกป่า เป็นรายงานข่าวประจ�าวันอยู่ไม่ขาดสาย 

ส�าหรับชาวบ้านที่ยากจนและมีความเดือดร้อนจริง เขาไม่มีทางไป  

พวกเขาไร้สิทธิ์ ไร้เสียง ไร้อ�านาจต่อรอง แต่รัฐบาลก็ไม่ละเลยการแก้ปัญหา 

ให้กับพวกเขา ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 3 - 4 ปี รัฐบาล คสช. จึงได้เรียนรู้ 

ความจริงว่า ค�าสั่ง คสช. โดยล�าพัง ไม่อาจแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะชาวบ้าน 

ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่ามาก่อนการออกกฎหมาย และมีความสามารถดูแล 

ผนืป่าได้อย่างด ีการเรยีนรูร่้วมกนัในการปฏบิตั ิณ จดุทีเ่ป็นพืน้ทีปั่ญหา ท�าให้

เกดิการกลบัตวัครัง้ใหญ่ในฝ่ายนโยบายและบรหิารจดัการ จากการมุง่ใช้อ�านาจ

แบบแขง็ บงัคับทวงคืน ไล่คนออกจากป่าโดยไม่มเีงือ่นไข มาสูก่ารปรกึษาหารอื 

การเจรจาหาทางออก และการสร้างความร่วมมือแบบประชา-รัฐ ซึ่งเป็น

ลักษณะของการใช้อ�านาจแบบอ่อน (Soft Power) ดังตัวอย่าง 3 กรณีศึกษา 

ที่จะหยิบยกมาดังต่อไปนี้
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(1)	“นำแห้วโมเดล”	ปลดล็อก	“คนอยู่กับป่ำ”
ในอดีตเมื่อ 40 ปีก่อน อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นเขตสู้รบ

ที่ลือชื่อ ระหว่างกองก�าลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยกับทหารต�ารวจของฝ่ายรัฐบาล มาวันน้ี  

คนไทยท่ัวประเทศได้รู้จัก “นาแห้วโมเดล” ผ่านข่าวสาร 

เรื่องราวที่รัฐจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนกว่า 4,000 ไร่ ปลดล็อก

แก้ปัญหาที่ดินท�ากินในเขตป่าต้นน�้า เป็นต้นแบบที่พร้อม 

จะขยายผลสู่พื้นที่อื่น ยืนยันควบคุมไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่ม 

ชาวบ้านดีใจ ไม่ต้องอยู่แบบกังวลว่าจะถูกจับ

นาแห้ว ได ้รับการคัดเลือกให ้เป ็นพื้นที่น�าร ่อง  

ตามแผนการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ด้วยการออกหนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์หรอือยูอ่าศยั

ในลุ่มน�้าช้ัน 3, 4, 5 ภายใต้โครงการ “นาแห้วโมเดล”  

จ.เลย พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย  

ป่าภูข้ีเถ้า และป่าภูเรือ รัฐมอบหนังสือท�ากินให้กับผู้น�า

ชุมชนบ้านนาโพธิ์ ต.นาแห้ว จ�านวน 722 แปลง รวมพื้นที่ 

2,753 ไร่ และบ้านหัวนา ต.แสงภา จ�านวน 423 แปลง  

รวม 1,549 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจสอบและยืนยันแปลง

ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เรียบร้อยทั้งหมดตั้งแต่ปี 2545 - 2557 

นาแห้วโมเดล คอืการร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าทีรั่ฐและ

ชาวบ้านในการจัดระเบียบที่ดิน อ.นาแห้ว มีป่าสงวน 

แห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งชาวบ้านอยู่กันมาก่อนนานแล้ว 

แต่ไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตให้อยู ่แบบถูกกฎหมาย  

และจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดระเบียบให้คน 

อยูก่บัป่าได้ โมเดลนีจ้งึออกแบบและท�ามา 2 - 3 ปี จนลงตวั

ที่นาแห้วเป็นแห่งแรก

เรื่องดี	ๆ	จำกชุมชนท้องถิ่น	แสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์

“ตรงไหนท่ีประชาชนมคีวามเข้มแขง็และผูน้�าชมุชนมาร่วมกนัก�าหนด 

และรับรองพื้นที่	 กรมป่าไม้ตรวจสอบพิกัดแผนที่	 ก�าหนดขอบเขต

พ้ืนท่ีเพ่ืออยู ่อาศัยและท�ากินที่ออกแบบร่วมกันและป้องกัน 

การบุกรุกเพิ่ม	ใช้วิธีการท�างานโดยต้องใช้ความไว้วางใจกัน”

พลเอก	สุรศักดิ์	กำญจนรัตน์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ควำมหวังของ	“นำแห้วโมเดล”	

	 เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา
ประชาชนที่อาศัยในเขตอนุรักษ์	 แต่ยังไม่ครอบคลุม	 และ 
ทั่วประเทศก็ยังมีคนไม่ต�่ากว่า	 10	ล้านคนตกส�ารวจในเรื่องนี้	 
ล่าสุด	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ง 
เดินหน้าแก้ป ัญหาประชาชนที่อยู ่ ในเขตป่าทุกประเภท 
ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 โดยเลือก 
พื้นที่	 อ.นาแห้ว	 จ.เลย	 ด�าเนินการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 
ที่ดินท�ากินที่ทับซ้อนกับเขตอนุรักษ์ให้แก่ประชาชน	

	 ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2561	 ให้เร่งจัดหา 
ทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนเพือ่ช่วยเหลอืผูย้ากไร้		ลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคม	 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย	 70	 จังหวัด	 เนื้อที่รวมกว่า	 
1	ล้านไร่	และเลือกอ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	เป็นพื้นที่น�าร่อง	 
“นาแห้วโมเดล”	เพราะถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่ป่าเกือบทั้งหมด	

	 เบื้องต้น	เป็นการด�าเนินการเรื่องที่อยู่อาศัยก่อน	ต่อด้วย
ที่ท�ากิน	 หากพิสูจน์ได้ว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตป่า	 ภาครัฐ 
กพ็ร้อมยกเลกิเพกิถอนป่าออกจากชมุชน	ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอน
การร่างกติการ่วมกัน	 เป้าหมายชุดแรกของนาแห้วโมเดล	
ประกอบด้วย	 14	 หมู ่บ้านใน	 4	 ต�าบลใน	 อ.นาแห้ว	 และ 
ให้เสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

	 จากการส�ารวจพื้นที่	จ.เลย	ที่มีประมาณ	6.56	ล้านไร่	เป็น
พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	 จ�านวน	 2.40	 
ล้านไร่	 ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ�านวน	 
20	พื้นที่	 รวมแล้วประมาณ	 0.95	 ล้านไร่	 แต่มีการเข้าท�า 
ประโยชน์ของราษฎรก่อนปี	 2545	 จ�านวน	 0.94	ล้านไร่	 และ 
พื้นที่ที่ เป ็นป่าอนุรักษ์	 1.06	 ล้านไร ่	 ซึ่งมีที่ดินในความ 
ครอบครองของราษฎรอยู ่	 0.15	 ล้านไร่	 กระจายอยู ่ใน	 
77	หมู่บ้าน	25	ต�าบล	6	อ�าเภอ	และ	10,757	ครัวเรือน
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ส�าหรับหลักการนั้นต่างกับพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ที่ชาวบ้าน 

อยู่มาก่อนนานแล้วเป็นพื้นที่ลุ่มน�้า กล่าวคือ บริเวณลุ่มน�้าชั้น 1, 2  

อาศัยอยู่เป็นพื้นที่กว้างกว่า 100,000 ไร่ ส่วนลุ่มน�้าชั้น 3, 4, 5 ประมาณ 

2,000 ไร่ การท�างานพิจารณาประเด็นที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร  

โดยยังคงยืนยันว่าที่ดินยังเป็นของรัฐโดยชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ 

“นาแห้วโมเดล” จะเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาที่ดินท�ากินของ

จ.เลย และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ที่มีปัญหาท�านองเดียวกัน

ส่วนหลักทางธรณีวิทยา หากพบว่า

พื้นที่ใดมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติก็ต้องหารือ

ร่วมกัน เบื้องต้นจะอนุญาตให้ท�ากินและ 

อยู่อาศัยได้ตามเงื่อนไข แต่ในอนาคตจะให้

กรมทรัพยากรธรณีเข้าส�ารวจจุดเสี่ยง หรือ 

จุดอันตรายเกิดดินถล่ม ไม่เหมาะกับการ

อาศัยอยู่ พร้อมพูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจ

และย้ายออก

•	 อ.นาแห้ว	มเีนือ้ที	่392,235	ไร่	 เป็นทีด่นิเอกชน	14,041.86	ไร่	คดิเป็นร้อยละ	3.58	 

และเป็นทีด่นิของรฐั	 378,193.14	 ไร่	คดิเป็นร้อยละ	96.42	อยู่ในความรบัผิดชอบ 

ของกรมป่าไม้	311,290.63	ไร่	หรือร้อยละ	79.36

•	 ข้อมูลจากกรมป่าไม้	 ระบุว่าในปี	 2558	 มีพื้นท่ีคงสภาพป่าจ�านวน	 266,020	 ไร่	 

หรือร้อยละ	67.82	

•	 อ.นาแห้ว	ม	ี5	ต�าบล	34	หมูบ้่าน	มหีมูบ้่านทบัซ้อนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต	ิ33	หมูบ้่าน	 

อยู่ในพื้นที่ลุ ่มน�้าชั้น	 1,	 2	 จ�านวน	 22	 หมู่บ้าน	 และทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน�้า 

ชั้น	1,	2	บางส่วนอีก	11	หมู่บ้าน	ส่วนอีก	1	หมู่บ้าน	อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น	1,	2	
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(2)	“น�้ำพำงโมเดล”	บทพิสูจน์ควำมยั่งยืนจำกมือประชำชน
หลังจากที่เกษตรกรชาว จ.น่าน ตกเป็นจ�าเลยสังคมด้วยทัศนคติ 

ของคนที่อยู่ห่างไกลออกไปทั่วประเทศว่า เป็นผู้ท�าลายป่า และเป็น 

ต้นตอของปัญหาหมอกควนัและภเูขาหวัโล้นจากการท�าไร่ข้าวโพด วนันี้ 

พวกเขาลกุขึน้มาสร้างสรรค์ “น�้าพางโมเดล” ให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชน 

ทั้งประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

เศรษฐกิจที่เปน็ธรรมและสิทธมินษุยชน ทุกอย่างสามารถเกิดขึน้ได้จรงิ 

ขอเพียงแค่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยร่วมมือกัน” 

เดิมชาวบ้านน�้าพางอยู่ในเขตสู้รบติดบริเวณชายแดน สปป.ลาว  

ต่อมาถอยร่นเข้ามาอยู ่บริเวณปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยตาม 

ค�าแนะน�าของทางการ ในขณะที่บุกเบิกที่ดินส่วนหนึ่งเป็นไร่เป็นสวน 

ปัจจุบันประชากรในชุมชนน�้าพางมี 1,332 ครัวเรือน จ�านวน 5,312 คน 

ผู้คนดังกล่าวช่วยดูแลรักษาป่าไว้ได้มากถึง 260,000 ไร่ จากพื้นที่ 

ทั้งต�าบลจ�านวน 284,550 ไร่

ที่ผ่านมา ชุมชนน�้าพางก็เป็นอีกชุมชนหน่ึงที่ใช้วิถีการผลิตแบบ

การเกษตรเชิงเด่ียว ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นรายได้หลกั แต่การปลกู

ข้าวโพดของชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็ใช้ที่ดินท�ากินเดิมของตนเองเท่านั้น  

จึงท�าให้ต�าบลนี้สามารถรักษาป่าไว้ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่
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ชุมชน ต.น�้าพาง สามารถลดพื้นท่ีการปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ไปแล้ว 900 ไร่ และตั้งเป้าว่าในปี 2561 พวกเขา

จะปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ไร่ 

มีชาวบ้าน 285 ครัวเรือน ลุกขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์ว่า

จะลดพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดอย่างสิน้เชงิให้ได้ภายใน 5 ปี (2566) 

ชาวบ้านน�้าพางเริ่มต้นปรับเปลี่ยนการผลิตจากการเกษตร

เชิงเดี่ยวเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน โดยวางเป้าหมายที่

จะปลูกพืชยืนต้นให้ได้ไร่ละ 35 ต้น แบ่งเป็น ไม้ป่ายืนต้น 

10 ต้น และไม้ผล 25 ต้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับ 

การสนับสนุนจากภาครัฐหรือคนภายนอก แต่การเดินหน้า 

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว เป็นสิง่ทีย่นืยนัแล้วว่าชมุชนมคีวามตัง้ใจจริง 

ทีจ่ะเป็นต้นแบบให้กบัพืน้ทีอ่ื่นๆ และจะน�าความอดุมสมบรูณ์ 

ของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

องค์กรพัฒนาเอกชน โดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  

เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการและหนุนเสริมศักยภาพ 

ของชุมชน ฝ่ายวิชาการโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มีบทบาทในการท�าแผนชุมชน ทั้งการผลิต

และเศรษฐกิจในภาพรวม องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย 

(Oxfam Thailand) ช่วยประสานบทบาทของภาคส่วนต่างๆ 

ในการหนุนเสริมน�้ าพางโมเดล และบริษัทในเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการท�างานเพื่อรักษาทรัพยากร  

ส่งเสรมิองค์ความรู ้และคุณภาพชวีติชมุชน ภายใต้กฎหมาย 

ทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนหลักการความรับผิดชอบร่วมกัน และ

พิสูจน์ว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ต้องแก้ไขไปพร้อมกับ

เรื่องปากท้องของประชาชนในพื้นที่ ความพิเศษของน�้าพางโมเดล	 คือ	 

การเป็นโครงการฟื้นฟูระบบนเิวศที ่

ชาวบ้านริเริ่มด้วยตนเอง	จนน�าไปสู่ 

การเข้าร ่วมมีบทบาทของหลาย 

ภาคส่วน	 ตั้งแต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่



พลังเปลี่ยนโลก 61

ปฏิเสธไม่ได ้ว ่าทุกคนในประเทศไทย  

ล้วนมส่ีวนท�าให้เกดิวกิฤตการณ์การลดของพืน้ที่

ป่า โดยเฉพาะการกลายสภาพผืนป่าเป็นไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ผู้บริโภคทุกฝ่ายที่อยู่ใน

ห่วงโซ่อุปทาน ย้อนกลับไปจนถึงเกษตรกร 

เป้าหมายทีส่�าคญัคอื ใครจะร่วมรบัผดิชอบ 

แล้วเราจะท�าอย่างไรให้พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ 

เป็นป่ากลับมาเป็นเหมือนเดิม 

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เกษตรกร 

ในพื้นที่ดูเหมือนจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกสุด ที่ถูก

สังคมเรียกร้องให้มีความรับผิดชอบ ในขณะที่

องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน ต่างให้

ความส�าคัญกับปัญหาเขาหัวโล้นไร่ข้าวโพด 

อย่างมาก ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา แม้ความสนใจ

ของสังคมในเร่ืองดังกล่าวจางหายไป แต่ก็ยังมี

คนกลุ ่มหน่ึงที่มุ ่งมั่นแก้ไข ขอเพียงแค่ยังมี 

คนกลุ ่มน้ีที่ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบ ปัญหา 

ก็จะได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจของชุมชน 
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(3)	“แม่แจ่มโมเดล”	จัดกำรหมอกควันไฟป่ำด้วยพลังประชำรัฐ	
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นับเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามากที่สุดใน 

เรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมสิบปีแล้วที่ อ.แม่แจ่ม ถูกจัดให ้

เป็นอ�าเภอที่มีสถิติการเกิดจุดความร้อนจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอต  

(Hotspot) สงูทีส่ดุของ จ.เชียงใหม่ ช่วงทีส่งูทีส่ดุคอืตัง้แต่ 15 กุมภาพนัธ์ 

- 15 เมษายน ถือเป็น 60 วันอันตรายที่ต้องจับตา และเกษตรกร 

ชาวแม่แจ่ม ก็มักตกเป็นจ�าเลยของสังคมในเรื่องนี้

“ถ้ามาในพื้นที่นี้ปีที่แล้ว (2560) ในช่วง 60 วันอันตราย เราจะ 

นั่งแบบนี้ไม่ได้ ต้องใส่หน้ากากอนามัย ที่สนามบินเชียงใหม่ นักบินที่จะ

น�าเครื่องลง มองไม่เห็นสนามบิน น�าเครื่องลงไม่ได้ เป็นข่าวไปทั่วโลก 

คนเมืองก็พยายามค้นว่าใครคือต้นเหตุ ก็บอกว่าคนดอย-คนแม่แจ่ม  

คนชี้มือมาที่นี่ โดยไม่เข้าใจบริบทของคนที่นี่ว่าเป็นอย่างไร” ทศพล  

เผื่อนอุดม นายอ�าเภอแม่แจ่ม ให้ข้อมูลกับคณะที่เข้าไปดูงานในพื้นที่

ต�าบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 ใน 2 พื้นที่ “หมู ่บ้าน 

ปลอดเผา” ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านหยุดเผาตอซังข้าวโพด หันมาใช้วิธีการ

ไถกลบแทน ที่น่ีเป็นพื้นที่น�าร่องที่ประกอบด้วย ต.แม่นาจร และ  

ต.บ้านทบั พืน้ทีป่ระมาณ 1,500 ไร่ จากจ�านวนพืน้ทีป่ลกูข้าวโพดทัง้หมด

ใน อ.แม่แจ่ม 110,000 ไร่
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โครงการน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันไฟป่า “แม่แจ่มโมเดล” วางกรอบโดยคณะกรรมการบูรณาการ

ทุกภาคส่วน รัฐ ราษฎร เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ที่เรียกกันว่า  

“ประชารัฐ” แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการท�างาน  

3 ช่วง คือ “ป้องกัน” “รับมือ” และ “สร้างความยั่งยืน” 

แผนงานน้ีด�าเนินมาตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยมีศูนย์เฉพาะกิจเพื่อ 

แก้ปัญหาหมอกควันทั้งในระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน ปรับเปล่ียน 

วิธีคิด วิธีท�า วิธีจัดการปัญหาใหม่

“แม่แจ่มโมเดล” ท�าให้ 60 วันอันตรายในปี 2561 ลดจุดความร้อน 

ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอต ลงไปได้กว่าร้อยละ 90 จากที่เคยเกิด 

ราว 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559)

อะไรคือกุญแจควำมส�ำเร็จ
1) เปลี่ยนวิธีคิด สร้างแนวร่วม และบริหารบนฐานข้อมูล ชาวบ้าน 

ไม่ได้เป็นคนพูดยาก ขอแต่เพียงเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่แค่พูดแล้วก็ 

จากไป แต่ต้องมาพร้อมแผนมีข้อมูล 

2) ท�างานสื่อสารและงานมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างหนัก  

มีรูปแบบการท�างานแบบประชารัฐหรือการประสานงานร่วม ระหว่าง 

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาสังคมและชาวบ้านในพื้นที่  

ผนึกพลังร่วมเป็นแนวทางในการท�างาน 
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3) เปลี่ยนวิธีคิด วิธีจัดการ และการท�างาน 

เชิงรุกของเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์จากปัญหาที่แท้จริง 

ของเกิดไฟป่าในพื้นที่จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง 

การเกษตรจากการท�าไร่ข้าวโพดที่มีกว่า 110,000 ไร่  

และการเผาในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ในการเข้าป่า  

ล่าสัตว์ และบุกรุกป่าเพิ่มเติม แนวทางด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ เช่น ใช้ข้อเท็จจริงของข้อมูลการใช้พื้นที่

บริหารจัดการ เดิม-ภาครัฐมีชุดข้อมูลเดียวในการ 

จัดแบ่งพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม เช่น ใช้ข้อมูลพื้นที ่

ที่มีเอกสารสิทธิทางราชการ เดิมมี 23,815 ไร่ หรือ

เพยีงร้อยละ 1.40 ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิ ในข้อมลูชดุใหม่ 

มีพื้นที่การใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ

อยู่ถึง 437,712 ไร่ หรือร้อยละ 25.6

4) ใช้ข ้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและเฝ้าระวัง 

(Monitor) จุดเสี่ยง จากข้อมูลฮอตสปอตย้อนหลัง  

4 ปี ท�าให้เห็นชุดข้อมูลในจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวัง  

มี 52 หมู ่บ ้านที่มีป ัญหาไฟป่าเกิดขึ้นทุกป ี มี  

40 หมู่บ้านที่มีปัญหาไฟป่า แต่ไม่เกิดขึ้นทุกปี และมี 

12 หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาไฟป่าเลย จากข้อมูลวิจัย 

พบว่า ในการท�าข้าวโพดประมาณ 110,000 ไร่ จะมี

เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 96,000 ตัน การลด

เศษวัสดุเหลือใช้ เท่ากับเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิง

ในผนืไร่ จงึมมีาตรการจดัการเศษวสัดจุากไร่ข้าวโพด 

ส่งเสริมการไถกลบตอซัง ท�าปุ๋ยหมักในพื้นที่ราบ  

จัดระเบียบพื้นที่เชิงเขา และการรณรงค์ให้ท�าอาหาร

โค กระบือ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ การตั้งโรงงานเชื้อเพลิง

อดัแท่ง อดัฟ่อนจ�าหน่ายให้กลุม่พลงังานชวีมวล ฯลฯ
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5) มีมาตรการรับมือในแบบการบัญชาการ ณ จุดที่เกิดเหตุ Area Based Approach & Incident Command  

System : ICS จังหวัดได้ก�าหนดให้นายอ�าเภอเป็นผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานในพื้นที่ช่วงเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควัน สามารถ 

สั่งก�าลังพลในพื้นท่ีและประสานงานก�าลังพลนอกพื้นที่ บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถลาดตระเวนและดับไฟป่า 

ได้เร็วที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ในพื้นที่ใช้ประโยชน์ มีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ในส่วนป่าธรรมชาติให้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานฯ และหน่วยงานของกรมป่าไม้

6) สร้างสัญญาประชารัฐแม่แจ่ม นายอ�าเภอแม่แจ่มน�าเสนอต่อคณะประชารัฐแม่แจ่ม ถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา 

อย่างยั่งยืน ท้ังปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาเขาหัวโล้น จนขณะน้ี ประชารัฐแม่แจ่มได้ร่าง “สัญญาประชารัฐแม่แจ่ม”  

เพื่อการพัฒนาอ�าเภอแม่แจ่มอย่างยั่งยืน ระบุว่า “ชาวแม่แจ่มสัญญาว่าไฟป่าจะหมดไปจากแม่แจ่มภายใน 2 - 3 ปี สัญญา 

ว่าจะหยุดการบุกรุกในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวภายใน 5 ปี และสัญญาว่าจะลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นน�้าภายใน 5 ปี  

เช่นเดียวกัน”

7) เสนอให้รัฐคืนความเป็นธรรม ให้สิทธิในแผ่นดินเกิดแก่คนแม่แจ่ม ที่เกิดและอาศัยในพื้นที่ ให้เสร็จภายใน 5 ปี  

โดยปรับปรุงจากมติรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เน้นตามหลักสิทธิในแผ่นดินเกิด ตามหลักข้อเท็จจริงแห่งชีวิตคนต้นน�า้  

ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 213,462 ไร่ หรือร้อยละ 12.5 ขณะที่อีก 170,000 ไร่ ไม่ขอสิทธิ แต่จะขอผ่อนผัน เพื่อให้รัฐพิจารณา 

การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวทางพระราชด�าริ สร้างป่าสร้างรายได้
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) 

ระบุว่า พื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม ส่วนใหญ่อยู ่ใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม (ตามกฎกระทรวง 

ฉบับ 712 พ.ศ. 2517) และพื้นที่ชั้นคุณภาพ 

ลุ่มน�้าชั้น 1 เอ (ตามมติ ครม. พ.ศ. 2528)  

คิดเป็นร้อยละ 81 และร้อยละ 58.66 ของพื้นที่

ทั้งหมด 

ในการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แม่แจ่ม (ตามกฎกระทรวง ฉบับ 712 พ.ศ. 2517) 

และพืน้ทีช่ัน้คณุภาพลุม่น�า้ชัน้ 1 เอ (ตามมต ิครม. 

พ.ศ. 2528) รัฐไม่ได้กันชุมชนและที่ท�ากิน 

ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม และพื้นที่

ชั้นคุณภาพลุ ่มน�้าก ่อนประกาศแต่อย ่างใด  

ส่งผลท�าให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู ่กันมา

ยาวนาน กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายทันที เป็น

ปัญหา “ป่ารุกคน” ที่ตราบจนทุกวันนี้ รัฐบาล 

ก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ  

มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ  ที่

เกีย่วข้องกบัทรพัยากรดนิ น�า้ ป่า ให้ถูกต้อง ตรง

ตามความเป็นจริง 

•	 อ.แม่แจ่ม	 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 เป็นฐาน 

พืน้ทีต้่นน�า้ทีก่�าเนดิน�า้แม่แจ่ม	ล�าน�า้สาขาส�าคญัของ

แม่น�้าปิง	มีพื้นที่	1.7	ล้านไร่	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

ถึงร้อยละ	 70	 อีกร้อยละ	 20	 เป็นที่ราบเชิงเขา	 

ส่วนพื้นที่ราบมีแค่ร้อยละ	10	

•	 ในจ�านวนพื้นที่ทั้งหมดแบ่งเป็น	 ป่าสงวนแห่งชาติ	

1,351,110	 ไร่	 หรือร้อยละ	 79.60	 เป็นป่าอนุรักษ์	

317,773	ไร่	หรือร้อยละ	19	มีพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

เพียง	23,815	ไร่	หรือร้อยละ	1.40	

•	 จ�านวนประชากรมี	 17,908	ครัวเรือน,	 59,203	คน	

ปัจจบุนั	มพีืน้ทีท่ีถ่กูใช้ประโยชน์มากถงึร้อยละ	25.60	

ของพื้นที่ทั้งหมด	หรือจ�านวน	437,712	ไร่

ความส�าเร็จของ “แม่แจ่มโมเดล” ในปัญหาหมอกควัน

ในวันนี้ เป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งที่ยังต้องใช้เวลาและ 

การเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะโจทย์ที่ยากที่สุดอย่างเรื่องสิทธิ

ที่ดินท�ากิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกอย่างยั่งยืนในการ

แก้ปัญหาที่แท้จริงในอนาคต
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“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชาตม่ัินคง 
ประชาชนมีความสุข 

พฒันาคนในทกุมิตแิละในทกุช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดบัศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง
ยกระดบัศักยภาพในหลากหลายมิติ

ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

ภาครัฐของประชาชน
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านพัฒนาและเสริมสรา้งทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุก
มิติ

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 4

ทิศทำงสิ่งแวดล้อมไทย	ในยุทธศำสตร์ชำติ
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นทศิทางนโยบายการพฒันาประเทศ 

ด้านต่างๆ ในระยะยาว รวมทัง้ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย 

กรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความ

มั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสงัคม (5) ด้านการสร้างความเตบิโตบนคณุภาพชวีติและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย	ปี	2580

“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนำแล้ว	
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและ

เปลี่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ และมีความมั่นคง 

ในทุกมิติ  ทั้ งมิติ เศรษฐกิจ สั งคม  

สิ่งแวดล้อม และการเมือง

• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน 

และรายได้มั่นคง มีที่อยู่อาศัย และความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

• มคีวามมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน�า้

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง ความเหลื่อมล�้าของการพัฒนา

ลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จาก

การพัฒนาอย่างเท่าเทียม

• เศรษฐกจิมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงู 

สร้างเศรษฐกจิและสงัคมแห่งอนาคต และ

เป็นจดุส�าคัญของการเชือ่มโยงในภมูภิาค

ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 

การลงทุน

• มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง

การพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์  

ทนุทางปัญญา ทุนทางการเงนิ และทุนอ่ืนๆ

• การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ 

ด้านรายได้ และคุณภาพชวีติของประชาชน 

อย ่างต ่อเนื่อง โดยไม ่ใช ้ทรัพยากร 

ธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 

สิ่งแวดล้อม

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ของประชาคมโลก

• คนมีความรับผิดชอบต ่อสังคม มุ ่ ง

ประโยชน ์ส ่วนรวมอย ่างยั่ งยืน ทุก 

ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานที ่5 คอื การสร้างความเตบิโต 

บนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนด 

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ เพื่อน�าไปสู ่

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ 

ความเป ็นหุ ้นส ่วนความร ่วมมือระหว ่างกันอย ่าง 

บูรณาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติก�าหนดหลักการส�าคัญไว้ว ่า  

จะต้องเป็นการด�าเนินการบนพื้นฐานของการเติบโต 

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ 

คุณภาพชีวิต และให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 

ครบทัง้ 3 ด้าน อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืเพือ่คนรุน่ต่อไป 

อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังได้เน้นย�้าหลักการการ 

ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  

และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องได้เข้ามามส่ีวนร่วมในแบบ 

ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จึงอาจกล่าวได้ว่า ทิศทาง หลักการ และแนวทาง 

ของยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ได้ประกาศออกมาน้ี ล้วนเป็นไปในทาง 

ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ได้ 

ด�าเนินมาก่อนหน้าเป็นส่วนใหญ่ 

รวมทั้งกรณีศึกษาโมเดลการจัดการปัญหาที ่

ประสบความส�าเร็จทั้ง 3 กรณีข้างต้น ก็เป็นหลักฐาน 

เชิงประจักษ ์ที่ ยืนยันว ่า ทุกฝ ่ายเห็นคุณค ่าของ 

กระบวนการจัดการร่วมกัน (Co-Management) หรือ

การจดัการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Democracy) 

ดังนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาก�าหนดทิศทาง

และแนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาชน

ในด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงึมปีระเดน็

ที่เป็นสาระส�าคัญจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ควร

หยิบยกมาตั้งไว้เป็นกรอบอ้างอิงพอสังเขป ดังต่อไปนี้

ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ

ประเทศให้มคีวามมัน่คง ปลอดภยัและ

มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และ

ทุกมิติ

คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 

มีทักษะที่จ�าเป็นในทศวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษา

อังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

ค�านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล ้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ผ่านมาตรการ

ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

เน้นการยกระดบัศักยภาพในหลากหลายมติิ

ควบคูก่บัการขยายโอกาสของประเทศในเวที

โลก

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการ

พัฒนาประเทศในทุกระดับ

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต	
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำร
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ชำติ	
20	ปี

1 4

52

3
6

กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป ็นมิตร	
ต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายที่ 4 

ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนร่วม

และธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ 2 

ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศในทุกมิติ

4	เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ	“ด้ำนที่	5”
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญไว้ 4 ประการ ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 1 

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ด้ำนที่	5	

ปรับกระบวนทัศน์ 
กระบวนทัศน ์  แนวคิด และ
พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และ
ศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุก
ภาคส่วนพฒันาดขีึน้ การกระจาย 
อ� านาจไปสู ่ ท ้ อ งถิ่ น  ระบบ 
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
เกิดขึ้น โครงการส�าคัญที่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงในการก�าหนด
อนาคตประเทศ

เป้าหมายชัดเจน มั่นคง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย 
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จาก
กรณีปกติ มูลค่าเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพเพิ่มขึ้น ระบบการจัดการ
เชงิคณุภาพของภาคการท่องเทีย่ว 
ร ะ บ บ จั ด ก า ร น�้ า เชิ ง ลุ ่ ม น�้ า  
ความมั่นคงน�้าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้
ได้ร้อยละ 80 

พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
มี พื้ นที่ สี เขี ย วที่ เ ป ็ นมิ ต รกั บ 
สิง่แวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
ข อ ง พื้ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด ้ แ ก ่  
ป่าธรรมชาติร้อยละ 35 พื้นที่ 
สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ 15  
และพื้ นที่ สาธารณะเพื่ อการ 
พักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 5

ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
พื้นที่เขาหัวโล้น หาดท่องเที่ยว 
และแนวปะการัง แม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติ ได้รับการ
ฟื้นฟูดูแลรักษา น�้าเสียได้รับการ
บ�าบัด และขยะมูลฝอยได้รับการ
ก�าจัดอย่างถูกสุขอนามัย ปริมาณ
ฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ

ด้ำนที่	5

1 2 3 4

เป้าหมายที่ 3 

ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนที่	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีหมายความว่า ภาคีการพัฒนาทั้งหลายสามารถ

อ้างอิงแนวทาง หลักการ และเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้เหล่านี้ได้ ดังนั้น การขับเคลื่อนใดๆ ของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 

ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เหล่านี้ ย่อมมีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ได้แก่

ประเด็นที่ 1 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต

และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ประเด็นที่ 2 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

มุ่งเน้นการให้ความส�าคัญกับการสร้างการเติบโต

ของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลาย

ควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อ�านาจและสิทธิประโยชน์

ของประเทศที่พึงมีพึงได้

ประเด็นที่ 3 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร

ต่อสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคม

คาร์บอนต�่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ทั้งระบบและการสร้างขีดความสามารถของประชาชน

ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย 

จากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุน 

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อ 

สภาพภูมิอากาศ
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ประเด็นที่ 5 

พัฒนาความมั่นคงน�้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน�้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล 

ในเรื่องการจัดการและการใช้น�้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน�้าทั้งระบบ  

พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้ 

พลังงานสะอาดที่ค�านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ 

และการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคง 

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย  

และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

ประเด็นที่ 4 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีข้อก�าหนด รูปแบบและกฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

โดยให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่  

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสม 

ทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน  

ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ  

สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยาน ธรณีวิทยา  

แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 

และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 6 

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ 

มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย  

พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ 

พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง  

พัฒนาและด�าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ 
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ข้อเสนอกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติภำค
ประชำชน	

เมื่อได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มทางด้าน

ทิศทางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ประกอบเข้ากับกระแสความตื่นตัวของสังคมไทย 

และกระแสการปรับตัวของฝ่ายรัฐ ที่เริ่มยอมรับ 

กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการ

จดัการปัญหาของประชาชนและประเทศชาตไิปด้วยกนั 

ผู ้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางส�าหรับการ 

ขบัเคลือ่นงานฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ขององค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ  

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน” ดังนี้
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1) มุง่ขยายพืน้ทีร่ปูธรรมการจดัการดนิ น�า้ ป่า ด้วยพลงัชุมชนเข้มแข็ง

กรณศีกึษาทัง้ 3 โมเดลทีก่ล่าวถงึข้างต้น (นาแห้ว น�า้พาน และแม่แจ่ม) 

เป็นเพียงตัวอย่างความส�าเร็จส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาอีกมากมายที่นับเป็น

ฐานทุนส�าคัญในการต่อยอดขยายผล

หัวใจของความส�าเร็จร่วมกันในทั้ง 3 กรณี รวมทั้งกรณีศึกษาอื่นๆ  

คือ การที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหา ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเอง 

โดยมีภาครัฐเข้ามาหนุนเสริม หรือเป็นการจัดการปัญหาแบบร่วมกันท�างาน 

ระหว่างภาครัฐกับชุมชนท้องถิ่น โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่มองปัญหา 

แบบขาว-ด�า จัดการปัญหาด้วยวิถีเดินสายกลาง และมีการเรียนรู้-ปรับตัว

เข้าหากัน
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สถาบันลูกโลกสีเขียว โดยคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว  

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน 

นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ ได้ส�ารวจค้นหาผลงาน

ของชมุชนคนรกัป่าทัว่ประเทศ มเีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุเป็นก�าลงัใจยกย่อง

และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคล  

กลุ่มคน และเยาวชน ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง

นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542  

เป็นต้นมา สถาบันลูกโลกสีเขียวได้จัดให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน  

งานเขียน สื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ดนิ น�า้ ป่า ทีเ่ด่นชดัและเป็นทีป่ระจกัษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

ทั่วไป 

ปัจจบุนั มผีูร้บัรางวลัและขยายผลการเรยีนรูไ้ปแล้วทัง้สิน้ 685 รางวลั 

ทุกผลงานล้วนมีบทบาทส�าคัญในการร่วมอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ป่าเป็นจ�านวน

มากถึง 1,871,164 ไร่

และในจ�านวนนี้เป็นผลงานประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่ง

ความยั่งยืน” จ�านวน 54 พื้นที่ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นในปี 2548 เพื่อเป็น

อนุสรณ์และระลึกถึงการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลก 

สีเขียวมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 

เข้มแข็ง และมีนวัตกรรมในการด�าเนินงานเป็นความรู้ใหม่ที่เหมาะกับ 

กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
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ชมุชนทีเ่ป็นเจ้าของรางวลัสปิปนนท์ฯ ในแต่ละพืน้ที ่ได้รับ 

การพิสูจน์แล้วว่า สามารถดูแลรักษาทรัพยากร ดิน น�้า ป่า  

ของตนได้อย่างมัน่คง ระบบนเิวศของป่ามคีวามอุดมสมบรูณ์ขึน้  

พืน้ทีป่่าขยายเพิม่และสามารถขยายเครอืข่ายชมุชนออกไปอย่าง

ต่อเนื่อง ชุมชนมีพลังเข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการปัญหา

ด้วยตวัเอง ความร่วมมอืระหว่างชมุชนท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม

และเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ที ่เป็นไปในลกัษณะทีเ่รยีกว่า “จัดการร่วม” 

(Co-Management) เป็นอย่างดี สามารถเป็นโมเดล หรือ

ต้นแบบท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้ ที่ส�าคัญ ป่าชุมชนแต่ละแห่ง 

ล้วนมีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะของตน 

นอกจากชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัล 

สิปปนนท์ฯ แล้ว ยังมีป่าชุมชนอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากการ 

ส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กร

เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม 

ข้อมูลป่าชุมชนของกรมป่าไม้ระบวุ่า มชีมุชนทีข่ึน้ทะเบยีน

จัดตั้งและด�าเนินการป่าชุมชนทั่วประเทศ 8,804 ชุมชน   

จ�านวน 9,458 โครงการ และมีพื้นที่อนุรักษ์รวม 4,893,134 ไร่

แนวทางการขยายพื้นท่ีรูปธรรมการจัดการดิน น�้า ป่า  

ด้วยพลังชุมชนเข้มแข็งที่กล่าวในที่นี้ จึงควรเริ่มจากการถักทอ 

เครือข่ายพื้นที่ต ้นแบบ และเช่ือมโยงกับพื้นที่ป ่าชุมชนที่ 

หลากหลายเหล่านี้ ให้เข้ามาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต่อยอดองค์ความรู ้และสานพลงัขบัเคลือ่นขบวนการอนรุกัษ์ดนิ  

น�้า ป่าให้ขยายตัวออกไปอย่างเต็มก�าลังและต่อเนื่องภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2) ขยายกรอบประเดน็ให้กว้าง เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

ชาติภาคประชาชน

ข่ายงานชมุชนลกูโลกสเีขยีว เป็น “เครอืข่ายปฏบิตักิาร” 

ของชุมชนคนรักป ่า ที่ เกิดจากการถักทอความสัมพันธ ์ 

และท�างานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยมี

กระบวนการสรรหาและพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว เป็น 

กิจกรรมแกนกลาง เสริมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

พัฒนาศักยภาพและสังเคราะห์องค์ความรู้เผยแพร่สู่สังคม

ในกระแสการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ถ้าหาก

ต้องการที่จะเสริมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนให้มีพลัง  

และใช้ประโยชน์จากทิศทางนโยบายของประเทศในห้วง

สถานการณ์แนวโน้มปัจจุบนั ควรขยายกรอบท�างานให้กว้าง 

กล่าวคือ

เครือข่ำยปฏิบัติกำร
 จากการสังเคราะห์ผลงาน “ชุมชน-รางวัลลูกโลกสีเขียว” ตลอด 
20 ปีของการด�าเนนิงาน พบว่าเครอืข่ายลกูโลกสเีขยีว มส่ีวนส�าคญั
ในการสร้างป่า ฟ้ืนป่า และดแูลรกัษาป่า ท้ังป่าบก ป่าชายเลน พืน้ท่ี
ชุม่น�า้ ในทกุภาคของประเทศ โดยมพีืน้ทีป่่าทีด่แูลร่วมกบัรฐั ทัง้กรม
ป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และกรมทรพัยากร
ชายฝ่ังทะเล และส่วนทีเ่ป็นป่าชมุชน (รวมเนือ้ทีป่ระเภทป่าทกุชนดิ 
ไม่รวมทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีก่ารเกษตร) ทัง้ทีม่กีารขึน้ทะเบยีนกบัรฐั 
และดูแลโดยชุมชนเอง ภายใต้กติกาท่ีเห็นชอบร่วมกัน ประมาณ
พื้นที่ 1,890,783 ไร่ ในจ�านวนนี้เป็นป่าชุมชน 242,424 ไร่ โดยมี
สัดส่วน ดังนี้

ภาคกลาง-ตะวันออก : รวมเนื้อที่อนุรักษ์
ที่ดูแลร่วมกับภาครัฐ 11,806 ไร่  

ในจ�านวนนี้เป็นป่าชุมชน 38,568 ไร่  
(20 ผลงาน)

ภาคใต้ : รวมเนื้อที่อนุรักษ์ที่ดูแลร่วมกับ
ภาครัฐ 249,565 ไร่ ในจ�านวนนี้เป็นป่า

ชุมชน 29,117 ไร่  
(33 ผลงาน)

ภาคกลาง-ตะวันตก : รวมเนื้อที่อนุรักษ์ที่
ดูแลร่วมกับภาครัฐ 92,048 ไร่ ในจ�านวนนี้

เป็นป่าชุมชน 43,500 ไร่  
(20 ผลงาน)

ภาคอีสาน : รวมเนื้อที่อนุรักษ์ที่ดูแลร่วม
กับภาครัฐ 123,550 ไร่ ในจ�านวนนี้เป็นป่า

ชุมชน 65,022 ไร่  
(35 ผลงาน)

ภาคเหนือ : รวมเนื้อที่อนุรักษ์ที่ดูแลร่วม
กับภาครัฐ 1,413,814 ไร่ ในจ�านวนนี้เป็น

ป่าชุมชน 66,217 ไร่  
(32 ผลงาน)
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เครือข่ายลูกโลกสีเขียวควรยึดเป้าหมายและกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติเป็น 

กรอบแนวทางการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรขยายกรอบประเด็นการท�างานและ 

การเคลื่อนไหวสังคมให้ครอบคลุม จากเรื่องทรัพยากรดิน น�้า ป่า (Green Issue) สู่เร่ือง 

สิ่งแวดล้อมในเมือง (Brown Issue) และเรื่องคุณภาพชีวิต (Blue Issue) โดยเชื่อมโยงและ 

หนุนเสริมไปด้วยกัน

ควรจดัขบวนและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของข่ายงานชมุชนลกูโลกสเีขยีว ให้เป็นฐาน

รองรบัและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตภิาคประชาชน ครอบคลมุทกุกรอบประเด็นและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 

สีเขียว ประเด็นท่ี 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ

ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน�้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ควรใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม สร้างเจตนารมณ์และเป้าหมายใหญ่ในการ 

ขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงทิศทาง ส่วนการด�าเนินการนั้น ควรแบ่ง 

ภารกิจการขับเคล่ือนอย่างอิสระ ตามกรอบประเด็นที่ภาคีมีความถนัด และด้วยสไตล์ของ 

แต่ละเครอืข่ายไป
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3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย องค์ความรู้

และสถานการณ์ปัญหาด้วยระบบดิจิทัล

ในยุคข้อมูลข่าวสาร การมีข้อมูลขนาดใหญ่ 

ในเรือ่งต่างๆ ถอืเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการวางแผน

พัฒนา การด�าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งรัฐบาลยุคปัจจุบันก็มีนโยบายอย่าง 

ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 มีการตั้ง 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมขึน้มาเป็นกลไก 

รองรบักระทรวงต่างๆ ให้ความส�าคญัต่อเรือ่ง BIG Data 

ข่ายงานชุมชนลูกโลกสีเขียว นับเป็นเครือข่าย

ภาคประชาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีฐานสมาชิก 

ที่กว้างขวางมากที่สุดเครือข่ายหนึ่ง มีทั้งสมาชิกที่เป็น

ประเภทปัจเจก กลุ่ม องค์กร ชุมชน และเครือข่าย

ย่อยๆ ที่หลากหลาย สถาบันลูกโลกสีเขียวในฐานะ

ศูนย์ประสานงานกลาง ควรมีการพัฒนาจัดท�าระบบ

ฐานข้อมูลกลุ่มสมาชิกทั้งหมดทุกประเภท ให้เข้าสู่

ระบบดิจิทัลและจัดท�าแผนที่ภูมิศาสตร์ด้วยระบบ GIS 

เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การวางแผน

และติดตามประเมินผล รวมทั้งการน�าเสนอเพื่อ 

ขยายผล ต่อยอด



พลังเปลี่ยนโลก80

ในการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ์ชาติภาค

ประชาชนในด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ 

ส่ิงแวดล้อม นอกจากฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย 

ข้อมูลองค์ความรู ้กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็งด้าน 

ดิน น�้า ป่า สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ที่มีอยู่ 

ทั่วประเทศ ท้ังในส่วนที่เป็นเครือข่ายและส่วนที ่

เป็นภาคีพันธมิตรข้างเคียงแล้ว ยังต้องการระบบ 

BIG Data ท่ีเกีย่วข้องกบัสถานการณ์สิง่แวดล้อมโลก

แบบทันเหตุการณ์ และองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

ที่จ�าเป็นต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น การท�างานเชื่อมโยง

กับพันธมิตรที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งส�าคัญ
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4) เสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานราก ด้วยกระบวนการท่องเทีย่ว 

โดยชุมชน 

เศรษฐกิจฐานราก เป็นเศรษฐกิจของประชาชนที่เป็น 

คนส่วนใหญ่ของสังคม เป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท�ามา

หากินและการท�ามาค้าขายแบบพอดีพอเพียง เป็นเศรษฐกิจ 

ที่มักอิงอยู่กับฐานทุนทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมวิถีชีวิต ดังน้ัน ถ้ามุ่งหวังที่จะให้เครือข่ายชุมชน 

เข้มแขง็ สามารถดแูลรกัษาฐานทรพัยากร ดนิ น�า้ ป่า ได้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ัน ก็ควรที่จะมี

การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจัง 

ซึง่รปูแบบการท่องเทีย่วโดยชมุชนน่าจะเป็นแนวทางท่ีสอดคล้อง

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) 

เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ 

โดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิ

ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

สถำบันกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน	 สรุปหลักการส�าคัญ	 10	 ประการของการท่องเท่ียวโดย 

ชุมชน	ประกอบด้วย(1)	ชุมชนเป็นเจ้าของ	 (2)	ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

และตดัสนิใจ	(3)	ส่งเสรมิความภาคภมูใิจในตนเอง	(4)	ยกระดบัคณุภาพชวีติ	(5)	มคีวามยัง่ยนื

ด้านส่ิงแวดล้อม	 (6)	 คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 (7)	 ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง 

คนต่างวัฒนธรรม	 (8)	 เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 (9)	 เกิด 

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่คนท้องถิน่	(10)	มกีารกระจายรายได้สูส่าธารณประโยชน์ของชมุชน	
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5) สร้างพนัธมติรการขบัเคลือ่นตามแนวทาง

ประชารัฐ

ในการต ่ อสู ้ แ ละสงครามทุ กยุ คสมั ย  

การวเิคราะห์แยกมติรแยกศตัรไูด้ชดัเจนเป็นปัจจัย

เบื้องต้น การสร้างพันธมิตร ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง

และการผนึกก�าลังที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยของชัยชนะ 

การด�าเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการ

ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรง องค์กร 

ทีต้่องการประสบความส�าเรจ็จึงต้องมองหากลยทุธ์

ที่เหมาะสม ทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด�าเนนิงานและการลดต้นทนุ กลยทุธ์พนัธมติรทาง

ธรุกิจจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคัญ เพราะสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการร่วมมือกัน

ของคู่พันธมิตร

แม้ในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม การสร้าง

พันธมิตรก็เป ็นปัจจัยของความส�าเร็จเช ่นกัน  

ดงัจะเหน็ได้จากการก�าหนดเป้าหมายการพฒันาที่

ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ  

(Sustainable Development Goals-SDGs) 

เป้าหมายตวัที ่17 นัน้คอื การสร้างพนัธมติร 

เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย (Par tnersh ips for  

the Goals) น่ันหมายความว่า การขับเคลื่อน 

ไปสูเ่ป้าหมายล้วนเป็นงานทีย่ากและต้องใช้เวลา

เดินทางที่ยาวนาน จึงต้องมีพันธมิตรร่วมทาง 

ที่ถูกฝาถูกตัว สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน 

และกันไปตลอดเส้นทาง

การสร้างพนัธมติรไม่ใช่งานเชงิพธีิการหรือ

รปูแบบทีท่�าให้ดูดี แต่ควรเป็นงานเชงิยทุธศาสตร์

ของเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่ต้องการการลงทุน

ลงแรง ทั้งร่างกาย สติปัญญา งบประมาณ และ

การบริหารจัดการที่เหมาะสม ซ่ึงแนวทางการ

จัดการปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชน ชุมชน 

กับทางราชการ จากบทเรียนและประสบการณ์  

“จัดการร่วม” (Co-Management) ของการ 

ท�าป่าชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว หรือแนวทาง 

การสานพลังแบบประชารัฐ (Collaboration)  

นับเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องดังกล่าว
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6) จัดให้มี “สมัชชาสิ่งแวดล้อมไทย” เป็นประจ�าทุกปี

เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ

ยทุธศาสตร์ชาต ิควรจดัให้มเีวทวีชิาการประจ�าปี หรอืเวทขีบัเคลือ่นสงัคมขนาดใหญ่ เป็นพืน้ทีก่ลาง

ให้องค์กรภาคีต่างๆ จากทุกภาคส่วน ทุกสาขาความเชี่ยวชาญ ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

จดุประกายความคิดใหม่ๆ รวมท้ังเป็นเวทเีพือ่ให้มกีารรายงานความก้าวหน้า ส�ารวจปัญหา อปุสรรค 

สรุปบทเรียน ติดตามสถานการณ์ การคาดแนวโน้ม และรวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปด้วย

จากประสบการณ์ของส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีบ่กุเบกิ

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ น่าจะเป็นกรณี

ศึกษาได้เป็นอย่างดี ในเรื่องรูปแบบและเทคนิคกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบาย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีลักษณะของการสานพลังตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ได้แก่ 

พลังความรู้ พลังสังคม และพลังทางนโยบาย ให้เข้ามาร่วมกระบวนการในทุกขั้นตอน 

เวทสีมชัชาสขุภาพแห่งชาตจิะให้ความส�าคญัต่อการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและออกแบบ

ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาร่วมกัน 

เน้นการใช้ความรู ้ ข้อเทจ็จรงิทีม่หีลกัฐานอ้างองิ เพือ่หลกีเลีย่งการใช้อารมณ์ความรู้สกึ หรือความคดิ 

เหน็ทีเ่ลือ่นลอย ยดึหลกัการในการเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง และหลกัการใช้ฉนัทามตเิป็นข้อยตุิ 

แทนการโหวตเอาชนะกันด้วยเสียงข้างมาก

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะมีการน�าเอารูปแบบของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปรับ

ประยุกต์ ก็ควรมีการศึกษาบทเรียนรู้ของ สช. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอย่างจริงจังเสียก่อน 

แล้วจึงร่วมกันออกแบบวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ “เวทีสมัชชาสิ่งแวดล้อมไทย” เป็นเครื่องมือ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีพลังต่อไป
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พลังสร้ำงป่ำ	-	สร้ำงชีวิต
กรมป่าไม้ระบุการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30  

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561) มโีครงการป่าชุมชนครอบคลมุ 12,954 หมูบ้่าน รวมมเีน้ือที ่6,497,280 ไร่  

ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อุทยานแห่งชาติ  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าสาธารณประโยชน์

ภำค จ�ำนวนหมู่บ้ำน
รวมเนื้อที่

ไร่ งำน ตร.วำ

ภาคเหนือ 4,609 4,142,794 0 40

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,189 1,548,392 2 51

ภาคกลาง 1,283 583,191 0 87

ภาคใต้ 873 222,902 1 51

รวมทั้งประเทศ 12,954 6,497,280 1 29

ที่มา : ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

พรวิไล	คำรร์
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ในตารางด้านล่าง คือพื้นที่ป่าที่ “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” ดูแลรักษา 

ทัง้ป่าบก บุง่ทาม พร ุป่าชายเลน โดยจ�าแนกพอสงัเขปให้เหน็ถงึเนือ้ทีท่ีช่มุชน

ร่วมดูแลกับหน่วยงานรัฐ (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช และกรมทรัพยากรชายฝั่งทะเล) และส่วนที่เป็นป่าชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ 

อยู่ในเขตดังกล่าวแล้ว

รำงวัลลูกโลกสีเขียว	(เฉพำะประเภทชุมชน)

ภำค1 จ�ำนวนผลงำน
(ป	ี2542	-	2561)

รวมเนื้อที่ดูแล
ร่วมกับภำครัฐ	(ไร่) พื้นที่ป่ำชุมชน2	(ไร่)

เหนือ 32 1,413,814 66,217

กลาง - ตะวันออก 20 11,806 38,568

กลาง - ตะวันตก 20 92,048 43,500

ตะวันออกเฉียงเหนือ 35 123,550 65,022

ใต้ 33 249,565 29,117

รวมทั้งประเทศ 140 1,890,783 242,424

ที่มา : สถาบันลูกโลกสีเขียว

อัตลักษณ์ป่าชุมชนใน	“เครือข่ำยลูกโลกสีเขียว”

ป่าชุมชนในประเทศไทย เกิดขึ้นแบบกระจายทั่วทุกภาค ด้วยรูปแบบ

การบรหิารจดัการทีแ่ตกต่าง หลากหลายไปตามสภาพภูมินิเวศ วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และสังคม แต่ละภาคมีอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ คือ

ป่าชุมชนภาคเหนือ สภาพพื้นท่ีในภาคเหนือเป็นที่สูง มีที่ราบเพียง 

ร้อยละ 14 การท�าป่าชุมชนจึงเน้นเรื่องการรักษาต้นน�้า เป็นแหล่งอาหาร  

และเนื่องจากภาคเหนือมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย จึงมีป่าวัฒนธรรมที่ 

ยึดโยงความเชื่อของคนในชุมชน และมีการจ�าแนกลักษณะการใช้ประโยชน์  

เช่น ป่าเก็บน�้า (ขุนน�้า) ป่าความเชื่อ ป่าใช้สอย

ป่าชุมชนภาคกลาง-ตะวันออก เป็นภาคที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย 

โดยแบ่งตามลกัษณะภมูปิระเทศพืน้ทีส่องแบบ ส่วนทีอ่ยูภ่าคกลางเป็นชมุชน

ไทยพื้นราบที่สืบสายทั้งลาวเวียง (ลาวครั่ง) มอญ จาม เขมร และคนไทย 

1 ในการท�างานของสถาบันลูกโลกสีเขียว แบ่งพื้นที่เป็น 5 ภาค ตามระบบลุ่มน�้า
2 พื้นที่ป่าชุมชน มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ และดูแลโดยชุมชนเองภายใต้กติกาท่ีเห็นชอบ

ร่วมกัน และรวมเนื้อที่ประเภทป่าทุกชนิด ไม่รวมที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร
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พื้นบ้าน มีป่าชุมชนกระจัดกระจายอยู่หลายจังหวัด ถ้าเป็น 

ป่าบกมีลักษณะเป็นหย่อมๆ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านอ่าวไทย มีทั้ง 

ชาวกะซองและซ�าเร เขมร มีทั้งป่าบกและป่าชายเลนที่มีการ 

ดูแล ส่วนใหญ่อยู ่ในจันทบุรีและตราด ส่วนระยองมีบ้าง 

แต่น้อยมากเนื่องจากกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
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ป่าชุมชนภาคกลาง-ตะวันตก ป่าทาง

ภาคกลาง-ตะวันตกเป็นป่าผืนใหญ่ยาวติดต่อ

มาจากภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ และผืนป่า

ส่วนมากก็เป็นที่อยู ่อาศัยของกะเหรี่ยงท้ัง 

ปกาเกอะญอและโป (หรอืโผล่ว) ซึง่มวีฒันธรรม

และวิถีชีวิตในการรักษาป่ามานาน ป่าชุมชน

ของชาวกะเหรี่ยงส่วนมากไม่ได้แบ่งตาม

หมู่บ้าน แต่ใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกันทั้งผืน 

เช่น ชาวโปในทุ่งใหญ่นเรศวร 

ป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพพื้นที่ภาคอีสานเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่

เป็นโคกและดอน ชุมชนมักจะรักษาป่าไว้ตาม

หัวไร่ปลายนา ส่วนป่าเก่าหรือป่าดั้งเดิมที่เป็น

ป่าโคก มักฟื้นตัวยากเพราะสภาพภูมิอากาศ

แห้งแล้ง หลายชมุชนจงึมแีนวคดิ “ยกป่ามาไว้

ที่บ้าน” หรือสร้างป่าครอบครัว เพื่อรบกวนป่า

ให้น้อยลง และมักมีพื้นที่สาธารณะเป็นท�าเล

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งป่าวัฒนธรรม (ดอนปู่ตา,  

ป่าช้า) นอกจากนั้นก็ยังมีป่าบุ่งป่าทามซึ่งอยู่ 

ริมแม่น�้า ทุกวันนี้มีชุมชนไม่มากนักที่ดูแล 

รักษาพื้นที่ชุ่มน�้าบุ่งทาม  

ป่าชุมชนภาคใต้ มีทั้งป่าชุมชนในเขตต้นน�้าบนยอดเขา  

ไปถึงป่าพรุชุมชน และป่าชายเลนชุมชน หลายพื้นที่รักษาป่า 

ในระบบภมูทิศัน์ คอืดแูลทัง้ป่าต้นน�า้บนเขา ลงมาถงึป่าชายเลน  

ป่าชายหาด และทะเลหน้าบ้าน ส่วนพื้นที่ที่เป็นป่าบก มักมี 

อัตลักษณ์ส�าคัญคือ สร้างป่าครอบครัวที่มีชื่อเรียกหลากหลาย

แต่รูปแบบเดียวกันคือวนเกษตร เช่น สวนสมรม สวนพ่อเฒ่า 

สวนดูซง รวมทั้งการ “ปลูกพืชร่วม” หรือปลูกพืชอาหารและ 

ไม้ใช้สอยร่วมกับยางพารา 

ที่มา : สมหญิง สุนทรวงษ์,  

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย
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เป้าหมายในทศวรรษหน้า

52.50% 

กรมป่าไม้ระบุว ่า ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป ่าไม้ทั้งหมด 

102,240,981.88 ไร่ หรือร้อยละ 31.60 ของพื้นที่ประเทศ (โครงการ

จดัท�าข้อมลูสภาพืน้ท่ีป่าไม้, ส�านักจัดการทีดิ่นป่าไม้ กรมป่าไม้, พ.ศ. 

2558 - 2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ก�าหนดให้ประเทศ 

ควรมพีืน้ทีป่่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย หรอืเท่ากบั  

129 ล้านไร่โดยประมาณ เป้าหมายคือ ต้องเพิ่มอีก 27 ล้านไร่

พื้นที่ป่าไม้ 102.24 ล้านไร่ หรือ 31.60% ของพื้นที่ประเทศ 

(517,645.92 ตร.กม. หรือ 323,528,699.65 ไร่)

(ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, 2561)

พื้นที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.6 ล้านไร่

หรือ 14.93% ของพื้นที่ในภาค

พื้นที่ป่าภาคใต้ 11 ล้านไร่

หรือ 24% ของพื้นที่ในภาค

พื้นที่ป่าภาคเหนือ 56.4 ล้านไร่

หรือ 52.50% ของพื้นที่ในภาค

24.00% 
52.50% 

32.98% 
22.32% 

14.93% 

พื้นที่ป่าภาคกลางและตะวันตก 13.9 ล้านไร่

หรือ 32.98% ของพื้นที่ในภาค

พื้นที่ป่าภาคตะวันออก 5.1 ล้านไร่

หรือ 22.32% ของพื้นที่ในภาค

ภาคเหนือ มีพื้นที่ 107.4 ล้านไร่

ภาคกลางและตะวันตก มีพื้นที่ 42.1 ล้านไร่

ภาคตะวันออก มีพื้นที่ 22.8 ล้านไร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 104.8 ล้านไร่

ภาคใต้ มีพื้นที่ 46.1 ล้านไร่
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ฤาผี
จะพ่าย?ใน โลก

    ที่ท้าทายยิ่งขึ ้น
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เมื่อพูดถึงค�ำว่ำ “พรมแดน” เรำมักเห็นภำพกำรแบ่ง 

ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ แต่ในกำรท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

พรมแดนมีควำมหมำยที่กว้ำงและลึกซึ้งกว่ำเขตแดนทำง

ภมูปิระเทศ ยิง่ปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมมคีวำมซบัซ้อนขึน้จำกโลก

ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขอบเขตพรมแดนยิ่งขยำย มิใช่แค่

ขอบเขตทำงกำยภำพ แต่เป็นพรมแดนด้ำนวัฒนธรรม รวมถึง

พรมแดนในใจของคนเรำด้วย 

แนวโน้มกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมยุคใหม่จึงเป็นกำร

ท�ำงำนแบบ “ข้ำมพรมแดน” (Transboundary) ในมิติของกำร

ข้ำมพรมแดนสองประกำรคือ กำรข้ำมพรมแดนกำรปกครอง 

(Administrative Boundaries) หมำยถึงกำรท�ำงำนที่ไม่ได้อยู่ 

แค่ในชุมชน ต�ำบล จังหวัด หรือแม้แต่ในประเทศ กับกำรข้ำม

พรมแดนที่เป็นวินัยหรือกฎเกณฑ์ (Discipline) ที่เรำก�ำหนดขึ้น

ฟ ังดูน ่ำจะงง ถ ้ำพรมแดนเป ็นเรื่องควำมถูกต ้อง  

กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยก็เป็นเร่ืองที่ดี แล้วเรำจะพำกัน 

ข้ำมพรมแดนเหล่ำนี้ไปเพื่ออะไร 

1 ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษำอำวุโสองค์กรระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ (IUCN) ประจ�ำประเทศไทย และกรรมกำร 
คัดเลือก “รำงวัลลูกโลกสีเขียว”

ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ 1

งานอนุรักษ์
“ข้ามพรมแดน”
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ทุกสิ่งล้วนเป็นเหรียญสองด้าน

ผลกระทบจำกกำรข้ำมพรมแดนในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เรำ 

คุน้ มักเก่ียวข้องกบัเรือ่งน�ำ้ มลพษิทำงอำกำศ ฝ่ำยหนึง่พยำยำม 

อย่ำงหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรพังทลำยของดิน แต่ไม่ได้ 

คิดว่ำกำรพังทลำยของดินต้องท�ำตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ ไม่ใช ่

ปลำยน�้ำอย่ำงเดียว 

ย ้อนหลังไปเมื่ อหลำยสิบป ีก ่อน ไม ่ค ่อยได ้ เห็น 

ปรำกฏกำรณ์กำรมีส่วนร่วมในด้ำนสิ่งแวดล้อม แต่วันนี้ทุกคน 

ได้รับผลกระทบด้วยตนเอง สังคมเริ่มเห็นว่ำถ้ำไม่สำมำรถ 

หยุดต้นเหตุภัยพิบัติ หมอกควัน น�้ำท่วม เรำเองก็เจ็บปวดด้วย  

แม้ไม่ได้อำศัยอยู ่ในจุดเกิดเหตุ ถ้ำสนใจแต่บ้ำนตัวเอง  

เมินเฉยเรื่องแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ไม่ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรรักษำพยำบำล สักวันหนึ่งควำมเดือดร้อนก็ย้อนกลับ 

มำหำจนได้ ในจังหวัดที่มีแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 

จ�ำนวนมำก เรำพบโรคระบำดที่แทบจะหมดไปแล้ว แต่เกิดขึ้น 

อีกเมื่อมีแรงงำนกลุ่มดังกล่ำวเข้ำมำจ�ำนวนมำกในระยะแรกๆ  

เช่น โรคเท้ำช้ำง นอกจำกนี้ก็ยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งหำก 

ไม่ร่วมมือกันท�ำงำน ก็เป็นกำรท�ำลำยภำพลักษณ์และควำม 

น่ำเชื่อถือของประเทศอย่ำงรุนแรง และมีผลเช่ือมโยงไปถึง 

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น กรณีแรงงำนประมง2 เป็นต้น  

หำกคิดแคบๆ จะไม่สำมำรถก้ำวข้ำมอุปสรรคเหล่ำนี้ไปได้  

ไม่ว่ำระดับชุมชนหรือระดับประเทศ ยกตัวอย่ำง เรำพยำยำม 

ป้องกันน�้ำท่วมไม่ให้เข้ำกรุงเทพฯ คือเอำตัวเองให้รอดก่อน  

แต่สุดท้ำยก็ไม่รอด 

ทุกวันนี้ระบบสื่อสำรที่ เข ้ำถึงอย่ำงสะดวก ช่วยให้ 

ก้ำวข้ำมพรมแดนได้ไม่ยำก ร่วมท�ำงำนเป็นหนึ่งเดียวกันได้  

โดยไม่ต้องเดินทำงมำรวมตัวกันเหมือนแต่ก่อน ปรำกฏกำรณ์ 

ในวันนี้บอกว่ำ สังคมเริ่มข้ำมพรมแดนในใจของตนเองแล้ว  

2 องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) จัดท�ำรำยงำนควำมยำว 134 หน้ำ และภำพยนตร์ควำมยำว 15 นำที เรื่อง “โซ่ที่ซ่อนไว้: กำรปฏิบัติมิชอบ 
ด้ำนสิทธิและแรงงำนบังคับในอุตสำหกรรมประมงไทย” (Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) เพื่อน�ำเสนอ 
ข้อมูลแก่รัฐสภำยุโรป (23 มกรำคม พ.ศ. 2561) กล่ำวถึงกรณีแรงงำนประมงข้ำมชำติจำกประเทศเพื่อนบ้ำนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตกเป็นเหยื่อ 
กำรค้ำมนุษย์ กำรใช้แรงงำนบังคับ และกำรปฏิบัติมิชอบด้ำนสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่เรือประมงของประเทศไทย ภำยหลังกำรเปิดโปง 
ของสื่อ กรณีกำรค้ำมนุษย์และกำรกระท�ำที่ทำรุณโหดร้ำยต่อแรงงำนในเรือประมงของไทยเมื่อปี 2557 และ 2558 เป็นผลให้ประเทศไทยอยู่ในภำวะเฝ้ำระวัง  
เตือนว่ำอำจถูกสั่งห้ำมส่งออกอำหำรทะเลไปสหภำพยุโรป เนื่องจำกปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) 
สหรัฐอเมริกำจัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่จับตำมองระดับ Tier 2 ในรำยงำนกำรค้ำมนุษย์ (TIP report) ฉบับล่ำสุด
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3 “ป่าแหว่ง” เป็นกรณีที่ภำคประชำชนเรียกร้องรัฐบำลให้รื้อบ้ำนพักและอำคำรท่ีพักในโครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักตุลำกำร ริมดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่  
เมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 โครงกำรดังกล่ำวก่อสร้ำงอำคำรชุด 9 แห่ง และบ้ำนพักตุลำกำร 45 หลัง โดยรุกล�้ำเข้ำไปในแนวเขตป่ำดั้งเดิม รอยต่อพื้นที่ 
รำชพัสดุกับอุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุย และเกิดกำรรวมตัวกันขององค์กรและภำคประชำชนในนำม “เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ”

4 คดี “เสือด�า” หมำยถึง คดีล ่ ำสัตว ์ป่ ำทุ่ ง ใหญ่นเรศวร จ.กำญจนบุรี ซึ่งมีนำยเปรมชัย กรรณสูต ประธำนบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ.อติำเลยีนไทย ดเิวล๊อปเมนต์ พร้อมพวกอกี 3 คนถกูจบักมุเมือ่วนัที ่5 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยพบซำกเสอืด�ำทีถ่กูยงิกลำงปำ่ กระบวนกำร
พิจำรณำคดีอยู่ในกำรจับตำของสังคม โดยมีกำรวิจำรณ์ถึงควำมล่ำช้ำของกำรสอบสวน และหลำยข้อหำที่นักธุรกิจก่อสร้ำงรำยใหญ่ของประเทศ 
ที่เป็นจ�ำเลย อำจไม่ถูกด�ำเนินคดี

ท�ำไมคนอยู่กรุงเทพฯ จึงสนใจเรื่อง “ป่ำแหว่ง” ที่เชียงใหม่3 

เพรำะสงัคมเกดิควำมตระหนกัว่ำธรรมชำตเิป็นของทกุคน และ

คิดว่ำต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมปกปักรักษำ ท�ำไมผู้คนจึงให้ควำม

สนใจกับคดีเสือด�ำ4 แม้ไม่ใช่คนที่อยู่ในกำญจนบุรี เรำพบว่ำ 

คนทีต่ดิตำมข่ำวและเป็นแรงส�ำคญัในกำรกระตุน้ให้สงัคมสนใจ  

ไม่ให้ข่ำวน้ีเงียบหำยเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นคน 

ในสังคมเมืองทั้งนั้น

กำรข้ำมพรมแดนจึงมีทั้งผลบวกและลบ ด้ำนลบเป็นสิ่งที่

คุ้นเคยที่สุด กำรข้ำมพรมแดนก่อให้เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบ  

กำรกดขีแ่รงงำน กำรค้ำมนุษย์ กำรท�ำลำยสิง่แวดล้อมซึง่มต้ัีงแต่ 

กำรลกัลอบตดัไม้ ทัง้พรมแดนระดับชุมชน กำรลกัลอบค้ำไม้และ 

สัตว์ป่ำ ไฟไหม้ป่ำจำกประเทศหน่ึง สร้ำงหมอกควันและ 

ฝุ่นละอองในค่ำระดับที่เกินมำตรฐำนไปอีกประเทศหนึ่ง ก็นับ 

เป็นกำรข้ำมพรมแดนทำงอำกำศซึ่งป้องกันยำก ภำวะโลกร้อน 

ที่หมีขั้วโลกไม่ได้เป็นตัวกำร แต่เป็นผู ้ รับผลกรรมรุนแรง 

ก็เป็นกำรข้ำมพรมแดนเช่นกัน
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ในทางบวก หากเราสามารถข้ามพรมแดนได้ ปัญหา 

หลายอย่างจะคลี่คลายลงได้ โดยท่ีจ�าเป็นต้องสร้างภาคีเพื่อ 

จับมือกัน (Transboundary partnership) เพราะไม่ใช่งานที่จะ 

ท�าส�าเรจ็ได้เพยีงฝ่ายเดยีว การข้ามพรมแดนในเชงิบวก จ�าเป็น 

ต้องก้าวข้ามสองสิ่งส�าคัญคือ พรมแดนทางธรรมชาติหรือ 

พรมแดนทางภูมิศาสตร์ และพรมแดนทางวัฒนธรรม

กรณีศึกษา: บ้านสามขา

บ้านสามขา เป็นชมุชนต้นแบบของการจดัการทรพัยากรน�า้  

โดยเฉพาะการท�างานฝายชะลอน�้าและดักตะกอน โดยมี 

จุดเริ่มต้นจากการใช้งานวิจัยมาสร้างแผนแม่บทเพื่อ 

แก้ปัญหาหนีส้นิในชุมชน เชือ่มโยงงานวจิยัมาสูก่ารฟ้ืนป่า

ต้นน�้า ความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการน�้า ท�าให้ 

บ้านสามขาตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็ก

บรเิวณท้ายอ่างเก็บน�า้บ้านสามขา เมือ่ปี 2553 โดยรวบรวม

ทุนจากในชุมชนและภาคีภายนอก เป็นโรงไฟฟ้าที่มี 

ก�าลังผลิต 22.5 กิโลวัตต์ และก้าวไปถึงการตั้งวิสาหกิจ

ชมุชนเครอืข่ายพลงังานสะอาดเพือ่สิง่แวดล้อมบ้านสามขา 

เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

โครงการนีส้ะดดุอยูก่บัที ่เพราะตดิขดัการขออนญุาตใช้

พื้นที่อ่างเก็บน�้า เนื่องจากข้อก�าหนดบอกว่าท�าอ่างเก็บน�้า

อย่างเดียว จึงไม่อาจ “ข้ามพรมแดน” ระเบียบของรัฐ  

ไปท�าเรื่องพลังงานได้

หากทกุฝ่ายสามารถจับมอืกนัข้ามพรมแดนเชงิบวกนีไ้ด้ 

บ้านสามขาจะมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้า 

เป็นเงิน 200,000 บาทต่อรอบการก�าลังผลิต ซึ่งเป็น 

แรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบวิน-วิน

บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง
4 ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551
และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ครั้งที่ 16  
ปี 2557 
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การข้ามพรมแดนทางธรรมชาติส่งผลต่อกำรรักษำระบบ

นิเวศ ซ่ึงต้องคิดแบบองค์รวม ไม่ใช่กำรท�ำงำนที่คิดแบบเป็น 

ส่วนๆ สนใจแต่เรือ่งน�ำ้แต่ไม่สนใจป่ำ สนใจเรือ่งดนิแต่ไม่ใส่ใจน�ำ้ 

กำรท�ำงำนแบบองค์รวมจงึเป็นกำรข้ำมพรมแดนด้ำนข้อระเบยีบ 

(Discipline) กล่ำวคือ ระเบียบก�ำหนดว่ำท�ำงำนเรื่องป่ำ  

แต่ในกำรท�ำงำนให้ได้ผลย่ังยืน ต้องท�ำทั้งเร่ืองดิน น�้ำ ป่ำ  

กำรข้ำมพรมแดนในข้อนี ้จ�ำเป็นต้องม ี“หุน้ส่วน” (Partnership)  

มำช่วยกันเพื่อก้ำวข้ำมให้ผ่ำนไปได้ เพรำะเกี่ยวข้องกับ 

กำรปกครอง เกีย่วข้องกบัภมูปิระเทศ เป็นกำรท�ำงำนทีต่่ำงจำก 

เมื่อก่อนที่เป็นแบบเขตใครเขตมัน

ส่วน  การข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรม หมำยถึง  กำร 

ก้ำวข้ำมวัฒนธรรมของตัวเอง ไม่ได้ยึดติดแต่วัฒนธรรมของ 

ตวัเองเป็นหลกั แต่ให้ควำมเคำรพและเหน็คณุค่ำของวฒันธรรม 

คนอื่นด้วย งำนจึงจะส�ำเร็จและมีประสิทธิภำพ อำจจะเรียกว่ำ 

เป็นบูรณำกำรเชิงวิถีชีวิต (Living Integration) ที่มีสองประเด็น 

ส�ำคัญคือวัฒนธรรม (Culture) กับธรรมชำติ (Nature) 
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ผูเ้ขียนขอยกกรณศีกึษำเรือ่งไม้พะยงูมำเล่ำ

สูก่นัฟัง เพรำะเป็นกรณทีี ่IUCN เข้ำท�ำงำนในรปู

ของ “หุ้นส่วน” หลำยภำคี ท�ำให้เกิดกำรท�ำงำน

แบบข้ำมพรมแดนที่เห็นผลในระดับหนึ่ง

สถำนกำรณ์ลกัลอบตดัไม้พะยูงและขนย้ำย

ข้ำมชำยแดนเริ่มรุนแรงเมื่อรำว 6-7 ปีก่อน รู้กัน

ดีว่ำส่งไปขำยในจีน และมีรำคำสูงจนน่ำตกใจ 

คิวบิกละ 10 ล้ำนบำท สถำนกำรณ์นั้นเกินเลย 

ค�ำว่ำลกัลอบตดัไม้ แต่เป็นอำชญำกรรมข้ำมชำติ  

ไม้พะยงูทีล่กัลอบตดัจำกไทยมกัมอีำยเุป็นร้อยปี 

และพื้นท่ีลักลอบส่วนใหญ่ คือแหล่งมรดกโลก

ป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่ ซึ่งก�ำลังอยู่ในภำวะเฝ้ำ

ระวัง เนื่องจำกปัญหำกำรลักลอบท�ำลำยที่ไม ่

จบสิ้น

กำรลกัลอบตดัไม้ท�ำกนัเป็น “กองทัพน้อย”  

ตั้งแต่ 10 - 50 คน ติดอำวุธสงครำม และมักเป็น 

ชำวบ้ำนจำกประเทศเพือ่นบ้ำนทีท่ัง้ถกูหลอกและ 

เต็มใจ เป็นกำรเคลื่อนตัวเหมือนขบวนกำรค้ำ 

ยำเสพตดิ ม ี“ท่อน�ำ้เลีย้ง” เพรำะกำรผ่ำนชำยแดน 

เข้ำมำในฝ่ังไทยลกึถงึ 40 - 50 กิโลเมตร ถ้ำไม่ท�ำ 

เป็นเครือข่ำย เอำของผิดกฎหมำยออกไปไม่ได้ 

แน่นอน

IUCN เป็นแกนประสำนงำนกับองค์กร

อนุ รักษ ์สำกลและหน ่วยงำนภำครั ฐด ้ ำน 

ส่ิงแวดล้อมของไทยในกำรร่วมกันแก้ไข เน้นว่ำ 

“กำรสำนเสวนำ” (Dialogue) เป็นเครื่องมือ

ส�ำคัญในกำรท�ำงำน ก็หมำยควำมว่ำ เรำต้อง

สร้ำงเวทีในกำรพูดคุยกับเพื่อนบ้ำนท่ีเก่ียวข้อง 

เรำรู ้แล ้วว ่ำไม้พะยูงถูกลักลอบออกไปทำง

ประเทศลำว กัมพูชำ เวียดนำม เพื่อไปยังจีน 

เพรำะฉะนัน้ทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จนีซึง่เป็น

ปลำยทำงของกำรลักลอบก็ต้องมำร่วมวงคุยกัน 

ท�ำให้เกิดกำรประชุม 4 ครั้ง และครั้งล่ำสุดเมื่อเดือนกันยำยน 

พ.ศ. 2560 (4th Regional Dialogue on Combating Trafficking 

of Wild Fauna and Flora)

เมื่อเรำไม่ได้มองแค่กำรปรำบ แต่มำสื่อสำรร่วมกัน เรำก็

พบว่ำเป็นเพรำะคนยำกจนใช่หรือไม่ จึงถูกชักชวนมำท�ำแบบนี้ 

และก็ยังพบอีกว่ำ ไม่ใช่แค่ไม้พะยูง เมื่อ “กองทัพน้อย” เข้ำป่ำ

กเ็อำของมค่ีำอย่ำงอืน่ด้วย รวมทัง้ล่ำสตัว์ป่ำ น่ีจงึไม่ใช่แค่ปัญหำ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมแต่เป็นปัญหำด้ำนควำมมั่นคง กำรท�ำงำน 

จึงต้องช่วยกันวำงมำตรกำรแก้ไข ทั้งคน กำรขนส่ง ศุลกำกร  

สังคม เศรษฐกิจ
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กรณีศึกษา : บ้านหนองบั่ว 

ท่ามกลางสถานการณ์การลักลอบตัดและขายไม้พะยูง

ในภาคอสีาน ยังมชีมุชนต้นแบบแห่งหนึง่ทีส่ามารถปกป้อง 

รกัษาป่าพะยงูขนาดใหญ่ไว้ได้ เป็นการดแูลรกัษามาตัง้แต่

สมัยบรรพบุรุษ สืบสานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมการ

ดูแลป่าของชาวบ้านหนองบั่ว 

ผู้น�ารุ่นเก่ากันพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งอาหารของ

ชุมชนและเป็นท�าเลเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านสละเวลาและ 

ทุนทรัพย์ส่วนตัว ร่วมกันวางแนวป้องกันและการเฝ้าระวัง

รอบผนืป่า ท�าป้อมยาม/จดุสกดั และเฝ้าเวรยามด้วยความ

เต็มใจ และสร้างบันทึกประวัติศาสตร์ในการร่วมกันจับโจร

ลักลอบตัดไม้พะยูง โดยเรียงแถวหน้ากระดานเดินปูพรม

ค้นหาผู้บุกรุก จัดให้มีสายข่าวภายในชุมชน สามารถ 

ดึงหน่วยราชการ เช่น กรมป่าไม้ กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้ามาร่วมท�างานเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างการยอมรับจาก 

หน่วยงานภายนอก จน กอ.รมน. ถึงกับให้สมญานามว่า  

“หมู่บ้านบางระจันสอง” เพื่อเชิดชูว่า เป็นวีรบุรุษรักษา 

ผืนป่าของชุมชน โดยเฉพาะไม้พะยูงเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง

ชมุชนป่าดงท�าเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบัว่ อ.สวุรรณภมู ิจ.ร้อยเอด็
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 2558 - 2559
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ลักษณะกำรสร้ำงหุ้นส่วนหรือภำคี 

ในกำรท�ำงำนเพือ่แก้ปัญหำท�ำนองนีไ้ม่ได้ 

เพิ่งเกิด กำรท�ำงำนในลุ่มแม่น�้ำโขงก็เป็น

ตัวอย่ำงหนึ่งที่เกิดมำนำน แต่เรำไม่ค่อย

เห็นกำรแก้ปัญหำเชิงบูรณำกำร ไม่เห็น

กำรติดตำมเชิงรุก 

กรณีไม้พะยูง แต่ละประเทศต้อง

ทบทวนตนเองว่ำมีข้อบกพร่องด้ำนใด 

ที่สำมำรถ “ร่วมกัน” แก้ไข ถ้ำเป็นเรื่อง

มำตรกำรกำรดูแล ก็สร ้ำงเครือข่ำย

ป้องกันท้ังรัฐและภำคประชำชน แต่

ปัญหำหลักของกำรลักขโมยคือควำม

ยำกจน เรำต้องดูแลเรื่องคุณภำพชีวิต 

นอกจำกนั้นก็ต ้องสร ้ำง “หุ ้นส ่วน”  

ในระดับพื้นที่ 

IUCN ท�ำกิจกรรมให้คนไทยที่จังหวัดสระแก้ว ขำ้มไปช่วยคน

กัมพูชำปลูกไม้พะยูง แล้วเชิญชุมชนในกัมพูชำ มำร่วมปลูกป่ำใน 

เมอืงไทย เพือ่สร้ำงควำมผกูพนั ควำมเข้ำใจในวฒันธรรมของแต่ละ 

ฝ่ำย สร้ำงสำยใยของผู้ที่มีชีวิตพึ่งพำป่ำเอำไว้ด้วยกัน กรณีนี้เป็น 

กำรท�ำงำนข้ำมพรมแดนกำรปกครอง เพรำะมีภำคีทั้งกรมอุทยำน 

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมปำ่ไม้ ท้องถิ่น/ท้องที่ในระดับ 

อ�ำเภอและ จ.สระแก้ว และใน จ.บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย (Banteay  

Meanchey) ของกัมพูชำ

กำรท�ำงำนอนุรักษ์ข้ำมพรมแดน ส�ำคัญที่สุดคือเรียนรู้จำก 

“วัฒนธรรม” และ “ธรรมชำติ” สิ่งมีชีวิตสร้ำงเทคโนโลยีจำกกำร

เรียนรู้สองอย่ำงนี้ นก ปลำ ผีเสื้อ ดิน น�้ำ ปำ่ อยู่ร่วมกันได้เพรำะ

แต่ละอย่ำงพยำยำมรักษำสมดุลของกำรมีชีวิต ซ่ึงส�ำหรับคนก็คือ 

วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต ต่ำงเรียนรู้ควำมแตกต่ำง (วัฒนธรรม) ของ

แต่ฝ่ำยเพื่ออยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อเรำมองเห็นธรรมชำติที่สวยงำม 

เรำย่อมพบว่ำ ควำมงำมน้ันเกิดข้ึนจำกควำมหลำกหลำยของ 

สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่มันอยู่ร่วมกันได้อยำ่งลงตัว
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เรำคุ้นกับกำรท�ำงำนป่ำบก5 แต่ทะเลเป็นทรัพยำกรที่อ่อนไหวมำก 

แม้ทุกวันนี้เรำมีควำมรู้เกี่ยวกับชีวิตในท้องทะเลเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ใกล้เคียง

กับควำมรู้ส่วนใหญ่ที่เรำควรเรียน รวมทั้งบนอำกำศด้วย ทรัพยำกรใน 

ท้องทะเลมีมำกมำยมหำศำล และเป็นควำมยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องอำหำร  

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ แต่ภำครฐัและองค์กรส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจ

กับท้องทะเลน้อยมำกเมื่อเทียบกับป่ำบก ในขณะที่อำชญำกรรมทำงทะเล

เกิดขึ้นได้ง่ำยกว่ำ มีช่องทำงกว้ำงกว่ำ มำกกว่ำ โดยเฉพำะกำรลักลอบ 

กำรตรวจสอบท�ำได้ยำกและต้องใช้งบประมำณสูง ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพทำงทะเลลดลงอย่ำงน่ำใจหำย แม้พื้นที่ทำงทะเลแทบทั้งหมดเป็น

เขตอุทยำนแห่งชำติ แต่ในควำมเป็นจริง รัฐมีศักยภำพดูแลได้เฉพำะส่วน

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ละปี งบประมำณจึงหมดไปกับกำรเฝ้ำระวัง  

กำรลำดตระเวนซ่ึงขำดไม่ได้ เรำพบว่ำ ผลงำน “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 

หลำยพื้นที่ สำมำรถสร้ำงข้อตกลงเรื่องกำรดูแลทะเลหน้ำบ้ำนร่วมกัน  

ซึ่งนับเป็นตัวอย่ำงกำรข้ำมพรมแดนเชิงบวกที่นำ่ยกย่อง

เครื่องมือในการอนุรักษ์ข้ามพรมแดน

ชุมชนที่ผนึกก�ำลังเป็นเครือข่ำยท�ำงำนร่วมกัน ไม่ได้ใช้ตัวบท

กฎหมำยของบ้ำนเมอืง มเีพยีงข้อตกลงทีเ่หน็ชอบร่วมกนั ดังน้ัน เคร่ืองมอื 

ส�ำคญัในกำรท�ำงำนข้ำมพรมแดนคอื “ควำมไว้วำงใจกนั” โดยเร่ิมต้นจำก

กำรสร้ำงข้อตกลงทีเ่คำรพจุดต่ำงของวฒันธรรมแต่ละฝ่ำย รวมทัง้ข้อจ�ำกดั

ของเจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนรัฐในพื้นที่

นอกจำกท�ำงำนร่วมกันแล้ว ยังต้องช่วยกันยกระดับข้อตกลงร่วมนี้

ให้เป็น “วัฒนธรรม” ประจ�ำพื้นที่ น�ำไปเชื่อมโยงกับควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ

ในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ในชุมชนที่ยังด�ำรงควำมเชื่อของบรรพชน 

ไว้ได้จะมข้ีอห้ำมทีก่ลำยเป็นวฒันธรรมของหมูบ้่ำน เช่น ในป่ำด้ังเดิมจะไม่ 

แผ้วถำง เพรำะเช่ือว่ำ “ผีแรง” ไม่ใช้ไม้ที่มีลักษณะต้องห้ำมที่บรรพชน 

สัง่สอน ไม่ขดุตำน�ำ้บรเิวณทีพ่บป ู อ่ึง ในพืน้ทีไ่ร่หมนุเวยีนบนภเูขำ จะ 

ตดัไม้เหลือตอเพื่อให้ต้นไม้ฟื้นเป็นป่ำในช่วงกำรเว้นรอบหมุนเวียน ควำม 

ไว้วำงใจกันจะน�ำมำสู่กำรร่วมจัดกำร (Co-Management) ท�ำให้งำน 

ป่ำชุมชนของเมืองไทยกำ้วไปไกล แม้กฎหมำยหลักจะยังไม่ออกมำ 

แต่น่ีก็เป็นปัญหำใหญ่ ไม่ว่ำ

ชุมชนนักอนุรักษ์จะคิดเครื่องมืออะไร

ออกมำ คนมีเงินก็จะใช้เครื่องมือที่

ใหญ่กว่ำเพื่อท�ำลำยล้ำง เช่น ประมง

พื้นบ้ำนสู้เรือใหญ่ไม่ได้ ประมงใหญ่ 

สู ้กันเอง เพรำะฉะนั้นกลไกหรือ 

เครื่องมือจึงต้องมีสองทำง คือภำยใน 

ชุมชน และภำยนอก ได้แก่ กฎหมำย 

หำกเรำมีกฎหมำยเยอะแยะ 

ไปหมด แต่คนไม่มีจิตใจหวงแหน  

ไม่ใส่ใจทุกเร่ือง ไม่มีกำรจัดกำรร่วม  

ก็ไร้ประโยชน์ 

ในโลกที่ท ้าทายแห่งอนาคต  

เราต่างต้องข้าม “พรมแดน” ในใจ 

เพื่อร่วมมือกันให้ได้

5 หมำยถึงป่ำในระบบนิเวศบก (Terrestrial System) เป็นระบบนิเวศที่อยู่บนพื้นดิน ซึ่งควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิและปริมำณน�้ำฝน โดยเฉพำะ
ลักษณะเด่นของพืชยังแบ่งย่อยเป็นระบบนิเวศป่ำไม้ (Forest Ecosystem) และระบบนิเวศทุ่งหญ้ำ (Grassland Ecosystem)
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สานพลังเครือข่าย:
วิจัย เข้าใจ ปรับใช้ ขยายผล

เพื่อสร้างชุมชนสีเขียว

ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ 1

พื้นที่กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรสถำบันลูกโลกสีเขียว

ในทุกภำค มีควำมหลำกหลำยของภูมินิเวศ ทั้งพื้นที่ป่ำต้นน�้ำ 

ป่ำชำยทุ่ง ป่ำตำมควำมเชื่อและจำรีตของชุมชน รวมทั้ง 

ป่ำชำยเลนและชำยฝั่งทะเล และยังหมำยรวมถึงระบบนิเวศ 

ป่ำเขำหินปูน พื้นที่ชุ่มน�้ำ ป่ำแนวกันชนรอบป่ำอนุรักษ์ เป็นต้น  

ซึ่งปรำกฏให้เห็นควำมพยำยำมท่ีชุมชนชนบทในภูมิภำคต่ำงๆ 

มีบทบำทและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์ 

หวงแหน รักษำ และด�ำรงคุณค่ำของป่ำให้เอื้ออ�ำนวยประโยชน์

ต่อกำรด�ำรงวิถีชีวิตชุมชนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน และด้วย

สภำพทำงภูมิสังคมที่มีควำมหลำกหลำย

แม้กำรท�ำงำนของทุกภำคจะคล้ำยกัน แต่กำรที่ผู้เขียน 

เป็นส่วนหนึง่ของกรรมกำรภำค ภำคกลำง-ตะวนัตก ได้ลงพืน้ที่ 

ท�ำงำนมำจนเกอืบสองทศวรรษมำนี ้จงึใคร่ขอหยิบยกสิง่ใกล้ตวั

มำสังเครำะห์ เพื่อช่วยให้เห็นภำพกระบวนกำรท�ำงำนที่น�ำไป 

สู่กำร “สำนพลังเครือข่ำย” เพื่อสร้ำงชุมชนสีเขียว อันเป็น 

เป้ำหมำยหนึ่งของสถำบันฯ

1 ผศ. ดร.กติชิยั รัตนะ อำจำรย์ประจ�ำภำควชิำอนรัุกษ์วิทยำ คณะวนศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกรรมกำรภำค “รำงวัลลูกโลกสีเขียว”  
ภำคกลำง-ตะวันตก
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กระจายพื้นที่รับผิดชอบ

กำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรทกุภำค ให้ควำมส�ำคญั

กบักำรกระจำยพืน้ทีค่วำมรบัผดิชอบ เพือ่เสำะแสวงหำ “พืน้ที”่ 

ซึ่งหมำยถึงบุคคล ชุมชน กลุ่มเยำวชนที่มีกำรปฏิบัติจริงด้ำน

กำรอนุรักษ์ และเพื่อให้เอื้อต่อกำรสนับสนุน ส่งเสริม ถ่ำยทอด

แนวคดิของ “รำงวลัลกูโลกสเีขยีว” ให้เป็นทีร่บัรูก้ว้ำงขวำงมำก

ยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจำกกำรสรรหำและคัดสรรผลงำนเข้ำสู่ขัน้ตอน

กำรพจิำรณำให้ “รำงวัลลกูโลกสเีขยีว” กรรมกำรภำคยังเป็นทีม 

จิตอำสำของสถำบันฯ ที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ ดังนั้นแต่ละภำคจึงมี 

กำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรท�ำงำน (Strategic Map) ตำม 

บรบิทของสถำนกำรณ์ในภำค ตวัอย่ำงเช่น ภำคกลำง-ตะวนัตก 

มียุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น 3 ภำรกิจเปำ้หมำยหลักคือ 

1) สร้ำงกระบวนกำรประเมินคุณค่ำผลงำนรำงวัลลูกโลก

สีเขียวให้สอดล้องกับปรัชญำของรำงวัล

2) พัฒนำองค์ควำมรู้ ศึกษำ วิจัยเชิงปฏิบัติกำรอย่ำง 

มีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงสรรค์งำนลูกโลกสีเขียว

3) เสริมพลังแก่ชุมชนและเครือข่ำยเพื่อควำมเข้มแข็ง 

ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์และกำรบรรลุเป้ำหมำย 

ควำมอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนพื้นฐำนกำรพึ่งพำทรัพยำกรและ 

ทุนทำงสังคมในท้องถิ่น 

จำกภำรกิจเป้ำหมำยหลักทั้ง 3 ดำ้นน�ำมำสู่กำรวำงแผน

พัฒนำงำนและกิจกรรมมำกมำยอยำ่งต่อเนื่อง อำทิ 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้โจทย์ของชุมชนเป็น 

เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำเป็นกำรวิจัยแบบ  

Area-Based Collaborative Research (ABC) 

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงเครือข่ำยกำร

ท�ำงำนด้วยแนวคิด “ทูตสีเขียว” 

กำรลงพืน้ทีเ่พือ่เยีย่มให้ก�ำลงัใจแก่ชมุชนทีม่กีำรปฏบิตัิ

จริงและเสริมกำรท�ำงำนเชิงพื้นที่ 

กำรบูรณำกำรงำนเครือข่ำยลูกโลกสีเขียวกับภำคีใน

ภูมิภำคและองค์กรทำงสังคมต่ำงๆ  

กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ำยใน

พื้นที่ 
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กำรส ่งเสริมบทบำทของเครือข ่ำยเยำวชนและ 

สถำนศกึษำในท้องถิน่ ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำควำมรู ้

และทักษะดำ้นกำรอนุรักษ์ เป็นต้น 

ตลอดจนกำรน�ำประสบกำรณ์ที่กรรมกำรภำคได้รับจำก

กำรลงพื้นที่ท�ำงำน และกำรประเมินคุณค่ำผลงำนในแต่ละ 

รอบปี มำใช้ในกำรพัฒนำและจัดท�ำกรอบเกณฑ์กำรประเมิน 

คณุค่ำผลงำน ให้สอดคล้องกบัภมูสิงัคมของภำคกลำง-ตะวนัตก  

ซ่ึงกิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำน้ี ส่งผลต่อกำรพัฒนำมุมมองใหม่ๆ  

และกำรปรับทัศนคติในกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรภำค 

ได้เป็นอยำ่งดี

สร้างและสานเครือข่าย

ในประเด็นเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนเครือข ่ำยลูกโลก 

สีเขียวนั้น เนื่องจำกกำรขับเคลื่อน หมำยถึง กระบวนกำร 

เทคนิค วิธี กลยุทธ์ แนวทำงที่ผลักหรือส่งให้กำรด�ำเนินงำน 

เครือข่ำยลูกโลกสีเขียว มุ่งสู่กำรสรำ้งพลังทำงสังคมและชุมชน 

ในกำรดูแลรักษำป่ำและธรรมชำติอย่ำงเป็นองค์รวม โดยที ่

กรรมกำรภำคกลำง-ตะวันตก มีกำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำกลไก 

ขับเคลื่อนในประเด็นส�ำคัญดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ชักน�ำให้ชุมชนมคีวำมสนใจต่องำน

อนุรักษ์ดิน น�้ำ ป่ำ และวิถีชีวิตชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรเรียนรู้ 

โดยชุมชนเป็นฐำน หมำยถึง กำรให้ชุมชนมีควำมตระหนักรู้  

ตระหนักแก้ปัญหำในชุมชนท้องถิ่นของตน โดยประยุกต์ใช ้

องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ และศำสตร์ท้องถิ่นมำสนับสนุนกำร 

ด�ำเนินงำน 

ดงันัน้ กำรสร้ำงเครอืข่ำยลกูโลกสเีขยีว จงึเป็นกำรส่ือสำร

ควำมเข้ำใจกับชุมชน กำรสนทนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร

ท�ำงำนด้ำนกำรอนรุกัษ์ร่วมกบัภำคใีนท้องถิน่ กำรสือ่สำรคณุค่ำ 

“รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ผ่ำนทูตสีเขียว กำรท�ำกิจกรรม “เพื่อน 

ลูกโลกสีเขียว” เพื่อเสริมพลังควำมคิดและพลังกำรท�ำงำน  

รวมทั้งกำรชักจูงผู้น�ำชุมชน หรือผู้น�ำกำรอนุรักษ์ในท้องถิ่น 

ให้มำร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และปรึกษำหำรือในกำร 

ด�ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษ์ร่วมกัน
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2. รเิริม่และออกแบบโจทย์การวจัิยและพฒันางานด้าน

การอนุรักษ์ดิน น�้า ป่า โดยใช้ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เป็น

เป้ำหมำย หมำยถึง ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร

ตรวจสอบตนเอง กำรประเมินสถำนกำรณ์ของปัญหำ 

ประเดน็ท้ำทำย โอกำส และกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข

ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในท้องถิ่นโดยใช้

กระบวนกำรวิจัยชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำร

สืบค้นข้อมูล ส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกำรริเริ่ม

โครงกำรหรือกิจกรรมในกำรวำงแผนจัดกำรกับสถำนกำรณ์

และปัญหำเหล่ำนัน้อย่ำงมส่ีวนร่วม และเกดิควำมร่วมมอืของ

สมำชิกในชุมชน 

กำรวิจัยชุมชนจะช่วยในกำรส่งเสริมกำรเข้ำใจปัญหำ

และทำงเลอืกในกำรแก้ไขปัญหำ ให้เป็นไปตำมศักยภำพและ

ควำมพร้อมของชุมชน

3. พฒันากระบวนการเรยีนรู ้ในการสร้างเครอืข่ายทาง 

สังคม ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่ปรับให้สอดคล้องเหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์และบริบททำงสังคมที่แปรเปลี่ยนไป อำทิ  

กำรตั้งกลุ่มท�ำงำน ทีมที่ปรึกษำชุมชน กำรริเร่ิมกิจกรรม 

น�ำร่อง กำรสำธิต กำรพัฒนำต้นแบบกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

กำรตั้งกลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวัง กำรเยี่ยมบำ้น กำรจัดท�ำแผน 

ปฏิบัติกำรชุมชน กำรระดมทุนและทรัพยำกรกำรท�ำงำน 

ด้วยวิถีภูมิปัญญำ กำรสร้ำงวิทยำกรกระบวนกำรชุมชน  

กำรสร้ำงผู ้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง กำรก่อรูปของเครือข่ำย 

กลุ่มเยำวชน กำรตั้งกลุ่มสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร  

รวมไปถึงกำรท�ำเวทีเครือข่ำยในระดับต่ำงๆ อันจะช่วยให ้

กำรพัฒนำควำมคิดและทักษะในกำรท�ำงำนกับเครือข่ำย 

ทำงสังคม มีควำมครอบคลุมกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น



พลังเปลี่ยนโลก 107

4. สร้างรูปแบบการสานพลังเครือข่าย ให้มีควำมยืดหยุ่น  

คล่องตัว และค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละภูมิสังคม  

โดยพิจำรณำปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงสมดุล เช่น กำรจัดกำร 

ควำมรู้ชุมชน กำรสือ่สำรงำนพฒันำชุมชน กำรแลกเปลีย่นและ 

แบ่งปันประสบกำรณ์ของชุมชน กำรสร้ำงแนวร่วมของชุมชน  

กำรสร้ำงแผนปฏบิตักิำรของชมุชน กำรสร้ำงแกนน�ำกำรท�ำงำน 

ในชุมชน กระบวนกำรวำงแผนและตัดสินใจของชุมชน เพื่อให้ 

ชมุชนเหน็คณุค่ำของกำรสำนพลงัเครอืข่ำยและใช้พลงัเครอืข่ำย 

ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ให้เกิดควำม 

ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมำกที่สุด
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สื่อมวลชน
พลังแห่งการ

เปลี่ยนแปลงสังคม

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 1

1 วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์ นักเขียน/สื่อมวลชนอำวุโส และกรรมกำรคัดเลือก “รำงวัลลูกโลกสีเขียว”
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เหรียญมีสองดำ้นฉันใด ทุกอย่ำง

ในโลกนีม้กัมสีองด้ำนเสมอ กำรรำยงำน

ข่ำวของสื่อมวลชนก็เช่นกัน 

ประวตัศิำสตร์ทีผ่่ำนมำได้สะท้อน

ออกมำตลอดว่ำ กำรน�ำเสนอข่ำวของ

สื่อมวลชน อำจจะเป็นพลังบวกที่จะ

เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น หรืออำจจะ

เป็นพลังลบที่ท�ำลำยสังคม 

แม้ว่ำโดยพื้นฐำนวิชำชีพของสื่อมวลชน มีเพียงควำม

ตั้งใจจะรำยงำนข่ำวที่เกิดขึ้นให้กับผู้รับสำรอย่ำงตรงไป 

ตรงมำว่ำเกดิอะไรขึน้ กบัใคร ทีไ่หน อย่ำงไร และท�ำไม แต่

สุดท้ำยรำยงำนข่ำวหลำยชิ้นก็ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงไม่ตั้งใจ โดยเฉพำะในปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีเจริญ

ก้ำวหน้ำขึ้น ผู้คนไม่ได้ติดตำมข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ 

โทรทศัน์ หรือวทิยุอกีต่อไป แต่ตดิตำมจำกโลกออนไลน์เป็น

ส่วนใหญ่ และที่ส�ำคัญคือ กำรรำยงำนขำ่วไม่ได้ถูกผูกขำด

จำกนักข่ำวอำชีพอย่ำงเดียว แต่ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็

สำมำรถรำยงำนข่ำว หรือสิ่งที่พบเห็นได้ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 

ไม่ว ่ำจะเป็นข้อควำม ภำพน่ิง หรือถ่ำยทอดสดแบบ  

Facebook Live เพียงแต่ว่ำเน้ือหำที่รำยงำนเหล่ำนั้น 

มีคุณค่ำข่ำว เป็นข่ำวน่ำสนใจพอที่จะท�ำให้สื่อมืออำชีพ 

กระแสหลกั น�ำไปขยำยผลจนเป็นข่ำวใหญ่ และสำมำรถ 

สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
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เมือ่สำมปีก่อน ผูเ้ขยีนได้นัง่เครือ่งบนิจำกน่ำนไป

เชียงใหม่ ขณะที่เครื่องทะยำนขึ้นเหนือพื้นดิน ผู้เขียน

ได้ถ่ำยรปูสภำพภเูขำเมอืงน่ำนทีก่ลำยเป็นภเูขำหวัโล้น

สุดลูกหูลูกตำ จำกกำรบุกรุกเผำ ท�ำลำยป่ำต้นน�้ำเพื่อ

เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวโพด 

ผู้เขียนน�ำภำพนี้มำเผยแพร่ในเพจส่วนตัว เป็น

ครั้งแรกท่ีคนท่ัวไปได้เห็นภำพถ่ำยภูเขำหัวโล้น กำร

ท�ำลำยป่ำต้นน�ำ้แม่น�ำ้น่ำน และบรรยำยภำพว่ำสำเหตุ

มำจำกกำรส่งเสริมให้ชำวไร่ปลูกข้ำวโพดจำกบริษัท

เกษตรยักษ์ใหญ่ ต่อมำสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อทีวี ได้น�ำ 

ข่ำวชิ้นนี้ออกไปเปิดประเด็นเผยแพร่ต่อจนเป็นข่ำวดัง  

มีคนเข้ำมำอ่ำนสเตตัสนี้กว่ำ 400,000 คน และถูกแชร์ 

ออกไปนับหมื่นแชร์ 

ข่ำวชิ้นนี้มีส่วนกระตุ้นให้ผู ้คนในสังคมหันมำ

สนใจกำรท�ำลำยป่ำเมืองนำ่นอยำ่งจริงจังมำกขึ้น

ไม่กี่วันต่อมำ บริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่ได้ประกำศ

เป็นครั้งแรกว่ำจะเลิกรับซื้อข้ำวโพดจำกพื้นท่ีบนภูเขำ

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท�ำลำยป่ำต้นน�้ำเมืองน่ำน

ย้อนกลับไปเมื่อกว่ำ 40 ปีก่อน วันที่ 29 

เมษำยน พ.ศ. 2516 หนังสือพิมพ์ในเวลำนั้นได้

รำยงำนข่ำวเฮลิคอปเตอร์ทหำร เกิดอุบัติเหตุตก

บริเวณ อ.บำงเลน จ.นครปฐม โดยมีคณะทหำร 

ต�ำรวจ และดำรำหญิง โดยสำรไปด้วย ท�ำให้มีผู้เสีย

ชีวิตทั้งหมด 6 คน และยังพบซำกสัตว์เป็นจ�ำนวน

มำก ส่วนใหญ่เป็นกระทิง 

ต่อมำมกีำรเปิดโปงว่ำทหำร ต�ำรวจ ไปล่ำสตัว์

ในป่ำทุง่ใหญ่นเรศวร โดยอ้ำงว่ำไป “รำชกำรลบั” ได้

สร้ำงกระแสควำมไม่พอใจในหมู่นิสิตและประชำชน

ทัว่ไปเป็นอย่ำงมำกต่อรฐับำลทหำรเผดจ็กำรจอมพล

ถนอม กิตติขจร และพลเอก ประภำส จำรุเสถียร  

ที่ปกครองประเทศมำยำวนำน
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จำกเหตุกำรณ์นี้ ท�ำให้กลุ ่มผู ้น�ำของศูนย์กลำงนิสิต 

นักศกึษำฯ ตลอดจนอำจำรย์มหำวทิยำลยัและผูส้นใจ ร่วมก่อต้ัง 

“กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ” ขึ้น และรัฐบำลสั่งลบชื่อนักศึกษำ

มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหงหลำยคนออก เพรำะท�ำหนงัสอืต่อต้ำน

รัฐบำล จนเป็นชนวนให้เกิดกำรชุมนุมประท้วงของนักศึกษำ 

ประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง และน�ำมำซ่ึงเหตกุำรณ์ “14 ตลุำ 2516”  

ท�ำให้ประเทศไทยเปลีย่นกำรปกครอง จำกอ�ำนำจเผด็จกำรทหำร 

ไปสู่กำรเลือกตั้ง เป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองครั้งส�ำคัญ

ในประวัติศำสตร์ไทยทีเดียว

เวลำนั้น สื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลสูงสุด คือหนังสือพิมพ์ 

ต่อมำคอืโทรทศัน์ ผ่ำนไปจนถงึปัจจุบนั สือ่ทีม่อีทิธิพลมำกทีสุ่ด 

กลำยเป็นสื่อออนไลน์
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สี่สิบกว่ำปีผ่ำนไป สื่อออนไลน์ได้จุดกระแสข่ำวใหญ่ในรอบปี คือข่ำว ล่ำสัตว์ป่ำทุ่งใหญ่ 2561  

4 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 เฟซบุก๊เพจ “คนอนุรักษ์” รำยงำนว่ำ เจ้ำหน้ำทีเ่ขตรักษำพนัธ์ุสตัว์ป่ำ 

ทุ่งใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันตก รับแจ้งว่ำพบนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง ตั้งแคมป์พักในบริเวณจุดห้ำมตั้ง  

ตรวจสอบพบว่ำ นกัท่องเท่ียวหน่ึงในกลุม่น้ี คอื นำยเปรมชยั กรรณสตู ประธำนบริหำรและกรรมกำร 

บมจ.อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ ตรวจสอบบรเิวณเตน็ท์พกั พบซำกสตัว์ป่ำคุม้ครองคอื ซำกเสอืด�ำ 

ไก่ฟ้ำหลังเทำ เนื้อเก้ง และตรวจสอบพบอำวุธปืนไรเฟิลติดล�ำกล้อง 1 กระบอก และปืนลูกซองแฝด 

1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนอีกมำก เบื้องต้นผู้ต้องหำยังให้กำรปฏิเสธ จึงจับกุมเพื่อส่งคดี 

สภ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 

กำรเปิดเผยของเพจนี้ได้ส่งต่อให้สื่อมวลชนทุกประเภท หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ

ออนไลน์ กระหน�ำ่เล่นข่ำวนีอ้ย่ำงต่อเน่ืองเป็นข่ำวใหญ่ในรอบปี ปลกุเร้ำให้ผูค้นออกมำแสดงควำมเหน็  

วพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงหนกัด้วยควำมเชือ่ว่ำ ผูต้้องหำซึง่เป็นอภมิหำเศรษฐผีูม้อีทิธพิลในวงกำรกำรเมอืง 

เศรษฐกิจ เป็นที่เกรงใจของผู้มีอ�ำนำจมำทุกยุคทุกสมัย สุดท้ำยคงจะหลุดจำกคดี

สื่อมวลชนน�ำเสนอข่ำวอย่ำงต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่พยำยำมช่วย 

ผู้ต้องหำเพียงใดให้หลักฐำนประกอบข้อหำหลำยคดีค่อยๆ เบำลง

เช่ือแน่ว่ำคดีนี้คงจะยืดเยื้ออยู่ในศำลอีกหลำยปีกว่ำจะมีกำรพิจำรณำตัดสิน แต่กำรน�ำเสนอ

ของสื่อได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม ท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนมำกหันมำให้ควำมสนใจกำรอนุรักษ์

ธรรมชำตคิรัง้ใหญ่และเริม่เหน็ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ ช่องว่ำงควำมไม่เป็นธรรม ระหว่ำงคนธรรมดำ

กับคนมีอ�ำนำจมำกขึ้นเรื่อยๆ 

ล่าสัตว์ป่าทุ ่งใหญ่ 2516 หนังสือพิมพ์จุดกระแสให้เกิดข่าวใหญ่

ตคิรัง้ใหญ่และเริม่เหน็ปัญห

กับคนมีอ�ำนำจมำกขึ้นเรื่อยๆ 
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ไม่กี่เดือนต่อมำ ข่ำวสิ่งแวดล้อมกลับมำอยู่

ในควำมสนใจของผู้คนมำกขึ้น

ครำวนี้กลำยเป็นข่ำวใหญ่ไปทั่วโลก เมื่อมี

กำรเสนอข่ำววำฬน�ำร่องครีบสัน้ ทีพ่ลดัหลงเข้ำไป

เกยตื้นชำยฝั ่งทำงใต้ของไทย ต่อมำส�ำรอก

พลำสติกออกมำเรื่อยๆ ก่อนตำยลงอย่ำงทุกข์

ทรมำน พร้อมกับข้อมูลนำ่เศร้ำใจ เมื่อสำเหตุกำร

ตำยเกิดจำกถุงขยะพลำสติก 85 ชิ้น น�้ำหนัก 8 

กิโลกรัม ในกระเพำะอำหำร

นอกจำกวำฬตวันีแ้ล้ว มรีำยงำนข่ำวว่ำแต่ละปี  

มีสัตว์ในทะเลไทยไม่ต�่ำกวำ่ 300 ตัว ไม่ว่ำจะเป็น

วำฬน�ำร่อง เต่ำทะเล และโลมำ ตำยเพรำะกนิขยะ

พลำสติก 

ไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศ นอกจากจีน 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่ทิ้งขยะ

พลาสตกิลงทะเลมากทีส่ดุในโลก เฉพาะประเทศไทย 

ทิ้งถุงพลาสติกปีละ 45,000 ล้านใบ

กำรรำยงำนข่ำววำฬตำยเพรำะขยะพลำสตกิ 

กลำยเป็นข่ำวใหญ่สร้ำงควำมสะเทอืนใจให้กบัผู้คน

จ�ำนวนมำกที่เร่ิมสนใจว่ำขยะพลำสติกที่มนุษย์ 

ทุกคนช่วยกันทิ้ง เป็นส่วนหน่ึงที่ท�ำร้ำยสิ่งมีชีวิต

เหล่ำน้ี  และแม้ว่ำ ทีผ่่ำนมำจะมกีำรรณรงค์ให้ลด

กำรใช้ถุงพลำสติก แต่ดูเหมือน “ข่ำวนี้” จะสรำ้ง

กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค

พลำสติกมำกที่สุด

หลังจำกนั้น หน่วยงำนรัฐบำล บริษัทเอกชน 

ห้ำงสรรพสินค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต โรงพยำบำล ฯลฯ 

จ�ำนวนมำก ที่เคยแค่ “รณรงค์” ให้งดใช้ถุง

พลำสติก กลำยมำเป็น “ห้ำม ไม่อนุญำต และ 

ไม่แจก” ถุงพลำสติกให้กับลูกค้ำ ผู้มำใช้บริกำร 

อทุยำนแห่งชำตทิกุแห่งออกประกำศไม่อนุญำตให้

นักท่องเที่ยวน�ำเอำถุงพลำสติก โฟม เข้ำไปใช้ใน

พื้นที่อีกต่อไป
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ไม่มีครั้งใดที่คนในสังคมให้ควำมสนใจปัญหำ

ขยะพลำสตกิ และสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงมำกเท่ำกบั

ครัง้นี ้เพรำะรำยงำนข่ำววำฬตำยเพรำะถุงพลำสตกิ

เต็มท้อง 

เหล่ำนีค้อืตวัอย่ำงอนัน้อยนดิทีพ่อจะบอกได้ว่ำ 

สือ่หรอืกำรรำยงำนข่ำวทีม่เีนือ้หำน่ำสนใจ ปรำศจำก

อคติ มีคุณภำพเชื่อถือได้ มีคุณค่ำของข่ำวครบถ้วน 

อำจจะมส่ีวนในกำรท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงสงัคม

ในทำงที่ดีขึ้นได้

ไม่มีครั้งใดที่คนในสังคมให้คว

ขยะพลำสตกิ และสร้

ครัง้นี ้เพร
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เช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงผลงำน “รำงวัลลูกโลกสีเขียว”  

หลำยผลงำน ล้วนมีเนื้อหำน่ำสนใจ และอำจเป็นขำ่วดังที่ผู้คน

ให้ควำมสนใจได้ อำทิ ชีวิตของนำยดำบต�ำรวจ วิชัย สุริยุทธ  

คนบ้ำผู้ปลูกต้นไม้กว่ำสองล้ำนต้นแห่ง อ.ปรำงค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

และได้รับ “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทบุคคล ครั้งที่ 4 ปี 

2545 เม่ือมีกำรประกำศผล ก็กลำยเป็นข่ำวดังในช่วงเวลำนั้น  

และกระตุ้นให้คนทั่วไปมำปลูกต้นไม้ตำมที่ดินว่ำงเปล่ำ

ในขณะที่อีกด้ำนหนึ่ง กำรรำยงำนข่ำวที่เห็นควำมรุนแรง  

ก็อำจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของคนได้หำกไม่ระวัง อำทิ  

กำรถ่ำยทอดสดกำรฆ่ำตวัตำยในเฟสบุก๊ไลฟ์ อำจจะมส่ีวนท�ำให้ 

เกิดกำรฆ่ำตัวตำยเลียนแบบได้เช่นกัน หรือกำรรำยงำนข่ำว 

ท่ีตอกย�้ำควำมรุนแรงทุกวัน ไม่ว่ำภำพข่ำวอุบัติเหตุ ข่ำว 

อำชญำกรรม ก็อำจท�ำให้ผู้คนซึมซับควำมรุนแรงเข้ำไปโดย 

ไม่รู้ตัว

การรายงานข่าวของสื่อมวลชนจึงมีสองด้านเสมอ 

และประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาก็พิสูจน์ได้ว่า สามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
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คน “มีของ”
ต้องบอกให้โลกรู้

รศ.รุจน์ โกมลบุตร 1

สมัยก่อนโน้น กำรจะสื่อสำรเรื่องรำวของเรำในฐำนะ “คนเล็กคนน้อย” 

ที่ดูแลป่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม ให้คนอื่นๆ ในสังคมได้รับรู้ ต้องท�ำผ่ำน  

“ส่ือสถำบนั” ต่ำงๆ เช่น หนงัสอืพมิพ์ นติยสำร รำยกำรโทรทศัน์ หรอืรำยกำร

วิทย ุฯลฯ ซึง่เรือ่งรำวของเรำจะได้เผยแพร่หรอืไม่กต้็องขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำ

ของกองบรรณำธิกำร เช่น บรรณำธิกำรสนใจหรือไม่ เรื่องรำวของเรำไป 

ขัดแย้งกับนโยบำยของรัฐบำล หรือไปกระทบกับผู้มีอิทธิพลในระดับต่ำงๆ 

หรือไม่ ฯลฯ ท�ำให้เรื่องของเรำในบำงครั้ง (หรือหลำยครั้ง) ไม่ได้ถูกเผยแพร่

ให้สังคมได้รับรู้ 

แต่พอมำถึงยุคสื่อสังคมออนไลน์แบบทุกวันนี้ แทบทุกคนสำมำรถ 

เล่ำเรือ่งผ่ำนสือ่ออนไลน์ได้หมด โดยแทบไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัช่องทำงกำร

เผยแพร่ ขอเพียงแค่ขบคิดประเด็น และลงแรงผลิตเนื้อหำในรูปแบบต่ำงๆ 

ออกมำ เรำกส็ำมำรถบอกเล่ำเรือ่งกำรดแูลรกัษำป่ำหรอืงำนอนุรักษ์ของเรำให้

โลกรับรู้ได้แล้ว

1 รศ.รุจน์ โกมลบุตร อำจำรย์คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และกรรมกำรคัดเลือก  
“รำงวัลลูกโลกสีเขียว”
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หำกกำรช่วยกันส่ือสำร 

“ของดี” ของเรำให้โลกรบัรู ้จะ

มีส่วนช่วยให้โลกดีขึ้น เรำมำ

ลองท�ำงำน “สื่อสำรสีเขียว” 

กันหน่อยไหม ซึ่ง 4 แนวทำง

ต่อไปนี้น่ำจะช่วยนักส่ือสำร 

มอืใหม่หดัขบั ให้มคีวำมมัน่ใจ 

ในกำรท�ำงำนสื่อมำกขึ้นได้

กำรบอกเล่ำเร่ืองของเรำให้โลกรับรู้ จะส่งผลดี

หลำยอย่ำง เช ่น จะช่วยให้กิจกรรมกำรอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมของเรำได้รบักำรยอมรบัมำกขึน้ อกีทัง้ยงัอำจ

สร้ำงแรงบันดำลใจ หรือเป็นแบบอย่ำงให้คนอื่นๆ หรือ

ชมุชนอืน่ ลกุขึน้มำท�ำงำนอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงกจ็ะ

ส่งผลให้บ้ำนเมืองและชุมชนโลกของเรำนำ่อยู่ขึ้น
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WHAT

ประการแรก พิจารณาว่า “อะไร” คือเรื่องที่น่าสนใจ 

แน่นอนว่ำกำรท�ำงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 

ชุมชนเรำน่ำจะมีกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น กำรปลูกป่ำ  

ท�ำแนวกันไฟ ท�ำฝำย กำรต่อสู้ขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล  

กำรท�ำหลักสูตรท้องถิ่น ฯลฯ แต่ต้องพิจำรณำให้ดีว่ำ 

มปีระเดน็ไหนทีโ่ดดเด่นและน่ำสนใจกว่ำเพือ่น ให้หยบิยก 

เอำแง่มุมนั้นออกมำชูให้เห็นเด่นชัด ก็จะช่วยให้คนอื่นๆ  

หันมำสนใจเรื่องรำวของเรำได้ง่ำยขึ้น เช่น

ชุมชนบ้านหลางตาง ต.พะโต ๊ะ 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เป็นชุมชนที่อยู ่เขต 

ป่ำต้นน�้ำ แต่ก็อยู่ร่วมกับป่ำได้ โดยกำร 

ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกกำแฟซึ่งเป ็น 

พืชเชิงเดี่ยว เป็นกำรท�ำสวนสมรม ลดกำร 

ใช้สำรเคมีใกล้แหล่งน�้ำ ซึ่งนอกจำกน�ำ 

ควำมเขียวชอุ่มชุ่มชื้นกลับคืนมำแล้ว ยัง 

ท�ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้ พึ่งตัวเองทำง 

เศรษฐกิจ จนสำมำรถลงขันกันสร้ำงถนน 

ในหมู ่บ ้ำนได้เอง โดยไม่ต ้องรอกำร 

สนับสนุนจำกรัฐบำล
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ชุมชนบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบรุ ีแม้จะอยูใ่นเขตอทุยำนแห่งชำตแิก่งกระจำน 

ที่ห้ำมมีสำธำรณูปโภคเข้ำไป แต่ชำวบ้ำนก็มีไฟฟ้ำใช้

จำกกำรติดโซล่ำเซลล์ทุกหลังคำเรือน มิหน�ำซ�้ำยัง 

ขวนขวำยหำควำมรู้ในกำรติดตั้งและซ่อมแซมได้เอง 

ในรำคำประหยัด จนสำมำรถออกไปส่งเสริมหมู่บ้ำน 

อื่นๆ ทัว่ประเทศ ใหส้ำมำรถตดิตัง้และดแูลโซล่ำเซลล์

ได้ด้วยตวัเอง แม้กระทรวงพลงังำนยงัต้องส่งเจ้ำหน้ำที่

ไปเรียนเรื่องพลังงำนกับชำวป่ำเด็งทุกปี 

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมืองฯ 

จ.ชลบรุี ก�ำหนดเรือ่งสิง่แวดล้อมเอำไว้ในธรรมนญูของ

โรงเรียนมำตั้งแต่ปี 2540 หรือกวำ่สองทศวรรษมำแล้ว  

ท�ำให ้โรงเรียนมีกิจกรรมเรื่องสิ่ งแวดล ้อมอย ่ำง 

หลำกหลำยและต่อเนื่อง เช่น เปิดสอน “วิทยำศำสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม” เป็นรำยวิชำเพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคน- 

ทุกชั้นปีได้เรียนทุกปี ตั้งแต่ประถม 1 - มัธยม 6 และ 

เปิดชุมนุมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ 

ตำมควำมสนใจ แถมยังฝึกวิถีชีวิตของนักเรียนในดำ้น 

ต่ำงๆ เช่น กำรปิดไฟ กำรแยกขยะ และกำรล้ำงจำน 

และเช็ดโต๊ะอำหำรกลำงวันเอง ฯลฯ จนกลำยเป็น  

“วิถีเมรี่” ที่ติดตัวนักเรียนไปอยำ่งยั่งยืน

จะเหน็ได้ว่ำ กำรปรบัวถิกีำรผลติของชำวหลำงตำง 

จนรักษำป่ำต้นน�้ำเอำไว้ได้ หรือกำรศึกษำเรื่องไฟฟ้ำ

พลังแสงอำทิตย์จนช�่ำชองของชำวป่ำเด็ง รวมถึงกำร

ก�ำหนดเรื่องส่ิงแวดล้อมไว้ในธรรมนูญของชำวเมร่ี 

อิมมำคุเลต เป็นจุดเด่นที่ท�ำให้กิจกรรมกำรอนุรักษ์ 

น่ำสนใจกว่ำที่อื่นๆ

ชำวเรำในฐำนะ “คนมขีอง” ทีอ่ยำกบอกคนอืน่ๆ  

ก็ต้องช่วยกันคิดว่ำ ชุมชนของเรำมีอะไรที่แตกต่ำง 

หรอืโดดเด่น ควรค่ำแก่กำรบอกเล่ำให้คนอืน่รูบ้้ำง หรือ 

อำจพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ หำกเรำอยำกรู้เรื่องอะไรของ 

คนอื่น เรื่องท�ำนองนั้นของเรำก็น่ำจะเป็นเรื่องนำ่สนใจ 

แก่คนอื่นได้เช่นกัน (พลเมืองเน็ต, 2553.)



พลังเปลี่ยนโลก120

WHO

ประการท่ีสอง เราจะบอกเรื่องท่ีน่าสนใจนั้น “แก่ใคร”

กำรระบุว่ำเรำอยำกจะเล่ำเรื่องของเรำให้ใครฟัง หรือ

ที่เรียกว่ำ “กลุ่มเป้ำหมำย” คือใครนั้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ก่อนเลยก็คือ กำรระบุว่ำกลุ่มเป้ำหมำยคือ “คนทั่วๆ ไป” 

เพรำะถอืว่ำเป็นกำรก�ำหนดทีก่ว้ำงเกนิไปจนยำกทีก่ำรสือ่สำร

จะประสบควำมส�ำเรจ็ได้ เนือ่งจำกคนแต่ละกลุม่ หรอืแต่ละ

ช่วงวัยมักจะมีควำมสนใจที่ต่ำงกัน รวมทั้งเข้ำถึงหรือใช้สื่อ

ที่ต่ำงรูปแบบกันด้วย (อำทิ เด็กและวัยรุ่นก็น่ำจะเข้ำถึงสื่อ

สังคมออนไลน์ได้หลำกหลำยรูปแบบกว่ำผู้สูงอำยุ ฯลฯ)  

ดังน้ัน หำกเรำเอำทัง้วยัรุ่นและผูส้งูอำยุเป็น “กลุม่เป้ำหมำย

ทั่วๆ ไป” ในงำนสื่อชิ้นเดียวกันของเรำ ก็จะมีปัญหำลักลั่น

ตำมมำ เช่น เรำจะเลือกใช้สื่อรูปแบบไหน หรือลีลำกำร 

น�ำเสนอควรจะเป็นแบบใด (ดูรำยละเอียดในข้อ 3 และ 4) 

ซ่ึงในที่สุดงำนสื่อของเรำก็อำจจะเข้ำไม่ถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

ใดเลยก็เป็นได้ 

ในทำงกลับกัน หำกจะสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ เรำ 

ก็ควรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำเรำอยำกคุยกับใคร

เป็นหลัก (เช่น เยำวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนในเมือง คนใน

ชนบท ผู้น�ำทำงกำรเมือง ฯลฯ) เพื่อที่เรำจะได้ออกแบบ

เน้ือหำและผลิตสื่อในรูปแบบที่ตรงกับควำมต้องกำรหรือ

บุคลิกของกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกที่สุด
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ใดเลยก็เป็นได้ 
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ในเรื่องของกลุ่มเป้ำหมำยนั้น มีกำรส�ำรวจของสถำบัน

รอยเตอร์ (Reuters Institute) เมือ่ปี 2559 โดยศกึษำกลุม่ตวัอย่ำง

กว่ำ 50,000 คนใน 26 ประเทศ (เช่น แคนำดำ สหรัฐฯ อังกฤษ 

ฝรั่งเศส โปแลนด์ ญี่ปุ ่น และออสเตรเลีย ฯลฯ แต่ไม่มี

ประเทศไทย) พบว่ำ ผู้ที่สนใจข่ำวสำรเรื่องสิ่งแวดล้อม มักจะ

เป็นกลุ่มเสรีนิยม อำยุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเรียนจบในระดับ

อำชีวศึกษำข้ึนไป หรืออุดมศึกษำ โดยที่เพศและระดับรำยได้

ไม่มีผลต่อควำมสนใจหรือไม่สนใจข่ำวสิ่งแวดล้อม

นอกจำกนียั้งพบว่ำ ประชำกรของประเทศทีเ่สีย่งต่อปัญหำ

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือ Climate Change 

เช่น บรำซิล อิตำลี และตุรกี จะมีควำมสนใจข่ำวสิ่งแวดล้อม

กว่ำประชำกรของประเทศอื่นๆ (เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ หรือ 

ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย)

ข้อมูลข้ำงต้นก�ำลังบอกเรำว่ำ หำกเรำ

สื่อสำรเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับผู ้มีกำรศึกษำ 

สูงกว่ำระดับมัธยม และผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ (อำยุ  

45 ปีขึ้นไป) เรำก็จะมีโอกำสเข้ำถึงคนกลุ่มนี้ 

ได้ไม่ยำกนัก แต่หำกมองให้ท้ำทำยขึ้นมำ

หน่อย เรำอำจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำย

เป็นเยำวชนและวัยรุ่นหรือไม่ เพรำะน้องๆ 

กลุ ่มนี้ จำกกำรส�ำรวจ ยังสนใจเ ร่ือง 

สิง่แวดล้อมน้อย อกีทัง้พวกเขำจะเป็นผูท้ีต้่อง 

ลุกขึ้นมำท�ำงำนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อจำกเรำ 

ในอนำคต ดังนั้นหำกเรำท�ำให้กลุ่มเยำวชน 

หันมำสนใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม ก็เท่ำกับกำร 

ฝำกผฝีำกไข้เรือ่งนีใ้ห้กบัคนรุน่ถดัไปได้ส�ำเรจ็ 
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WHERE

HOW

ประการท่ีสาม เราจะส่ือสารด้วย “ช่องทางใด”

ในเรื่องของกำรก�ำหนดรูปแบบหรือช่องทำงกำรสื่อสำรนั้น  

ก็ต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยด้วยว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยที่เรำก�ำหนดไว้ใช้ 

สื่ออะไรเป็นประจ�ำ หรือเข้ำถึงสื่อแบบไหนได้สะดวกบ้ำง  

อย่ำงไรก็ตำม ในยุคสมัยนี้ สื่อสังคมออนไลน์น่ำจะเป็นเครื่องมือ

หลกัในกำรสือ่สำรกบักลุม่เป้ำหมำยในวงกว้ำง และน่ำจะอยู่ในวสิยัทีเ่รำ

จะพึง่ตวัเองได้ในชมุชน ทัง้ในแง่ของเงนิทนุกำรผลติสือ่ และกำรจดักำร

ด้ำนเทคโนโลยีกำรสือ่สำร รูปแบบสือ่ทีนิ่ยมใช้กนัคอื กำรเขียนข้อควำม

ในทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) กำรน�ำเสนอภำพถ่ำย

ผ่ำนทำงอินสตำแกรม (Instagram) หรือกำรท�ำคลิปสั้นๆ ผ่ำนทำง 

ยูทูบ ฯลฯ

ทั้งหมดทั้งปวงน้ี ผู ้ใหญ่ในชุมชนอำจจะให้วัยรุ่นมำช่วยดูแล 

กำรผลิตได้ ซ่ึงนอกจำกจะได้ผลงำนสื่อออกมำแล้ว กำรมีส่วนร่วม 

ของวัยรุ ่นในชุมชนในกำรผลิตสื่อก็อำจจะเป็นช่องทำงที่ท�ำให้วัยรุ่น 

ในชุมชนหันมำสนใจงำนสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นโดยปริยำย (กำญจนำ  

แก้วเทพ และคณะ 2549.) 

ประการที่สี่ เราจะสื่อสาร “เน้ือหาอย่างไร” 

หลังจำกเรำรู้ประเด็น รู้กลุ่มเป้ำหมำย และรู้ช่องทำงกำร

สื่อสำรแล้ว อีกเรื่องหนึ่งท่ีส�ำคัญในกำรท�ำงำนสื่อก็คือ เรำจะ

สือ่สำรอย่ำงไรเพือ่ให้งำนออกมำมคุีณภำพ ทัง้นีม้ปีระเดน็ย่อยๆ 

ที่ชวนขบคิดดังนี้

 การท�าเนื้อหาให้ใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพยำยำม 

ชี้ให้เห็นว่ำเรื่องของชุมชนของเรำสำมำรถเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

เป้ำหมำยอย่ำงไร โดยเฉพำะประเด็นปัญหำท่ีเคยเผชิญมำ 

ในอดีต ซึ่งอำจจะเป็น “ปัญหำร่วม” กับชุมชนอื่นๆ ได้ เช่น  

เป็นชุมชนท่ีมีปัญหำเรื่องสิ่งแวดล้อมมำก่อน เคยต่อสู ้กับ 

ผู้มีอิทธิพลมำก่อน เป็นชุมชนท่ีแตกแยกอย่ำงรุนแรงมำก่อน  

เป็นชุมชนที่วัยรุ่นถอยห่ำงจำกกำรท�ำงำนพัฒนำ ฯลฯ 
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กำรระบุควำมสอดคล้องหรอืควำมใกล้เคยีง 

กับกลุ่มเป้ำหมำยเอำไว้เช่นนี้ จะท�ำให้กลุ ่ม 

เป้ำหมำยรู้สึกได้ว่ำ งำนของเรำมีควำมใกล้ตัว 

กับกลุ่มเป้ำหมำย และจะเพิ่มควำมสนใจในสื่อ 

ของเรำได้ 

นอกจำกนี้หำกเรำเช่ือมโยงควำมโดดเด่น

ในงำนของเรำเข้ำกบัข้อเทจ็จรงิในด้ำนอืน่  ๆ ด้วย 

เช่น ประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 

ชุมชน และระบบกำรศึกษำ ฯลฯ ก็จะท�ำให้

เนื้อหำงำนมีควำมเป็นรูปธรรมมำกข้ึน และมี

ควำมน่ำสนใจมำกขึน้ได้เช่นกนั (Looney 2015.)

 การน�าเสนอข้อเท็จจริง งำนสื่อของเรำ

ต้องให้ข้อเทจ็จรงิทีเ่ป็นควำมจรงิ ใช้แหล่งข้อมลู 

ปฐมภูมิที่ตรวจสอบได ้ (หรือแหล ่งข ้อมูล 

ทตุยิภมูทิีอ้่ำงองิได้) หำกน�ำเสนอเกนิเลยไปกว่ำ 

ข้อเทจ็จรงิ แล้วถกูตรวจพบในภำยหลงัว่ำ “ข้ีโม้” 

ก็จะท�ำให้งำนสื่อ รวมทั้งชุมชนของเรำสูญเสีย 

ควำมน่ำเชื่อถือได้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อเท็จจริงที่

ปรำกฏในสือ่สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมกำลเวลำ 

ดังนั้นกำรใส่วันท่ีท่ีเผยแพร่สื่อไว ้ในชิ้นงำน 

(เพื่อก�ำกับควำมถูกต้องของข้อมูลจนถึงวันที่ 

เผยแพร่) หรือกำรปรับปรุงเนื้อหำในสื่อให้ทัน 

ต่อเหตุกำรณ์ ก็จะช่วยลดปัญหำนี้ได้เช่นกัน

 การสือ่สารสองทาง ด้วยเทคโนโลยที�ำให้กำรสือ่สำรสองทำง

ระหว่ำงเรำกับกลุ่มเป้ำหมำยหรือใครก็ตำม สำมำรถท�ำได้อย่ำง

รวดเร็ว ดังนั้นหำกพบว่ำมีผู้เข้ำไปคอมเม้นต์ หรือ “เม้นต์” งำน

สื่อของเรำ เรำก็ควรรับฟัง เรียนรู้ และพิจำรณำตอบกลับตำม

สมควร หำกพบว่ำเรำน�ำเสนอข้อมลูทีผ่ดิพลำด กค็วรท่ีจะขอโทษ

และรีบแก้ไขโดยทันที หรือหำกมีสื่อหรือผู้ใดพำดพิงเรำในเชิงที่ 

ผดิพลำด กค็วรช้ีแจงด้วยข้อเทจ็จริงอย่ำงตรงไปตรงมำ ด้วยท่ำท ี

ที่สุภำพ ไม่บีบบังคับให้คนอื่นต้องเชื่อตำมเรำ รวมทั้งไม่ “ดิส

เครดิต” (Discredit-ท�ำให้เสยีชือ่เสยีง) ผูท้ีค่ดิต่ำง แต่ควรน�ำเสนอ

ข้อมูลหรือควำมเห็นจำกมุมของเรำอย่ำงซื่อสัตย์ และเปิดโอกำส

ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้คิดต่อเองได้อย่ำงเต็มที่  

 ท่วงท�านองการน�าเสนอ ในกำรน�ำเสนอเน้ือหำผ่ำนส่ือ เรำ

ควรคดิด้วยว่ำจะน�ำเสนอด้วยท่วงท�ำนองแบบใด จึงจะสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ เช่น กลุ่มเป้ำหมำย

วัยรุ่นก็มักจะชอบกำรน�ำเสนอที่สนุก ตื่นเต้น เฮฮำ และกระชับ 

ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ก็อำจจะชอบกำรน�ำเสนอที่มีรำยละเอียดมำกขึ้น 

มีควำมตรงไปตรงมำ ฯลฯ

การท�างานสื่อแม้จะมีแนวทางกลางๆ ที่น�าไปปรับใช้ได้  

แต่ทุกคนที่ท�างานสื่อก็ต้องฝึกฝนผลิตงานออกมาบ่อยๆ หมั่น 

ทบทวนตัวเอง หาหนทางของตัวเองให้เจอ ตั้งใจฟังเสียงสะท้อน 

จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�ามาปรับใช้ในงานตัวเองด้วย งานจึงจะ

มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับ
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หลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค�าตอบอยู่ท่ีหมู่บ้าน

จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต1

1 จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต เจ้ำหน้ำที่จัดกำรองค์ควำมรู้อำวุโส สถำบันลูกโลกสีเขียว
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เป้ำหมำยของกำรศึกษำ คือกำรพัฒนำคนให้เป็น 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มี 

ควำมรูค้วำมสำมำรถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรปฏริปูกำรจัดกำรศึกษำทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองในช่วง

หลำยๆ ปีมำนี้ ท�ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ 

เป้ำหมำย มีกลไกส�ำคัญอย่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักรำช 2545 ท่ีก�ำหนดเรื่องกำรมีส ่วนร ่วม  

กำรกระจำยอ�ำนำจ กระทั่งจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของนักเรียน 

มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นส�ำคัญ ให้ฝึกปฏิบัติ 

ลงมือท�ำงำนด้วยตนเอง เผชิญกับสถำนกำรณ์จริง และ

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ ภูมิปัญญำ และทรัพยำกร

ในท้องถิ่นในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

จำกกำรปฏริปูกำรศกึษำท�ำให้เกดิกำรปรบัปรงุและ

เปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะกำร

บรรจุเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็น

ควำมรู้ ภูมิปัญญำ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ รวม

ถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในกระบวนกำร

เรียนรู ้ ทั้งนี้กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรรับรู ้ ควำม

ตระหนักต่อปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมในกำร

แก้ไขปัญหำ กำรป้องกัน กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟู

ทรพัยำกรธรรมชำต ินบัเป็นวำระส�ำคัญต่อกำรลดปัญหำ 

ควำมเสี่ยง และควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน

ปัจจุบัน 

ทศวรรษที่สองของโครงกำร “รำงวัลลูกโลก 

สีเขียว” สถำบันลูกโลกสีเขียวได้เพิ่มภำรกิจกำรท�ำงำน 

ที่นอกเหนือจำกกำรยกย่องให้ก�ำลังใจผู้ที่มีผลงำนกำร

อนุรักษ์ มำสู่กำรสังเครำะห์ ถอดองค์ควำมรู้จำกผลงำน

ต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ควำมรู้ให้แก่สังคม รวมทั้ง

ส่งเสรมิให้เครอืข่ำยลกูโลกสเีขยีว ได้ท�ำงำนวจิยัพืน้บ้ำน

ที่เหมำะสมกับศักยภำพของเครือข่ำย สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์สิง่แวดล้อม วฒันธรรม และสงัคม ของพืน้ที่

คณะกรรมกำรรำงวัลลูกโลกสีเขียวในภำคอีสำน  

ทีม่พีืน้ฐำนควำมเป็นครู เหน็ถงึควำมส�ำคญัและให้ควำม 

สนใจด้ำนกำรศึกษำเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มพัฒนำ  

“หลกัสตูรท้องถิน่สิง่แวดล้อมศกึษำ” โดยมวีตัถปุระสงค์ 

ที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ ท�ำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น  

ดงึครภูมูปัิญญำให้มส่ีวนร่วมในกระบวนกำรเรยีนกำรสอน 

จนสำมำรถพฒันำเป็นรปูแบบกำรเรยีนทีน่่ำสนใจ ท�ำให้ 

ควำมรูเ้รือ่งทรพัยำกรธรรมชำตใินท้องถิน่และองค์ควำมรู้ 

ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน เป็นเรื่องสนุก ไม่น่ำเบื่อ ได้เห็นถึง

คุณค่ำเรื่องใกล้ตัวในบ้ำนและท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้ 

เด็ก ๆ เกิดส�ำนึกรักบ้ำนเกิด ภำคภูมิใจในชุมชน และ 

มีส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะสร้ำงให้ 

เด็กมจิีตอำสำ ทั้งนีม้แีรงบันดำลใจและ “ต้นแบบ” จำก 

กลุ ่มเยำวชนคนรักษ์ป่ำโนนใหญ่ โรงเรียนบ้ำนอีเซ  

(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  

ซึ่งสมำชิกในกลุ่มท�ำกำรศึกษำเรื่องไม้มะดันและกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ส่งผลให้ครูและนักเรียน รวมทั้ง 

ชุมชนเองเกิดควำมตระหนัก และเร่ิมงำนอนุรักษ์ 

ไม้มะดันริมตลิง่ห้วยทบัทนั แม่น�ำ้สำยหลกัของต�ำบลอีเซ

2 กลุ่มเยำวชนคนรักษ์ป่ำโนนใหญ่ โรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฎ์วิทยำ) ได้รับ “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 4 ปี 2545 จำกผลงำน “สร้ำงโครงงำน สำนสัมพันธ ์
ภูมิปัญญำท้องถิ่น” โดยมีครูพีรชัย วงษ์เลิศ เป็นครูที่ปรึกษำ และเป็นผู้น�ำร่องสร้ำงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในโรงเรียน รวมทั้งหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
ด้วยโครงงำนวิทยำศำสตร์กับกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมะดันป่ำอย่ำงยั่งยืนในปี 2555
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ระหว่ำงปี 2558 - 2560 คณะกรรมกำรรำงวัลลูกโลก 

สีเขยีว ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ริเริ่มโครงกำรสำนพลัง 

ครภูมูปัิญญำพฒันำหลกัสตูรสิง่แวดล้อมเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรู ้

เด็กและเยำวชน เพือ่ออกแบบกระบวนกำรเรยีนรูส้ิง่แวดล้อม  

โดยกำรมีส่วนร่วมของครู ครูภูมิปัญญำ และนักเรียน โดยม ี

จุดประสงค์เพื่อสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงครูและ 

นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์  

เน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องธรรมชำติ กำรจัดกำร 

ทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 

เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละแห่ง  

ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

โครงกำรนี้ท�ำให้เกิดเครือข่ำยครูและโรงเรียนเพื่อ 

สิ่งแวดล้อม 7 แห่ง3 คือ โรงเรียนบ้ำนกันตรง ต.บึง  

อ.เขวำสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนล�ำดวนพิทยำคม  

ต.ล�ำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้ำนหนองเลำ  

ต.มะเกลือเก่ำ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ โรงเรียนศรีแก้ว 

ประชำสรรค์ ต.ศรแีก้ว อ.เลงินกทำ จ.ยโสธร โรงเรยีนบ้ำนอเีซ 

(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ต.อีเซ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  

โรงเรียนบ้ำนตลำดหนองเรือ ต.เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 

จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้ำนเสียว ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 

จ.ศรีสะเกษ

จากกระบวนการเรียนรู้ สู่การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นใน

โรงเรียน

 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดล้อมจะเน้นการ

มีส่วนร่วม โรงเรียนกลุ ่มเป้าหมายจะร่วมกันคิดและ 

วางแผน น�าสภาพปัญหา ความต้องการในการฟื ้น 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนมา วิเคราะห์ ผ่านต้นทุน 

แต่ละด้าน อาทิ ทรัพยากรดิน น�้า ป่า ประวัติศาสตร์  

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ 

 การสร ้างหลักสูตรการเรียนรู ้มีกระบวนการ  

3  ขั้นตอนคือ

1) ก�าหนดโจทย์ ประเด็นที่ต้องการพัฒนาในพื้นที่ 

เป็นโจทย์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) บรูณาการ วเิคราะห์สิง่ทีเ่ป็นโจทย์ และออกแบบ 

หลักสูตรให ้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ใน 

กลุ ่มสาระ เพื่อบูรณาการวิชาที่ต ้องการให้เกิดเป็น 

หลักสูตรท้องถิ่น 

3) ร่วมวิพากษ์ เปิดเวทีให้นักวิชาการเข้าร่วม 

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และน�าไปใช้จริง

3 โรงเรียนเครือข่ำยทั้ง 7 แห่ง มี 4 แห่งที่ได้รับ “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 
ประเภทกลุ่มเยำวชน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฎร์วิทยำ)  
จ.ศรสีะเกษ (กลุม่เยำวชนคนรกัษ์ป่ำโนนใหญ่ “สร้ำงโครงงำน สำนสมัพนัธ์ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น”) ครั้งที่ 4 ปี 2545 (2) โรงเรียนบ้ำนกันตรง จ.สุรินทร์ 
(กลุ่มเยำวชนรักษ์บ้ำนเกิด รักษ์ท้องนำ รักษำสิ่งแวดล้อม) ครั้งท่ี 11  
ปี 2552 (3) โรงเรียนล�ำดวนพิทยำคม จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มเยำวชนชำวสวน
พฤกษศำสตร์ “งำนอนรุกัษ์ว่ำน ‘จงูนำง’ กระบวนกำร ‘จงูคน’ เพือ่ร่วมกนั 
รักษำสิ่งแวดล้อม”) ครั้งที่ 18 ปี 2561 (4) โรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์  
จ.ยโสธร (กลุ่มเยำวชนต้นกล้ำ กระบวนกำรสร้ำงคนดีเพื่อ “ศรีแก้ว”)  
ครั้งที่ 18 ปี 2561 
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“ปะเตียลฮีง เสราะเยิง” (ว่านจูงนางบ้านเฮา) 
โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

สภาพปัญหา : กำรอนุรักษ์ว่ำนจูงนำง หรือ “ปะเตียลฮิง” ว่ำนชนิดหนึ่งที่ขึ้นตำมจอมปลวก แถบหัวไร่ปลำยนำ  

มีประโยชน์ในด้ำนสมุนไพรรักษำสุขภำพ (รักษำแผล) แต่ชำวบ้ำนไม่ค่อยรู้จัก ไม่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ และถูกท�ำลำย

จำกกำรไถจอมปลวกทิ้ง

การออกแบบหลักสูตร : บูรณำกำรควำมรู้เรื่องว่ำนจูงนำงทำงพฤกษศำสตร์ ควำมสวยงำม คุณค่ำ ประโยชน์ของ

ว่ำนจูงนำง ในสำระกำรเรียนรู้กลุ่มต่ำงๆ คำบลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ และกิจกรรมชุมนุม 

กรณีศึกษา เปลี่ยนรูป

วิชา

กิจกรรม

 กำรท�ำละครปะเตียลฮีง

 กำรประพันธ์เพลงปะเตียลฮีง

 กำรวำดภำพปะเตียลฮีง

 กำรเรียนรู้ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 กำรบรรยำยและเล่ำเรื่อง  

 “ปะเตียลฮีง”

 กำรออกแบบท่ำเต้น 

 ประกอบเพลง กำรเขียนร้อยกรอง

 กำรเขียนร้อยแก้ว

 กำรเขียนเรียงควำม

สาระการ
เรียนรู้

 ปะเตียลฮีง คืออะไร

 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์

 ถิ่นที่อยู่/แหล่งที่พบ

 กำรขยำยพันธุ์

 คุณค่ำและประโยชน์ทำงด้ำน 

  สมุนไพร

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ

ภำษำไทย

ศิลปศึกษำ

ภำษำต่ำงประเทศ

สุขศึกษำและ

พลศึกษำ

 กำรบรรยำยให้ควำมรู้

 กำรส�ำรวจถิ่นที่อยู่

 กำรท�ำแผนที่ 

 กำรขยำยพันธุ์ 

 กำรบรรยำยให้ควำมรู้

 กำรสืบค้นภูมิปัญญำ 

 ท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร
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“รักษ์จันผา” หลักสูตรส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีแก้วประชานุสรณ์ จ.ยโสธร

สภาพปัญหา : จ�ำนวนต้นจันผำในป่ำชุมชนลดลง ป่ำขำดควำมอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนไม่เห็นคุณค่ำ 

ต้นจันผำ คณะครูและกลุ่มเยำวชนร่วมกันหำแนวทำงอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยกำรเพำะกล้ำ ขยำยพันธ์ุ แปรรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์เชิงภูมิปัญญำ

การออกแบบหลักสูตร : จัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรบูรณำกำรในทุกกลุ่มสำระ

วิชา

กิจกรรม

 ข้อมลูและลักษณะ 

 ทำงพฤกษศำสตร์

 ถ่ินทีอ่ยู ่แหล่งทีพ่บ ระบบนเิวศ 

 สรรพคุณทำงอำหำรและยำของ 

 จนัผำ

 ประโยชน์ด้ำนกำรอนรุกัษ์ เช่น  

 กำรป้องกันไฟป่ำ

 กำรพัฒนำต่อยอดท�ำผลิตภณัฑ์  

 เช่น เส่ือจนัผำ

กำรเกษตร

สุขศึกษำ

ศิลปศึกษำ

ชีววิทยำ

ภำษำอังกฤษ

สังคม ภูมิศำสตร์   

ประวัติศำสตร์

 กำรบรรยำยให้ควำมรู้

 กำรส�ำรวจจนัผำ 

 ในท้องถ่ิน 

 เรยีนรูค้�ำศัพท์ 

 จนัผำน่ำรู้
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ถ่ินทีอ่ยู ่แหล่งทีพ่บ ระบบนเิวศ 

สรรพคุณทำงอำหำรและยำของ

จนัผำ

ประโยชน์ด้ำนกำรอนรุกัษ์ เช่น 

กำรป้องกันไฟป่ำ

กำรพัฒนำต่อยอดท�ำผลิตภณัฑ์ 

เช่น เส่ือจนัผำ

ภำษำอังกฤษ

 เรยีนรูค้�ำศัพท์ เรยีนรูค้�ำศัพท์

จนัผำน่ำรู้

สาระการ
เรียนรู้

 กำรท�ำผลติภัณฑ์จำกจันผำ

 กำรขึน้โครงกีท่อ

 กำรลอกใบจันผำ

 กำรขึ้นลวดลำยจันผำ

 กำรย้อมจำกธรรมชำติ

 กำรเพำะพันธุ์จันผำ

 ด้วยกำรตอน เพำะเมลด็ 

 ช�ำกิ่ง

 กำรบรรยำยพชืสมุนไพร 

 และกำรใช้ประโยชน์จันผำ 



พลังเปลี่ยนโลก 129

“มหัศจรรย์แห่งมะดันป่า” หลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์ต้นมะดันริมห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ

สภาพปัญหา : ปี 2553 พื้นที่ริมฝั่งห้วยทับทันถูกชำวบ้ำนและกลุ่มทุนบุกรุก แผ้วถำง ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ 

มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน จ�ำนวนหลำยหมื่นไร่ ท�ำลำยระบบนิเวศและพืชท้องถิ่นด้ังเดิม สังคมพืชที่เปรียบเสมือนก�ำแพง 

ป้องกันกำรกัดเซำะของกระแสน�้ำถูกท�ำลำย พืชบำงชนิดกลำยเป็นพืชหำยำก เช่น มะดันป่ำ ส่งผลให้ช่วงปี 2554 - 2556  

กระแสน�้ำห้วยทับทันไหลเชี่ยวรุนแรงท่วมหมู่บ้ำนหนองจะมะ (หมู่ที่ 10) บ้ำนหนองฮู (หมู่ที่ 3) ในพื้นที่ ต.อีเซ อย่ำงรวดเร็ว  

 จุดเปลี่ยน...แก้ปัญหา
 ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ สืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์

 สร ้ำงเวทีประชำคมและเปล่ียนปัญหำ -  ผลกระทบน�ำสภำพปัญหำ  

เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขอคืนพื้นที่จำกชำวบ้ำนที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ

 ฟื้นกำรปลูกมะดันป่ำ

 คณะกรรมกำร สถำนศึกษำ คณะครูชุมชน ส่วนหนึ่งสนับสนุนให้  

โรงเรียนสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อร่วมแก้ปัญหำ 

มะดันป่ำในชุมชน

 ร่วมกบัศนูย์วจิยัพืช สวน ศรสีะเกษ ศนูย์วนศำสตร์ ศรสีะเกษ ป่ำไม้จงัหวดั 

ศรีสะเกษ ออกแบบกระบวนกำรเรยีนรูก้บันกัเรยีน ผูป้กครอง มส่ีวนร่วม  

สร้ำงกระบวนกำรเรยีนรู ้ เพื่อขยำยพันธุ์มะดันให้ได้ผลเร็วที่สุด เช่น ปักช�ำ  

ตอนกิ่ง สร้ำงเรือนเพำะช�ำเพื่อกลำ้เมล็ดมะดัน

นักเรียนจะรวมกลุ่ม 3-4 คน ออกแบบ 

เขียน โครงงำนวิจัย โครงงำนวิทยำศำสตร์ 

และช่วยขยำยพันธุ์มะดันป่ำ 

มีพี่ๆ นักวิชำกำรและชำวบ้ำนเป็นที่ปรึกษำ 

กำรขยำยพันธุ์ มีทั้งได้ผล  

และไม่ได้ผล ส่วนที่ส�ำเร็จ น�ำต้นกล้ำ 

ที่แข็งแรง ไปปลูกในแปลงทดลอง

 รวมพลัง... ฟื้นมะดัน
 กลุ่มนักเรียนในแต่ละรุ่น น�ำผลงำนของรุ่นพี่มำต่อยอด

 พี่ที่จบไปแล้ว มำเป็นที่ปรึกษำร่วมกับพี่ๆ จำกศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วนศำสตร์ ศรีสะเกษ และป่ำไม้จังหวัด

ศรีสะเกษ ท�ำให้หน่วยงำนดังกล่ำว เป็นเหมือนครอบครัวของคนในชุมชนต�ำบลอีเซของเรำ

 เปิดโอกำสให้นักเรียนน�ำผลงำนเข้ำร่วมประกวดในวิชำกำรระดับประเทศ เพื่อให้กำรอนุรักษ์มะดันป่ำเป็นที่รับรู ้

แพร่หลำยในวงวิชำกำร ผลงำนกำรอนุรักษ์ ขยำยพันธุ์มะดันป่ำ ได้รับรำงวัลระดับประเทศปี 2555 - 2559 ติดต่อกัน

 ขยำยพืน้ทีก่ำรอนรุกัษ์มะดนัป่ำไปยงัอ�ำเภอห้วยทบัทนั เพือ่ร่วมกนัอนรุกัษ์ไม้ต้นรมิห้วยทบัทนั บรเิวณอ�ำเภอห้วยทบัทนั

 ประสำนควำมร่วมมือกับโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอ กลุ่มพ่อค้ำแม่ค้ำไก่ย่ำงห้วยทับทัน เทศบำลต�ำบลห้วยทับทันในอ�ำเภอ

ห้วยทับทัน ร่วมกำรเพำะขยำยพันธุ์และปลูกมะดันริมห้วยทับทัน

 รวมพลัง..ฟื้นมะดัน
 ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนวิทยำศำสตร์ผสมผสำนควำมรู้ท้องถิ่นต่อยอดผลิตผลจำกมะดันป่ำ เช่น ท�ำอำหำร 

เครื่องดื่มแปรรูป

 โรงเรียนบ้ำนอีเซเป็นแหล่งรับซื้อไม้มะดันเพื่อน�ำส่งพ่อค้ำไก่ย่ำงห้วยทับทัน

 รบัซือ้เปลอืกมะดนัป่ำจำกพ่อค้ำห้วยทบัทนัเพือ่น�ำมำย้อมผ้ำและสร้ำงผลติภณัฑ์ย้อมผ้ำมะดนัป่ำ ปัจจบุนัร่วมกบัชมุชน 

ตั้งกลุ่มย้อมผ้ำมะดันป่ำต�ำบลอีเซ

 เสริมพลังใจกับชุมชนให้เห็นคุณค่ำมะดันป่ำ ว่ำเป็นพืชปกป้องภัยพิบัติ สร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติ ผ่ำนสื่อสำธำรณะ  

เช่น รำยกำรคนไทยหัวใจไม่ท้อ (ตอน พีรชัยกับไก่ย่ำงไม้มะดัน) รำยกำรทุ่งแสงตะวัน (มะดันไก่ย่ำงและเรื่องสิบผ้ำ 

มะดันทับโคลน) รำยกำรภัตตำคำรบ้ำนทุ่ง เป็นต้น

ปี 2555

2555
-

2558

2555
-

2558
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 ความสมบูรณ์ของมะดันป่า ริมห้วยทับทันบริเวณที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้น

 ชาวบ้านหนองฮู ยกพื้นที่ป่ำให้กรมป่ำไม้เพื่อร่วมอนุรักษ์มะดันป่ำ

และไม้ธรรมจ�ำนวน 800 ไร่ 

 เกิดอาชีพ ในกำรสรำ้งงำนจำกพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

 นักเรียนเกดิแรงบนัดาลใจ จำกรุ่นต่อรุน่และผลติชิน้งำนเป็นทีย่อมรบั 

ในระดับประเทศมำกขึ้น

 ชุมชนต�าบลอีเซ ใช้แหล่งป่ำมะดันบ้ำนหนองฮูเป็นแหล่งอนุรักษ์ 

พันธุ์ปลำ

ครูวางแผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอน ออกแบบกจิกรรม

การเ รียนรู ้ โดยใช ้กระบวนการ 

โครงงานวิทยาศาสตร์จากมะดันป่า

เป็นหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชา 

วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

ผล 
ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากมะดับป่า

ขั้นตอนการด�าเนินงาน โครงงานวิทยาศาสตร์จากมะดับป่า

โครงานวิทยาศาสตร์ 

กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ แ ล ะ ใ ช ้

ประโยชน์จากมะดันป่าอย่าง

ยั่งยืน จ�านวน 7 หน่วยการ

เรียนรู้ = 40 ชั่วโมง

หน่วยการ
เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คุณลักษณะ ปฏิญญา เวลา

(ชั่วโมง)

1 เติมพลังใจก่อนเรียนรู้ เติมพลังใจ

ก่อนเรียนรู้
เติมพลังใจ

ก่อนเรียนรู้

2

2 รู้จักฉันมะดันแห่งป่ำ 6

3 พันธุกรรมมะดันป่ำเรำศึกษำได้อย่ำงไร มีวินัย 2

4 คุณค่ำของมะดันกับควำมสัมพันธ์ในท้องถิ่น ซื่อสัตย์ สุจริต
กำรป้องกัน

2

5 ใครท�ำร้ำยมะดัน อยู่อย่ำงพอเพียง 2

6
โครงงำนมะดันป่ำ มีจิตสำธำรณะ กำรสร้ำง

เครือข่ำย

24

วัดผลสัมฤทธิ์ปลำยภำคเรียน 2

รวม 40
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โครงกำรสำนพลังครูภูมิปัญญำพัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เด็กและ

เยำวชน ที่คณะกรรมกำรฯ ภำคอีสำนร่วมกันขับเคลื่อน สร้ำงควำมตื่นตัวในกำร “ออกแบบ” 

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แม้เป็นกำร “ทดลอง” ทั้งบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

และส่งเสริมให้เด็กๆ ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน จะเห็นว่ำแนวทำงนี้มีโอกำสพัฒนำต่อยอดได้ 

ก�ำลงัส�ำคญันัน้ คอืครทูีเ่ป็นแกนน�ำ4 ผูรั้บผดิชอบในกำรพฒันำหลกัสตูร ทีต้่องมีวสัิยทศัน์ 

ควำมเข้ำใจถึงแนวคิดหลักกำรจัดกำรศึกษำ เป็นนักประสำนงำนที่ดี มีใจเมตตำ และเสียสละ

เวลำ เพรำะกำรท�ำกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูรสิง่แวดล้อมท้องถิน่ เป็นงำนทีก่นิเวลำวนัหยดุ 

อย่ำงที่คนอำชีพครูรู้กันดี

นอกจำกนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องให้กำรสนับสนุน คอยช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครู 

นักเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่ตนบริหำร มีควำมเชื่อมั่นว่ำ

กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่ร่วมกันสร้ำงขึ้น เป็นไปเพื่อพัฒนำวิธีคิด

ของเด็กๆ และผลแห่งกำรท�ำงำนที่มุ่งมั่นน้ัน จะส่งผลต่อกำรดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่ำง

ยั่งยืน แนวทำงกำรสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม ยังอำจส่งเสริมให้ใช้เวลำนอกชั่วโมงเรียน 

จัดกิจกรรมที่กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีผลต่อเกรดหรือคะแนน 

หลกัสตูรสิง่แวดล้อมท้องถิน่ทีดี่ คอืการเรียนรู้ทีเ่ด็กๆ สามารถ “แก้โจทย์” ในชุมชน เพือ่น�า

ไปสูก่ารฟ้ืนฟธูรรมชาต ิสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิ เพราะ “ค�าตอบ” อยู่ทีห่มู่บ้านเสมอ

ก้าวต่อไป

4 โครงกำรสำนพลังครูภูมิปัญญำพัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เด็กและเยำวชนท่ีเป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะกรรมกำรรำงวัลลูกโลกสีเขียว 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแกนน�ำที่ขับเคลื่อนคือ ครูพีรชัย วงษ์เลิศ และครูจันทร์ โต๊ะสิงห์
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ภูมิปัญญา
ภูมิทัศน์
และการอยู่รอด
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ดุลยภาพใหม่
ของภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์1

1 ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษำอำวุโสศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ (รีคอฟ) กรรมกำรสถำบันลูกโลกสีเขียว และกรรมกำรตัดสิน “รำงวัล
ลูกโลกสีเขียว”
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ดุลยภาพใหม่
ของภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

นิเวศวิทยำกับวัฒนธรรม เป็นวิชำที่ว่ำด้วยกำร

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงคนกบัสถำนที ่ซึง่ทัง้สองต่ำงมอีทิธพิล

ต่อกัน นั่นคือคนมีอิทธิพลต่อสถำนท่ี และสถำนที่ 

ก็มีอิทธิพลต่อกัน ด้วยแนวคิดนี้เองสำมำรถน�ำมำ

ท�ำควำมเข้ำใจภมูทิศัน์หรอืแลนด์สเคป (Landscape) ที่

มผีลต่อกำรก�ำหนดวถิชีวีติ กำรท�ำมำหำกนิ ควำมเป็นอยู่ 

กำรปฏิบัติ และกิจกรรมต่ำงๆ ของมนษุย์ ขณะเดียวกัน 

กระบวนกำรที่มีกำรสั่งสม กำรถ่ำยทอด กำรปฏิบัติ 

ตลอดจนภมูปัิญญำ ควำมคดิควำมเชือ่ ทีเ่รยีกรวมๆ ว่ำ 

“วัฒนธรรม” ก็ได้รังสรรค์รูปลักษณ์ของภูมิทัศน์และ 

กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติด้วย

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่สนใจประวัติศำสตร์มักจะมอง

แลนด์สเคปในแง่ของโบรำณวัตถุและสิ่งก่อสร้ำง หรือ

บริเวณสถำนที่ มีน้อยคนที่จะมองปฏิสัมพันธ์ว่ำคนมี

อทิธพิลอย่ำงไรต่อสถำนที ่และสถำนทีม่อิีทธิพลอย่ำงไร

ต่อคน ที่เรียกว่ำปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งสองด้ำน

ในเรื่องที่กล่ำวถึงต่อไปนี้เรำจะใช้ค�ำว่ำ ภูมิทัศน์ 

ภูมิประเทศ และ แลนด์สเคป สับเปลี่ยนแทนกันได้

ควำมจริงภูมิประเทศ หรือภูมิทัศน์นั้นเปลี่ยนไป

ตำมภูมิอำกำศและมนุษย์มำนำนนับพันๆ ปี

ภูมิอำกำศก็มีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเช่นกัน 

เพรำะภูมิอำกำศนั้นเปลี่ยนทรัพยำกรที่มนุษย์ต้องพึ่งพำ

อำศัย คนในยุคโบรำณจึงมีแบบแผนทำงวัฒนธรรมเพื่อ

หำอยูห่ำกนิในภมูอิำกำศแบบต่ำงๆ แต่โลกสมัยใหม่เรำ

มองได้ไม่ชัดนัก เพรำะมนุษย์สร้ำงสิง่แวดล้อมใหม่ อยูไ่ด้ 

แม้กลำงทะเลทรำยที่โหดร้ำย ในยุคปัจจุบัน มนุษย์ยังมี

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีส่ร้ำงผลกระทบต่อวฒันธรรม

และทรัพยำกรได้มำกเหลือเกิน

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งสองดำ้น
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หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีท่ีมีกำรขุด

ค้นพบเครื่องมือยุคหินกลำง (10,000 - 5,000 ปีมำแล้ว)  

ในบริเวณ จ.กำญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงรำย ลพบรุ ีและ

รำชบรุ ีถดัมำในยคุหนิใหม่ (5,000 - 2,000 ปีมำแล้ว) ที่เป็น

ขวำนหินขัด เครื่องมือท�ำด้วยกระดูก ปลำยหอก ลูกศร 

เคร่ืองมือท�ำด้วยหอย เช่น พวกใบมีด และเครื่องมือ 

เครื่องใช้ตำ่งๆ ที่ท�ำด้วยดินเผำ เช่น แกนปั่นดำ้ย กระสุน

ดินเผำ ต่อมำในยุคโลหะ (5,000 -2,700 ปีมำแล้ว)  

พบเครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับส�ำริด ที่แหล่งโบรำณคดี

บ้ำนเชียง ต.บำ้นเชียง อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี   

เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำหลกัฐำนทำงโบรำณคดทีีก่ล่ำวถงึข้ำงต้น

พบมำกในจังหวดัทีม่ป่ีำแห้งแล้ง มฤีดูกำลชัดเจน เช่น ป่ำไผ่ใน 

จ.กำญจนบุ รี ป ่ำสักใน จ.แม ่ฮ ่องสอน หรือป ่ำเต็งรัง  

ป่ำเบญจพรรณใน จ.อุดรธำนี บริเวณเหล่ำน้ีมีฤดูฝนส้ัน 

เพียง 4 - 5 เดือน ปำ่แห้งแล้งมีมนุษย์อำศัยมำกกว่ำป่ำชุ่มชื้น 

เพรำะในพื้นที่ชื้นแฉะไม่สะดวกต่อกำรด�ำรงชีวิต ในขณะที ่

ป่ำแห้งแล้งมีพืชอำหำรหลำยชนิด และมีพืชจ�ำพวกกลอยที่ให้

คำร์โบไฮเดรตจ�ำเป็นต่อชีวิต นอกจำกนี้ยังมีสัตว์กีบนำนำชนดิ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่จ�ำพวกววัป่ำ อย่ำงไรกต็ำม ปัจจัยที่ก�ำหนด

ขนำดของประชำกรอำศยัในป่ำคอื คำร์โบไฮเดรต (แป้งทีไ่ด้จำก

พืชหัวจ�ำพวกมันและกลอย) ไม่ใช่โปรตีน (เนื้อสัตว์)

ภำพโดยพโยม เพ็ชรพันธ์
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วิถีชีวิตเดิมของคนไทยก็คล้ำยๆ กับที่อื่นๆ ในเอเชีย

อำคเนย์ นิยมสร้ำงบ้ำนในหุบเขำตำมบริเวณเชิงเขำที่ลำดชัน

เล็กน้อย ท�ำนำในที่รำบส่วนที่สูงเล็กน้อย น�้ำไม่ท่วม ชอบปลูก

พืชไร่ ท�ำสวน ชีวิตคนไทยก็ชอบเพำะปลูก ท�ำไร่ไถนำ และ 

ในควำมเป็นจริง ชำวไร่ชำวนำก็มิได้จัดกำรที่ดินเพื่ออย่ำงใด 

อย่ำงหนึง่ หำกแต่ท�ำหลำยๆ อย่ำงรอบๆ บ้ำน ปลกูผกัสวนครวั  

และมักมีไม้ผล หรือไม้ป่ำปลูกแทรกบนภูเขำที่สูงเกิน 1,200 - 

1,300 เมตร พืชผลข้ำงล่ำงมักไม่ติดดอกออกผล จึงมักเก็บไว้ 

เป็นปำ่ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลำยอย่ำงและจัดกำรในระดับ

ภูมิประเทศ หรือภูมิทัศน์ที่ใหญ่ขึ้น ตรงกับแนวคิดซำโตะยำมะ 

(Satoyama) ของญี่ปุ่น (Sato แปลวำ่ หมู่บ้ำน, Yama แปลว่ำ 

ภูเขำ) เมื่อรวมเป็นค�ำวำ่ Satoyama ก็มีควำมหมำยว่ำ “ป่ำ”  

และมีคนใช้ประโยชน์ แม้ป่ำนั้นอยู่ในที่รำบก็เรียกว่ำ Yama  

สือ่ไปในทำงว่ำป่ำใกล้บ้ำน (Miyaura, 2016) แต่ประเพณปีฏบิตัิ 

ของญี่ปุ ่นมิได ้รวมกำรปลูกพืชแบบสวนสมรมผสมผสำน 

หลำกหลำย หรือปำ่ชุมชนที่ชุมชนจัดกำรดูแลเพื่ออำหำร หรือ 

ตำมควำมเชื่อ เช่น กำรเลี้ยงผีขุนน�้ำ  

ในบริเวณภูมิอำกำศของเอเชียอำคเนย์ ส่วนใหญ่อำกำศ

แบบมรสมุ มฤีดแูล้งชดัเจน เรือ่งกำรจดักำรน�ำ้จงึเป็นเรือ่งส�ำคญั 

นวตักรรมโบรำณคอื นำขัน้บนัได ทีเ่กดิขึน้ในเขตอนิโด-เบอร์มำ2 

ตอนเหนือ ข้ันบันไดเริ่มท�ำจำกท่ีต�่ำไปที่สูง ตอนปรับพื้นที ่

ก็เก็บหนำ้ดินไว้ตำมคันดิน ตำมเนินมักเก็บไว้เป็นป่ำเพื่อรักษำ 

สำยน�้ำ ล�ำธำร มีกำรผันน�้ำจำกล�ำห้วยโดยกำรท�ำฝำยกั้นน�้ำ  

ขุดล�ำน�้ำเหมืองเพื่อผันน�้ำเข้ำนำ และไม่ท�ำนำหรือเพำะปลูก 

ภูมิทัศน์กับวิถีชีวิต

2 องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Conservation International) ก�ำหนดพื้นที่ที่มีควำมส�ำคัญด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง เรียกว่ำ Hotspot 
Biodiversity มีอยู่ 35 แห่งทั่วโลก มีควำมจ�ำเป็นต้องเฝ้ำระวังต่อสูญเสียโดยไม่สำมำรถทดแทนได้ บริเวณ 35 พื้นที่ที่เรียกว่ำ Hotspot ทั่วโลก 
เป็นพื้นบนผิวดินเพียง 2.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลก และมำกกว่ำครึ่งหนึ่งเป็นสำยพันธุ์พืชของโลก และประมำณ 43 เปอร์เซ็นต์เป็นสัตว์เลี้ยงลูก 
ด้วยนม สัตว์เลื้อยคลำน และสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน�้ำที่เป็นสำยพันธุ์เฉพำะถิ่น ประเทศไทยอยู่ใน Hotspot Biodiversity ในจ�ำนวน 1 ใน 35 จุด  
ทีเ่รยีกว่ำ อินโด-เบอร์มำ (Indo-Burma) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่ำ 2 ล้ำน ตร.กม. ของเอเชียเขตร้อน มีควำมส�ำคัญสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก ในแง่ของ 
ควำมเสี่ยงกำรสูญพันธุ์โดยไม่สำมำรถทดแทนควำมสูญเสียได้ อันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มของประชำกรและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำต ิ
มำกเกินไป อินโด-เบอร์มำมีลักษณะของป่ำที่แตกตำ่งกันตำมฤดูกำล เช่น ป่ำดิบชื้น ปำ่ดิบแล้ง ป่ำเต็งรังผสมป่ำเบญจพรรณ ปำ่เขำหินปูน ป่ำใน 
พื้นที่ทะเลชำยฝั่ง รวมถึงป่ำโกงกำง มีควำมโดดเด่นของพื้นที่หนองน�้ำที่รำบลุ่ม และทุ่งหญำ้ที่มีน�้ำท่วมตำมฤดูกำล

ใกล้ต้นน�้ำมำกเกินไปเพรำะน�้ำจะไม่พอ ชุมชน 

มกัมกีำรเลีย้งผนี�ำ้ผฝีำย สนัเขำท�ำเป็นป่ำอนรุกัษ์  

ก่อนท�ำนำขั้นบันไดจะมีพิธีกรรมขอขมำเจ้ำที ่

เจำ้ทำง ขอให้ปลอดภัย ได้ผลผลิตดี 

คำบสมทุรสทงิพระในภำคใต้เป็นแหลมยำว

จำกพัทลุงถึงสงขลำ ภูมิประเทศของคำบสมุทร

นี้เกิดขึ้นเมื่อ 6,000 ปีที่แล้ว ดำ้นตะวันออกของ

คำบสมทุรฝ่ังอ่ำวไทย มสีนัทรำยเป็นคนัดนิกัน้น�ำ้ 

ตำมธรรมชำติไม่ให้ลงสู่ทะเล หลังสันทรำยเป็น

ป่ำพรุทีน่�ำ้ระบำยออกทะเลไม่ได้ ส่วนฝ่ังตะวนัตก 

ของคำบสมทุรจรดทะเลสำบสงขลำ เป็นทีลุ่ม่ต�ำ่ 

กว่ำ ท�ำนำได้ และมีกำรปลูกต้นโตนดตำมแนว

คันนำ เกิดเป็นภูมิทัศน์โหนด นำ เล บ่อเก็บน�้ำ 

จนเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์สเคปลุ่มน�้ำทะเลสำบ

สงขลำ น�้ำจำกภูเขำในนครศรีธรรมรำช พัทลุง 

และสงขลำ ไหลลงทะเลสำบ ลุ่มทะเลสำบและ 

ชุมชนเป็นหน่วยสงัคมทีม่เีอกภำพชัดเจนแห่งหนึง่ 

ของไทย
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ปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติกับวัฒนธรรม 

เป็นไปอย่ำงเกื้อกูลกันและกัน จนกระทั่งเรำเขำ้สู่สังคม 

บริ โภคนิยม-ทุนนิยม เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และกำรคมนำคม ซึ่งส่งผลกระทบที่ท�ำให้

ควำมสัมพันธ์ขำดสมดุล ย้อนกลับไปในอดีต ป่ำไม้ของ

ไทยถูกท�ำลำยและสูญเสียควำมอุดมสมบูรณ์ไปอย่ำง

รวดเร็วนับตั้งแต่กำรค้ำไม้สัก เมื่อยุโรปหันมำพึ่งไม้จำก

เอเชียเนื่องจำกประเทศอำณำนิคมในอเมริกำประกำศ

อิสรภำพ จึงได้เปลี่ยนเส้นทำงมำท�ำกำรค้ำไม้ซุงกับ

ประเทศในเอเชียอำคเนย์ ป่ำสักทำงภำคเหนือที่เคย 

สมบูรณ์ถูกท�ำลำย ร่องรอยตอไม้สักท่ีสูงกว่ำ 1 เมตร 

ที่ผุพังยังมีให้เห็นในป่ำ เช่น ที่บริเวณถ�้ำปลำ ต.ห้วยผำ  

อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน

กำรเปลีย่นแปลงส�ำคัญอีกครัง้ คือกำรก�ำเนดิรถไฟ

ในประเทศไทย ท�ำให้เกดิกำรสมัปทำนโครงกำรฟืนรถไฟ

ที่มีกำรตัดไม้ฟ ืนและไม้หมอนรองรถไฟ ท�ำลำย 

ป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรังในภำคเหนือ ตลอดจน 

ภำคกลำงตอนบน 

ควำมรุนแรงมำกขึ้นเมื่อรัฐบำลให้มีกำรสัมปทำนป่ำ 

ไปทั่วประเทศ ผืนป่ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแผ้วถำง ตัดไม ้

ไปแปรรูปจนเสื่อมโทรม ภำยหลังยกเลิกสัมปทำน  

ชำวบ้ำนและนำยทุนเข้ำไปจับจองท�ำกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

ไม่ว่ำจะเป็นปอ มันส�ำปะหลัง อ้อย ยำสูบ ในช่วงกำร

พัฒนำเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ตั้งแต่ปี 2500 ก่อให้เกิด 

อุตสำหกรรมขนำดใหญ่เพื่อกำรส่งออก มีผลผลิตที่เป็น  

Big Four ของประเทศไทย ได้แก่ ข้ำว ไม้สัก ยำงพำรำ  

และดีบุก 
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เลื่อยยนต์ (Chain Saw) จัดว่ำเป็น

เทคโนโลยีส�ำคัญอีกอย่ำงหนึง่ ควำมจรงิเลือ่ยยนต์

ได้ถูกคิดค้นมำเมื่อกว่ำสองร้อยปีมำแล้ว แต่ 

พอหลังสงครำมโลกครั้งท่ีสองได้พัฒนำรูปแบบ

เลื่อยขึ้นใหม่ มีประสิทธิภำพสูง รวดเร็ว น�้ำหนัก

เบำ ซึ่งตอบสนองต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

เกษตรหลังสงครำมโลกได้อย ่ำงมำก เพิ่ม

ประสทิธิภำพในกำรบกุเบกิป่ำในยคุปี 2510 - 2520 

ตำมด้วยกำรท�ำนำกุ้งในยุคป่ำชำยเลน ยุคหลัง 

ปี 2520 อุตสำหกรรมเหมอืงแร่ดบีกุกพ็ฒันำเตบิโต 

ถึงกับสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ใน

ภูเก็ต กำรแช่ปอ และขำยถ่ำนริมทำงรถยนต์ 

เป็นภำพพบเหน็ได้ทัว่ในภำคกลำงและภำคอสีำน

ป่ำดั้งเดิมของไทยที่เคยมีปกคลุมกว่ำครึ่งหนึ่งของประเทศเมื่อตอนฉลอง 25 พุทธศตวรรษ หลังปี 2500 มีกำรเร่งรัด

พัฒนำเศรษฐกิจ แต่ปลำยทศวรรษ 2520 กลับเป็นช่วงควำมล้มเหลวของพืชไร่และนำกุ้ง ท�ำให้เกิดป่ำรุ่นใหม่ที่ฟื้นตัวขึ้น 

เป็นแลนด์สเคปป่ำชัน้อำยเุดยีว พบเหน็ได้ทัว่ประเทศ แม้กระทัง่ป่ำชำยเลน เมือ่ป่ำถกูท�ำลำยไปมำก ปัญหำควำมแร้นแค้น

ของคนชนบทก็เกิดขึ้นตำมมำ

กำรไหลบ่ำของกระแสบรโิภคนยิม-ทุนนิยม เร่งพัฒนำเศรษฐกิจแบบก้ำวกระโดด ฟุ้งเฟ้อเกนิตัว ฉุดรั้งใหส้ังคมจมดิ่ง

สู่หำยนะ เช่นเหตุกำรณ์และวิกฤตต้มย�ำกุ้งที่เกิดขึ้น แต่ไทยเรำนั้นโชคดีที่มีปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ 

จนกลำยเป็นวำระแห่งชำติ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงปรัชญำทำงกำรเมืองและจิตวิญญำณ ที่โต้กับกระแสทุนนิยม-บริโภคนิยม  

ดังที่นักเขียนชำวอินเดีย Misra (2012) เขียนถึงกำรล่มสลำยของอำณำจักรโบรำณที่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว แต่เอเชียมีศักยภำพ  

มีวัฒนธรรมพอที่จะสู้กลับกับค่ำนิยมตะวันตกที่หลงใหลวัตถุนิยม จักรวรรดินิยม   

เลื่อยยนต์ (Chain Saw) จัดว่ำเป็น

มจรงิเลือ่ยยนต์

แล้ว แต่

รูปแบบ
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มนุษย์พยำยำมสร้ำงเขตแดนทำงกำรเมืองเพื่อเสริม 

อ�ำนำจของตน หรือกีดกันชำติอื่น โลกทุกวันนี้มีเขตกำรค้ำ 

เสร ี(FTA) ทัง้แบบทวภิำค ีและพหภุำค ีมอีงค์กำรกำรค้ำโลก  

(WTO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) กำรอพยพ

เข้ำเมือง ตลำดแรงงำน สิ่งเหล่ำนี้สร้ำงแรงกระทบต่อ 

ภมูทิศัน์ แลนด์สเคป แต่รฐัก็พยำยำมรกัษำวฒันธรรมเดมิบ้ำง 

โดยปรบัปรงุ และรบัรองสทิธทิ�ำกนิของชมุชน ขณะเดยีวกนั 

ก็ยังคงยินยอมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เพื่อขยำยตัว 

ทำงเศรษฐกิจ

ในประวัติศำสตร์ไทย รัฐมีหน้ำที่จัดสรรทรัพยำกร  

เรำมีอนุสัญญำต่ำงๆ ที่เป็นพันธสัญญำระหว่ำงประเทศ  

อำทิ อนุสัญญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยชนิดสัตว์ป่ำ  

และพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ ์ อนุสัญญำไซเตส3 ว ่ำด้วย 

ชนิดสัตว์ป่ำและพืชท่ีใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญำว่ำด้วยควำม 

หลำกหลำยทำงชวีภำพ อนสุญัญำแรมซำร์4 อนสุญัญำบำเซลิ5  

ว่ำด้วยเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของอันตรำย กำรค้ำเก่ียวกับ 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ (FPCC) คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล

ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ องค์กำรระหว่ำง 

ประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน (ZOM) มีพันธกรณี 

กำรย้ำยถิ่นฐำนที่มีมนุษยธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย  

และเป็นประโยชน์กับทุกคน พันธสัญญำเหลำ่นี้มีประโยชน์  

แต่บำงครั้งก็ส่งผลกระทบทำงลบได้หลำยอยำ่ง

วัฒนธรรมสร้างเขตแดนทางการเมือง

3 ไซเตส คือ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora-CITES) และเป็นที่รู้จักในชื่อ อนุสัญญำกรุงวอชิงตัน (Washington Convention) เป็นสนธิสัญญำซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎำคม พ.ศ. 2518

4 อนุสัญญำแรมซำร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญำว่ำด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระหว่ำงประเทศ ถูกก�ำหนดและตั้งชื่อตำมชื่อสถำนที่ที่จัดให้มี 
กำรประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญำเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2514 ณ เมืองแรมซำร์ ประเทศอิหร่ำน

5 อนสุญัญำบำเซลิ (Basel Convention หรอื Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) 
เป็นสนธิสัญญำระดับนำนำชำติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนและกำรก�ำจัดซ่ึงของเสียอันตรำยระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกประเทศก�ำลัง
พัฒนำ ไปยังประเทศด้อยพัฒนำ จุดมุ่งหมำยเพื่อลดปริมำณสำรพิษท่ีเกิดจำกของเสียหรือขยะ
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สร้างสมดุลใหม่ 

อย่ำลืมว่ำโลกำภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป่ำไม้น้ัน ควำมจริงเกิดข้ึนมำนำนแล้ว  

โลกำภวิตัน์เป็นตวัก�ำหนดผลผลติ และก�ำหนดตวับทกฎหมำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงผลผลตินัน้ๆ 

อำทิ ในยุคของกำรค้ำไม้ซุงที่ยุโรปต้องกำร เช่น ไม้สักที่ใช้กับกองทัพเรือ ปูดำดฟ้ำ 

เรอืบรรทกุเคร่ืองบนิ ยุโรปต้องกำรซ้ือจำกเรำ และรัฐกอ็อกกฎหมำยให้ป่ำเป็นของรฐั หรอื 

เป็นของเอกชนเทำ่นั้น ก�ำหนดให้ไม้ยำงหรือไม้สักเป็นไม้หวงห้ำม ไม่ว่ำจะขึ้นอยู่ที่ใด

คนเขตร้อนนั้นใช้ปำ่ยังชีพตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์ ปัจจุบันรัฐยอมรับเรื่องทรัพย์ส่วนรวม  

(Common Property) มำกขึ้น ยอมรับเรื่องป่ำชุมชนที่ชุมชนจัดกำรและได้ใช้ประโยชน ์

ร่วมกัน นอกจำกนี้ รัฐยังสนับสนุนกำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีอ�ำนำจหน้ำที ่

ท�ำนุบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรมำกขึ้น ทั้งในรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยต่ำงๆ ซึ่งน�ำไปสู ่

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิทธิของประชำชน

โลกในวันข้ำงหน้ำคงเปลี่ยนแปลงไปมำกทั้งกำรบริโภค และเครื่องอ�ำนวยควำม

สะดวกต่ำงๆ และจะเปลี่ยนไปอีกสักเท่ำไรมิอำจทรำบได้ แต่โลกปัจจุบันได้เปล่ียน 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของไทยที่สะสมมำนำน 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นให้หลักคิดว่ำอยู่กับธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ที่มีควำม

สมดุลของควำมสัมพันธ์ระหวำ่งทุนทำงเศรษฐกิจ ทุนทำงธรรมชำติบนภูมิทัศน์นั้น และ

ด�ำรงคงอยู่ได้โดยทุนทำงวัฒนธรรม โดยปฏิสัมพันธ์ของทุนทั้งสำมนี้ได้สรำ้งภูมิทัศน์แห่ง

กำรด�ำรงชวิีตและสงัคม ผูค้นกนิอยู่โดยอำศยัทรัพยำกรของท้องถิน่ รักษำควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพนั้น ฟื้นฟูและเชื่อมต่อของระบบนิเวศ (Connectivity) ร่วมกันจัดกำร 

และแบ่งปันทรัพยำกรธรรมชำติเชิงเศรษฐกิจ สร้ำงกลไกทำงควำมเชื่อ บรรทัดฐำน 

วัฒนธรรม และประเพณีในกำรรักษำทรัพยำกรให้มีควำมยั่งยืน 

ดุลยภำพระหว่ำงทุนทำงวัฒนธรรม ทุนทำงเศรษฐกิจ 

และทุนทำงธรรมชำติในภูมิทัศน์ดั้งเดิมของคนไทย

ภูมิทัศน์วัฒธรรม
ในอดีต

ทุนทาง
วัฒนธรรม

ทุนทาง
ธรรมชาติ

ทุนทาง
เศรษฐกิจ
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แต่โลกทุกวันนี้ถูกครอบง�ำด้วยทุน

ทำงเศรษฐกิจและทุนต่ำงชำติ ขณะท่ีทุน

ทำงธรรมชำติเป็นเพียงแค่แหล่งพลังงำน 

หรอืชวีมวล แนวทำงกำรฟ้ืนดลุยภำพใหม่  

นั่นคือเรำควรใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่อง 

คัดกรองเลือกสิ่ งที่ เหมำะสม- ท้ังใช  ้

กำรศึกษำและยุทธศำสตร์สร้ำงจิตส�ำนึก 

ของประชำชน ปลุกกระแสให้ตระหนัก 

เรื่องสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เหมือนกับที ่

บรรพบุรุษเรำเคยท�ำในอดีต ดังนั้นจึง 

จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องคืนอ�ำนำจให้แก ่

เจ้ำของวฒันธรรม พฒันำกลไกและระบบ 

เศรษฐกิจ ที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อวิถีชีวิต

และธรรมชำติ  

ทุนทำงเศรษฐกิจข้ำมชำติเข้ำมำเปลี่ยนแปลงทุนทำงวัฒนธรรมและทุนทำง

ธรรมชำติ

ตัวอย่ำงที่เห็นชัดๆ เกษตรเชิงเด่ียวน้ันถูกกระตุ้นด้วยกำรเกษตร 

อตุสำหกรรม กำรพยำยำมใช้พนัธ์ุท้องถิน่จะช่วยลดอนัตรำยจำกศตัรูพชื 

ในกำรลงทุนในอนำคตที่จะสร้ำงให้เกิดควำมยั่งยืนภำยในภูมิทัศน์ สรำ้ง 

ควำมหลำกหลำยในทรัพยำกรกำรเกษตร โดยลดเกษตรเชิงเดี่ยวลง 

ภูมิทัศน์ในอนำคตไม่ว่ำจะเล็กหรือใหญ่ขนำดไหน ก็ควรจัดให้มี

บูรณำกำรที่รวมควำมเข้ำใจทำงนิเวศวิทยำ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

เข้ำด้วยกัน และใช้นิเวศวิทยำภูมิทัศน์เป็นแผนที่น�ำทำง โดยไม่ลืมว่ำ 

หลักนิเวศวิทยำภูมิทัศน์ที่ว่ำ “คุ้มครองและเช่ือมโยง” (Protect and  

Connect) พร้อมด้วยปรับปรุงกำรหำเลี้ยงชีพ (Livelihood) ของชุมชน  

ภมูทิศัน์ของเรำควรมบีทบำทหน้ำทีท่ำงนเิวศวทิยำ ขณะเดยีวกนักพ็ฒันำ 

เศรษฐกิจอย่ำงสมเหตุผล เพรำะกำรหำเลี้ยงชีพ ก็เป็นผลผลิตหนึ่งของ 

ภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์วัฒธรรม
ในปัจจุบัน

การสร้างจิตส�านึก การให้การศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรม

ทุนทาง
ธรรมชาติ

ทุนทาง
เศรษฐกิจ
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ
กับวัฒนธรรมของมนุษย์

สุรพล ดวงแข1

1 สุรพล ดวงแข รองประธำนกรรมกำรองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และกรรมกำรคัดเลือก “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 

ในกำรพิจำรณำผลงำน “รำงวัลลูกโลก 

สเีขยีว” โดยมเีจตนำหลกัตัง้แต่เริม่ต้นว่ำ เป็นกำร 

ยกย่องให้ก�ำลงัใจแก่ผูท้ีรู่จั้กค้นคว้ำหำควำมรูเ้รือ่ง 

วิธีกำรด�ำรงชีวิต สำมำรถปรับตัวกลมกลืนกับ

สภำพธรรมชำติรอบตัว ในฐำนะกรรมกำรคัด

เลือกรำงวัลลูกโลกสีเขียวในช่วง 20 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ยังคงมีเรื่องใหม่ๆ ที่น่ำสนใจให้ศึกษำอยู่เสมอ

อย่ำงไม่จบสิ้น

กำรลงพืน้ท่ีพจิำรณำผลงำนนัน้ กรรมกำรที่

ปรำรถนำแสวงหำประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ ย่อม

ได้พบกับแหล่งควำมรู้ใหม่ๆ เสมอ แม้เวลำจะ 

ผ่ำนไปปีแล้วปีเล่ำ ข้อสรุปในหลักกำรหรือในทำง 

ทฤษฎีอำจจะคล้ำยกัน แต่รำยละเอียดนั้น 

แตกต่ำงกนัอย่ำงน่ำศกึษำยิง่ ท�ำให้แต่ละครัง้ของ 

กำรลงพื้นที่เกิดกำรร่วมกันคิด วิเครำะห์ กำรหำ 
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2 กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ (Natural Selction) เป็นทฤษฎีรำกฐำนของวิวัฒนำกำรสมัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ The Origin of Species (ก�ำเนิด
ของสรรพชีวิต) อธิบำยถึงกระบวนกำรค่อยเป็นค่อยไปและไม่สุ่ม ซ่ึงลักษณะทำงชีววิทยำจะพบมำกข้ึนหรือน้อยลงในประชำกร เป็นหน้ำที่ของ 
กำรสืบพันธุ์ที่แตกต่ำงกันของผู้ให้ก�ำเนิด หนังสือเล่มนี้เป็นผลงำนที่มีชื่อเสียงที่สุดของชำลส์ ดำร์วิน (Charles Darwin) นักธรรมชำติวิทยำ 
ชำวอังกฤษ ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) เป็นต้นสำยธำรควำมคิดให้แก่วงกำรวิทยำศำสตร์ยุคใหม่จนถึงทุกวันนี้

ควำมรูเ้พิม่เตมิเพือ่น�ำมำแลกเปลีย่นกนั และในทีส่ดุเกดิ

เค้ำโครงที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรศึกษำวิจัยในหลำยสำขำ

วชิำ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อกำรแสวงหำโอกำสและหนทำง

อยู่รอดของมนุษย์ในอนำคต

เมื่อเรำพบว่ำชุมชนหรือบุคคลที่มีควำมโดดเด่น 

ก็มีกำรค้นหำเหตุผลว่ำพวกเขำมีควำมเป็นมำอย่ำงไร  

เช่น เหตุใดชำวกะเหรี่ยงจึงยังรักษำควำมเชื่อที่สืบทอด 

มำจำกบรรพบุรุษ โดยเฉพำะเรื่องกำรใช้ประโยชน์ 

จำกธรรมชำติด้วยควำมเคำรพ หรือใช้เท่ำที่จ�ำเป็น จน 

ส่งผลให้เกิดกำรรักษำป่ำ และมิใช่ชำวกะเหรี่ยงเท่ำนั้น  

มีผลงำนประเภทบุคคลผลงำนหนึ่งอยู ่ที่ อ.บ้ำนหมี่ 

จ.ลพบุรี กรรมกำรลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเมื่อกลำงเดือน 

พฤศจิกำยน 2560 พบว่ำเป็นผู ้รักษำป่ำธรรมชำต ิ

และต้นผักหวำนป่ำที่มีอยู ่มำนำนรำวสำมช่ัวอำยุคน  

ล�ำต้นใหญ่โตขนำด 2 - 3 คนโอบ เขำรักษำป่ำด้ังเดิม 

ไว้รอบบ้ำนพร้อมต้นผักหวำนป่ำเก่ำแก่นี้ เพื่อเป็น 

ต้นแม่พันธุ์ กำรรักษำต้นผักหวำนป่ำช่วยให้เรำมอง 

ย้อนกลับเหน็วฒันธรรม ควำมเป็นมำของกำรตัง้ถิน่ฐำน  

ตลอดจนกำรปรับตัวของมนุษย์ในสภำพป่ำดิบแล้ง  

(Dry Evergreen Forest)

ถ้ำมองเผินๆ ต้นผักหวำนป่ำอำจจะไม่เกี่ยวกับ 

“ป่ำ” ในควำมหมำยที่คนทั่วไปคุ้นเคย แต่อันที่จริง  

“ผักหวำนป่ำ” นับได้ว่ำเป็นรูปธรรมหนึ่งที่ช่วยให้เรำ 

ตระหนักว่ำ “ป่ำกับวัฒนธรรมของมนุษย์” ไม่ได้อยู่ 

แยกส่วน และไม่อำจแยกจำกกันได้

หลักมำนุษยวิทยำให้นิยำมควำมเป็นมนุษย์ไว้ว่ำ 

“มนุษย์เริ่มแตกต่ำงจำกสัตว์ เมื่อมนุษย์วิวัฒนำกำรมำ

ถึงขั้นมีวัฒนธรรม (Culture)” หมำยควำมว่ำ มนุษย์มี

ควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู ้ค้นหำ เลอืกวธิกีำรด�ำรงชวีติ

ให้เหมำะกับตนเอง สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

กัน และส่งต่อควำมรู้นั้นไปยังรุ่นลูกหลำน 

แตกต่ำงจำกสัตว์ซึ่งปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำพ

แวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สอดคล้อง

กับทฤษฎีวิวัฒนำกำรที่กล ่ำวถึงกำรคัดเลือกโดย

ธรรมชำติ2 โดยระบุว่ำ สิ่งมีชีวิตที่เกิดมำ หำกมีลักษณะ

กำรด�ำรงชีวิตที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม ก็สำมำรถ

สืบเผ่ำพันธุ์ต่อไปได้ ในทำงตรงข้ำม สิ่งมีชีวิตที่เกิดมำ

มลีกัษณะกำรด�ำรงชวีติทีไ่ม่เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อม

ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด ธรรมชำติจึงเป็นผู้ก�ำหนดว่ำ 

สิ่งมีชีวิตมีกำรด�ำรงชีวิตแบบไหนจึงเหมำะสมในกำร 

สืบเผ่ำพันธุ์ต่อไป

เมื่อธรรมชำติเป็นผู ้คัดเลือก ธรรมชำติจึงเป็น 

ผู้ก�ำหนดวัฒนธรรมของมนุษย์ เพรำะมนุษย์จะเลือก 

วิธีกำรด�ำรงชีวิตให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมเพื่อให ้

อยู่รอดสืบเผ่ำพันธุ์ต่อไปได้

“ธรรมชาติ” ก�าหนดวัฒนธรรม

แลกเปลีย่นกนั และในทีส่ดุเกดิ

วิจัยในหลำยสำขำ

สและหนทำง

ให้นิยำมควำมเป็นมนุษย์ไว้ว่ำ

กสัตว์ เมื่อมนุษย์วิวัฒนำกำรมำ

มวำ่ มนุษย์มี

รด�ำรงชวีติ
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เมื่อมนุษย์ก�ำเนิดมำในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ ณ ที่แห่งใด ย่อมต้อง 

พึ่งพำใช้สอย เบียดเบียนทั้งพืชและสัตว์ซึ่งอำศัยอยู่ตำมธรรมชำติรอบๆ ตนเอง โดย 

ธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตได้เตรียมพร้อมไว้แล้วที่จะรองรับสภำพกำรถูกเบียดเบียน  

แม้แต่กำรสร้ำงรังวำงไข่ของนกยังมีศักยภำพในกำรวำงไข่ได้ฤดูละ 5 - 6 ครั้ง  

เผื่อเอำไว้หำกถูกขโมยไข่โดย งู ชะมด อีเห็น ลิง หรือแม้แต่นกด้วยกันชนิดที่ชอบ 

กินไข่ของนกชนิดอื่น ก็ยังสำมำรถสร้ำงรังและวำงไข่ได้อีกหลำยคร้ัง จึงมีโอกำส 

ด�ำรงพันธุ์สืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน

“วัฒนธรรม” ก�าหนดธรรมชาติ

ปลำบำงชนิดอำจผลิตไข ่นับ 

แสนฟองในแต่ละฤดวูำงไข่ เผือ่เอำไว้ให้

สัตว์อื่นมำเบียดเบียนกินเป็นอำหำรได้ 

แต่ยังคงเหลือจ�ำนวนหนึ่งรอดชีวิต

เติบโต เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่ง

เป็นกระบวนกำรคดัเลอืกตำมธรรมชำติ 

เพือ่ให้ได้สำยพนัธุแ์ขง็แกร่งและเหมำะสม

กับกำรด�ำรงชีวิตในสภำพแวดล้อมซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลำ
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เมื่อมนุษย์ได้พัฒนำไปอีกขั้นหนึ่ง คือไม่จ�ำเป็นต้องรอผล

จำกกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ ตำมทฤษฎีวิวัฒนำกำรเหมือน

ที่เกิดขึ้นในสัตว์ แต่สำมำรถปรับปรุงกำรด�ำรงชีวิตให้เหมำะสม

ทันเวลำ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล ้อมของโลก  

ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลำได้ทันที โดยผ่ำนกระบวนกำรทำง

สติปัญญำ สำมำรถคิดและทดสอบในจินตนำกำรโดยสมองได้ 

สำมำรถน�ำมำทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข จนใช้

ประโยชน์ได้จริง สำมำรถเก็บสั่งสมควำมรู้เหล่ำน้ันไว้ได้ใน 

รปูแบบของกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ และยงัสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 

ไปสู่สังคมมนุษย์ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้

ตกทอดไปยังลูกหลำนในอนำคตได้ โดยไม่ต้องรอให้ผ่ำน

กระบวนกำรตำมทฤษฎีวิวัฒนำกำรดังกล่ำว

มนุษย์จึงมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันมำก แล้วแต่ว่ำเกิด 

และเตบิโตทีใ่ด ผูอ้ำศยัอยูใ่นเขตหนำวจดัจนสภำพแวดล้อมเป็น 

น�้ำแข็ง ก็สำมำรถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยให้เขำท�ำมำ 

หำกินและสืบเผ่ำพันธุ ์ต่อไปได้ ผู ้ที่อำศัยอยู่ในป่ำทึบ เช่น  

ชำวมำนิ (เงำะป่ำ) ก็รู้วิธีหำกินในปำ่ทึบ 
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กำรเก็บเกี่ยวหำกินทรัพยำกรรอบๆ ตัว 

ย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชำติโดยรอบในระดับ 

แตกต่ำงกัน ซึ่งธรรมชำติรอบตัวมนุษย์ก็เกิด 

กำรปรับตัว จนสำมำรถรองรับสถำนกำรณ์กำร 

เบียดเบียนนั้นๆ ท่ีเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ 

ของมนุษย์ได้

กำรใช้ประโยชน์เรือ่งอำหำรจำกป่ำและสมนุไพร กำรเพำะปลกูแบบ

ไร่หมุนเวียน หรือเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ำ ส่งผลให้ป่ำผลัดใบคงสภำพเป็น

ป่ำโปร่ง แสงแดดส่องถงึพืน้ดิน เป็นป่ำโปร่งยำวนำนมำหลำยพนัปีจนถงึ

ปัจจุบัน จำกกำรรบกวนจำกไฟไหม้ใบไม้ และเศษซำกพืชในฤดูแล้ง ไฟ

จึงเป็นตัวกำรในกำรคัดเลือก ต้นไม้ซึ่งมีเปลือกหนำทนไฟป่ำได้ รวมทั้ง

เมล็ดพันธุ์จะงอกได้ดีเมื่อมีควำมร้อนจำกไฟป่ำมำกระตุ้น

กำรเปิดพื้นที่ทุ ่งภำคกลำงในลุ ่มน�้ำเจ้ำพระยำเป็นพื้นที่ท�ำนำ 

ปลูกข้ำวเพื่อป้อนตลำดโลกเมื่อร้อยปีเศษที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเปิดพื้นที่ 

ให้เหมำะกับนกและปลำ ซึ่งอพยพหำกินและวำงไข่ในฤดูกำลต่ำงๆ  

จนกลำยเป็นค�ำกล่ำวขำนว่ำ แผ่นดินไทยมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก  

ในน�้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว
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สวนทุเรียน มะม่วง และผลไม้ต่ำงๆ ที่นนทบุรี  

ธนบุรี และกรุงเทพฯ ล้วนเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 

มนุษย์ ซึ่งอพยพเขำ้มำอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งเคยเป็นทะเล

และโคลนตมมำก่อนเมื่อประมำณ 10,000 ปีที่แล้ว

สภำพธรรมชำตทิีเ่รำเหน็ปรำกฏในปัจจบุนั จงึเป็น

สภำพธรรมชำติซึ่งได้รับอิทธิพลจำกกำรด�ำรงชีวิตของ

มนษุย์หลำยช่วงอำยมุำแล้ว หรอือำจกล่ำวได้ว่ำเป็นเรือ่ง

ของวัฒนธรรมของมนุษย์ สำมำรถก�ำหนดวำ่ธรรมชำติ

รอบๆ แหล่งทีอ่ยู่อำศยัของมนุษย์น้ันควรจะเป็นอย่ำงไร

ดังที่กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำ มิติควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงธรรมชำติกับวัฒนธรรม เป็นประเด็นส�ำคัญ 

ในกำรพิจำรณำผลงำนในเกณฑ์รำงวัลลูกโลกสีเขียว  

ควำมเข้ำใจเรื่อง “ธรรมชำติก�ำหนดวัฒนธรรม” และ  

“วัฒนธรรมก�ำหนดธรรมชำติ” จึงเป็นเรื่องที่สมควร 

ได้รับควำมสนใจและเข้ำใจให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ 

ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  

ให้สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมและธรรมชำติ” สองปัจจัย

ส�ำคัญที่น�ำไปสู ่ควำม “ควำมยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็น

ประโยชน์ในกำรวำงเค้ำโครงกำรมองทิศทำงกำรท�ำงำน

ของสถำบันลูกโลกสีเขียว เพื่อหนุนเสริมควำมเข้มแข็ง

ให้แก่เครือข่ำยลกูโลกสเีขยีวในกำรท�ำงำนท่ำมกลำงโลก

ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว และยังคงด�ำเนินต่อไป
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พรวิไล คารร์

ผีจะพ่าย
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ควำมเชื่อเรื่องผี เป็นวิธีอธิบำยธรรมชำติในด้ำน 

ท่ีคนเรำไม่รู ้ จัก ในวันที่ควำมรู ้วิทยำศำสตร์ยังม ี

ไม่มำกพอท่ีคนเรำจะเข้ำใจรหัสต่ำงๆ ในโลก คนโบรำณ 

เรียกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่ส่งพลังต่อควำมคิด  

ต่อกำรด�ำรงชีวติโดยรวมๆ ว่ำ “ผ”ี จินตนำกำรควำมเชือ่ 

เรื่องผีของบรรพชนไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มีต้นทำงจำก 

กำรเฝ้ำสงัเกตสิง่แวดล้อม ทักษะเหล่ำนีพ้ฒันำกลำยเป็น 

วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของเผ่ำ วัฒนธรรมบำงอย่ำง 

ถูกก�ำหนดให้เป็นประเพณีเพื่อปฏิบัติเป็นประจ�ำในช่วง 

เวลำที่ก�ำหนด

ทุกชำติทุกภำษำในโลกมีควำมเชื่อเรื่องผี บำง

วัฒนธรรมแบ่งแยกผีให้มีระดับชั้นวรรณะ เช่น 

วัฒนธรรมฮินดู วัฒนธรรมกรีกโบรำณ ผีอยู่ในภำพ

ของเทพเจ้ำ (God) นิสยัใจคอเหมอืนคน มคีรอบครวั

แตกเหล่ำแตกกอเหมือนกัน แต่ผู้คนในถิ่นเอเชีย

อำคเนย์มกัจะเหมำรวม  ๆ ว่ำ “ผสีำงเทวดำ” หมำยถงึ 

บรรพชนทีล่่วงลบัไปแล้ว และส่วนหน่ึงของธรรมชำติ

ที่ยิ่งใหญ่ ในด้ำนที่เรำมองไม่เห็น ไม่รู้จัก ศรัทธำ 

ควำมเชื่อนี้สืบทอด สั่งสมมำยำวนำน บำงเรื่อง 

คลำยควำมเข้มขลังลงก็เป็นธรรมดำ เมื่อประตูแห่ง 

ควำมรู้เปิดกว้ำงขึ้นด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เรำ 

เห็นโลกมำกขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่ำเรำเข้ำใจโลกดีขึ้น  

ประตูวิทยำศำสตร์ยิ่งเปิดกว้ำงมำกขึ้นเท่ำใด เรำยิ่ง 

พบว่ำธรรมชำติยิ่งใหญ่กว่ำที่คิด 
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ดงภดูนิ เป็นเนนิเขำเตีย้ๆ รมิแม่น�ำ้มลู อยู่ห่ำงจำก 

อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

รำว 10 กิโลเมตร ที่นี่เป็นศูนย์รวมควำมเช่ือของคน 

ลุม่น�ำ้มลูตอนกลำง บรเิวณกลำงป่ำตดิล�ำน�ำ้มลูเป็นทีต่ัง้

ของศำลปูต่ำเลก็ๆ ทีช่ำวลุม่น�ำ้มลูขนำนนำมว่ำ “เจ้ำพ่อ

ดงภดูนิ” รำยรอบในป่ำบรเิวณนัน้ยงัมกีลุม่เจ้ำพ่อเจ้ำแม่

ที่ชำวบ้ำนนับถืออีกถึง 20 ตน แต่ละปีจะมีกำรเลี้ยง 

ผีปู่ตำ 2 ครั้ง คือ “เลี้ยงขึ้น” ในช่วงเดือนห้ำ และ  

“เล้ียงลง” ในช่วงเดือนสิบเอ็ด สมัยก่อนมีกำรแข่งเรือ 

ในแม่น�้ำมูล เนื่องในพิธีบวงสรวงเจ้ำพ่อดงภูดินในวัน 

เลีย้งลง และมกีำรสบืทอดต�ำนำนป่ำ ภมูปัิญญำพืน้บ้ำน 

กำรหำของป่ำผ่ำนกำรแสดง “หนังบักตื้อ” ของผู้ใหญ่ 

บ้ำนสิงห์ จ�ำเริญ แห่งบ้ำนเพียมำต อำศัยควำมเช่ือ 

ในเจ้ำพ่อดงภูดิน เป็นสิ่งยึดโยงจิตใจผู้คนให้เกิดควำม 

สำมัคคีผ่ำนกำรท�ำงำนของกลุ ่มอนุรักษ์ป่ำดงภูดิน- 

ดงภูแดง1

วันนี้กำรแข่งเรือในแม่น�้ำมูลเนื่องในพิธีบวงสรวง

หำยไปแล้ว ด้วยเหตผุลหลำยอย่ำง เช่น ควำมปลอดภยั 

ค่ำใช้จ่ำย แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังสืบสำนพิธีบวงสรวง เป็น

เวลำเนิน่นำนทีเ่จ้ำพ่อดงภดูนิสถติอยูใ่นจติวญิญำณของ

ชำวบ้ำน เม่ือมองออกไปยังท้องน�้ำที่เวิ้งว้ำงกว้ำงใหญ่  

รำวไพรท่ีล้ีลับ กำรมี “เจ้ำพ่อ” สักตนหนึ่งท�ำให้รู้สึก 

อุ่นใจว่ำธรรมชำติยิ่งใหญ่เหล่ำนั้นมีผู้ปกปักรักษำแทน 

ตัวเรำที่เล็กเหมือนธุลีเมื่อเทียบกับควำมยิ่งใหญ่นั้น

1 กลุ่มอนุรักษ์ป่ำดงภูดิน-ดงภูแดง ต.หนองแค อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ ชุมชน “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 9 ปี 2550 และรำงวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รำงวัล
แห่งควำมยั่งยืน” ปี 2557 
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2 ชุมชนบำ้นสำมขำ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปำง “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครั้งที่ 10 ปี 2551 และรำงวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รำงวัลแห่งควำม 
ยั่งยืน” ปี 2557 

ต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งฝำยน�้ำที่บ้ำนสำมขำ2 จ.ล�ำปำง  

มีชุดไทยของสตรีแขวนอยู ่บนกิ่งไม้ ชำวบ้ำนจะน�ำ 

ชุดใหม่ๆ สีสดใสมำผลัดเปลี่ยนให้ปีละครั้ง พร้อมพิธ ี

บวงสรวงเพื่อแสดงควำมเคำรพต่อนำงไม้ที่ช่วยปกปัก 

รักษำป่ำและน�้ำ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันมำกนัก ไม่มี 

กำรย�้ำเร่ืองควำมขลังควำมศักด์ิสิทธ์ิ แต่ทุกคร้ังที่เดิน 

เข้ำป่ำ เรำต้องผ่ำนต้นไม้ใหญ่นี้ ชุดสีสดที่แกว่งตำม 

แรงลมท�ำให้อดค้อมตัวด้วยควำมย�ำเกรงเมื่อเดินผ่ำน 

ไม่ได้

ชุมชนทำงเหนือมีพิธีเลี้ยงผีขุนน�้ำ หรือเลี้ยงผีฝำย 

เป็นพิธีบวงสรวงผี (ระดับหัวหน้ำ) ที่ช่วยปกปักรักษำ 

ป่ำไม้อนัเป็นต้นน�ำ้ล�ำธำร กำรบวงสรวงเป็นพธีิขอบคณุผี 

ที่บันดำลให้มีน�้ำใช้ และขอให้ผีประจ�ำขุนน�้ำบันดำลให้

ฝนตก มีน�้ำจำกขุนน�้ำมำสู่พื้นรำบ ผีขุนน�้ำสถิตอยู่ที่

ต้นน�้ำแต่ละสำยบนดอยสูง ชำวบ้ำนจะอัญเชิญมำสถิต

อยู่ในหอผีที่ปลูกข้ึนอย่ำงค่อนข้ำงถำวรใต้ต้นไม้ใหญ่  

ผีขุนน�้ำที่อยู่แม่น�้ำใดก็จะได้ชื่อตำมแม่น�้ำนั้น 

จ.น่ำนเป็นต้นสำยธำรควำมคิดเร่ืองกำรบวชป่ำ  

กล่ำวกนัว่ำมจุีดเร่ิมต้นในช่วงปี 2523 ตอนทีก่ลุม่พระสงฆ์ 

น�ำโดยพระครูพทิกัษ์นันทคณุ (เจ้ำอำวำสวดัอรัญญำวำส  

อ.เมืองฯ จ.น่ำน) ออกจำริกธรรมทั่วเมืองนำ่น มีโอกำส 

พบปะแกนน�ำชำวบ้ำน จึงรวบรวมคนที่คิดคล้ำยๆ กัน  

รวมตัวเป็นกลุ ่มฮักเมืองน่ำน (มูลนิธิฮักเมืองน่ำน- 

ปัจจุบนั, พระครูพทิกัษ์นันทคณุ-ทีป่รึกษำประธำนมลูนิธฯิ) 

องค์กรชำวบ้ำนที่มีบทบำทสูงในกำรฟื ้นป่ำต้นน�้ำ 

เมอืงน่ำน และรเิริม่พธิบีวชป่ำ สบืชะตำแม่น�ำ้ ซึง่กลำยเป็น 

ต้นแบบของกิจกรรมอนุรักษ์ทั่วประเทศ พิธีบวชป่ำ 

และสืบชะตำแม่น�้ำดูเผินๆ เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับผี  

แต่ในกำรท�ำพิธีก็มีเครื่องเซ่นสังเวยแก่ผีป่ำ ผีขุนน�้ำ  

และอุทิศส่วนกุศลให้ผีทั้งหลำยในสัมปรำยภพ
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วิทยำศำสตร์พิสูจน์แล้วว่ำถ้ำเรำรักษำป่ำ

รักษำธรรมชำติ เรำมีอำหำรกิน เรำมีน�้ำใช้ สัตว์

มีที่อยู่ มีอำหำรกินเหมือนเรำ เป็นควำมจริง 

ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน ถึงอย่ำงนั้นเรำก็ยังต้องกำร  

“บำงสิ่ง” ที่เป็นแรงใจ เป็นพลังท่ีเหนือกว่ำเรำ  

ช่วยปกปักรักษำธรรมชำติ เพรำะในควำม 

เป็นจริง มนุษย์ไม่ได้ท�ำให้โลกอยู่ง่ำยๆ

ผูอ้ำวโุสในหมูบ้่ำนหลำยแห่งมัน่ใจว่ำผยัีงมี

อิทธิพลต่อควำมเชื่อของคนรุ ่นใหม่ แต่นั่น 

จะหมำยรวมถึงผีที่มีบำรมีในกำรปกปักรักษำ 

ธรรมชำติหรอืเปล่ำ หรอืเป็นเพยีงควำมเชือ่ทีเ่อือ้ 

ประโยชน์ให้ตนเอง เช่น กำรบนบำนศำลกล่ำว 

ให้ถูกหวยรวยเบอร์ ให้คนรักกลับมำ ให้สอบได้  

ให้ได้งำน ฯลฯ

นักอนุรักษ์รุ ่นใหม่ตีควำมเรื่องผีว่ำ เป็น 

กุศโลบำยที่ใช้ได้ผลมำนำนหลำยชั่วอำยุคน  

ทุกวันนี้คนไม่ได้มองว่ำผีเป็นธรรมชำติที่มอง 

ไม่เหน็ เหมอืนอย่ำงเมือ่ก่อน แต่ตระหนกัว่ำเป็น 

ภูมิปัญญำของคนโบรำณ กำรสืบสำนควำมเชื่อ  

คือกำรตีควำมในมุมมองใหม่ มองเรื่องผีในเชิง 

คุณค่ำทำงภูมิปัญญำ ไม่ใช่ “ผี” ที่สิงสถิตใน 

ที่ใดที่หนึ่งและให้คุณให้โทษ พวกเขำเห็นว่ำ 

พิธีกรรมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ กำรรักษำขนบ 

ขั้นตอนกำรประกอบพิธี นับตั้งแต ่ เริ่มต ้น 

ตระเตรียมงำนที่ เอำแรงกันในหมู ่บ ้ำน คือ 

กำรสร้ำงควำมสำมัคคี จนถึงกำรประกอบพิธี 

ซ่ึงเป็นข้ันตอนส�ำคัญที่หลอมใจผู ้คนให้เป็น 

หนึ่งเดียว เมื่อเกิดควำมสำมัคคี มีเป้ำหมำย 

ร่วมกัน พลังก็บังเกิด เรียกวำ่ “ผีเขำ้ขำ้ง” 
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ยุคโบรำณ คนมองเร่ืองปำกท้อง ธรรมชำติ และเร่ืองผี (หรือ 

ควำมย�ำเกรงธรรมชำติ) ล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ได้มองแยกส่วน  

กำรด�ำรงชีวิตจึงไม่ต้องหำเหตุผลมำคัดค้ำนควำมเชื่อ ต่อมำรู้มำกขึ้น  

เริ่มมองสรรพสิ่งแบบแยกส่วน ธรรมชำติกลำยเป็น “ทรัพย์” สร้ำง 

ประโยชน์ สร้ำงควำมสะดวกสบำย จนเขำ้สู่ยุคบริโภคเต็มตัว จ�ำนวน 

ประชำกรท่ีมำกข้ึนแบบทวีคูณ ท�ำให้ธรรมชำติบอบช�้ำมำก เรำมำถึง 

ยุคที่หวนกลับไปมองแบบสำยตำคนโบรำณ ทุกอย่ำงล้วนเชื่อมโยง 

สัมพันธ์กัน 

โลกออนไลน์พำเรำท่องไปในมหำสมทุรแห่งข้อมลู ซึง่ไม่ได้แปลว่ำ

ข้อมลูทัง้หมดคอื “ควำมรู”้ ดงันัน้แม้จะเข้ำสูค่ลืน่ลกูทีส่ีแ่ห่งสำรสนเทศ 

และในไม่ช้ำสู่คลื่นลูกที่ห้ำ-ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

มนุษย์ก็ยังมีเรื่องรำวที่รู้ไม่หมด รู้ไม่จริง ควำมกระหำยใคร่รู้ของมนุษย์

ไม่เคยเหือดแห้ง 

แต่ในยำมท่ีเรำแหงนมองแผ่นฟ้ำมืดมิดแลเห็นดวงดำวนับล้ำนๆ 

ดวง ในยำมท่ีเรำแหงนคอมองขุนเขำตระหง่ำน หรือในยำมที่เรำมอง 

เวิง้น�ำ้กว้ำงสดุสำยตำ ย่อมมบีำงครัง้ทีเ่รำรูส้กึนอบน้อมแก่ “พลงั” บำงสิง่ 

ที่สถิตอยู่ในควำมยิ่งใหญ่นั้น พลังที่คนโบรำณให้นิยำมสั้นๆ ว่ำ “ผี”
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ผูค้นส่วนใหญ่ในถิน่อุษำคเนย์ ยังคงเช่ือถอืศรทัธำ “ผ”ี กนัอย่ำง 

จริงจังและมั่นคง สำมำรถสืบสำนมรดกควำมเชื่อจำกบรรพชนอย่ำง 

แน่นแฟ้น แม้ว่ำ “ผสีำงเทวดำ” เป็นสิง่ทีต่นไม่สำมำรถมองเหน็ตวัตน 

ก็ตำม แต่ศรัทธำควำมเชื่อที่ได้สั่งสมสืบทอดกันมำยำวนำนนั้นยังคง 

ควำมเข้มขลัง และศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลำ 

ยิ่งได้แลเห็นพฤติกรรม ชะตำกรรม ตลอดทั้งสิ่งร้ำยและสิ่งดีที่

เข้ำมำเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของตน บุคคลใกล้ชิด 

ที่รู ้จักคุ้นเคย ตลอดจนปรำกฏกำรณ์แวดล้อมที่บังเกิดอยู่เนืองๆ  

เป็นต้นว่ำ เกดิเหตเุภทภยั เจบ็ไข้ได้ป่วย น�ำ้ท่วม ฝนแล้ง นำล่ม หรือ 

พืชพันธุธ์ญัญำหำรเหีย่วแห้งเฉำโรย ผูค้นในพืน้ถิน่อษุำคเนย์ต่ำงยงัคง 

เชือ่ถอืกนัมำว่ำส่ิงท้ังปวงดงักล่ำว น่ำจะเกดิมำจำกอทิธิฤทธิป์ำฏหิำรย์ิ

ของผีสำงเทวดำ จึงต้องมีกำรท�ำพิธีกรรม อ้อนวอนขอควำมเมตตำ

หรือไม่ก็บวงสรวงบัตรพลี เซ่นสังเวยแก่เหล่ำภูตผี จิตวิญญำณ 

ทั้งหลำย ให้ช่วยขจัดปัดเป่ำควำมเจ็บป่วย หรือทุกข์ยำกเหล่ำนั้น 

ให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้งหันมำใส่ใจดูแล ปกป้องคุ้มภัยให้อยู่ดีมีสุข 

ตลอดจนอ�ำนวยประโยชน์ทำงเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตดี เนื่องจำก 

ชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกสิกรรมเพำะปลูกข้ำว เป็นปัจจัยหลัก

ความเช่ือเร่ืองผี
ในถิ่นอุษาคเนย์

รศ. ดร.บุญยงค์ เกศเทศ 1

1 รศ. ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ผู้เขียนบทควำมวิชำกำร “ดอนปู่ตำ: ป่ำวัฒนธรรมอีสำน”  
งำนเขียน “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” คร้ังที่ 1 ปี 2542 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชำญ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช และกรรมกำรคัดเลือก “รำงวัลลูกโลก
สีเขียว”
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“ผี” มีบทบำทส�ำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ แม้โลกจะมีควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพียงใดก็ตำม แต่ 

ควำมเชือ่เร่ืองเกีย่วกบั “ผ”ี กยั็งคงยึดถอืปฏบิตัใิห้พบเหน็กนัอยูม่ำก 

ในทุกสังคม แต่อำจมีกำรปรับเปลี่ยนไปบ้ำงตำมกำลเวลำ สะท้อน 

ให้เหน็ว่ำมนษุย์ทกุชำต ิทกุกลุม่ชำตพินัธุ ์ยงัคงมคีวำมเชือ่เร่ือง “ผี” 

อย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำง

บำงคนอำจมองว่ำ ผเีกดิจำก “อวชิชำ” คอืควำมไม่รู ้ไม่เข้ำใจ

ในปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ และควำมเป็นไปของชีวิต แต่หำก

วิเครำะห์ให้ลึกลงไปอีก ก็อำจมองได้ว่ำควำมเชื่อเรื่อง “ผี” เกิดจำก

ปัญญำหลำยชั้นของมนุษย์ ตั้งแต่ปัญญำในกำรเกิดควำมเชื่อเรื่องผี 

ปัญญำในกำรสรำ้งจินตนำกำรเชิงรูปลักษณ์ของผี ปัญญำในกำรใช้

อ�ำนำจบทบำทของผี

อย่ำงไรก็ตำม ผีเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำทำงควำมคิด 

ควำมเชื่อของมนุษย์

“ผี” จึงเป็นตัวตนของ “สัญลักษณ์เชิงอ�ำนำจ” แต่ได้เข้ำมำ 

มีบทบำทอย่ำงจริงจังในสังคมมนุษย์ทุกกลุ่มเผำ่ชน
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่ำวถึงในเรื่อง “เหนือสำมัญวิสัย :  

อิทธิปำฏิหำริย์เทวดำ” ว่ำ...

“ ‘ผ’ี เป็น ‘ควำมเชือ่สำกล’ หรอื ‘วฒันธรรมร่วม’ อย่ำงหน่ึงของมนุษยชำติ 

มนุษย์จ�ำนวนมำกตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน มีควำมเชื่อหรือไม่ก็หวั่นเกรง

ต่ออ�ำนำจผีสำงเทวดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปำฏิหำริย์ต่ำงๆ” 

มนุษย์ในทุกสังคมต่ำงมีควำมเชื่อ

ว่ำ มอี�ำนำจบำงอย่ำงซ่ึงอำจอยู่ในรูปของ

ผีสำงเทวดำ เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรให้คุณ

ให้โทษแก่มนษุย์ทกุคน เพยีงแต่อำจมกีำร

นับถือยิ่งหย่อนและแปลกเปลี่ยนไปบ้ำง

ในแต่ละสังคมและแต่ละยุคสมัย จนถึง

ระดับที่ยอมรับกันว่ำเป็นลัทธิหน่ึงคือ 

“ลทัธิวญิญำณนิยม” (Animism) เน่ืองจำก 

มนุษย์ในสมัยดึกด�ำบรรพ์ไม่มีควำมรู้พอ 

ทีจ่ะเข้ำใจว่ำ “อะไร” คอืสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั 

ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ เมื่อไม่รู้ก็เลย

สร้ำงจนิตนำกำรว่ำเบือ้งหลงัสิง่ธรรมชำติ

เหล่ำนี้ มีอ�ำนำจพิเศษเหนือธรรมชำติ 

แฝงอยู่ และนี่คือที่มำของศำสนำ

ดังน้ัน ระบบควำมเชื่อในอ�ำนำจ 

เหนือธรรมชำติและภูตผีวิญญำณของ 

ชนเผ่ำต่ำงๆ จึงนับเน่ืองเป็นศำสนำ หรอื 

ระบบสญัลกัษณ์ทีม่บีทบำทมคีวำมหมำย 

ต่อมนุษย์และสังคม เช่นเดียวกับศำสนำ 

ใหญ่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นพรำหมณ์ พทุธ ครสิต์ 

อิสลำม ก็ตำม
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ในควำมเป็นจรงิแล้ว ระบบคิดเรือ่ง “ผ”ี ของมนษุย์ 

เกิดข้ึนอย่ำงกว้ำงขวำงและสืบเนื่องมำช้ำนำน เป็น

ปรำกฏกำรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบคิดของมนุษย์ 

ที่พยำยำมจะเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ 

ธรรมชำติ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสังคม ด้วย 

คิดค�ำนึงว ่ำสรรพสิ่ งในโลกล ้วนมีควำมเกี่ยวข ้อง 

สัมพันธ์กัน และมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชำติ  

จ�ำเป็นต้องพึ่งพิงธรรมชำติและอยู่ใต้อ�ำนำจธรรมชำติ  

แต่เมื่ออ�ำนำจนั้นเกินวิสัยท่ีจะหำค�ำอธิบำยด้วยเหตุและ 

ผลเชิงวิทยำศำสตร์ จึงเรียกขำนเพื่อสื่อให้เป็นที่เข้ำใจ 

โดยท่ัวไปว่ำ “อ�ำนำจเหนือธรรมชำติ” เป็น “ปัญญำ”  

ของมนุษย์ในกำรพยำยำมเข้ำใจธรรมชำติและควำม 

สัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติ

พระยำอนุมำนรำชธน ได้กล่ำวถึงควำมเชื่อแบบ  

“ลัทธิผีสำงเทวดำ” ไว้ว่ำ ควำมเชื่อถือของชำวไทย 

แต่ดั้งเดิมก็ไม่ต่ำงกับของชำติอ่ืนๆ คือ มีควำมเชื่อถือ 

สิ่งที่ตำมปกติมองไม่เห็นตัว แต่ถือหรือเข้ำใจว่ำมีฤทธิ์ 

หรืออ�ำนำจอยู่เหนือตน อำจบันดำลให้ดีหรือร้ำย คุณ 

หรือโทษได้ ควำมเชื่ออย่ำงนี้เรียกว่ำ ลัทธิผีสำงเทวดำ  

(Animism) อันเป็นคติศำสนำมำตั้งแต่ดั้งเดิมของมนุษย์ 

ก่อนที่จะวิวัฒนำกำรมำเป็นคติศำสนำอันประณีตขึ้น 

ในปัจจบุนั กลุม่ชนเผ่ำต่ำงๆ ยงัคงเคำรพนบัถอืธรรมชำติ 

และผีบรรพชนต้องมีพิธีกรรมอัญเชิญผีธรรมชำติ และ 

ผีบรรพชนให้ลงมำร่วมกิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรง 

รำชำนุภำพ ได้ทรงกล่ำวถึงกำรนับถือผีสำงเทวดำไว ้

ตอนหนึ่งในหนังสือสำส์นสมเด็จ ว่ำ...ถ้ำว่ำรวบยอด 

ของกำรถือผี ดูเป็นวิสัยของมนุษย์เชื่อถือมำตั้งแต ่

ดึกด�ำบรรพ์ ทั้งยังเชื่อถืออยู่ในบัดนี้ และจะเชื่อต่อไป 

ภำยหน้ำไม่มทีีส่ิน้สดุ ถงึใครจะห้ำมปรำมอย่ำงไรกเ็หน็ว่ำ 

ความเชื่อเรื่องผี จึงเป็นสัญลักษณ์
ของอ�านาจ

จะไม่หำย ในศำสนำก็สอนว่ำมีผีทุกศำสนำ เป็นแต่เรียก

ชือ่ต่ำงๆ เช่น เรียกว่ำ “เทวดำ” และ “ปีศำจ” บ้ำง เรียก 

Angle และ Satan บ้ำง ถ้ำว่ำโดยลักษณะก็เป็นผีทั้งนั้น

ผีที่ชำวบ้ำนรู้จักกันมำก ก็คือผีบ้ำนผีเรือน ผีปอบ 

ผีกระสือ ผีกระหัง ผีป่ำ ผีโป่ง ผีน�้ำ ฯลฯ หรือบำงทีก็

ยกฐำนะให้สงูข้ึน เรียกว่ำเทวดำ ซ่ึงเป็นค�ำทีเ่รำได้มำจำก

ภำษำบำลี เทวดำแบ่งเป็นหลำยขั้น ถ้ำสิงอยู่ตำมต้นไม้

เรียกว่ำ “รุกขเทวดำ” ถ้ำสิงอยู่ตำมพื้นดิน ก็เรียกว่ำ 

“ภูมิเทวดำ” ถ้ำอยู่ในอำกำศ ก็เรียกว่ำ “อำกำศเทวดำ”

เทวดำเหล่ำนี้บำงทีก็ยกให้เป ็นเทวดำผู ้หญิง 

ซึ่งบำงทีก็เรียกว่ำ “แม่พระ” เช่น เทวดำแห่งแม่น�้ำก็

เรียกว่ำ “แม่พระคงคำ” เทวดำแห่งแผ่นดินก็เรียกว่ำ 

“แม่พระธรณี” เทวดำแห่งไฟเรียกว่ำ “พระอัคนี” เทวดำ

แห่งฝนเรียกว่ำ “พระวรุณ” หรือ “พระพิรุณ” เทวดำ

แห่งลมเรียกว่ำ “พระวำยุ” หรือ “พระพำย”

เทวดำประจ�ำดวงดำวต่ำงๆ ก็มีช่ือเรียกไปตำม

ดวงดำวนั้นๆ เช่น เทวดำประจ�ำดวงอำทิตย์ก็เรียกว่ำ 

“สุริยเทพ” หรือ “พระอำทิตย์” เทวดำประจ�ำดวงจันทร์

ก็เรียกว่ำ “จันทรเทพ” หรือ “พระจันทร์” แล้วก็มี

พระอังคำร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสำร์ 

พระรำหู พระเกตุ พระยม ฯลฯ

เมื่อมนุษย์เชื่อว ่ำผีสำงเทวดำเหล่ำนี้มีอ�ำนำจ 

ที่จะบันดำลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งทำงดีทำงร้ำย

หรือสำมำรถให้โทษให้คุณแก่มนุษย์ได้ มนุษย์ก็จะต้อง

คอยประจบเอำใจผีสำงเทวดำเหล่ำน้ีให้โปรดปรำนตน

หรอืบนัดำลให้ตนประสบควำมส�ำเรจ็ในสิง่ทีต่นปรำรถนำ 

เซ่นสรวงด้วยประกำรต่ำงๆ เพื่อให้ช่วยเหลือพวกตน

ให้พ้นภัย
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วั ฒ น ธ ร ร ม ก ำ ร กิ น  เ ป็ น 

“อ�ำนำจ” อย่ำงหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ 

มนุษยชำติ เมื่อพินิจส�ำรับอำหำร 

พื้นบ้ำนตรงหน้ำ เรำมิได้เห็นแค่ 

“กับข้ำว” หน้ำตำน่ำกนิ แต่เรำยังเหน็

เงำของกำรสืบสำนวัฒธรรม ทั้งด้ำน

กำรรกัษำพนัธุกรรมพชือำหำรท้องถิน่ 

กำรรักษำป่ำเพื่อเป ็นแหล่งสร ้ำง

อำหำร โดยเฉพำะเห็ดต่ำงๆ ที่มี 

นับสิบนับร้อยชนิด เรำยังมองเห็น 

วัฒนธรรมกำรหำกินหำอยู ่ ของ 

ผู ้คนแต ่ละภำค ทั้ งแมลงในป ่ำ  

สัตว ์ เล็กสัตว ์น ้อยจำกในน�้ำและ 

บนบก จนถึงส่วนผสมต่ำงๆ ท่ีแปรรูป 

จำกธรรมชำติ เพื่อใช้ชูรสชำติอำหำร 

พื้นบ้ำนให้โดดเด่นในอัตลักษณ์

เนิน่นำนหลำยพนัปี ผูค้นรูจ้กัและกนิพชืผกัพืน้บ้ำน

มำกกว่ำ 200 ชนิด ไม่ถึงร้อยปี คนยุควัฒนธรรมดิจิทัล

รู้จักผักพื้นบ้ำนไม่ถึง 20 ชนิด และที่ “กินเป็น” จริงๆ 

ก็เหลือแค่ไม่กี่อย่ำง กำรสืบสำน “เมนูบ้ำนทุ่ง” จึงไม่ใช่

แค่กำรรักษำของอร่อยประจ�ำถิ่น แต่เป็นงำนจรรโลง

วัฒนธรรมของชำติ ก่อนที่จะพ่ำยให้แก่ซูชิ บิงซู พิซซ่ำ  

แฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ อำหำรต่ำงประเทศแปลกลิ้น  

ที่คร้ังหน่ึงต้องหำกินในห้ำง เด๋ียวน้ีกลำยเป็นควำม 

คุ้นเคยสนิทสนม เพรำะมีขำยตำมตลำดนัดบ้ำนนอก 

แทบทุกหนแห่ง

วัฒนธรรมกำรกินของถิ่นไหน ประเทศไหน ได้รับ

ควำมนยิม วฒันธรรมนัน้ได้ชือ่ว่ำครองโลก ไม่ว่ำจะเป็น

โลกในโลกำภิวัตน์ หรือโลกใบเล็กๆ ในท้องทุ่งห่ำงไกล 

ณ ชำยขอบ

สำรพันเมนูบ้ำนทุ่งที่น�ำมำขึ้นส�ำรับเหล่ำนี้ ได้

ควำมอนุเครำะห์จำกพี่น้องเครือข่ำยลูกโลกสีเขียวและ

กรรมกำรภำคแต่ละภำค ทัง้ควำมรู้และกำรประสำนงำน 

ตลอดจนส�ำแดงฝีมอืฝำกไว้ จะลองท�ำกนิเองทีบ้่ำน หรอื

มโีอกำสผ่ำนไป กล็องแวะลิม้รสชำตแิบบ “บ้ำนทุง่” ของ

ชำวลูกโลกสีเขียว...ก็เข้ำท่ำ 

พรวิไล คารร์  
ธีรยุทธ สายทอง 

เมนูบ้านทุ่ง
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ญ้องหมาน้อย
เครือหมำน้อยเป็นไม้เถำเลื้อย ใบมีขนนุ่มๆ ปกคลุม 

อำรมณ์คลำ้ยหมำมุ่ย แต่ไม่คัน เมื่อจะน�ำมำปรุงอำหำร 

ก็น�ำใบมำผสมน�้ำแล้ว “ญ้อง” 

ภาคอีสาน

ญ้อง เป็นภำษำอีสำน หมำยถึง ขยี้ แบบว่ำเอำให้

ละเอียด เขำ้น�้ำเขำ้เนื้อ แรงกว่ำค�ำว่ำคั้น อย่ำงเวลำซักผำ้ 

แม่มักจะบอกว่ำ ญ้องแฮงๆ มันจังล่อน (สะอำด)

ญ้องหมำน้อยเป็นยำเย็น เหมำะส�ำหรับเมืองร้อน 

อย่ำงเรำ ท�ำได้ทั้งของคำวและของหวำน ถ้ำท�ำของหวำน 

กแ็ล้วแต่ควำมถนัด บำงคนใส่น�ำ้เชือ่ม บำงคนชอบน�ำ้กะทิ  

หรือจะใช้ผสมในเครื่องดื่มก็เหมำะ โดยกำรผสมผงวุ้น 

ลงในญ้องหมำน้อย เพือ่ให้หมำน้อยเกำะตวัเหมอืนเฉำก๊วย  

เตมิน�ำ้ตำลให้มรีสหวำน เกลอืเลก็น้อยแล้วแช่เยน็ จำกนัน้ 

หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เวลำจะกินก็ตักใส่ในน�้ำสมุนไพรที่ต้ม  

เช่น น�้ำตะไคร้ น�้ำอัญชัน บีบมะนำวนิดหนึ่งก่อนด่ืม  

ยิ่งหอมสดชื่น

แต่เมนูบ้ำนทุ่งครั้งนี้เป็นญ้องหมำน้อยฝีมือแม่ครัว 

ของบ้ำน พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว ขุนพลทำงปัญญำแห่ง 

เทือกเขำภูพำน เป็นของคำวกินกับข้ำว หรือกินเล่นๆ  

ไม่จริงจังก็ยังได้ เครื่องปรุงก็คล้ำยๆ กำรปรุงลำบ  

ใส่ญ้องหมำน้อยตำมอัตรำควำมแซ่บ หลักๆ ก็มีตะไคร้ 

พริกป่น เกลือ ข้ำวคั่ว น�้ำปลำร้ำต้ม หัวหอมแดง ผักชี 

เมื่อผสมญ้องหมำน้อยกับเครื่องปรุงแล้ว หมำน้อย 

จะกลำยเป็นหมำหมู่เกำะตัวกันเป็นวุ้น อำรมณ์เหมือน 

กินวุ้นกรุบกริบในปำก แต่รสแซ่บ เผ็ดปำกแต่เย็นท้อง  

นี่แหละ...ของว่ำงแบบอีสำนบ้ำนเฮำ
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เครอืหมำน้อย (ชือ่วทิยำศำสตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman.) เป็นสมุนไพรที่มี

หลำยชื่อตำมท้องถิ่น เช่น กรุงเขมำ (นครศรีธรรมรำช), หมอน้อย (อุบลรำชธำนี), ก้นปิด (ตะวันตกเฉียงใต้), ขงเขมำ 

พระพำย (ภำคกลำง), เปล้ำเลือด (แม่ฮ่องสอน), สีฟัน (เพชรบุรี) สรรพคุณเด่นของเครือหมำน้อยที่ชำวบ้ำนรู้จักกันดี คือ

เป็น “ยำเย็น” แต่จำกฐำนข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กล่ำวถึงคุณค่ำของไม้เถำเลื้อย

ในต�ำรำยำไทยมำกมำย อำทิ ส่วนเหนือดิน เป็นยำแก้ร้อนใน แก้โรคตับ รำก มีกลิ่นหอม รสสุขุม ใช้แก้ไข้ แก้ดีรั่ว  

ดีล้น ดีซ่ำน เป็นยำขับปัสสำวะ ยำถ่ำย แก้ไข้มำลำเรีย ใช้เป็นยำเจริญอำหำร และอีกมำกมำย รำกและใบ พอกเป็นยำ 

เฉพำะท่ี แก้โรคผิวหนัง หิด ล�ำต้น ดับพิษไข้ทุกชนิด บ�ำรุงโลหิตสตรี พอกแก้ตำอักเสบ เนื้อไม้ แก้โรคปอด และ 

โรคโลหิตจำง ใบแก้ร้อนใน พอกแผล ฝี แก้แผลมะเร็ง แก้หืด ใช้ทำภำยนอกแก้หิด

ขอบคณุข้อมลูและควำมเอือ้เฟ้ือจำก พ่อเลก็  

กุดวงค์แก้ว ผู้น�ำควำมคิดจังหวัดสกลนคร, บุคคล

รำงวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่1 ปี 2542 และกรรมกำร

คัดเลือก “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” และครูรุจีรัตน์ 

แก้วค�ำแสน อำจำรย์โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ 

จ.สกลนคร, กรรมกำรภำค “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 

ภำคอีสำน-ตอนบน



พลังเปลี่ยนโลก164

ละแวกะดาม
ละแวกะดำม (ละแว-กะดำม) เป็นชื่ออำหำรพื้นบ้ำนของคนเขมร 

กะดำม หมำยถึง ปูนำ ส่วน ละแว  

แปลว่ำ เฉื่อยชำ ช้ำอืดอำด ท�ำนองว่ำใช้ให ้

ไปไหนก็ไหลไปเรื่อย ไม่กลับสักที จึงเป็นที่มำ 

ของแกงละแวกะดำม คอืกว่ำจะได้กนิ กยุ่็งยำก 

ต้ังแต่กำรท�ำ ท้ังกำรหำวัตถุดิบ กำรปรุง 

หลำยขัน้ตอน แถมปรงุเสรจ็แล้วต้องทิง้ค้ำงคนื 

ไว้ก่อน ถึงจะอร่อย 

ก ่อนจะปรุง แม ่บ ้ำนจะน�ำปูนำมำ 

แยกส่วนซะก่อน...มันปู กระดอง ตัวปู แล้ว 

ค่อยน�ำส่วนท่ีเป็นตัวปูมำต�ำให้ละเอียด ต�ำ 

เสรจ็แล้วจงึน�ำไปคัน้เอำแค่เนือ้กบัน�ำ้ แยกกำกออก ระหว่ำงคัน้

ก็เติมน�้ำกะทิผสมเข้ำไป

วัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ปรุงก็คือเครื่องส�ำหรับต�ำพริกแกง 

จ�ำพวกข่ำ ตะไคร้ กระเทยีม หอมแดง ผกัทีใ่ส่กห็ำเอำตำมบ้ำน 

ใส่ได้หมด ไม่ห้ำม แต่ที่เป็นตัวชูโรงหลักๆ ก็คือเผือก มัน แต่

ขำดไม่ได้เลยคือ ผักอีออม ผักสวนครัวที่คนสุรินทร์โปรดปรำน 

ขึน้ตำมทอ้งนำ มกีลิน่ฉุนเฉพำะตวั เหมำะนักกบัแกงปลำแกงปู 

แล้วก็เหมือนบุพเพสันนิวำส ผักอีออมน้ีก็ชอบขึ้นใกล้กับรูปู

ซะอีก 
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ละแวกะดำม ขึ้นต้นคล้ำย

น�้ำยำกินกับขนมจีน 

แต่พอลงท้ำยใกล้เสร็จ  

กลับมีหน้ำตำเหมือนแกงเลียง 

ชงันเต้...อร่อยครับ!

ขอบคณุข้อมลูและฝีมอืของ

กลุ ่มแม่บ ้ำนชุมชนบ้ำนพลวง 

จ.สุรินทร์ ชุมชนที่ได้รับรำงวัล 

ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่  18 (ป ี 

2560 - 2561)

และครู จันทร ์ โต ๊ะสิงห ์ 

กรรมกำรภำค “รำงวัลลูกโลก 

สีเขียว” ภำคอีสำน-ตอนล่ำง  

ที่กรุณำจูงแขนพำไปแชะและชิม

ผักอีออม หรือ ผักแขยง ตำมหลักทำงพฤกษศำสตร์มีอยู่ 2 ชนิด คือชื่อ

วิทยำศำสตร์ Limnophila aromatica (Lam.) Merr. และ Limnophila geoffrayi 

Bonati. ช่ือวทิยำศำสตร์ทีส่องเป็นชนิดต้นเลก็ ซ่ึงพบมำกในภำคอสีำน ทัง้สองชนดิ 

จัดอยู่ในวงศ์เทียนเกล็ดหอย (Plantaginaceae) มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อำทิ ผักพำ 

(ภำคเหนือ), ส่วนภำคอีสำนเรียกหลำยอย่ำง เช่น ผักกะแยง กะแยงแดง แขยง 

คะแยง ผักกะออม มะออม ผักลืมผัว ควันเข้ำตำ อีผวยผำย เป็นต้น ผักแขยง

เป็นไม้ล้มลุกมีอำยุเพียงฤดูเดียว ล�ำต้นเรียวยำว กลมกลวง อวบน�้ำ มักขึ้น 

ตำมรมิคหูรอืคนันำ อ่ำงเกบ็น�ำ้ บรเิวณทีม่นี�ำ้ขงัเลก็น้อย และพืน้ทีชุ่ม่ชืน้ออกดอก 

และติดช่วงเดือนมีนำคม - กันยำยน ทั้งต้นและใบมีกลิ่นหอมฉุนและเผ็ดร้อน

รสเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนของผักแขยงช่วยให้เจริญอำหำร หมอยำพื้นบ้ำน 

แนะน�ำให้กินผักแขยงเพื่อป้องกันเส้นเลือดตีบตันและไข้ร้อนใน (กินทั้งต้น) ต�ำรำ 

ยำพ้ืนบ้ำนภำคอื่นๆ ใช้ผักแขยงทั้งต้นและรำก เป็นยำแก้ไข้หัวลม โดยต�ำ 

ให้ละเอยีดคัน้เอำแต่น�ำ้กนิ เป็นยำขบัลมและเป็นยำระบำยท้อง แก้อำกำรคนั กลำก  

และฝี โดยใช้ต้นสดต้มกับน�้ำ ชะล้ำงบริเวณที่เป็นแผล หรือต�ำแล้วพอกบริเวณ 

ที่เป็น ผักแขยงจัดเป็นผักพื้นบ้ำนในกลุ่มที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง จึงช่วยต้ำน 

มะเร็ง รับประทำนผกัแขยงสดๆ ยังช่วยลด “กลิน่ตวั-กลิน่เต่ำ” ได้อกีด้วยนะครบั

ข้อมูลจำก MedThai เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และองค์ควำมรู ้

เรื่องสมุนไพรไทย, www.medthai.com
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น�้าพริกแห่งฤดูกาล (มะเม่าป่า) 
มะเม่ำ (ชื่อวิทยำศำสตร์ Antidesma puncticulatum Miq.) 

เป็นไม้ป่ำเขตร้อน เป็นไม้ยืนต้นที่มีอำยุยืนยำว เคยมีกำรพบต้น 

มะเม่ำขนำด 4 คนโอบ ต้นมะเม่ำข้ึนอยู่ท่ัวไปตำมหัวไร่ปลำยนำ  

ในป่ำเบญจพรรณ และมีหลำยชื่อตำมท้องถิ่น เช่น หมำกเม้ำ  

หมำกเม่ำ (ภำคเหนือและอีสำน), มะเม่ำ (ภำคกลำง) เป็นต้น

ภาคกลาง-
ตะวันตก

หมำกเมำ่ (ภำคเหนือและอีสำน), มะเม่
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พืชในตระกูลมะเม่ำมีมำกมำยถึง 170 ชนิด แต่ในประเทศไทยมีเพียง 5 ชนิด คือ  

มะเม่ำหลวง มะเม่ำสร้อย มะเม่ำไข่ปลำ มะเม่ำควำย และมะเม่ำดง เมื่อเรำพูดถึงมะเม่ำ

เฉยๆ ก็หมำยถึง มะเม่ำหลวง ซึ่งพบกระจำยทั้งในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคอีสำน 

เป็นชนิดพันธุ์ที่น�ำมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพำะกลุ่มอินแปงแห่งเทือกเขำ 

ภูพำน น�ำมะเม่ำชนิดนี้มำไว้ใน “ป่ำครอบครัว” เพื่อแปรรูปกว่ำ 30 ปีแล้ว เพรำะคุณค่ำ 

ทำงโภชนำกำร หรือเรียกว่ำสรรพคุณทำงยำที่ช่วยรักษำอำกำรต่ำงๆ ได้ดีนัก

เมื่อเข้ำต้นฝน มะเม่ำจะแตกยอดแล้วออกดอกช่วงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม  

อกีสองเดอืนต่อมำ ผลแก่จดัพร้อมกนิ จำกผลสเีขยีวรสเปรีย้ว เปลีย่นเป็นสแีดงและม่วงด�ำ 

เมื่อสุก รสหวำนอมเปรี้ยวปนฝำด 

เมนบู้ำนทุง่ส�ำรับเป็น “น�ำ้พริกมะเม่ำป่ำ” แสดงฝีมอืโดยกลุม่เยำวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ จ.กำญจนบุรี ใช้ผลมะเม่ำที่อยู่ในป่ำข้ำงโรงเรียน มะเม่ำที่เหมำะน�ำมำ 

ต�ำน�้ำพริกไม่ใช่ผลสุก แต่เป็นผลดิบแก่จัด สีเขียวเข้ม มีรสเปรี้ยวมำกแต่ฝำดน้อย

เครื่องน�้ำพริกก็เหมือนกับน�้ำพริกกะปิ แต่ลดกะปิให้น้อยลง ไม่แซงหน้ำมะเม่ำ ไม่ง้อ 

มะนำว น�้ำพริกมะเม่ำให้รสเปรี้ยว กินกับผักสดช่วยเจริญอำหำร หรือต�ำเป็นของกินเล่น 

แบบต�ำผลไม้ก็เข้ำที 

ผลมะเม่ำมสีำรช่วยต้ำนอนุมลูอสิระ ล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย ช่วยรักษำผนังหลอดเลอืด 

ไม่ให้เปรำะง่ำย บ�ำรุงสำยตำ แก้ปวดเมื่อย ฯลฯ ส่วนใหญ่จึงรอให้สุกแล้วน�ำมำท�ำ 

เครื่องดื่มและหมักเป็นไวน์

เมนูของเด็กๆ บ้ำนท่ำแย้ถือเป็น “น�้ำพริกแห่งฤดูกำล” อำหำรสุขภำพที่ปีหน่ึง 

หำกินได้แค่ช่วงหน้ำฝนเท่ำนั้น

ขอบคุณน้องๆ กลุ ่มเยำวชนรักษ์ 

สิง่แวดล้อมโรงเรยีนบ้ำนท่ำแย้ จ.กำญจนบุรี  

กลุ่มเยำวชนรำงวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15  

(พ.ศ. 2556) อันมีแม่ครัวรุ่นจิ๋วทั้ง 6 คน  

ได้แก่ ด.ญ.เขมิกำ ตรำชวูณชิ, ด.ญ.สพุตัตรำ 

ก้ำนเหลือง, ด.ญ.ปรำรถนำ ดำทอง,  

ด.ญ.ภำวินำ น้อยแน่ง, ด.ญ.ปำริฉัตร  

กันทะหน่อ และ ด.ญ.พนัดดำ พรรคพล 

และขอบพระคุณครูดำรณี ป ้อมสกุล  

ครูที่ปรึกษำของกลุ ่มที่ ให ้กำรต้อนรับ 

และกรุณำเป็นธุระทุกสิ่งอัน

“สตอรี่” ของมะเม่า

เยำวชนโรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ รวมกลุ ่มกันดูแลป่ำใกล้

โรงเรียน เท่ำกับรักษำต้นมะเม่ำไปในตัว ลุงส�ำรอง แหยมแจ่ม  

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี ่5 บ้ำนท่ำแย้ เป็นครูภมูปัิญญำทีช่่วยเด็กๆ  

ดูแลรักษำต้นมะเม่ำ กำรเก็บผลมะเม่ำต้องค่อยๆ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้กิ่งหัก มะเม่ำยังผูกโยงกับประเพณีของชำวบ้ำนจนมี  

“สตอรี่” ที่น่ำสนใจ เช่น สมัยโบรำณ พระสงฆ์จะน�ำผลมะเม่ำ

สุกมำต้มเป ็นน�้ำปำนะ ด่ืมบ�ำรุงร ่ำงกำยและขับเสมหะ  

ผลมะเม่ำสุกเป็นผลไม้สดในบ้ำน น�้ำพริกมะเม่ำเป็นส�ำรับ 

ตั้งแต่โบรำณ กินกับยอดอ่อน



พลังเปลี่ยนโลก168

แกงส้มเห็ดระโงก
เห็ดระโงกเป็นอำหำรป่ำทีห่ำยำก ปีหนึง่ได้กนิ 

แค่ตอนหน้ำฝน เห็ดระโงกชอบขึ้นตำมป่ำโคก หรือ 

ป่ำพื้นที่เนินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ 

เพรำะควำมสมบูรณ์ของป่ำชุมชนบ้ำนเขำดิน  

แกงส้มเมนูน้ีจึงไม่ได้มแีค่เหด็ระโงก แต่ใส่เหด็ 3 ชนิด  

เลยเป็นเรื่องดีต่อสุขภำพของคนได้ชิม เพรำะกล่ำว 

กันว่ำ กำรปรุงอำหำรด้วยเห็ด 3 ชนิดขึ้นไป จะช่วย 

ล้ำงพิษในร่ำงกำย เช่น ล้ำงพิษในตับ จำกสำรเคมี  

จำกสุรำ จำกกำรกินอำหำรที่มีสำรตกค้ำง ส่งผลให้ 

ตับแข็งแรงท�ำงำนดีขึ้น ช่วยสร้ำงเม็ดเลือดแดงท�ำให้ 

อำรมณ์ดี
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วิธีกำรปรุงก็เหมือนแกงส้มภำคกลำง  

พิเศษกว่ำหน่อยคือ ใส่น�้ำปลำร้ำลงไปด้วย  

ใส่ใบแมงลัก ใบผักติ้ว เพื่อให้กลิ่นหอม ส่วน 

ปรุงรสเปรี้ยวจะใช้ยอดมะขำม มำกินข้ำวเร้ว!

ขอบคุณข ้อมูลและควำม

เอือ้เฟ้ือจำกพีน้่องชมุชนบ้ำนเขำดนิ 

ต.วงัน�ำ้ลดั อ.ไพศำล ีจ.นครสวรรค์ 

ดินอุดม อ.ล�ำทับ จ.กระบ่ี และ 

พ่อถนอม ช่วยงำน พ่อใหญ่ของ 

บ้ำนเขำดนิ นำยกสมำคมเกษตรกร 

พัฒนำกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนครสวรรค์ และกรรมกำร 

ภำค “รำงวัลลูก โลกสี เขียว”  

ภำคกลำง-ตะวันตก 
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หมกโจร
ชื่อเมนูท้ำทำยรำชกำร แต่ที่จริงก็คืออำหำรของคนอยู่กับ 

ป่ำ หำอะไรได้ก็หยิบใส่มันทั้งหมด แต่วัตถุดิบส�ำคัญคือเห็ด  

เห็ดอะไรก็ได้ สมัยก่อนหำได้แต่เห็ดแครงที่ขึ้นอยู่ในปำ่ ถ้ำขึ้น 

ตำมไม้เนื้ออ่อนที่ล้ม ยิ่งมีรสชำติอร่อยเลิศเพิ่มขึ้นไปอีก 

ภาคใต้
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เมนูน้ี เพือ่นบ้ำนเกบ็เหด็แครง 

มำจำกป่ำสวนยำงพำรำ แบ่งให้มำ  

เครื่องปรุงก็เหมือนโจร หยิบฉวย 

อะไรได้ใส่มนัทัง้หมด แต่หลกัๆ กม็ี 

เห็ด พริก ตะไคร้ หัวหอมแดง  

กระเทียม กะปิ เกลือ น�้ำตำล ทำว 

โชน คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน ห่อด้วย 

ใบโชนสองใบ น�ำหมกไฟถ่ำนอ่อนๆ 

พลิกกลับให้สุก หรือย่ำงไฟอ่อนๆ 

ต�ำรำบอกว ่ำเห็ดแครงสำมำรถ 

แก้พิษจำกเห็ดชนิดอื่นๆ ได้

รู้เรื่อง “เห็ด”

เห็ด เป็นฟังไจ (Fungi) คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ 

อยู่ในกลุ่มเดียวกับรำและยีสต์ หรืออำจเรียกได้ว่ำ เห็ดคือ 

เชื้อรำ “ชั้นสูง” น่ีเอง มนุษย์รู้จักน�ำเห็ดมำประกอบอำหำร 

นับร้อยล้ำนปีมำแล้ว นอกจำกเป็นแหล่งโปรตีนธรรมชำติที่มี

คุณค่ำ เห็ดยังมีผลต่อสภำพแวดล้อมเพรำะท�ำหน้ำที่ย่อยสลำย

ซำกพืช มูลสัตว์ เพื่อกลำยเป็นอำหำรของต้นไม้ เนื่องจำกเห็ด

มีเอนไซม์หลำยชนิดที่สำมำรถย่อยสลำยวัสดุ 

เรำมกัจะคุน้กนัว่ำเหด็มพีษิ มสีสีนัฉดูฉำด โดยเฉพำะแดง 

ส้ม หรือ เหลือง อันที่จริงไม่จ�ำเป็นเสมอไป เห็ดพิษบำงชนิดก็

สีน�้ำตำลใกล้เคียงกับเห็ดที่เรำกินเป็นประจ�ำ กรมกำรควบคุม

โรค ให้ควำมรู้เรื่องเห็ดมีพิษในประเทศไทยไว้ 15 ชนิด ได้แก่ 

เห็ดระโงกเหลืองก้ำนต้น เห็ดกระโดงตีนตัน เห็ดคล้ำยเห็ดโคน 

เห็ดข่ำ เห็ดขี้ควำย เห็ดตอมกล้วยแห้ง เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ 

เห็ดมันปูใหญ่ เห็ดดอกกระถิน เห็ดแดงก้ำนแดง เห็ดเผำะ  

(มีรำก) เห็ดขี้วัว เห็ดไข่หงส์ และเห็ดโคนส้ม
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แกงกะทไิก่บ้านใส่ลกูกล้วยขม 
ลูกกล้วยขม ไม่ได้แปลว่ำรสขม ค�ำว่ำ “ขม” เป็นส�ำเนียง 

ใต้ ถ้ำออกเสียงเป็นภำษำกลำง คือ ข่ม หมำยถึง ข่มเหง รังแก 

รีด กดมันไว้ คนใต้นิยมปลูกกล้วยชนิดนี้ประจ�ำบ้ำน หรือ 

ตอนขึ้นบ้ำนใหม่ เพรำะถือว่ำกล้วยขมจะช่วยข่มควำมไม่ดี 

เอำไว้ ให้บำ้นนั้นมีแต่ควำมโชคดี

วิธีกำรแกงก็ท�ำคล้ำยกับแกงกะทิ ต�ำพริกแกง เคี่ยวน�้ำ

กะทิ แล้วใส่พริกแกง ไก่ และกล้วย ปรุงรสตำมที่ปำกชอบ

ขอบคุณข้อมูลและควำมเอื้อเฟื้อจำกพี่น้องคนทับเหรียง 

หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งคำโงก อ.เมืองฯ จ.พังงำ และป้ำยุพิน ตัณฑวณิช  

เจ้ำของสตูรน�ำ้พรกินบัสบินบัร้อยชนดิ ว่ำงจำกหย�ำน�ำ้พรกิกช่็วย 

งำนสถำบนัจดักำรชุมชนศนูย์พทิกัษ์รกัพงังำ และกรรมกำรภำค  

“รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ภำคใต้ 
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แกงบวดลูกแสม
ลูกชำวเลถ้ำอยำกกินขนมหวำนไทยๆ อย่ำง 

บวดมัน บวดเผือก คงจะงำนเข้ำ เพรำะมีแต่พืช 

ป่ำชำยเลน คนโบรำณจึงหำของใกล้ตัวมำปรุง นับเป็น

ภูมิปัญญำอย่ำงแท้จริง ใครจะไปคิดว่ำลูกแสมใน 

ป่ำชำยเลนหรือริมชำยหำด จะน�ำมำบวดได้อร่อย 

สะหงำดนัก

ลูกแสมมีรสขมมำกๆ เวลำจะน�ำมำท�ำแกงบวด 

ต้องแช่น�้ำปูนขำ้มวันข้ำมคืน จำกนั้นก็ต้ม...ต้ม...แล้วก็

ต้ม จนให้รสขมหำยไป แล้วค่อยน�ำมำบวดกับน�้ำกะทิ  

ใส่น�้ำตำล เติมเกลือตัดรสหวำนให้ลงตัว ก็จะได้บวด 

ลูกแสม ขนมพื้นบ้ำนรสชำติอร่อย เพรำะลูกแสมจะ 

กรุบๆ ไม่เละเหมือนบวดมันหรือเผือก

เมนูน้ีไม่ได้หำกินง่ำยๆ ถ้ำมีโอกำสแวะเที่ยว 

ป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน ต้องบอกล่วงหน้ำ จะได้ไม่ผดิหวงั

ภาคกลาง-
ตะวันออก
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หลนปูเครื่องเคียงป่า
ปแูสมได้จำกป่ำชำยเลน น�ำมำล้ำงแล้วแช่น�ำ้ปลำทิง้ไว้สกั 

2 ชั่วโมง 

เคี่ยวหัวกะทิให้ร้อน แต่ไม่เดือดพล่ำน ต�ำพริกใส่ลงไป  

ใส่พระเอกของเมน-ูปแูสม ปรงุรสด้วยน�ำ้ปลำ น�ำ้ตำล มะขำมเปียก  

ให้ได้สำมรส 

หลนปูแนมกับผักพื้นบ้ำน ซดน�้ำก็ได้ ลิ้มรสเนื้อปูสดๆ

ให้หน�ำใจไปเลย

ขอบคุณข้อมูลและควำมเอื้อเฟื้อจำกพ่ออ�ำพร 

แพทย์ศำสตร ์ ประธำนกลุ ่มอนุรักษ ์และพัฒนำ 

ป่ำชำยเลน ต.ห้วงน�ำ้ขำว อ.เมอืงฯ จ.ตรำด และกรรมกำร 

ภำค “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ภำคกลำง-ตะวันออก

หยุดจับร้อย คอยจับล้าน

บ้ำนเปร็ดในเป็นหมู่บ้ำนชำยทะเล อยู่ห่ำงจำก 

ตวัเมอืงตรำดไม่มำก เป็นต้นแบบชมุชนประมงพ้ืนบ้ำน 

ที่ “จัดกำรตนเอง” และกำรฟื้นสิ่งแวดล้อม หนึ่งใน 

กิจกรรมที่มีผู ้คนรู้จักบ้ำนเปร็ดในคือ “หยุดจับร้อย  

คอยจับล้ำน” กำรอนุรักษ์ปแูสมของชุมชนบ้ำนเปรด็ใน  

โดยรณรงค์ให้ชำวบ้ำนหยดุจบัปแูสมในคนืแรม 4 - 6 ค�ำ่ 

เพียง 3 วัน ในเดือน 11 เพรำะเป็นช่วงที่ปูแสมวำงไข ่

และเป็นตวัอ่อน เร่ิมท�ำกนัมำตัง้แต่ปี 2538 และขยำยผล 

ไปยังหมู่บ้ำนประมงหลำยแห่งตำมแนวป่ำชำยเลน 

ใน จ.ตรำด 
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ภาคเหนือ

แกงแค 
คนเหนือเวลำรู้สึกตะครั่นตะครอเหมือนจะไม่สบำย หรือเพิ่ง

สร่ำงจำกไข้ อำหำรที่เหมำะที่สุดเห็นจะเป็นแกงแค เพรำะมีรสเผ็ด

อ่อนๆ น�้ำแกงร้อนๆ และใส่สำรพัดผักที่เป็นยำพื้นบ้ำน

เครื่องแกงแคหลักๆ คือพริกขี้หนูแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่ำ 

ตะไคร้ กะปิ ปลำร้ำ บำงพื้นที่ใส่มะแขว่นเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชำติ 

คนหลวงพระบำงชอบตุน๋เนือ้สตัว์กบัมะแขว่น เพรำะช่วยดบักลิน่คำว

ได้ดี เวลำกินเหมือนจะเรียกน�้ำลำยมำอยู่แถวๆ ปลำยลิ้น 
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รสชำติแกงแคกระเดียดไปทำงเค็ม แม้จะเผ็ดแต่

ไม่จดัจ้ำนเท่ำแกงป่ำ เสน่ห์ของแกงแค คือใส่ผกัทุกอย่ำง

ที่หำได ้ในบ ้ำน บ ้ำนไหนใส ่ผักพื้นถิ่นหลำกชนิด  

อวดเพื่อนได้ว่ำอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับแกงอ่อม  

หำกแกงแคใส่เนื้อสัตว์อะไรก็เรียกแกงแคตำมเนื้อสัตว์ 

ที่ใส่ เช่น แกงแคไก่ แกงแคกบ ที่บ้ำนร่องบอน เจ้ำของ 

เมนูนี้จะใส่จะค่ำนหรือสะค้ำน ลงไปด้วย สะค้ำน 

เป็นไม้เถำ เอำต้นมำหั่นเป็นแว่นๆ ใส่ลงไป 4 - 5 แว่น  

ให้รสชำติเผ็ดร้อน ไล่ไข้ ขับลม แก้จุกเสียด 

อำหำรสุขภำพรำยกำรนี้ จะกินให้อร่อยต้องไปกิน

ในหมู่บ้ำนที่ปลูกผักกินเอง ถ้ำไปหำกินตำมร้ำน ไม่ค่อย

เจอผักถูกใจ

สุดยอด “ยา” สมุนไพรในแกงแค

ผักแกงแคหำได ้แต ่ตำมรั้ วบ ้ ำน 

อย่ำงพวก ต�ำลงึ ถัว่พ ูถัว่ฝักยำว ไม้พุม่เต้ีย

ทีอ่ดึทนอย่ำงชะพล ูมะเขอืเปรำะ มะเขอืพวง 

พริก ไม้อำยุยำวอย่ำงชะอม มะกรูด  

ผักพื้นบ้ำนประจ�ำถิ่นล้ำนนำอย่ำงผักขี้หูด 

ผักเผ็ด และผักสวนครัวที่คนไทยมักไม่ขำด 

เช่น มะกรดู ผกัชฝีรัง่ ดอกข่ำ ฯลฯ ทกุชนดิ

ล้วนมีคุณค่ำต่อร่ำงกำย บรรพชนของเรำ

สุขภำพแข็งแรง ไม่ต้องพึ่งพำหมอก็เพรำะ

กินอำหำรเป็นยำ
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ลาบเหนือ

เสน่ห์ของกำรท�ำลำบของชำวเหนือคือ ควำม

ครึ กครื้ นของผู ้ คนที่ ม ำช ่ ว ยกั น  ทั้ ง ช ่ ว ยสั บหมู  

เตรียมพริกลำบ อีกกลุ่มไปช่วยเก็บผัก เหล่ำนี้ท�ำให ้

ชำวบ้ำนได้มำป๊ะกันเพื่อแลกเปลี่ยนสำรทุกข์สุกดิบ 

สมยัก่อนคนเหนอืมกัท�ำลำบกนิในโอกำสพเิศษ หรอื

มีงำนเลี้ยง หรือในงำนเทศกำล กำรท�ำลำบไม่ยุ่งยำกเลย  

ใช้เวลำนิดหน่อยก็คือขั้นตอนกำรสับหมู ระหว่ำงสับ 

ต้องหยอดเลือดสดใส่ลงไปเรื่อยๆ ช่วยไม่ให้หมูเหนียว  

เครื่องในแยกหั่นเป็นชิ้นเล็ก 

ส่วนผสมของพริกลำบ ได้แก่ พริกแห้ง หอมแดง 

กระเทียม ข่ำ มะแขว่น เกลือ กะปิ ลูกผักชี น�ำไป 

คั่วให้ได้ที่พอจำมกันทั้งบ้ำน แล้วน�ำมำโขลกรวมกัน  

ก็จะได้น�้ำพริกลำบ เสร็จแล้วตั้งกระทะ เจียวกระเทียม  

ใส่เครื่องในที่หั่นเตรียมไว้ลงไปก่อน ตำมด้วยหมูสับ และ 

เครื่องพริกลำบ คั่วให้เข้ำกันจนแห้งดี ชิมรส แล้วค่อยใส่

ต้นหอม ผักชี ที่ซอยเตรียมไว้ 

ขำดไม่ได้คือผักเคียง และผักเคียงที่ขำดไม่ได้เลย 

คอืผกัแพว คนเหนอืเรยีกว่ำ ผกัไผ่ กนิกบัลำบเข้ำกนัทีสุ่ด

 

ขอบคุณข้อมูลและควำมเอื้อเฟื้อจำกก�ำนันปรำณี 

รำชคมน์ แห่งชุมชนบ้ำนร่องบอน ต.ม่วงค�ำ อ.พำน 

จ.เชียงรำย และคณุสมเกยีรต ิเข่ือนเชียงสำ ผูป้ระสำนงำน 

เครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 

ลุ่มน�้ำโขง-ล้ำนนำ, กรรมกำรภำค “รำงวัลลูกโลกสีเขียว”  

ภำคเหนือ
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รางวัล
ลูกโลกสีเขียว
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ที่ม าของ
รางวัล
ลูกโลก
สี เขียว
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“รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 

เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้ำนไร่ของ ปตท. ถือก�ำเนิดขึ้นในปี 2542  

เพื่อถวำยเป็นรำชสักกำระแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  

เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ 72 พรรษำ 

ด้วยควำมร่วมมือของผู้ทรงคณุวฒุใินสำขำต่ำงๆ อำท ิองค์กรพฒันำเอกชน นักอนุรักษ์ นักวชิำกำร นักเขียน สือ่มวลชน ฯลฯ 

โดยมีเป้ำหมำยที่จะสนับสนุน เป็นก�ำลังใจ ยกย่อง

และเผยแพร่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้

ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้ำง เป็นเยี่ยงอย่ำงของกำรประกอบสิ่งที่ดีงำมในสังคมไทย 

เป็นแบบอย่ำงในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้แม้จะต่ำงถิ่น ต่ำงวัฒนธรรม 

หรือต่ำงสภำพนิเวศ อีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงผลงำน 

สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว โครงกำรปลูกป่ำฯ จึงได้จัดโครงกำร “รำงวัลลูกโลก 

สีเขียว” ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปีเพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยำวชน งำนเขียน และ 

ส่ือมวลชน ที่มีผลงำนด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชำติ ดิน น�้ำ ป่ำ ที่เด่นชัดและ 

เป็นที่ประจักษ์ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนทั่วไป และในปี 2548 ได้เพิ่ม “รำงวัล 5 ปี 

แห่งควำมยั่งยืน” เพื่อเป็นก�ำลังใจให้แก่รำงวัลประเภทชุมชนที่เคยได้รับรำงวัลไปแล้ว 5 ป ี

ข้ึนไป และยังคงท�ำงำนอย่ำงเข้มแข็ง มิรู้เหน็ดเหน่ือยและทวีขึ้นกว่ำเดิม อีกทั้งมีนวัตกรรม 

ในกำรด�ำเนินงำนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่เหมำะกับกำลเวลำ รำงวัลนี้ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น 

รำงวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รำงวัลแห่งควำมยั่งยืน” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กำรจำกไปของ  

ศ.กิตติคุณ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” 

ในปี 2551 “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ก้ำวสู่ทศวรรษแรกภำยใต้กำรบริหำรงำนของสถำบัน

ลูกโลกสีเขียว ซึ่งก่อตั้งข้ึนเพื่อรองรับกำรท�ำงำนที่ขยำยเพิ่มขึ้น โดยยังคงเจตนำรมณ์แน่วแน ่

ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น�้ำ ป่ำ ระบบนิเวศ ด้วยภำรกิจหลัก 3 ประกำรคือ

 1. รางวัลลูกโลกสีเขียว กำรยกย่อง เชิดชู ผลงำนอนุรักษ์ ด้วยกำรพิจำรณำที่มี

มำตรฐำน โปร่งใส น่ำเชื่อถือ เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 2. การพัฒนาองค์ความรู ้และจรรโลงวัฒนธรรม เกิดกำรบูรณำกำรควำมรู้และ

วฒันธรรมในพืน้ที ่และวทิยำกำรสมยัใหม่ทีเ่ข้ำใจได้โดยง่ำย น�ำไปสูก่ำรปฏบิตัใิห้เกดิกำรตัง้รับ 

ปรับตัวได้ทันเหตุกำรณ์ สร้ำงคุณค่ำต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

 3. การพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย มพีลงั จติอำสำ ปัญญำ ควำมรู ้และมคีวำมสำมำรถ

ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน

นอกจำกกำรค้นหำผลงำนอนุรักษ์ที่ควรค่ำแก่กำรยกย่องเชิดชูแล้ว สถำบันลูกโลกสีเขียว  

ยังสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรจัดเวที “เครือข่ำยลูกโลกสีเขียว” ทั้งใน 

ส่วนกลำงและภูมิภำค กิจกรรม “เพื่อนลูกโลกสีเขียว” ที่มุ่งเน้นกำรเสริมพลังเครือข่ำยในด้ำน 

กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยใช้ต้นแบบผลงำนที่ได้รับรำงวัลมำเป็นกรณีศึกษำเพื่อกำร 

ปรับประยุกต์ใช้ กำรสนับสนุนงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับกำรท�ำงำนของเครือข่ำยให้มี 

ควำมสำมำรถในกำรตั้งรับ ปรับตัว และมีภูมิคุ ้มกัน รวมทั้งกำรส่งเสริมศักยภำพของ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละคณะ 

ปี 2561 รำงวลัลกูโลกสเีขียว ก้ำวเข้ำสูท่ศวรรษทีส่ำม และยงัคงสบืสำนปณธิำนกำรท�ำงำน  

เพื่อยืนเคียงข้ำงผู้มีจิตสำธำรณะที่ท�ำงำนเพื่อหวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
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“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ประเภทชุมชน

ประเภทบุคคล

ประเภทกลุ่มเยำวชน

ประเภทงำนเขียน

ประเภทควำมเรียงเยำวชน

ประเภทสื่อมวลชน

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รำงวัลแห่งควำมยั่งยืน”

รูปแบบกำรส ่งผลงำนมี ท้ังกำรรับสมัคร และสรรหำโดย 

คณะกรรมกำร ยกเว้นประเภท “สปิปนนท์ เกตทัุต รำงวลัแห่งควำมยัง่ยนื” 

ทีใ่ช้วธิคีดัสรรโดยคณะกรรมกำรภำค ด้วยกำรลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีน “ชมุชน

รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ได้รับรำงวัลไปแล้ว 5 ปีขึ้นไป เพื่อน�ำเข้ำสู่ 

กำรพิจำรณำ
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คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าพิจารณา
ประเภทชุมชน

เป็นชุมชน หรือเครือข่ำยชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำ ครอบคลุมมิติ 

ของกำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติ และกำรคงอยู่ของระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน ไม่น้อยกว่ำ 

5 ปี

เป็นชุมชน หรือเครือข่ำยชุมชน ที่ใช้ควำมรู ้ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม คุ ้มค่ำ  

ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน เกดิประชำสงัคม และมกีำรจดักำร

ชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ในกรณีที่เป็นเครือข่ำยชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีควำมเช่ือมโยงและมีเป้ำหมำย 

ร่วมกันในด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำ เช่น กำรอนุรักษ์ 

ลุ่มน�้ำ เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง ต้องด�ำเนินกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมในเมือง อำทิ กำรดูแลรักษำระบบนิเวศเมือง กำรสรำ้งพื้นที่สีเขียว 

ในเมือง กำรรักษำควำมหลำกทำงชีวภำพในเมือง กำรจัดกำรปัญหำภำวะมลพิษ 

ด้ำนน�้ำ อำกำศ ขยะ กำรจัดกำรและอนุรักษ์พลังงำน รวมไปถึงกิจกรรมกำร 

เสริมสรำ้งจิตส�ำนึก กำรสรำ้งประชำสังคมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง 

กับกำรด�ำเนินชีวิตวิถีพอเพียง

ผลงำนในทุกกรณีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพื่อกำรเรียนรู้และน�ำไปปฏิบัติต่อไปได้
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ประเภทบุคคล 
เป็นบุคคลที่มีควำมคิดสรำ้งสรรค์ มีผลงำนหรือผลักดัน 

ให้เกิดผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกร

ดิน น�้ำ ปำ่ ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของ

กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติและกำรคงอยู่ของระบบนิเวศ

อย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อยำ่งน้อย 5 ปี 

ผลงำนอนุรักษ์ต้องเป็นผลงำนที่เร่ิมต้นด้วยควำมมุ่งมั่น 

มีเจตนำดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิต

สอดคล้องกับแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพื่อกำรเรียนรู้ และน�ำมำปฏิบัติ

ต่อไปได้

หมายเหต ุ: ประเภทบคุคล ผูส่้งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของ

ผลงาน

ประเภทกลุ่มเยาวชน 

เป็นกลุ่มเยำวชนไทยที่อำยุไม่เกิน 25 ปี หรือสถำบัน 

กำรศึกษำที่ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันมำไม่น้อย 

กว่ำ 3 ปี มีกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทำงปรัชญำ 

เศรษฐกิจพอเพียงและเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับ 

ท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง

ในกรณีที่เป็นกลุ่มเยำวชนหรือสถำนศึกษำในเมือง ต้อง 

ด�ำเนินกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิง่แวดล้อมในเมอืง อำท ิกำรดแูลรกัษำระบบนเิวศเมอืง 

กำรสร้ำงพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง กำรรกัษำควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ กำรจัดกำรปัญหำภำวะมลพิษด้ำนน�้ำ  

อำกำศ ขยะ กำรจัดกำรและอนุรักษ์พลังงำน รวมไปถึง 

กิจกรรมกำรเสริมสรำ้งจิตส�ำนึก กำรสร้ำงประชำสังคม 

ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกำรด�ำเนิน 

ชีวิตวิถีพอเพียง
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ประเภทงานเขียน 
เป็นงำนเขียนภำษำไทยที่สร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง มิใช ่

งำนแปลหรือดัดแปลงจำกผลงำนของผู้อื่น

เป็นงำนเขยีนทีไ่ด้รบักำรตพีมิพ์ หรอืเผยแพร่สูส่ำธำรณะ  

หรือเป็นงำนที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนหน้ำ

มีเนื้อหำสำระเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 

และทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำ ครอบคลุมมิติของกำรอยู่ 

ร่วมกับธรรมชำติ และกำรคงอยู่ของระบบนิเวศอย่ำง 

ยั่งยืน สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ในกรณีที่เป็นงำนเขียนประเภทบทควำมหรือสำรคดี  

ต้องน�ำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ใช้อ้ำงอิงได้ หำกมี 

เนือ้หำสำระทีอ้่ำงองิถงึบคุคล ต้องสำมำรถตรวจสอบได้

ในกรณีที่ใช้นำมปำกกำ ต้องแจ้งชื่อ-นำมสกุลจริง และ 

แสดงหลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของผลงำน โดยส่งส�ำเนำ 

ผลงำนที่ตีพิมพ์ในสื่อต่ำงๆ มำด้วย และหำกผู้เขียน 

ไม่ได้ส่งผลงำนเข้ำประกวดเอง ผลงำนนั้นต้องได้รับ

อนุญำตจำกผู้เขียนก่อน

ผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมพิจำรณำ ส่งได้เพียง 1 ผลงำน 

และผลงำนนั้นต้องไม่เคยรับรำงวัลจำกสถำบันอื่นๆ  

มำก่อน

ส�ำหรับผู้ที่เคยได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียวประเภท 

งำนเขียนมำแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นงำนเขียนประเภทใดๆ  

ควรเว้นระยะเวลำไป 3 ปี จึงมีสิทธิ์ส่งผลงำนเข้ำรับ 

รำงวัลได ้ เพื่อกระตุ ้นให ้มีกำรเขียนงำนเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
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ประเภทความเรียงเยาวชน 

ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อควำมเรียงเอง ภำยใต้

แนวคิด “ทรัพยำกรธรรมชำติ วิถี ชีวิต และ 

สิ่งแวดล้อม” 

เป็นงำนเขียนที่เช่ือมโยงมิติต่ำงๆ เช่น มุมมอง 

ของผู้เขียน ที่แสดงถึงกำรเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียน 

เขียนจำกประสบกำรณ์จริง เขียนจำกจินตนำกำร  

เพิ่มคุณค่ำทำงจิตใจหรือจิตส�ำนึก เกิดกระบวนกำร 

เรียนรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจ เป็นประเด็นที่อยู่ใน 

กระแสควำมสนใจของสังคม เป็นต้น

ผลงำนมีควำมยำวดังนี้

• ผู้เขียนอำยุไม่เกิน 15 ปี ผลงำนต้องมีควำมยำว

ไม่ต�่ำกวำ่ 3 หนำ้กระดำษ

• ผู้เขียนอำยุ 16 - 25 ปี ผลงำนต้องมีควำมยำว 

ไม่ต�่ำกวำ่ 5 หนำ้กระดำษ

ประเภทสื่อมวลชน
เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อ 

สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และ 

หน่วยงำน

มีผลงำนดำ้นกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรอนุรักษ์

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอปัญหำเพื่อ 

น�ำไปสู่กำรแก้ไข และมุ่งเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกรักษ์ 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

มีผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นที่ยอมรับต่อสำธำรณชนอยำ่งต่อเนื่อง 

รำงวัลประกอบด้วยโล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ 

และรำงวัลเงินสดมำกกว่ำสองล้ำนบำท
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ค้นข้อมลูเพิม่เตมิและดำวน์โหลดใบสมคัรรำงวลัลกูโลกสเีขยีวได้ใน www.greenglobeinstitute.com

ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 
เป็นชุมชนท่ีได้รบัรำงวลัลกูโลกสเีขยีวและได้ด�ำเนินงำนอนุรักษ์ต่อเน่ืองกนัมำจนถงึปีประกวด เป็นระยะเวลำ

ไม่ต�่ำกว่ำ 5 ปี

มีนวัตกรรมในกำรด�ำเนินงำน อันเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่เหมำะสมกับกำลเวลำและเป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน

อื่นๆ ครอบคลุมสำมมิติ คือ (1) ระบบนิเวศ แสดงถึงกำรด�ำรงอยู่ของระบบนิเวศ ได้แก่ พืช สัตว์ น�้ำ ดิน 

และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ (2) กำรบริหำรจัดกำรแบบบรูณำกำร ประกอบด้วยพลวตัของกำรท�ำงำน

ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โครงสร้ำงองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

และมีแผนบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร (3) สังคมและชุมชน แสดงถึงควำมร่วมมือของประชำสังคมและ 

กำรสืบทอดรุ่นสู่รุ่น
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รายนามคณะกรรมการ





คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและคณะกรรมการตัดสิน

 ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ

นำยอำนันท์ ปันยำรชุน

 ประธาน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  (เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ)

 รองประธาน

นำยมีชัย วีระไวทยะ  (นำยกสมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน)

 กรรมการ

ศ. ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์  (ที่ปรึกษำอำวุโสสถำบันทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้ำแม่โขง)

นำยนิวัติ กองเพียร  (ผู้จัดกำรมูลนิธิศึกษำวิจัยนกเงือก)

นำยพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  (ประธำนมูลนิธิอิศรำ อมันตกุล)

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  (เลขำธิกำรส�ำนักงำนสุขภำพแห่งชำติ)

ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว   (รำชบัณฑิต ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ)

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์  [ที่ปรึกษำอำวุโสศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ (รีคอฟ)]

อธิบดีกรมป่ำไม้

อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการคัดเลือก
ดร.โกมล แพรกทอง  (อุปนำยกสมำคมภูมินิเวศพัฒนำอย่ำงยั่งยืน)

ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์  [ที่ปรึกษำอำวุโส องค์กรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์ 

   ธรรมชำติ (IUCN) ประจ�ำประเทศไทย]

นำยชนินทร์ ชมะโชติ  (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ดอคคิวเมเนีย จ�ำกัด)

รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  (นำยกสมำคมภำษำและหนงัสอืแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์)

นำยทินกร สิทธิวงศ์  (อดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ กรมป่ำไม้)

นำยนิรันศักดิ์ บุญจันทร์  (ผู้ก่อตั้งและบรรณำธิกำรเว็บไซต์ thepaperless.com  

   ศิลปะ วรรณกรรม ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม)

ผศ.นุกูล รัตนดำกุล  (นำยกสมำคมลุ่มน�้ำสำยบุรี จ.ปัตตำนี)

รศ. ดร.บุญยงค์ เกศเทศ  (ผู้เชี่ยวชำญมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช)

นำยประเสริฐ สลิลอ�ำไพ  [ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สือ่สำรองค์กรและกจิกำรเพือ่สงัคม 

   บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)]

นำยพิศิษฐ์ ชำญเสนำะ  (ประธำนมูลนิธิหยำดฝน จ.ตรัง)

รศ.รุจน์ โกมลบุตร  (อำจำรย์ภำควิชำหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวำรสำรศำสตร์ 

   และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)

นำยเล็ก กุดวงค์แก้ว  (ผู้น�ำควำมคิด จ.สกลนคร)

นำยวันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์  (นักเขียนอำวุโส)

นำยวิลำส เตโช  (ผู้อ�ำนวยกำร สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน)

นำงศรีสุรำงค์ มำศศิริกุล  (ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันลูกโลกสีเขียว)

ดร.ส่งเกียรติ ทำนสัมฤทธิ์  (ที่ปรึกษำมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน)

นำงสันติวิภำ พำนิชกุล  (เลขำธิกำรมูลนิธินภำมิตร สถำบันโลกร้อนศึกษำประเทศไทย)

นำยสุรพล ดวงแข  (รองประธำนกรรมกำรองค์กรอสิระด้ำนสิง่แวดล้อมและสขุภำพ)

นำยอุดม วิเศษสำธร  (อดีตผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรปลกูป่ำถำวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ ปตท.)

ดร.เอนก นำคะบุตร  (นักวิชำกำรอิสระ)
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คณะกรรมการภาค ภาคเหนือ
พื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด : เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน ตำก พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปำง อุตรดิตถ์ 

น.ส.กุล ปัญญำวงศ์  (ประธำนโครงกำรชุมชนต้นน�้ำน่ำน)

นำยไกรรุจ นำมวงศ์  (นักวิชำกำรอิสระ โครงกำรพัฒนำคุณภำพและสิ่งแวดล้อม)

นำยคณิต ธนูธรรมเจริญ  (เลขำนุกำรสมำคมภูมินิเวศพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

   และอำจำรย์พิเศษมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

นำยจรูญ ค�ำปันนำ  (นำยกสมำคมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดล�ำพูน  

   และอำจำรย์พิเศษวิทยำลัยสงฆ์ล�ำพูน)

นำยเตชภัฒน์ มะโนวงศ์  (เลขำธิกำรสภำประชำชนลุ่มน�้ำอิง)

นำยนิคม พุทธำ  (ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรจัดกำรลุ่มแม่น�้ำปิงตอนบน)

นำยปรีชำ ศิริ  (ผู้น�ำชุมชนบ้ำนห้วยหินลำดในจังหวัดเชียงรำย)

นำยพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมำศ  (ที่ปรึกษำเครือข่ำยองค์กรชุมชนจัดกำรทรัพยำกรลุ่มน�้ำ 

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

นำยไพโรจน์ พรจงมั่น  (ที่ปรึกษำเครือข่ำยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักอนุรักษ์ 

   ท�ำงำนกับชำวไทยภูเขำ)

นำยมงคล ธิอุด  (เลขำนุกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนแม่ระวำน จังหวัดตำก)

นำยมงคล พนมมิตร  (นักพัฒนำอำวุโส)

น.ส.ระวิวรรณ กันไชยสัก  (ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดล�ำพูน)

นำยสถำพร สมศักดิ์  (ที่ปรึกษำเครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดน่ำน)

นำยสมเกียรติ เขื่อนเชียงสำ  (ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

   และวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง-ล้ำนนำ)

นำยสมโรจน์ ส�ำรำญชลำรัตน์  (นำยกสมำคมสื่อสำรมวลชนจังหวัดแพร่  

   และผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ 

   กรรมกำรพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนสุขภำพแห่งชำติ)

พระครูสุจิณนันทกิจ  (เจ้ำอำวำสวัดโป่งค�ำ และประธำนมูลนิธิส่งเสริม 

   กำรเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค�ำ จ.น่ำน)

นำยสุมัย หมำยหมั้น  (นำยกสมำคมเพื่อกำรเรียนรู้ป่ำชุมชน จังหวัดล�ำปำง  

   และอำจำรย์ประจ�ำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่  

   เฉลิมพระเกียรติ)
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นำยอนันต์ ดวงแก้วเรือน  (ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำทรัพยำกรและเกษตร 

   ยั่งยืนแม่ทำ จ.เชียงใหม่)

คณะกรรมการภาค ภาคกลาง-ตะวันออก
พื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด : กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ตรำด 

ปทุมธำนี ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร อ่ำงทอง

นำยธนภพ เกียรติฉวีพรรณ  (ประธำนชมรมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีชีวภำพฉะเชิงเทรำ)

นำยธวัช เกียรติเสรี  [นักวิชำกำรเผยแพร่ ศูนย์ศึกษำและ 

   พัฒนำวนศำสตร์ชุมชนที่ 16 (สระแก้ว)]

นำยธีระ วัชรปรำณี  (ผู้จัดกำรส�ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ สสส. จังหวัดตรำด)

นำยนครินทร์ อำสะไวย์  (นักพัฒนำอิสระ)

นำยนิรุธ อ้วนโพธิ์กลำง  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

   และสิ่งแวดล้อม)

นำยน�้ำค้ำง มั่นศรีจันทร์  (กรรมกำรมูลนิธิวนเกษตรเพ่ือสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรำ)

นำงบุญปลูก เนินกลำง  (ข้ำรำชกำรครูบ�ำนำญ)

น.ส.บุบผำทิพย์ แช่มนิล  (ผู้น�ำกลุ่มรักษ์เขำชะเมำ จ.ระยอง)

นำยปิยะ พวงส�ำลี  (นักวิชำกำรอิสระ จ.นครปฐม)

น.ส.พรภิรมย์ ดิศกัมพล  (นักพัฒนำอิสระ จ.นนทบุรี)

นำยเลี่ยม บุตรจันทำ  (ผู้น�ำชุมชนบ้ำนนำอีสำน จ.ฉะเชิงเทรำ)

นำงสำยชล พวงพิกุล  (ประธำนเครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดชัยนำท)

นำยสุพัฒน์ ธนพิงค์พงษ์  (ประธำนเครือข่ำยรัฐ ชุมชน คนแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรำ)

นำยอ�ำพร แพทย์ศำสตร์  (ประธำนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน 

   จ.ตรำด)

นำยอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสำร  (ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์  

   จ.สมุทรปรำกำร)
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คณะกรรมการภาค ภาคกลาง-ตะวันตก
พืน้ทีร่บัผดิชอบ 16 จงัหวดั : กำญจนบุร ีก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ ประจวบคีรขีนัธ์ พษิณโุลก เพชรบุร ีพจิติร 

พระนครศรีอยุธยำ เพชรบูรณ์ ลพบุรี รำชบุรี สระบุรี สมุทรสงครำม สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธำนี 

นำยกำนดิษฎ์ สิงหำกัน  (นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำร ส�ำนักโครงกำรพระรำชด�ำริ 

   และกิจกำรพิเศษ กรมป่ำไม้) 

ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ  (อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำอนุรักษวิทยำ คณะวนศำสตร์  

   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)

นำยชำญชัย งำมเจริญ  [อดตีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่9 (อบุลรำชธำน)ี 

   กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช]

นำยชิษนุวัฒน์ มณีศรีข�ำ  (ผู้ประสำนงำนเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงครำม)

นำยถนอม ช่วยงำน  (นำยกสมำคมเกษตรกรพัฒนำกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

   จังหวัดนครสวรรค์)

นำงทิวำพร ศรีวรกุล  (ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์กสกิรรมธรรมชำตท่ิำมะขำม จ.กำญจนบรุ)ี

นำยบรรพต ศิรินนท์  (ผู้ประสำนงำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

   สถำบันพัฒนำลุ่มน�้ำ จ.นครสวรรค์)

นำยบ�ำรุง คูหำ  (อดีตผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมป่ำไม้)

นำยบุญมี สรรพคุณ  (นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำร ส�ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 

   และพันธุ์พืช กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช)

น.ส.ปำนเนตร สุขสว่ำง  (ผู้ประสำนงำนภำยนอก ชมรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำคเหนือ 

   ตอนล่ำง จ.สุโขทัย)

นำยพิสำร หมื่นไกร  (ผู้ประสำนงำนภำยนอก ชมรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

   ภำคเหนือตอนล่ำง จ.เพชรบูรณ์)

น.ส.วิษำ ช่ำงประดิษฐ์นภำ  (ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติเทือกเขำ 

   ตะนำวศรี ภำคตะวันตก)

นำยสำคร สงมำ  [ผู้จัดกำรศูนย์ส่งเสริมองค์กรชำวบ้ำนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

   มูลนิธิคนเพียงไพร (ภำคเหนือ) จ.พิษณุโลก]

น.ส.สุธิดำ แสงเพชร  (กรรมกำรบริหำรจังหวัดบูรณำกำรจังหวัดเพชรบุรี 

   ตอนล่ำง 2)

น.ส.สุนทรี พลอยรุ่งโรจน์  [หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมวนศำสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

   ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้]
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คณะกรรมการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน
พื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด : กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกำฬ มุกดำหำร เลย สกลนคร หนองคำย 

หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี 

นำยคู่ แขมภูเขียว  (พนักงำนพิทักษ์ป่ำ ส.2 หน่วยพิทักษ์ป่ำที่ ชย.2 ภูเขียว)

นำยจรัส เต็มเมธำวิทยำเลิศ  (ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ป่ำไม้หนองบัวล�ำภู)

นำยจุมพล ช่ำงอินทร์  (นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 

   ที่ 6 สำขำนครพนม)

นำยนีณวัฒน์ เคนโยธำ  [คณะท�ำงำนสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)  

   ภำคอีสำนตอนกลำง]

นำงนุชน้อย นำรถเหนือ  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ)

น.ส.มณีรัตน์ อุดม  (อำจำรย์โรงเรียนบ้ำนเกิ้ง จ.ขอนแก่น)

น.ส.รุจีรัตน์ แก้วค�ำแสน  (อำจำรย์โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ จ.สกลนคร)

นำยสมคิด ไชยวงศ์  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ)

ผศ.สมชำย นิลอำธิ  (ผู้เชี่ยวชำญคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์  

   มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี)

นำยอำทิตย์ พนำศูนย์  (ประธำนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นครพนม)

คณะกรรมการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง
พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด : นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ

นำยจันทร์ โต๊ะสิงห์  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ คณะกรรมกำรป่ำชุมชนโนนใหญ่  

   จ.ศรีสะเกษ)

นำยณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์  (อดีตผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

   สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์)

นำยธงสิน ธนกัญญำ  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ โรงเรียน 

   บ้ำนท่ำเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด)

นำยธีระ โค้วประสิทธิ์  [นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกร 

   ป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ)]

นำยบุญเรือง ยำงเครือ  (ที่ปรึกษำประธำนเครือข่ำยป่ำชุมชนป่ำโคกใหญ่ จ.มหำสำรคำม)

นำงประมวล มำลัย  (ที่ปรึกษำเครือข่ำยป่ำชุมชน จ.บุรีรัมย์)
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นำยพีรชัย วงษ์เลิศ  [ครูวิทยฐำนะช�ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนอีเซ  

   (คุรุรำษฎร์วิทยำ) จ.ศรีษะเกษ]

นำงโพสพ โพธิ์บุบผำ  (ที่ปรึกษำเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ.ร้อยเอ็ด)

นำยมนูญ นำจำน  (ประธำนเครือข่ำยทรัพยำกร จังหวัดอ�ำนำจเจริญ)

นำงมัสยำ ค�ำแหง  (เลขำธิกำรมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชำติเพื่อชีวิต จ.อุบลรำชธำนี)

นำยวิทยำ ภูมิพันธ์  [นักวิชำกำรเผยแพร่ ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8  

   (นครรำชสีมำ)]

นำยวิสูตร อยู่คง  (นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำน 

   วิชำกำร ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลรำชธำนี)

คณะกรรมการภาค ภาคใต้
พื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด : กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ตรัง ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ 

ระนอง สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี สตูล 

จ.ส.อ.กฤษดำ เอกวำนิช  (ผู้สื่อข่ำวไทยทีวีสี ช่อง 3 จ.ระนอง)

นำยเกียรติศักดิ์ ลีสง่ำ  (เกษตรกร จ.ชุมพร)

นำยชัยณรงค์ คงเกื้อ  (เลขำธิกำรสมำคมฅนรักษ์ถิ่น จ.นครศรีธรรมรำช)

นำงแช่ม เพ็ชรจันทร์  (กรรมกำรป่ำชำยเลนชุมชนบ้ำนทุ่งตะเซะ จ.ตรัง)

นำยทรงธรรม สุวรรณรัตน์  (อำจำรย์โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร จ.นครศรีธรรมรำช)

นำงนพวรรณ เสวตำนนท์  [อดีตนักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่ม 

   วิชำกำร ส�ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลำ)]

นำยทรงพล ชื่นอำรมณ์  (ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ จ.สุรำษฎร์ธำนี)

นำยปิติพงศ์ คิดกำรเหมำะ  (ประธำนกลุ่มอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำคลองครำม จ.สุรำษฎร์ธำนี)

นำยพงศำ ชูแนม  (ประธำนมูลนิธิธนำคำรต้นไม้ จ.ชุมพร)

นำยพีระชัย สุขเกื้อ  [หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมวนศำสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง)]

นำงยุพิน ตัณฑวณิช  (นักจัดกำรชุมชนพังงำ จ.พังงำ)

ผศ.ดร.เยำวนิจ กิตติธรกุล  (อำจำรย์ประจ�ำสถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง  

   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่)

น.ส.ลม้ำย มำนะกำร  (ผู้ประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ จ.ปัตตำนี)

นำยสมนึก พรรณศักดิ์  (ตัวแทนเครือข่ำยชีวิตสำธำรณะ จ.พัทลุง)

นำยสุนทร โต๊ะด�ำ  (หัวหน้ำโครงกำรส�ำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่ำ 

   ภำคใต้ จังหวัดนรำธิวำส)

นำยเสรี จุ้ยพริก  (นักพัฒนำอิสระ จ.สตูล)

นำยอำแซ อีบูหะมะ  (กลุ่มอนุรักษ์ปำ่ชุมชนกำลอ จ.ยะลำ)
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ทีมงานสถาบันลูกโลกสีเขียว

นำงศรีสุรำงค์ มำศศิริกุล  ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันลูกโลกสีเขียว

นำงนลินมณี แผ้วพำลชน  ผู้จัดกำรส่วนบริหำรและพัฒนำเครือข่ำย

นำงสุดปรำรถนำ มิตรเกษม  ผู้จัดกำรส่วนศูนย์ข้อมูลและสื่อสำรสำธำรณะ

นำยทนงศักดิ์ เจริญรัตน์  พนักงำนกิจกำรเพื่อสังคม

นำยพิเนตร พรวรธ�ำรงค์  พนักงำนกิจกำรเพื่อสังคม

นำยรุ่งโรจน์ ญำณศิริ  พนักงำนกิจกำรเพื่อสังคม

น.ส.พัชรำวลัย กลิ่นจ�ำปำ  พนักงำนกิจกำรเพื่อสังคม

นำยสรัช อรุณำนนท์ชัย  พนักงำนกิจกำรเพื่อสังคม

น.ส.วันเพ็ญ เพชรคง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย อำวุโส  

   ผู้ประสำนงำนภำค ภำคใต้

น.ส.อรวรรณ บุญทัน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย อำวุโส ผู้ประสำนงำนภำค 

   ภำคกลำง-ตะวันออก และภำคกลำง-ตะวันตก

นำยจริพฒัน์ จรญูอดุมสมบตั ิ  เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและพฒันำเครือข่ำย ผูป้ระสำนงำนภำค ภำคเหนือ 

น.ส.ณฤมล อักษรณรงค์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย ผู้ประสำนงำนภำค 

   ภำคกลำง-ตะวันออก

น.ส.สญำมล นิลแก้ว  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย ผู้ประสำนงำนภำค 

   ภำคกลำง-ตะวันตก 

นำยสถำปณิก เชื้อปู่คง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย ผู้ประสำนงำนภำค 

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

น.ส.ศิริกัญญำ แสนรัมย์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย ผู้ประสำนงำนภำค 

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

น.ส.นำถชิดำ ชื่นกิจรัศมีวัฒน์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย

นำยพสธร สุวรรณเกษม  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย

นำยจิรวัฒน์ พุทธวงค์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย

น.ส.จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต  เจ้ำหน้ำที่จัดกำรองค์ควำมรู้ อำวุโส

นำยสมชำย ธำรำวัฒน์  เจ้ำหน้ำที่จัดกำรองค์ควำมรู้
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