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กระแสความสนใจและการตืน่ตวัเรือ่งการอนรุกัษท์รพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มมานานกว่า 20 ปี แต่ความสนใจ

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่งได้รับความสนใจและ  

ถูกบรรจุให้เป็น “วาระของโลก” มีการยกร่างอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น โดยสหภาพนานาชาติ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือชื่อย่อ

ว่า ไอยูซีเอ็น (The World Conservation Union: IUCN) 

และในปี 2535 อนุสัญญาฯ นี้ได้รับการลงนามรับรองจาก 

157 ประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม  

และการพัฒนา (United Nations Conference on 

Environment and Development: UNCED) ณ เมอืงรโิอ- 

เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล หลังจากนั้น อนุสัญญาฯ ได้เปิด

ให้ลงนามจนถึง 4 มิถุนายน 2536 มีประเทศต่างๆ และ

ประเทศในสหภาพยุโรปจำนวน 167 ประเทศ มาลงนามรับรอง

ในอนุสัญญาฯ 

ชีวิต
และการรักษา
ความหลากหลาย

นกปรอดแม่ทะ (นกปรอดแม่พะ) 

เล่นน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตัวหนึ่งเล่น อีกตัวหนึ่งคอย

เฝ้าระวัง ผลัดกันทำเช่นนี้ ปัจจุบันนกปรอดแม่ทะหาได้ยากเต็มที

เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกดักจับไปเลี้ยง  

ภาพโดย “หัสชัย บุญเนือง” 

ปลายปีนี้มีเรื่องที่น่ายินดีอยู่สองเรื่อง 

เรื่องแรก ในปีนี้ พ่อแม่พี่น้อง คงได้ยินคำว่า “ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” กันบ่อย ทั้งทางสื่อต่างๆ และการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ก็

เพราะว่า ปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “ปีสากลแห่งความหลาก

หลายทางชีวภาพ” และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญและร่วม

รณรงค์ด้วย นั่นก็หมายความว่า ทุกภาคส่วนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวจึงอยากชวนมารู้จักความหมาย

ของความหลากหลายทางชีวภาพ และเปิดมุมมองที่นักวิชาการให้ความสนใจ 

นอกเหนือจากเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เราจะพบว่าสิทธิในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนผลได้ผลเสียที่ตก

อยู่กับผู้ดูแล ซึ่งได้แก่ชุมชน มีอะไรบ้าง เป็นแนวทางให้รู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน

นอ้ยๆ ทำนองวา่รบัมอือยา่งเทา่ทนั ทัง้ในเรือ่งกฎหมาย สทิธขิองชมุชน การหาอยู ่

หากิน เป็นต้น  

เรื่องที่สอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นี้ จะมีงานพิธีมอบ “รางวัลลูกโลก

สีเขียว” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 เป็นช่วงเวลาแห่งการร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นวันที่  

พี่น้องชาวลูกโลกสีเขียวจากทั่วทุกแห่งหนจะได้มาเจอหน้าเจอตากัน ได้ไถ่ถาม  

สารทุกข์สุกดิบ ปีหนึ่งพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศจะได้มา “กินข้าว” พร้อมหน้า

พร้อมตากันสักครั้ง พวกเราหลายคนคงเฝ้ารอวันนี้ ปีนี้พิเศษตรงที่มีการจัดงาน 

“สัปดาห์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ด้วย เผื่อใครอ่านในเล่มนี้แล้วยังไม่จุใจ 

ก็มองหาข้อมูลต่อในงานวันนั้นได้ 

พวกเราเองก็รอวันนั้นเหมือนกัน คิดถึงน่ะครับ 

แล้วพบกันในงาน “ของเรา” นะครับ 

รอวัน      “ฉันพบเธอ” 
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อนุสัญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์   

3 ประการ คือ 1) เพื่ออนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพ 2) เพื่อใช้ประโยชน์  

องคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพ  

อยา่งยัง่ยนื และ 3) เพือ่แบง่ปนัผลประโยชน์

ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

เท่าเทียมและยุติธรรม 

ด้วยวัตถุประสงค์ทั้ ง 3 ข้อ ทำให้

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ

เป็นที่ยอมรับในแวดวงของนักวิทยาศาสตร ์ 

ชีวภาพและนักกฎหมายระหว่างประเทศว่า

เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่

ครอบคลุมทุกแง่มุมของความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ์ 

พันธุกรรมและระบบนิเวศ  

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจากทุกๆ 

แหล่ง ครอบคลุมทั้งบนพื้นดิน มหาสมุทร 

และระบบนิเวศแหล่งน้ำอื่นๆ รวมทั้งระบบ

นิเวศที่หลากหลายซับซ้อนที่มนุษย์เป็นส่วน

หนึ่งของระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ดังกล่าวครอบคลุมทั้งความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ 

สำหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2547 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพในลำดับที่ 188 

ในการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ นครโยฮันเนสเบอร์ก 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เมื่อปี 2545 ได้

ให้การรับรองเป้าหมายความหลากหลายทาง

ชีวภาพปี 2553 ในการลดอัตราการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัย

สำคัญภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) และ

องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้ปี 2553 

เป็น “ปีสากลแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ขอความ

ร่วมมือภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อขานรับปี

สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในปีนี้ รัฐบาลไทยก็ประกาศให้เป็นปี

แห่ งความหลากหลายทางชี วภาพของ

ประเทศไทย เพื่อสนองปีสากลในฐานะภาคี

อนุสัญญาด้วย 

ชีวิต
และการรักษา
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่ง  

มีชีวิตบนโลกจัดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่าง

หนึ่งที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

ประมาณกันว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้มี

ประมาณ 10 ล้านชนิด แต่มีพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ที่ถูกค้นพบและได้รับการตั้งชื่อราว 

2 ล้านชนิด จึงยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากที่ยังคง

รอคอยการค้นพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อ

จำแนกประเภท 

สำหรับจำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่

พบแล้วในประเทศไทยเมื่อเทียบกับจำนวน

ชนิดพันธุ์ที่พบแล้วในโลก (ข้อมูลสำรวจปี 

2551) คือ 

 พันธุ์พืช พบจำนวน 12,000 ชนิด 
 จาก 287,655 ชนิด 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบจำนวน 302 ชนิด 
 จาก 5,416 ชนิด 
นก พบจำนวน 982 ชนิด 
 จาก 9,917 ชนิด 
ปลา พบจำนวน 2,820 ชนิด 
 จาก 28,500 ชนิด 
แบคทีเรีย พบจำนวน 219 ชนิด 
 จาก 4,000 ชนิด 

เห็ดและรา พบจำนวน 6,000 ชนิด 
 จาก 80,000 ชนิด 
แมลง พบมากกวา่ 10,250  ชนดิ 
 จาก 9,600,600 ชนิด 

นักวิชาการคะเนว่า ความหลากหลาย

ทางชีวภาพซึ่งกระจายอยู่ตามถิ่นอาศัยของ

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำใน  

บ้านเรา อาจมีอีกประมาณ 100,000 ชนิดที่

ยังไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าจริงจัง และสิ่งมี

ชีวิตที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจำนวนไม่น้อย ที่มี

คณุคา่ทางดา้นทรพัยากรพนัธกุรรมทีส่ามารถ

นำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรค อาหาร และ

ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

ได้ 

มนุษย์เราได้รับผลประโยชน์จากคุณค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

มากมาย ไม่ว่ าจะเป็นเรื่องของอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

งามที่สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสาน กลาย

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ประเทศไทยสูญเสียป่าและแหล่ง

ทรพัยากรธรรมชาตจิากทีเ่คยมมีากถงึรอ้ยละ 

70 ของพื้นที่ประเทศ (ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้) 

ปัจจุบัน เหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 33.56 

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 

2552) เรามิอาจประเมินคุณค่าของ

ทรัพยากรชีวภาพที่สูญเสียไปมากมาย  

นั้นได้ และที่น่าเสียดายยิ่งไปกว่านั้นคือ 

การสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรมที่ถูก

ลักลอบนำออกไปจากประเทศด้วยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวยารักษา  

โรคภัยไข้เจ็บและปรับปรุงเป็นสายพันธุ์พืช 

สายพันธุ์สัตว์ ตลอดจนสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย โดยที่

คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรไม่ได้รับผล

ประโยชน์ที่เป็นธรรม 

ชุมชนท้องถิ่นในอดีตอาศัยระบบนิเวศ

ที่สมบูรณ์เป็นฐานสำหรับปัจจัยสี่ ผู้คน  

สมัยก่อนใช้ทรัพยากรอย่างถนอม เพราะ

จำนวนประชากรยังไม่มากไป รูปแบบการ

บริโภคก็เป็นไปตามความจำเป็น การนำ

ทรัพย์ในดินสินในน้ำมาใช้ ก็ใช้วิธีง่ายๆ 

กลายเป็นเทคโนโลยีแบบพื้นบ้าน ซึ่งได้รับ

การสืบสานถ่ายทอดกันเรื่อยมา กลายเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก 

การประมง การเลี้ยงสัตว์ การหาอาหาร

และยาสมุนไพรจากป่า จนถึงการดูแล

รักษาทรัพยากร ก็เป็นวิธีการที่เอื้อต่อการที่

คนกับป่าจะสามารถอยู่ด้วยกันแบบถ้อยที

ถ้อยอาศัย ที่สำคัญคือมีความเคารพใน

คุณค่าของธรรมชาติ ไม่คิดว่าธรรมชาติ

เป็นเพียงวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อบริโภค 

แนวทางการแก้ไขความสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ ควรจะอิงกับวิถี

ชีวิตท้องถิ่นโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน

กระบวนการอนุรักษ์ อาศัยหลักวิชาการ

และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสาน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามวิถีที่

สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ ไมท่ำลายสิง่แวดลอ้ม 

การแก้ไขเช่นนี้ จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรชีฟวภาพอย่างยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างการ

อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างได้ผลคุ้มค่า 

 

กฎหมายกับการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

บ้านเรามีกฎหมายที่คุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพหลายฉบับ สามารถ

สรุปได้ ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ในมาตรา 56 ระบุถึงสิทธิของ

บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บำรุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และมาตรา 79 กำหนดให้รัฐ

ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 

2504 ได้กำหนดให้มีการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่

จะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบ

นิ เวศและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

(habitat) ของพืชและสัตว์ ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติ ห้ามเก็บหา นำไม้หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นออกไป ห้ามนำสัตว์

ออกไปหรือทำอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเก็บหา 

นำออกกล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือทำอันตราย

ดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ ห้ามดำเนิน

กิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 มีบทบัญญัติคือ ห้ามมิให้

บุคคลใดทำไม้ เก็บหาของป่าในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้น หากเห็น

สมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่ง

ชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น สามารถกระทำได้

โดยออกกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2537 ตลอดจนประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืช 

หรอืพาหะจากแหลง่ทีก่ำหนดเปน็สิง่ตอ้งหา้ม 

กำหนดให้พืชที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรม 

ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพเป็นสิ่งต้อง

ห้าม ซึ่งการนำเข้า หรือนำผ่านต้องได้รับ

อนญุาตจากกรมวชิาการเกษตร และอนญุาต  

ให้นำเข้าเฉพาะเพื่อการทดลองหรือวิจัย 

พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 

2509 ไดก้ำหนดใหม้กีารปอ้งกนัและควบคมุ

สัตว์สงวนพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ ห้ามตอน 

ห้ามฆ่า หรือส่งสัตว์สงวนพันธุ์ออกนอกราช

อาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก

และนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 

2522 ควบคุมการนำเข้าและส่งออก โดย

พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 

39) พ.ศ. 2518 และประกาศกระทรวง

พาณิชย์เรื่องการส่งสินค้าออกไปนอกราช

อาณาจักร 11 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 

เป็นต้นมา ได้กำหนดรายชื่อสัตว์ป่า ซาก

สัตว์ป่า ปลาทะเลสวยงาม 400 ชนิด   

สัตว์น้ำอื่นๆ 258 รายการ เป็นสินค้าที่ต้อง

ขออนุญาตนำออกนอกประเทศไทย โดย  

มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  

ขออนุญาตตามกำหนดในกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงแก้ไขมา

จากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า พ.ศ. 2503 ได้มีการประกาศกำหนด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อที่จะคุ้มครองถิ่น

ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนมีการ

ประกาศกำหนดชนิดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งเป็น

สัตว์ป่าหายาก จำนวน 15 ชนิด (เดิม 9 

ชนิด) รวมทั้ งมีการปรับปรุงพระราช

บัญญัติ ให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้ งนี้ เพื่อ

เป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย  

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ

พืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention 

on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora : 

CITES) และกำหนดการควบคุมการนำเข้า 

ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ป่าบาง

ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเพิ่ม

ประชากร อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ และลดความ

กดดันที่เกิดจากการล่า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กำหนดให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มี

อำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มี

ระบบนิเวศตามธรรมชาติอันโดดเด่นพิเศษ

เฉพาะ หรืออันอาจถูกทำลายได้ง่าย เป็น

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมี

การจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครอง

ตามที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 

2542 ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ 

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืช  

พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า โดยกำหนด

ให้มีการขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปัน  

ผลประโยชน์ ในกรณีที่เก็บ จัดหา หรือ

รวบรวมพันธุ์พืชนั้นหรือส่วนใดของพันธุ์พืช

ไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง 

และวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

 

การออกกฎหมายคุ้มครองใน
ระดับสากล 

ในมาตรา 6 ของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดให้

ภาคี (ประเทศที่ลงนาม) จัดทำนโยบาย

และกลยุทธ์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

อย่างยั่งยืน 

ประเทศไทยได้เริ่มจัดทำนโยบายและ

มาตรการระดับชาติด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ด้วยเห็น

ว่าจำเป็นต้องมีกรอบและทิศทางการดำเนิน

งานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใน

ภาพรวมของประเทศ แม้ว่าในขณะนั้นยัง

ไม่ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพก็ตาม 
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นโยบาย มาตรการ และแผนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้มีการจัดทำและ

ใช้ เป็นกรอบการดำเนินงานระดับชาติ 

(ระยะเวลา 5 ปี) แล้ว จำนวน 3 ฉบับ 

โดยฉบับที่ 1 และที่ 2 นั้น คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะ

อนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพพิจารณาดำเนินการ ซึ่งได้

มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อยกร่างและ

จัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ชื่อเดิม: สำนักงานนโยบาย

และแผนสิ่งแวดล้อม) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 

และคณะทำงาน 

สำหรับการจัดทำนโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 

3 เป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ที่ตั้งขึ้นตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีสำนัก

ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการการจัดทำ

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์ฯ 

ทั้งสามฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กำหนดให้มีนโยบายระดับชาติ ในการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพครอบคลุมในทุกประเด็น ตลอด

จนสอดคล้องกับมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ 

และการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพของทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้าง

บทบาทของหน่วยงานนั้นๆ 

นโยบาย มาตรการ และแผนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้ผ่านการพิจารณา 

ตรวจสอบ และกลั่นกรองอย่างเป็นขั้นตอน 

ทั้งการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ 

ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วม

ของท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจน

การเวียนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอคณะ

อนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชวีภาพ คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาติ/คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง

ชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

สำหรับ นโยบายฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2551-2555) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์เพื่อการคุ้มครององค์ประกอบความ

หลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนการ

ใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ  

อย่างยั่งยืน การลดการคุกคามความหลาก

หลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการวิจัย การ

ฝึกอบรม การให้การศึกษา การสร้างความ

ตระหนกัและสง่เสรมิการเชือ่มโยงเครอืขา่ย

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการ

ดำเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศ

ที่ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

พร้อมทั้งกลไกการบริหารแผนไปสู่การ

ปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ และการติดตาม

ประเมินผล 

  

เอกสารอ้างอิง  

• สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิง่แวดลอ้ม www.chm-thai.onep.go.th 

• ขอ้มลูสถติ ิกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 

และพันธุ์พืช ปี 2552 

ขอขอบคุณ 
ภาพสวยๆ จากการประกวดสุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทย จัดโดย โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษา
นโยบายการจัดทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ BRT 

นกเงือก
ดัชนีชี้วัดแห่งห้วงเวหา 

ข้อมูลบางส่วนจากมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก www.thaihornbill.org 

มาทำความรู้จักบางชนิดที่เด่นๆ และ
เรื่องราวที่อาจไม่เคยได้ยินกันสักหน่อย... 

หนึ่งในนั้นคือ นกเงือกหัวแรด ชาว

มุสลิมเรียก บุหรงบาลง (บุหรง แปลว่า 

นก คำหลังแปลว่า นอแรด) เป็นที่มาของ

คำเรียกในภาษาอังกฤษว่า ฮอร์นบิล 

(Hornbill) แปลว่า ผู้มีเขาที่ปาก 

นกชนหิน หรือ บุหรงตอเราะ มี

ขนาดใหญ่และคล้ายนกดึกดำบรรพ์มากๆ 

พบเฉพาะทางภาคใต้ เป็นชนิดเดียวที่มี

โหนกตันคล้ายงาช้างสีแดงคล้ำ 

นกเงือกปากดำ หรือ บุหรงแรแง มี

พฤติกรรมแปลกกว่าชนิดอื่น คือมีนก  

ผู้ช่วย อาจเป็นตัวผู้หรือตัวเมียในฝูง เชื่อ

กันว่าอาจเป็นลูกที่เกิดในปีก่อนๆ ที่ยังไม่

จับคู่ผสมพันธ์ เลยมาฝึกงานไปพลางๆ  

นกเงือกหัวหงอก หรือ บุหรงหะยี 

เป็นภาษายาวีแปลว่า ผู้ที่ เคยผ่านการ

แสวงบุญทำพิธีฮัจญ์ที่กรุงเมกกะมาแล้ว 

ซึ่งจะโพกหัวด้วยผ้าขาว แต่บางคนให้

ฉายาว่า “พ่อมดผู้เลอโฉม” ว้าว! อยาก

เห็นตัวจริงซะแล้ว 

ปัจจุบัน ถ้าอยากเห็นนกเงือกตัว

เป็นๆ ที่ไม่ใช่ในร้านขายนก คงต้องไป

แหงนมองในป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 

เช่น เทือกเขาบูโด ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าเมื่อ

ถึงเวลาที่เธอจะจากโลกนี้ไปจะเสาะหา 

“เซงิ” หรอืเถาวลัยท์ีป่กคลมุบนตน้ไมไ้วเ้ปน็

สุสานเพื่อไม่ให้ร่างร่วงลงสู่พื้น ประหนึ่ง

ได้โบยบินอยู่บนห้วงเวหาตลอดกาล 

เพราะเธอหม่ำทั้งลูกไม้ แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก (งูเป็นอาหารเสริมอย่าง

ดีเลยล่ะ) กินจุและเยอะด้วย  ถิ่นที่อยู่จึงต้องเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ไม่แปลกที่ “นก

เงือก” จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของระบบนิเวศ ความหลากหลายของพรรณพืชพันธุ์

สัตว์ขนาดเล็ก และยังมีส่วนควบคุมประชากรสัตว์เล็กในฐานะผู้ล่า ป่าไหนขาดความ

อุดมสมบูรณ์ ไม่มีวันได้เห็นเธอ 

จากการบินไปทั่วป่าไม่น้อยกว่า 30 ตารางกิโลเมตร ทำให้มีผลไม้สุกผ่านปาก

ใหญ่ๆ กว่า 300 ชนิด เล็กใหญ่หม่ำได้หมด เก็บต้นนี้แล้วบินไปต้นโน้น ระหว่างทางก็

ขย้อนเมล็ดออกมาหรือถ่ายออกมาพร้อมมูล ตกระเกะระกะไปทั่วป่า เมล็ดที่อยู่ใน

สภาพดีก็เจริญงอกงามกลายเป็นต้นกล้า พฤติกรรมแบบนี้ทำให้ช่วยกระจายพันธุ์ไม้  

ในป่า 

เนื่องจากเผ่าพันธุ์ถือกำเนิดมานานกว่า 45 ล้านปี หน้าตาจึงออกจะโบราณ ใน

เมืองไทยมีถึง 13 ชนิด จาก 52 ชนิดในโลก จับคู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ฤดูทำรัง

เริ่มต้นในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เพราะเจาะโพรงเองไม่ได้ 

เลยต้องหาโพรงไม้ในธรรมชาติ แน่นอนว่าต้องเป็นโพรงขนาดใหญ่ (ก็ตัวมิใช่น้อยๆ) 

พบบ่อยในต้นไม้วงศ์ไม้ยางมากที่สุด ขนาดมาตรฐานที่ถือว่าผ่านรอบแรก คือเส้นรอบ

วงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 เมตร หลายคู่กลับไปยังรังเก่า 

หลังจากออกไข่ หน้าที่กกไข่เป็นของแม่นกและอยู่ในโพรงจนกว่าลูกโตพอจะบิน

ได้ ระหว่างนี้ ก็ต้องอาศัยพ่อนกที่ต้องคอยหาอาหารมาป้อนให้ถึงปากโพรง ช่วงนี้

แหละที่โศกนาฏกรรมมักเกิดขึ้นบ่อยๆ หากพ่อนกเป็นอะไรไปไม่สามารถกลับมาได้ 

แม่นกกับลูกก็จะอดตายอยู่ภายในโพรงนั่นเอง  

พี่น้องมุสลิมมักเรียกคนที่รักลูกรักเมียว่า “บุหรงออรัง” เพราะอุปนิสัยการกิน

และการทำรังเช่นนี้ ซึ่งผิดไปจากนกชนิดอื่น ออรัง แปลว่า คน และหมายถึง นกกก 

ซึ่งเป็นนกเงือกที่พบง่ายที่สุด 

นกเงือกอาจมีอายุยืนยาวได้ถึง 30 ปี และสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่า 

100 ต้น/สัปดาห์ มองไกลกว่านั้น ถ้าต้นไม้ใหญ่ได้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึง

หนึ่งชีวิตของนกเงือกจะสามารถปลูกไม้สำคัญของป่าได้ถึง 500,000 ต้น เอ้...แล้ว

พวกเราปลูกกันกี่ต้นแล้วนะ 



สู่ขวัญแม่โพสพ

“พิธีข้าวนบตุ้มปากเล้า”

พธิกีรรม “สู่ขวัญข้าว” ของคนพื้นถิ่นอีสาน ต้อง

กระทำขึ้นทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉาง ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการปลอบเทพธิดาพระแม่โพสพมิให้ขวัญกระเจิงหนีไป

อีก พิธีกรรมสู่ขวัญข้าวคนอีสานนิยมเรียกว่า “ประเพณี  
ตุ้มปากเล้า” เชื่อถือกันอย่างเคร่งครัดว่า “ถ้ายังไม่ตุ้มปาก

เล้าห้ามตักข้าวในยุ้งฉาง” เป็นอันขาด 

วันเริ่มพิธีกรรมนั้น จะมีหมอพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว 

อ่านโองการคัมภีร์ตำราสูตรขวัญข้าว ซึ่งอยู่ในใบลานก้อม  

ที่มีมาแต่โบราณกาล ขณะหมอกำลังทำพิธีอยู่นั้นจะต้องมี

คน 2 คน ยืนรออยู่ที่ประตูยุ้ งฉางเพื่อคอยตะโกน  

คำว่า “มาเยอ ขวัญเอย” ผู้ที่มาร่วมกระทำพิธีจะร้องตาม  

พร้อมๆ กัน 

สิ่งของปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบสำหรับเป็นเครื่อง

สังเวยนั้นต้องมีครบถ้วนโดยจัดวางไว้บนผ้าขาว และโยง

ด้วยด้ายสายสิญจน์ จากยุ้งฉาง (เล้า) ไปยังบ้านเรือน  

มีใบคูน ใบยอ อย่างละ 9 ใบ ขันหมากเบ็ง 5 ชั้น 

จำนวน 2 ขัน กระทงใหญ่ 9 ห้องภายในมีหมาก  

พลู บุหรี่ ข้าวตอก ดอกบานไม่รู้โรย 

นอกจากนีย้งัมดีอกรกัอยา่งละ 1 ขนั ถัว่ งา ของคาว- 

หวาน ผลไม้ เหล้า ไก่ ไข่ไก่ ข้าวต้มมัด เผือก มัน มันแข็ง 

มันอ่อน มันนก ต้นกล้วย ต้นอ้อย ข้าวต้มใส่นำอ้อย ขัน 5 

ขัน 8 เทียนกิ่ง ธูป ประทีป แป้งหอม น้ำหอม ทั้งต้องจัด

พานโดยมีแหวน หวี กระจก สาดอ่อน หมอนลาย หมอนอิง 

แป้งน้ำ ฟักแฟง ฟักทอง กล้วยตานี กล้วยน้ำว้า และ

สุดท้ายต้องมีเงินอีก 1 เฟื้อง 

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ต้องวางเครื่องสังเวยนั้นไว้บนยุ้งฉาง

ครบ 7 วัน ยกเว้นประเภทหรือชนิดของเครื่องสังเวยใดที่

อาจบูดเน่าเหม็นให้เก็บได้ทันที 

การสู่ขวัญข้าวมักจะกระกัน โดยสืบเนื่องมาจากการ

พยากรณ์เรื่องฟ้าไขประตูน้ำ เป็นต้นว่าในปีที่กำหนดหมาย

ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากหรือน้อย  

การสู่ขวัญข้าว ถือได้ว่า เป็นพิธี เปิดยุ้ งข้าวตาม

กระบวนพิธี แม้ก่อนหน้านี้อาจมีพิธี “ข้าวขบ” ซึ่งเป็น

พิธีกรรมง่ายๆ เพื่อขออนุญาตที่จะนำข้าวเปลือกออกจาก

ยุ้งฉางมาบริโภคก่อนถึงเวลา โดยผู้เป็นเจ้าของต้องเตรียม

ขันห้า ข้าวต้มมัดไม่น้อยกว่าสามกลีบและกล้วยสุกไม่น้อย

กว่า สามผล ทำพิธีขออนุญาตตักข้าวพร้อมขอพรว่า 

“กินอย่าให้บก  จกอย่าให้ลง 

ให้พูนขึ้นจั่งขวยตุ่น จุ่นพู่นจั่งขวยหมู 

ให้ผู้ได้กินข้าวเล้านี้มีอายุยืนนาน” 

สำหรับพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวอย่างถูกต้อง และศักดิ์สิทธิ์

ตามความเชื่อถือแต่โบราณนั้น จะกระทำในวันขึ้นสามค่ำ

เดือนสามเท่านั้น โดยหมอสู่ขวัญผู้กระทำพิธีต้องขึ้นไปบน

ยุ้งข้าว โดยนำเครื่องสังเวยที่เจ้าของบ้านจัดเตรียมไว้ มี

เครื่องขันห้า น้ำเต็มเต้า ข้าวเต็มก่อง เหล้าก้อง หมาก พลู 

บุหรี่ อาหารคาว-หวาน แล้วกล่าว 

โองการในคัมภีร์ตำราสู่ขวัญข้าว พร้อมทั้งเปิดยุ้งข้าว

ที่เคยปิดสนิทไว้ออกมา ขณะตักข้าวปากยุ้ง (เล้า) ต้อง

กล่าวคำประกอบเป็นทำนองผญามงคล 

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรม

อีกหลายประการ เป็นต้นว่า เมื่อตุ้มปากเล้าหรือสู่ขวัญข้าว

ครบ 7 วัน แล้วต้องใช้กระดองเต่าตักข้าวจากยุ้งฉางไป

บริโภค หรือให้ทานญาติมิตร ตลอดจนตักตวงใส่กระบุง

หาบไปถวายพระในวัดใกล้หรือไกลบ้านจนครบ 9 ครั้ง 

และทุกครั้งผู้ตักต้องกล่าวคำว่า “บุญข้าวบุญน้ำเอย กิน

อย่าให้บก จกอย่าให้ลง” ซึ่งหมายความถึงบุญคุณของข้าว 

ที่ ได้ เลี้ยงชีวิตมานั้น ขออย่าให้ขาดแคลน หลังเสร็จ

พิธีกรรม ผู้มาร่วมงานจะกินเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน

รื่นเริง 

ในระหว่างพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหรือตุ้มปากเล้านี้   

ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในแต่ละชุมชนอาจนิมนต์พระมา

สวดทุกคืน รุ่งเช้าตักบาตรเลี้ยงพระ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อ ศรัทธาที่ผสมผสานกันทั้งคติทางพราหมณ์ และ

ทางพุทธ ชาวอีสานเรียกว่า “ตุ้มปากเล้าเลี้ยงพระ” 

เกษตรกรผู้ที่ได้ผลผลิตข้าวสมบูรณ์ มีข้าวบริโภค

อย่างเหลือเฟือ จะทำพิธีกรรม “ตุ้มปากเล้า” ส่วนผู้ที่ได้

ผลผลิตข้าวน้อยมักจะทำ “พิธีข้าวนบ” เท่านั้น เพราะ  

จะรอคอยให้ถึงวันขึ้นสามค่ำเดือนสาม ซึ่งเป็นวันมงคล 

“บุญเบิกฟ้า” ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีข้าวจะบริโภค 

ภูมปิัญญา
โดย บุญยงค์ เกศเทศ 
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งานหัตถกรรมไทยมีเสน่ห์ตรงความประณีต เห็นทีไรก็

รู้สึกชื่นชม เบื้องหลังความประณีตที่ว่ามันก็เกี่ยวกับความรู้

และภูมิปัญญาในการจัดการ สมัยนี้เขาก็เรียกว่า เทคโนโลยี 

หยิบเรื่องนี้มาคุยด้วยก็เพราะว่าหลายครั้งที่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เราจะพบเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ช่วยทุ่นแรงให้สะดวกในการทำงาน ชาวบ้าน

เขาก็หาของที่อยู่รอบๆ ตัวนั่นแหละ เอามาดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับงาน และเหมาะกับคนใช้งาน

ด้วย นอกจากจะสวยสดงดงามแล้ว เรายังมองเห็นความฉลาดในการแก้ปัญหา อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่

น่าทึ่งมากๆ ทีเดียว 

ขอยกตัวอย่างการทำโคมไฟ “ตีเตบารี” คำว่าตีเตบารีเป็นภาษายาวี หมายถึงกรงนกศักดิ์สิทธิ์ เอา

มาตั้งเป็นชื่องานโคมไฟที่พัฒนามาจากกรงนกเขาชวา ตัวอย่างที่ผมยืมมาคุยครั้งนี้เป็นงานของกลุ่ม

อาชีพในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บังร่อหมาน ขรีดาโอ๊ะ เป็นประธานกลุ่ม เขาใช้ไม้ไผ่ที่เหลาจนเนียน

เรียบสม่ำเสมอ 99 ซี่ เรียงรายประกอบกันถือเป็นเอกลักษณ์ของกรงนกเขาชวา  

ที่นี้ลองมาดู “เทคโนโลยีบ้านๆ” ที่ใช้ในการผลิตว่าน่าทึ่งเพียงใด 

แบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เหล็กแหลมฝังไว้ที่ปลายไม้ใช้สำหรับกำหนดขนาดของรูที่จะสอดไม้ไผ่ ลด

ขนาดตามสัดส่วนที่ไม่เท่ากันแต่มีจำนวนเท่ากัน 

มีด สำหรับเหลาไม้ไผ่ ใบมีดทำจากใบเลื่อยตัดเหล็กที่ใช้แล้ว คมน่าดู ด้ามมีดจะเป็นไม้ที่เหลากลม

และโค้งเข้ากับร่างกายทำให้สะดวกเหมาะแก่การทำงานของแต่ละคน 

อุปกรณ์ที่รีด (เหลา) ทำให้ไม้ไผ่มีขนาดเท่ากันทุกเส้น โดยขนาดของรูจะเป็นตัวกำหนดขนาด

ความใหญ่ของเส้นไม้ไผ่ 

นี่แหละครับเทคโนโลยีของเขา มีแค่ 3 อย่าง ก็ทำเป็นกรงนกเขาได้แล้ว ต่อยอดอีกนิดก็กลายเป็น

โคมไฟตีเตบารี 

งานหัตถกรรมนั้นมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาใช้งานต้องสวย ถึงจะไม่ใช้งาน วางไว้เฉยๆ ก็

ยังสวย และถ้าพินิจให้ดี เราจะเห็นว่าทุกตารางนิ้วอุดมด้วยภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่มีคุณค่า 

ตีเตบารีเป็นแค่ตัวอย่างเดียว แต่บ้านเรามีงานหัตถกรรมที่สามารถสู้เขาได้มากมาย 

ของดีๆ แบบนี้ ไม่ช่วยกันรักษา มันจะสูญพันธุ์เอานะครับ 

เทคโนบ้าน
โดย แฝกเหมียว 

ตีเตบารี
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เลาะริมดง
โดย วันเพ็ญ เพชรคง 

เรานัดกันมาสำรวจป่ากาลอ หลังจากห่างหายไป  

ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยเหตุการณ์ไม่สงบ จุดประสงค์เรามีสั้นๆ 

ว่า “คิดถึงป่ากาลอ” โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน โดยมี   

“แชวอ” พรานเก่าแก่เป็นผู้นำทาง จุดหมายปลายทางของ

เราคือป่าโซนเจ๊าะฆาบุ๊  

ออกเดินทางกันตอน 9 โมงเช้า ระหว่างทางก่อนถึง  

ป่าชุมชนก็พบว่าที่ดินทำกินในชุมชนกำลังถูกเปลี่ยนมือ  

จากคนในชุมชนเองและคนข้างนอก สภาพป่าแม้จะยังมี

ความสมบูรณ์แต่ก็มีช่องที่เสี่ยงต่อการบุกรุก เพราะขาด

กิจกรรมการอนุรักษ์มาหลายปี จนคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน

ออกปากด้วยความเป็นห่วง กลัวว่าในอนาคตถ้าป่าถูกรุก 

ลูกหลานจะไม่มีน้ำใช้ ระหว่างทางเจอกล้วยไม้ดินสีสวย  

อีกด้วย 

เดินมาทั้งวันก็ถึงจุดที่จะตั้งแคมป์พัก ต่างช่วยกัน

คนละไมค้นละมอืกางเตน็ท์ ์ ผกูเปล ทำอาหารเยน็ คนืแรกนี้

มีเมนูของหวานของเด็กกิจกรรมทำค่ายไม่ว่าสมัยไหนๆ...  

ถั่วเขียวต้ม ส่วนอาหารคาวก็หนีไม่พ้นผัดมาม่า กินไปคุยไป 

บ่นคิดถึงวันคืนเก่าๆ ที่ทำงานอนุรักษ์กันแบบไม่ต้อง  

คิดถึงป่ากาลอ
เช้าตรู่วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เรานัดเจอกับชาวบ้านกาลอ ต.กาลอ 

อ.รามนั จ.ยะลา ประมาณ 30 คน ซึง่ประกอบดว้ยแกนนำชมุชน เยาวชน ศษิยเ์กา่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือ “มอ.ปัตตานี” ที่เคยไปร่วม
กิจกรรมกับชาวบ้านสมัยเรียน และน้องๆ ที่ทำงานอยู่กับอาจารย์นุกูล รัตนดากุล 
อาจารย์จากมอ.ปัตตานี และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี 2548 น้องๆ กลุ่มนี้
มาช่วยอาจารย์นุกุลทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ 

 

ห่วงหน้าพะวงหลัง มาครั้งนี้ไม่เสียแรงเปล่า ถ้ามีครั้งต่อไป 

ไม่แน่ว่าพลังเก่าๆ อาจหวนคืนมาเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง 

วนัทีส่องเราตัง้แคมปท์ีเ่ดมิแลว้ออกเดนิสำรวจปา่ ชว่งนี้

บัวผุดกำลังออกดอก บัวผุดหรือราเฟิลเชียล (Rafflesia) 

เป็นไม้ในป่าดิบชื้น ขึ้นบนเขาสูง แล้วก็เป็นพืชประเภท

กาฝากชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่บนรากของพืชจำพวกเถาองุ่นป่า 

คนใต้เรียกว่า “ย่านไก่ต้ม” (ย่านคือพืชประเภทเถาวัลย์) 

บัวผุดออกดอกเพียงดอกเดียวขึ้นจากพื้นดิน ดอกใหญ่

ขนาดหม้อแกงที่เราใช้ในงานบุญ และมีกลิ่นเหม็นมาก 

บานในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม แต่

บานแค่ 4-5 วัน ก็โรย ด้วยความที่เป็นไม้ที่ขึ้นที่สูง และ

ออกอารมณ์ลึกลับ บัวผุดก็เลยถูกเลือกให้เป็นดอกไม้

ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย  

ตลอดทางเดนิไดย้นิเสยีงนกรอ้งขบักลอ่ม เจอดงไมส้ยา

ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์มาก ยังพบว่าหลังเหตุการณ์  

สึนามิมาปีหนึ่ง คือปี 2548 ตรงบริเวณสันเขามีร่องรอย

การไหลของดินเป็นวงกว้างและมีหลายแห่ง โดยยกทั้ง  

พื้นดินและต้นไม้ย้ายไปที่แห่งใหม่ สร้างความประหลาดใจ

ป่ากาลอ 
เทือกเขากาลอยังเป็นป่าต้นน้ำของชาวบ้านในตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

คำว่า “กาลอ” เป็นภาษาชวา (ยาวี) แปลว่า ไม้ใช้สอยหรือไม้ตะเคียน ป่ากาลอเป็นป่าดิบชื้นผืนใหญ่ในลุ่มน้ำสายบุรี   

มีเนื้อที่ประมาณ 28,249 ไร่ ชาวมุสลิมที่นี่ตั้งรกรากมานานกว่า 300 ปี พวกเขาเริ่มงานอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 2539 โดยจัดตั้ง  

กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ ใช้วิธีการ “สวนดูซง” ซึ่งหมายถึงวิถีชุมชนที่มีทั้งต้นไม้และชีวิต ความสามารถในการรักษาผืนป่านี้ทำให้

กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เมื่อปี 2542 หรือปีแรกที่มีการจัดประกวด 

เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดทำให้การเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ชะงักงัน และยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้อีก

เมื่อไหร่ 

และก็ยังไม่มีใครหาเหตุผลว่าเพราะอะไร  

คืนที่สอง เรานั่งแลกเปลี่ยนระหว่างแกนนำกลุ่ม

อนุรักษ์ป่ากาลอรุ่นเก๋าอย่างอาแซ อีบูหะมะ, มะหะมุด   

หะระตี, อาสมัน อาหามะ และอาซิ หะระตี กับน้องๆ 

เยาวชน ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากเก็บป่า

เอาไว้ให้ลูกหลาน อาแซออกปากว่า ถ้าเปรียบป่ากาลอ  

ตอนนี้ก็น่าจะเหมือนสาวงามที่กำลังเป็นมะเร็งระยะ

สุดท้าย...ฟังแล้วใจหายชะมัด 

เช้าวันรุ่งขึ้น เราเดินทางลงจากป่ากลับสู่หมู่บ้าน 

ระหว่างทางพบชาวบ้านแบกสะตอที่เก็บจากป่ากลับไปใน

หมู่บ้าน มีคนใจดีขึ้นสะตอมาแจกให้พวกเราด้วย แม้

สถานการณ์จะยังคลุมเครือ แต่อย่างน้อยก็ยังมีการใช้

ประโยชน์จากป่าอยู่บ้าง 

3 วัน เป็นเวลาไม่มากถ้าพูดถึงการเดินป่าหาความรู้ 

แต่สำหรับงานนี้ ก็ดูจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

ได้แค่มาทักทาย “คนกับป่า” แบบนี้...อย่างน้อยปีละครั้ง 

ก็พอให้หายคิดถึงกันบ้างล่ะ 
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ต้นกล้าของเรา
โดย บุญตาล สิงห์คำ 

คิดถึงป่ากาลอ
เยาวชนมุสลิม

หากใครเคยดหูนงัเรือ่ง “สปริติแบร”์ (Spirit Bear) คงจะจำกนัไดว้า่เดก็หนุม่วยั 15 ปี 

นกัเรยีนชัน้ 10 ชือ่ไซมอ่น แจค็สนั กอ่วรีกรรมพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มอยา่งไร และเขาผูน้ัน้เอง

ที่นำเด็กวัยรุ่นทั่วโลกสำนึกรักภูเขาและป่าไม้ในท้องถิ่นของตัวเอง 

แห่งเทือกเขาบูโด

ค้นเรื่องราวการอนุรักษ์หมีสปิริตของไซม่อน แจ็คสันได้ที่ www.spiritbearyouth.org 

เรือ่งของเรื่องอาจดูไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ อาจไม่ได้เริ่มเพราะหนัง หรือจบลงเพราะหนัง 

หากแต่สิ่งที่ปรากฏคือเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของเด็กกลุ่มหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้-เยาวชนมุสลิมแห่ง

เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี 

เป็นเวลานานที่ปัญหาการรุกรานทำลายป่าดงดิบชื้นแห่งเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ที่ที่มีพื้นที่ไม่มากนักถูก

ทำลายจนเป็นปัญหาเรื้อรังจนยากจะแก้ไข ถึงแม้ว่าข่าวคราวความไม่สงบในพื้นที่จะช่วยเป็นดังเกราะกำบัง

ป้องกันราคีภัยจากภายนอกก็ตาม แต่ก็หาใช่ว่าสรรพสิ่ง สรรพชีวิตจะรอดปลอดภัยจากคมเลื่อยและคมขวานไป

ได้ ป่าไม้กว่าหลายร้อยไร่ถูกตัดโค่นอย่างไม่มีสิ้นสุด ถิ่นอาศัยของนกเงือกกำลังถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ 

เวลาเพียง 20 วัน อาจเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆ สำหรับการเฝ้าติดตามการทำรังของนกเงือกและตระเวน

บรรยายใหค้วามรูเ้รือ่งราวของนกเงอืกตามโรงเรยีนตา่งๆ รอบเทอืกเขาบูโดฯ ทำให้ผมได้เห็นมุมเล็กๆ น่ารักๆ 

ของเด็กมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับป่าบูโดและนกเงือก พวกเขาและเธอเหล่านั้นมารวมตัวกันไม่ได้นัด

หมาย หลังเลิกเรียนเสียงดนตรี การวาดภาพระบายสี คือสื่อในการเรียนรู้ของพวกเขา ผมแอบเห็นความสดใส

แฝงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะช่วยกันปกป้องผืนป่าผืนนี้อันเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกที่พวก

เขารักและหวงแหน  

เด็กๆ ทำให้เห็นว่า พวกเขาทำได้ และทำได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใหญ่หลายคน 

แสงดาวยามราตรีส่องแสงระยิบระยับท่ามกลางความมืดมิดแห่งรัตติกาล ดวงดาวหลายดวงรวงร้อยราวกับ

เป็นสื่อสานใจให้หันมาใส่ใจกับสิ่งที่เป็นไป  

ราตรีกาลอันยาวนานทำให้ผมหวนคิดถึงสิ่งที่ผ่านพ้นมาเนินนาน ประเทศของเราพัฒนาอะไรกันแน่ หาใช่

ความเจริญของจิตใจไม่ อุตสาหกรรม ธุรกิจ ผลผลิต และกำไร คือมายาภาพที่ชักจูงผู้คนให้เห็นแก่ตัว  

ความเจริญด้านหัวจิตหัวใจหายไปไหน  

หากเมื่อมองย้อนกลับมาจ้องมองภาพอันงดงามที่ปรากฏต่อหน้า เด็กมุสลิมเหล่านี้ดูแล้วแทบมองไม่เห็น

อนาคต หากมองอย่างลึกซึ้งลงไปสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจ อนาคตของผืนป่า สรรพสัตว์ และธรรมชาติอยู่ในมือของ

พวกเขา และผมก็เชื่อว่าการเริ่มต้นกำลังจะก่อเกิด 

ไซม่อน แจ็คสัน คือต้นแบบของพวกเขา ถึงแม้เด็กๆ อาจจะไม่เคยดูหนัง หรืออ่านเรื่องราวของเขา แต่ผมก็

เชื่อว่า ต้นแบบที่ดีไม่ได้มาด้วยการมองเห็นหรือรับรู้ 

มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกต่างหากเล่า 



สาวม้งรุ่นใหม่ยิ้มแย้ม 
แจ่มใสต้อนรับผู้มาเยือน 

เรื่องเล่าจากครูแดง
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โดย เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ 

คณะสงฆ์ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่ริเริ่มและสนับสนุนโดยบริษัท ปทต. 
จำกัด (มหาชน) ได้สัมมนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของรางวัลลูกโลกสีเขียว เมื่อ
เดือนธันวาคม 2551 มีบทกวีที่ประทับใจซึ่งควรกำหนดเป็นทิศทางหลักของประเทศ
และของโลกดังนี้ 

การพัฒนา เมื่อไม่ได้ พัฒนา ด้านจิตใจ จะพัฒนา ด้านใดใด ก็ไร้ผล 
การพัฒนา จะต้องเริ่ม ที่จิตคน จึงเกิดผล พัฒนา ที่ถาวร 

ผู้ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ตลอด 11 ปีที่ผ่านมาทั้งประเภทบุคคล ชุมชน 
กลุ่มเยาวชน งานเขียน และความเรียงเยาวชน ล้วนได้พิสูจน์ว่าเป็นผู้พัฒนาจิตจน
ลดละความเห็นแก่ตัว มีความเคารพธรรมชาติ มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพ
สัตว์ จึงรักษาธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ไว้ได้อย่างยั่งยืน 

 

บ้านม้งดอยปุย หมู่ 11 ต.สุ เทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ได้ไปศึกษางาน “ทำแนวกันไฟป่า 

เฝ้าระวังไฟป่า เพื่ออนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอยปุย” เมื่อวันศุกร์ 23 เมษายน 

2553  

เราไปถึงบ้านม้งดอยปุยประมาณ 10 โมง ผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มสตรี เยาวชนมารอต้อนรับ

อย่างอบอุ่น 

ชุดของชาติพันธุ์ม้ง สีสวยสดใสที่กลุ่มสตรีสวมใส่ กับ

รอยยิ้มแห่งมิตรภาพเป็นความประทับใจแรก ที่สัมผัสได้

ไม่รู้ลืม 

ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยพาชมสวนดอกไม้ ซึ่งมีแปลงดอก

ฝิ่นขนาดสัก 2 ตารางเมตร ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเพื่อ

สาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม วันนี้ดอกฝิ่นสีม่วงกับสีขาวบาน

อยู่ 3-4 ดอก ผู้ที่ไม่เคยเห็นดอกฝิ่นรู้สึกตื่นเต้น เพราะสมัย

นี้ ไร่ฝิ่นหายาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนพืช

เศรษฐกิจบนดอยสูงจากฝิ่น เป็นพืชเมืองหนาวชนิดอื่น ซึ่ง

โครงการหลวงในพระราชดำริทำได้สำเร็จจนได้รับการ

ยกย่องจากทั่วโลก 

คณะกรรมการบ้านดอยปุยพาเดินป่าอันร่มรื่น นับจาก

ปี 2524 ที่ชาวบ้านดอยปุย เริ่มทำแนวกันไฟเพื่อรักษาป่า

ต้นน้ำจนถึงวันนี้เกือบ 30 ปีแล้ว ความกว้าง 10 เมตร ยาว 

20 กิโลเมตร ของแนวกันไฟที่ถูกถางและกวาดจนเตียน 

ยับยั้งไม่ให้ไฟลามเข้าป่านับหมื่นไร่ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์

อย่างเห็นได้ชัด  

ไร่ข้าว ไร่ฝิ่น เกือบ 3 พันไร่ เจ้าของเสียสละให้ฟื้น

เป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยเปลี่ยนมาปลูกลิ้นจี่ กาแฟ ซึ่ง

โครงการหลวงได้มอบให้สำนักพัฒนาเกษตรที่สูงและสถานี

วิจัยดอยปุยร่วมกับชาวบ้านดอยปุย กำลังพัฒนาให้  

เข้าเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ระดับมาตรฐานโลกเพื่อการส่งออก 

อันเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยการดูแลอย่างประณีตเพื่ออนุรักษ์

ดิน น้ำ ป่า และสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ต่างจากการปลูก

พืชของเกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งรัฐยังขาดนโยบายการจัดสรร

โควต้าและการสร้างมาตรฐานการผลิต จึงเป็นผลให้

เกษตรกรต้องปลูกพืชแบบ “นักเสี่ยงโชค” เสี่ยงต่อราคาที่

อาจสูงหรือต่ำ เพระขาดแผนการตลาดรองรับ เสี่ยงต่อ

สภาพดิน ฟ้า อากาศ และศัตรูพืช 

วันนี้ชาวบ้าน ทั้งเยาวชนและตัวแทนของทุกครอบครัว

พากันมาทำแนวกันไฟอย่างคึกคัก รวมทั้งจัดเวรยามเผ้า

ระวังไฟป่าวันละ 17 คน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 

กุมภาพันธ์ ถึง 17 พฤษภาคม ของทุกปี ดับไฟถึง 19 ครั้ง 

สว่างคาตามา 4 ครั้ง โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐสัก  

บาทเดียว 

ในป่ามีต้นก่อใหญ่ขนาด 1- 2 คนโอบ มีต้นพญา

เสือโคร่งและมะเดื่อชนิดลูกใหญ่ ซึ่งกำลังออกลูกดกไล่สี

ตั้งแต่ลูกดิบ สีเขียว เริ่มสุก สีเหลือง ส้ม จนถึงลูกแก่จัด  

สีแดงคล้ำ ดูสวยงามเหมือนภาพวาด ป่าบ้านดอยปุยจึง

ร่มรื่น เย็นสบาย แม้อากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนก็ตาม 

ดิฉันได้กินมะเดื่อใหญ่สุกเป็นครั้งแรก จากที่เคยกิน

แต่มะเดื่อลูกเล็กในป่าลุ่มน้ำจัน คิดฝันไปว่าน่าจะพัฒนา

เป็นผลมะเดื่ออบแห้งเหมือนที่ชาวตะวันออกกลางและแถบ

อเมริกาใต้นิยมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

พ่อเฒ่าวัย 60 กว่า แบกไม้ไผ่รวกมาจากป่า จึงเห็นได้

ว่าป่าเป็นแหล่งชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องมือในบ้านเรือน   

ม้งดอยปุย

ต้นก่อใหญ่ 2 คนโอบ แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่า 

ลูกมะเดื่อสีสวยหลากสี ลูกดิบสีเขียว ลูกแก่ที่สุดสีแดงคล้ำ 



แม่เฒ่ารักษาวิถีม้งนั่งปักลายผ้า
อย่างมีความสุข 
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รวมถึงเป็นแหล่งสมุนไพร ซึ่งชาวบ้านยังนิยมใช้กันอยู่ โดย

นำสมุนไพรหายากมาปลูกเสริมในป่าหลากหลายชนิด เช่น 

ขมิ้นต้น ซึ่งออกดอกสีเหลืองสวยมาก สบู่เลือด สะค้าน 

เทพทาโร หัวกวาว พริกไทย 

ผู้ใหญ่บ้าน นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ วัย 41 ปี แม้

เป็นคนรุ่นใหม่เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่ แต่ได้ทำหน้าที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

จากรุ่นพ่อให้เป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตของชาวม้งดอยปุยจน

ปัจจุบัน 

กล้วยป่า ถูกปลูกในบริเวณที่เป็นตาน้ำ 20 กว่าแห่ง 

เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดพืชที่ชอบ

ความชุ่มชื้นอีกหลายชนิด เช่น ใบไม้ที่ใช้ห่อข้าวไปกินในไร่ 

ในป่า ทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมน่ากิน และเป็นภาชนะที่ย่อย

สลายคืนสู่ธรรมชาติได้ 

ความสมบูรณ์ของป่าทำให้มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

มีหมูป่า งูเหลือม รวมทั้งเสือโคร่งด้วย  

พวกเราเดินป่าอย่างเพลิดเพลินจนเวลาผ่านไปไม่รู้ตัว 

จึงเดินกลับเพื่อมาฟังข้อมูลประวัติการรักษาป่าที่บ้านผู้ใหญ่ 

คุณตี๋ ชี้ให้ดูดินที่ร่วนซุยภายใต้ใบไม้ที่ทับถมจนเน่าเปื่อยผุ

พังตามธรรมชาติ โดยไม่ถูกไฟป่าไหม้แม้แต่ครั้งเดียว ซึ่ง

ขัดกับทฤษฎีชิงเผาที่หลายที่มักทำกันเป็นประจำ 

ที่ลานหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งขายของหัตถกรรมให้นัก

ท่องเที่ยว แม่เฒ่ากับหญิงสาวยังรักษาวิถีม้ง โดยนั่งปักลาย

ผ้าม้งอยู่อย่างมีความสุข 

ผู้ ใหญ่บ้านฉายโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ แสดง

ประวัติการรักษาป่าและวิถีวัฒนธรรมม้ง โดยมีภรรยาคู่

ชีวิตคอยบริการรินชาสมุนไพรนานาชนิด รสชุ่มคอชื่นใจให้

แก่คณะทำงาน 

ผู้ใหญ่บ้านเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยี่ยมบ้านม้งดอยปุย ราวปี 2511 

ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการหลวง โดยทรงทอดพระเนตรเห็น

ชาวม้งปลูกฝิ่นและทำไร่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ซึ่งเป็นต้นเหตุ

ของการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ จึงทรงซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง

ของชาวบ้านราคา 2 แสนบาท (ปัจจุบันเรียกว่า “สวนสอง

แสน”) เพื่อเป็นพื้นที่วิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะกับ

พื้นที่สูง เพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่น เป็นต้นแบบของการ

พัฒนาพื้นที่สูงมาจนทุกวันนี้ 

“สหกรณ์ชาวเขา” แห่งแรก เกิดขึ้นที่บ้านม้งดอยปุย 

โดยพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน 30,000 บาท เป็นทุนตั้ง

ต้น ทำให้ชาวม้งรู้จักค้าขายโดยร่วมมือกันด้วยดี มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 

“โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถมัป”์ แหง่แรกกเ็ริม่ทีบ่า้นมง้  

ดอยปุย เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร โดย

ครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งทำให้เด็กเยาวชน  

บนดอยได้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี จนจบปริญญาตรี 

ปริญญาโท ได้ทำประโยชน์ต่อหมู่บ้าน และต่อประเทศ

อย่างเข้มแข็ง 

ชาวม้งดอยปุยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

ได้สร้างสัญลักษณ์พื้นที่เสด็จไว้เป็นที่ระลึก และได้สืบทอด

พระปณิธานมาจนทุกวันนี้ 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งได้ขยายไป 12 หมู่บ้าน บน

ดอยปุยและจะขยายไปยังต่างจังหวัดในอนาคต เพื่อปลูกจิต

สำนึกในการรักษาป่าเพื่อพิสูจน์ว่าชาวม้งสามารถมีสำนึก

และวิถีชีวิตที่รักษาป่า ถ้ามีการส่งเสริมอย่างถูกต้อง มิใช่

เป็นผู้ทำลายป่าอย่างที่ถูกสังคมมองเชิงลบ  

“พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตม้ง” ริเริ่มโดยผู้ใหญ่บ้าน เป็นรูป

ปั้นแสดงวิถีชีวิตของชาวม้ง ตั้งแต่พิธีการคลอดลูกโดย  

หมอตำแย การปลูกข้าว การตำข้าว โม่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

การผลิตผ้าจากใยกัญชง การเขียนลายขี้ผึ้ง ประเพณีปีใหม่ 

การเกี้ยวสาว การแต่งงาน การล่าสัตว์ จนถึงพิธีเลี้ยงผี  

เมื่อยามเจ็บป่วย และพิธีศพ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงได้

อย่างน่าสนใจ 

ขอแสดงความเคารพชาวม้งดอยปุย 

ขอให้มีกำลังอนุรักษ์ป่า น้ำ ดิน เพื่อเป็นแบบอย่าง  

ที่ดีของสังคมตลอดไป 

ผู้รักษาป่าด้วยภูมิปัญญา
“ถวายแด่ในหลวง”

ดอกฝิ่นบานทุกวัน โชว์นักท่องเที่ยวที่สวน
ดอกไม้บ้านดอยปุย 

แนวกันไฟกว้าง 10 เมตร ยาว 20 กิโลเมตร รอบป่า
ดอยปุย ทำทุกปีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐ 
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

เก็บตกจาก “พื้นที่” 
โดย หนุ่มเชียงราก 

• “จงอางดำ” เป็นชื่อทีมเดินรักษาป่า

ของ เครือข่ายชุมชนต้นน้ำพอง อ.น้ำหนาว 

จ.เพชรบูรณ์ แม้ชื่อทีมจะดูน่าเกรงขาม แต่

เป็นที่ถูกอกถูกใจกรรมการคัดเลือกอย่าง 

สันติวิภา พานิชกุล และ เตือนใจ ดีเทศน์ 

ทั้งสองมั่กๆ เพราะทีมจงอางดำเป็นทีมงาน

หญิงล้วน อาจจะมีผู้ชายเป็น “ไม้ประดับ” 

บ้างเป็นครั้งคราว และที่สำคัญคือ หากทีม

งานชื่อดุเจอคนลักลอบทำไม้ จะใช้วิธีขอคุย

กันก่อน...ถือว่าละมุนละไมแต่ได้ผลยิ่งนัก 

หลังจากนั่งอีแต๋นฝ่าเปลวแดดเปรี้ยง

มาหลายอึดใจ ตรีศิลป์ บุญขจร คว้าไมค์

ขึ้นร้อง ’เกะ เอ๊ย... ขึ้นกล่าวชื่นชมผืนป่า

อันอุดมสมบูรณ์ โดยชี้ให้เห็นว่า...พออีแต๋น

เข้าสู่เขตป่า อากาศอันร้อนระอุก็กลายเป็น

เย็นชื่นใจหายเหนื่อยในพริบตา ทำเอา  

ชาวบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ ง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย ซึ่งร่วมกันดูแลรักษาป่ายิ้มกว้าง

จนลืมหุบ 

• นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ทำงานสิ่งแวดล้อม

ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มาอย่างต่อเนื่อง 

เก็บตกสิ่งละอันพันละ
น้อยจากการเยี่ยมเยือน
พื้นที่ของคณะกรรมการ
คัดเลือก “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” 

ใช้กลยุทธ์หลายอย่างในการทำงาน เช่น ใช้

ดนตรีเชื่อมฝั่งโขงกับพี่น้องชาวลาว ใช้

ข้อมูลความรู้ในการต่อสู้กับ “โครงการ

พัฒนา” ที่จะส่งผลต่อวิถีชุมชน เมื่อถามว่า

งานที่ทำอยู่จะทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์หรือ

ไม่ นิวัฒน์ตอบอย่างไม่ลังเลว่า “เรื่องเร็ว-

ช้า เป็นสิ่งที่เรารู้สึก หากรู้สึกว่าเร็วก็เร็ว 

หากรู้สึกว่าช้าก็ช้า...” 

• หลังจากปิดลับมาหลายทศวรรษ 

ทินกร สิทธิวงศ์ ซึ่งใครต่อใครก็รู้ว่าหัวใจ

ของเขา “สีเขียว” ขนาดไหน เนื่องจากเรียน

โดยตรงมาด้านวนศาสตร์ และทำราชการ

จนเกษียณที่กรมป่าไม้ เพิ่งมาเผยความลับ

ให้ฟังว่า ที่จริงอยากเรียนคณะวารสาร

ศาสตร์ฯ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ แต่กรอกใบ

สมัครสอบเข้ามหา’ลัย ด้วยลายมือที่หวัดไป

หน่อย ดังนั้นแทนที่จะได้เรียน “วารสาร” 

ศาสตร์ เลยไปติดที่ “วน” ศาสตร์ แทน ไม่

งัน้ปา่นฉะนีเ้มอืงไทยนา่จะไดน้กัหนงัสอืพมิพ์

ใหญ่อีกคน คู่กับ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 

• ชาวบ้านบ้านน้อมเกล้า ต.บุ่งค้า 

อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ร่วมกันรักษาป่ากว่า 

2,700 ไร่ ไว้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ หลวงพ่อ

ไมเคิล คุณสัมปันโน พระชาวเยอรมันที่

จำวัดอยู่ที่นั่นมา 8 ปี วิเคราะห์ให้ฟังว่า 

เพราะชาวบ้านมีชีวิตอยู่กับป่าจริงๆ จึง

รักษาป่าไว้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับธรรมะ ต้อง

ปฏิบัติด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

โกมล แพรกทอง เทียบป่าบ้านน้อมเกล้ากับ  

แบล็กฟอเรสต์ (Black Forest) ป่าปลูกอัน

ลือชื่อของเยอรมันแล้ว เห็นว่าของเราแม้

ขนาดจะเล็ก ชื่อเสียงไม่ดัง แต่พืชพรรณ

หลากหลายสมบูรณ์กว่าเยอะ 

• พระครูสุทธิธัมมาภิรักษ์ แห่งวัดป่า

สวยห้วยปลาดุก อ.นาด้วง จ.เลย พาชาว

บ้านให้ร่วมกันรักษาป่าจนป่ารอดพ้นจาก

การถูกทำลายได้อย่างฉิวเฉียด เวลานี้ป่า

ราว 500 ไร่ สมบูรณ์เขียวชอุ่ม เมื่อสมศักดิ์ 

สุขวงศ์ ประสงค์จะออกเดินดูป่าแห่งนี้ให้

เห็นกับตา ชาวบ้านคงเห็นว่าเป็น “ส.ว.” จึง

เสนอให้นั่งอีแต๊ก แต่อีแต๊กต้องเป็นหมัน 

เพราะกรรมการทุกคนเดินป่าระยะทาง   

3-4 กิโล ฝ่าฝนปรอยๆ ทั้งขึ้นเขา ลงเนิน 

ข้ามห้วยด้วยตัวเอง ทว่ากรรมการคน

สุดท้ายที่ เดินกลับมาถึงหมู่บ้านไม่ใช่ชื่อ  

สมศักดิ์ สุขวงศ์ก็แล้วกัน 

• ป่าชุมชนสามพันตา ชุมชนตำบล  

ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็นป่าที่   

เอนก นาคะบุตร เห็นว่า เกิดจากการรวม

ตัวกันอย่างเข้มแข็งของชาวบ้านและ อบต. 

แล้วสร้างนวตกรรมอันก้าวหน้าของตัวเอง

ในการออก “เอ็มโอยู” คือให้ชาวบ้าน

จำนวนหนึง่ทีอ่ยูใ่นเขตปา่มากอ่นการประกาศ

เป็นป่าชุมชน ได้สิทธิ์ในการทำมาหากินใน

เขตปา่ตอ่ไป และตอ้งไมข่ยายพืน้ทีท่ำกนิอกี 

ทั้งนี้ได้มีการจับจีพีเอสไว้ชัดเจน 

• กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง 

อ.เมือง จ.ลำปาง เกิดจากการรวมตัวกัน

ของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านงานค่าย แล้วพา

กันขยายผลด้วยการทำค่ายสร้างอาสาสมัคร
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เยาวชนรุ่นน้องให้มีใจอนุรักษ์ เป็นหน่ออ่อน

กระจายตัวอยู่ในแม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง 

อุตรดิตถ์ และตาก งานค่ายแต่ละรุ่นจะมี

การทำค่ายเสริมอีก 1-2 ครั้ง เพื่อติดตาม

ผลอย่างต่อเนื่อง และหาคนรุ่นใหม่มาเป็น

แกนนำเพื่อเสริมทัพคนรุ่นเก่าที่จะ “เกษียณ

อายุ” ทุกวันนี้กลุ่มเยาวชนฮักถิ่นฯ “งาน

เข้า” เพราะมีผู้ใหญ่ใจดี เห็นฝีไม้ลายมือ 

เชื้อเชิญให้ไปทำค่ายเยาวชนไม่หยุดหย่อน 

พลเดช ปิ่นประทีป จึงขนานนามการทำงาน

ของคนหนุ่มสาวทีมนี้ว่าเป็น “ผู้ประกอบการ

ทางสังคมรุ่นเยาว์” 

 

• เมื่ อชุมชนประมงบ้านสลักคอก 

ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เห็น  

ป่าชายเลนถูกทำลายเอาไปทำนากุ้ง จึงได้

รวมตัวกันเป็น “กลุ่มอนุรักษ์และชมรม  

นำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก” ซึ่งนอกจาก  

ชาวบ้านจะมีรายได้เสริมจากการจัดบริการ  

เรือพายให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมป่าชายเลน

แล้ว การท่องเที่ยวยังเป็นปราการให้  

ผู้ทำลายไม่กล้าทำลายป่าอีกต่อไป ป่าบ้าน

สลักคอก 670 ไร่ จึงยังคงอยู่ในฐานะ  

ป่ าชายเลนผืนใหญ่ที่ สุ ดของเกาะช้ าง 

นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว

แบบกะทัดรัดมาก ในบรรดาสมาชิกผู้ถือหุ้น 

123 คน จัดสรรเรือพาย ไม่มีเครื่องยนต์ 

ให้บริการนักท่องเที่ยวไว้ 17 ลำ เพื่อไม่ให้

เรือแน่นคลอง และไม่กระทบต่อวิถีชีวิต

จริงๆ ของชาวบ้านที่ทำงานหนักอยู่แล้ว คือ

ประมงและกรีดยาง ดังนั้นบริการที่เกินตัว 

เช่น ที่พัก ก็ส่งต่อนักท่องเที่ยวให้ไปพักกับ

เพื่อนบ้านในชุนอื่น อุดม วิเศษสาธร ถึงกับ

เปรยวา่ “ผมทำงานปลกูปา่มา 10 ป ีทำงาน

ลูกโลกฯ มาอีก 12 ปี ไม่เคยพบไม่เคยเห็น

ผูท้ำธรุกจิทอ่งเทีย่วทีบ่อกวา่...ขอทำแคน่ีพ้อ” 

• บุญยงค์ เกศเทศ ได้สมุนไพรหลาย

ขนานจากการเดินชมป่าอันอุดมสมบูรณ์ของ 

บ้านบางประ ต.เคียนซา อ.เคียนซา 

จ.สุราษฎร์ธานี แต่สิ่งที่ต้องแลกไปคือ 

รองเท้าไฮโซโก้เก๋ ตอนเดินเข้าป่าดูดีมูลค่า

สี่พันบาท แต่ตอนเดินออกจากป่าน่าจะ

เหลือแค่ 150 บาท 

• เป็นที่ น่ าสั ง เกตว่ าแกนนำกลุ่ ม

เยาวชนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมือง) 

อ.เมือง จ.ยะลา เกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง 

ซึ่งได้รับคำอธิบายว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ 

เช่น ธนาคารขยะ ฯลฯ เป็นงานหนัก ต้อง

ทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น รับผิดชอบ ฯลฯ 

แกนนำชายในปีแรกจึงพากันถอยกรูด   

ปีถัดๆ มาจึงมีแต่ผู้หญิงอาสาทำงานแบบนี้ 

ชนินทร์ ชมะโชติ จึงสรุปว่า “ผู้หญิงคือ  

ผู้สร้างโลกตัวจริง” 

• หญิงเก่งด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน 23 คน ได้รับการเชิดชูจากกระ

ทรวงทรัพยากรฯ โดยรวบรวมแนวคิดและ

วิธีทำงานไว้ในหนังสือ “พลังผู้หญิง หัวใจ  

สีเขียว” ในจำนวนนั้นมีชาวลูกโลกฯ อยู่ด้วย 

เช่น โพสพ โพธิ์บุปผา, พญ.ทานทิพย์ 

ธำรงวรางกูร ทิวาพร ศรีวรกุล, ภาคี วรรณ

สัก, บุบผาทิพย์ แช่มนิล ฯลฯ ที่สำคัญ 

หนังสือนี้มีคำนำที่น่าสนใจ ความตอนหนึ่ง

เขียนว่า “ปฏิเสธไม่ได้ว่า บนเวทีของการ

ตัดสินใจอนาคตของโลก มีสัดส่วนของ

ผูช้ายมากกวา่ คำถามคอืผูห้ญงิไมม่ศีกัยภาพ

ต่อประเด็นนี้เลยหรือ หากคุณมีโอกาสอ่าน

หนังสือเล่มนี้ ก็จะพบว่าคำถามข้างต้น  

ถูกผลิตออกมาจากความคิดอันคับแคบ” 

คำนำอันน่าประทับใจนี้เขียนโดย ศักดิ์สิทธิ์ 

ตรีเดช อดีตปลัดกระทรวงฯ 

เด็กใต้ทั้งหลายฟังทางนี้... 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในพื้นที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต และสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน 

รักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 5 โดยส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “ขุมทรัพย์ทะเลไทย ทำอย่าง

ไรให้ยั่งยืน” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2553 โดย 60 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

จากคณะกรรมการจะได้สิทธิ์เข้าร่วม “ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 5” ณ จ.นครศรีธรรมราช 

และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2553 (4วัน 3 คืน) ฟรี! 
ส่งเรียงความได้ที่  

ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ผ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-537-2146 หรือ 02-319-6495 ต่อ 504  

เว็บไซต์ : www.pttplc.com อีเมล์ : pttsealover@yahoo.com 

ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วม 
โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 5 
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

ก่อนอื่น บังแดด จะนำท่านผู้อ่าน

มาเรียนรู้ภาษาปักษ์ใต้กันก่อน คือคำว่า 

หยบแล...เป็นคำกริยาที่แสดงอาการไม่

อยากแสดงตัวเองให้ผู้อื่นรู้เห็นอย่างชัดแจ้ง 

หยบแล หมายถึง การแอบดู นั่นเอง 

หลังจากพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ครั้งที่ 11 ผ่านไป คณะกรรมรางวัลลูกโลก

สีเขียว ก็เริ่มต้นสาละวนกับการเตรียมจัด

เวทเีครอืขา่ยลกูโลกสเีขยีวภาคใตท้นัท ีงานนี ้ 

หัวเรือใหญ่หนีไม่พ้นป้ายุพิน ตัณฑวณิช 

กรรมการภาค-พังงา อีกแล้ว ทำไปเถอะป้า 

คิดว่าเพื่อโลกและเพื่อน้องๆ ก็แล้วกัน   

บังแดด เข้าไปหยบแลตั้งแต่วันเตรียมงาน

จนงานเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ช่วยป้าเลย

จริงๆ ภูมิใจมากๆ (ฮา)  

เวทีเครือข่ายในครั้งนี้เป็นการจัดเวที

เสวนาครั้งที่ 4 ของภาคใต้ ณ สวนป่า

เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.เขาตอ่ อ.ปลายพระยา 

จ.กระบี่ “อย่าสักแต่พูดว่า ‘พอ’ ขอให้

ลงมือปฏิบัติ” คือ หัวข้อเสวนา ได้รับการ

อธิบายว่าหัวข้อนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “การอยู่พอมี

พอกิน ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความ

ก้าวหน้า มันจะมีความก้าวหน้าแต่พอ

ประมาณ ถ้าก้าวหน้าเร็วเกินไป ไปขึ้นเขา 

ยังไม่ถึงยอดเขา หัวใจวายหล่นลงจากเขา 

หล่นลงทับคนอื่นๆ ทำให้คนอื่นหล่นลงไป

ด้วย อันนี้เดือดร้อน” และพระราชดำรัส

เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 

หยบแลเวทีเครือข่าย 
     และเพื่อนลูกโลกสีเขียวภาคใต้ โดย บังแดด 

เพื่อนลูกโลกสีเขียว ภาคใต้เขาทำอะไรกันที่ไหนบ้าง บังแดด 
จะตามไป หยบแล และนำมาเล่าสู่กันอ่าน มีสาระบ้าง ไม่มีสาระ
บ้าง...ท่านผู้อ่านเลือกพินิจพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะ 

2546 ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้อง

รู้จักขั้นตอน ถ้านึกจะทำอะไรเร็วเกินไป ไม่

พอเพียง ช้าเกินไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รู้จัก

ก้าวหน้า โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน” 

...เราพูดมา 10 ปีแล้ว ต้องปฏิบัติด้วย 

…ประโยคสุดท้ายนี้เป็นของป้ายุพิน พร้อม

ทำหน้าดุอย่างจริงจังมาก เอ๊า..พวกเราช่วย

กันปฏิบัติหน่อย 

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากมาย

หลากหลายอาชีพ ทั้ งภาครัฐและภาค

ประชาชนกว่า 500 คน วันแรกมีกิจกรรม

ปลูกป่าที่บริเวณน้ำตกบางเท่าแม่ ตกตอน

เย็น ฝนตกหนัก ทำให้กิจกรรมภาคกลางคืน

บางอย่างต้องงดไป แต่คุณเสรี จุ้ยพริก 

และคุณพงศา ชูแนม ไม่ยอมให้เสียโอกาส 

พยายามจะดำเนินรายการตามกำหนดการ

ให้ได้ งานนี้เลยต้องเดือดร้อนช่างเทคนิค

ตอ้งยา้ยจอโปรเจคเตอรต์ามผูด้ำเนนิรายการ

ถึง 2 รอบในเวลา 2 ชั่วโมง เช้าวันรุ่งขึ้น

ต้องย้ายอีกทีหนึ่ง รวมแล้วต้องย้ายถึง   

3 ครั้ง 

ช่วงเช้าวันที่สอง เวที เสวนาเรื่อง

ประมาณว่า ป่าชุมชน หรือ ป่าเถื่อน มี  

ผู้ร่วมเสวนาเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง  

ทั้งเรื่องป่า เรื่องไม้ และอุทยาน 3 ท่าน   

คือ ดร.โกมล แพรกทอง และ ดร.สมศักด์ิ 

สขุวงศ ์ดำเนนิรายการโดย คณุพงศา ชแูนม 

งานนี้ป่าไม้เจอป่าไม้ แต่ไม่ใช่ไม้ป่าเดียวกัน

นะยะ 

จบรายการเสวนา บังแดด หยบได้ยิน 

ดร.โกมล แพรกทอง ชม คุณพงศา ว่า 

“พงศานี้มันถามได้ดี มันถามได้เก่ง และพูด

ก็ดีไม่ตะกุกตะกัก มีเหตุมีผลทุกอย่าง ดู

ท่าทางเวลาพูด ก็ใช้ได้ดีทีเดียว ถ้าหากจะ

เป็นผู้นำม็อบ ผมคิดว่า คนนี้ได้เลย..” ดีใจ

แทนคุณพงศาด้วย! 

เสร็จจากเวทีเครือข่ายที่กระบี่ ก็ถึง  

คิว “เพื่อนลูกโลก” ของนครศรีธรรมราช   

จัดขึ้น ณ วัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช งานนี้ได้คุณชัยณรงค์   

คงเกื้อ เป็นผู้ประสานให้เกิดเวทีชื่อว่า “เวที

ถามข่าวชาวโลกสีเขียวเมืองนคร” มีผู้เข้า

ร่วม 26 คน จาก 11 องค์กร ในการจัดเวที

เพื่อนลูกโลกในครั้งนี้ เป็นการถามข่าว และ

เล่าเรื่องราวของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กร 

ให้เพื่อนๆ ฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน การทำกระบวนการให้เกิด

การแลกเปลีย่นพดูคยุในครัง้นีจ้ะกรอ่ยมากๆ 

ถ้าหากขาดท่านผู้นี้ไป ก็คือ อ.ทรงธรรม 

สุวรรณรัตน์ ผู้ที่ทำให้เกิดรสชาดในการ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน บังแดด บอกได้  

คำเดียวว่า คุยกัน “หรอย” มากๆ 

จากนครศรธีรรมราชกถ็งึควิ “อนัดามนั

หนึ่งเดียว” จัดขึ้นที่สวนป้ายุพิน อ.ตะกั่วป่า 

จ.พังงา งานนี้ เจ้าภาพเป็นนายหัวใหญ่   

ทุกคนในภาคใต้รู้ดี ผู้เข้าร่วมเวทีมากมาย 

ทัง้เยาวชนและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ประมาณ

ร้อยกว่าคน เวทีครั้งนี้ บังแดด ได้หยบแล 

เห็นว่ามีการตั้งวงเสวนากลุ่มย่อยตั้งแต่

กลางคืนแล้ว ใครอยากรู้ว่าเสวนาเรื่อง

สมาชิกที่แนะนำ (กรอกข้อมูลเท่าที่มี) 
ชื่อ-สกุล....................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................. 
.................................................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
โทร................................................... แฟกซ์................................................. 
E-mail......................................................................................................... 

ข้อมูลผู้แนะนำ 
ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ................ปี 
ที่อยู่............................................................................................................. 
.................................................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
โทร................................................... แฟกซ์................................................. 
E-mail......................................................................................................... 

ได้รับ ถุงผ้า จากกองบรรณาธิการ 

ง่ายๆ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก...เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบฟอร์มด้านล่าง 

พร้อมแนะนำ “สมาชิกใหม่” 1 คน หรือ 1 แห่ง ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ 

สถาบันลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) 

ชั้น 5 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก 
หนังสือพิมพ์รางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วรับของที่ระลึก 

อะไร? ต้องถามคุณพงศา ชูแนม และ  

คุณชัยณรงค์ คงเกื้อ 

ตกตอนเช้า มีข้าวต้ม กาแฟ ขนม   

ไว้ต้อนรับ เมื่อถึงเวลาป้ายุพิน เจ้าเดิมแต่

ไม่เก่า ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ต่อ

จากนั้น นายก อบจ.พังงา ก็กล่าวเปิดการ

เสวนาอย่างเป็นทางการ และต่อด้วยการ  

นำเสนอเรื่อง ธนาคารต้นไม้: ทางออกของ

เกษตรกร โดย คุณพงศา ชูแนม ในการพูด

เรื่องธนาคารต้นไม้ครั้งนี้ คุณพงศาได้พูดถึง

แนวคิดและขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดมาก 

แล้วก็ใช้เวลานานมากๆ ทำให้หลายคน

ออกปากถามวา่ทำไมใชเ้วลามากจงั...คำตอบ

คือ เพื่อทดแทนเวลาเมื่อคืนที่ผมไม่ได้พูด 

เพราะคุณชัยณรงค์แย่งผมพูดหมดเลย...  

โทษคุณชัยณรงค์อีกแล! 
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เก็บมาฝาก
โดย สุภาภรณ์ วรพรพรรณ 

คำพ่อสอน

...คนโดยมาก แม้ผู้ที่เคยฝึกฝนมาให้เป็นคน

หนักแน่นแล้วก็ตาม บางครั้งเมื่อต้องประสบเหตุ ประสบ

ปัญหากระทบกระเทือนอย่างหนักเข้าก็อาจบังเกิดความ

หวั่นไหว หรือสับสน ฟุ้งซ่านได้ และเมื่อเกิดหวั่นไหว  

ฟุ้งซ่าน ความคิดสติปัญญาก็จะสั้นลง หรือดับวูบลง 

ความหลงและอคติก็เข้ามาแทนที่ ทำให้จนปัญญา คิด  

ไมอ่อก ทำไมถ่กู และทีส่ดุกอ็าจผดิพลาดเสยีหายไดต้า่งๆ 

ท่านจึงสอนให้ทุกคนรู้จักสงบใจ คือบังคับใจให้หยุดคิด

เรื่องที่กำลังคิดและกำลังทำให้ฟุ้งซ่านหรือสับสนอยู่นั้น 

เสียชั่วขณะ เมื่อหยุดคิดสับสนได้ก็จะอำนวยโอกาสอัน

ประเสริฐ ให้สติ ความระลึกรู้ และปัญญาความเฉลียว

ฉลาดกลับคืนมาใหม่ ช่วยให้ใจแจ่มใส หนักแน่น   

เข้มแข็งเข้า ความคิดเห็นก็เข้ารูปเข้ารอย คือมีความ

เที่ยงตรง เป็นกลาง สุขุม ปราศจากอคติ สามารถ

พจิารณาเหน็เหต ุเหน็ผลไดก้ระจา่งแจม่ชดั หาทางปฏบิตัิ

ได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ปัญหาทั้งปวงก็จะ

คลีค่ลาย เรือ่งทีจ่ะเสยีหายกจ็ะแกไ้ดต้ก กลบักลายเปน็ดี

โดยตลอด...  

 

 พระบรมราโชวาท 

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร, 

 วันอังคารที่ 17 มีนาค 2524 

“สงบ”
สยบความเคลื่อนไหว 

คัดจากหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวล

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับ 

“ความสุขในการดำเนินชีวิต”จัดทำโดย สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2549 

แตถ่นนที่มีน้ำท่วมขังเป็นวันๆ แบบใน กทม. ไม่

ถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะค้า...พี่น้อง! 

ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ คือเป็นแหล่งน้ำ เป็น

แหล่งเก็บกักน้ำฝน พื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งกว้างขวางก็

สามารถใช้ประโยชน์สองต่อ คือนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำ

ก็เป็นเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นแบบไม่วุ่นวายมากจน

เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำ เพราะเมื่อบริเวณดังกล่าว

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว ก็จะเป็นแหล่งรวมพรรณพืชพันธุ์

สัตว์มากมายที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และบางแห่ง

ก็มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาวิจัย

ทางธรรมชาติวิทยา  

พื้นที่ชุ่มน้ำส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มและติดน้ำ ไม่ว่าจะ

เป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็ม ข้อนี้สำคัญเพราะจะช่วยเป็น

ปราการปกป้องพายุ ป้องกันน้ำท่วม กันแรงกระแทก

จากคลื่น ต้นไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำช่วยกรองมลพิษและสิ่ง

สกปรกที่มากับน้ำ 

พื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ระหว่างบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเป็น

ตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นการแพร่กระจาย การปรับตัว 

และการทดแทนของพืชพรรณในพื้นที่ กระบวนการแพร่

พื้นที่ 

ชุ่มน้ำ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ เว็ทแลนด์ (Wetlands) 

หมายถึงที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่ง
น้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น เป็นทั้งพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมอยู่
ถาวรและท่วมแบบชั่วครั้งชั่วคราว เป็นได้ทั้ง

แหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล เป็นได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงที่ชายฝั่ง
ทะเลและในทะเล ในบริเวณตรงที่เมื่อน้ำลดลงต่ำสุด เราจะเห็นดินที่มีความลึกของระดับน้ำ
ไม่เกิน 6 เมตร แล้วก็อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งทะเลซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ชุ่มน้ำและเกาะ 
หรือเขตน้ำทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตรเมื่อน้ำลงต่ำสุด ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของ
พื้นที่ชุ่มน้ำนั้น 

กระจายและการทดแทนที่ว่าได้แก่ การเจริญงอกงาม

ของหญ้าทะเล พืชเหล่านี้ช่วยดักตะกอนและเพิ่มอัตรา

การตกตะกอน ตะกอนที่ถูกจับไว้จะเพิ่มจนกลายเป็นที่

เลนราบ สิ่งมีชีวิตในเลนเริ่มตั้งตัวและกระตุ้นให้เกิดสิ่งมี

ชีวิตรูปแบบอื่นมากขึ้น เกิดป่าแสม ป่าโกงกางบนพื้นที่

น้ำตื้นที่มีความลาดไปจนถึงที่เลนราบ เป็นผลให้ความ

รุนแรงของกระแสน้ำขึ้นลงลดลง พวกต้นไม้เหล่านี้ทำให้

ตะกอนจับตัวมากขึ้น ทำให้การเกิดที่ลุ่มชื้นแฉะน้ำเค็ม 

ความเค็มตามธรรมชาติของดินทำให้มีเฉพาะพืชพรรณ

ทนเค็มเท่านั้นที่ขึ้นได้ เช่น หญ้าชายเลน หญ้าทรง

กระเทียม ฯลฯ ในระหว่างการทดแทนกันแต่ละครั้งก็ยัง

มีการเปลี่ยนความหลากหลายในชนิดพืชและสัตว์ของ

การเกิดทดแทนแต่ละครั้งด้วย 

ในที่ลุ่มชื้นแฉะที่เป็นน้ำเค็มจะมีความหลากหลายใน

ชนิดพืชพรรณค่อนข้างมาก เป็นวัฏจักรทางอาหารและที่

อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความเฉพาะ ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำประเภท

นี้กลายเป็นระบบนิเวศที่ ให้ผลิตผลสูงที่สุดในพื้นที่

ประเภทอื่นใดบนโลก 
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ชำระค่าบริการแล้ว 

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2549 

ปณ.สำนักงานใหญ่ ปตท. 

คณะทำงานสถาบันลูกโลกสีเขียว 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-537-2146, 02-537-1831 โทรสาร 02-537-2184 
e-mail : greenglobe@pttplc.com www.pttplc.com 

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้ 

 จ่าหน้าไม่ชัดเจน 

 ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า 

 ไม่ยอมรับ 

 ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 

 ไม่มารับภายในกำหนด 

 เลิกกิจการ 

 ย้าย ไม่่ทราบที่อยู่ใหม่ 

 อื่นๆ 

ลงชื่อ ...................................... 

ของตีพิมพ์ 
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รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่13ประจำปี2554

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยการค้นหาแนะนำและส่งผลการดำเนินงานเข้ารับ

คุณสมบัติ
ประเภทชุมชน 

• เป็นชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ 
ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  และการคงอยู่
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

• เป็นชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญา
ความพอเพียง 

• ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชนต้องมีกิจกรรมที่มีความ
เชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ เป็นต้น 

• ในกรณีที่เป็นชุมชนเมืองต้องดำเนินกิจกรรมในการสร้าง
ป่าในเมือง และกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ำ อากาศ และขยะ 
รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึก และการสร้าง
ประชาสังคม 

• ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้
และนำไปปฏิบัติต่อไปได้ 

 
ประเภทบุคคล 

• เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานหรือผลักดัน
ให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ 
ป่า ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและต่อ
เนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างน้อย 5 ปี 

• ผลงานอนุรักษ์ต้องเป็นผลงานที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่น 
มี เจตนาดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิต
สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง 

• สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ
ต่อไปได้ 

 หมายเหตุ: ประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของ
ผลงาน 

 
ประเภทกลุ่มเยาวชน 

• เป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน 25 ปี หรือสถาบันการ
ศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรรมสอดคล้องกับแนวทางปรัชญา
ความพอเพียง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือ
ชุมชนของตนเอง 

 

ประเภทงานเขียน 
• เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งาน

แปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น 
• เป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงวันปิดรับสมัครผลงาน หรือ
เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จำกัดจำนวนหน้า 

• มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาตแิละการคงอยู ่ ของระบบนเิวศอยา่งยัง่ยนื สอดแทรก
ด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง 

• ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดีต้อง
นำเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ หากมีเนื้อหาสาระที่
อ้างอิงถึงบุคคลต้องสามารถตรวจสอบได้ 

• ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และ
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งสำเนาผลงานที่ตี
พิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้า
ประกวดเอง ผลงานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน 

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดส่งได้เพียง 1 ผลงาน และต้อง
ไม่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มาก่อน 

 
ประเภทความเรียงเยาวชน 

• ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด 
“ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 

• เป็นงานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น เป็นมุมมองของผู้
เขียนที่แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนจากประสบการณ์
จริง จากจินตนาการ เพิ่มคุณค่าทางจิตใจหรือจิตสำนึก เกิด
กระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประเด็นที่อยู่
ในกระแสความสนใจของสังคม  

• ความยาวของผลงาน  มีดังนี้ 
 • ผู้เขียนอายุไม่เกิน 15 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำ

กว่า 3 หน้ากระดาษ A 4  
 • ผู้เขียนอายุ 16-25 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำ

กว่า 5 หน้ากระดาษ A 4 
 

ประเภทสื่อมวลชน 
• เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน 
• มีผลงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
และมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึก รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

ในหัวข้อ
วิถีพอเพียงแบ่งปันผูกพัน

ดินน้ำป่า

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล
เดือนพฤศจิกายน 2554 ณ อาคารสำนักงานใหญ่  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และ www.pttplc.com 

ผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
สถาบันลูกโลกสีเขียว
อาคาร1บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2537 2146, 0 2537 1831 โทรสาร 0 2537 2184 
ดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com 
หรือส่งทาง E-mail : greenglobe@pttplc.com 

รางวัล
ประกอบด้วยโล่รางวัลใบประกาศ
เกียรติคุณและรางวัลเงินสด
มูลค่ารวมกว่า2,000,000บาท
ผลงานประเภทชุมชนบุคคล
กลุ่มเยาวชน
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่
บัดนี้ถึง31มกราคม2554
(คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม2554)
ประเภทงานเขียนความเรียง
เยาวชนและสื่อมวลชน
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่
บัดนี้ถึง30มิถุนายน2554
ผลงานที่ส่งมาหลังจากนี้จะนำไปพิจารณาครั้งต่อไป

(หมายเหตุ : จำนวนและมูลค่ารางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำตัดสิน
ของคณะกรรมการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด) 

ประเภทผลงาน จำนวนรางวัล รางวัลละ(บาท)
ชุมชน 5 250,000
บุคคล 5 100,000
กลุ่มเยาวชน 5 50,000

งานเขียน รางวัลดีเด่น 50,000
 รางวัลชมเชย 20,000

ความเรียงเยาวชน รางวัลดีเด่น 5,000
 รางวัลชมเชย 3,000
สื่อมวลชน 1 100,000
รางวลั“สปิปนนท์เกตทุตั
5ปีแห่งความยั่งยืน” 1 100,000


