บทบรรณาธิการ

ก้ของสถาบั
าวแรกนฯ
หลายคนสงสัยว่า “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เปลีย่ นมาเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว” เพือ่
อะไร?
หลังจากกำเนิด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เราสนับสนุน เป็นกำลังใจ
ยกย่องและเผยแพร่ผลงานการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของบุคคลและ
ชุมชนให้เป็นที่รับรู้สู่สังคม เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ขยายตัวในวงกว้างและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ฯ
วันนี้ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เปลี่ยนมาเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว”
ประการแรกทีเ่ ปลีย่ นจาก “โครงการ” เป็น “สถาบัน” เพราะ โครงการมักมีจดุ สิน้ สุด
แต่สถาบันนัน้ บ่งบอกเจตนารมณ์ของเราเลยว่าไม่สนิ้ สุด และจะสืบทอดรุน่ ต่อรุน่ ต่อเนือ่ ง
ประการทีส่ อง แน่ละ...ว่า “สถาบัน” จะไม่ใช่แค่การเปลีย่ นแต่ชอื่ เฉยๆ เจตนารมณ์
การทำงานเดิมของโครงการลูกโลกสีเขียวเคยเป็นอย่างไร สถาบันฯ ก็ยังดำเนินตาม
เจตนารมณ์ตามนั้น แต่ทว่าจะขยายงานด้านการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ความรู้นั้นอาจ
จะมาจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขนึ้ มา หรือจากภูมปิ ญ
ั ญาของพ่อแม่พนี่ อ้ งเอง แล้วทาง
สถาบันมีหน้าที่ต่อยอดองค์ความรู้ โดยการนำหลักวิชาการเข้ามาประกอบ มีการวิจัย
แล้วนำความรู้นั้นไปให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้นำไปใช้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งตัวเอง ใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ส่วนหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวของปีนี้ นอกจากจะนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เป็นประโยชน์ต่อพ่อ แม่ พี่ น้องแล้ว เรายังนำเรื่องราวดีๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสี
เขียว มาบอกเล่า ให้พนี่ อ้ งเครือข่ายได้รบั ทราบว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ ถือว่าเป็นการตาม
เยีย่ มเยียน เพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลฯ ห่างหายจากกันไป
และฉบับที่ท่านถือกันอยู่นี้ ทางคณะทำงานฯ ก็ได้ลงไปเยี่ยมเยียน พูดคุย และรู้จัก
พืน้ ทีท่ งั้ 5 พืน้ ที่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว โดยการนำเสนอเรือ่ ง “การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ”
หลายแห่งใช้การท่องเทีย่ วเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำคัญในการดูแลธรรมชาติ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้
กับผูม้ าเยือน ทำให้เกิดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมในชุมชน อีกทัง้ ยังทำให้เกิดรายได้เสริม เมือ่
ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ วยงามนัน้ ทำให้ชมุ ชนเกิดรายได้ เขาก็ตอ้ งหวงแหน และรักษาทรัพยากร
นั้นเอาไว้ และทั้ง 5 พื้นที่ในฉบับนี้ จะมีเสน่ห์ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน และยิ่งเรื่อง
ความงามของธรรมชาติไม่ต้องพูดถึง...ไปแล้ว รับรองไม่ผิดหวัง
สุดท้ายนี.้ ..ผมมีความหวังว่า หนังสือพิมพ์เล่มนีจ้ ะเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีท่ ำให้สถาบันฯ
กับ พ่อ แม่ พี่ น้องได้ตดิ ต่อสือ่ สารกัน มีเรือ่ งอะไรอยากบอกเล่า ปัญหาประการใด หรือ
เสนอแนะ ติชม ขอให้ท่านทั้งหลายเขียนจดหมายเข้ามา
ให้หนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวเป็นของพวกเราทุกคน

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
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ลูกโลกสีเขียว

เรื่องจากปก

เสียงเพลงที่เน้นจังหวะหนักดังอึกทึกออกมาจาก
มุมไหนสักแห่งในท่ามกลางแมกไม้ใหญ่ กลบเสียง
นักร้องของธรรมชาติทเี่ กาะอยูต่ ามกิง่ ไม้ แข่งเสียง
ลำธารใสที่กำลังเลาะไหลผ่านห้วยกับเสียงน้ำตก
ลงแผ่นหินเบื้องล่างสะท้อนมาจากที่ไกลๆ
ใครๆ ก็รักความงดงามของธรรมชาติ แต่นักท่องเที่ยวทั่วไปมักจะนำความเคยชิน
ความสะดวกสบายจากในเมืองติดเข้ามาในป่าด้วย นักท่องเที่ยวบางคนมาเพื่อเปลี่ยน
ที่ดื่มเหล้า เปลี่ยนมุมเล่นร้องเพลง โดยเอาธรรมชาติเป็นฉากหลัง แต่หลายปีมานี้
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเริม่ เปลีย่ นไปเมือ่ มีหลายชุมชนนำแนวคิด “การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ”
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ ในบ้านของตน เกิด
เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรป่า ทั้งป่าบกและป่าชาย
เลน หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับชุมชนที่ไม่มีป่าแต่มีเรื่องเกษตรอินทรีย์
สิบกว่าปีมานี้ มีชมุ ชนทีม่ ตี น้ ทุนทางธรรมชาติกระโจนเข้าสูแ่ นวคิดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
เป็นร้อยๆ แต่มีไม่กี่สิบชุมชนอยู่รอดและผลิดอกออกผล เพราะกิจกรรมดังกล่าวต้อง
อาศัยหลักการบริหารจัดการหลายเรื่อง แค่มีต้นทุนธรรมชาติงดงามก็ยังไม่พอ แต่
ต้องสามารถรับมือกับปริมาณนักท่องเทีย่ วทีม่ พี ฤติกรรมต่างๆ นานา ความพร้อมของพืช
อาหารท้องถิ่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและคนนำเที่ยว การจัดการขยะ ไปจนถึงการ
จัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมเพือ่ ไม่ให้เกิดความเหลือ่ มล้ำ และทีส่ ำคัญ ทุกกิจกรรมต้อง
เอื้อต่อการอนุรกั ษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นหัวใจสำคัญของการท่องเทีย่ ว นัยนีก้ ็คือ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่
ทำให้คนกับป่าอยูร่ ว่ มกันได้
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย มอบหมายให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วท.) ทำการศึกษาเพือ่ กำหนดนโยบายการท่องเทีย่ วเพือ่ รักษาระบบนิเวศ
และขอให้ราชบัณฑิตยสถานกำหนดความหมาย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้
การท่องเที่ยวนิเวศ หรือ Ecotourism คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบใน
แหล่งธรรมชาติทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ และแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบนิเวศ
สิง่ แวดล้อม และการท่องเทีย่ ว โดยมีกระบวนการการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ภายใต้
การจัดการอย่างมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. พืน้ ที่ ต้องเกีย่ วกับธรรมชาติทมี่ ี เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบนิเวศ สรุปก็คอื เป็นการท่องเทีย่ วทีม่ พี นื้ ฐาน
อยู่กับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การจัดการ ต้องเป็นเรือ่ งของความรับผิดชอบที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม มีการจัดการทีย่ งั่ ยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งการป้องกันและกำจัดมลพิษ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. กิจกรรมและกระบวนการ ต้องศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้
กับนักท่องเที่ยว
4. การมีสว่ นร่วม ต้องคำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของชุมชนตัง้ แต่ระดับรากหญ้า จนถึง
การปกครองส่วนท้องถิน่ และผูเ้ กีย่ วข้อง แผนปฏิบตั งิ านต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
และมีการกระจายรายได้เพือ่ ส่วนรวม มีการติดตามตรวจสอบ และนำผลตอบแทน
ส่วนหนึ่งกลับมาบำรุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ฉะนั้น หากเข้าใจแก่นแท้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีกระบวนการจัดการที่ดี
รู้ขอบเขตรู้ศักยภาพของตัวเองในการรับจำนวนของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็จะ
เป็นการช่วยใช้คนในชุมชนให้เกิดงาน เกิดรายได้ เมื่อคนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็
จะช่วยลดการเบียดเบียนธรรมชาติในการดำรงชีพ การท่องเที่ยวจึงเป็นวิธีหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

“ดินเนอร์” บนเรือมาด
  กลางสายน้ำใสในป่าชายเลน
  ณ บ้านสลักคอก

กลุม่ อนุรกั ษ์และชมรมนำเทีย่ วพืน้ บ้านสลักคอก
บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
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ครัง้ ที่ 12 ประจำปี 2553
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ราชันย์ ภู่ทนิน
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หลายคนที่มาเที่ยวเกาะช้าง
หลังจากนัง่ เรือเฟอร์รี่ ทีท่ า่ เรือ จ.ตราด
มาลงเกาะช้าง มักจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่ง
ตรงไปยังหาดต่างๆ
ที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับ เพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ย
สิ่ ง อำนวยความสะดวกครบครั น แต่ ถ้ า ลองเปลี่ ย นเป็ น
เลี้ยวซ้ายหลังออกจากเรือเฟอร์รี่ ขับรถไปประมาณเกือบ 20
กิโลเมตร มุง่ ตรงมายังบ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ คุณจะ
ได้พบกับการต้อนรับของธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึง่ กลิน่ ไอ
ของความสงบท่ามกลางวิถีชีวิตชาวประมง และความงาม
ของธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้ไม่แตกต่างไปจากอดีตที่ผ่าน
มา ทั้งหมดนี้เป็นการบริหารจัดการของชาวบ้านในพื้นที่
บ้ า นสลั ก คอกเป็ น หมู่ บ้ า นชาวประมงชายฝั่ ง ที่ ยั ง คง
รักษาวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วย
กันดูแลรักษาป่าชายเลน 670 ไร่ ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
เป็นป่าที่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชาวบ้านสลักคอก
ตระหนักว่าทรัพยากรในพื้นที่เป็นสมบัติส่วนรวมที่ต้องช่วย
กันดูแลรักษา ถ้าปล่อยให้สกปรก เสื่อมโทรม ก็หมายถึง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง เพราะส่วนหนึ่งของรายได้ที่
นอกเหนือจากประมงพืน้ บ้านและการทำเกษตรแล้ว ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ก็มีรายได้จากเงินปันผลของหุ้น และการรับพาย
เรือพานักท่องเที่ยวชมป่าชายเลน ดู วิ ถี ชี วิ ต ประมงและ
สัมผัสกับความเงียบ
ด้วยความเพียร และการบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้
ชุมชนบ้านสลักคอกได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภท
ชุมชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 โดยได้รับในนาม “กลุ่ม
อนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก”
หลังจากดำเนินงานเรื่องการท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์ฯ
ก็ได้มีโอกาสแบ่งปันให้สังคมมากขึ้น มีการปันผลกำไรเป็น
เงินช่วยเหลืองานศพ ค่าบำรุงสาธารณะประโยชน์ ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของหมู่บ้าน การตัดสินใจ
ร่วมกิจกรรมสาธารณะนั้นจะใช้เวทีประชาคมชาวบ้านที่

ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ มาคิ ด ร่ ว มกั น ในการประชุ ม
ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 	
เรื่องการท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์ฯ ทำกันแบบค่อยเป็น
ค่ อ ยไป ไม่ ใ ห้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็นตัวทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
พยายามรักษาวิถีชุมชนดั้งเดิมไว้ ให้มากที่สุด แม้กระทั่ง
การสื่ อ สารของชาวบ้ า นก็ ใ ห้ มี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยภาษามื อ
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
หากมี ก ารสอนให้ ช าวบ้ า นพู ด ภาษาอังกฤษกันปร๋อ ก็จะ
เป็นการขาดเสน่ห์แบบบ้านๆ
การนั่งเรือเที่ยวชมป่าชายเลนโดยใช้ “เรือมาด” เป็น
เสน่หท์ สี่ วยงามของบ้านสลักคอก นักท่องเทีย่ วบางคนขนาน
นามว่า “กอนโดล่าแห่งเกาะช้าง” เป็นการท่องเที่ยวแบบ
ครอบครัว และการนั่งเรือมาดจะมี 2 โปรแกรมให้เลือกคือ
หนึ่ง-นั่งเรือมาดท่องป่าชายเลน กลางลำเรือมีที่นั่ง
พร้อมโต๊ะอาหาร มีร่มกันแดด มีคนแจวเรือซึ่งเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมงที่อยู่
กั บ ป่ า ชายเลนอย่ า งกลมกลื น ได้ เ ห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ตั้ ง แต่ ใ น
ลำคลองออกมาถึงปากอ่าวสลักคอก หรือจะนั่งอย่างเดียว
แบบไม่มีอาหารก็ได้
สอง-นัง่ เรือมาดชมพระอาทิตย์ตก พร้อมกับรับประทาน
อาหารค่ ำ เน้ น อาหารทะเลสด พร้ อ มไวน์ ข าว 1 ขวด
โปรแกรมนี้บอกได้เลยว่าสุดแสนจะโรแมนติก เป็นการ
รับประทานอาหารใจกลางอ่าวขนาดประมาณสนามฟุตบอล
มีป่าโกงกางโอบรอบ แสงอาทิตย์คลุมทิวเขาที่สลับซ้อนกัน
อย่างสวยงาม ก่อนกลับก็จะชมวิถีประมงพื้นบ้านดั้งเดิม
เนื่องจากการเดินทางในเวลากลางคืน ชาวประมงพื้นบ้าน
สามารถพายเรือจับสัตว์น้ำโดยอาศัยแสงจากดวงจั น ทร์
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถชมบรรยากาศการเดินเรือ โดยไม่

ต้องอาศัยแสงไฟนำทาง แสงธรรมชาติจะช่วยให้
เห็ น ร่ อ งน้ ำ ในการเดิ น เรื อ พอกลั บ ถึ ง ฝั่ ง จะมี การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของเด็กๆ ให้ชมก่อนกล่าวอำลา
สำหรับนักท่องเที่ยวแนวผจญภัย ก็สามารถพายเรื อ
คายัคท่องป่าชายเลนด้วยตนเอง พายไปตามลำคลองมี
การอธิบายเส้นทางและให้แผนที่เส้นทาง
คุณพัชรินทร์ ผลกาจ ประธานกลุม่ ฯ เล่าให้ฟงั ว่า
“หากใครในชุมชนมี โอกาสได้ ไปศึกษาดูงานจากนอกพื้นที่
ก็จะนำประสบการณ์มาบอกเล่าให้คนในชุมชนฟัง ทั้งข้อดี
และข้อเสียของการท่องเที่ยว ทางกลุ่มของเราเน้นทำตาม
กำลังศักยภาพของชุมชนเรา และสิ่งที่ทุกคนจะตระหนักรู้
เหมือนกันก็คอื หากไม่มกี ารท่องเทีย่ ว ทุกคนก็อยูไ่ ด้ เพราะ
ทุกวันนีช้ าวบ้านไม่ได้เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ยังคงออกเรือหา
ปลา กรีดยางกันเหมือนเดิม นอกจากนี้ทางกลุ่มยังคอย
กระตุ้นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ให้มาเข้าร่วม เพราะ
ป่าโกงกางเป็นของส่วนรวม ทุกคนจะต้องได้ ใช้ประโยชน์
และดูแลร่วมกัน”
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยสร้ า งรายได้ แ ละยั ง ทำให้
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของต้นทุนธรรมชาติทมี่ อี ยู่ แม้วา่ วันหนึง่
เกาะช้างอาจอยู่ในสภาพ “ขาลง” ชาวบ้านสลักคอกก็บอกว่า
ไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะไม่ ได้ยึดถืออาชีพให้บริการ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็นหลัก เป็นเพียงอาชีพเสริม แต่การดูแล
ป่าชายเลนกว่า 600 ไร่ จะช่วยเอื้อต่ออาชีพหลักดั้งเดิม
คือการทำประมงพืน้ บ้าน
ข้อนี้ต่างหากคือความยั่งยืน
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ทะเลหมอกแห่งแดนใต้
และความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำดัน
ทรายดูด ที่บ้านถ้ำผึ้ง

บ้านถ้ำผึ้ง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครั้งที่ 6
ประจำปี 2547 และประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี
แห่งความยั่งยืน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บุญทัน บุญชูดำ
โทร. 089 290 9420

บ้านถ้ำผึ้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่
เป็นป่าดิบชื้น ชื่อหมู่บ้านมีที่มาจากถ้ำ
บนภูเขาที่มีผึ้งอาศัยอยู่จำนวนมาก
ความสมบู ร ณ์ ข องธรรมชาติ เ ป็ น เสน่ ห์ ข องที่ นี่
เช่นเดียวกับความสงบเงียบของชุมชน และสวนผลไม้
ด้วยความโดดเด่นเช่นนี้ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันพัฒนาบ้าน
ถ้ำผึ้งให้เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในอดีต บ้านถ้ำผึง้ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เคยมีต้นยวน
หรือต้นมะเดื่ออยู่มาก ผึ้งชอบอาศัยทำรัง ต้นไม้นี้จึงเป็น
ที่มาของชื่อ ต.ต้นยวน ครั้งนั้น ผืนป่า 1,700 ไร่รอบ
หมู่บ้านเคยเป็นฐานที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ฯ หลัง
จากความขัดแย้งเบาบางลง สัมปทานไม้ก็เข้ามาแทนที่
จนกระทั่งเห็นภาพบทเรียนจากซุงถล่มเมืองพิปูนเมื่อปี
2531 ทำให้ ช าวบ้ า นหาทางป้ อ งกั น โดยขอเจรจากั บ
บริษัทที่ได้รับสัมปทาน ซึ่งยอมยกเว้นพื้นที่ 222 ไร่ ที่เป็น
ป่าต้นน้ำให้ชมุ ชนดูแล นับเป็นก้าวแรกทีท่ ำให้ชาวบ้านหลาย
คนบริจาคพื้ น ที่ เ พิ่ ม เพื่ อ ทำป่ า จนกระทั่ ง กลายเป็ น ป่ า
ชุมชนที่ร่วมกันดูแลอย่างต่อเนื่อง
ผ่านไปเกือบ 2 ทศวรรษทีช่ าวบ้านถ้ำผึง้ ขับเคลือ่ นเรือ่ ง
การอนุรกั ษ์ โดยเน้นสร้างความมัน่ คงด้านอาหารพืน้ ถิน่ จาก
นั้นต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยก่อตั้ง “กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง”
“การท่องเที่ยวเกิดขึ้น เนื่องจากมีผู้คนมาดูงานเรื่อง
การจัดการ และความอุดมสมบูรณ์ของป่า พอมีคนมาดูงาน
มาก จึงคิดกลับไปว่า เราจะทำอย่างไรให้เกิดรายได้เข้าชุมชน
ได้คำแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยว

๐๔
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เชิงนิเวศ การวางระบบบ้านพักโฮมสเตย์ การนำเที่ยว
การจัดอาหารรับรองนักท่องเทีย่ ว การทำผลิตภัณฑ์ จากนัน้ ก็
เชิญชาวบ้านทีส่ นใจ มารวมกลุม่ ” ผู้ใหญ่บญ
ุ ทัน บุญชูดำ
ประธานป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งเล่าความเป็นมา
การทำเรื่ อ งท่ อ งเที่ ย วทำให้ ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ ย ครอบครั ว ละ 3,000 บาทต่ อ ปี โดยนำเรื่ อ งการ
อนุรักษ์ และการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพ แบ่ง
การจัดการเป็น 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ บ้านพักหรือโฮมสเตย์ กลุ่ม
แม่บ้านและอาหาร กลุ่มขับรถ กลุ่มดูแลรักษา และกลุ่ม
นำเที่ยว โดยมีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบส่งงานต่อให้กันเป็น
ทอดๆ แนวคิดแบบ “บริการลูกโซ่” เป็นกลยุทธ์จูงใจให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำงาน เพราะแต่ละคนมีความ
พร้อมคนละแบบ เป็นการสร้างรายได้ ให้หมุนเวียนใน
ชุมชน แทนที่จะไปกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดียว
ชาวบ้านถ้ำผึง้ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าพักแบบโฮมสเตย์
ด้วยกิจกรรมน่าสนใจ ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่น
พร้อมท่องชมความงามของธรรมชาติ เริ่มด้วยมื้อกลางวัน
แบบพืน้ บ้าน อร่อยกับเมนูใบเหลียงผัดไข่ ผักกูดราดกะทิ
น้ำพริกระกำกับดอกปุด แกงส้ม แล้วพาเดินป่าต้นน้ำตาม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กิ โลเมตร
ผ่านป่าไม้อันชุ่มชื่นจนไปถึงต้นน้ำที่ ไหลออกมาจากร่อง
หินใต้ภูเขา และอาจเดินไปถึงน้ำตกธารพฤกษาหรือน้ำตก
บางคุย เป็นน้ำตกขนาดเล็กซึ่งมีธารน้ำไหลผ่านโขดหิน
ช่วงเช้าก็ขึ้นไปจุดชมวิว จะเห็นทะเลหมอกคลุมไปทั่วพื้นที่
ระหว่างทางเดินขึ้นจะพบพันธุ์ ไม้หายาก เช่น กล้วยไม้
พันธุร์ องเท้านารี และปาล์มราหู หลังอาหารเทีย่ ง ค่อยไปดู
“บ่อน้ำดัน” ที่น้ำถูกแรงอัดใต้ดินดันตัวปุดๆ ด้านบน
ภาษาราชการเรียกว่า น้ำพุเย็น ใกล้ๆ กันมีบอ่ “ทรายดูด”
ลองเอามือแย่ลงไปจะรู้สึกเหมือนถูกดูดจริงๆ

ในเรื่องของการท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บุญทันย้ำกับสมาชิก
ในชุมชนอยู่เสมอว่า คนที่มาเที่ย วที่นี่จะต้อ งให้เขากิน
อาหาร พืช ผัก จากป่าของบ้านถ้ำผึ้ง กินแล้วพาไปเดินดู
สิ่ ง ที่ กิ น ทำให้ เ ขาเกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ กิ น ปลอดภั ย
เพราะเป็ น ผั ก ปลอดสารพิ ษ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ซึ ม ซั บ
ธรรมชาติ เกิดความพอใจในการอยู่การกินแบบเรียบง่าย
และเหตุผลทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาบ้านถ้ำผึง้ เพราะว่า “เราดูแลป่า
สิง่ ที่กิน น้ำที่อาบ เกิดจากป่า หากทำลายป่า ไม่ดูแลป่า
แล้วใครจะเข้ามาเที่ยว”
รายได้ ที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วหลั ง จากหั ก เงิ น เข้ า
กลุ่มฯ ก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก และเงินที่เข้า
ชมรมจะเป็ น ในเรื่ อ งการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น และเป็ น
สวัสดิการของสมาชิก เช่น ค่าทำศพ เป็นเจ้าภาพงานศพ
และซื้อข้าวสารให้
ถึงเม็ดเงินจะไม่มากนัก แต่มนั สะท้อนถึงน้ำใจของชาวบ้าน
ถ้ำผึ้งที่ไหลรินให้อิ่มกัน

“เดินป่าเขาหลวง”
บ้านวังลุง   

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ประเภทชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2547
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อำนาจ อินทรชิต
โทร. 075 539 4474, 081 084 9089

บ้านวังลุงตั้งอยู่เชิงเขาหลวงในจุดที่
สายน้ำสองสายมาบรรจบกัน ทำให้
น้ำตกวังลุงมีชื่อเรียกแสนโรแมนติก
อีกชื่อว่า “น้ำตกสองรัก”

หากผ่านเลยน้ำตกขึ้นไปบนเทือกเขาสูง
มี เ ส้ น ทางที่ ผู้ รั ก ธรรมชาติ ส ามารถเดิ น
ขึ้ น พิ ชิ ตสุดยอดขุ น เขาแดนใต้ ภ ายใต้ ก าร
นำของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง
อุทกภัยทีน่ ำท่อนซุงมหาศาลถล่มเมืองพิปนู
จ.นครศรี ธ รรมราช เมื่ อ ปี 2531 ทำให้ ช าวบ้ า น
ก่อตั้ง “ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง” เพื่อสอดส่อง
เรื่ อ งไม้เถื่อน ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในยุคแย่งชิง
มวลชนเพราะความขั ด แย้ ง ทางลั ท ธิ ก ารเมื อ ง โดยใช้
การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการสำรวจป่า พร้อมกับสร้าง
รายได้ ใ ห้ อ าสาสมั ค รรวมทั้ ง ช่ ว ยเพาะพั น ธุ์ ก ล้ า ไม้ ถิ่ น
เพื่อปลูกเสริมในป่ า
เมือ่ ชุมชนเข้มแข็ง ได้มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดกับ
ภาครัฐ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ จึงขยายงานอนุรักษ์
พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น ทำประปาภูเขา จัดค่าย
เยาวชน โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิน่

นำไปสู่ ก ารจั ด การปั ญ หาที่ เ ปราะบางที่ สุ ด ของชุ ม ชน
ที่ มี พื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ คื อ การกำหนดสิ ท ธิ
ถือครองที่ทำกิน
ชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้านวังลุง และอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง สำรวจพื้นที่ทำกินเพื่อยุติปัญหาการรุกป่าต้นน้ำ
16,000 ไร่ และการถื อ ครองสิ ท ธิ์ โ ดยพิ จ ารณาจาก
“ผลอาสิน” หรือผลผลิต วิธีนี้ทำให้ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพ
โดยไม่ต้องระแวงว่าจะถูกจับ และเป็นการกำหนดชุมชน
ด้วยว่า จะต้องไม่มีการบุกรุก “ป่าใส” หรือว่าป่าอนุรักษ์
ในเทือกเขาหลวงอีก
ชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติฯ ได้จดั ทัวร์เดินป่าจากบ้านวังลุง
ขึ้นสู่เทือกเขาหลวงด้านยอดเขาฝามี ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน
รับนักท่องเทีย่ วเป็นคณะอย่างน้อย 6 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
เส้นทางเดินเป็นวงกลมไม่ตอ้ งวกกลับมาทางเดิม รวมระยะ
ทางประมาณ 20 กิโลเมตร แต่ละวันผ่านจุดน่าสนใจดังนี้
วันแรก เริ่มเดินทางจากห้วยน้ำผุด บริเวณบ้านวังลุง
ผ่านผาหัวแดง เป็นแหล่งอาศัยของเลียงผา และเป็น
จุดชมทิวทัศน์ ในวันที่อากาศดีๆ สามารถมองเห็นไปไกล
ถึ ง อ่ า งเก็ บ น้ ำ กะทู น อ.พิ ปู น บริ เ วณนั้ น เต็ ม ไปด้ ว ย
กล้วยไม้ป่าดงเต่าร้าง กุหลาบพันปี และเดินต่อไปยัง
ผาเหยียบเมฆจุดค้างแรมในคืนแรก เป็นมุมดูพระอาทิตย์
ขึ้นที่สวยงามอีกมุม

วันที่สอง เดินขึ้นยอดเขาฝามีที่ระดับ
ความสู ง ประมาณ 1,600 เมตร สามารถ
มองเห็ น ยอดเขาหลวงสู ง เด่ น ท่ า มกลาง
ผืนป่าดงดิบแน่นทึบ จากนั้นเดินหน้ามุง่ ตรง
ไปห้วยน้ำเย็นเพือ่ พักแรมทีน่ นั่ แต่ระหว่างเดิน
จะผ่านหินสองเกลอ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวย
เห็นยอดเรือนป่าได้รอบทิศทาง และระหว่าง
เดินผ่านป่าโบราณ ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่
ในป่านิยายเรือ่ งใดสักเรือ่ งหนึง่
วั น ที่ ส าม เดิ น ทางกลั บ แวะพั ก เที่ ย งที่
น้ำตกหนานไผ่ ก่อนเดินทางลงมาสู่บ้านวังลุง
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง สำหรั บ ผู้ รั ก ธรรมชาติ ที่ มี เ วลาไม่
มากนักคือ เล่นน้ำตกวังลุง หรือ น้ำตกสองรัก ทีเ่ กิดจาก
ธารน้ำสองสายไหลจากยอดเขามาบรรจบกัน จากนัน้ ตกลง
มาตามโขดหินใหญ่นอ้ ยสู่แอ่งด้านล่างที่เหมาะแก่การเล่น
น้ำท่ามกลางผืนป่าร่มรื่น
บ้านวังลุงยังมีของดีอกี อย่างหนึง่ คือ น้ำผึง้ จากป่าแท้ๆ
ซึ่ ง เป็ น รายได้ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง ของคนที่ นั่ น ทางชมรมกลุ่ ม
อนุรักษ์ฯ จึงต้องมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ
เช่น ใครจะเข้าไปตีผึ้งจะต้องมาลงทะเบียนก่อน และห้าม
บุคคลภายนอกเข้าไปหา น้ำผึ้งที่ได้มานั้นห้ามนำไปผสม
อย่างอื่นเด็ดขาด นอกจากนี้ทางกลุ่มยังให้สมาชิกที่เดือด
ร้อนเรื่องเงินสามารถนำน้ำผึ้งที่ตีมา แต่ยงั ขายไม่ได้ ให้
เอาไปจำนำกับทางกลุม่ ในราคาขวดละ 250 บาท
แม้ระยะหลัง ที่ผ่านมาทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติฯ
ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราวก็ ต าม
แต่กม็ ผี คู้ นทีส่ นใจเข้ามาอยูเ่ ป็นระยะ เช่น มาศึกษาดูงาน
ผู้ที่ ส นใจในธรรมชาติ จ ริ ง ๆ ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะว่ า ทางกลุ่ ม
คอยระวั ง เรื่ อ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ม ากเกิ น กว่ า จะจั ด การได้
ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปตามกำลั ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ธรรมชาติที่พวกเขาได้ดูรักษามายาวนาน

ลูกโลกสีเขียว ๐๕

  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
“ชิมผักสดจิบกาแฟกลางพงไพร”
  บ้านห้วยปลาหลด

บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2548
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : จักรพงษ์ มงคลคีรี
โทร. 089 857 6850

บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด
จ.ตาก เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา
เผ่ามูเซอดำ หรือลาหู่เฌเล
ที่ตั้งบ้านเรือนคู่กับป่าเขามายาวนานและยึดถือวิถีชีวิต
เกษตรแบบพึ่ ง ธรรมชาติ แปลงพื ช ผั ก ของชาวบ้ า นตั้ ง
กลมกลืนอยู่กับป่าชุมชนผืนสมบูรณ์ทสี่ ดุ คอยเชือ้ เชิญให้ผู้
ผ่านทางได้แวะชิมผักสดกลางไพร
เมื่อ 40 กว่าปีก่อน ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านห้วย
ปลาหลดเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น ป่าถูกถางเพื่อเปลี่ยนเป็นไร่
ฝิ่น เหลือเพียงป่าต้นน้ำ ป่าช้า ป่าศาลเจ้า ที่ชาวบ้านยึดถือ
ตามบรรพบุรุษโดยไม่เข้าไปแตะต้อง
ต่อมาในปี 2524 ชุมชนเกิดระส่ำระสายเพราะทุกตารางนิว้
ในหมู่บ้านกำลังถูกกลืนเป็นพื้นที่อุทยาน มีความพยายาม
จะย้ายชาวบ้านออกนอกพื้นที่ แต่เวลานั้นมีพระธุดงค์รูป
หนึ่งแสวงบุญผ่านมา ขอเข้ามาจำพรรษา และได้แนะนำ
ชาวบ้านให้ “รักษาป่าแข่งกับเจ้าหน้าที่” จึงทำให้เกิดการ

๐๖

ลูกโลกสีเขียว

รวมตัวของชาวบ้าน และพระธุดงค์ก็กลายเป็นที่พึ่งทาง
ใจให้ชาวบ้านยามที่ต้องพลิกชีวิตใหม่
หลังจากนั้น ชาวบ้านช่วยกันหาสาเหตุที่ทำให้ป่า
เสื่อมโทรม และพบคำตอบว่า คือไร่ฝิ่น ถ้าแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุได้ ก็หมายถึงพลังต่อรองกับภาครัฐเรื่องการย้าย
ถิ่นที่อยู่
ในที่สุดก็ถึงวันที่ฝิ่นหายไป กลายเป็นป่าชุมชนเนื้อที่
4,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้ทำแผนการจัดการป่า มีการแบ่ง
พื้ น ที่ โ ดยกำหนดเขตที่ อ าศั ย เขตป่ า อนุ รั ก ษ์ เขต
สาธารณะ และพื้นที่ทำกิน ทั้งพื้นที่วนเกษตร พื้นที่ทำไร่
และสวนผัก ขณะเดียวกันยังจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มเติม
ควบคู่ ไ ปกั บ ทำแนวกั นไฟ ทำฝายชะลอน้ ำ และลาด
ตระเวนการป้องกันการทำลายป่า จนวันนี้ป่าชุมชนบ้าน
ห้ ว ยปลาหลดได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ป่ า ชุ ม ชนที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ดใน
จังหวัดตาก และเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่า ชาวบ้านอยู่
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
บ้ า นห้ ว ยปลาหลดอยู่ ใ นหุ บ เขามี ป่ า อุ ด มสมบู ร ณ์
โอบล้อมทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี มีมะระหวาน
ยอดฟักแม้ว หรือชาโยเต้ เป็นไฮไลท์ของที่นี่ ซึ่งเป็นที่
นิยมของผู้ชื่นชอบบริโภคผักไม่ว่าผลหรือยอดอ่อน ล้วน
นำมาปรุงอาหารแสนอร่อยได้หลายเมนู ที่นี่เป็นแหล่ง
ปลู ก มะระหวานที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของเมื อ งตาก เนื่ อ งจาก
อากาศเย็น ความชื้นพอเหมาะ และน้ำท่าอุดมสมบูรณ์
มะระหวานที่นี่จึงแตกช่องามและผลดก สร้างรายได้หลัก
สามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีแปลง
พืชผักพื้นเมือง และผักอินทรีย์หลายอย่างให้ชมให้กิน
ด้วย หากเทีย่ ววันเดียวไม่จใุ จต้องการนอนค้าง ทางชุมชน
ก็มีโฮมสเตย์ไว้บริการ พืชผักพวกนั้นนั่นแหละ ก็จะเป็น
อาหารทุกมือ้ จิม้ กับน้ำพริกแม้ว...อร่อยอย่าบอกใครเชียว!

หากได้นอนค้าง แนะนำให้ออกมา
สูดอากาศสดชื่นยามเช้า แล้วเดินเล่นรอบหมู่บ้าน
เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนที่นั่น น่ารัก
ไปอีกแบบหนึง่ จากนัน้ เดินไปสะพานหินธรรมชาติ จะผ่าน
ทัง้ ไร่มะระหวานและป่าชุมชนบนเขา ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ที่ ไปถึงสะพานหินธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่นหิน
ขนาดใหญ่คล้ายๆ กับสะพานเชื่อมระหว่างหน้าผา สูง
25 เมตร ยาว 50 เมตร มีลำห้วยไหลผ่านใต้สะพาน
และมีถ้ำซึ่งมีหินงอกหินย้อยงดงาม
“กาแฟดอยมูเซอ” ที่นั่นยังมีชื่อเสียงลือนามอีกต่าง
หาก เปิดร้านอยู่ที่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ (ตลาดใหม่)
ชื่อร้าน “Muser Coffee” มีทั้งสายพันธุ์อาราบิก้าและ
โรบัสต้า ซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านาน กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยปลาหลดแทนการปลูกฝิ่น
โดยลักษณะของพืชชนิดนี้ ซึ่งเป็นพืชใต้ร่มเงา การเพิ่ม
พื้นที่ปลูกกาแฟจึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำไปในคราว
เดี ย วกั น และการปลู ก กาแฟมู เ ซอ เน้ น การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยนำกาแฟไปปลูกใต้ต้นไม้ ใหญ่
เป็นการผสมผสานให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน ไม่ใช้สารเคมี
ให้ธรรมชาติดูแลกันเอง โดยอาศัยป่าและต้นไม้ใหญ่เป็น
ตัวควบคุมความสมดุลของป่าและกาแฟ
สิ่งที่ ได้มาจึงมิ ใช่แค่กาแฟเพียงอย่างเดียว แต่จะได้
ความสมดุลของธรรมชาติสู่ชุมชนอีกด้วย

“เที่ยวป่าริมลำเซบาย”
  บ้านวังอ้อ

นับแต่อดีตป่าดงใหญ่เคยสมบูรณ์ดว้ ย
พืชพรรณและสัตว์ปา่ แต่มาเสือ่ มสลาย
ไปเพราะภัยจากเตาเผาถ่าน กระทัง่ ถึง
วันทีช่ าวบ้านได้ตระหนักถึงผลลัพธ์
จากการสูญเสียธรรมชาติใกล้บา้ น
เตาเผาถ่านจึงกลายเป็นเพียงเรื่องบอกเล่าย้ำเตือน
ในขณะที่ป่าดงใหญ่กำลังฟื้นคืนความสมบูรณ์และเต็มไป
ด้วยสิ่งน่าสนใจให้เที่ยวชม
หากย้อนอดีตไปเมื่อ 50 กว่าปีก่อน บ้านวังอ้อเคย
มีชื่อเสียงเลื่องลือว่าเป็นแหล่งเผาถ่านแหล่งใหญ่ที่มีเตา
เผาถ่านมากกว่า 200 เตา สมัยนั้นชาวบ้านล้วนยึดอาชีพ
เผาถ่ า น โดยตั ดไม้ จ ากป่ า ดงใหญ่ ใ กล้ ห มู่ บ้ า นมาเผา
ภายในหลุมที่ขุดขึ้นทั่วป่า พอถึงปี 2502 มีกลุ่มนายทุน
เข้ามาบุกรุกตัดไม้ซ้ำเติมหนักเข้าไปอีก
เมื่อถูกคุกคามทั้งภายในและภายนอกเช่นนี้ ความ
สมบูรณ์ก็ค่อยๆ เลือนหายจากป่าดงใหญ่ ลำน้ำเหือดแห้ง
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
ชุมชนบ้านวังอ้อ ชาวบ้านจึงพยายามรักษาป่าร่วมกัน โดย
ทำลายเตาเผาถ่านในป่าและหยุดยั้งการตัดไม้ นับแต่นั้น
มาป่าดงใหญ่ก็ค่อยๆ ฟื้นตัว พร้อมกับชุมชนให้ความ
สำคัญในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้น มีการจัดอบรมราษฎร
อาสาพิ ทั ก ษ์ ป่ า (รสทป.) จนสามารถฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า

เสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์ได้อีกครั้ง ทำให้ชุมชน
บ้านวังอ้อได้รับพระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า รักษาชีวิต” ปี
2541 ในฐานะชุมชนที่รักษาป่าได้ดีจนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนอื่นๆ
ทั้งนี้ชุมชนบ้านวังอ้อเน้นการดำเนินการบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมรับประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากชีวิตจริง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้เยาวชน
รุ่นหลังช่วยพิทักษ์ป่าดงใหญ่ให้อยู่คู่บ้านวังอ้อตลอดไป
ภายในป่าผืนเล็กๆ ริมลำเซบาย ซึ่งธรรมชาติเริ่มฟื้น
คืนสภาพหลังจากถูกทำลายมานาน แม้จะเหลือต้นไม้
ใหญ่ไม่มาก แต่ก็ร่มครึ้มด้วยไม้นานาพันธุ์ และสมบูรณ์
เพียงพอที่จะเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพรให้ชาวบ้าน
เข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อยังชีพ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะมี
เห็ดหลายชนิดขึ้นตามพื้นป่าให้ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บ
ชุ ม ชนบ้ า นวั ง อ้ อ ทำเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ใ ห้ เ ดิ น
สะดวกหลายเส้นทางทั่วผืนป่า โดยมีเส้นทางสายหลัก
ผ่านฐานต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องป่าไม้ และการอนุรักษ์
ป่าดงใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน
เริม่ จากฐานแผนที่ ให้รายละเอียดอาณาเขตและสภาพ
พืน้ ทีป่ า่ ดงใหญ่ทชี่ าวบ้านดูแล
ฐานอนุรักษ์ไก่ป่า สัตว์ป่าเพียงชนิดเดียวที่ยังเหลืออยู่
ชุกชุมในป่าผืนนี้
ฐานสมุนไพร ให้ความรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพรนานาชนิดทีพ่ บ

ฐานทำลาย อยู่ ในบริเวณที่มีการตัดต้นไม้มาเผาถ่าน
เมื่อครั้งอดีต มีร่องรอยของซากหลุมเผาถ่านเป็นอนุสรณ์
ฐานอนุรักษ์ป่าชุมชนและประโยชน์จากป่า เน้นให้เห็น
การต่อสู้ของชาวบ้านในการอนุรักษ์ธรรมชาติและคุณค่า
ของป่าไม้
เส้นทางจะไปสิ้นสุดที่ ฐานลำเซบาย ลำน้ำสาขาของ
แม่ น้ ำ มู ล ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชาวเขื่ อ งใน และอุ บ ลราชธานี
สามารถนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์ลำเซบายอันร่มรื่น และ
เขียวขจีด้วยแมกไม้ตลอดสองฝั่ง ซึ่งชุมชนบ้านวังอ้อมี
แผนจะจัดกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติลำเซบายอีกด้วย
หลังจากที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดให้เดิน
ศึ ก ษาในป่ า ดงใหญ่ ทางชุ ม ชนก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ห ลาย
อย่าง ทั้งในเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน
และคนที่ เ ข้ า มาเยี่ ย ม เด็ ก รุ่ น ใหม่ ใ นหมู่ บ้ า นได้ เ ห็ น
วัฒนธรรมประเพณีโบราณที่ใช้ต้อนรับ ส่วนเรื่องการเก็บ
ค่านำเที่ยว บ้านวังอ้อก็เก็บไม่แพง เก็บเพียงแค่ขอให้พวก
เขาได้ดำเนินกิจกรรมต่อไป เพื่อที่จะสนองวัตถุประสงค์
ที่ พ วกเขาอยากมี ส่ ว นช่ ว ยขยายผลด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนที่มารักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ลูกโลกสีเขียว ๐๗

แวดวง

2 วัน 1 คืน กับเวทีรวมใจ
รวมพลัง สรรค์สร้าง
ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2
23 พฤศจิกายน 2553 มีพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 12 ที่กรุงเทพฯ หนึ่งเดือนผ่านไป…
23 ธันวาคม สมาชิกเครือข่ายลูกโลกสีเขียวภาคกลาง-ตะวันออก ก็ได้กลับมารวมตัว
กันอีกครั้ง ณ สวนรุกขชาติเพริมทะเลสวนสน จ.ระยอง ในเวที “รวมใจ รวมพลัง สรรค์
สร้างลูกโลกสีเขียว” ครัง้ ที่ 2 งานนีจ้ ดั กัน 2 วัน 1 คืน กิน นอนกันทีน่ นั่ เปิดโอกาสให้พดู คุย
เติมเต็มความรู้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง รูเ้ ท่าทันภาวะวิกฤตในภูมภิ าค รวมถึงเปิดพืน้ ที่ให้
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เก็บเกี่ยววิธีคิด วิธีจัดการ การเคลื่อนงานของเพื่อนๆ หัวใจสี
เขียวในพื้นที่อื่นๆ ด้วย
เมื่อพี่น้องลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกกันเรียบร้อย รายการเริ่มต้นอย่างเป็น
ทางการ เมือ่ คุณสุรพล ดวงแข ประธานเครือข่ายสิง่ แวดล้อมไทย และกรรมการคัดเลือก
รางวัลลูกโลกสีเขียว กล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลังใจสมาชิกเครือข่าย ก่อนจะส่งต่อเวทีให้
ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึน้
เลคเชอร์ให้นักเรียน เอ๊ย!!! ขึ้นเติมเต็มความรู้ให้พี่น้องชาวเครือข่าย “รู้เท่า ก้าวทัน”
การเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็นหลักที่กำลังเดินทางมาเคาะประตูบ้านพี่น้องอยู่ในขณะนี้

เริ่มที่ประเด็นแรกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกหรือ “โลกร้อน” ซึ่งปรากฏการณ์นจี้ ะส่งผลให้
บางพืน้ ทีม่ ปี ริมาณฝนน้อยลงและมีแนวโน้มว่าหน้าฝนจะมาช้าลง
ส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้ำขนาดใหญ่ เกษตรกรควรต้องมีความรู้ หาข้อมูล เปิดรับ
ข่าวสารเรือ่ งความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อกันที่ประเด็นที่สองเรื่องการเปิดเสรีอาเซียน อาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของ
เกษตรกรไทย เพราะจะเกิดการทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ต้นทุนถูกกว่า ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกษตรกรยังไม่สามารถลดต้นทุนการผลิต สินค้าของ
เราก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนทางการผลิต
สินค้าเกษตรสูง คือการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งทางออกคือการทำ
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร หรือเกษตรผสมผสาน
เรื่องสุดท้าย แผนพัฒนาของภาครัฐ ยังคงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจใช้อุตสาหกรรม
เป็นตัวนำ อย่างที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีโครงการจะนำอุตสาหกรรมเหล็กมาลง ทั้งที่แต่เดิม
จันทบุรี ไม่ ได้มุ่งเน้นทำอุตสาหกรรมหนัก และไม่ ได้มีแร่เหล็ก เพียงแต่มีพื้นที่ที่จะเป็น
ท่าเรือได้ เขาเลยจะเอาแร่มาจากต่างประเทศมาลง ถือเป็นแผนพัฒนาที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของคนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน ความคิดของภาครัฐที่ต้องการ
สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเล็งสถานที่ก่อสร้างไว้ที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ก็เป็น
การพัฒนาที่คนในพื้นที่ไม่เต็มใจจะรับเท่าใดนัก สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีแนวคิดจะ
สร้างในประเทศไทยนั้น จะสร้างทั้งหมด 5 โรง ขนาดโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ เพราะ

๐๘
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ประมาณการว่าในอีก 20 ปีขา้ งหน้า เราจะใช้ไฟฟ้า ถึง 50,000 เมกะวัตต์ ถ้าเราลดความ
ต้องการใช้ลง 15 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไม่มี
ความจำเป็นจะต้องสร้าง
ก้าวสำคัญ ก้าวไปด้วยกัน กับสถาบันลูกโลกสีเขียว
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว พูดถึงบทบาทสำคัญ
ของสถาบัน โดยย้ำว่าเจตนารมณ์เดิมของโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” กับสถาบัน
ลูกโลกสีเขียวนั้นไม่ต่างกันคือยังคงมุ่งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกย่อง
ให้รางวัลคนที่ทำดีด้วยความมุ่งมั่น แต่ที่ต้องเปลี่ยนจาก “โครงการ” เป็น “สถาบัน”
เพราะคำว่า โครงการมันมีจดุ สิน้ สุด แต่สถาบันนัน้ บ่งบอกเจตนารมณ์ของเราว่าไม่สนิ้ สุด
เราจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆ และใช่ว่าจะเปลี่ยนแค่ชื่อเฉยๆ การเป็นสถาบันมีนัยที่
สำคัญอีกอย่างคือ การสร้างองค์ความรู้แล้วนำไปดูแล ต่อยอดให้ชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป
ได้เวลาแก้ปัญหาแล้วสิ
หลังจากนั้น คุณสุรพลก็กลับมาสรุป ทบทวน สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปทั้ง 2 วัน เพราะ
เรามองเห็นปัญหา และเราอยากหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ปัญหานั้นเริ่มต้นมาจาก
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ เมื่อมีการเปิดรับแบบอย่างวิถีชีวิตแบบชาวตะวันตก
หลังการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ อีกประเด็นคือ เรื่องการศึกษา ที่หลักสูตรการเรียน
การสอนในห้องเรียน ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เด็กๆ ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและทำการบ้าน จนอาจไม่มเี วลา “ใช้ชวี ติ ” เรียนรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ นอกห้องเรียน 	
การรวมตัวกันในรูปแบบเครือข่ายอย่างที่พี่น้องทำกันอยู่นี้ ก็เป็นรากฐานสำคัญในการ
เริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประสานความร่วมมือ ค่อยๆ รวมพลังแก้ปัญหาใน
วิกฤต และต่อยอดขึ้นเป็นแบบอย่างความรู้ให้แก่ชุมชน
หัวใจสีเขียว ปณิธานเดียวกัน
ก่อนพี่น้องจะแยกย้ายกันกลับบ้าน ยังมีกิจกรรมส่งท้ายสุดแสนประทับใจ ที่พี่น้องได้
แอบดูคำมั่นสัญญาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ชาวลูกโลกฯ คนอื่นๆ เขียนใส่หัวใจ
สีเขียวไว้ ก่อนจะนำหัวใจน้อยนั้นไปปักที่ต้นกล้วย เราไม่อาจรู้ ได้ครบทุกคนว่าหัวใจ
สีเขียวดวงน้อยนั้น มีคำมั่นสัญญาอะไรกับต้นไม้ กับสายลม กับธรรมชาติ
เราไม่รู้...แต่เราเชื่อว่า ธรรมชาติรู้ ต้นไม้ สายลม นั้นรับรู้ ถึงความปรารถนาดีของ
เราเป็นอย่างดี

(โดย Suan-sky)

ระดมความคิด ณ เขาบ่อยา
ทำงานกับรางวัลลูกโลกสีเขียวแบบไม่เป็นทางการตั้งนาน
แล้วบทเรียนที่ได้คือ ได้เห็น ได้เที่ยว ได้รู้ ได้พบปะผู้คน
ได้แลกเปลี่ยน ได้ใช้สมองคิด
แล้วนำมาลองทำตามรูปแบบของตัวเอง บนพื้นฐานทุนที่มี แล้วเกิดผลอย่างเป็น
รูปเป็นร่างอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
ไม่รู้ตัวเลยว่าผ่านมา 12 ปีแล้ว เพิ่งมีการประชุมร่วมคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการภาค เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 ณ คลังน้ำมันศรีราชา ชลบุรี คิดว่า
น่าจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงสักสามประการ ประการแรก ต้อนรับ
องค์กรใหม่จากรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นสถาบันลูกโลกสีเขียว ประการที่สองต้อนรับ
ผู้ อ ำนวยการสถาบั น คนแรก ดร.ส่ ง เกี ย รติ ทานสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ค วามชำนาญด้ า น
วิทยาศาสตร์กำลังไต่บันไดสู่ผู้ชำนาญการด้านสังคม และประการสุดท้ายเป็นการต้อนรับ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คุณแดง เตือนใจ ดีเทศน์
จากการพูดคุย ทักทาย อย่างไม่เป็นทางการ ประกอบกับการสังเกต พบว่าการ
ประชุมร่วมครั้งนี้คณะกรรมการลูกโลกสีเขียวทุกระดับ ทุกภาค ได้ ใกล้ชิด รู้จักมักคุ้น
แววตาสดใส ได้บรรยากาศ ได้งาน ได้ใจ ถ้าจะดีกว่านี้มากๆ ถ้าผู้ชำนาญการเวทีอย่าง
คุณอ๊อด สุ ธิ ด า แสงเพชร จากเพชรบุ รี ใ ห้ พ วกเราได้ ข านชื่ อ ทุ ก คน ซ้ ำ แล้ ว ซ้ ำ เล่ า
ตั้งแต่ชั่วโมงแรก ยกเว้น พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว ปราชญ์จากสกลนคร ท่านจำได้หมด
เหมือนกัน แต่รู้จักชื่อคนเดียวคือ ผมเล็ก กุดวงศ์แก้ว จากสกลนคร
งานนี้เห็นการเตรียมตัวที่ดี มีการวางแผน เตรียมทีมกระบวนการ เตรียมผู้ชำนาญ
การด้านเวที เก็บสาระความรู้จากเวที อย่างคุณอเนก นาคะบุตร คุณเสรี จุ้ยพริก
คุณมงคล พนมมิตร และน้องๆ กองเลขา

หนึ่งวันผ่านไป ช่วงเช้าได้สาระการทำความเข้าใจการเป็นสถาบัน เปลี่ยนแปลงมา
เอาใจใส่สังคม เน้นความยั่งยืนโดย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการคนแรก ช่วง
บ่ายระดมความเห็น ความคิดจากคณะกรรมการภูมิภาค (คละทุกภาค) เกี่ยวกับแนวคิด
การทำงาน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และกระบวนการจัดทำข้อมูลประกอบการ
พิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว มีโอกาสถามผู้อำนวยการฯ ว่าเครียดไหม ได้สาระที่ตรง
ตามเป้าหมายหรือไม่ ท่านตอบและยิ้มว่า “ได้ครับ”
คำพูดสุดท้ายท่านผู้อำนวยการสถาบันจบแบบท้าท้ายว่า “ความเป็นสถาบันจะ
เป็นความจริงจัง ยั่งยืน ขอให้ดูที่ผลลัพธ์ ที่ปรากฏออกมาด้วยความมุ่งมั่น ดูดี มี
อุดมการณ์”

ความร่วมมือ
“สืบสานโครงการจอมป่า”
น่าจะเป็นที่ยินดี และน่าชื่นใจสำหรับชาวอนุรักษ์ทั้งหลาย
ที่ เ ห็ น องค์ ก รภาคธุ ร กิ จ กั บ องค์ ก รที่ ดู แ ลเรื่ อ งอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จับมือสานการทำงานร่วมกัน
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในภารกิจโครงการอนุรักษ์ผืนป่า
ตะวันตก หรือโครงการจอมป่า (JOMPA) ต่อเนื่องถึง 5 ปี โดยสนับสนุนงบประมาณ 25.8
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวดำเนินต่อไป โดยปัจจุบันโครงการจอมป่าได้
ดำเนินการมาถึงระยะที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ชุมชน 129 ชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สร้างความชัดเจนในเรื่องพื้นที่ทำกินของชุมชนในเขต
อนุรักษ์ ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นตามลำดับ สำหรับพื้นที่บริเวณแนวขอบ
ของป่าตะวันตกที่มีชุมชนอาศัยอยู่ มูลนิธิสืบฯ ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ เข้าไปสนับสนุนก่อตั้ง
ป่าชุมชน รวม 135 ชุมชน เพื่อเป็นป่ากันชนให้กับผืนป่าตะวันตก และชุมชนสามารถ
ดูแลและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
การสนับสนุนของ ปตท. จะสานต่อผลการทำงานให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยจะนำงบไปใช้ในการสนับสนุนดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในพื้นที่ของ
ชุมชนและรอบๆ โดยการลาดตระเวนอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนการทำงานของที่ปรึกษา

พื้นที่คุ้มครอง ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน และตัวแทนของกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ที่เข้ามา
ช่วยกันทำงานทั้งด้านการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมต่อไป

ลูกโลกสีเขียว ๐๙

วิชาการ

บุกป่าบ้านกลาง
โดย สมศักดิ์ สุขวงศ์

ท่านทราบ

หรือไม่

?

ประเทศไทยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาเชือ้ เพลิงซากดึกดำบรรพ์
และอุ ต สาหกรรมซี เ มนต์ ถึ ง
277,511,000 ตัน / ปี
เป็นลำดับที่ 23 ของโลก
ป่าชุมชนบ้านกลางช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์
ได้ถึง 22,891 คัน / ปี
ป่าชุมชนบ้านกลางให้อ๊อกซิเจน
บริสุทธิ์แก่คน 57,612 คน / ปี
ในจังหวัดลำปาง ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินใหญ่ที่สุดใน
เอเซียอาคเนย์

๑๐

ลูกโลกสีเขียว

บ้านกลางซึง่ ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางขุนเขามานานนับร้อยปี
มารู้จักก็เมื่อตอนที่พิจารณาคัดเลือกรับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 9 กรรมการตัดสินก็ได้พจิ ารณา
เห็นชอบให้ได้รบั รางวัลประจำปี 2550
พวกเขาเป็นชาวกะเหรีย่ งโปว์อพยพ จากกาญจนบุรี
มาราว 300 ปีแล้ว จนสุดท้ายลงหลักปักฐานอยูท่ นี่ ี่ เขานับถือศาสนาคริสต์
มีโบส์ถประจำหมูบ่ า้ นเพิง่ จัดงานนมัสการฉลองครบรอบ 125 ปี เมือ่ 4 กุมภาพันธ์ 2550
เมื่อเราเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านผ่านบ้านจำปุยใกล้ประตูผา ในใจนึกย้อนกลับไปเมื่อปี 2503 สมัย
เป็นนักเรียนป่าไม้รนุ่ แรกทีม่ าฝึกงานทีห่ ว้ ยทาก เลยศาลเจ้าพ่อประตูผาไปไม่กกี่ ิโลเมตร ต้องกางเต้นท์
นอนริมฝั่งห้วยทากอยู่หนึ่งเดือน พวกเราได้ยินว่ามีชาวเขาอยู่บนเขาหลังเต้นท์นี้ รู้เพียงว่าเป็น
หมู่บ้านเย้า บางวันสาวเย้าเดินผ่านหน้าเต้นท์ เพื่อไปซื้อของในตัวอำเภอ วันใดว่างงานเพื่อนบาง
คนขออนุญาตอาจารย์ไปเที่ยวบ้านเย้า ผมนั้นเดินขึ้นเขาลงห้วยไม่เก่ง ก็มักอาสาเฝ้าเต้นท์เสมอ
บ้านกลางตัง้ อยูต่ รงรอยต่อ อำเภอแม่เมาะ กับอำเภองาว จังหวัดลำปาง สกิดใจมากๆ ก็ตอน
พิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว คือในป่าชุมชนพวกเขาจัดทำหมูบ่ า้ นสัตว์ปา่ ด้วย เพือ่ ช่วยอนุรกั ษ์สตั ว์
ป่าให้แพร่พนั ธุ์ อันได้แก่พวกเก้ง ไก่ปา่ หมูปา่ กระรอก กระต่าย เป็นต้น แนวคิดก็คล้ายๆ กับวัง
มัจฉา ฝรัง่ เรียกว่า พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ประกาศโดยชุมชน (Community Conserved Area หรือ CCA)
บางประเทศถึงกับมีกฎหมายรองรับ โดยจัดเป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อกี ประเภท (Category) หนึง่ เช่นใน
ประเทศเนปาล โครงการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาของสหรัฐ (USAID) ก็สนับสนุนประเทศ
กำลังพัฒนาให้จัดทำ CCA ที่ว่านี้ เมื่อก่อนหมูบ่ า้ นสัตว์ปา่ ของบ้านกลางนัน้ อยู่ไกล ตอนหลังพวก
เขามาทำใกล้หมูบ่ า้ น เพือ่ ดูแลได้งา่ ย สัตว์ชุกชุมเพราะเป็นป่าไผ่
บริ เ วณแถบนี้ ส่ ว นมากเป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น ที่ ป ระตู ผ ามี ภ าพเขียนสี อายุไม่ต่ำกว่า 3 พันปี
เป็นภาพวาดคนและสัตว์เลี้ยง ดูแล้วคล้ายวัว แสดงว่ามีคนตั้งรกรากตั้งแต่สมัยโบราณ ทำการ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ จีงเกิดป่าไผ่ดาดดื่นอยู่แถวนี้
อากาศที่ลำปางช่วงนี้ ตอนกลางวันร้อนมากๆ แต่พอกลางคืนกลับหนาวเย็น เราวัดอุณหภูมิ
ตอนกลางคืนได้ 12 องศาเซลเซียส คืนแรกใช้วิธีซักแห้ง คืนที่สองจำใจต้องสร้างวีรกรรมอาบน้ำ
ก่อนนอน เพราะเดินขึ้นเขาลงห้วยมาทั้งวัน
มาป่าครั้งนี้ก็เพื่อเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวบ้าน พวกเขาตั้ง ที ม วิ จั ย ของหมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย
เด็กนักเรียน เยาวชนวัยทำงาน พ่อแม่เด็กอายุไม่เกิน 40 ปี รวมกับคณะกรรมการป่าชุมชนด้วย ก็
กลายเป็นกลุม่ ใหญ่ ผูช้ ว่ ยนักวิจยั (ตัวผม) คนเดียวทีอ่ ยูใ่ นรุน่ 7 อัพ (ครบ 70 เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว) จึงดึง
คุณระวี ถาวร จากรีคอฟให้มาช่วยอีกแรงหนึง่ ด้วย ลืมบอกว่า ก่อนมาบ้านกลางได้ไปเทีย่ วทีบ่ า้ นแม่อมกิ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมาเมือ่ สัปดาห์กอ่ นนีเ้ อง เดินขึน้ ลงภูเขาทีน่ นั่ ปลายเท้าจิกตลอดเวลา เล็บเท้า
ช้ำสีคล้ำคล้ายจะหลุด อาจเป็นเพราะชอบใส่รองเท้าหลวม ไม่กระชับเท้า หมอที่กรุงเทพฯ ให้ยา
แก้อักเสบ และแก้ปวดมากิน ทีแรกหมอจะถอดเล็บให้ แต่บอกหมอว่ายังถอดไม่ได้ เพราะต้องมา
ลำปางอีก นัดกับเขาไว้แล้ว

คืนแรกประชุมชาวบ้าน ผู้ ใหญ่บ้านเล่าว่า หมู่บ้านมี
62 หลังคาเรือน 271 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียน
(รอบหมุนเวียน 7 ปีก็ยังมี) ทำนาตามที่ราบลุ่มริมเขา
สวนมะแขว่น เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ หาของป่าบริโภค หน่อไม้
(ไผ่หก) น้ำผึง้ ป่า ขายเป็นรายได้ ตัง้ กองทุนหน่อไม้ เก็บเงิน
จำนวนหนึ่งมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่า มีกฎระเบียบการใช้
ทรัพยากรในป่าชุมชนชัดเจน
ปี 2547 มีน้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนเสียหายฉับพลัน
ชาวบ้านได้ตัดไม้ ไปทำเสาเรือน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ของหมู่บ้านแล้ว ถูกเจ้าหน้าที่มาจับดำเนินคดี ชาวบ้านไป
มุงล้อมเจ้าหน้าที่ ทำให้ยากต่อการเจรจากัน นายอำเภอ
ได้รับข้อมูลจากท่านปลัดถึงเรื่องชาวบ้านล้อมเจ้าหน้าที่นี้
ทางอำเภอตั้งกรรมการสอบ พบว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน
อนุรักษ์ มีกฎระเบียบการอนุรักษ์ชัดเจน และเคยได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ต่อมาจึงยกฟ้องเรื่องการล้อมจับ
เจ้าหน้าที่ ผูใ้ หญ่บา้ นกล่าวว่ารางวัลทีไ่ ด้กเ็ หมือนยันต์กนั ภัย
ปี 2553 ก็ โดนคดีฟ้องร้องว่าการทำไร่หมุนเวียนนั้น
ทำลายป่า และสิ่งแวดล้อมทำให้อากาศร้อนขึ้น ดิน น้ำ
สูญหาย โดนคดี ในแปลงรวม แต่ก็ยังเป็นคดีแห้ง ไม่มี
บุคคลรับผิดชอบ หากชาวบ้านไปทำกิน ก็จะโดนคดี ไป
เลย ชาวบ้ า นที่ ด ำเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม แร้ น แค้ น อยู่ แ ล้ ว
ยังต้องลำบากสับสนต่อไป

เราได้ให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักวิจัย
ในคืนนั้น ถึงวิธีการสำรวจวัดต้นไม้
เพือ่ เก็บข้อมูลคาร์บอนในต้นไม้ และไม้ไผ่
ตลอดจนพืชชั้นล่าง และในดิน เพราะชุมชน
บ้านกลาง เขาต้องการศึกษารอยเท้านิเวศ
(Ecological Footprint) อันเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้
วัดความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรในชุมชน
แม้จะอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่หมู่บ้าน
ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขาใช้ไฟฟ้า
จากโซล่าเซลล์
เราได้วางแผนเก็บข้อมูลจากการใช้ประโยชน์ที่ดินทุก
รูปแบบ โดยแบ่งทีมนักวิจยั เป็นกลุม่ ย่อย ได้แก่ กลุม่ สำรวจ
วัดต้นไม้ วางแปลงตัวอย่างถาวร คาดสี ติดแผ่นเบอร์ตน้ ไม้
ทุกต้นในแปลง กลุม่ เก็บข้อมูลพืชชัน้ ล่าง กลุม่ เก็บข้อมูลดิน
และกลุม่ วัดอุณหภูมทิ กุ ๆ 2 ชัว่ โมง ติดต่อเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง
ก่อนเลิกประชุมคืนนัน้ ผู้ใหญ่บา้ นได้ให้เครือ่ งรับส่งวิทยุ
(วอ) ไว้ใช้งาน 4 ตัว เพื่อสั่งการตามกลุ่มต่างๆ
เช้าวันแรก รวมทุกคนมาทำงานร่วมกันก่อนในแปลง
ตัวอย่างในหมูบ่ า้ นสัตว์ปา่ เพือ่ ให้เข้าใจงาน ต้องเดินผ่านไร่
หมุนเวียนขึ้นไปบนเขา อากาศเริ่มร้อนจนต้องถอดเสื้อ
หนาวพันเอว เหลือเสื้อยืดตัวเดียว ผมยอมรับว่าเป็นการ
สำรวจที่ขึ้นเขาลาดชันที่สุดที่เคยทำมา ยืนอธิบายต้อง
อาศั ย หลั ง พิ ง ต้ นไม้ จะเดินจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งของ
แปลงสำรวจนัน้ ยากมาก เดินไปตามแนวขอบเขา ก็ลำบาก
ต้องระวังเท้าพลิก การวัดต้นไม้ในทีล่ าดชันค่อนข้างยุง่ ยาก
เที่ยงกว่าแล้วงานยังไม่เสร็จ ท้องเริ่มร้อง จะเดินลงไปกิน
ข้าวที่ขนำข้างล่างแล้วกลับมาทำงานต่อ เล็บคงหลุดแน่ๆ
ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจวอลงไปสั่งอาหารให้นำขึ้นมาในป่า
พอหาทีน่ งั่ หย่อนก้นได้กน็ งั่ รอข้าวกลางวัน ปกาเกอะญอ
คนหนึ่งตัดไม้ ไผ่ผ่าครึ่งซีกมาทำเป็นจานข้าวให้ มื้อนั้นมี
น้ ำ พริ ก ปลากระป๋ อ ง แคบหมู ผมได้รับเกียรติ ได้รับ
ปลาทู 1 ตัว ข้าวเหนียวใส่มาในไม้ ไผ่ผ่าครึ่ง มื้อนี้เป็น
อาหาร 5 ดาว จริงๆ ดีใจได้กลับมาใช้ชีวิตคนป่าไม้อีกครั้ง

ตอนบ่ า ยหลั ง เสร็ จ งานในหมู่ บ้ า นสั ต ว์ ป่ า และป่ า
อนุรักษ์แล้ว เราไปเก็บข้อมูลในไร่หมุนเวียนปัจจุบันและ
ในไร่เหล่าอายุ 3 ปี การเดินทางไปให้ถึงไร่เหล่าอายุ 3 ปี
ยิง่ ยากกว่าเมือ่ ตอนเช้าเสียอีก ต้องระวังกลัวฝ่าเท้าจะแพลง
จนปกาเกอะญอคนหนึ่งหันมาถามว่าอาจารย์หนักเท่าไร?
ผมก็บอกว่า 65 กิโลกรัม แต่เขาก็เงียบไม่พูดอะไร เข้าใจ
ได้ว่าคงเตรียมแบกกลับบ้านกันบ้างแล้ว
ค่ำคืนนัน้ เรามีขอ้ มูลบางส่วนพอนำมาคำนวณเพือ่ สรุป
ให้ชาวบ้านฟังวันพรุง่ นีไ้ ด้ เราได้ใช้ซอฟท์แวร์คำนวณคาร์บอน
ในป่าชนิดต่างๆ ได้ เด็กนักเรียน 5-6 คน ก็มาช่วยกัน
พล็อตกราฟ
เช้าวันที่สอง ทางทีมวิจัยตกลงกันว่าจะเก็บข้อมูลในไร่
เหล่าอายุ 7 ปี ในระยะหลังไร่หมุนเวียนที่อื่นถูกทางการ
บีบให้หมุนเวียนสัน้ เข้าเหลือเพียง 3 ปี คงจะเอาไร่เหล่าไป
ปลูกป่า เมือ่ รอบหมุนเวียนสัน้ ทำให้ดนิ ฟืน้ ตัวไม่ทนั มีวชั พืช
มากขึน้ ชาวบ้านต้องหันไปใช้ยาฆ่าหญ้า และฆ่าแมลง เป็นหนี้
เป็นสินกันถ้วนหน้า ทางทีมวิจัยเริ่มเห็นใจคนรุ่น 70 อัพ
บอกว่าเช้าวันนีอ้ าจารย์ไม่ตอ้ งไปพวกผมทำได้ มีปญ
ํ หาอย่างไร
จะวอมาถาม ในใจคิดว่าเป็นงานวิจัยขั้นสูงที่สุดที่เคยทำ
ทำงานบนเขา และใช้วอสั่งการ ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
หลังทุกคนทำงานเสร็จเกือบบ่ายโมง และได้กินข้าว
กลางวันแล้ว เราได้ถอื โอกาสสรุปให้นกั เรียน และเยาวชนฟัง
ก่อนลาจากหมู่บ้านว่า
ป่าอนุรักษ์ 6,600 ไร่
หมู่บ้านสัตว์ป่า 1,025 ไร่

กักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในต้นไม้ และไผ่ในป่าอนุรักษ์เฉลี่ย
33.8 ตัน /ไร่ ดังนั้นป่าอนุรักษ์ และหมู่บ้านสัตว์ป่า กักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดินได้ 257,725 ตัน CO2

ป่าใช้สอย 3,000 ไร่

กักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินเฉลี่ย 17 ตัน /ไร่ ดังนั้นในป่าใช้สอย
กักเก็บคาร์บอนรวมได้ 51,000 ตัน CO2
ทัง้ ป่าอนุรกั ษ์ และป่าใช้สอยรวมเก็บได้
= 308,725 ตัน CO2
อัตราส่วนปริมาณคาร์บอนส่วนใต้ดิน
= 0.26
ดังนัน้ ปริมาณคาร์บอนทีก่ กั เก็บใต้ดนิ
= 308,725 (0.26)					

		
= 80,268.5 ตัน CO2
นั้น รวมปริมาณคาร์บอนบนดินและใต้ดนิ = 388,993.5 ตัน CO2
คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่กักเก็บได้		
= 388,993.5 (44/12)
		
= 1,426,310 ตัน CO2

นักเรียนคนหนึง่ ร้องถามว่า “กักเก็บไว้ตงั้ แต่เมือ่ ไร?”
จึงตอบว่า “ตัง้ แต่บรรพบุรษุ ของเธอรักษาป่า นัน่ แหละ”
เขาอยู่ที่นี่มานาน ถ้าเขาเป็นพวกทำลายป่า ป่านนี้ป่าคง
หมดไปนานแล้ว หากปีหน้าพวกเธอกลับไปวัดต้นไม้ที่คาด
สีไว้ทุกต้น แล้วนำมาคำนวณใหม่ โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ได้ให้
ไว้กับหมู่บ้าน เธอก็จะรู้ปริมาณคาร์บอนในปีหน้า เมื่อนำ
มาลบกั บ ของปี นี้ ก็ จ ะรู้ ว่ า กั ก เก็ บ คาร์ บ อนได้ เ พิ่ ม ปี ล ะ
เท่าไร แล้วก็หาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ว่าต้นไม้กักเก็บไว้
เท่าไรก็ได้ ตามวิธีที่อธิบายมานี้
แต่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาจึงขอพูดต่ออีกนิดว่า
ป่าเต็งรังขึ้นบนภูเขาหินทรายแห้งแล้งมีอัตราการเพิ่มพูน
ของมวลชีวภาพ (น้ำหนักแห้ง) ประมาณ 1.2% แต่ป่าดิบ
แล้งซึ่งชุ่มชื้นกว่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า เช่น ตะเคียนหิน
มีอัตราการเพิ่มพูนประมาณ 1.9% (Sangtongpraow and
Sukwong, 1980) ป่าชุมชนของบ้านกลางเป็นป่าเบญจพรรณ
มีลกั ษณะอยูก่ ลางๆ ขอประมาณว่า อัตราการเพิม่ พูนของ
มวลชีวภาพของป่าบ้านกลางราว ๆ 1.6% ไปพลางก่อน

ดังนัน้ ปริมาณคาร์บอนสุทธิเพิม่ พูน / ปี = 388,993.5 (.016)
= 6623.9 ตัน CO2 / ปี
คิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ดดู ซับได้ = 6623.9 (44/12)
= 24,310 ตัน CO2 / ปี
รถยนต์ขนาดเล็ก (ใช้งานเดือนละ 375 กิโลเมตร) ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ปลี ะ 1.062 ตัน
ดังนัน้ ป่าชุมชนบ้านกลางช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
รถยนต์ขนาดเล็กได้ 22,891 คัน / ปี
คิดเป็นปริมาณอ๊อกซิเจนทีป่ ลดปล่อยออกมา = 6623.9 (32 / 12)
= 17,663.7 ตัน O2 / ปี
คนบริโภคอ๊อกซิเจน
= 0.84 กิโลกรัม / วัน
(อ้างโดย Nowak et al. 2007)
ป่าชุมชนบ้านกลางให้ออ๊ กซิเจนแก่คน = 57,612 คน / ปี

แม้วา่ อ๊อกซิเจนในโลกยังมีเหลือเฟือ แต่ออ๊ กซิเจนจากป่า
เป็นอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นโรงงาน
ไฟฟ้าถ่านหินใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ การใช้ถ่านหิน
ผลิตไฟฟ้า ปลดปล่อยสารพิษ มากมาย แม้ทางการจะ
พยายามแก้ไข แต่กเ็ ป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์บอ่ ยครัง้
ป่าไม้ยังช่วยดักฝุ่นจากเหมืองลิกไนท์ได้อีกมากมาย
คนบ้านกลางมีเพียง 62 หลังคาเรือน คนเล็กๆ เหล่านี้
ได้ชว่ ยกันรักษาป่า ตามวิถวี ฒ
ั นธรรมเดิมของพวกเขานำหลัก
ศาสนามาใช้อนุรกั ษ์ปา่ ไม้และสัตว์ปา่ อย่างเคร่งครัด บวชป่า
ห้ามล่าสัตว์ป่า กองทุนหน่อไม้ ทำแนวกันไฟตลอดพื้นที่
โดยรอบ จัดเวรยามเดินตรวจป่า และบุคคลภายนอกมา
ล่าสัตว์ ไร่หมุนเวียนทีป่ ล่อยให้ดนิ พืน้ พักตัว 7 ปี ไม่ตอ้ งใช้
ปุย๋ เป็นการผลิตทีส่ ะอาด (Clean Production Technology)
งานทำไร่นั้นเป็นงานหนัก แม้หน่อไม้ทำรายได้ ไม่ต่ำ
กว่าปีละ 6 แสนบาท แต่เยาวชนคนหนึง่ เล่าว่า “อาชีพเก็บ
หาหน่อไม้ ก็มีเพียง 3 เดือน หลังจากนั้นก็ไม่มีอาชีพใด
ต้องออกไปรับจ้างแรงงาน” ถึงจะแร้นแค้นแต่พวกเขาก็ดู
มีความสุขที่อยู่กับธรรมชาติ เขาจะสุขกว่านี้หากมีความ
มั่นคงในชีวิต ไม่ถูกคุกคามจากการประกาศพื้นที่อนุรักษ์
ซ้อนทับที่ดินทำกิน
ก่อนคณะของเราจะลาจากพีน่ อ้ งในตอนบ่าย มีแม่บา้ น
คนหนึง่ เอาข้าวไร่ใส่ถงุ พลาสติกเก่าๆ ให้ 1 ถุง เมือ่ มองตา
เธอ แววตาเธอบอกถึงความซาบซึ้งที่มาช่วยเขา ข้าวไร่
ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีค่าที่เธอมีเป็นของฝากให้กับผู้มาเยือน
ได้ ผมขอบคุณเธอ เอาข้าวใส่ในกระเป๋าเสือ้ ผ้า ร่ำลาเสร็จ
เราก็เดินทางไปที่สนามบินเชียงใหม่
บ่ายมากแล้วที่เราเดินทางจากหมู่บ้าน เราทิ้งบ้าน
น้อยในป่าใหญ่ ไว้เบื้องหลัง ในใจยังนึกถึงคำบอกเล่าว่า
คนบ้านกลางได้ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขต
ป่าร่วมกับสมัชชาคนจนตั้งแต่ปี 2538 จนมีการเดินสำรวจ
ทำรั ง วั ด พื้ น ที่ ท ำกิ น โดยเฉพาะพื้ น ที่ ไร่ ห มุ น เวี ย น กั บ
เจ้าหน้าที่อุทยาน ผลการตรวจสอบพิสูจน์ ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะทำงานระดับอำเภอแล้ว แต่กระบวน
การต่อมาก็ยุติลงไม่ก้าวหน้าอันใด จนถึงปี 2547 พวกเขา
ขึ้นทะเบียนความยากจน ตามนโยบายแก้ปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาลสมัยนั้น ก็ไม่มีความคืบหน้าอันใดอีก ปี
2549 เข้าร่วมจัดการที่ดินโดยชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ครั้งแล้ว
ครั้งเล่าที่มี โครงการสร้างความหวัง แต่ ในบั้นปลายทุก
โครงการก็ ไม่คืบหน้าอย่างใด แม้จะมีพระราชดำรัสใน
เรื่องคนรุกป่า หรือป่ารุกคน มานานหลายปีแล้ว ปัญหา
ที่ดินทำกินของประชาชนก็ยังคงเป็นปัญหาหมักหมมใน
สังคมไทยจนทุกวันนี้
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ภูมิปัญญาถิ่น
โดย บุญยงค์ เกศเทศ

“ตั้งหลัก”

ก่อนจะทำการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
(ในบ้านตัวเอง)
การท่องเที่ยว (Tourism) เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานพร้อมๆ กับการเดินทาง (Travel) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยว
เนื่องกัน ในอดี ตการเดินทางเป็นกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความศรั ท ธาในศาสนาเป็นหลัก เช่น การจาริกแสวงบุญ
ของพระภิกษุจากจีนสู่ ช มพู ท วี ป การทำสงครามครู เ สดในยุ โ รปกั บ ตะวั น ออกกลาง เป็นต้น ต่อมาได้แพร่ขยาย
ไปสู่การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของโลกตะวันตกเกิดขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 จากกลุม่ ของ “ผูด้ ”ี ทีห่ มายถึงชนชัน้
กลางทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดี ยังรวมถึงการเป็น “ลูกผูด้ ”ี
ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ ความรู้และความสำราญ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เรียนรู้อารยธรรมกรีก โรมัน เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมชัน้ สูงอืน่ ๆ อีกด้วย
การท่องเที่ยวเริ่มขยายตัวสู่กลุ่มอื่นในสังคมที่มิใช่ผู้ดี
มากขึน้ นับตัง้ แต่การนำเครือ่ งจักรมาประดิษฐ์เป็นพาหนะ
ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19
นับว่าส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาก
ช่วยลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย ลดระยะเวลาเดินทางมากขึ้น
ส่งผลให้มีการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบ มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรองรับ มี
การจัดรายการนำเที่ยวเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาชีพ จัดทำ
คู่มือนำเที่ยว เรียกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในโลก
ตะวันตกมาราว 300 ปีแล้ว
ส่วนการท่องเที่ยวในซีกโลกตะวันออกก็มีลักษณะไม่
แตกต่างกันนัก หลังจากพัฒนาจากการเดินทางเพื่อความ
ศรัทธาในศาสนา มาสูร่ ปู แบบการเดินทางในหลายลักษณะ
หากจะนิยามความหมายของการท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกัน
ทัว่ โลก ก็เห็นจะประกอบด้วยเงือ่ นไข 3 ประการ คือ เดินทาง
จากทีอ่ ยูอ่ าศัยปกติไปยังทีอ่ นื่ เป็นการชัว่ คราวประการหนึง่
เดินทางด้วยความสมัครใจประการหนึ่ง และเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
อีกประการหนึ่ง
ธุรกิจการท่องเที่ยวของโลกนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
18 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและกลายเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง
หนึ่งของโลก ในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาทางการท่องเที่ยว บางแห่งผนวกวิชาการโรงแรม

๑๒

ลูกโลกสีเขียว

เข้าไปด้วย เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นการ
บริหารจัดการแบบตะวันตก สถาบันศึกษาบางแห่งเปิด
สอนการศึ ก ษาประเทศเพื่ อ นบ้ า นในกลุ่ ม อิ น โดจี น และ
กลุ่มประเทศอาเซียน
แต่ เ มื่ อ โลกหั น มาให้ ค วามสำคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวกระแสหลักก็
เริ่ ม มี ก ระแสทางเลื อ ก เรี ย กว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
สถาบันการศึกษาบางแห่งเปิดสอนสาขาวิชาการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สำหรับชุมชนที่ทำงานอนุรักษ์ แม้จะไม่ได้ร่ำเรียนวิชา
การท่องเทีย่ วในสถาบันการศึกษา ก็ถอื ว่ามีความรูร้ ะดับหนึง่
เพราะลงมือทำเองกับมือ แต่โลกนัน้ เปลีย่ นแปลงเร็วทุกวัน
จึงจำเป็นต้องมี “หลัก” ในการทำงาน ไม่ให้ล้มคว่ำคะมำ
หงายไปเสียก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

หลักการประชาสัมพันธ์แบบธุรกิจ
ก็ คื อ การหยิ บ ยกจุ ด เด่ น ของพื้ น ที่
ขึ้นมาเป็นจุดขาย จุดเด่นทีว่ า่ ก็คอื ต้นทุน
วัฒนธรรม ฐานทรัพยากร ปราชญ์พื้นบ้าน
ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แล้ ว ผลิ ต
“สินค้า” ออกมาขาย เรียกว่าการท่องเที่ยว
“เชิงอนุรักษ์” การท่องเที่ยว “เชิงนิเวศ”
และ “การท่องเที่ยวชุมชน”
แต่ละชื่อมีจุดร่วมหรือจุดต่างกันอย่างไร ?
วาทกรรม “อนุรกั ษ์” “เชิงนิเวศ” “การท่องเทีย่ วชุมชน”
ดูจะเป็นถ้อยคำทีม่ พี ลังมากในสถานการณ์ปจั จุบนั เนือ่ งด้วย
มีกระแสตอบรับจากชุมชนพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง และให้
ความรูส้ กึ ว่าดำเนินการโดยชุมชนท้องถิน่ แต่ชมุ ชนส่วนใหญ่

ยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การแบบเบ็ ด เสร็ จ
จึงมุ่งเน้นไปที่มูลค่ามากกว่าคุณค่า ส่งผลให้เกิดปัญหา
กับชุมชนและพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ เป็นต้นว่า การ
เดินป่า การส่องสัตว์ การชื่นชมกับต้นน้ำลำธาร การสร้าง
โฮมสเตย์ เป็นต้น
การบริหารจัดการที่ขาดองค์ความรู้พื้นฐานทำให้การ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเป็นการ
อนุรักษ์กลับกลายเป็นการทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้ง
ยังเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ ไม่ยั่งยืน มีผลกระทบต่อ
ชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
ชุมชนพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทยมีลักษณะโดด
เด่ น แตกต่ า งกั น ถื อ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ในแต่ ล ะ
ชุมชน จึงต้องตระหนักและมีสำนึกทางจิตวิญญาณสูงส่ง
ที่สำคัญควรสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและรู้เท่าทัน
กระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน
ควรมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ จากผู้สูง
อายุมาสู่คนรุ่นใหม่ ควรจัดระบบองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายให้เชื่อมโยงถึงผู้คนอย่างทั่วถึง รวมทั้งสถาบันที่
เป็นต้นทุนมรดกทางสังคม เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบท้องถิ่นที่ต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้
ควรผลิตข้อมูลทางวิชาการที่สอดรับกับข้อมูลชุมชน รวม
ไปถึงขนบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนมีอยู่หลาก
หลายรูปแบบ เพื่อเป็นจุดขายให้ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มซึ่งมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน ต้องไม่สร้าง
ความแตกแยกขึ้นในชุมชน หากภายในชุมชนมีการแข่งขัน
กันเองสูงจะส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชนล้มเหลว
นั่นหมายถึงว่าต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดำเนิน
กิจกรรม ภายใต้การรับรูข้ องสมาชิกในชุมชน มีความโปร่งใส
ชัดเจน ตลอดทั้งรับรู้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่
ต้องก้าวทันกระแสของโลก

เก็บมาฝาก
โดย ปิยะ เฉลิมกลิ่น,
พัชรินทร์ เก่งกาจ,
จิรพันธ์ ศรีทองกุล
และ อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เก็บรัก

เพื
่
อ
คลายปมรั
ก
สามเศร้
า
แนวทางการอนุรกั ษ์ตน้ รักใหญ่ให้อยูค่ คู่ นไทยอย่างยัง่ ยืน
ด้วยห้วงเวลาที่ นสพ.ลูกโลกสีเขียวฉบับนี้ออกเผยแพร่ เป็นห้วงเวลาแห่งความรัก
ทางคณะผูจ้ ดั จึงได้นำเรือ่ งราวของความรัก ซึ่งกลั่นจากหัวใจของ อ.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
และทีมงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรียกว่าเป็นความรักฉบับนักวิชาการมาเปิดเผยให้ทราบกันค่ะ
ก่อนทีจ่ ะ ปลูกรัก ให้เป็นแปลงใหญ่ จะต้องมีการเตรียม
กล้ารักโดยการเพาะเมล็ดรักที่ได้จากการ เก็บรัก ซึ่งเป็น
ผลแก่ของรักทีม่ เี มล็ดรักอยูภ่ ายใน แล้วนำมา บ่มรัก
จนได้ทแี่ ล้วจึงนำไป เพาะรัก

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มิติทางประวัติศาสตร,
ตำนาน, กลุมชาติพันธุ

ความรวมมือ
ของสถาบัน
ในชุมชน

มรดกปราชญ
พ�้นบานและ
ภูมิปญญาทองถิ�น

พ�้นฐาน
การดำรงชีพ

มรดก
ทางสังคม

ชุมชน
อัตลักษณ

องคกร
การบร�หาร
จัดการแบบ
มีสวนรวม

ตนทุนทรัพยากร
ธรรมชาติ

ตนทุน
วัฒนธรรม

เก็บรัก เอาไว้เต็มอก ไม่อยากหยิบยกรักไปให้ใคร....
เก็บรัก เอาไว้ดีกว่า ไม่เสื่อมราคา....
จากปัญหา รักสามเศร้า ของต้นรักใหญ่ Gluta ustitata
(Wall.) Ding Hou ที่ถูกรุมเร้าเป็น 3 ปมคือ
...จำนวนต้นรักในธรรมชาติลดน้อยลง จนจะสูญ…
...ไม่มีการปลูกต้นรักใหญ่ขึ้นมาใช้ประโยชน์…
...น้ำยางรักไม่เพียงพอต่อการใช้งาน…
ปม รั ก สามเศร้ า ได้ มี แ ผนงาน
คลายปมรัก ตามวิธีการดำเนินงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “การ
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
ไม้รัก” ซึ่งดำเนินงานโดยคณะนักวิจัย
จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย เพื่ อ หาแนวทางการ
อนุรักษ์ต้นรักใหญ่ในธรรมชาติให้มีชีวิต
ยื น ยาวออกไป ในขณะเดี ย วกั น ก็ ห า
เทคโนโลยีมาช่วยขยายพันธุ์ เพื่อปลูก
ต้ น รั กใหญ่ ใ ห้ มี จ ำนวนมากขึ้ น จะได้
ใช้ เ ป็ น ที่ ก รี ด ยางรั ก และนำมาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องเขิน งานจิตกรรม
งานปราณีตศิลป์ งานลงรักปิดทอง ฯ
เพื่ อ ให้ ก ารบุ ก รุ ก รบกวนต้ น รั ก ที่ มี
อยู่ในธรรมชาติลดน้อยลง เราจำเป็นจะ
ต้อง ปลูกรัก โดยจะต้องสร้างแปลงรัก
ขึ้นมาใหม่ ให้มีต้นรักเพื่อใช้กรีดยางรัก
จะได้ ไม่ต้องไปกรีดต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ที่มีอยู่ ในธรรมชาติ ทะนุถนอมให้มีชีวิต
ยืนยาวต่อไป เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ไว้สืบ
ต่อลูกหลาน
ก่อนทีจ่ ะ ปลูกรัก ให้เป็นแปลงใหญ่จะ
ต้องมีการเตรียมกล้ารัก โดยการเพาะ
เมล็ดรัก ที่ได้จากการ เก็บรัก ซึง่ เป็นผล
แก่ของรักทีม่ เี มล็ดรักอยูภ่ ายใน แล้วนำมา
บ่มรัก จนได้ที่แล้วจึงนำไป เพาะรัก
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเก็บรัก
เมื่อต้นรักใหญ่ออกดอกเต็มต้นในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมเป็นช่อใหญ่สีขาว
นวลหรือเหลืองอ่อน ตามปลายกิ่งหรือ
ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ความยาวช่ อ
ประมาณ 30 เซนติเมตร

ประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก
หลังจากผสมเกสรแล้ว กลีบดอกจะเจริญ
แผ่กว้าง และพัฒนาเป็นผล เติบโตจน
เป็นผลแก่ ในเดือนมีนาคม ลักษณะผล
กลมแข็ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5
เซนติเมตรแล้วจึงเริ่มร่วง
หากปล่ อ ยให้ ผ ลรั ก ร่ ว งโรยตาม
ธรรมชาติ พบว่าจะงอกขึ้นเป็นต้นกล้า
อยูต่ ามโคนต้นน้อยมาก จึงจำเป็นต้องมี
การ เก็บรัก ด้วยการสังเกตสีของผลรัก
ในช่วงต้นเดือนมีนาคม หากผลเริม่ เปลีย่ น
จากเขียวเป็นเหลืองอ่อน หรือเหลือง
ปนน้ำตาล มีปีก 5 ปีกสีแดง (เป็นส่วนที่
เจริญมาจากกลีบดอก) แสดงว่าผลเริ่ม
แก่สมบูรณ์แล้ว สามารถเก็บผลรักได้
วิธีเก็บให้รวดเร็ว และได้จำนวนมาก
ก็จะต้องปีนต้นรักขึน้ ไปบนยอด แล้วจัดการ
ขย่มต้นรัก ผลรักจะร่วงลงมาหมดทัง้ ต้น
ในช่วงที่ผลรักร่วงลงมาพร้อมกันทั้งต้น
ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่ง ผลรักจะ
หมุนและค่อยๆ ปลิวลงมาอย่างช้าๆ เพียง
ครูเ่ ดียว ผลรักก็จะพรูเต็มพื้น เป็นภาพ
ที่สวยงามหาชมได้ยากยิ่ง หากปล่อยไว้
กับพื้นผลรักก็จะถูกไฟไหม้ หมดโอกาสที่
จะได้ขยายพันธุ์ จึงต้องเร่งรีบเก็บผลแก่
นำมาเก็บไว้ในร่ม 2-3 วัน เพื่อบ่มรักให้
สุกงอม แล้วจะนำไปเพาะต่อไปจนรัก
แข็งแรง มั่นคงดีแล้ว จึงสามารถที่จะ
ปลูกรักให้เจริญเติบโตพอที่จะสามารถ
กรีดยางรักออกมาใช้งานได้

ลูกโลกสีเขียว ๑๓

นิเวศวิทยา
โดย มะขามป้อม

น้ำค้าง
มาจากไหน
หลายท่านคงเคยเห็นหยดน้ำค้างใสๆ
ถั ก ทอเชื่ อ มต่ อ ร้ อ ยเป็ น พวงเกาะ
ตามวัตถุต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า หรือ
แม้แต่ตามเส้นใยแมงมุมโยงจากต้นไม้
ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง
เมื่อยามต้องแสงแดดอ่อนในยามเช้า หรือแสงจันทร์
ในยามค่ ำ คื น จะส่ ง แสงระยิ บ ระยั บ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เพี ย ง
ชั่วคราวแล้วก็จะหายไปในไม่ช้า หรือบางครั้งบางคราว
อาจพบเห็ นได้ ใ นตอนเย็ น ก่ อ นที่ พ ระอาทิ ต ย์ จ ะลาลั บ
พ้นขอบฟ้าได้เช่นกัน และยังเกิดขึ้นได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็น
ฤดูร้อน ฤดูฝน หรือแม้แต่ฤดูหนาวก็ตาม
หลายท่ า นคงเคยตั้ ง คำถามในใจ “น้ ำ ค้ า งมาจาก
ไหน” ผู้เขียนเลยขอขันอาสาไขข้อสงสัย...ถ้าลองนึกย้อน
สมั ย เรี ย นเรื่ อ งวั ฏ จั ก รของน้ ำ ก็ จ ะทำให้ เ ราเข้ า ใจ
กระบวนการเกิดน้ำค้างได้ง่ายๆ โดยปกติน้ำมีการระเหย
กลายเป็นไอแทรกซึมในอากาศได้ทุกขณะ เมื่ออากาศ
อมไอน้ำไว้มากจนถึงจุดอิ่มตัว มันจะไม่รับไอน้ำอีก และ
จะคายไอน้ำออกมา ซึ่งเรียกจุดนี้ว่า “จุดน้ำค้าง” (Dew
Point) ทำให้เราเห็นเป็นหยดน้ำเกาะบนพื้นผิวของวัตถุ
นั่นเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุณหภูมิ ความกดดัน
และปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ ในขณะนั้น ในช่วงตอนเช้ามืดที่
เราเห็นน้ำค้างปกคลุมพื้นหญ้า ใบหญ้า แต่ ไม่มีน้ำค้าง
บนพื้นคอนกรีต ทั้งนี้เกิดจากอุณหภูมิพื้นผิวแต่ละชนิด
แตกต่างกัน ดังนั้นในบริเวณเดียวกัน ปริมาณของน้ำค้าง
ที่ปกคลุมพื้นผิวแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากัน เหตุผลอีกอย่าง
ก็คือ ใบของพืชคายไอน้ำออกมา จึงทำให้อากาศบริเวณ
นั้นมีความชื้นสูง
ในช่วงฤดูหนาวระหว่างปลายเดือนธันวาคม-มกราคม
บนยอดดอยหรือหุบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ
เลย ที่ มี ส ภาพอากาศหนาวจั ด อุ ณ หภู มิ ล ดต่ ำ กว่ า
จุดเยือกแข็ง หรืออุณหภูมิอากาศลดต่ำลงและมีปริมาณ
ความชื้นใกล้พื้นดินสูง จะทำให้น้ำค้างที่เกาะตามใบไม้
ยอดหญ้าหรือวัตถุต่างๆ ใกล้กับพื้นดิน แข็งตัวเป็นเกล็ด

๑๔

ลูกโลกสีเขียว

น้ำแข็งขาวๆ ภาษาเหนือเรียกว่า “เหมยขาบ” หรือที่
ภาษาอีสานเรียกว่า “แม่คะนิ้ง” นั่นเอง การเกิดแม่คะนิ้ง
เป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับใครหลายๆ คน เพราะนอกจาก
จะทำให้ทราบถึงระดับความหนาวเย็นแล้วยังสวยงามเป็น
ที่ประทับใจเมื่อยามได้เห็น แต่ความสวยงามที่หลายคน
ชื่ น ชมนั้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว ได้ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ พื ช
ผัก ผลไม้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เช่น ทำให้ข้าว
กำลังตั้งท้อง (ออกรวง) มีเมล็ดลีบ ส่วนพืชไร่ชะงักการ
เจริญเติบโต ใบพืชผักหงิกงอ ไหม้เกรียม ส่วนผลไม้
เช่น กล้วย มะพร้าว ใบจะแห้งและร่วงลงในที่สุด หากว่า
ปรากฏการณ์แม่คะนิ้งเกิดติดต่อกันยาวนานผลกระทบ
ตามมาคือความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างแน่นอน

“น้ำค้างมาจากไหน”
ถ้าลองนึกย้อนสมัยเรียนเรื่อง
วัฏจักรของน้ำ ซึ่งน้ำมีการระเหย
กลายเป็นไอแทรกซึมในอากาศได้
ทุกขณะ เมื่ออากาศอมไอน้ำไว้
มากจนถึงจุดอิ่มตัว มันจะไม่รับ
ไอน้ำอีก และจะคายไอน้ำ
ออกมา ซึ่งเรียกจุดนี้ว่า
“จุดน้ำค้าง”
ถึงแม้ว่าการเกิดน้ำค้างแข็ง หรือแม่คะนิ้งจะสร้าง
ความเสียหายให้ต้นพืชก็ตาม การเกิดน้ำค้างก็ยังคงมี
ความสำคัญต่อระบบนิเวศเพราะนอกจากจะช่วยสร้าง
ความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ พืช และดินแล้ว ยังช่วยในการ
เจริ ญ เติ บโตของต้ น อ่อ นของพื ช หรื อ กระตุ้ นการงอก
เมล็ดพืชได้อีกด้วย
ที่มา : เวบไซต์ ฟิสิกส์ราชมงคล http://www.rmutphysics.com

ที่เห็นและเป็นไป

มนุษย์...
โดย ต้นเสลา

มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
โลกเราแล้วหรือ แล้ ว เรา
จะเป็ น อย่างไรต่อไป?
ในระยะ 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา เราได้ ยิ น เรื่ อ งน้ ำ แข็ ง ที่
อาร์ ค ติ ก ละลายบ่ อ ยขึ้ น และเราได้ ยิ น ได้ เ ห็ น
ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
และของโลก ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ
พัฒนาการของมนุษย์ที่มีภายในระยะเวลา
เพียงช่วงสั้นๆ ความสามารถของมนุษย์ได้
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษที่ 18 และ 19 ที่เกิดเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหรือปฏิวัตอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มยุโรป เป็นต้นแบบ
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

กำเนิดพลังงาน
ฟอสซิล
65 ลานป

กำเนิดสิ�งมีชีว�ต
4,000 ลานป
กำเนิดโลก
4,500 ลานป

5,000
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น้ำท่วม แผ่นดินไหว ความแห้งแล้ง ฝนตกหนักและพายุ
เฮอร์รเิ คน เรารับรูแ้ ละรู้สึกได้ว่า เป็นสิ่งผิดปกติ ซึ่งที่ผ่าน
มาเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ มิได้มีเกิดขึ้นมาก่อน
เมื่ อ เรามองในภาพรวมทั้ ง หมดในโลกของเรา
การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศและผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นจริง
และกำลังจะเกิดบ่อยขึน้ ความรุนแรงยากทีจ่ ะคาดเดา ทัง้
หลายทั้งปวงมาจากหมู่มวลมนุษย์ของโลกที่มีการเติบโต มี
การขยายตัวของเศรษฐกิจทำให้มีการผลิตและการใช้พื้นที่
เพิ่ ม มากขึ้ น ใช้ พ ลั ง งานฟอสซิ ล เพิ่ ม เป็ น เงาตามตั ว
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก รวมถึงไอน้ำก็
เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นการถางป่าเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย รวมไป
ถึงการเพิ่มปริมาณขยะ ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มก๊าซเรือน
กระจกและอุณหภูมิบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุหลัก
ของภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดภัยพิบัติ
ส่งผลต่อการสูญเสียพืน้ ทีก่ ารเกษตร เร่งให้เกิดวิกฤตการณ์
ขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ เกิดการย้ายถิ่นฐาน
พื้นที่ป่าที่ยังคงมีอยู่ก็จะถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ทำกินทำให้เสียพื้นที่สร้างออกซิเจนและพื้นที่ที่กัก
เก็ บ คาร์ บ อน อี ก ทั้ ง ยั ง สู ญ เสี ย สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง ที่
อาศัยอยู่ ในป่าไปในคราวเดียวกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คล้ายกับโดมิโนที่จะล้มทับต่อๆ กันไปเรื่อย จนท้ายสุดก็
ล้มทับใส่มนุษย์ในที่สุด
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ซึง่ ได้ขยายรูปแบบต่อเนือ่ งทัว่ โลก จากแต่กอ่ นเทคโนโลยี
เป็นเพียงฐานอุปกรณ์กระบวนการผลิต เทคโนโลยี ได้
กลายมาอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีวติ ประจำวัน ทีเ่ รียกได้วา่
จะขาดเสียมิได้ อาทิ รถยนต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่อง
ปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ มนุษย์พัฒนาขีดความสามารถได้
รวดเร็วและดีกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ในโลกเลยก็ว่าได้ มนุษย์
สามารถใช้มอื และนิว้ ทำสิง่ ทีล่ ะเอียดประณีตได้ดี ขณะที่ใช้
มื อ และนิ้ ว ไปนั้ น สมองมนุ ษ ย์ ก็จะทำงานควบคู่ ไปด้วย
เป็ น การพั ฒ นาเซลประสาทสมองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่น กล่าวกันว่าเป็นเหตุผลหนึ่ ง ที่ ท ำให้
มนุษ ย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการพัฒนาสมอง
ได้อย่างรวดเร็ว
ถ้ า อยากจะรู้ ว่ า มนุ ษ ย์ เ ข้ า มาพั ฒ นาได้ เ ร็ ว หรื อ ช้ า
เราลองมาดูการเกิดและการเติบโตของมนุษ ย์กันซักนิด
โลกของเราถือกำเนิดมาประมาณ 4,500 ล้านปี สิ่งมีชีวิต
เกิ ด ขึ้ น ในโลกเราประมาณ 4,000 ล้ า นปี ที่ ผ่ า นมา
สิ่งมีชีวิตได้พัฒนาจากโครงสร้างง่ายๆ แต่ก็เป็นความ
ซับซ้อนและแยกขยายออกไปหลากหลายประเภท ทั้งสาย
พืชและสัตว์ ทั้งขนาดเล็กๆ ที่มองไม่เห็นจนไปถึงสัตว์
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ที่ มี ข นาดใหญ่ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ และนวัตกรรมของธรรมชาติเลยทีเดียว
โดยเฉพาะการเกิดมนุษ ย์เรานี้มหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อ
มนุษย์เราเกิดมาเมื่อกว่า 0.1 ล้านปี หรือกว่า 100,000 ปี
ที่ผ่านมา เกิดทีหลังแต่พัฒนาเร็วกว่ามาก และบริ โภค
ทรัพยากรธรรมชาติได้ทุกรูปแบบ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ น วั ต กรรมโลกได้ ส ร้ า งและ
สั่ ง สมมา สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง พื ช และสั ต ว์ ก ว่ า ล้ า นสายพั น ธุ์
มี จ ำนวนสู ญ หายหรื อ สิ้ น สุ ด ตามสภาพแวดล้ อ มที่ ป รั บ
เปลี่ยนไป จากพื้นที่ป่ากลายมาเป็นพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย
ถนนหนทาง ฯลฯ ด้วยความจำเป็นของมนุษ ย์ที่เพิ่มขึ้น
และเพิ่มขึ้น ลองมาดูกันว่ามนุษ ย์มีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างไรกันนะครับ
เพียงช่วง 60 ปีที่ผ่านมา จำนวนมนุษย์เพิ่มจาก 2.5
พันล้านคน เป็น 6.8 พันล้านคน ในขณะที่โลกของเรามี
ขนาดเท่าเดิม และอีกเพียง 40 ปี คาดว่าจะมีมนุษย์อยู่
บนโลกเป็นจำนวนถึง 9.1 พันล้านคน โลกก็ยังคงมีพื้นที่
เท่าปัจจุบัน แล้วจะอยู่จะกินกันอย่างไร...ดีหนอ ?

* หมายเหตุ : ถอดบทความบางส่วนจากหนังสือ “Conditions for survival : Toward a “Solar Energy-Based Society Full of Vibrant Life” ของ The Asahi Glass Foundation
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