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ค้นพบสู่กระบวนการใช้

อย่างยั่งยืน

ปัจจุบนั พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อวงจรวิถชี วี ติ มนุษย์
แต่การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

วันนี้

พลังงานเชื้อเพลิงกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากเหลือน้อยลงทุกที จึงจำเป็น
ต้องค้นหาหนทางแก้ไข
น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่มากที่สุดบนผืนโลก การใช้ พลังงานน้ำ ผลิตกระแส
ไฟฟ้าซึ่งอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ำจากเขา ที่ไหลลดระดับลงสู่ที่ต่ำ เราจึงนำเอา
พลังงานบางส่วนมาใช้ โดยการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อเราเปิด
ประตูที่ปิดกั้นทางเดินของน้ำ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ นำไปฉุด
กังหันและเชื่อมเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น
พลังน้ำ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยก๊าชพิษออกมา สามารถใช้พลังงานได้ทันที เมื่อใด
ก็ตามที่ปล่อยน้ำให้ ไหลไปหมุนกังหัน ก็จะได้พลังงานออกมาทัน ที ต่างกับโรงไฟฟ้าที่ ใช้
เชื้อเพลิงมาเผาให้ได้ความร้อน เพื่อผลิตไฟฟ้า
พลังงานจากกระแสน้ำ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่สนิ้ เปลือง หลังจากใช้ปนั่ ไฟแล้ว
ยังนำไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย ครั้นระเหยกลายเป็นไอ ก็จะไปรวมกันเป็นเมฆและตกเป็น
ฝนกลับลงมาเป็นน้ำในเขื่อน เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีก เรียกว่า “ครบวงจร”
พลังงานทีไ่ ด้จากชีวมวล เป็นอีกหนึ่งความพยายามของมนุษย์ ในการค้นหาแหล่งพลังงาน
ทดแทน ซึ่งจะต้องควบคู่ ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผาระบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน
เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงาน
พลังงานที่ได้จากชีวมวลแต่ละประเภท จะมีค่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาดรูป
ร่างของตัวชีวมวลเอง เป็นต้นว่า ชีวมวลที่มีขนาดเล็ก ประเภท แกลบ ชานอ้อย ก็ต้อง
ออกแบบเตาที่ใช้ในการเผาไหม้ ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป
พลังงานชีวมวล จัดเป็นเชือ้ เพลิงหมุนเวียนอีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ใหม่ได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะชีวมวลที่ได้มาจากการเกษตร แต่จำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเตาเผาชนิดต่างๆ
โดยเฉพาะเตาหุงต้ม ทีค่ วรจะพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการทีจ่ ะใช้งาน
ก๊าชชีวภาพเป็นผลพลอยได้ทเี่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ โดยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียท์ าง
ชีววิทยา ในสภาวะไร้อากาศด้วยกลุม่ แบคทีเรีย ชนิดไม่ใช้ออ๊ กซิเจนในการหายใจ ก๊าชชีวภาพทีเ่ กิด
เป็นก๊าชผสมโดยทัว่ ไป จะประกอบด้วย ก๊าชมีเทน ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าชไนโตรเจน และ
ก๊าชไฮโดรเจนซันไฟร์ ซึ่งส่วนประกอบใหญ่ ได้แก่ ก๊าชมีเทน 60-80 เปอร์เซนต์ และก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ 20-40 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ดิ ไฟ สามารถนำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ทดแทนพลังงานได้
การบำบัดน้ำเสียโดยวิธชี วี ภาพ ต้องอาศัยแบคทีเรียช่วยย่อยสลายสารอินทรียเ์ ช่นกัน มีทงั้
เทคโนโลยีที่ใช้และไม่ใช้อากาศ สำหรับเทคโนโลยีที่ไม่ใช้อากาศ จะทำให้ผลพลอยได้ออกมาเป็น
ก๊าชชีวภาพ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียในระบบ กระบวนการนีส้ ารอินทรีย์ในน้ำเสียประมาณ
ร้อยละ 80-90 จะถูกย่อยสลายเป็นก๊าชมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ รวมเรียกว่า ก๊าชชีวภาพ
หรือ ไบโอก๊าช
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ฉบับนี้จึงใคร่เสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกให้ชาวลูกโลก
สีเขียวร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นพลังงานจากธรรมชาติขึ้นมาใช้ทดแทน และสร้างสำนึกในการ
ใช้สอยพลังงานที่มีอยู่อย่างประหยัด

คณะผู้จัดทำ
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อุดม วิเศษสาธร บรรณาธิการอำนวยการ : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการบริหาร :
นิรนั ศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ กองบรรณาธิการ :
ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล สรญา ประทุมวงษ์ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ พรวิไล คารร์ มณีรัตน์ อุดม
บุบผาทิพย์ แช่มนิล นิคม พุทธา พงศา ชูแนม สุธดิ า แสงเพชร กิตชิ ยั รัตนะ ชฎินลดา เวชกุล
สุภาภรณ์ วรพรพรรณ อนุวงศ์ แซ่ตั้ง กิติพงษ์ แดนสิงห์ พูนศักดิ์ เสลจุล
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท โพสต์-การ์ด จำกัด
สถานที่ติดต่อ : คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว บริษั ท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2146, 0-2537-1831
โทรสาร 0-2537-2184 www.pttplc.com

2

เ รื่องจากปก

สถ

ประเทศของเราได้เผชิญวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน
ครั้งที่ 1 ช่วงปี 2513 ครั้งที่ 2 ช่วงปี 2523 และ
ครั้งที่ 3 ช่วงปี 2548 ในสองครั้งแรกมีปัญหามา
จากประเทศผู้ผลิตหยุดการจัดส่งน้ำมัน อันเนื่องมา
จากการปฏิวัติการยึดแหล่งผลิตคืนจากบริษัทน้ำมัน
กลุ่ ม ประเทศตะวั น ตกและต่ อ มามี ปั ญ หามาจาก
เกิ ด สงครามในอ่ า วเปอร์ เ ซี ย ทำให้ ต้ อ งหยุ ด
การขนส่งน้ำมัน

ถานการณ
โ
์
ลก
วิกฤติพลังงาน
ส่ ง เกี ย รติ ทานสั ม ฤทธิ์

และ

ทั้ง

สองครั้ ง ทำให้ ร าคาน้ ำ มั น พุ่ ง สู ง ถึ ง 3 เท่ า ตั ว ไปแตะที่ ร ะดั บ 40 เหรี ย ญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้นประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางมีปริมาณ
น้ำมันมากอย่างพอเพียงสำหรับขายให้กลุ่มประเทศ หรือความต้องการของโลก มิได้มีการ
ขาดแคลนแต่ประการใด ผลกระทบในวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในสองครั้งแรก ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกลดการใช้น้ำมันลงอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงปี พ.ศ. 2525-ปี พ.ศ. 2529)
และด้วยราคาน้ำมันที่มีราคาเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และด้วยนโยบายของประเทศที่เห็นความจำเป็น
ต้องลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากกลุ่มประเทศผูผ้ ลิตตะวันออกกลาง ทำให้เกิดการเร่งการ
ค้นหาแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นการเร่งด่วน มีการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาล ซึง่ ต่อมา
ทำให้ปริมาณน้ำมัน ที่ผลิตจากกลุ่มประเทศนอกโอเปค (Non - OPEC) โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตจากแหล่งทะเลเหนือในทวีปยุโรป ด้วยปัจจัยความต้องการของโลกลดลงและ
ด้วยมีปริมาณจากแหล่งอืน่ ๆ เพิม่ เข้ามามากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้ราคาน้ำมันลดต่ำลง ถึงระดับ
11 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี พ.ศ. 2529
จากนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกจะทรงตัวอยู่ในระดับ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ติดต่อ
กันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปี พ.ศ. 2530-ปี พ.ศ. 2540 การใช้
น้ำมันของโลกกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นมาใหม่และเติบโตติดต่อกัน
เป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ฐานความต้องการน้ำมัน (การใช้น้ำมัน) เพิ่มขึ้นจากระดับ 70
ล้านบาร์เรลต่อวันเข้าสู่ระดับ 80 ล้านบาร์เรลต่อวัน งานวิจัยในสาขาพลังงานทดแทนที่ตื่นตัว
ในช่วงที่ราคาน้ำมันแตะ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ก็ลดปริมาณการลงทุนในงานวิจัย
ลงตามลำดับจนกล่าวได้ว่ายุติไปเลยก็ว่าได้ กล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลา 10 กว่าปี ที่โลก
เพลิดเพลินกับการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง และยังมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งที่
พึ่งพาถนนและรถยนต์เป็นหลัก เสมือนหนึ่งว่าน้ำมันมีใช้โดยมิได้รู้จักหมดสิ้น
และแล้ววิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 ก็เกิดขึ้น แต่ครั้งนี้มีเพื่อนเพิ่มเติมเดินเป็นเงาติด
ตามมาด้วย เป็นใครและมีความสำคัญอย่างไร เรามารู้จักกันทีละคน วิกฤตการณ์น้ำมันใน
ครั้งที่ 3 นี้ มีปัจจัยสาเหตุแตกต่างจากสองครั้งแรก เกิดมาจากความต้องการของโลกที่
เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติบโตโดยธรรมชาติ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และ
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ และที่ ส ำคั ญ มี ป ระเทศที่ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบเศรษฐกิ จ จากแบบ
สังคมนิยม มาสู่เศรษฐกิจเสรีนิยม เป็นฐานใหญ่การผลิตสินค้าสู่ตลาดโลก ทั้งสามประเทศมี
ประชากรรวมกันกว่า 2,745 ล้านคน กว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก ได้แก่ ประเทศจีน
อินเดีย รัสเซีย และกลุ่มประเทศรัสเซีย (เดิม) มีอัตราการบริโภคน้ำมัน (พลังงาน) ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลกอย่างต่อเนื่อง ความต้องการน้ำมันของโลกจึงเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ตลาด
ซื้อขายล่วงหน้าปรับราคาซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
นอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนเก็งกำไร เห็นโอกาสจึงเข้าซื้อน้ำมันต่อเนื่องทำให้ราคาน้ำมัน
เพิ่มขึ้น และมีการนำออกมาขายในช่วงที่มีราคาสูง เมื่อมีน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาก็ปรับ
ลดลง กลุ่มซื้อขายเก็งกำไรก็เข้าซื้อไว้ ใหม่ จึงทำให้ราคาน้ำมันมีปรับขึ้นลงแต่มีทิศทางที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายเก็งกำไรจึงเป็นตัวกระตุ้นเสริมเข้ากับความต้องการน้ำมัน
ของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกแรงหนึ่ง ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น คือกำลังผลิตสำรอง (Spare Capacity) ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
หรือกลุ่มโอเปคที่เคยมีอยู่ในระดับ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สำรองเพิ่มเติมรองรับความต้องการ
ของตลาดโลก แต่กำลังการผลิตสำรองดังกล่าวได้ปรับลดลงเหลือเพียง 1.5-2 ล้านบาร์เรล
ต่อวันเท่านั้น ทำให้ตลาดซื้อขายน้ำมันมีความวิตกกังวลนำไปสู่การปรับฐานราคาน้ำมันเพิ่มสูง
ขึ้นอีกแรงหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยประจำตัวแต่ละประเทศเพิ่มเข้ามาอีกด้วยที่มีผลต่อมูลค่า
การซื้อน้ำมัน อันนี้คือค่าเงินที่อาจส่งผลทำให้แต่ละประเทศผู้นำเข้าน้ำมันใช้เงินเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงในการซื้อน้ำมันแต่ละครั้งเช่นค่าเงินบาทของไทยเรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาทต่อ 1
เหรียญสหรัฐ เราต้องการซื้อน้ำมันราคา 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซื้อน้ำมัน 1 บาร์เรล
ต้องใช้เงินไทย 3,000 บาท ต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดเป็น 40 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
ต้องใช้เงินบาทเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาท ที่จะซื้อน้ำมันในปริมาณเท่าเดิม
ตามที่ได้แนะนำเพือ่ นร่วมทางมากับวิกฤตการณ์นำ้ มันครัง้ ที่ 3 มาดังกล่าวข้างต้น ทีส่ ง่ ผล
ให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เข้าสู่ระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และแตะระดับ 100 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล โดยในที่สุดเข้าสู่จุดสูงสุดที่ 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยใช้เวลาในการ
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 4 ปี จากปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2551 (เดือนกรกฎาคม)
เป็นที่น่าสงสัยหรือไม่ที่เหตุใดเศรษฐกิจโลกของเราถึงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้ราคา
น้ำมัน จะอยู่ที่ระดับ 80-100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่วิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน
สองครั้งแรกเศรษฐกิจโลกกลับลดการเติบโตลงและความต้องการน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
ในวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 นี้ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางนำรายได้
จากการขายน้ำมันมาใช้จ่ายและลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งมีเทคโนโลยี
เป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งสามารถดูดซับเงินกลับคืนเข้าสู่ประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผันเงินกลับ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตได้ภายใต้ภาวะราคาน้ำมัน
เพิ่มสูงขึ้น และอีกประการหนึ่งมีการใช้ IT เทคโนโลยี และเทคโนโลยีการผลิตลดต้นทุน
ควบคู่ไปด้วย
น้ำมันย่อมมีขึ้นลง งานเลี้ยงย่อมมีการเลิกรา ราคาน้ำมันสู่จุดระดับสูงจนเกินความ
สามารถทีป่ ระเทศผูน้ ำเข้าน้ำมันจะรับได้ เศรษฐกิจเริม่ ถดถอย และผนวกกับวิกฤติทางการเงิน
(Credit Crunch) การลงทุนหยุดชะงักเศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปริมาณความ
ต้องการน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจาก 140 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล เข้าสู่ระดับ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน วิกฤตการณ์
ทางการเงินครั้งนี้มีความรุนแรงและจะส่งผลในวงกว้างต่อไปอีก
ในอนาคตราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไร? กลับลงมาที่ระดับ 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
อย่างที่เคยเป็นมาก่อนหรือไม่ ? หากเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดีย ยังคงเติบโตต่อ
เนื่อง (อาจจะลดอัตราการเติบโตอย่างรุนแรงลงไปบ้าง) และวิกฤตการณ์ทางการเงินไม่
ลุกลามขยายวงกว้างทั่วโลก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงน่าจะอยู่ที่ระดับ 40-50 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล และคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของโลกที่ยังคงมีอยู่ ไปอยู่ที่ระดับ
70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ทั้งนี้ความผันผวน เปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ของตลาด
วิกฤตทางการเมือง การเก็งกำไร ฯลฯ ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอน
วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ทำให้ประเทศต่างๆ ผู้นำเข้าน้ำมันต่างตื่นตัว
เร่งค้นหาและวิจัยพลังงานทางเลือกและรวมทั้งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยของ
เราด้วย พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็น พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล เอทานอล
แสงแดด หรือแม้กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์ จะคิดค้นกันมาอย่างไรก็แล้วแต่ ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ต้องสามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ช่วงที่ปิโตรเลียมหรือน้ำมันมี
ราคา 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มพลังงานทางเลือกต่างยิ้มรับ แต่เนื่องจากราคาน้ำมัน
มีราคาเหลือเพียง 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจะยิ้มสู้ ได้หรือไม่? และงานวิจัยคิดค้นเลิกไป
ก่อนดีหรือไม่? เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 1, 2 และ 3 มาแล้ว ครั้งที่ 4 จะไม่เกิด
หรือ? การเตรียมตัวสำหรับอนาคตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงของเรา
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พลังพลังาน
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ทางเลือก

ส่ ง เกี ย รติ ทานสั ม ฤทธิ์

จากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเพิ่มขึ้น
สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงระดับ 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ตั้งแต่มี
150 ปี ที่ผ่านมา มีผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกที่สถานีบริการปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดีเซลจากระดับ 13.03
บาทต่อลิตร (เดือนกรกฎาคม ปี 2546) เพิ่มสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ปี 2551 เป็น 44.24 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน
เช่นกันปรับตัวสูงขึ้นจาก 15.39 บาทต่อลิตร (เดือนกรกฎาคม 2546) เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 เป็น
42.79 บาทต่อลิตร (เบนซิน 91) จากที่เคยเติมน้ำมันรถกระบะดีเซล 50 ลิตรเป็นเงินเพียงประมาณ 650 บาท ใน
ช่วงราคาสูงสุดเมื่อเติมในปริมาณเท่าเดิมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นประมาณ 2,212 บาท หรือ 3.4 เท่าเลยทีเดียว ด้วย
ผลกระทบระดับนี้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน

เมื่อ

น้ำมันมีราคาแพงขึ้นเรามีทางเลือกอื่นใดที่จะหาเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่ามา
ทดแทนได้หรือไม่? ประเด็นนี้ต้องคิดกันในระดับประเทศและถึงระดับชุมชน
ทีเดียว ระดับประเทศมีการพิจารณาใช้ ถ่านหิน นิวเคลียร์ พลังลม แสงแดด ไบโอดีเซล
เอทานอล ฯลฯ อีกทั้งยังต้องพิจารณาความเหมาะสมที่จะเลือกใช้สิ่งที่จะมาทดแทน กล่าว
คือ เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างในประเทศ? ประเทศเราอยู่ ในเขตเหมาะสมสำหรับพืชที่จะทำ
เป็นเชื้อเพลิงอะไรบ้าง? เช่น ปาล์มน้ำมัน เหมาะที่จะปลูกพื้นที่ภาคใต้ หากจะปลูกในภาค
อื่นจะต้องมีระบบชลประทานที่มีอย่างพอเพียง ประเทศเรามีแหล่งถ่านหินหรือไม่ หรือ
ประเทศเรามีพลังลมที่มีความแรงพอเพียง และอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ประเทศเรามี
เทคโนโลยีของเราเองหรือยัง? ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาและจึงเลือกประเภทของ
พลังงานทดแทน มาใช้เพื่อให้ได้พลังงานทดแทนที่สามารถมีต้นทุนแข่งขันกับราคาน้ำมันได้
โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวอ่อนลงเช่นในช่วงปัจจุบันที่ราคาน้ำมันจากระดับ 140
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลปรับมาอยู่ที่ระดับ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในระดับประเทศนั้น รัฐได้กำหนดนโยบายให้มีการใช้เอทานอลผสมในน้ำมันเบนซิน
เรี ย กว่ า ก๊ า ซโซฮอลส์ และเรี ย กว่ า E10 หมายถึ ง น้ ำ มั น เบนซิ น ผสมเอทานอล 10
เปอร์เซ็นต์ กรณี E20 ผสมเอทานอล 20 เปอร์เซ็นต์ และ E85 ผสมเอทานอล 85
เปอร์เซ็นต์ และได้มีการใช้กลไกราคาให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคนำไปเติมในรถยนต์ E20
และ E85 จะต้องเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับรถยนต์ E85 สามารถเติมได้
ทัง้ เบนซินและน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล หรือเติมได้ทกุ ประเภททัง้ เบนซินและก๊าซโซฮอลส์
นั่นเอง สำหรับไบโอดีเซล รัฐให้มีการใช้ B2 หมายถึง นำน้ำมันปาล์มที่กลั่นบริสุทธิ์แล้ว
เรียกว่าเป็น B100 นำมาผสม 2 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันจะไม่มีการเรียก B2 เรียกว่าน้ำมันดีเซล
(หรือไฮสปีดดีเซล) ซึ่งได้ผสม B100 2 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว และมี B5 ซึ่งหมายถึงผสม B100
5 เปอร์เซ็นต์ และในอนาคตก็จะมีการเพิม่ ปริมาณผสม B100 ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการปรับคุณภาพ
ของน้ำมันให้เหมาะสมกับรถยนต์รุ่นใหม่ จึงจะเพิ่มปริมาณผสม B100 เพิ่มสัดส่วนขึ้นไป
รัฐได้กำหนดแนวนโยบายพลังงานทางเลือกไว้หลายรูปแบบรวมทั้ง NGV ซึ่งหมายถึง
การนำเอาก๊าซธรรมชาติมาอัดและใช้เติมในรถยนต์เบนซิน (Bi-fuel) และหรือรถดีเซล
(Diesel Dual Fuel) ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ คือ ทำอย่างไรให้ประเทศ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศจะพิจารณา
แบบง่ายๆ คือ จากอัตราส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศต่ออัตราการเติบโตของ
ความต้องการพลังงาน หากอัตราการเติบโตของพลังงานสูงกว่าก็จะเป็นดัชนีชี้ ให้เห็นว่า
ประเทศใช้พลังงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาโครงสร้างการใช้น้ำมัน
ของประเทศไทยเรา ก็จะพบว่าน้ำมัน 100 ส่วน เราใช้ในภาคยานยนต์เพื่อการขนส่งสูงถึง
38 ส่วนในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น ประเทศญีป่ นุ่ มีการใช้นำ้ มันในภาคขนส่งในระดับ 25
ส่วนเท่านัน้ จะเห็นว่าโครงสร้างการขนส่งของเรายังขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ขนส่ง
ทางรถไฟ ทางเรือ นอกจากนี้ การจัดสรรพืน้ ทีก่ ารผลิตและการขนส่งยังไม่ดพี อ ยังมีหลาย
ส่วนทีก่ ระจัดกระจายทัว่ ไป ทำให้มตี น้ ทุนการขนส่งสินค้าทีส่ งู โดยไม่จำเป็น รัฐมีนโยบายที่จะ
แก้ไขก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งสินค้า (Logistic) ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
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การมีระบบขนส่งมวลชนแทน ช่วยให้ ก ารเดิ น ทางโดยรถส่ ว นตั ว ลดลงจะเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของประเทศโดยตรง
แล้วชุมชนของเราจะมีทางเลือกหรือไม่? จะต้องเดือดร้อนกับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น
ตามสถานการณ์โลกด้วยหรือไม่? หากพิจารณาถึงวัตถุดิบรอบตัวเราแล้ว พลังงานชุมชนมี
ทางเลือก เราปลูกปาล์มได้ในบางพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังได้ ปลูกอ้อยได้ สบู่ดำก็ได้ และ
ที่สำคัญหากจะใช้ถ่าน (เผาถ่าน) ทำได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลย และหากจะเลือกทำอะไรให้
เหมาะสมกับวัตถุดิบของชุมชนเราละ? เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยคือการประหยัดพลังงานและ
ต่อไปคือใช้ฟืนเป็นพลังงาน ยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นน่าจะเป็นการเผาถ่านทำเตาแบบประหยัด
ใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรเป็นเตาเผา (ตามแบบอาศรมพลังงานโดย อ.ชาญชัยฯ ลิมปิยากร)
เราต้องยอมรับในความไม่สะดวกสบายเหมือนกับเตาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) แต่ที่ได้คือเรามี
พลังงานของเราไว้ใช้และจะประหยัดขึ้น หากทำร่วมกัน 3-4 ครัวเรือน หรือจะทำร่วมกันทัง้
ชุมชนก็ได้ และเชื่อมโยงเข้ากับการปลูกไม้โตเร็วใช้ทำเป็นถ่านโดยเฉพาะช่วยกันดูแลทั้ง
ชุมชน ยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นคือทำไบโอดีเซลทำได้ทั้งครัวเรือนสำหรับเครื่องจักรการเกษตร
(เครื่องยนต์รอบต่ำ) หรือหากจะร่วมกันทำเป็นชุมชนและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรถยนต์ดเี ซล
และโรตารีปั้ม (เครื่องยนต์ดีเซลแบบธรรมดา-ไม่ ใช่คอมมอนเรล) ชุมชนร่วมกันทำแบบ
วิสาหกิจชุมชนก็ได้ มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายที่ ทัง้ นีต้ อ้ งมีการจัดการทีเ่ ป็นระบบตัง้
แต่การจัดหาวัตถุดบิ การปลูกพืชน้ำมัน หรือน้ำมันพืชใช้แล้วจากครัวเรือง หรือจากโรงงาน
หากจะพิจารณาผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษวัชพืช ทะลายปาล์ม กากมะพร้าวแล้ว ฯลฯ ก็
สามารถทำได้ ทำเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้ในหมู่บ้านเมื่อเหลือก็ขายคืนให้
ภาครัฐ พลังงานชุมชนสามารถทำได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงระดับชุมชน และจากระดับ
ง่ายๆ จนถึงระดับที่ต้องใช้เทคโนโลยีและรวมทั้งการจัดการแบบง่ายๆ ได้ภายในครัวเรือน
จนถึงการจัดการระดับชุมชน พิจารณาดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหา แต่ยังมีปัจจัยที่สำคัญต้อง
พิจารณาประการแรก หากราคาน้ำมันดีเซลลดต่ำลงจาก 21.04 บาท / ลิตร เหลือเพียง 14
บาท / ลิตร จะทำอย่างไร? หยุดการผลิตชัว่ คราวและไปใช้นำ้ มันทีส่ ถานีบริการ และประการที่
สอง จะรู้ได้อย่างไรว่าคุม้ ทุนและค่าใช้จา่ ยที่ลงไปหรือไม่? ประการที่สาม ในกระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้ามีมลภาวะที่เกิดขึ้นจะกำจัดหรือดูแลอย่างไร? เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของเราจึงจำเป็นต้องดูแลจากเริ่มต้นดูเหมือนว่าง่ายๆ แต่พูดไปพูดมาชักยุ่งยาก
ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงและมีผลต่อรายจ่ายของครัวเรือนของเรา แม้ว่าปัจจุบันราคา
น้ำมันจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 20 บาท / ลิตร แล้วก็ตาม ไม่ควรนิ่งนอนใจและอย่า
คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ต้องเตรียมพร้อมในการที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจึงทันการณ์ พลังงาน
ชุมชนต้องการความรู้และเทคโนโลยี การคิดการคำนวณความคุ้มค่าของการลงทุนและ
ค่าใช้จา่ ย ความรู้ที่ต้องการทั้งเทคโนโลยีการผลิต และการบำรุงรักษาการปลูกพืชพลังงาน
อีกด้วย และยังต้องการการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ มีหลายชุมชนที่ประสบความ
สำเร็จแม้บางชุมชนไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ได้เรียนรู้ ช่วงราคาน้ำมันอ่อนตัวเป็นโอกาสทีด่ ี
ที่จะมาเรียนรู้และเตรียมตัวสำหรับการมาเยือนของราคาน้ำมันครั้งต่อไป แต่คราวนี้เรา
พร้อมรับมือ !

บั นทึกโลกสีเขียว

ขยะ

การจัดการ

ส่ ง เกี ย รติ ทานสั ม ฤทธิ์

ชุ ม ชนเมื อ ง มี โ อกาสและมี พื้ น ที่ ใ นการมี
ส่ ว นอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ เ ท่ า เที ย มกั บ
ชุมชนที่อยู่ติดผืนป่าและหรือสายน้ำ เพราะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
อยู่ ร อบตั ว เรา เหมื อ นเช่ น ชุ ม ชนเมื อ ง
เทศบาลตำบลปริก ที่เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มี
เรื่ อ งราวน่ า สนใจของการจั ด การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะ

ชุมชน

เทศบาลตำบลปริก มีการทิ้ง “ขยะ” วันละประมาณ 8,000 กิโลกรัม
หรือ 8 ตันต่อวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ครัวเรือนละประมาณ 7.3 กิโลกรัมต่อ
วัน และมีค่าเฉลี่ยการทิ้งขยะอยู่ที่คนละ 1.38 กิโลกรัมต่อวัน หรือคนละครึ่งตันต่อปี และ
เทศบาล
ขยะจากชุมชนเหล่านี้ก็จะถูกจัดการโดยภาครัฐ หรือ เทศบาลที่จะดำเนินการกำจัดต่อไป
เทศบาลปริก มีการจัดการขยะ โดยได้จัดงบลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ หรือหา
พื้นที่ทิ้งขยะและกลบฝัง โดยใช้งบที่ได้มาจากส่วนกลางและภาษีท้องถิ่น หรือค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนในเรื่องดังกล่าว แต่ ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัว
และขยะเพิ่มมากขึ้น ก็จำต้องหางบลงทุนมาเพิ่มเติม รวมทั้งยังต้องหาพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มต่อไป
อีกด้วย และคงจะเป็นเรื่องยากที่เจ้าของบ้าน หรือตัวชาวบ้านเองที่จะมีบ้านอยู่ติดกับพื้นที่
กลบฝังขยะ ด้วยข้อจำกัดเช่นนี้เอง ในช้าวันหนึ่งการจัดการขยะเช่นนี้ก็จะถึงทางตัน ไม่มี
พื้นที่ที่จะดำเนินการได้อีกต่อไป หรือต้องลงทุนซื้อหาเทคโนโลยีนำเข้า ที่มีต้นทุนสูงเป็น
ภาระของงบประมาณและเป็นต้นทุนเพิ่มของสังคม
ด้วยเงื่อนไข สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เครือข่ายเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
และชุ ม ชนในเครื อ ข่ า ยมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร กลุ่มเยาวชนโรงเรียน
ขยะ
กลบฝัง
ดรุโณทัยบุนผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเอารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ “ขยะ” ที่มี
แนวความคิดที่เห็นคุณค่าของขยะ และไม่ ได้โยนให้เป็น ภาระหรือความรับผิดชอบไปสู่
ภาครัฐฝ่ายเดียว แต่ใช้กระบวนการวิธีการ ที่มีส่วนร่วม ใช้คำว่า “เรา” ในการดำเนินงาน
โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และสร้างระบบการบริหารจัดการขยะ สร้างแนวคิด
ร่วมกันทั้งชุมชนและรวมทั้งทำงานร่วมกับเทศบาล หรือ ภาครัฐ
นำขยะไปแปรรูปกลับเป็นของที่มีประโยชน์ มีมูลค่าอีกครั้งหนึ่ง เช่น การนำขยะมาทำ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว และโลหะ ก็
คัดสรรแยกขายทำรายได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า เครือข่ายเทศบาลตำบลปริก สามารถลดปริมาณขยะ
สาธารณสุข
ที่ต้องส่งไปยังเทศบาลเหลือเพียงร้อยละ 11.8 เท่านั้นหรือลดลงถึง 8 เท่า โรงงานกำจัดขยะ
มีขนาดเล็กลงใช้เงินลงทุนเท่าที่จำเป็น หรือพื้น ที่กลบฝังขยะสามารถรองรับยืดเวลาได้
เทศบาล
อีกนาน นำเงินงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเติมให้แก่ชุมชนในด้านการศึกษา และสาธารณสุข
โรงเรียน
รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนในรูปแบบดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความสมดุลของ
เรื่องการลงทุน สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ในรูปแบบอย่างยั่งยืน
กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475 รัฐได้พยายามถ่ายทอดให้
ปุ๋ย ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวิถีประชาธิปไตยมาโดยตลอด การกำจัดขยะและการบริหารจัดการ ที่
ใช้คำว่า “เรา” นี้เป็นกระบวนการที่ได้สร้างแนวความคิดเชิงบวก เปลี่ยนขยะทิ้งแล้วให้มีค่า
กลับมาใช้เป็นประโยชน์ ได้ เครือข่ายชุมชนตำบลปริก ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุล
อิสลาม กลุ่มเยาวชนโรงเรียนดรุโณทัยบุนผินเข้าถึงคำว่าประชาธิป ไตยอย่างสมบูรณ์ มี
รีไซเคิล
สำนึกและทำหน้าที่ต่อสาธารณะ (ขยะ) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง
กลบฝัง
แต่ก็ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่ง ที่แต่ละประเทศ หรือสังคมนั้นจะมีมากน้อยต่างกันตาม
ขยะ
สภาพ แต่ขยะประเภทนี้นั้นยากต่อการแยกแยะ เพราะทนทานต่อเทคโนโลยี ในการกำจัด
และที่สำคัญมีฤทธิ์กัดกร่อนประเทศชาติได้อีกด้วย ... “ขยะอะไรเอ่ย?”
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บ ทความพิเศษ

รีไซเคิล

อิ น ทิ ร า วิ ท ยสมบู ร ณ์

ลดขยะ
ลดการใช้

เครือข่ายหลักสี่ - ดอนเมือง จัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ จัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
“ขยะ” สิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ยิ่งคนบริโภคมากเท่าไหร่ขยะก็ยิ่งเพิ่มเท่าทวี “ในแต่ละวัน
เราก่อให้เกิดขยะกันคนละเท่าไหร่ และต้องใช้พื้นที่จำนวนเท่าไหร่ในการรองรับขยะ?” กรุงเทพมหานครนับวัน
จะหนาแน่นไปด้วยผู้คน ที่มีวิถีชีวิตเน้นการบริโภคกินใช้ ยิ่งบริโภคมากเท่าไหร่ กองขยะก็เพิ่มพูนขึ้นตามทุกที
เราแต่ละคนจึงสร้างขยะจำนวนมากในแต่ละวัน แล้วขยะเหล่านี้จะจัดการอย่างไร?

ที่

ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดการขยะในรูป “รถเหลืองเก็บขยะ” ทีจ่ ดั เก็บ
ขยะตามชุมชนต่างๆ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยเป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการจัดเก็บและ
ทำลาย ไม่ ได้ก่อให้เกิดการลดปริมาณขยะตั้งแต่ ในระดับชุมชนซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะ
ที่ได้ผล ทั้งนี้ ในการลดปริมาณขยะนัน้ สามารถทำได้ในทัง้ ในระดับบุคคล โดยลดการใช้ และ
ในระดับชุมชน โดยการเสริมศักยภาพการจัดเก็บ ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การรีไซเคิล สร้างมูลค่า
ให้แก่ขยะ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2512-2513 การเคหะแห่งประเทศไทยได้สร้างแฟลตทีอ่ ยูอ่ าศัย
สำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยกว่า 1,300 ครัวเรือนในบริเวณหลักสี่ ดอนเมือง จากพืน้ ทีร่ กร้างกลายเป็น
พื้ น ที่ ชุ ม ชน มี ผู้ ค นจากต่ า งจั ง หวั ด เข้ า มาจั บ จองพื้ น ที่ ร อบๆ บริ เ วณแฟลตการเคหะฯตั้ ง
บ้านเรือนกัน มากขึ้น จากไม่กี่หลังคาเรือนก็ขยับขยายเป็นกว่า 1,000 ครัวเรือนในช่วง
ประมาณปีพ.ศ. 2525-2527 ด้วยสาเหตุทบี่ ริเวณย่านหลักสี่ ดอนเมือง กลายเป็นศูนย์กลาง
เส้นทางในการเดินทางเข้าออกเมือง คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองจึงเข้ามาอยู่อาศัย
ทำกินกันจำนวนมาก เมื่อคนเยอะขึ้นทั้งคนในชุมชนการเคหะและชุมชนแออัดรอบๆ ทำให้เกิด
ปัญหาต่างๆ มากมาย ทัง้ ปัญหาเรือ่ งยาเสพติด ปัญหาการแย่งพืน้ ที่ในการสร้างบ้านเรือน

ประมาณปี พ.ศ. 2535-2537 ชุมชนในบริเวณหลักสี่ ดอนเมืองรวมตัวกันเป็น “กลุม่ ออมทรัพย์”
มีกจิ กรรมเกีย่ วกับการออมทรัพย์ การปล่อยสินเชือ่ เงินกู้ งานออมทรัพย์ของแต่ละกลุม่ ดำเนินไป
ต่อมา เครือข่ายหลักสี่ - ดอนเมืองจึงเกิดขึ้น โดยมีลูกข่ายทั้งหมด 12 ชุมชนประกอบด้วย
ชุมชนบางบัว ชุมชนหมู่บ้านอาทิตย์ ชุมชนคลองเปรมประชา ชุมชนร่วมมิตรแรงศรั ทธา
ชุ ม ชนหลั ง แฟลตร่ ว มพั ฒ นา ชุ ม ชนศิ ษ ย์ ห ลวงปู่ ข าว ชุ ม ชนบางบั ว รวมพลังใหม่ ชุมชน
ทุง่ สองห้อง 312 ชุมชนทุง่ สองห้อง 313 กลุม่ แท็กซีอ่ สี าน กลุม่ สัจจะออมทรัพย์แฟลตตำรวจ
และกลุ่มสหกรณ์ทุ่งสองห้อง ซึ่งล้วนมาจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทั้งสิ้น (โดยปัจจุบันเหลือ
เพียง 11 ชุมชนเท่านัน้ เนือ่ งจากชุมชนคลองเปรมประชา ไม่ได้รว่ มกิจกรรมของเครือข่ายจึง
ขอถอนตัวออกไป)
ภายหลังเกิดเครือข่ายหลักสี่ - ดอนเมืองในปี พ.ศ. 2540 สมาชิกเครือข่ายได้มาร่วมกัน
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาต่ า งๆ ของชุ ม ชน พบว่ า ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง ต่ า งก็ มี ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ท่ อ ระบายน้ ำ อุ ด ตั น เพราะมี เ ศษขยะ ถุ ง พลาสติ ก เศษกระเบื้ อ งอุ ด ตั น ขวางทางน้ ำ ไหล
ขณะเดียวกันปัญหาขยะที่สกปรกวางเกลื่อนหน้าบ้านนั้นส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดการทะเลาะ
เบาะแว้งกันระหว่างเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ ปัญหาน้ำเน่าขังจากขยะก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย

เหล้าพื้นบ้าน…
ชี วิตพอเพียง “มูสาโท…
นมังการแปรรูปข้าว

ของคนอีสาน”

ชุมชนต่างๆ ในชนบทของไทยทุกภูมิภาค ได้พัฒนาและ
สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาเหล้าพืน้ บ้าน มาตัง้ แต่บรรพชน เพราะว่า
เหล้าพื้นบ้านนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
และใช้ในการประกอบพิธกี รรม ตามประเพณีทสี่ บื ทอดกันมา

เหล้า
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พื้นบ้านของไทยมีกระบวนการผลิตที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยใช้
ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือผลไม้ตา่ งๆ มา “หมัก” กับ “ลูกแป้ง” ทีท่ ำจาก
สมุนไพรและข้าว โดยเรียกชือ่ แตกต่างกันไปในแต่ละภูมภิ าค โดยภาคอีสานเรียก “สาโท”, “อุ”
คนภาคเหนือเรียก “ข้าวขาว” ภาคใต้เรียก “หวาก” ส่วนภาคกลางเรียก “กระแช่” ซึง่ ทำให้เหล้า
ที่ได้นนั้ มีรสชาติ และกลิน่ แตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั ลูกแป้งทีน่ ำมาหมักและพืชที่ใช้ เพราะบาง
สูตรใช้สมุนไพรมากถึง 48 ชนิด
ส่วนผสมของลูกแป้งก็นำมาจากพันธุพ์ ชื เช่น โป๊ปกัก เม็ดผักชี อบเชย พริกหอม ยีห่ ร่าหวาน
ขมิน้ ชัน พริกไทย ดีปลี โกฐสอ โกฐจุฬา โกฐหัวบัว เทียนดำ เทียนแดง เทียนข้าวเปลือก ลูกเร่ว
ลูกกระวาน กานพลู ลูกจัน ดอกจัน ข่าลิง ขิงแห้ง ลิ้นทะเล โกฐสมอ ดอกพิกุล อ้อยสามสวน
ม้าทะลายโลง เครืองูเห่า กระเทียม เปลือกลิ้นฟ้า หัวแห้วหมู รากหญ้าคา เกล็ดตะวันเพลิง
เกล็ดกระบูลเพลิง หัวข่า ชะเอม เป็นต้น

ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้า ปัญหาเรื่องขยะยังส่งผลไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ชีวิต
ความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนด้วย
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว เครื อ ข่ า ยจึ ง ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เริ่มต้นลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตน มีการรณรงค์ทำแผ่นพับ แผ่นผ้า
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และเดินรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อให้ชาวชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อคนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าขยะก็เริ่มเก็บเอาขยะมาขาย ครอบครัวเริ่มมีรายได้เสริมโดยที่
ไม่ต้องลงทุนและไม่เป็นภาระ ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ต่างรู้จักแยกประเภทขยะ พลาสติก ขวด
กระดาษนำมาขาย จากขยะในบ้านของตัวเองก็ขยับขยายสู่การเก็บขยะภายในบริเวณชุมชน
ในโรงเรียน หรือตามถนนหนทางที่พบเห็น
ในปีพ.ศ. 2546 ธนาคารขยะของชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อมารองรับปริมาณขยะที่ชาวบ้าน
นำมาขาย เน้นการทำแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากชาวบ้านคัดแยกขยะมาจากบ้าน นำมาขายกับ
เจ้าหน้าที่ประจำธนาคาร โดยธนาคารแห่งนี้ใช้ขยะออมแทนเงิน เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนต่างมี
เงิ น ออม มี ส มุ ด เงิ น ฝากที่ มี เ งิ น เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะรายได้ จ ากการขายขยะจะ
ถูกบัน ทึกไว้ ในสมุดบัญชีธนาคารของแต่ละคนมากน้อยขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน
ปัจจุบนั มีธนาคารขยะกระจายอยู่ในชุมชน 2 ชุมชน คือ ธนาคารขยะชุมชนบางบัว และชุมชน
หมู่บ้านอาทิตย์ ส่วนชุมชนที่เหลือนั้นจะมีจุดรับซื้อกลางตั้งอยู่ตามบ้านของคณะกรรมการ
เครือข่าย เพื่อทำหน้าที่รับซื้อขยะ โดยจะมีรถมารับขยะอาทิตย์ละครั้ง เมื่อมีคนในชุมชน
สนใจมากขึน้ เครือข่ายเริม่ มองถึงทิศทางขยับขยายเพือ่ รองรับจำนวนขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ และสร้าง
รูปแบบบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ระบบมากขึ้ น จากธนาคารขยะในชุ ม ชนจึ ง เกิ ด การจั ด ตั้ ง
ศูนย์รีไซเคิลในปีเดียวกัน ตั้งอยู่ที่ตลาดไทยณรงค์ สะพานใหม่
กิจกรรมศูนย์รี ไซเคิลและสิ่งแวดล้อมทำงานผ่านกระบวนการแก้ ไขปัญหา บนหลักการ
ทำงานทีส่ ำคัญ คือ เน้นการมีสว่ นร่วม การเป็นเจ้าของร่วมไม่ใช่คนใดคนหนึง่ ซือ่ สัตย์ เปิดเผย
โปร่งใส บริหารจัดการดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่คัดแยกและรับซื้อวัสดุสิ่งของ
เหลือใช้ ในชุมชนในเขตหลักสี่และใกล้เคียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการสิ่งของ
เหลือใช้ในรูปแบบของการ re-use and re-cycle เป็นธุรกิจของเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่ดอนเมือง และนำมาสูก่ ารจัดสวัสดิการ การพึง่ พาตนเองในอนาคตของเครือข่าย องค์กรชุมชน
สร้างสมาชิกผ่านการถือหุน้ โดยการถือหุน้ ของสมาชิกจำนวนหุน้ ละ 100 บาท ถ้าเป็นองค์กร
ถือหุ้นได้ ไม่เกิน 200 หุ้น จำนวนเงิน 20,000 บาท ถ้าเป็นบุคคลถือหุ้นได้ไม่เกิน 100 หุ้น
จำนวนเงิน 10,000 บาท และหุน้ ส่วนใหญ่นนั้ เกิน 5% ขึน้ ไปต้องเป็นหุน้ ของเครือข่ายออมทรัพย์
หลักสี่ - ดอนเมือง ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งศูนย์ ภายใต้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการบริหารงาน
อย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส มีการจัดการที่ดี
การเชื่อมร้อยกันระหว่างกลุ่มออมทรัพย์กับธนาคารขยะ และศูนย์รีไซเคิลทำให้ชาวบ้าน
ได้รับประโยชน์ เพราะการขับเคลื่อนงานธนาคารขยะของชุมชนนั้นเชื่อมโยงกับงานกลุ่มออม
ทรัพย์ สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในกลุ่มออมทรัพย์ ก็สามารถนำขยะมาขายใช้หนี้กลุ่มออมทรัพย์ได้

รวมทั้ ง ลดการพึ่ ง พากู้ ยื ม หนี้ น อกระบบเพราะมี ร ะบบเงิ น ออมเข้ า มาหนุ น เสริ ม
เป็นระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน รายได้ของศูนย์รีไซเคิลก็มี
การจัดสรรปันผลแก่สมาชิก 40% เงิน ทุน บริหารจัดการ 20% เงิน ทุนสำรองศูนย์ฯ 20%
เงินสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมชุมชน เครือข่าย 10% และสวัสดิการชุมชน 10% โดยเงิน
สวัสดิการชุมชน 10% นี้ ได้ขยับขยายก่อให้เกิดสวัสดิการวันละบาท ปีละ 365 บาท โดย
สมาชิกธนาคารขยะจะใช้เงินจากบัญชีเงินออมธนาคารขยะเป็นเงินสะสมสวัสดิการชุมชน
ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ คลอดบุตร แต่งงาน การศึกษา
เล่าเรียน เกิดความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันพึ่งพากันได้
นอกจากนีแ้ กนนำและชาวบ้านยังเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพราะสินค้าแต่ละอย่างจะมีราคาที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาของโรงงานรับซื้อ จากไม่เคยรู้ ไม่เข้าใจก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ทัง้ จากการเข้าไปสัมพันธ์กบั โรงงาน พ่อค้า จนปัจจุบนั ศูนย์รีไซเคิลมีการจัดการทีเ่ ป็น
ระบบและรูเ้ ท่าทันตลาดมากกว่าเดิม มีอสิ ระในการตัดสินใจไม่ผกู ขาดกับโรงงานรับซือ้ ใด
ธนาคารขยะ-ศูนย์รีไซเคิล เป็นการจัดการทีเ่ กิดจากการเรียนรูข้ องชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่
เฉพาะเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเท่านัน้ แต่ธนาคารขยะ-ศูนย์รีไซเคิลได้เชือ่ มร้อยความสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ
ของชุมชนเข้าด้วยกัน สุขภาพอนามัยทีด่ ี ทีอ่ ยูอ่ าศัยสะอาดสะอ้าน ความสัมพันธ์ทเี่ กือ้ กูลรายได้ที่เพิ่ม
ขึ้น เกิดความรูส้ กึ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการชุมชนร่วมกัน กระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน
จึงเป็นอีกหนึ่งทิศทางในการจัดการขยะที่ ได้ผล ถ้าแต่ละชุมชนมีการจัดการขยะด้วยตนเอง
ปริมาณขยะก็จะลดน้อยลง
สนใจสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ ได้ที่ ศูนย์รี ไซเคิลเครือข่ายหลักสี่ดอนเมือง 304/1062 เคหะบางบัว ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(สุรชัย นุกจิ 084-771-4691)

สูตรการทำสาโทของพ่อทองพูน พันมาก บ้านเลขที่ 20 หมูท่ ี่ 12 บ้านโรงบ่ม ตำบลโคกก่อ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีส่วนประกอบ กล่าวคือ
ยาเครือ่ งโกฐ มี ชะเอม, ยาหัว, ดีปลี, เครืองูเห่า, ซาดาย, อ้อยสามสวน, ดอกจัน, ลูกลือ,
ลูกล้ำ, ลูกกระวาน, กานพลู, อบเชย, เจ็ดพูเพียง, โปยกัก, โกกูเซีย, พริก.
ยาเครื่องสวน มี ข่าแก่,ขิงแก่, รากย่านาง, รากหมาน้อย อย่างละครึ่งกิโลกรัม และ
กระเทียม 1 กิโลกรัม
ส่วนประกอบอื่นๆ มี แป้งข้าวเหนียว 1 ปี๊บ, ลูกแป้งเก่า 10 ลูก และ น้ำเหล้าเด็ด 1 ขวด
ส่วนวิธีทำนั้น พ่อทองพูนเล่าว่า
หากจะทำแป้งเองให้นำข้าวสารเหนียวมาตำให้ละเอียด ร่อนเอาส่วนที่ละเอียดไว้ และนำ
ส่วนที่หยาบไปตำให้ละเอียดร่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอ ถ้าหากซื้อแป้งข้าวเหนียวมาก็ตัดขั้น
ตอนนี้ออกไป
นำยาเครื่องโกฐทั้งหมดไปผสมกับแป้งข้าวเหนียว โดยคลุกเคล้าใส่น้ำประมาณว่าพอปั้น
เป็นก้อนได้พอดี, ปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกมะนาว ใช้นิ้วกดให้เป็นหลุม นำไปวางใส่ในกระด้ง
โดยใช้ผา้ ขาวปูรองพืน้ ก่อน บดลูกแป้งเก่าให้ละเอียด แล้วนำไปโรยให้ทวั่ นำน้ำเหล้าเด็ดมาเป่าพ่น
ให้ทวั่ ถึงและชุม่ พอดี ใช้ผา้ ขาวปิดกระด้งให้เรียบร้อย เก็บเอาไว้ในบ้านประมาณ 3 วัน จากนัน้
จึงนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วเก็บหรือนำไปหมักเหล้าได้
พ่อเฒ่ายังแถมอีกว่า
เมื่อได้ตัวแป้งแล้ว จะนำไปโรยใส่ในข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว หรือ ผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ ที่มี
ในท้องถิ่นบ้านเรา หมักทิ้งไว้สัก 3- 4 วัน ก็ผ่าน้ำ นำออกมาดื่มได้เลยครับ
โดยเฉพาะคนพื้นถิ่นอีสานนิยมทำสาโท และอุกันแพร่หลายมาก ยังแยกย่อยถึงแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์อีก ต่างก็มีวิธีทำสูตรใครสูตรมันครับ ทั้งยังได้พัฒนากระบวนการที่นำเหล้าที่
หมักได้ไปต้มกลัน่ เพือ่ ความสะดวกสบาย เมือ่ ต้องการเดินทางไกลไปค้าขาย และเข้าป่าล่าสัตว์
รสชาติเหล้ากลั่นนั้นสู้สาโทไม่ได้ จึงนำเอาสมุนไพรมา “ดอง” เพื่อให้รสชาติดีกลมกล่อมลิ้น
จนพัฒนาสู่การรักษาโรคและบำรุงร่างกายเรียกว่า “ยาดอง” ซึ่งมีสูตรต่างๆ เช่น โด่ไม่รู้ล้ม
กำลังเสือโคร่ง กำลังช้างสาร เป็นต้น โดยการตั้งชื่อจากพืชสมุนไพรที่นำมาดองนั่นเอง

การต้มเหล้าสาโทเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งที่ชาวบ้านอีสาน ยังคงทำสืบทอดต่อเนื่องกันมา
เป็น มรดกพื้นถิ่น โดยความจริงแล้วการทำสาโทหรืออุ ตลอดจนการต้มเหล้าในอดีตนั้นเพื่อใช้
ประโยชน์ ในการประกอบพิธีกรรม ใช้ในงานบุญประเพณีในชุมชน กรรมวิธีในการหมักเหล้า
สาโท หรือต้ม เหล้าเด็ด ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามความเหมาะสมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อจำกัดด้านกฎหมาย ปริมาณความต้องการของตลาด และปัจจัยทางธรรมชาติ อาจแบ่ง
วิวัฒนาการการทำเหล้าของ ชาวอีสานไว้ดังนี้
ช่วงแรก ก่อนปีพ.ศ. 2485 ชาวอีสานต้มเหล้าเพียงเพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม และ
ใช้ในงานสังคม ในชุมชนเท่านัน้ วัสดุอปุ กรณ์และกรรมวิธกี ารทำเหล้าไม่วา่ จะปัน้ แป้งหมักเหล้า
สาโท หรือต้มกลัน่ ล้วนเป็นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในชุมชนท้องถิน่ และสืบทอดวิธกี ารมาจากบรรพชนทั้งสิ้น
ช่วงที่ 2 ประมาณปีพ.ศ. 2485 - 2510 ในช่วงระยะเวลานี้ การทำลูกแป้งการหมักเหล้า
สาโท ส่วนมากยังเป็นแบบเดิม มีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยในกรรมวิธีต้มเหล้า คือเริ่มมีการใช้ปี๊บ
แทนบั้งไม้ไผ่ และหม้อดิน ซึ่งทำให้ขนย้ายสะดวก หลบหนีการจับกุมได้ง่ายกว่า
การต้มเหล้าในช่วงนี้ เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มต้มเหล้าขาย
และ เป็นช่วงที่รัฐเริ่มออกกฎหมายควบคุมการผลิตการจำหน่ายมีเงื่อนไขที่เกินความสามารถ
ของ ชาวบ้านจะทำได้ แต่ในทางพฤติกรรมชาวบ้านก็ยังปฏิบัติตามจารีตดั้งเดิม
ช่วงที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2510 - ปัจจุบัน การทำเหล้าได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
มาตามลำดับ นี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนอีสาน ทั้งยังเป็น วิถีมรดกของคนกลุ่มชาติพันธุ์
ไท-ไต ที่อยู่นอกผืนดินสยามมานานนับหลายศตวรรษ
มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นของคนไทยในชนบททุกภูมิภาคยังสืบทอดให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
และจะยั่งยืนต่อไป หากไม่ถูกริดรอนสิทธิควบคุมไปอยู่ในกระบวนของรัฐ ซึ่งก็มักมีนายทุน
แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเสมอ ปล่อยให้ชุมชนเขาดำเนินการเถอะครับ ภูมิปัญญาเรื่องนี้จะได้
สืบสานต่อถึงคนรุ่นหลัง ดูตัวอย่างจากญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว เขมร ปะไร เห็นผลิตกันมา
เกลื่อนเมืองจากชาวบ้านชนบททั้งสิ้น รสชาติก็ร้อนฉ่า ฉาบลิ้น ผ่าวลำคอ ทั้งนั้น
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ภู มิปัญญาจากรากหญ้า

บรรพบุรุษไทย
ภูมิปัญญาของ

ภคบุ ต ร ชาญสุ วิ ท ยานั น ท์

ในการสร้ า ง เรื อ น
ีน้ำ เวลาฤดูน้ำหลาก

หน
การยกใต้ถุนสูงเพื่อ

เรือนชานกว้าง มีช

ายคายื่นคลุม เพื่อบ

เรือนเครื่องผูก

เมื่ อ กล่ า วถึ ง เรื อ นไทย หลายท่ า น
คงจะนึกถึงเรือนไทยติดริมน้ำ ใต้ถุน
ยกสูง ผนังไม้ฝาปะกน และมีหลังคาจัว่
ทรงสูง ในความเป็นจริงแล้ว เรือนไทย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ด้วยการใช้หลักการในการใช้วัสดุใน
การก่ อ สร้ า งเป็ น ตั ว แปร ดั ง นั้ น จึ ง
สามารถจำแนกประเภทของเรือนไทย
เป็นเรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับ
และเรือนเครื่องก่อ
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เรือน

เครื่องผูก นั้นเป็นการใช้ ไม้ ไผ่ หรือไม้
ขนาดเล็กนำมาประกอบยึดด้วยเชือกเข้า
ด้วยกันเป็นโครงสร้าง ตัวเรือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตะปูยึด
เป็นที่พักอาศัยแบบง่ายๆ
เรือนเครื่องก่อ เป็นการสร้างอาคารให้มีความคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานได้นาน ด้วยการก่ออิฐถือปูนโดยจะ
เป็ น การสร้ า งและออกแบบอาคารเพื่ อ ทางศาสนา และ
พระราชวังหลวงเป็นหลัก
ส่วนเรือนเครื่องสับ เป็นรูปแบบของเรือนไทยที่ยกฐานะ
ของตัวเอง เป็นการพัฒนารูปแบบของการก่อสร้างจากเรือน
เครื่องผูก ด้วยการใช้ไม้จริง และการนำเอาเทคโนโลยีในการ
แปรรูปของไม้ด้วยการพัฒนาเครื่องมือช่างไม้ เช่นการใช้มีด
ขวาน เลื่อย กบ สิ่ว ค้อน มาปรับแต่งไม้ ถากไม้ให้เป็นรอย
สับ รูเจาะ เป็นร่อง เข้าเดือย และเข้าลิ้น แล้วนำไม้ที่แปร
แล้วมาประกอบเป็นตัวเรือน
และเมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงานกับเรือนไทยนั้น
ก่อนอื่นต้องขอยกย่องบรรพบุรุษไทยที่สามารถปรับเปลี่ยน
สภาพเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้เหมาะกับสถาพแวดล้อม ดึงสิง่ แวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวให้มาเป็นมิตรกับการอาศัย และการแก้ปัญหา

ังแดดและสามารถ

ลดอุณหภูมิได้ในระ

ดับหนึ่ง

เพื่อให้ดำรงอยู่ ได้ ในสภาวะต่างๆที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ
เช่นการยกใต้ถุนสูงเพื่อการหลีกหนีจากภัยน้ำท่วม มีหลังคา
ทรงสูง เพื่อระบายน้ำฝนให้เร็ว เป็นต้น คราวนี้ลองมาดูกันว่า
เราสามารถปรับการใช้สอยของอาคารเรือนไทยให้เข้ากับทีอ่ ยู่
อาศัยในปัจจุบนั ได้อย่างไร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
การยกใต้ถุนสูงนั้น เป็นการหนีเรื่องปัญหาน้ำท่วมของ
คนโบราณ และยั ง ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ข องใต้ ถุ น ด้ ว ยการนั่ ง
พักผ่อน ทำงานจักสาน ทานข้าว เก็บของ และเลี้ยงสัตว์
การยกใต้ถุนนั้นก็เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถนั่ง
ทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเปิดแอร์ และยังสามารถหนีน้ำท่วม
ในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย ในปัจจุบันหลายๆพื้นที่ในเมืองไทยก็
ยั งไม่ ส ามารถหนี ปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มได้ ถ้ า การออกแบบบ้ า น
สามารถยกพื้นสูงได้ก็จะเป็นการดี
ชานเรือนนั้นเป็นตัวเชื่อมของเรือนนอนแต่ละหลังเข้า
ด้วยกัน เป็นตัวสร้างกิจกรรมภายในครัวเรือนให้เกิดขึ้น เป็น
ที่ให้แขกบ้านแขกเรือนเข้ามานั่งพูดคุย เรือนไทยบางหลังก็ยัง
ปลู ก ต้ น ไม้ ใ หญ่ ก ลางชานบ้ า น เพื่ อให้ เ กิ ด ร่ ม เงาในบ้ า น
เป็นการลดความร้อนได้ ในระดับหนึ่ง พื้นของชานเรือนก็ปู
ด้วยไม้เว้นระยะให้ลมจากใต้ถุนบ้านลอดเข้ามา และยังเป็น
การระบายน้ำฝนให้ออกไปจากตัวเรือนชานได้รวดเร็วอีกด้วย

ฝาบานเกล็ด

ช่องแมวล คือกา
ลอดเข้าสู่ตอด
ับพื้นชา เรือนลง
ัวเรือนและรลยังดรสาะด
เพ
มารถห้อยขนาท
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ปลูกกระถางไว้รอบ

การปลู ก ไม้ ก ระถาง และอ่ า งบั ว บนชานเรื อ น เป็ น
ภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ โดยแท้ เพราะนอกจากความ
สวยงามของการปลูกไม้กระถางแล้ว ต้นไม้ยังผลให้เกิดความ
ร่มรื่นและคายออกซิเจนเข้าสู่ตัวบ้าน ส่วนอ่างบัวนั้นมี ไว้เพื่อ
เป็นการระบายความร้อน น้ำในอ่างเมื่อโดนแดดหรือความ
ร้อน ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ และเมื่อลมพัดก็จะเกิดเป็น
อากาศที่เย็นสบายเข้าสู่ตัวบ้าน
ช่องแมวลอด เป็นช่องระหว่างชานเรือนกับพื้นเรือน เป็น
ช่องที่นำลมจากใต้ถุน บ้านเข้ามาสู่ชานบ้าน ทำให้บริเวณ
ชานบ้านเย็นสบาย และเมื่อยกพื้นสูงขึ้นเป็นช่องแมวลอดแล้ว
ระดับความสูงนั้นก็พอดีกับการนั่งได้อย่างสบาย
ชายคาบ้านเรือนไทยนั้น จะทอดยาวเพื่อเป็นการบังแดด
และเป็นการลดอุณหภูมอิ กี ระดับหนึง่ ก่อนการเข้าไปในห้องนอน
ฝาบ้ า น เรื อ นไทยเองนั้ น มี ฝ าบ้ า นหลากชนิ ด แล้ ว แต่
ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ต่างกัน เช่นฝาสำรวจ ที่ทำด้วยไม้ไผ่
หรื อไม้ ก ระบอกที่ ส านกั น เป็ น โครงสร้ า งแล้ ว กรุ ด้ ว ยแฝก
ทำให้ อ ากาศถ่ า ยเทได้ ส ะดวก เหมาะที่จะใช้กับเรือนครัว
เพื่อการระบายควัน

ฝาไหล เป็นการนำฝาไม้ตเี ว้นช่องสลับกัน 2 ฝาวางอยู่บน
รางไม้ เมื่อเลื่อนมาเหลื่อมกันก็จะเป็นฝาผนังทึบ เมื่อเลื่อน
ฝาออกมาซ้อนกันก็จะทำให้เกิดเป็นช่องว่างทำให้ลม และ
แสงเข้ามาในตัวเรือนได้
ฝาเกล็ด เป็นฝาไม้กระดานมาตีปิดในแนวนอนกับไม้
โครงคร่าว โดยวางให้ฝากระดานเหลื่อมกันเป็นลำดับคล้าย
เกล็ดปลา บ้านในสมัยปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ ได้ด้วย
การเว้นช่องระหว่างบานไม้เหมือนกระจกบานเกล็ด ทำเป็น
หน้าต่างไม้บานเกล็ด สามารถให้ลมไหลผ่านได้ และเป็นการ
บังสายตาจากภายนอก
การปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดความร้อนที่เข้ามากระทบกับ
ตัวเรือน ควรปลูกต้นไม้ตามแนวแดดอ้อมใต้ คือปลูกทาง
ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศ
เหนือควรเปิดเอาไว้สำหรับรับแสงธรรมชาติ เพื่อลดการใช้
แสงประดิษฐ์ในเวลากลางวัน
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ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างเรือนนั้นเป็นการ
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยหลั ก การง่ า ยๆ สมควรที่ ส ถาปนิ ก และผู้ ที่
ต้องการสร้างบ้านเพื่อลดการใช้พลังงาน ควรรับไปพิจารณา
และในขณะเดียวกันนั้น ผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว สามารถนำแนว
ความคิดของการปลูกเรือนไทย มาปรับแต่งประยุกต์ ใช้ ใน
บ้าน เพื่อลดการใช้พลังงานได้ เช่นการปลูกต้นไม้บังแดด
และเป็นการช่วยกรองอากาศอีกทางหนึ่ง การขุดสระ หรือ
ปลูกบัวกระถางก็เพื่อการระเหยของไอน้ำเพิ่มความเย็นในตัว
บ้าน และการต่อยื่นชายคา หรือกันสาด เพื่อลดการกระทบ
ของแสงแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นการถ่ายลด
ระดับอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ ใน
สภาวะอยู่สบาย เมื่อเข้าถึงตัวบ้าน ดังนั้นทุกท่านสามารถนำ
หลักการง่ายๆ ที่ ได้กล่าวมานี้ นำมาปรับใช้ ในที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันเพื่อการลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี
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นกล้าของแผ่นดิน
ผมชื่อเด็กชายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ปัจจุบันอายุ 14 ปี
เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด บ้านของผมตั้งอยู่ใกล้กับ
“บึ ง สามจุ่ ม ” จะเรียกว่าติดบึงนั้นคงจะไม่ถูกเพราะอยู่
ห่างจากบึงประมาณ 100 เมตร

บริเวณ

บ้านของผมรายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายที่สร้างความ
ร่มรื่น และพูดได้ว่าเกือบทุกต้นเป็นฝีมือการปลูกและดูแลรักษา
ของคุณยายของผม คุณยายเฝ้ารดน้ำต้นไม้ทุกๆ เช้าอย่างขมักเขม้น
วิธีการปลูกต้นไม้ของคุณยายนั้นมีระบบแบบแผนดีมาก โดยคุณยายจะเน้นการปลูก
ต้นไม้ให้ได้ประโยชน์สงู สุด ต้นไม้ทกุ ต้นทีค่ ณ
ุ ยายปลูกนัน้ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ที่ทุกต้นอย่างเช่นต้นไม่ใหญ่ๆ พวกมะม่วง มะขาม ขนุน และกระท้อน คุณยายจะปลูกไว้รมิ รัว้
ทางด้านตะวันตกและตะวันออกของบ้าน เพือ่ เป็นร่มบังแดดในตอนสายและบ่ายสามารถเก็บผล
ของต้นไม้เหล่านีก้ นิ ได้ดว้ ย ผักสวนครัวก็จะปลูกไว้หลังบ้านติดกับห้องครัวเพื่อสะดวกในการ
เก็บมาประกอบอาหาร พืชที่ปลูกก็จะมีทั้ง พริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา
โหระพา สาระแหน่ มะเขือ แค ฟักทอง ครบเลยทีเดียว จนบางวันหากจะทำอาหารง่ายๆ
ก็ไม่ตอ้ งออกจากบ้านไปซื้อของข้างนอกเลย
หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นเรียกว่า “หมู่บ้านสามจุ่ม” หมู่ 5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอ
ศรีประจันต์ เป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่บริเวณรอบๆ บึงสามจุม่ มี “วัดสามจุม่ ” ที่ไม่ได้เป็นแค่
ศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านแต่ผมหมายถึง
เป็นศูนย์กลางรวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน วัดสามจุ่มเป็นวัดที่กว้างขวางร่มรื่นเต็มไป
ด้วยต้นไม้มากมายหลากหลายต้นหลายขนาดหลายชนิด อันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจจากชาว
บ้านทุกคนที่จะปลูกต้นไม้ในวัด และวัดสามจุ่มนั้นมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้ชาวบ้านปลูก
ต้นไม้ไปอีกนาน จนตอนนีว้ ดั สามจุม่ มีสวนป่าทีร่ ม่ รืน่ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์
หมู่บ้านของเรามีถนนตัดผ่านจากตำบลวังน้ำซับไปยังอำเภอแสวง จ.อ่างทอง เป็นถนน
สายรองที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท มีรถสัญจรผ่านไปมา
มากจำนวนขยะจึงมากตามไปด้วยประกอบกับประชากรของหมู่บ้านประมาณ 1,500 คน ที่
จะทิ้งขยะกันวันละหลายร้อยกิโลกรัมลงบนพื้นกองรวมกันไว้หรือไม่ก็เผาทำลาย นับเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยขยะมูลฝอย คุณน้าของผมจึงได้เสนอในทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ นให้มี
การตั้งถังขยะไว้หน้าบ้านทุกบ้านเพื่อนำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธีที่ประชุมจึงมีข้อสรุปที่จะตั้ง
ถังขยะไว้หน้าบ้านหรือหน้าซอยที่ติดถนน และจะมีรถมาเก็บขยะทุกวันโดยเสียค่าใช้จ่าย
เพียง 30 บาทต่อเดือนเท่านั้น ผลปรากฏว่าปริมานขยะในหมู่บ้านลดลงในระดับหนึ่ง แต่ยัง
มีชาวบ้านอีกกลุม่ หนึง่ ที่ไม่ยอมใช้ถงั ขยะ อ้างว่าเป็นการสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย ยังคงใช้วธิ กี ารเผา
ทำลายแบบเดิมที่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อชั้นบรรยากาศโลก ทางหมู่บ้านจึงได้มีการรณรงค์และ
สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านหัน มาใช้ถังขยะกัน มากขึ้น และหากทาง
หมู่บ้านมีการรณรงค์ต่อไปในอนาคตหมู่บ้านของผมแห่งนี้คงจะไม่มีเศษขยะเกลื่อนตามพื้น
แต่จะมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่มากกว่านี้

ปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุกข์” ซึ่ง
เป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีประจันต์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่
ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ห่างจาก
ตัวเมืองสุพรรณบุรี 18 กิโลเมตร มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
วิสัยทัศน์โรงเรียนคือ “เป็นแหล่งพัฒนาคนเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ จัดการบริการด้านการ
ศึกษาและกระบวนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนีค้ ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียนมี 4 ข้อ 1 คือมีจติ สำนึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นการ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โรงเรี ย นแห่ ง นี้ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาโรงเรียนด้านอื่นๆ
ทางโรงเรียนศรีประจันต์ ได้เข้าร่วมโครงการ “เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน” หรือ
“Clean Technology : CT” คือการลดปั ญ หาตั้ ง แต่ ต้ น เหตุ คื อ แหล่ ง ผลิ ต มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้ใช้รู้รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่สภาวะแวดล้อม
ที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้จะดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนควบคู่ ไป
กับการประหยัดพลังงาน โดยวิธีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทำทั้ง
กระบวนการอย่างเป็นองค์รวม เพื่อเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนักเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่โรงเรียน ลดการใช้พลังงานและประหยัดงบ
ประมาณของโรงเรียน ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมอบรม “ค่ายเยาวชน
เมธีเทคโนโลยีสะอาด หรือ Methi CT Kid” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2549 ที่ผ่าน
มา ซึ่งผมก็เป็น 1 ใน 7 ตัวแทนของห้อง ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เนื้อหาสาระมีดังนี้
โครงการ CT นี้ประกอบไปด้วยงานหลัก 4 งานได้แก่ 1 ลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า 2 ลด
ปริมาณขยะ 3 ลดปริมาณการใช้น้ำ 4 การบำบัดน้ำเสีย
การลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ ประหยั ด ค่ าไฟของโรงเรียนเนื่องจากค่าไฟฟ้าของ
โรงเรียนในปัจจุบนั มีถงึ ประมาณเดือนละ 25,000-30,000 บาท จึงได้มมี าตรการต่างๆ เกีย่ วกับ
การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากมาย เช่น การปิดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น การติดตั้งมิเตอร์
ที่เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเนื่องจากเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติจะสูบน้ำทันทีที่น้ำในท่อถูกใช้ ไป จึง
ไม่รู้ว่าใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ การเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากกว่า
เดิม ทำให้ปัจจุบันค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนลดลงเหลือเดือนละ 18,000 บาทเท่านั้น จึงมีการ
ดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนลงอีกในอนาคต
การลดปริมาณการทิง้ ขยะเนือ่ งจากสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนถูกทำลายด้วยขยะทีม่ าจากการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆของบุคลากรจำพวกแก้วน้ำ ถุงพลาสติก เศษกระดาษ หลอดกาแฟ และ
ขยะมูลฝอยอืน่ ๆ จากการสำรวจพบว่า นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ทงิ้ ขยะรวมกันประมาณ
วันละ 150 กิโลกรัม แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือนักเรียนทิ้งขยะไม่ตรงกับถังแยกหรือไม่ลงถัง
ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในการกำจัดขยะจึงได้มีการรณรงค์ ให้นักเรียนทิ้ง ขยะให้ลงถัง
นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น
จัดประกวดศิลปะจากขยะเหลือใช้ การรณรงค์ให้พกขวดน้ำคู่กายติดตัวนักเรียนทุกคนเมื่อ
น้ำหมดก็นำไปกรอกใส่ขวดมาดื่มใหม่ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างมากบริเวณ
โรงเรียนสะอาดน่ามองและมีการกำจัดขยะไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธมี ากขึน้

บางส่วนจากความเรียงเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครัง
้ ที่

“คน น้ำ ป่า
”
วิ ถี พ อเพี ย ง

แบ่งปัน ผูกพัน
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ป รัชญาพื้นบ้าน

พลังงานวิถีชีวิต
วุ ฒ ิ ศาสตร์ โชคเกื ้ อ

กับ

ในการดำรงชี วิ ต ประจำวั น ของมนุ ษ ย์ ล้ ว นแล้ ว แต่ ใ ช้
พลังงานทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่ตัวมนุษ ย์เองจำเป็นต้องการ
แหล่งพลังงานเพื่อใช้ในการคิด เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกาย

ซึ่ง

แหล่งพลังงานที่ ได้ก็คืออาหารที่เราบริโ ภคเข้าไป เครื่องจักรกลทั้งหลายที่
สามารถเคลื่อนที่ ได้ก็เช่นกัน น้ำมันเบนซิน ดีเซลก็คือแหล่งพลังงานในการ
ขับเคลื่อนนั้นเอง ในความเป็นจริงแล้วต้นกำเนิดของพลังงานส่วนใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์ แสง
อาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เมื่อดับสูญ
แล้วทับถมเป็นระยะเวลานานๆ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งน้ำมันที่เรารู้จักกัน นอกจากนั้นแสง
อาทิตย์ยังทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดลม ฝน และ
ฤดูกาลต่างๆ
ในอดีตมนุษ ย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพศรั ทธาและพึ่งพาขณะเดียวกันก็
สามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หลายหลายลักษณะเพื่อสร้างเสริมปัจจัยใน
การดำรงชีพเป็นต้นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยมีการยกพืน้ สูง เพือ่ ให้มกี ารถ่ายเท
ของอากาศ อีกทัง้ ยังสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ฤดูนำ้ หลาก หลังคามุมจัว่ สามารถถ่ายเท
ความร้อนได้ดี ภูมปิ ญั ญาเหล่านีม้ กี ารสืบทอดต่อกันรุ่นต่อรุ่น วิถีชีวิตของสรรพสิ่งจึงมีการพึ่ง
พิงพลังงานจากธรรมชาติอย่างสมดุล

ธ รรมะจากพงไพร

สัตว์เลี้ยงจำพวก ช้าง ม้า วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ล้วนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญทั้งสิ้น
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ ได้อาศัยมูลสัตว์ซึ่งนับเป็นปุ๋ยชั้นดี ป่าชุมชนหรือป่าส่วน
บุคคลหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกชุมชนก็จะมีแหล่งพลังงานที่สามารถพึ่งตนเองได้
ตลอดจนไม่มีวันหมดสิ้น
แต่เมื่อความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจที่เปิดกว้างส่ง
ผลให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป มนุษ ย์ ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ทำให้การ
บริโภคพลังงานก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว มีการผลิตเครื่องจักรกลมาแทนที่แรงงานจากสัตว์
รู ป ทรงบ้ า นยุ โ รปที่ ทั น สมั ย มาแทนที่ บ้ า นทรงไทย ป่ า ชุ ม ชนถู ก ทำลายล้ า งเพื่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคอย่างอื่น มนุษย์เรียนรู้ที่จะบริโภคความสะดวกสบาย มีการนำเข้าเทคโนโลยี
เครื่องผ่อนแรง เครื่องอำนวยความสะดวกจิปาถะ เกิดรูปแบบและยุทธวิธีต่างๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้คนยุคปัจจุบันจนเกินความพอเพียง
จากพฤติการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็น
หลายเท่าทวีคูณ ดังนั้นหากจะสร้างโรงไฟฟ้าอีกสักกี่โรงถึงจะเพียงพอกับความต้องการของ
มนุษย์ มีสักกี่คนที่คิดย้อนกลับไปมองดูตัวเราเองว่าในแต่ละวินาทีเราใช้พลังงานอะไรไปบ้าง
แล้ว เราจะสร้างพลังงานให้เพียงพอกับที่เราใช้ได้อย่างไร
เรื่องพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนไม่ ใช่เรื่องใหม่ เป็นเพียงการมองกลับมุม
จากยุคอุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักรที่ ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่ ใช้แล้วหมดไป กลับไป
สู่ธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดที่แท้จริง สิ่งที่สำคัญที่ควรตระหนักรู้คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุลธรรมชาติ ตราบใดที่เราพึ่งตนเองได้ ลดการนำเข้า ใช้ความรู้ที่มีอยู่
พัฒนาเทคโนโลยี ใช้ธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึกเหล่านี้คือหัวใจของการอนุรักษ์พลังงานกับ
วิถีชีวิต

องค์ประกอบ ชีวิต
หลายมิติของ

ทำอย่างไรทีจ่ ะให้ชวี ติ สามารถดำเนินต่อไปได้ตามศักยภาพ
และขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู่ เ สมอจะใช้ ชี วิ ต อยู่ กั บ วิ ถี
“เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวตั น์” หรือจะ “เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน”

จะ

ปฏิบัติได้ไหม ยัง“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”อีก จะเลือกเศรษฐกิจ
แบบใดจึงจะดูเหมาะสมและสอดคล้องกับคนอย่างเรา และเราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ในชุมชนได้หรือ ถ้าทำอะไรเพี้ยนๆ ไป ผู้คนก็จะกล่าวหาว่าเป็น “ผีปอบ” ไปเสียอีกก็จะ
ถูกขับใสไล่ตีให้ออกไปนอกชุมชน
ทำไมต้อง “มีสำนึกร่วม” ในเมื่อไม่เคยมีความนึกคิด เช่นนั้นเลย “ทุนนิยม บริโภคนิยม
ค่านิยม” จะสลัดให้ออกไปจากกระแสจิตได้อย่างไร ผู้คนรอบข้างก็รุมเร้าชี้นำว่า
“ต้องรวมตัวกันด้วยจิตสำนึกร่วมกัน แสดงบทบาทและศักยภาพในการจัดการเรือ่ งต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตน บนพื้นฐานของสิทธิร่วมกันอย่างเท่าเทียม และพึ่งพาตนเองได้
โดยอาศัยองค์กร / กลไก / กระบวนการและกิจกรรมหลากหลาย ที่กลุ่มประชาชนจัดขึ้นใน
ลักษณะหุ้นส่วนที่เกิดจากความรัก ความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการ
จัดการที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในแนวราบ และเป็นองค์รวม จึงจะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้”

จริงหรือ ที่เราจะสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ได้โดยปราศจากเงิน ไม่เข้าใจถ้อยคำ
หรูๆ ที่ยกมากล่าวอ้างว่า ถ้าปฏิบัติเช่นนั้น แล้วจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง
แล้วถ้าจะพึ่งเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตละไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เงินทองเลย ทำไม่ ได้
หรื อ เพราะฐานเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น นั้ น มี จุ ด มุ่ ง ไปที่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ทุ น
มรดกที่ส่งต่อมาจากบรรพชน ยังความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีก เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลาย
ทางปัญญา คงต้องเริ่มจากพออยู่พอกินไปฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติขึ้นมา จนถึง
ขั้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชน” กระมัง และถ้าจะให้ชัดจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ รูปแบบการใช้ชีวิตเสียใหม่ แต่ละคนจะทำได้ไหม สมมุติว่าทุกคนทำได้ แล้วชุมชนละ
ยินยอมพร้อมตามสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบได้ไหม ลูกหลานในชุมชนก็เป็นกลุ่มใหม่
ที่อาจมีปัญหากับคนรุ่นเดียวกันอีก จะยึดถือแนวปฏิบัติกันอย่างไรดี
กระตุ้ น จิ ต สำนึ ก ให้ รู้ จั ก พึ่ ง พาตนเอง ใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง ไม่ ฟุ้ ง เฟ้ อ เห่ อ เหิ ม
ทะเยอทะยาน ควรหันมาใส่ใจต้นทุนมรดกของทรัพยากรธรรมชาติทบี่ รรพชนรักษาไว้ให้เรา
ทำอย่างไรจะดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องมีศรั ทธา ความ
เคารพ และความเชื่ อ ถื อ อย่ า งแรงกล้ า ด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ และทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา จะเป็นปราการสำคัญที่
จะป้ อ งกั น ระบบทุ น นิ ย มที่ จ ะเข้ า มาครอบครองบริ บ ทของสั ง คม วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน
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ม องโลกกว้าง

เกร็ดน่ารู้

พลังงาน

วิกฤติ
วิกฤติ

โลก

สถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บั น ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เรากำลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีล่ ดน้อยลง อันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทัง้ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การบริโภคใช้สอยทีเ่ กินพอดี กล่าวได้วา่ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที ชัดเจนที่สุด
วิกฤติพลังงาน ยิ่งใช้สอยทรัพยากรมากอย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรที่มีอยู่ก็
ลดน้อยลง จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่คนบนโลกจะต้องตระหนักและ
ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ..ทั้งนี้ ใช่เพียงแค่การคำนึงถึงการใช้สอยใน
อนาคตเท่านัน้ หากแต่ตอ้ งตระหนักและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
เพื่อลูกเพื่อหลานอีกด้วย

สถาน

การณด์ า้ นทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวได้วา่
นับตั้งแต่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
ในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ.2493) เป็นต้นมา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ มหาศาล โดยการผลิตสินค้าและบริการในโลก
ได้เพิ่มขึ้นถึง 12.5% แม้ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าถึงเท่า
ตัวตลอดช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่ปริมาณปลาที่ถูกจับกลับ
เพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง 5 เท่ า และปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์
เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 6 เท่า ความต้องการพลังงานเองก็เพิ่มสูงขึ้นถึง
5 เท่า การบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 เท่า ส่วนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาวะเรือน
กระจกและโลกร้อนนั้นเพิ่มขึ้น 5 เท่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990
(พ.ศ.2533) เป็นต้นมา การบริโภคน้ำจืดเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า
ซึ่งส่วนมากเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
ในขณะเดียวกันประชากรโลกถึง 20% กลับไม่มีน้ำดื่ม
สำหรับรับประทาน อีก 25% ไม่มีไฟฟ้าใช้ 40% ไม่มีเครื่อง
สุขภัณฑ์ ผู้คนถึง 820 ล้านคนได้รับอาหารไม่เพียงพอ และ
ประชากรครึ่งโลกยังชีพด้วยเงินไม่ถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
อีกนัยหนึง่ 1 ใน 5 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศ
อุตสาหกรรมโดยบริโภคและผลิตมากเกินความจำเป็น ทั้งยัง
ก่อมลพิษในปริมาณมหาศาล อีก 4 ใน 5 ส่วนทีเ่ หลืออาศัยอยู่
ในประเทศกำลังพัฒนา และส่วนมากมีฐานะยากจน การแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้งนำมาซึ่ง
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบนโลก ส่งผลทำให้ปริมาณ
น้ำจืด น้ำในมหาสมุทร ป่าไม้ อากาศ และพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับการเพาะปลูกเหลืออยู่ในปริมาณจำกัด
ยิง่ ไปกว่านัน้ โลกจะมีจำนวนประชากรเพิม่ ขึน้ มากจนเกือบ
ถึง 3,000 ล้านคนภายในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) ซึง่ ส่วนมาก
จะอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เมือ่ ประเทศเหล่านีพ้ ฒ
ั นาขึน้
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การปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์โดยกิจกรรมของมนุษย์
เป็นสาเหตุ 60% ของการเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจก (OECD,
1999)
ในทุกๆ ปี โลกผลิตธัญพืชได้เป็นจำนวน 356 กิโลกรัม
ต่อประชากรหนึ่งคนแต่ประชากร 40 ล้านคน ตายเพราะ
ความหิวโหย (องค์การอาหารโลก/องค์การอนามัยโลก)
กว่า 70% ของแหล่งประมงทางทะเลถูกหาประโยชน์จน
เกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะทดแทนทรัพยากรได้
(UNEP, 2004)

ประชากรโลก
ปี 1800 (พ.ศ. 2343) : 1 พันล้านคน
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะถีบตัวขึน้ ไปอยู่ในระดับเดียว ปี 2005 (พ.ศ.2548) : 6,500 ล้านคน
กับประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยอยู่ ใต้ขอบเขตจำกัดของ ปี 2050 (พ.ศ.2593) : 9 พันล้านคน ?
ระบบนิเวศบนโลกใบเดียวกัน
(องค์การสหประชาชาติ, 2005)
หากทุกคนทีอ่ าศัยอยูบ่ นโลกบริโภคในปริมาณเดียวกันกับ
ผู้คนในซีกโลกตะวันตก เราต้องมีโลกอีกสองใบจึงจะสามารถ
ในปัจจุบัน สัตว์และพืชสูญพันธุ์ ในอัตราที่เร็วกว่าอัตรา
รองรับความต้องการของทุกคนได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทาง การสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ 1,000 ถึง 10,000 เท่า นี่เป็นคลื่น
ทีต่ อบสนองความต้องการของทุกคนโดยยังคงรักษาทรัพยากร การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ในประวัติศาสตร์โลก และคราวนี้มนุษ ย์
ธรรมชาติไว้สำหรับคนรุ่นหลังได้ เราต้องส่งเสริมเทคโนโลยี เป็นตัวการเดียวที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น (องค์การ
ประเภทใช้พลังงานต่ำ ใช้นำ้ น้อย และสร้างมลพิษน้อยลง หรือ สหประชาชาติ, 2005)
ทีเ่ รียกกันว่าการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้มากขึน้ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนคือ หนทางแห่งความก้าวหน้าสำหรับมนุษ ย์ ซึ่งไม่ ใช่
ตั้งแต่ยุค 70 (ระหว่างพ.ศ. 2513 - 2523) เป็นต้นมา
การบริโภคน้อยลง หากแต่เป็นการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ จำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าแต่การใช้
มากขึน้
มาตรการป้องกันช่วยให้จำนวนผู้ประสบภัยลดลงครึ่งหนึ่ง
แม้เราไม่อาจกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกได้ แต่เราก็ (FAO, 2005)
ต้องเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด เรายังมีโอกาสที่
จะหันไปใช้หนทางพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะช่วยปรับปรุงสภาพ
การจั บ ปลาเป็ น ส่ ว นสำคั ญ ของภาคเศรษฐกิ จ ของ
ความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้ดีขึ้น พร้อมทั้งตอบสนอง ประเทศไทย โดยมีการส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาเป็น
ความต้องการของคนรุน่ หลังได้ การพัฒนาเช่นนีต้ อ้ งมีพนื้ ฐาน มูลค่าถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (องค์การอาหารโลก)
มาจากการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญ
ต่อทั้งมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติของโลกหนึ่งเดียวใบนี้
ในประเทศกำลังพัฒนา 90% ของน้ำเสียถูกปล่อยลง
การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แม่นำ้ ลำคลองโดยไม่ได้รบั การบำบัด (องค์กรอนุรกั ษ์ทรัพยากร
กรรมวิธีทางการผลิต และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ของเรา หากประชากรทั้งโลกร่วมมือร่วมใจกัน ทุกๆ คนต่าง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตให้กับโลกมนุษย์และ
กระดาษรีไซเคิลหนึ่งแผ่นช่วยรักษา
ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากตอนนี้
ไม้ 15 กรัม
น้ำ 1 ลิตร และ
ไฟฟ้า 2.5 วัตต์/ชม.

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการเพิ่ม
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการเพิ่ม
จำนวนประชากรทำให้เกิดมลภาวะสูงขึ้นและประมาณ 1 ใน จำนวนประชากรทำให้เกิดมลภาวะสูงขึน้
3 ของน้ำบนแผ่นดินของประเทศไทยจัดว่ามีคุณภาพต่ำ หรือ
ต่ำมาก (องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำบนแผ่นดินของประเทศไทยจัด
ว่ า มี คุ ณ ภาพต่ ำ หรื อ ต่ ำ มาก (องค์ ก รอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
กว่าครึง่ ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองอัตราส่วน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
นี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2% ต่อปีไปจนถึงปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) (องค์การสหประชาชาติ)
นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มขึ้น 31% ในขณะที่
ประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งคิดเป็นเพียง 20% ความเข้มข้นของก๊าซมีเธนในอากาศเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ของประชากรโลก ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่าประชาชน
ในประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็น 10 เท่าต่อหัว
ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 อุณ หูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น
0.6 องศาเซลเซียส ตัวเลขนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่า 1.8
ทุกๆ ปีของเสียจากพลาสติกคร่าชีวติ นก 1 ล้านตัวสัตว์นำ้ องศา ถึง 4 องศา ในช่วงศตวรรษที่ 21 และสูงถึง 10 องศา
อีก 100,000 ตัวและปลาอีกจำนวนนับไม่ถ้วน (UNEP, 2004) ในเขตขั้วโลกการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรม
ของมนุษ ย์เป็น สาเหตุ 60% ของการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือน
ในประเทศกำลังพัฒนาประชากรเมืองถึง 40% อาศัยอยู่ กระจก
ในชุมชนแออัดโดยตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี
ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) (ยูเนสโก, 2004)
ยาฆ่าแมลงคร่าชีวติ คนงานภาคเกษตรกรรมเกือบ 20,000
คนต่อปี (องค์การอนามัยโลก)
หากเราต้องการหยุดภาวะโลกร้อน เราต้องลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงครึง่ หนึง่ แต่เป้าทีต่ งั้ ไว้จากการประชุม
ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1965 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
สนธิสญ
ั ญาโตเกียวกำหนดการลดก๊าซ CO2 ลงเพียง 5% จาก เสียชีวิตในอัตราประมาณ 1 คน ต่อเด็ก 5 คน ในปัจจุบัน
จำนวนที่วัดได้ ในปี ค.ศ. 1990
อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของเด็กในประเทศกำลังพัฒนาได้
ลดลงโดยมีเด็กเสียชีวิตในอัตราน้อยกว่า 1 คนต่อเด็ก 12 คน
นับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 (พ.ศ. 2523 - 2533) (องค์การสหประชาชาติ, 2005)
ปริมาณเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น 50% นำมาซึ่ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่า (UNEP, 2004)
แหล่งน้ำจืดในโลก
ปี 1950 (พ.ศ.2493) : 17,000 คิวบิกเมตร ต่อประชากรหนึง่ คน
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1975 อุบตั ภิ ยั ทางอุตนุ ยิ มวิทยา เช่นพายุ ปี 2005 (พ.ศ.2548) : 6,000 คิวบิกเมตร ต่อประชากรหนึง่ คน
ไซโคลน นำท่วมและคลืน่ อากาศร้อนเพิม่ ขึน้ 160% ก่อนถึงปี ปี 2025 (พ.ศ.2568) : 4,800 คิวบิกเมตร ต่อประชากรหนึง่ คน ?
ค.ศ. 2050 เป็นไปได้ว่าประชากร 150 ล้านคน อาจต้องย้าย (ยูเนสโก, 2006)
ออกจากถิ่นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติเหล่านี้ (UNEP)
ในช่วงสิบปีหลัง ภัยธรรมชาติแต่ละครั้งทำให้เกิดการ
ผู้คนกว่า 800 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย สูญเสียชีวิตเฉลี่ย 51 รายในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ 573
ยังต้องทนทุกขเวทนาจากโรคขาดสารอาหารเรือ้ รัง (องค์การ รายในประเทศที่กำลังพัฒนา
อาหารโลก, 2004)
เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่รับประกันว่าโลกสามารถ
ในการทำเกษตร 80% ของชาวนาในโลกไม่มเี ครือ่ งทุน่ แรง ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรได้ 12,000 ล้านคน ปัจจุบัน
ใดๆ นอกจากเครือ่ งมือประเภทจอบเสียม 20% ใช้แรงงานสัตว์ โลกมีประชากร 6,000 ล้านคน และ 800 ล้านคน ยังต้องทน
และมีเพียงไม่ถงึ 2% เท่านัน้ ทีม่ รี ถแทรคเตอร์
ทุกข์จากสภาพความหิวโหย (องค์การอาหารโลก)
ป่าดิบชืน้ ศูนย์สูตรเพียงแห่งเดียวเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ครึง่ หนึง่ ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง
มีกระดูกสันหลังบนโลกกว่าร้อยละ 50 และพันธุ์พืชร้อยละ ต่อภัยธรรมชาติเหล่านี้ ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง
60 ผู้เชี่ยวชาญบางคนประมาณการว่าสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจะลด ดินถล่ม พายุไซโคลน หรือภูเขาไฟระเบิด (ธนาคารโลก, 2005)
ลงถึงร้อยละ 90 ในเวลาอันใกล้
กว่า 80% ของมลภาวะในมหาสมุทรมีสาเหตุจากการ
จำนวนโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า 24% บนโลกใบนี้มีสาเหตุ กระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนฝั่ง (UNEP, 2006)
มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ (องค์การอนามัย
โลก, 2006)
ทุกๆ ปี น้ำที่มีสารปนเปื้อนได้คร่าชีวิตผู้คน 5 ล้านคน
ซึ่งมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 3 ล้านคนต่อปี (องค์การ
ทุกๆ ปี ปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลถูกจับโดย อนามัยโลก)
ไม่จำเป็นจากการทำประมงถึง 7 ล้านตัน (องค์การอาหารโลก)

หนทางง่ายๆ ที่เราทำได้ เพื่อรักษาโลกใบนี้

1. รวมกลุ่มใช้รถส่วนกลางหรือใช้ขนส่งสาธารณะเมื่อ
ทำได้ : การเดิ น ทางโดยใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นกลางหรื อ ขนส่ ง
สาธารณะช่ ว ยลดมลพิ ษ ทางอากาศ และเป็ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. นำรถยนต์ ไ ปตรวจสภาพและซ่ อ มบำรุ ง อย่ า ง
สม่ำเสมอ : การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอทำให้รถปล่อยก๊าซ
ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมน้อยลง
3. ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส : โดย
พยายามนำถุงมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมารีไซเคิลใช้ถุงใบเดียวใส่
ของหลายๆอย่าง หรือนำถุงไปเองเพื่อลดการใช้กระดาษและ
พลาสติกโดยไม่จำเป็น
4. แยกขยะรี ไซเคิลก่อนทิ้ง : การจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเภทกระดาษ พลาสติก สาร
อินทรีย์ แก้ว และถ่านไฟฉายจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่
สะอาดและปลอดภัย
5. อย่าลืมปิดไฟ : ไม่ลืมปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆทุกครัง้ หลังการใช้งาน โดยเฉพาะ
เครื่องที่สามารถนำไปประจุไฟใหม่ได้ เพราะนอกจากจะช่วย
ประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าไฟของคุณด้วย
6. เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน : หลอด
ประหยัดพลังงานให้แสงสว่างเท่ากันโดยสิ้นเปลืองพลังงาน
น้อยกว่า
7. ปลูกต้นไม้ : การปลูกต้นไม้วันละต้นช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำลังส่งผลร้ายต่อโลก ต้นไม้ยัง
เป็นอาหารและที่พักพิงของสัตว์ป่าด้วย
8. ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้นำ้ : ปิดก๊อกทุกครัง้ ระหว่าง
แปรงฟัน และปิดน้ำฝักบัวเมื่อกำลังฟอกสบู่ การปล่อยให้น้ำ
ไหลเป็นการสิ้นเปลืองน้ำถึง 9 ลิตรในหนึ่งนาที หรือคิดเป็น
น้ำปริมาณถึง 26,000 ลิตรในหนึ่งปี สำหรับหนึ่งครอบครัว
9. ใช้กระดาษเมือ่ จำเป็นเท่านัน้ : โดยเฉพาะในโรงเรียน
หรือสำนักงาน พยายามใช้กระดาษแต่ละแผ่นทั้งสองหน้าให้
เต็มก่อนหยิบใช้แผ่นใหม่
10. ลดการใช้ ใช้ซำ้ และนำกลับมาใช้ใหม่เมือ่ มีโอกาส :
คุ ณ สามารถบริ จ าคสิ่ ง ของส่ ว นตั ว ที่ ไ ม่ ต้ อ งการแล้ วให้ กั บ
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้สิ่งของนั้นต่อไปจน
หมดอายุการใช้งาน
11. หมั่นตรวจสอบและบอกตัวเองว่าทุกการกระทำ
เล็กๆ น้อยๆ ล้วนมีคุณค่า : สละเวลาและใช้ความพยายาม
อีกซักนิดเพื่อเตือนตัวเองให้หมั่นประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น หมัน่ ตรวจสอบ
ว่าตัวเองกำลังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองอยู่หรือไม่
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แ วดวงลูกโลกสีเขียว

พลังงานทางเลือก:

น้และการผลิ
ำส้มตควั
น
ไม้
ก๊าซชีวภาพ
จากขยะ
บทเรี ย นจากศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ท่ า มะขาม
จ.กาญจนบุรี

พลัง

น้ำส้มควันไม้ เป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่เกิดจาก
การสลายตัวของสารสำคัญในเนื้อไม้ที่อยู่ ในช่วงอุณหภูมิภายในเตาเท่ากับ 300-400 องศา
เซลเซียส จะสลายตัวระเหยปนออกมากับควันไฟ การเก็บจะสังเกตจากช่วงที่มีควันสีขาวขุ่น
ปนเหลืองหรือเรียกว่าควันบ้า มีการจางลงก็สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ 85 % กรดอินทรีย์ 3 %
สารอินทรีย์ต่างๆ อีก 12 % จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารปรับปรุงดินและใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง
จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ทางการแพทย์ ฯลฯ น้ำส้มควันไม้จะใช้
1. การเผาถ่าน / น้ำส้มควันไม้
ประโยชน์ได้ต้องผ่านการตกตะกอน 90 วันก่อน จะมีการแยกชั้นเป็นส่วนขอน้ำมันใส น้ำส้ม
การเผาถ่านคือกระบวนการเปลี่ยนให้ ไม้กลายเป็นถ่านซึ่งจำแนกขั้นตอนการเผาออกเป็น ควันไม้และน้ำมันดินอยู่ ในถังตกตะกอน หรือนำผงถ่านมาผสม 5 % จะทำให้น้ำมันใสและ
4 ขั้นตอน คือ
น้ำมันดินถูกผงถ่านดูดซับตกตะกอนลงสู่ถัง ใช้เวลา 45 วัน ซึ่งวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ ให้
1.1 การไล่ความชืน้ (DEHYDRATION) อุณหภูมิ 20-270 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ บริสุทธิ์จะต้องทำหลังจากทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะมีด้วยกัน 2 วิธีคือการกรองหรือการกลั่น
ช่ ว งที่ 1 อุ ณ หภู มิ 20-180 องศาเซลเซี ย ส เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ
ไล่ความชื้น ซึ่งก็คือน้ำที่อยู่ภายในเนื้อไม้ออกมา แต่ไม่มีน้ำที่สลายตัวจากโครงสร้าง 2. การผลิตก๊าซชีวภาพ ถังหมักมหัศจรรย์ เพือ่ ครัวเรือนเปลีย่ นขยะเป็นก๊าซหุงต้ม (BIOGAS)
ปนออกมาด้วย ลักษณะควันจะเป็นสีขาวปนสีน้ำเงินอ่อน
เริ่ ม ทำตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2548 ได้ รั บ แนวคิ ด การทำมาจากอาจารย์ บุ ญ มา ป้ า นประดิ ษ ฐ์
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ180 - 270 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่มีการสลายตัวของเฮมิเซลโลส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นถังหมักก๊าซชีวภาพภายใต้ระบบการหมักไร้
(HEMICELLULOSE) จะสลายตัวจนหมดที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส การทำให้
อากาศ โดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาการหมัก และใช้ของเหลือจากการบริโภคเช่น
ความร้อนใกล้เคียงกันทั่วทุกจุดเตา ต้องพยายามรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 260 องศา
เศษอาหาร พืชผัก ไม้ผล มาย่อยให้ละเอียด ใส่ลงในถุงหมักเพื่อให้ จุลินทรีย์ย่อยสลาย
เซลเซียสให้ได้นาน ควันช่วงนี้จะมีสีเหลืองจางๆ
จนได้ก๊าซ (CH455%) ประมาณ 60 ลิตร/วัน พอเพียงต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปรุง
1.2 การเปลีย่ นจากไม้เป็นถ่าน (CARBONIZATION) อุณหภูมิ 270-300 องศาเซลเซียส
อาหารประจำวั น และภายหลั ง จากการย่ อ ยสลาย จะได้ ปุ๋ ย น้ ำ ชี ว ภาพนำกลั บ ไปใช้
		 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ
เพาะปลูกต่อไปได้ สามารถเติมเศษอาหารได้ตอ่ เนือ่ ง ลดปริมาณค่าใช้จา่ ยจาก LPG และ
ช่วงที่ 1 อุณหภูมิ 270 - 300 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่ ไม่ต้องเติมฟืนหน้าเตาแล้ว
เป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมกัน
เตาจะมีความร้อนสะสมพอที่จะคลายความร้อนได้ เป็นการสลายตัวด้วยความร้อน
ที่สะสมไว้ในตัวเองที่อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส และเซลลูโลสมีการสลายตัว ควัน
จะมีสีขาวอมเหลืองกลิ่นฉุน เรียกว่าควันบ้า จากนั้นควันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทา ช่วงนี้
จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เป็นเวลานาน
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิ 300 - 400 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้ร้อนสุดที่ 400 องศาเซลเซียส
เซลลู โ ลสจะมี ก ารสลายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง และที่ 310 องศาเซลเซี ย สลิ ก นิ น (ส่ ว น
ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของพืชในไม้เนื้อแข็ง) จะเริ่มสลายตัว
1.3 การทำให้ถ่านบริสุทธิ์ (REFINEMENT หรือ Refining) ถ่ า นจะสามารถใช้ เ ป็ น
นพดล จั น ทร์ เ พ็ ญ
เชื้อเพลิงได้เมื่อเผาเสร็จที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสแล้ว แต่ยังมีน้ำมันดิบ (Tar)
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอยู่ รวมทั้งค่าคาร์บอนเสถียรยังต่ำอยู่ อุณหภูมิพื้นเตาประมาณ
500 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะเป็นการไล่น้ำมันดินออกไป เมื่ออุณหภูมิเตาด้านบนสูง
ถึง 700 องศาเซลเซียส ควันจะมีสีเริ่มใสจะต้องทำการปิดช่องอากาศเข้า ความร้อน
โลกเริ่มร้อน สะท้อนแสง สำแดงฉาน
จะมีการถ่ายเทลงมาที่พื้นอุณหภูมิก็จะใกล้เคียงกันที่ 500 องศาเซลเซียส
การเผาผลาญ ฟอสซิล เพิ่มกลิ่นเหม็น
1.4 การทำให้เย็น (COOLING) ก่อนจะนำถ่านไม้มาใช้งานต้องปิดปล่องเตาทุกปล่อง
คาร์บอนได อ๊อกไซด์ ไหลกระเซ็น
ปล่อยให้ถ่านเย็นจนอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส เป็นการป้องกันไม่ ให้ถ่าน
จนสูงเป็น ประวัติการณ์ อันตราย
ลุกติดไฟ เพราะถ่านที่มีความร้อน 60-70 องศาเซลเซียสสามารถลุกติดไฟได้เอง
เมื่อเจออากาศภายนอก
หมายเหตุ หากไม่ ส ามารถผลิ ต ถ่ า นคุ ณ ภาพสู ง ที่ อุ ณ หภู มิ สู งได้ ถ่ า นที่ ยั ง มี ส าร
สภาวะ เรือนกระจก วิตกจริต
ก่ อ มะเร็ ง จากน้ ำ มั น ดิ น อยู่ ก็ ส ามารถนำมาไล่ ส ารก่ อ มะเร็ ง ด้ ว ยวิ ธี พื้ น บ้ า นได้ โ ดย
ทุกชีวิต อ่อนแอ อาจแพ้พ่าย
ทำการก่อไฟให้ถ่านติดไฟแล้วทิ้งระยะให้ถ่านติดไฟจนเป็นสีแดงทั้งแท่งก่อนจึงนำ
หากไม่มี สำเหนียกนึก ระอึกอาย
อาหารขึน้ ปิง้ ย่างบนเตาได้ น้ำมันดินจะระเหยไปไม่เกาะติดกับอาหารที่เรานำไปปิ้ง

งานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตและถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ ด้วยปัจจุบัน
พลังงานเริ่มมีปริมาณลดลงจึงส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ
รวมถึง ประเทศไทยเกิดแนวคิดที่จะนำเอาพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการนำ
เข้าของพลังงานในรูปแบบต่างๆ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามมีกิจกรรมการผลิตพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยได้รับแนวคิดมาจากการศึกษาดูงานเกษตรกรรม
ยั่งยืนของพ่อคำเดือง ภาษี แนวคิดเรื่องพลังงานทางเลือกของชุมชนนั้น ประกอบไปด้วย

บ ทกวี

ภัยร้าย ใกล้สายแล้ว
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ชีพวอดวาย เกินต้าน สะท้านสะเทือน

เ รื่องเล่าจากปราชญ์ชาวบ้าน
ท่องเที่ยวชุมชน
ชมไฟฟ้าพลังน้ำ

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เป็น
ชุมชนเล็กๆ กลางหุบเขา ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ยัง
อุดมสมบูรณ์ปัจจุบัน บ้านแม่กำปอง มีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 417 คนและจำนวนครัวเรือนกว่า 130 ครัวเรือน
จัดพื้นที่อยูอ่ าศัย พืน้ ทีใ่ นการดูแลกันออกเป็น 6 ปาง คือ
ปางโตน ปางห่าง ปางใน ปางกลาง ปางนอก และปางขอน

อิ น ทิ ร า วิ ท ยสมบู ร ณ์

ลักษณะ

พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็น ภูเขา เนินเขา มีปา่ ไม้อดุ มสมบูรณ์ทเี่ ป็นแหล่ง
ต้นน้ำลำธาร ด้วยสภาพทางธรรมชาติเช่นนี้ ทำให้ชาวบ้านประกอบ
อาชีพการเกษตร ปลูกชาทำสวนเมี่ยง สวนกาแฟ และไม่มีการทำนาปลูกข้าวเนื่องจากสภาพ
พื้นที่ ไม่เหมาะสม ประกอบกับไม่ต้องการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการปลูกข้าว แต่ต้องการรักษา
พืน้ ทีต่ น้ น้ำเอาไว้นนั่ เองและด้วยรูปแบบทีผ่ สมผสาน ทำให้สวนชาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศป่า
โดยเป็นส่วนที่เกื้อกูลอิงอาศัย เศรษฐกิจของชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและดูแลรักษาป่า
ไปด้วย ป่าสวนชาที่มีความหมายถึงสวนชาในป่า สีเขียวครึ้มของป่าและกลิ่นใบชาที่อบอวล
ทั่วป่า ความผู ก พั น และเชื่ อ มโยงของชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ จึ ง กลายเป็ น
จุดเริ่มสำคัญของการริเริ่มจัดการทรัพยากรป่าของชุมชน
ขณะเดียวกัน แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของแม่กำปอง ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ปี 2539 โดยนายพรหมมินทร์ พวงมาลา ผู้นำชุมชนแม่กำปองได้เล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์
ของป่าแม่กำปอง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหลายจุด แต่ขณะเดียวกัน ธรรมชาติและ
ความอุดมสมบูรณ์ดงั กล่าวก็เริม่ ลดลงไปเรือ่ ยด้วยน้ำมือของคนในชุมชนเอง คนในชุมชนใกล้เคียง
และในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ ไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจน ในช่วง
ดังกล่าวทำให้ผู้นำได้มีการจัดเตรียมความเข้าใจของชุมชน โดยใช้การประชุมหมู่บ้านในแต่ละ
ช่วงเดือนมีการจัดเตรียมกลุ่มไกด์ กลุ่มบ้านพัก กลุ่มการแสดง อย่างไม่เป็นทางการ ต่อมา
ในปี 2543 จึงมีการเปิดการให้บริการบ้านพัก และการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
โดยการประชาสัมพันธ์ ในวงกว้าง ผ่านหน่วยงานการท่องเที่ยว และกระบวนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีระบบชัดเจนนั้นเอง ส่งผลทำให้ชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน OTOP
Village Champion จนเป็นที่รู้จักในเรื่องการเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ และได้รับการการันตีด้วย
ตราสัญลักษณ์โฮมสเตย์มาตรฐานไทย
พลังงานทางเลือก “ไฟฟ้าพลังน้ำ”
ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก บ้านแม่กำปองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยงบสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน และเป็น 1 ใน 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมูบ่ า้ นทีป่ ระสบความสำเร็จ
จากการทดลองเชือ่ มต่อกับสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) และพร้อมขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ.
สามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์หมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานน้ำที่มีขนาดกำลังการผลิต
ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (kW) โดยลักษณะของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการผันน้ำจากลำน้ำโดย
การสร้างฝายน้ำล้น จากนัน้ น้ำจะไหลไปรวมกันทีอ่ า่ งหรือถังพักน้ำ ก่อนปล่อยให้ไหลผ่านท่อไป
หมุ น กั ง หั น น้ ำ ที่ ขั บ เครื่ อ งกำเนิ ดไฟฟ้ า เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ส่ งไปยั ง หมู่ บ้ า นใกล้ เ คี ย ง
เพื่อบรรเทาความขาดแคลนไฟฟ้าในชนบทที่ห่างไกล
ปัจจุบนั หมูบ่ า้ นแม่กำปอง มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 โรง โดยโรงไฟฟ้า 1-2 สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ 175,200 หน่วยต่อปี และโรงไฟฟ้า 3 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 245,280 หน่วยต่อปี ปัจจุบัน
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นไฟสำรอง นอกจากนั้น ยังได้
นำไฟฟ้าที่ผลิตได้นำขายเข้าระบบตามระเบียบ VSPP แก่ กฟภ. อีกด้วย
นายสุมิตร กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลไฟฟ้าบ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำเข้าสู่กองทุน
สหกรณ์หมูบ่ า้ น นำมาจัดสรรงบประมาณหมูบ่ า้ นเพือ่ การพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาน้ำตก
การทำแนวกันไฟ ซือ้ ต้นไม้ปลูกป่า รวมทัง้ นำมาให้กบั สมาชิกในหมูบ่ า้ นใช้เพือ่ การกูย้ มื ได้ โดยที่
เงินรายได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตัวนีจ้ ะไม่รวั่ ไปไหน จะอยู่ในวงของรูปแบบสหกรณ์หมูบ่ า้ น

นายพรหมมินทร์ พวงมาลา อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กำปอง กล่าวเสริมว่า เงินที่เข้ามาสู่
กองทุนสหกรณ์จะเรียกว่าทุนสาธารณะประโยชน์ จะเอาไปใช้อะไรก็ได้ของหมู่บ้านแต่ต้องอยู่
ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น และความต้องการของชาวบ้าน เช่น อยากสร้างศาลาสัก
1 หลัง แต่เงินไม่เพียงพอก็ขออนุมัติใช้เงินจากตรงนี้ ได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการอบรม
ชาวบ้านเรื่องการเป็นหมอนวด ทำอาหาร งบประมาณที่จะสนับสนุนไม่พอก็ขอใช้จากทุน
สาธารณะประโยชน์ตรงนี้ได้
สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านแม่กำปอง
จากกิจกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้น ชุมชนมีกลไกในการบริหารจัดการกิจกรรมโดยผ่าน
สหกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ เป็นกิจกรรมแรกของหมูบ่ า้ นแม่กำปองทีช่ าวบ้านมาร่วมกันออมเงิน ออมแรง
ในการสร้างโรงไฟฟ้าใช้กันเองในชุมชน บริหารจัดการในชุมชน และต่อมาเมื่อมีกิจกรรมอื่นๆ
ในชุมชนที่มีลักษณะคล้ายกับระบบสหกรณ์ก็จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้ามาในระบบสหกรณ์
แต่เนือ่ งจากไม่ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ สหกรณ์ให้ครอบคลุมกิจกรรมทีห่ ลากหลาย จึงใช้ชอื่ ว่าสหกรณ์
ไฟฟ้า โดยมีกจิ กรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้สหกรณ์ไฟฟ้า ในปัจจุบนั ได้แก่ การจัดการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
กลุ่มนวด กลุ่มเกษตร กลุ่มตีมีด กลุ่มผู้ผลิตเมี้ยง เป็นต้น
ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ชุมชนจะนำเข้าสู่กองทุน
สหกรณ์ ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด เพื่อนำไปบริหารงานในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
จัดหาผู้ควบคุมดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมทั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ท่อน้ำ เสาไฟฟ้า
สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนการดูแลรักษาป่าไม้ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
เพราะใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เรียกได้วา่ เป็น ทุนสาธารณะประโยชน์
จะเอาไปใช้อะไรก็ได้ของหมู่บ้านแต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน และความ
ต้องการของชาวบ้าน เช่น การสร้างศาลา การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่
• หมู่บ้านแม่กำปอง โทร. 053-315111, 08-9559-4797
• อบต.ห้วยแก้ว (บ้านแม่กำปอง) 053-939409
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วั ฒนธรรมพื้นบ้าน

ต้นกล้า
เฉลว
แม่โพสพ	
และ

วันชัย ตัน

“ลำดับ

ต่อไป จะเป็นการดำนาของบรรดาลูกหลานอำเภอแม่ลาว เจ้าหน้าที่
ช่วยแจกต้นกล้าให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าแข่งขันด้วยครับ”
ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็น น้องๆ นักศึกษาหน้าใสทั้งหญิงชายหลายสิบคน ลงมาลุยโคลนใน
ท้องนาร่วมกันปลูกข้าว อันเป็นความคิดริเริ่มของทางอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการทำนา อาชีพหลักของคนไทยมาช้านาน
พอสิ้นเสียงสัญญาณ วัยรุ่นจากชมรมดอกหญ้าอาสาฯ ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่มาจาก
โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดเชียงรายอีก 5 แห่ง
ต่างเรียงหน้ากระดานลงไปย่ำปลักโคลน เอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ปักกล้าลงบนผืนนาแปลงหนึ่ง
ที่เจิ่งนองด้วยน้ำ
เป็นโชคดีของคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาดูการ
ทำกิจกรรมของชมรมดอกหญ้าอาสาฯ ซึ่งเป็น หนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี 2551 และเด็กหลายคนก็มาเข้าร่วมการดำนา ที่จัดขึ้นในช่วง
ต้นฤดูฝน
“เด็กรุ่นใหม่จำนวนมาก ไม่สนใจการทำนาของพ่อแม่ แต่อยากเรียนสูง ๆ เพื่อไปหางาน
ทำในเมืองหรือในกรุง” ผู้ปกครองคนหนึ่งบอกกับเรา ขณะที่คนอื่นส่งเสียงเชียร์ลูกหลานอย่าง
คึกคัก
น่าเสียดายที่เรามาถึงในช่วงบ่ายคล้อยแล้ว เพราะตอนเช้าชาวบ้านได้ทำพิธีปักเฉลว เพื่อ
ป้องกันสิ่งไม่ดีงามต่างๆ ซึ่งจะทำในช่วงก่อนการปลูกข้าว
เฉลวที่เราเห็น เป็นเฉลวเจ็ดชั้น มีตัวนกสานด้วยไม้ ไผ่เกาะอยู่บนสุด ตั้งสูงเด่นเป็น
ปริศนาอยู่กลางท้องนา
เราเดินถามเด็กและผู้ ใหญ่หลายคนด้วยความสงสัย แต่ส่วนใหญ่ ไ ม่มี ใครเข้าใจหรือ
อธิบายได้
เฉลวหรือตะเหลว เป็นเครื่องจักสานที่นำตอกไม้ไผ่มาสานหักหรือขัดเป็นมุมๆ จนเกิดเป็น
ตาเหมือนตาชะลอม มีหลายรูปแบบ ที่นิยมคือรูปดาว ซึ่งอาจมีดวงเดียวหรือหลายดวง บาง
ลักษณะก็สานคล้ายเข่งปลาทู
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การทำเฉลวนั้นก็เพราะกลุ่มคนไทเชื่อว่าเป็นเครื่องหวงห้าม เพื่อกันภูตผีและสิ่งชั่วร้าย
เสนียดจัญไรต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกรายสร้างความเดือดร้อน
“การปักเฉลวเป็นความเชื่อของคนโบราณ สมัยก่อนไม่มียาฆ่าแมลง จึงต้องอาศัยสิ่งศักดิ์
สิทธิ์มาช่วยปกป้องไม่ให้มีใครมาทำร้ายต้นข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าวเป็นโรค จะได้ออกรวงงามๆ
คุณสังเกตไหมว่าบนเฉลวยังมีนกมาเกาะอยู่ เพื่อเป็นการเชิญให้นก มาช่วยกันกิน หนอน
กินแมลงในท้องนา” ผู้ใหญ่อีกคนมาให้ความเห็น
ฝนเริ่มตกพรำ เม็ดฝนเริ่มหนาขึ้น แต่บรรดาหนุ่มสาวก็ยังไม่ย่อท้อ ยืนขึ้นปาดน้ำฝน
ก่อนจะก้มตัวลงใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดต้นกล้าให้ลึกลงไปในโคลน พอที่มันจะยืนหยัดหยั่งรากลง
ผืนดินได้
หากต้นกล้าเหล่านี้อยู่รอดไปถึงเดือนสิบ ก็จะกลายเป็นต้นข้าวโผล่สูงเหนือน้ำ แตกกอ
งอกอย่างรวดเร็ว กาบบางๆ ที่ห่อหุ้มลำต้นป่องกลาง บอกให้รู้ว่า ได้เวลาที่จะต้องทำพิธี
ขวัญข้าว เป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา
แม่คนนี้ เด็กรุ่นใหม่อาจจะเคยได้ยินมาบ้าง
แม่โพสพ คือ เทวดาประจำพืชพรรณธัญญาหารทั้งปวง มวลมนุษยชาติเชื่อถือและกราบ
ไหว้บูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณของชาวไทย ลาว บูชาเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
ธัญญาหารที่เพาะปลูกตามฤดูกาล
กล่าวกันว่า แม่โพสพเป็นสตรีเพศ ร่างงาม แต่งกายด้วยผ้าผ่อนแพรพรรณสมัยโบราณ
ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าจีบชายกรอมลงมาถึงปลายหน้าแข้ง ทรงเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ตระการตา
ไว้ผมยาวสลวยประบ่า มีกระจังกรอบหน้าคล้ายมงกุฎ และจอนหูงอนชดช้อย มือข้างหนึ่ง
ชูรวงข้าว ส่วนอีกข้างถือถุงโภคทรัพย์เต็มถุง ประทับนั่งพับเพียบเรียบร้อยอย่างไทยโบราณ
ในพิธีทำขวัญข้าว ชาวนาจะเตรียมเครื่องเซ่นแม่โพสพ อาทิ ส้ม กล้วย มะขามเปียก
หมากพลู ดอกไม้ธปู เทียน และมีการปักเฉลวไว้บริเวณกอข้าวทีห่ นาแน่น เพือ่ ไม่ให้มสี งิ่ ร้ายใดๆ
มาทำอันตรายแม่โพสพ ผู้เป็นหญิงขวัญอ่อน อันจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของผลผลิต ยังเป็น
เครื่องหมายไม่ให้คนหรือสัตว์ เข้ามาเหยียบย่ำข้าวที่กำลังตั้งท้อง
หลังจากนั้น ในช่วงปลายปี ท้องนาก็เปลี่ยนสีเป็นทุ่งรวงทอง ชาวนาจะเกี่ยวข้าวมากองไว้
ที่ลานนวดข้าว ก็จะมีพิธีเชิญแม่โพสพกลับมาไว้ที่ลานนวดข้าว มีการปักเฉลวไว้ 4 มุมรอบ
ลานนวดข้าว แล้วขึงสายสินจ์โดยรอบป้องกันสิ่งอัปมงคล
“ ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเชื่อว่า เป็นการป้องกันไม่ ให้ผีมาขโมยข้าวในตอนกลางคืน” ผู้ ใหญ่
ท่านเดิมบอกแข่งกับสายฝนที่โปรยกระหน่ำลงมา
เฉลวเจ็ดชั้นกลางท้องนา ทำท่าจะปลิวไปตามแรงลม แต่ก็ยังคงยืนหยัดสู้ลมสู้แดดอยู่ได้
ราวกับจะคอยปกป้องภัยให้กับต้นกล้าที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นทุ่งรวงทอง
เฉลวและแม่โพสพอาจเป็นความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของคนยุคโบราณ ที่คนรุ่น
ปัจจุบันมองข้ามความสำคัญไป แต่ความเชื่อเหล่านี้แหละที่ทำให้ชาวนาที่ผ่านมา มีกำลังใจ
และกำลังกายที่จะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศและทั้งโลกได้

