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ที่บ้านร่องบอน

ธรรมยาตรากว๊านพะเยา และแม่น�้ำอิง

สานพลัง สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้วยศาสนธรรม

วันรักนกเงือกที่เทือกเขาบูโด

และสถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ฮาลาบาลา

“ค�ำ” ความหมายของค�ำ
ตามวัฒนธรรมของพื้นถิ่น

‘นิรันศักดิ์ บุญจันทร์’

เรื่องจากปก

สาวรำ�วงหัวใจสีเขียวที่ "บ้านร่องบอน"
หมู่บ้านร่องบอน ต.ม่วงค�ำ  อ.พาน จ.เชียงราย ธนชาติ สาว 17 พานทอง หงส์ ท อง พุ ท ธชาติ
เมื่อ 40 กว่าปีท่ีผ่านมานั้น เป็นที่เลื่องลืออย่างมากใน ป่าแขม เพชรยางตาล เอือ้ งไผ่ พรรณราย เอือ้ งฟ้า ป่าไผ่
ฐานะที่เป็นหมู่บ้านที่มีสาวร�ำวงมากที่สุด เช่นเดียวกับ ป่าส้าน ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคณะร�ำวงที่มีชื่อเสียง
ในท้องที่อ�ำเภอพาน ซึ่งได้การยืนยันจากผู้ที่คลุกคลีอยู่ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในอ�ำเภอพาน และจังหวัด
กับคณะร�ำวงว่าเป็นดินแดนที่มีคณะร�ำวงมากที่สุดใน ต่างๆ ทั่วภาคเหนือ
เมืองไทยในยุคนั้น
ในจ�ำนวนคณะร�ำวงหลายคณะนั้น มีอยู่สองคณะ
และเนื่องจากเป็นดินแดนที่มีคณะร�ำวงมากที่สุด ที่ถือว่าโด่งดังมากที่สุด และเป็นคู่ประชันขันแข่งกัน
นี่เอง สิ่ ง ที่ เคี ยงคู ่ กั บคณะร�ำวงก็คือ สาวร�ำวงและ มาโดยตลอด นั่นคือ “คณะแม่คาวโตน สตาร์” และ
นักร้องนักดนตรี ดังนั้น อ�ำเภอพานหรือที่เรียกกัน “คณะรุกขชาติ” โดยคณะแม่คาวโตน สตาร์ ก่อตั้ง
ติดปากว่า “เมืองพาน” จึงมีสาวร�ำวงนับพันๆ คนก็วา่ ได้ คณะโดยพ่อหลวงสวัสดิ์ เชื้อเมืองพานเป็นผู้ก่อตั้ง ส่วน
เช่นเดียวกับนักร้องนักดนตรี เนื่องจากคณะร�ำวงยุค คณะรุกขชาตินั้น มีนายสมบูรณ์ ค�ำมงคล เป็นผู้ก่อตั้ง
นั้น กองเชียร์ร�ำวงต้องใช้วงดนตรีแบคอัพแบบเต็มวง
ความโดดเด่นโด่งดังของร�ำวงทัง้ สองคณะ นอกจาก
จึงท�ำให้อ�ำเภอนี้มีนักดนตรีฝีมือจัดจ้านจ�ำนวนมาก   ลีลาวงดนตรีที่เป็นแบคอัพหรือที่เรียกกันว่า “กองเชียร์”
ส�ำหรับสาวร�ำวงนั้น ส่วนมากแล้วจะเป็นสาววัยรุ่นที่ จะมีฝีมือจัดจ้าน สามารถเล่นเพลงที่โจ๊ะกระชากใจ
หมู่บ้านร่องบอนทั้งสิ้น โดยเฉพาะคณะร�ำวงที่โด่งดังใน บรรดาหนุ่มๆ ให้ร้อนรุ่ม จนทนไม่ได้ถึงต้องซื้อบัตร
ห้วงเวลานั้น สาวร�ำวงแห่งหมู่บ้านร่องบอนนี่แหละ ที่ กระโจนขึ้นมาบนเวทีร�ำวงแล้ว สาวร�ำวงที่ใส่กระโปรง
สร้างสีสันและท�ำให้คณะร�ำวงในยุคนั้นมีความรื่นรมย์ สั้นๆ และยักย้ายส่ายร่างอย่างพลิ้วพราวตามจังหวะ
อ�ำเภอพานเป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เสียงเพลงที่คึกคักหนักแน่นนั่นอีก ก็เปรียบเสมือนเป็น
อ� ำ เภอนี้ น อกจากจะมี วั ด วาอารามและ แม่เหล็กที่มีพลังมหาศาล ในการดึงดูดให้พวกหนุ่มๆ
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแล้ว เมือง ที่ยืนอยู่รายรอบเวทีต้องขึ้นมาโยกกับสาวร�ำวงบนเวที
พานยังขึ้นชื่อว่ามีคณะร�ำวงมากมาย รอบแล้วรอบเล่า
หลายคณะอี ก ด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
และสาวร�ำวงวัยรุน่ ทีเ่ ริงร่ายส่ายร่างอย่างน่ารักทีอ่ ยู่
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คณะแม่ ค าวโตน สตาร์ รุ ก ขชาติ บนเวทีนั่นแหละ...คือสาวแห่งหมู่บ้านร่องบอน!

เพราะอาชีพ-ท้าทาย-ใจรักจึงเป็นสาวร�ำวง
หากหลับตาแล้วร�ำลึกถึงภาพหมู่บ้านร่องบอนเมื่อ
40 กว่าปีที่ผ่านมานั้น   ชุนชนแห่งนี้ก็เป็นเพียงชุมชน
เล็ก ชาวชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาทั้งสิ้น
ส่วนคนหนุ่มคนสาวส่วนมากก็ร�่ำเรียนหนังสือเพียงชั้น
ป.4 เท่านั้น หน้านาก็ช่วยพ่อแม่ท�ำนา พอหมดหน้านา
ก็ว่างอยู่กับบ้าน หรือไม่ก็ช่วยพ่อแม่รับจ้างท�ำนั่นท�ำนี่
เล็กๆ น้อยๆ และเนื่องจากในช่วงนั้นมีคณะร�ำวงเกิด
ขึ้นมากมายในอ�ำเภอพาน สาวร�ำวงจึงเป็นอีกช่องทาง
หนึง่ ทีส่ ามารถจะสร้างรายได้ชว่ ยเหลือครอบครัวได้ ด้วย
เหตุนี้เองจึงท�ำให้สาวๆ วัยรุ่นแห่งบ้านร่องบอนทยอยไป
เป็นสาวร�ำวง โดยสาวร�ำวงในยุคแรกๆ นั้น แม้ว่าเธอ
แต่ละคนในวันนีจ้ ะผ่านพ้นวันเวลาเหล่านัน้ มาแล้วก็ตาม
แต่ความทรงจ�ำของสาวร�ำวงในวัยสาว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมี
ความสนุกคลุกเคล้าความเศร้า ก็ยังอยู่ในความทรงจ�ำ
มากระทั่งถึงทุกวันนี้
“ตอนนั้นที่ต้องมาเป็นสาวร�ำวงก็เห็นว่ามันเป็น
อาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ อีก
อย่างหนึ่งคือพวกเราไม่ได้เรียนหนังสือต่อในชั้นสูงๆ
ส่วนมากจะจบแค่ ป.4 ในหมู่บ้านเท่านั้น อยู่บ้านก็ไม่มี
อาชีพอะไร  ตามพ่อแม่ไปรับจ้างท�ำไร่ไถนาบ้างเท่านั้น
อีกอย่างหนึ่งซึ่งการเป็นสาวร�ำวงนั้นได้ออกจากบ้านไป
พบเห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ตามสถานที่ต่างๆ อีกอย่าง

วัยตอนนั้นก็เป็นวัยที่ก�ำลังสนุกด้วย...จึงท�ำให้สาวๆ
ที่นี่เป็นสาวร�ำวงกันมาก”
นี่คือความทรงจ�ำของช้อย วงศ์รัตน์ อดีตสาวร�ำวง
แม่คาวโตน สตาร์ยคุ แรกๆ ซึง่ ปัจจุบนั เธอกับสามีมอี าชีพ
รับจ้างก่อสร้าง ซึง่ เหตุผลในการเป็นสาวร�ำวงของเธอนัน้
ก็เช่นเดียวกับ บัวชอน บุญสุข เพือ่ นสาวร�ำวงรุน่ เดียวกัน
และอยู่คณะร�ำวงเดียวกัน เธอเล่าให้ฟังว่า
“ค่าตัวตอนทีเ่ ป็นสาวร�ำวงก็ได้กนั คืนละ 30-40 บาท
เดือนๆ หนึ่งก็มีเงินเก็บเข้าบ้านได้ไม่น้อยนะ ถ้าถามว่า
ล�ำบากไหม...ก็มีบ้างนะ เพราะต้องเดินทางไปกับคณะ
ร�ำวงตลอดเวลา บางทีรถบรรทุกเก่าๆ คันเดียวก็ต้องไป
กันให้หมด ทั้งสาวร�ำวง เครื่องดนตรี นักดนตรี บางที
มันก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุเหมือนกัน เพราะมีคิวไปแสดง
ทุกวันนั่นเอง ในยุคโน้นบางทีต้องไปเล่นกันทั้งปีเลยนะ
ไม่ได้กลับมาบ้านหรอก สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ
เหมือนกับทุกวันนี้ จะมีก็แต่เขียนจดหมายมาบอกพ่อ
แม่ทางบ้านเท่านั้นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน” ช้อย วงศ์รัตน์
เล่าร�ำลึกถึงอดีต
บั ว ชอน บุ ญ สุ ข ร� ำ ลึ ก ถึ ง ความหลั ง อี ก ว่ า
“คณะร�ำวงจะตระเวนไปทั่ว ที่ไปไกลที่สุดก็คือจังหวัด
ชุมพร ส�ำหรับทางภาคเหนือนั้นไปทุกจังหวัด สถานที่
หลับนอนในแต่ละคืนก็มีทั้งที่เจ้าภาพงานจัดให้ พักตาม
โรงเรียนบ้าง หรือไม่ก็วัดตามที่เจ้าภาพงานจัดให้บ้าง
หรือไม่บางทีกจ็ ดั เต็นท์ทำ� เป็นทีห่ ลับทีน่ อนกันเอง กับข้าว
กับปลาก็ท�ำกินกันเอง  แต่ถ้าเจ้าภาพที่ว่าจ้างจัดอาหาร
การกินให้ก็ถือว่าโชคดีไป”

ธนิสร เต๋อ๊ะ อดีตสาวร�ำวงคณะสาว17 ซึ่งเป็น
“สาวร�ำวงจะมีกฎเกณฑ์นะ คือห้ามออกไปเทีย่ วคน
คณะร�ำวงทีโ่ ด่งดังอีกคณะหนึง่ ในยุคนัน้ ก็เป็นอีกคนหนึง่       เดียว ถ้าจะออกจากสถานที่พักจะต้องไปเป็นกลุ่ม หรือ
ทีต่ ามเพือ่ นๆ ออกไปเป็นสาวร�ำวง เธอเล่าถึงวันคืนเก่าๆ เวลาจะไปเข้าห้องน�้ำห้องท่า ก็ต้องไปเป็นคู่ๆ.....ส่วน
ให้ฟังว่า
บนเวทีร�ำวงนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไร ส�ำหรับเรื่องการ
“บางแห่งที่เราไปเล่นนั้นมันไกลมาก โดยเฉพาะ     ทะเลาะเบาะแว้งของพวกหนุม่ ๆ ทีข่ นึ้ มาร�ำวงนัน้ ก็จะมี
ที่แม่สอด เป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา  เวลารถของคณะ เจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ตำ� รวจก็กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ นจัดการกันเอง“
ไป มองลงไปจากไหล่เขาจะเห็นหมู่บ้านลิบๆ อยู่ข้าง
จนกระทัง่ ย่างเข้าสูป่ ี 2529 ยุคคณะร�ำวงทีเ่ คยเฟือ่ ง
ล่าง...ทีห่ วาดเสียวก็คอื เวลารถมันขึน้ เนินดอยไม่คอ่ ยไหว ฟูก็เริ่มโรยรา เมื่อความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า”ดิส
แล้วมันถอยหลังนั่นล่ะ....หรือบางแห่งที่อยู่ไกลๆ อย่าง โก้เธคเคลือ่ นที”่ เข้ามา จนท�ำให้สภาพของคณะร�ำวงใน
ไปเล่นบนดอยอินทนนท์ ก็จะมีทหารเอารถออกมารับอีก อ�ำเภอพานหลายคณะทัง้ ทีโ่ ด่งดังและไม่โด่งดังในช่วงเริม่
ที....ถ้าถามว่าตอนที่เป็นสาวร�ำวงอะไรน่ากลัวที่สุด รู้สึก เสื่อมความนิยมลงเป็นอันมาก เพาะคนหันไปนิยมดิ้น
ว่าการเดินทางนี่แหละน่ากลัวมาก บางคืนต้องออกเดิน ในเธคเคลื่อนที่ตามงานต่างๆ แทนร�ำวง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตีสองตีสามตอนดึกๆ ดืน่ ๆ....” เธอเล่าพลางหัวเราะ งานฤดูหนาว งานลอยกระทง งานสงกรานต์ นอกจาก
สาวบ้านร่องบอนออกจากหมู่บ้านไปเป็นสาวร�ำวง นีแ้ ล้วก็ไม่คอ่ ยจะมีคนจ้างเหมือนเดิม จึงท�ำให้คณะร�ำวง
มากที่สุดในช่วงปี 2524 โดยก่อนหน้านี้นั้นก็มีสาวๆ ต่างๆ ประสบปัญหาหลายอย่าง
ออกไปสมั ค รเป็ น สาวร� ำ วงกั น บ้ า งแล้ ว พอรุ ่ น พี่ ไ ป
ยุคดิสโก้เธคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ
รุ่นน้องๆ ต่อมาก็ตามกันไป ซึ่งการจะเป็นสาวร�ำวงได้ ร�ำวงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงบรรดาสาวร�ำวงอีกด้วย
นั้น หัวหน้าคณะร�ำวงจะต้องมาขออนุญาตจากพ่อแม่ เช่นเดียวกับสาวร�ำวงบ้านร่องบอน เมื่อความนิยมของ
เสียก่อน หัวหน้าคณะร�ำวงจะต้องรับผิดชอบสูงมาก   คณะร�ำวงลดลง จนบางคณะต้องเลิกกิจการ และเมื่อ
เหมือนเป็นการยืนยันว่าจะดูแลรักษาให้ความปลอดภัย ความอับเฉามาเยือนคณะร�ำวง จึงท�ำให้บรรดานักดนตรี
ตลอดระยะเวลาที่พาออกเดินสายไปเล่นตามสถานที่ ที่เล่นประจ�ำคณะร�ำวงต้องหันไปเล่นตามห้องอาหาร
ต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดอีกด้วย หรือไม่ก็รับจ้างแสดงตามงานอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด
เนื่องจากสิ่งที่สาวร�ำวงจะต้องพบเจอก็คือการแทะโลม ส่วนสาวร�ำวงก็ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้
จากพวกหนุ่มๆ นั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวงเพ็ชร
บุญสุข คู่ชีวิตเจ้าของคณะร�ำวงรุกขชาติ   และเป็นอดีต
สาวร�ำวงบ้านร่องบอนอีกคนหนึ่งเปิดเผยว่า
3

การช่วยดูแลรักษาป่าท�ำให้เกิดน�้ำซับ บวกกับชุมชนได้จัดท�ำพื้นที่รับน�้ำชายป่า ท�ำให้ชุมชนมีน�้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี

วันที่สาวร�ำวงกลับบ้าน
สาวร�ำวงบ้านร่องบอนที่เคยโลดแล่นอยู่กับแสงสี
บนเวทีร�ำวง เมื่อคณะร�ำวงเลิกราเพราะประสบปัญหา
อย่างหนัก จึงท�ำให้สาวร�ำวงเริ่มกลับบ้าน หรือไม่บาง
คนที่มีอายุมากขึ้น ก็หวนกลับบ้านแต่งงานมีครอบครัว
ส่วนมากก็ประกอบอาชีพดั้งเดิมคือท�ำไร่ไถนาบ้าง
รับจ้างบ้าง   โดยชีวิตบนเวทีร�ำวงกลายเป็นเพียง
อดีต และกลายเป็นความทรงจ�ำที่เล่าสู่กันฟังระหว่าง
เพื่อนๆ สาวร�ำวงเวลาที่มีโอกาสพบเจอกันเท่านั้น
การกลับมายังถิน่ ฐานบ้านเกิดของบรรดาสาวร�ำวง
แม้จะมีโอกาสได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อม
ตา  แต่การท�ำมาหากินก็ใช่วา่ จะราบรืน่ ดีนกั เพราะต้อง
เผชิญกับความแห้งแล้ง ท�ำไร่ไถนาก็ล�ำบาก ประกอบ
กับในช่วงปี 2516-2517 นั้น สภาต�ำบลม่วงค�ำอนุมัติ
ให้มีการรับเหมาก่อสร้างถนนในต�ำบล โดยมีการขุด
ดินจากบริเวณป่าชุมชนเอาไปขายเพื่อท�ำถนนในต�ำบล
อีกด้วย จึงส่งผลกระทบต่อป่าอันเป็นต้นน�้ำ และต่อมา
ท�ำให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งท�ำให้ชุมชนบ้านร่องบอน
ซึ่งเป็นชุมชนในต�ำบลม่วงค�ำต้องเดือดร้อนอย่างหนัก
และแม้จะมีคลองชลประทานที่สร้างไว้แล้ว แต่สภาพ
ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่บนเนินสูง จึงไม่สามารถดึงน�้ำจาก
คลองชลประทานมาใช้ได้อย่างเต็มที่
จากสาวร�ำวงสู่งานอนุรักษ์
จนกระทั่งปี 2535 การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
เกิดขึ้น โดยบ้านร่องบอนแยกการปกครองออกจาก
บ้านฝั่งตื้น หมู่ 8 และเมื่อนางปราณี ราชคมน์ ได้
รั บ เลื อ กเป็ น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นคนแรก จึ ง ขอสิ ท ธิ์ ใ นการ
ดูแลพื้นที่ป่าจากสภาต�ำบลม่วงค�ำ  จากนั้น
ชุมชนได้ร่วมกันตั้งกฎกติกาการใช้ประโยชน์
จากป่า และค่อยๆ ขอคืนที่ดินที่ถูกบุกรุก
จากชาวบ้านจ�ำนวน 38 ราย ในส่วนพื้นที่
4 ที่ ข ายให้ กั บ บุ ค คลภายนอก ได้ เ ชิ ญ บุ ค คล

เหล่านั้นมาเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่ ในที่สุดได้พื้นที่คืน
กลับมากว่า 180 ไร่
และด้ ว ยความเป็ น ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนของนางปราณี
ราชคมน์ ที่ต้องการจะฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ของชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งบอนให้ ห ายจากความแห้ ง แล้ ง
ในปี 2536 จึงขอความช่วยเหลือไปยังส�ำนักงานป่าไม้
จังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมฟื้นฟูป่ากับชุมชน จึงท�ำให้
เกิดกิจกรรมหลายอย่างขึ้น เช่น การปลูกป่า ท�ำแนว
กันไฟ และช่วยป้องกันไฟป่า และเมือ่ วันเวลาผ่านไปได้
เพียง 3 ปี ป่าที่เคยแห้งแล้งก็แปรเปลี่ยนเป็นป่าสีเขียว
ขจี ซึง่ ท�ำให้เกิดพลังสามัคคีในชุมชนบ้านร่องบอนมาก
ขึ้น โดยได้ร่วมกันดูแลป่าทุกวิถีทาง แม้ว่าจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดๆ ก็ตาม
จนกระทั่งในปี 2545 เมื่อชาวบ้านร่องบอนร่วม
กันจัดงานฟุตบอลการกุศลเพื่อหางบประมาณ
ดูแลป่าชุมชน และ
ภายในงานคืนนั้นมีการ
จัดกิจกรรม
“ร�ำวงย้อนยุค”
ขึน้   เนือ่ งจาก
หมู่บ้านร่องบอน
ในอดี ต ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ ง
สาวร�ำวง โดยเฉพาะ
สาวร�ำวงของคณะ
แม่คาวโตน สตาร์
และในคื น นั้ น เอง...
อดี ต สาวร� ำ วงแห่ ง บ้ า น
ร่ อ งบอนก็ ห วนขึ้ น
เวที ร� ำ วงอี ก ครั้ ง
และพวกเธอ
สามารถขาย
บัตรร�ำวงและ

ได้รับเงินบริจาคได้มากกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียว
ซึ่งมันเป็นเงินก้อนแรกที่เป็นกองทุนป่าชุมชนแห่งนี้
ปั จ จุ บั น ปราณี ราชคมน์ เป็ น ก� ำ นั น ต� ำ บล
ม่วงค�ำ  และเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็งของชุมชุนบ้านร่องบอน
ซึ่งเงินกองทุนก้อนแรกจ�ำนวนกว่า 30,000 บาท ที่ได้จาก
การจัด “ร�ำวงย้อนยุค” โดยอดีตสาวร�ำวงบ้านร่องบอน
นั้น ได้สร้างประโยชน์ให้กับกิจกรรมรักษาป่า
ชุมชนเบื้องต้นหลายอย่าง ทั้งตั้งเป็นกอง
ทุนรักษาป่า ท�ำป้ายประกาศ
กฎระเบียบป่าชุมชน  
ซึ่งจุดเริ่มต้น
นี้เองที่ก่อให้
เกิ ด การพั ฒ นา
อย่างต่อเนือ่ ง
		

“ป่าน�้ำจ�ำ” เป็นหนึ่งในระบบนิเวศของบ้านร่องบอน ที่เป็นแอ่งน�้ำซับ
มีน�้ำไหลซึมตลอดเวลา บริเวณนั้นเป็นที่อาศัยของ “ปูจั่ว”

แม่ก�ำนัน ”ปราณี ราชคมน์” ผู้จุดประกายความ
คิดในการท�ำคณะร�ำวงย้อนยุค ได้บอกเล่าถึงความเป็น
มาว่า
“เริ่มต้นเลยก็คือว่า ที่บ้านร่องบอนของเรานี้
ในอดีตโด่งดังเรื่องสาวร�ำวงอย่างมาก ส�ำหรับตัวก�ำนัน
เองนัน้ ไม่ได้เป็นสาวร�ำวงหรอก เพราะพ่อแม่ไม่ยอมให้
ไปเป็น ใจจริงแล้วอยากจะไปเป็นสาวร�ำวงกับเพื่อนๆ
มาก เห็นเพื่อนๆ ออกจากหมู่บ้านไปเป็นสาวร�ำวง
กัน ก็ถึงกับยืนเกาะรั้วร้องไห้เลยทีเดียว คือ
ภาพเหล่านั้นยังจดจ�ำได้   จนเรามาเป็น
ผูใ้ หญ่บา้ นก�ำนัน  ก็คดิ ว่าน่าจะท�ำอะไร
สักอย่างเกี่ยวกับสาวร�ำวง...ในที่สุด
ก็เลยตั้งคณะร�ำวงย้อนยุคขึ้นมา
โดยชวนอดีตสาวร�ำวงสมัยเป็น
สาววั ย รุ ่ น ที่ มี อ ยู ่ ม ากมาย
ห ล า ย ค น ก ลั บ ม า
ขึ้นเวทีอีกครั้ง”

นอกเหนือจากการตั้งคณะร�ำวงย้อนยุคขึ้นมา
เพื่อกิจกรรมการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
แล้ว สิ่งส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่แม่ก�ำนันปราณีคิดเอาไว้ก็
คือ ต้องการจะอนุรกั ษ์และสืบทอดเอาไว้ให้คนรุน่ หลังๆ
ได้รับรู้ถึงความเป็นมา เพราะในอดีตหมู่บ้านร่องบอน
ขึ้นชื่ออย่างมากเรื่องสาวร�ำวง โดยเฉพาะคณะร�ำวง
แม่ ค าวโตน สตาร์ และคณะรุ ก ขชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
คณะร� ำ วงที่ มี ชื่ อ เสี ย งอย่ า งมากนั้ น สาวร� ำ วงของ
ทั้งสองคณะล้วนแล้วแต่เป็นสาวจากหมู่บ้านร่องบอน
ทั้ ง สิ้ น เมื่ อ เวลาผ่ า นไป เราก็ อ ยากจะอนุ รั ก ษ์ เ อา
ไว้ เพราะมันเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่ง ทั้งการ
ร�ำวง การแต่งตัว ลีลาท่าเต้น ตลอดจนดนตรีและการ
ร้องเพลง สิ่งเหล่านี้เราอยากจะเก็บรักษาเอาไว้ เพื่อให้
คนรุ่นหลังๆ ได้รู้ว่าสาวร�ำวงยุคเก่าก่อนนั้นเป็นอย่างไร
ผลพวงที่เกิดจากคณะร�ำวงย้อนยุคนั้น  แม่ก�ำนัน
ปราณีบอกว่า นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็น
กิจกรรมที่สามารถน�ำเอารายได้มาจัดท�ำเป็นกองทุน
อีกด้วย ขณะเดียวกันการที่อดีตสาวร�ำวงได้มีโอกาส
ร่วมกันท�ำกิจกรรม ยังเป็นการท�ำให้ชุมชนเกิดความ
สามั ค คี ก ลมเกลี ย ว เพราะแม่ บ ้ า นเหล่ า นี้ มี โ อกาส
ได้พบปะพูดคุยกัน บางคนก็เล่าความหลังสมัยเป็น
สาวร�ำวงให้กันและกันฟังอย่างสนุกสนาน เวลามีงาน
อะไรก็มาช่วยกัน
“อีกสิ่งหนึ่งส�ำหรับการตั้งคณะร�ำวงย้อนยุคก็เพื่อ
ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด ซึ่งเป็นการดึงรุ่นใหม่มาร่วม
ท�ำกิจกรรม แต่ไม่ได้ท�ำเป็นแบบอาชีพอย่างสมัย
ก่อนนะ...แต่เป็นการท�ำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ถึง
ต�ำนานและการเป็นสาวร�ำวงเท่านั้น เดี๋ยว
นี้เวลามีกิจกรรมก็จะมีเด็กสาวรุ่นใหม่
สวมบทบาทเป็นสาวร�ำวงขึน้ บนเวที
บ้างเหมือนกัน”

วันนี้ของชุมชนบ้านร่องบอน
ปัจจุบนั นีช้ มุ ชนบ้านร่องบอนมีประชากร 133 ครัว
เรือน 309 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพส่วน
มากเป็นเกษตรกรรม ท�ำนา ท�ำสวนลิ้นจี่ ล�ำไย และ
รับจ้าง ซึ่งจากเดิมที่เคยแห้งแล้ง เดี๋ยวนี้มีป่าและแหล่ง
น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ อันเป็นผลมาจากการร่วมมือร่วมใจ
ของชาวชุมชนที่มีแม่ก�ำนันปราณี เป็นผู้น�ำ  โดยพลังที่
ส�ำคัญช่วยกันขับเคลื่อนก็คือบรรดาอดีตสาวร�ำวงที่มี
หัวใจสีเขียว ร่วมใจร่วมแรงในการหาทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์
ป่าของชุมชนนั่นเอง
ทุกวันนี้ป่าชุมชนบ้านร่องบอน มีพื้นที่ประมาณ
450 ไร่ เป็นป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะมีกิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่าไม้อย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2547 ยังได้รับ
พระราชทานเข็มพระราชทานพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
และขยายเครือข่ายในระดับอ�ำเภอ โดยก�ำนันปราณี
ราชคมน์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานเครือข่ายป่าชุมชน
อ�ำเภอพาน น�ำแนวคิดการจัดการป่าโดยชุมชนเสนอ
ต่อนายอ�ำเภอพานจนส�ำเร็จและได้รบั ความร่วมมือจาก
นายอ�ำเภอ ก�ำนันทุกต�ำบลและป่าไม้จังหวัดเชียงราย
จนมีพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลโดยชุมชนกว่า 3,000 ไร่
ใน 6 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแม่เย็น ต�ำบลเมืองพาน
ต�ำบลป่าหุ่ง ต�ำบลสันกลาง ต�ำบลทรายขาว และ
ต�ำบลธารทอง ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายป่าชุมชนอ�ำเภอ
พาน”
และชุมชนบ้านร่องบอน ดินแดนแห่งสาวร�ำวง
แห่งนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล
“ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ครัง้ ที่ 16 ประจ�ำปี 2557
อีกด้วย
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‘สหัทยา วิเศษ
สมเกียรติ
เขื่อนเชียงสา’

แวดวงลูกโลกสีเขียว

เรื่องเล่าธรรมยาตรา
กว๊านพะเยา และแม่น้ำ�อิง :
สานพลัง สร้างเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้วยศาสนธรรม
จากดอยหลวงไหลรินสู่กว๊านพะเยา และแม่น�้ำอิง
แม่น�้ำอิง เป็นแม่น�้ำสาขาแม่น�้ำโขง มีต้นก�ำเนิดจากล�ำห้วยในเทือกเขา
ดอยหลวง เขตอ�ำเภอแม่ใจ และอ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไหลลงหนอง
เล็งทรายและกว๊านพะเยา ผ่านอ�ำเภอเมืองพะเยา อ�ำเภอภูกามยาว อ�ำเภอ
ดอกค�ำใต้ อ�ำเภอจุน และอ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัด
เชียงราย ผ่านอ�ำเภอป่าแดด อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอพญาเม็งราย อ�ำเภอขุนตาล
และอ�ำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่นำ�้ โขงทีบ่ า้ นปากอิงใต้ อ�ำเภอเชียงของ
รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร หลายปีที่ผ่านมาแม่น�้ำอิงและกว๊าน
พะเยา เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น น�้ำเน่าเสีย แม่น�้ำตื้นเขิน การลดจ�ำนวน
ลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาของภาครัฐ
กิจกรรมของชุมชน และผูป้ ระกอบการ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุม่ น�ำ 
้
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การลดลงของพื้นที่ป่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น�้ำโขงบริเวณปากแม่น�้ำอิง
จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิงได้เกิดความตระหนักต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงได้รวมกลุ่มกัน
อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในลุม่ น�ำ้ อิงตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึง
ปลายน�ำ 
้ ได้แก่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ต้นน�ำ 
้ การจัดการป่าชุมชน การอนุรกั ษ์พนั ธุ์
ปลา การจัดการเหมืองฝาย และการอนุรักษ์ป่าชุ่มน�้ำ  ซึ่งปรากฏรูปธรรมของ
การจัดการโดยชุมชนในหลายพื้นที่ เช่น การท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในชุมชน
ประมงรอบกว๊านพะเยา การจัดการป่าชุมชนบ้านปี้ อ�ำเภอเชียงค�ำ การอนุรกั ษ์
ป่าชุ่มน�้ำบ้านม่วงชุม อ�ำเภอเชียงของ เป็นต้น จากเครือข่ายชุมชนต่างๆ ใน
ลุม่ น�ำ้ อิงได้นำ� ไปสูก่ ารยกระดับเป็นสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง เพือ่ สร้างการมีสว่ น
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดการลุ่มน�้ำอิง
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ธรรมยาตรากว๊านพะเยา : ร่วมกันเดินเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น�้ำอิง
“ธรรมยาตรา” เป็นค�ำที่มาจากการน�ำค�ำว่า “ธรรม” และ “ยาตรา” มาประกอบกัน
ค�ำว่า ธรรม นัน้ ในคัมภีรพ์ ทุ ธศาสนา และในพจนานุกรมฉบับต่างๆ ได้ให้ความหมายไว้
หลายอย่าง เช่น สภาพทีท่ รงไว้ ธรรมชาติ สภาวธรรม สัจธรรม ความจริง ความดี ความ
ถูกต้อง ความประพฤติชอบ ความยุติธรรม เป็นต้น ส่วนค�ำว่า ยาตรา หมายถึง ความ
เป็นไปแห่งชีวิต ความเป็นไปแห่งอิริยาบถ ความด�ำรงอยู่แห่งชีวิต ความออกไปหรือหนี
ไป (จากทุกข์) เมื่อรวม ธรรม+ยาตรา เป็น ธรรมยาตรา จึงมีความหมายว่า  การด�ำเนิน
ออกไปจากทุกข์ทางกายและทางใจด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
ธรรมยาตราในความหมายทีเ่ ป็นปฏิบตั กิ ารทางสังคมบนพืน้ ฐานของศาสนธรรม เริม่
ต้นเป็นครัง้ แรก ณ ประเทศกัมพูชา โดยการน�ำของสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ เมือ่ ปี พ.ศ.
2535 ธรรมยาตราครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำสันติภาพและและสมานฉันท์คืนสู่ประเทศ
กัมพูชาซึง่ บอบช�ำ้ จากภัยสงครามมาเป็นเวลานานกว่า 2 ทศวรรษ ธรรมยาตราทีป่ ระเทศ
กัมพูชา ได้พสิ จู น์วา่ การเดินอย่างสงบ โดยพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับความยากล�ำบาก และด้วย
ใจทีเ่ ชือ่ มัน่ ในอานุภาพแห่งธรรม สามารถก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงได้ อีกไม่กปี่ ตี อ่ มา
ธรรมยาตราในประเทศกัมพูชา ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดธรรมยาตราขึน้ ในประเทศไทย
เช่น ธรรมยาตราเพือ่ ทะเลสาบสงขลา ธรรมยาตราเพือ่ ชีวติ และธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ ล�ำปะทาว
ธรรมยาตราเขาใหญ่ ธรรมยาตราอนุรักษ์แม่น�้ำโขง เป็นต้น
“ธรรมยาตรากว๊านพะเยา” ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา
และในลุม่ น�ำ้ อิง การเดินครัง้ นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างส�ำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการ
ธรรมยาตรา ภาวนา รักษาศีล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน�้ำ
อิง และเชื่อมร้อยเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง
ก้าวแรกของธรรมยาตรากว๊านพะเยา รวมพลขบวนพระสงฆ์ พระนิสติ จากสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และเครือข่ายสภา
ประชาชนลุ่มน�้ำอิง รวมสมาธิ และกล่าวค�ำปฏิญาณร่วมกัน ก่อนออกเดินจากวัดศรีโคม
ค�ำในเช้าตรู่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ไปตามชายกว๊านพะเยาในเมือง มีศรัทธาชาวบ้าน
มาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไปจนถึงวัดแม่ต�๋ำภูมินทร์ ที่นั่นชาวบ้านต่างมาร่วม
ใส่บาตร และน�ำอาหารมาเลี้ยงคณะธรรมยาตรา

เมือ่ อิม่ ท้องในช่วงเช้า คณะธรรมยาตราได้เดินไปสูส่ นั ธาตุเก่า บ้านร่องไฮ ต�ำบลแม่
ใส ริมกว๊านพะเยา ตัวแทนชุมชนจากบ้านร่องไฮ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ใส มา
ต้อนรับและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของโบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งชาวบ้าน
เรียกว่า สันธาตุ ……
“มีซากของกลุ่มวัดร้างในสมัยที่เมืองภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง มีช่วงอายุราว 900 ปี
อยูใ่ นห้วงเวลาเดียวกันกับวัดร้างติโลกอารามและโบราณสถานอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นกว๊านพะเยา
สืบทอดเป็นแนวเข้าไปในกว๊านพะเยา ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านได้อาศัยเป็นเส้นทางคมนาคม
จากฝัง่ ตะวันตกไปตะวันออก กลุม่ โบราณสถานดังกล่าวถูกปกคลุมด้วยวัชพืชและไม้ยนื ต้น
ในปี พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ใสร่วมกับกรมศิลปากรและประชาชน ท�ำการ
ส�ำรวจกลุ่มโบราณสถาน พบว่ามีเนินโบราณสถานจ�ำนวน 12 รายการ ตลอดจนโบราณ
วัตถุทั้งเสาดอกบัว ฐานเสาพระพุทธรูป ช้าง สถูป ที่ท�ำจากหินทราย และภาชนะดินเผา
จากเตาเผา....”
เมื่อรับประทานอาหารกลางวัน ที่ชาวร่องไฮน�ำมาถวายพระ และคณะธรรมยาตรา
ได้เดินเลียบถนนริมกว๊านพะเยา การเดินบ่ายนี้ ท�ำให้เราได้เห็นและสัมผัสกว๊านพะเยา
อย่างใกล้ชิด ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน การหาปลาของชาวประมง การพัฒนา การขุดลอก
การก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ได้เห็นป่าไคร้บริเวณบ้านแม่ใสเหล่า ต�ำบลแม่ใส  ทีม่ เี กสรปลิวว่อน
จากแรงลม อาจารย์รัฐภูมิ พรหมณะ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราว
ของป่าไคร้ว่า.....
“ต้นไคร้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นในบริเวณริมน�้ำ มีรากที่ยาว เป็นโพรง เหมาะส�ำหรับ
การวางไข่ของปลา และสัตว์น�้ำบริเวณป่าไคร้แห่งนี้ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ามาท�ำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไคร้ เพื่ออนุรักษ์และสงวนให้
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าไคร้
ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ....”
จากบริเวณป่าไคร้ คณะธรรมยาตรากว๊านพะเยาออกเดินไปสู่ท่าเรือโบราณกว๊าน
พะเยา บ้านทุ่งกิ่ว ต�ำบลบ้านตุ่น ที่นี่เป็นจุดพ�ำนักค้างคืนของคณะธรรมยาตรา ค�่ำคืนนี้
ชาวต�ำบลบ้านตุ่นได้มาเล่าเรื่องราววิถีชุมชนคนหลายกว๊าน ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยกว๊าน
พะเยาในด้านความมั่นคงทางอาหาร    
ธรรมยาตรากว๊านพะเยาเช้า 14 กุมภาพันธ์ วันบอกรักกว๊านพะเยาพร้อมกับคนทั้ง
โลก เริม่ ด้วยบิณฑบาตข้าวสารอาหารของญาติโยมต�ำบลบ้านตุน่ ต่อด้วยการสืบชะตาต่อ
อายุให้กว๊านพะเยาอยูย่ งั่ ยืนก่อนทีจ่ ะอ�ำลาท่าเรือโบราณ เดินไปสูต่ ำ� บลบ้านต๋อม ช่วงบ่าย
แก่ๆ คณะธรรมยาตรากว๊านพะเยา ได้มาแวะพักทีห่ าดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว เป็น
พืน้ ทีต่ ดิ กว๊านพะเยา ซึง่ บริเวณนีเ้ ป็นเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาของชาวบ้าน พืน้ ทีน่ ี้ เป็นบริเวณ
กว้างประมาณ 400-500 ไร่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่ พื้นที่ดังกล่าว
เป็นแหล่งของบัวสารพัดชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีปลาและมีนกน�้ำหลายชนิดมา
อาศัย ชาวบ้านสันหนองเหนียวร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาขึน้ โดยมีเทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม
สนับสนุน เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นี่พ่อหลวงเสงี่ยม แก้วก๋า ผู้ใหญ่บ้าน
สันหนองเหนียว ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราววิถีชุมชนประมงพื้นบ้านสันหนองเหนียว ว่า
“แต่ก่อนบริเวณนี้เต็มไปด้วยจอกแหน และผักตบชวาที่จับกลุ่มหนาแน่น ท�ำให้สัตว์
น�้ำลดลง ประกอบกับชาวประมงบางคนจับปลาผิดวิธี ใช้ระเบิด ใช้ไฟฟ้าช๊อต ท�ำให้หา
ปลาลดลง หาปลายากมากขึ้น ชาวประมงต้องออกไปประกอบอาชีพอื่น หลังจากการ
เข้ามาของโครงการพะเยาเพือ่ การพัฒนา ได้พาไปศึกษาดูงานทีท่ ะเลน้อย จังหวัดสงขลา

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่จังหวัดน่าน กลับมาแกนน�ำได้ร่วมมือกับชาวบ้านท�ำเขต
อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในกว๊านพะเยา จากการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา ท�ำให้มปี ลาเพิม่ มาก
ขึ้น แถมยังได้คนที่เคยระเบิดปลา ยิงนก มาเป็นแนวร่วมอีกด้วย จากนั้นได้
พัฒนามาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือหาดอิงกว๊านในที่สุด โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน.....”
จากหาดอิงกว๊าน คณะธรรมยาตราเดินข้ามสะพานขุนเดช ซึง่ เป็นสะพาน
ข้ามกว๊านพะเยาที่เชื่อมต่อคนในเมืองกับคนในชนบทเข้าด้วยกัน ก่อนเดินเท้า
เข้าสู่บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนเดช ชาวบ้านบางคนแวะสักการะเจ้าพ่อขุนเดช ผู้มี
บารมีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ก�ำนันบุญมี ค�ำลือ แห่งต�ำบลบ้านต๋อม
ได้เล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ขุนเดชและที่มาของสะพานขุนเดชว่า …..
“ขุนเดช นามสกุลเดชใจหาญ เดิมชื่อ หน้อยจันทร์ เดชใจ บวชเป็น
สามเณร วัดต๋อมใต้ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แต่งตั้งหน้อยจันทร์ เป็นก�ำนัน
ต�ำบลต๋อมในนาม ขุนเดช เดชใจหาญ เมื่อเข้ารับต�ำแหน่งแล้วท่านให้ความ
ดูแล ความสงบเรียบร้อยให้กับคนในท้องถิ่นอย่างดี เช่น ในเวลาค�่ำคืนท่านจะ
ออกเดินตรวจไปต�ำบล และในหมูบ่ า้ นทีร่ บั ผิดชอบ โดยมีผชู้ ว่ ยติดตามไป ว่ามี
เหตุการณ์อะไรไม่สงบขึน้ บ้าง เช่น การขโมยวัวควาย การไกล่เกลีย่ สามีภรรยา
ทะเลาะกัน การชกต่อยกันระหว่างหนุ่มต่างบ้าน
ส่วนสะพานขุนเดช ประมาณปี พ.ศ. 2475 ได้มกี ารสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้
อิง สะพานที่แรกจะมี 3 จุดด้วยกัน คือ ขัวก้อม, ขัวกลางและขัวแม่อิง ใน
ยุคนั้นเรียกสะพานขุนเดชว่าสะพานแม่อิง คือ สร้างเพื่อข้ามน�้ำอิง โดยการน�ำ
ของพ่อขุนเดช สะพานเดิมเป็นไม้ไผ่ ทีท่ ำ� เป็นไม้สะลาบน�ำมาสาน เรียกว่า “ขัว
แต๊ะ” ใช้เดินข้าม จากขัวแต๊ะสานด้วยไม้ไผ่ มาเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรง และ
มาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่คงทนถาวร ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ขัวขุนเดช
มาจนถึงปัจจุบัน บริเวณหัวสะพานมีศาลเจ้าพ่อขุนเดชที่ เป็นที่เคารพสักการ
บูชาให้เกียรติกบั ท่านทีเ่ ป็นคนริเริม่ ท�ำสะพานขึน้ มาจนเป็นผลส�ำเร็จได้ใช้จนชัว่
ลูกหลาน....”
เย็นนี้ คณะธรรมยาตรากลับไปยังวัดศรีโคมค�ำ  เพื่อไหว้สาพระเจ้าตน
หลวง ทุ่งเอี้ยงแห่งเมือง พยาว โดยมีพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรี
โคมค�ำ ให้พรแก่คณะธรรมยาตราก่อนแยกย้ายกันกลับภูมิล�ำเนา
จุดหมาย..ปลายทางอาจไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ
การเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินของพระสงฆ์และ
กลุ่มคนสามัญชนคนธรรมดา โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 วัน ซึ่งเป็นพลังของคน
ส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งการแสดงความรักต่อกว๊านพะเยา ทีม่ อี ายุถงึ 67 ปี ผ่านการเดิน
ธรรมยาตรา นิเวศ ภาวนา ต้องการรณรงค์ให้ผคู้ นเกิดจิตส�ำนึกรักและหวงแหน
กว๊านพะเยา โดยอาศัยพุทธศาสนาทีป่ ระชาชนเคารพนับถือในการขัดเกลาจิตใจ
เสริมสติ สมาธิและปัญญา รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน�้ำอิง
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น อาจไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ แต่ระหว่างการเดิน... เราได้เห็น
ถึงรอยยิม้ ของคณะธรรมยาตรา ความตัง้ ใจ ความอิม่ เอมจากการท�ำบุญ ความ
ร้อนจากแสงแดด ลมเย็นพัดผ่านผิวน�้ำ   ความรัก มิตรภาพที่เกิดขึ้น ความ
สงสัยของผูค้ นรายทาง... ในขณะทีอ่ กี ด้านหนึง่ เราได้เห็น การอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
สัตว์น�้ำ  นกน�้ำ  การท�ำมาหากินของพี่น้องชาวประมง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
รายรอบพื้นที่กว๊านพะเยา ถ้าไม่มาเดิน คงไม่ได้มาเห็น....
67 ปีของกว๊านพะเยาทีผ่ ่านมาไม่เคยห่างหายจากการพัฒนา แต่กย็ งั เห็น
การอนุรกั ษ์ของพีน่ อ้ งชาวประมงพืน้ บ้าน เพือ่ สิทธิของปากท้องและลูกหลานใน
อนาคต
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เก็บมาฝาก

‘นิวัติ กองเพียร’

นกเงือกหัวแรด

วันรักนกเงือกที่เทือกเขาบูโด
และสถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ฮาลาบาลา

นกเงือกชนหิน

ทุกปีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์มาถึง เรากำ�หนดให้เป็นวันรักนกเงือกมา 16 ปีแล้ว ทุกครั้งเราจัด
งานกันที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดงานทุกปีเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกาย Hornbill และบริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) หรือ
ปตท.สผ. นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอนุรักษ์อีกมากมายมาร่วมงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราก�ำหนดการจัดงานสองวันสองที่คือ วันที่ 13 ที่คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 เราไปจัดกันที่อุทยานแห่งชาติบูโด
สุไหงปาดี และป่าฮาลาบาลา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
นับเป็นครัง้ แรกทีเ่ รามีงานวันรักนกเงือกทีบ่ โู ดสุไหงปาดี ทัง้ ๆ ทีเ่ รามาท�ำงาน
วิจัยและศึกษาเรื่องนกเงือกที่เทือกเขาบูโดและป่าฮาลาบาลานานกว่า 20 ปีแล้ว
และเป็นงานที่ทางมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนใน
ชุมชน คนทีอ่ าศัยป่าอาศัยนาํ้ จากภูเขา ทีม่ ที งั้ พรานป่าทีล่ า่ และจับนกเงือกมาขาย
เราสามารถชักชวนให้เขามาท�ำงานด้วยกัน เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดจากการล่า
มาเป็นคนรักนกเงือก อนุรักษ์นกเงือก ร่วมมือร่วมใจมาท�ำงานกับนักวิจัย ดูแล
นกเงือก จนเกิดเป็นชุมชนคนรักนกเงือกกันทัง้ อ�ำเภอและในสามจังหวัด นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา
การดูแลนกเงือกในพื้นที่อุทยานเทือกเขาบูโด ด�ำเนินไปได้เพราะมีชุมชนที่
เข้มแข็งและเข้าร่วมงานกับโครงการศึกษาวิจัยนกเงือกมาแต่ปี 2537 ในพื้นที่ 9
หมู่บ้าน 5 อ�ำเภอ 3 จังหวัด มีชาวบ้านจากหลายอ�ำเภอมาร่วมท�ำงานวิจัยถึง 20
คน และสามารถช่วยเก็บข้อมูล หารังนก และช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลรังนกจ�ำนวน
ถึง 201 รัง ในปี 2557 มีลูกนกเพิ่มขึ้นถึง 600 ตัว และปัญหาการล่าการจับ
ลูกนกเงือกไปขายก็ลดน้อยลงอย่างมาก
วันรักนกเงือกปีนี้ที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี เราได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนอ�ำเภอบาเจาะ เกือบทุกหมู่บ้าน มีนักเรียนเครือข่ายกว่าร้อยโรงเรียน
มาร่ วมงาน ตั้งแต่เช้า จรดเย็น ผู้ว ่า ราชการจั งหวั ด ก็ มาเป็ นประธาน
เปิดงานให้ พร้อมกับเสนอให้จังหวัดนราธิวาสใช้นกเงือกเป็น
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปโดยจะร่วมมือกับ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ในการศึกษารายละเอียดเพื่อเลือกชนิดของนก
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เงือกที่ส�ำคัญและหายากคือ นกเงือกชนหิน ซึ่งมีอยู่ที่ป่าฮาลาบาลา
งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและสวยงาม มีการแสดงดนตรี นิทรรศการความรู้
เกี่ยวกับนกเงือก การสาธิตปีนต้นไม้ด้วยเชือกเส้นเดียว กิจกรรมการวาดรูป ตอบ
ปัญหา ส�ำหรับเด็กๆ มีงานออกร้านขายอาหารและขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับ
นกเงือก มีรายงานถึงสถานภาพนกเงือก เชิญชาวบ้านในชุมชนที่ท�ำงานร่วมกับ
มูลนิธิฯ มาเล่าถึงงานที่ได้ท�ำไปแล้ว เด็กนักเรียนได้พบพูดคุยกับคนท�ำงาน และ
เรียนรู้เรื่องนกเงือกกันอย่างสนุกสนาน
นกเงือกมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากในบ้านเรา เนื่องจากนกเงือก
เป็นนกขนาดใหญ่มาก จึงต้องอาศัยในป่าใหญ่ ต้องใช้พนื้ ทีก่ ว้างไกลในการอยูอ่ าศัย
และหากิน นกเงือกกินทัง้ ผลไม้และสัตว์ นกเงือกจึงมีบทบาทส�ำคัญมากในการปลูก
ป่ากระจายพันธุ์ไม้ไปอย่างกว้างขวางและมากมายในแต่ละปี และยังช่วยควบคุม
ประชากรสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้อีกด้วย นี่คือการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล
นกเงือกจึงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า มีนกเงือกที่ป่าไหน ป่านั้น
สมบูรณ์
ในขณะเดียวกันที่เขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่าป่าฮาลาบาลา ก็มีโครงการ
ศึกษาวิจัยนกเงือกร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งนับว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์และมี
นกเงือกถึง 10 ชนิด และที่ส�ำคัญมีนกเงือกชนหินอยู่ที่นี่หลายร้อยตัวเพราะฮาลา
บาลามีพื้นที่หลายแสนไร่ และเป็นเขตติดต่อกับป่าชายแดนมาเลเซียด้วย ผืนป่า
จึงกว้างใหญ่ เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกเงือกจ�ำนวนมาก ที่สามารถบินข้าม
พรมแดนไปมาได้อย่างเสรี
และทั้งสองประเทศก็รักนกเงือก ท�ำงานร่วมกัน ช่วยกันอนุรักษ์นกเงือก
วันรักนกเงือกที่เทือกเขาบูโดและฮาลาบาลา

คำ� ในภาคอีสานมีความหมายอยู่หลายอย่าง ความหมายของคำ�ตาม

ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านของเรา ที่บ้านโพนสิม
เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ได้เดินเข้าไปในป่าบริเวณนั้น รู้สึก
ประทับใจในความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของลาวเป็นอย่างมาก ที่ยังมี
ป่าดงดิบพื้นที่ราบตํ่าอันอุดมสมบูรณ์ ต่างจากภาคอีสานของเมืองไทยที่ป่าดิบ
ในพื้นที่ราบตํ่าหาดูได้ยากมาก ป่าดงดิบพื้นที่ราบตํ่าที่เคยมีอยู่ได้เปลี่ยนเป็น
ไร่มันส�ำปะหลัง ไร่ยางพารา จนเกือบหมดแล้ว พี่น้องฟากแม่นํ้าโขงฝั่งโน้นมีวิถี
ชีวติ ทีเ่ รียบง่าย อยูก่ บั ธรรมชาติ รักและปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ จนเหลือ
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้พวกเราคนไทยได้เห็น ยิ่งเดินลึกเข้าไป ป่ายิ่งอุดมสมบูรณ์
ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้ฮาว ขนาดใหญ่หลายคนโอบ ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ผ่านดง
หมากแหน่ง (เร่ว) ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กระจายฟุ้งเต็มป่า คนน�ำทางผู้ใจดีพาเรา
ไปดูแหล่งต้นนํ้าของป่าแห่งนี้ มีลักษณะเป็นนํ้าซับที่ไหลออกมาจากพื้นดิน ภาษา
ถิ่นของพี่น้องฟากโน้นเรียกว่า นํ้าค�ำแดง ฟังแล้วสะดุดหูของคนมักเลาะยิ่งนัก
พวกเราที่ไปด้วยกันเอ่ยว่า ช่างพ้องกับชื่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด
อุบลราชธานี พระอาจารย์คำ� แดง วัดคัมภีราวาส บ้านนาพิน อ.ตระการพืชผล
ลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสาร์ พระสายวัดป่ารูปส�ำคัญของอีสาน
ตกบ่ายได้เข้าไปในหมูบ่ า้ น เข้าไปคุยกับปราชญ์ชาวบ้านของบ้านโพนสิม พ่อ
ใหญ่ (ตา) สีมาย เสิมวงไชย พ่อใหญ่มาย ได้อธิบายของค�ำว่า ค�ำ ให้พวกเราที่
เป็นลาวพอกะเทินได้เข้าใจแจ่มแจ้ง ค�ำ เป็นภาษาลาว หมายถึง ทองค�ำ แต่ถ้ามี
การต่อหน้าหรือเติมท้ายค�ำว่า ค�ำ ความหมายของค�ำก็จะเปลีย่ นไป เราจึงถามถึง
ค�ำว่า ค�ำแดง พ่อใหญ่มายได้อธิบายว่า หมายถึง นํ้าซับที่ไหลออกมาจากพื้นดิน
ที่เป็นหินลูกรัง นํ้าที่ไหลออกมาจะละลายเอาตะกอนของเหล็กที่มีอยู่ในหินลูกรัง
ออกมา ท�ำให้นํ้าที่ไหลออกมามีสีแดง เมื่อเศษตะกอนของหินลูกรังไปตกตะกอน
อยู่บริเวณพื้นดินใต้นํ้า ท�ำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีสีแดง พี่น้องชาวลาวจึงเรียกพื้นที่
นาํ้ ซับบริเวณนัน้ ว่า ค�ำแดง และอธิบายต่อว่า พืน้ ทีบ่ ริเวณใดทีม่ คี ำ� แดงไหลออกมา
จะเป็นพื้นที่ไม่เหมาะกับการท�ำการเกษตร ถ้าจะปลูกพืชต้องมีการใส่ปุ๋ยบ�ำรุงดิน
เป็นจ�ำนวนมาก จึงจะได้ผลผลิต ต่างจาก ค�ำขาว ถ้ามีค�ำขาวอยู่ที่ใดบริเวณนั้น
คนโบราณกล่าวว่า เหมาะแก่การท�ำไร่ท�ำนา ปลูกพืชอะไรจะให้ผลผลิตดี โดยไม่
ต้องปรับปรุงดิน คุยกันพอหอมปากหอมคอ พ่อใหญ่มายก็ชวนพวกเราไปดูคำ� ขาว
ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านโพนสิม พวกเราจึงเดินตามพ่อใหญ่มายไปท้ายวัดโพนสิม จึงพบ
กับค�ำขาว ค�ำขาวก็คอื นาํ้ ซับทีไ่ หลออกมาจากพืน้ ดินท้ายบ้าน มีลกั ษณะใสสะอาด
นาํ้ สะอาดอย่างนีแ้ สดงว่าพืน้ ดินบริเวณทีน่ าํ้ ซับไหลออกมา ไม่มแี ร่ธาตุทเี่ ป็นพิษต่อ
พืชและคน ปลูกอะไรก็งาม เพราะทั้งดินดี นํ้าดี
เพิ่งเข้าใจท�ำไมคนสมัยโบราณที่อพยพมาสร้างบ้านแปงเมือง จึงเลือกเอา
พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งหลักปักฐาน พวกเรากลับไปคุยกับพ่อใหญ่มายต่อที่บ้าน
พ่อใหญ่มายเล่าให้พวกเราฟังว่า ป่าดงดิบที่ราบตํ่าที่เราเข้าไปชมเมื่อตอนเช้านั้น
อยู่ในการดูแลของชาวบ้านโพนสิมที่ช่วยกันดูแลรักษาแทนรัฐ จึงท�ำให้เหลือป่าให้
พวกเราได้เข้าไปเทีย่ วชม ไม่วา่ บ้านไหนเมืองไหน มีผอู้ าวุโสเป็นหลักบ้านหลักเมือง
คอยแนะน�ำชีแ้ นะคนรุน่ ลูกรุน่ หลานไม่ให้หลงของเก่า เมาของใหม่ รูจ้ กั เท่าทันกับ
การเปลีย่ นแปลง พาชุมชนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง รูจ้ กั ดูแลรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ไว้ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน บ้านนัน้ เมืองนัน้ ย่อมจะมีความผาสุก
ในระยะยาว ไม่ต้องท�ำลายล้างทรัพยากรที่มีอยู่ เพียงเพื่อประโยชน์ชั่วคราว

นิเวศวัฒนธรรม
‘วิสูตร อยู่คง’

“คำ�”

วัฒนธรรมของพื้นถิ่น จะมีความหมายไปในทางที่ดี ดังเช่น ขุมคำ� คำ�แดง
คำ�เหลือง คำ�แก้ว คนอีสานเรียกลูกสาวทีพ
่ อ่ แม่หวงว่า คำ�แพง มีคำ� คำ�หนึง่
ที่ติดใจมานานคือคำ�ว่า นาคำ� ชุมชนหลายแห่งในภาคอีสาน ตั้งชื่อบ้านว่า
บ้านนาคำ� บ้านคนเขียนเองอยู่บ้านนาคำ� ข้างบ้านมีน้ำ�ไหลออกมาจากพื้น
ดินในช่วงฤดูฝน พยายามหาความหมายของคำ�ว่า “คำ�” บางคำ�ตลอดมา

ป่าดิบแล้งที่ราบต่ำ�ของ สปป.ลาว

พื้นนา ที่มีคำ�แดงไหลผ่าน

นํ้าซับกลางป่า (คำ�ขาว)

คำ�ขาวท้ายบ้านโพนสิม

คำ�แดง
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‘อุทิศา นามวิจิิตร’

เรื่องเล่าจากต่างแดน

นักวิจัยผ้าขาวม้า
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งใหญ่ โ ตต้ อ งการเสาเข็ ม ค�้ ำ จุ น ฉั น ใด
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ย่อมต้องการ
จิตส�ำนึกของคนในท้องถิ่นช่วยกันพิทักษ์รักษาฉันนั้น

แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทว่างาน
ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็ยังเป็น “วาระ” แห่งชาติ
ของทุกคน เพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกหลานในวันข้างหน้า และ
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ก็ยังคงท�ำหน้าที่ค้นหาผลงานอนุรักษ์
เพื่อยกย่องให้ก�ำลังใจต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นปีที่ 17 แล้ว
คุณค่าผลงานในแต่ละปีล้วนเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้สังคม
สามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ ทั้งด้านการด�ำรงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกับ
การอนุรักษ์ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน สังคม เข้ากับการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากร ที่มีการแบ่งปันประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
การจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการท�ำงานอนุรักษ์ที่ยั่งยืน   สองตัวอย่างของชุมชน
ที่ ไ ด้ รั บ “รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว” ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งของการใช้ ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย
สอดคล้องกับธรรมชาติ และสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ล�ำดับแรกคือ
“ชุมชนบ้านกลาง จ.ล�ำปาง” หมูบ่ า้ นกระเหรีย่ งโปว์กลางโอบเขา 7 ลูกทีเ่ ป็นต้นน�ำ้ ของ
ล�ำห้วยเล็กๆ 17 สาย ที่ไหลลงสู่ห้วยแม่มายและห้วยแม่ต�๋ำ  และรวมสายลงสู่
แม่น�้ำยม ชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูป่าและตั้ง “กองทุนหน่อไม้” เป็นสวัสดิการชุมชน
ที่แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อตอบแทนป่า มีการลาดตระเวนดูตรวจตราป้องกันไฟป่า
ในพื้นที่ 23,080.03 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท เป็นการแบ่งเบาภาระ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงกันพื้นที่ไร่หมุนเวียนส่วนหนึ่งให้เป็น ”หมู่บ้านสัตว์ป่า”
เพื่อเป็นแหล่งพักพิงและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยรอยเท้านิเวศ
(Carbon footprint) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกหลานและสังคมภายนอก
ได้ตระหนักเห็นถึง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ของการรักษาป่า และเป็นสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องในครรลองชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
“กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี” เป็นอีกต้นแบบหนึ่ง ด้วย
การรวมตัวของชุมชนบ้านหน้าถ�้ำเพื่อรักษาป่าต้นน�้ำ การท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านสามารถหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายป่า วิถีชีวิตแบบการท�ำสวนสมรม การปลูก
“พืชร่วมยาง” (พืชอาหารร่วมในสวนยางพารา) ก็มสี ว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูบ่ น
ภูเขาสูงแห่งนี้ สามารถรักษาฐานทรัพยากรชีวภาพในผืนป่าไว้ทงั้ ยังช่วยให้ชาวบ้านมี
รายได้หมุนเวียนตลอดปี ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการจ้างงาน และช่วยให้คน
กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ใ น ป ี 2 5 5 4 บ ้ า น ห น ้ า ถ�้ ำ เ ผ ชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ
ดิ น ถล่ ม เนื่ อ งจากเป็ น ปี ที่ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนมากผิ ด ปกติ
แต่ ด ้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต และการรั ก ษาป่ า ของชาวบ้ า นหน้ า ถ�้ ำ 
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จากชนบทห่างไกล
สู่เวทีวิชาการสากล

พวกเขาสามารถเอาตัวรอดใน “7 วันอันตราย” ขณะที่
ความช่วยเหลือจากภาครัฐใดๆ ไม่อาจเข้าไปถึง หลัง
จากนั้ น สถาบั น ลู ก โลกสี เ ขี ย ว และมู ล นิ ธิ พ ลั ง ที่ ยั่ ง ยื น จึ ง
ได้ เ ข้ า ไปหนุ น เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การความรู ้ ใ นรู ป ของงาน
วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง “การวิ จั ย ชุ ม ชน : ดิ น ถล่ ม
บ้ า นหน้ า ถ�้ ำ ” เป็ น งานวิ จั ย รู ป แบบใหม่ ที่ ใ ช้ วิ ธี ก าร
ท� ำ งานแบบเคี ย งบ่ า เคี ย งไหล่ ร ะหว่ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่ น� ำ โดย ดร.สมศั ก ดิ์ สุ ข วงศ์ (ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส
ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมวนศาสตร์ ชุ ม ชนแห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟิก และประธานกรรมการจัดการรางวัลลูกโลกสีเขียว) กรรมการภาค
ภาคใต้ และชาวบ้านหน้าถ�้ำร่วมกันเป็นทีมวิจัยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสาน
ประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันศึกษาเรื่องสมบัติของรากต้นไม้พบว่า
เนียง (Archidendron) และ ลักสุก (Lansium domiticum) ซึง่ เป็นต้นไม้ทปี่ ลูกในสวน
สมรมสามารถยึดเกาะดินได้ดีกว่าไม้ป่าซึ่งช่วยลดปัญหาดินถล่มในพื้นที่ได้
สองชุมชนต้นแบบนี้ ได้รับเกียรติให้ไปร่วมน�ำเสนอผลงานในงานนิทรรศการ
และน�ำเสนอผลงานในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยที่ 12 (The Twelfth Conference of the Parties to Convention on
Biological Diversity: COP 12) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2557 ณ เมือง
พยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Biodiversity for Sustainable Development) โดยร่วมเดินทาง
ไปกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ซึง่ เป็น 1 ใน 15 องค์กรทีไ่ ด้รบั เชิญจากส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ให้รว่ มเป็นคณะผูแ้ ทนไทยไปร่วม
จัดนิทรรศการและน�ำเสนอผลงานในการประชุมคู่ขนาน (Side event) ดังกล่าว
สถาบันฯ ได้เรียนเชิญ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ ดร.โกมล แพรกทอง
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ และนายสมชาติ หลักแหลม ผูใ้ หญ่บา้ น
บ้านกลาง และ นายปิตพิ งษ์ คิดการเหมาะ ประธานกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ คลองคราม
ในฐานะนักวิจยั ชุมชนน�ำเสนอผลงานเวทีคขู่ นาน (Side event) ในหัวข้อ “Enhancing
community learning in application of TEK. (Traditional Ecological Knowledge)
and global knowledge for protecting and using biodiversity in living with
disaster.” เป็นการน�ำเสนอนวัตกรรมการจัดการป่าและภูมปิ ญั ญาชุมชนในการอนุรกั ษ์
และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการปรับตัวเพื่อรับมือ
กับปัญหาภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจและซักถามเป็นจ�ำนวนมาก
นั ก วิ ช าการต่ า งประเทศให้ ก ารชื่ น ชมและยอมรั บ ความสามารถของ
“สองนักวิจัยชุมชน” ที่ไม่เพียงน�ำเสนอความรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ น�ำเสนอเป็น
ภาษาไทย และอนุเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษโดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และ
ดร.โกมล แพรกทอง ทั้งยังใช้ “ผ้าขาวม้าคาดหัวและผูกเอว” แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทยด้วยความมั่นใจ

หลั ง จบการน� ำ เสนอผลงานในเวที
คู ่ ข นาน คณะที่ ไ ปร่ ว มงานได้ มี โ อกาสเดิ น ชม
นิทรรศการและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มาร่วมงานจากนานาประเทศ ส่วนใหญ่มา
น�ำเสนอผลงานเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นการลงทุนค่อนข้างสูง ในขณะที่สถาบันลูกโลกสีเขียวเน้น
การสร้างความรู้ให้กับชุมชน นับว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมาก แต่ให้ผลยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่น�ำเสนอผลงานความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
สัตว์ป่ารวมอยู่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพทางพันธุพ์ ชื มากกว่าสัตว์ จากประสบการณ์ในเวทีสากล
นี้ท�ำให้สถาบันฯ มีแนวโน้มในการปรับทิศทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของอนุสัญญาฯ ในระดับสากลให้มากขึ้น
ผลจากการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับรองข้อตัดสินใจและมีมติในประเด็นที่
ส�ำคัญ เช่น การเสนอรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 4
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างและกระบวนการภายใต้อนุสัญญาฯ และ
พิธีสารของอนุสัญญาฯ การทบทวนความก้าวหน้าในการให้การสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ ค.ศ.
2011 - 2020 การสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าวัตถุประสงค์การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
และวาระการพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี ค.ศ. 2015 การขับเคลื่อน
ทรัพยากร กลไกการเงิน และชนิดพันธุ์รุกราน ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้น�ำเสนอ
ความเห็นและท่าทีของประเทศในประเด็นต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้เพิ่มสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ช่องทาง วิธีการในการติดต่อ
สื่อสารเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และเอื้อให้สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการวิจัย การติดตาม และการแจ้งเตือน การเรียกร้องให้มีการสนับสนุนประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในการเสริมสร้างสมรรถนะในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุแผนกลยุทธ์
ของอนุสัญญาฯ เป้าหมายไอจิ (Aichi Targets) รวมถึงการเรียกร้องให้ภาคเอกชน
สนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนาในเรื่องแผนสนับสนุนทางการเงินร่วม (Co-Financing
scheme) เป็นต้น ความเห็นดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้อตัดสินใจของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาภายใต้วาระต่างๆแล้ว แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไปร่วมงาน แต่ก็
ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการท�ำงานอนุรักษ์ให้แก่สถาบันลูกโลกสีเขียว และ
“นักวิจัยผ้าขาวม้าไทย” อย่างมีนัยส�ำคัญ

ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ค ว า ม สำ� คั ญ ข อ ง
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยกระแสการอนุรักษ์โลก ท�ำให้เกิดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่มีการ
ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และมผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 29
ธันวาคม ค.ศ.1993 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม “การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม
เท่าเทียม” โดยมีสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ
ของอนุสัญญาฯ คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เป็นหน่วยงานที่
ศึกษาและให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ และคณะท�ำงาน
เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการด�ำเนินงานตามอนุสัญญา (WGRI) ดูแลในประเด็น
การบริหารจัดการและการด�ำเนินงานของอนุสัญญาฯ และมีพิธีสาร 3 ฉบับที่
ได้รับการรับรองภายใต้กรอบของอนุสัญญาฯ คือ 1) พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2) พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยความ
รับผิดชอบและการชดใช้ 3) พิธสี ารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม
การร่วมเป็นภาคีอนุสญั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ปัจจุบันมีประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 194 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้
ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และให้สัตยาบัน
ต่ออนุสญั ญาฯ เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญั ญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ล�ำดับที่ 188 และมีผลบังคับใช้วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2547 โดยมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการตามข้อตัดสินใจและพันธกรณีในมาตรการ
ต่างๆ ของอนุสัญญาฯ โปรแกรมงานอนุสัญญาฯ และข้อตัดสินใจการประชุมที่
เกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยต่างๆ โดยส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง
ระดับชาติของอนุสัญญาฯ มีหน้าที่ในการประสานและด�ำเนินการเพื่อให้การอนุวัต
ตามอนุสัญญาฯ เป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสญั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 12 (The Twelfth Conference of the Parties to Convention
on Biological Diversity: COP 12) ระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อ “ความหลาก
หลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Biodiversity for Sustainable
Development) ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ จำ�นวน 151
ประเทศ ผู้แทนภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้แทนชุมชนพื้นเมืองและ
ท้องถิ่น องค์กรการศึกษา และองค์กรเอกชน จำ�นวน 3,000 คน
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‘ธีรยุทธ สายทอง’

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

การป้องกัน แก้ไขปัญหาดินถล่ม
โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

รถกระบะ 4 ประตู เต็มไปด้วยสัมภาระ ส�ำหรับ
อยู่พักแรม 10 วัน ทั้งเครื่องนอน อุปกรณ์ท�ำกิน และ
ของอืน่ อีกมากมาย วิง่ ไต่เขาผ่านโค้งมาเกือบสองชัว่ โมง
ออกเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวาน แวะนอนใน
ตัวเมืองเชียงรายหนึ่งคืน ออกจากตัวเมืองเมื่อตอนตี
ห้า ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าท้องฟ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะสว่างขึ้น
เลย แถมเต็มไปด้วยม่านหมอกกับอากาศที่หนาวเย็น
กลุ่มเราเป็นทีมช่างภาพ ก�ำลังมุ่งไปสมทบกับ
ทีมช่างที่เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและป้องกันดินถล่ม         
น�ำทีมโดย เมธี ทิพย์สทิ ธิ์ หรือพีแ่ อด และจะมีทมี บริหาร
ประสานงานที่จะคอยดูแลเรื่องปากท้องอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ของพวกเราตามมาสมทบอีกที
รถถูกเร่งเครื่องแรงขึ้นกว่าปกติ เพื่อจะให้มีแรง
ส่งไต่ขึ้นไปบนเขาสูงชัน เป็นที่ตั้งหมู่บ้านห้วยแม่ค�ำ 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
ของเรา ความสูงของหมู่บ้านอยู่ตรงกับเมฆพอดี
เรามากันในนามของมูลนิธพิ ลังทีย่ งั่ ยืน ท�ำโครงการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาดินถล่ม ด้วยวิธีกลและวิธีพืช
ให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 4 เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นจ�ำเป็นต้องตัด
ไหล่เขาเพือ่ น�ำพืน้ ทีม่ าสร้างอาคารเรียน และพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ต่างๆ จึงมีหลายจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแบบตื้น
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม ทัง้ ชาวบ้าน ครู และนักเรียน
ได้เรียนรู้และร่วมลงมือท�ำกับช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพวก
เขาจะได้น�ำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เราไปถึงกันตอนสายๆ พอถึงก็เริม่ ท�ำการซ่อมแซม
จุดที่ท�ำการป้องกันและซ่อมแซมมีทั้งหมด 4 จุดจุดแรก
พื้นที่ด้านข้างโรงเรียน เป็นพื้นที่ไหล่เขาที่มีระดับสูง
เหนือกว่าโรงเรียน สาเหตุที่ดินถูกกัดเซาะส่วนหนึ่ง
เกิดจากอาคารที่อยู่ด้านบน เวลาที่ฝนตก หลังคา
เป็นตัวรวมน�้ำให้ไหล่ไปยังในทิศทางเดียวท�ำให้พื้นที่
บริเวณนั้นถูกกัดเซาะโดยเฉพาะดินบริเวณต้นไม้ใหญ่
2 ต้น คือต้นกระถินณรงค์และต้นทะโล้ ถูกกัดเซาะ
จนถึงรากลึก ถ้าไม่รีบท�ำการซ่อมแซมไม่นานนักต้นไม้
ก็จะโค่นล้มลงมา ถ้าเราช่วยต้นไม้ให้คงอยู่
รากต้นไม้ก็จะท�ำหน้าที่ช่วยยึดดินให้มี
ความแข็งแรงมากขึ้น  
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เริ่มจากด้านบนป้องกันโดยการตัดขั้นบันได (Cut
Slope) เป็นชัน้ ๆ ให้ลาดเอียงทัง้ ซ้ายขวา เพือ่ ระบายน�ำ้
ให้ไหลออกด้านข้าง และใช้ไม้ไผ่สานท�ำแปลงขั้นบันได
ปลูกหญ้าแฝก เพือ่ เป็นคันกันน�ำ้ และผันน�ำ้ ออกซ้ายขวา
ส่วนรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินให้มคี วามแข็งแรงมากขึน้
ส่วนตรงโคนต้นไม้ที่ดินถูกกัดเซาะเป็นรอยแหว่ง
หายไปใช้กระสอบพลาสติกแบบมีปกี เรียงจากโคนต้นไม้
ให้สูงเท่ากับดินเดิมที่หายไป เรียงกระสอบแบบตัดขั้น
บันไดสองชัน้ แล้วสานไม้ไผ่ทำ� แปลงปลูกหญ้าแฝก ตรง
จุดนี้ถือเป็นงานช้าง เพราะกว่าจะเรียงกระสอบให้เต็ม
พื้นที่ใช้เวลาเกือบ 8 วัน
ชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาช่วยท�ำในวันที่สอง ช่วง
แรกการสื่อสารกับชาวบ้านเป็นปัญหาอย่างมาก คนที่
ฟังและพูดภาษาไทยได้มีน้อย วันแรกๆ งานเลยค่อย
เป็นค่อยไป แต่หลังจากนั้นพอชาวบ้านจับหลักได้ งาน
ก็เดินเร็วขึ้น งานส่วนใหญ่ทั้งการตัดขั้นบันได การสาน
ไม้ไผ่เป็นวิถที ชี่ าวบ้านเคยใช้กนั อยูแ่ ล้ว พอเปิดพืน้ ทีจ่ ดุ ที่
เหลืออีก 3 จุด คือจุดด้านหน้าโรงเรียนเป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู ตัด
เขาเพื่อท�ำถนน ซึ่งเสี่ยงต่อดินไหล ป้องกันด้วยการตัด
ขัน้ บันไดผันน�ำ 
้ และสานไม้ไผ่ทำ� แปลงหญ้าแฝก บริเวณ
นี้ชาวบ้านก็ลุยกันเองอย่างคล่องมือ
ระหว่างที่ท�ำงานกันอยู่ คนที่ตื่นเต้น อยากรู้อยาก
เห็น ก็คงเป็นกลุ่มของเด็กในโรงเรียน  โดยเฉพาะเมื่อมี
รถหกล้อมาส่งของและรถแบคโฮ เด็กจะเขามาห้อมล้อม
เป็นสิ่งตื่นเต้นและหาดูยากส�ำหรับพวกเขา เพราะเด็ก
ที่ นี่ เ หมื อ นกั บ เด็ ก บ้ า นนอกเมื่ อ สิ บ ปี ที่ แ ล้ ว ยั ง คง
ประดิษฐ์อปุ กรณ์เครือ่ งใช้จากวัสดุแถวนัน้ มาเป็นของเล่น
พวกเขายังไม่มีเกมกดหรือเกมในสมาร์ทโฟน แต่คนที่
เกาะติดตามทุกสถานการณ์ก็เห็นจะเป็น ชอคเกอร์ (ชื่อ
จริงๆ อะไรไม่รู้ แต่ถามเขาว่าชือ่ อะไรเขาบอกว่า ผมชือ่
“ชอคเกอร์”
ชอคเกอร์ ออกจะเป็นเด็ก
พิเศษ แต่บางทีก็แสนรู้เกินเด็ก
ทั้งน่าสงสาร และก็น่า... ทุกๆ
วันชอคเกอร์จะแต่งชุดมอมแมม
สะพายกระเป๋าเป้ ไม่เข้าเรียน มา
นั่งดูทุกวัน คอยมาถามนู้น ถามนี่
อยู่ใกล้ใครก็จะพูด “ขอตังค์หน่อย”

ชอคเกอร์จะพูดภาษาไทยชัดมากอยูส่ องประโยคคือ “ขอ
ตังค์หน่อย” กับ “ไอ้เฮีย” ค�ำหลังจะได้ยินก็ต่อเมื่อเขา
พูดอะไรแล้วเราฟังไม่รู้เรื่อง ค�ำนั้นก็จะมาทันที (ห้าๆ
ๆๆ) ถือว่าเป็นสีสันในการมาครั้งนี้
พวกเราอยูท่ โี่ รงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ 4 กัน 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-13 มกราคม
ท�ำงานกับชาวบ้าน ครู ตชด. และเด็กๆ ด้วยความสุข
สนุก ที่ส�ำคัญต้องต่อสู้กับอากาศเย็นยะเยือก ไม่ใช่แค่
หนาวอย่างเดียว ระหว่างที่ท�ำ  3-4 วันมีฝนตกตลอด
ทั้งวัน ทั้งคืน งานก็ยังคงต้องท�ำกันกลางสายฝน มันก็
ดีเหมือนกัน ทุกคนต้องออกแรงท�ำงานกันไม่หยุด หยุด
แล้วจะหนาวทันที
ช่วงแรก การท�ำงานกับชาวบ้านทีน่ นั่ จะตะกุกตะกัก
บ้าง และดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ส�ำหรับพวกเรา
เพราะสิ่งส�ำคัญในการมาคือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ แต่
สิ่งที่พวกเรากังวลตอนแรกนั้นกลับผิดถนัด โดยเฉพาะ
ภาพในวันที่เราใกล้จะกลับ เป็นภาพที่น่าชื่นใจ เด็กทั้ง
โรงเรียนช่วยกันปลูกหญ้าแฝก แม้ทางทีมเราจะยังท�ำ
ไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ทว่าหลังจากที่เรากลับแล้วชาว
บ้านก็สานงานต่อ และใช้ความรู้การสานไม้ไผ่ที่ท�ำกับ
ทีมช่าง ซ่อมแซมต่อจนงานเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ แถม
ยังขยายพื้นที่ซ่อมแซมเพิ่มต่อไป
ถึงแม้จะเหนือ่ ยล้าและต่อสูก้ บั อากาศหนาวเย็นมา
หลายวัน พอได้เห็นชุมชนร่วมด้วย และน�ำความรู้ที่ได้
กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความเหนือ่ ยก็กลายเป็น
ความชื่นใจทันที

พลังงานชุมชน

‘ปวีณ หุ่นพานิชย์’

เสริมประสิทธิภาพไฟฟ้า

บ้านนาโต่
ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งตั้งขึ้นตาม
พระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
ใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เป็นการยกระดับการศึกษาทาง
ด้านวิชาชีพ และน�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ในอดีต ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ มีนักศึกษาไม่มากนัก จึงใช้กระแสไฟฟ้าโดย
การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าในหมู่บ้าน ต่อมาประชากรเพิ่มขึ้น ศูนย์การเรียนฯ ก็สร้าง
อาคารต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ก็
มีปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ เกิดกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร เป็นผลท�ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ในศูนย์การเรียนฯ เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้
ทีมงานของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จึงได้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
โดยท�ำการเก็บข้อมูลระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารเรียน
ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน และข้อมูลการใช้
กระแสไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจากผลการเก็บข้อมูลพบว่า ระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลง
จนถึงตัวอาคารเรียน มีความยาวถึง 1,800 เมตร (ตามมาตรฐานการติดตั้ง ระยะ
สายไฟฟ้าไม่ควรเกิน 1,000 เมตร เพราะจะท�ำให้แรงดันไฟฟ้าตกจากการสูญเสีย
ในสายส่ง) ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต�่ำสุดเท่ากับ 113.4 โวลต์ และสูงสุดวัดได้ 231.4
โวลต์ (ตามมาตรฐานควรอยู่ในช่วง 214 - 237 โวลต์) และส่งผลต่อค่ากระแสไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในศูนย์การเรียนฯ
สายไฟที่ใช้งานตามบ้านเรือน หรือตามปลั๊กพ่วงต่างๆ
มีขนาดสายไฟแตกต่างกัน การพิจารณาเลือกใช้สายไฟ
ต้องคำ�นึงถึงขนาดสายไฟ (หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร)
เทียบกับการใช้กระแสของเครื่องใช้ไฟฟ้า (หน่วยเป็นแอมป์)
สายไฟที่ เ หมาะสมกั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า จะสามารถส่ ง ผ่ า น
ไฟฟ้าได้ง่าย และไม่เกิดความร้อนในสาย หากผู้ใช้เลือกใช้
สายไฟฟ้าไม่เหมาะสมความร้อน
ในสายไฟจะทำ�ลายฉนวนหุ้มสาย
จนเกิดการสัมผัสระหว่างสายไฟ

ในการเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จะต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ และจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างยั่งยืนนั่นคือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับการ
ติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้า แนวทางนี้เป็นการน�ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจาก
เซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั้งตามอาคารหลักและตามเสาไฟฟ้า รวม 15 จุด เพื่อลด
การใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งของศูนย์การเรียนฯ รวมทัง้ ท�ำการแก้ไขปัญหาแรงดัน
ไฟฟ้าตก โดยการติดตัง้ ระบบเพิม่ แรงดันไฟฟ้าในพืน้ ทีศ่ นู ย์การเรียนฯ และวางระบบ
การเดินสายไฟฟ้าภายในศูนย์การเรียนฯ ใหม่ เพือ่ ให้มรี ะยะการเดินสายไฟทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐาน เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามความต้องการงานจริง รวมทัง้ เพิม่
ระบบควบคุมไฟฟ้า ซึง่ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และการซ่อมบ�ำรุงระบบ
ต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย
โครงการนีไ้ ด้สง่ มอบไปเมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทัง้ ให้การอบรมความ
รูเ้ กีย่ วกับการใช้พลังงานทดแทน การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และการบ�ำรุงรักษา
ระบบอย่างง่าย แก่คณะครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ นอกจากนั้นยังได้ท�ำการ
ทดสอบระบบและพบว่า การใช้งานกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการเดินสายไฟจากระบบเพิม่ แรงดันไฟฟ้าไปยังอาคารเรียน
มีระยะทั้งสิ้น 800 เมตร และวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน จึงท�ำให้
โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งสองเส้น สามารถเรียกเหตุการณ์นี้ได้ว่า ”ไฟฟ้าลัดวงจร”
เป็นผลทำ�ให้เกิดอัคคีภัยส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมา
สำ�หรั บ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ผู้ ใ ช้ ง านควรตรวจดู ส ายไฟ
ว่ า ฉนวนหุ้ ม สายไฟยั ง มี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง านหรื อ ไม่
หากฉนวนมี ร อยแตกหรื อ กรอบ ให้ ดู ป ริ ม าณการใช้
กระแสไฟฟ้า แล้วควรเปลี่ยนเส้นใหม่ทันที หรือหากมีการ
ใช้ปลั๊กต่อพ่วงควรมีฟิวส์ป้องกันการใช้กระแสเกิน ไม่ควร
ต่อสายตรงโดยไม่ผ่านฟิวส์
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ค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

15ปี โรงเรียนปราง
า บุญประกอบ อายุ

โดย ช่อผก
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ตลอดระยะเวลาเท่าอายุของหนูเกือบจะ 15 ปีมาแล้ว หนูได้ยิน ได้
ฟังและได้เห็นภาพความเป็นจริงของ “คุณตาผู้หมวด” ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ
ที่ใครๆ ต่างก็รู้จักคุณตา ไม่ใช่คุณตาจริงๆ ของหนูหรอกค่ะ แต่ว่าคุณตา
เป็นคนที่หนูเทิดทูนในความงามความดี ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ หนูได้รู้จักคุณตาว่าท่านเป็นใคร ท�ำอะไร
ก็ตอนที่ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า ดูแลต้นไม้ที่โรงเรียนของหนู
ปกติก็จะเห็นคุณตาคนหนึ่งเดินแบกถุงปุ๋ยเดินเก็บเมล็ดยางนา แบกไม้ไผ่
ล�ำยาวสอยลูกขี้เหล็ก ลูกคูน ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณตาเป็นใคร เก็บเมล็ดของ
ต้นไม้ต่างๆ ไปท�ำอะไร จนกระทั่งคุณตาได้เข้ามาที่โรงเรียน น�ำพวกหนูไปดู
ต้นไม้ ไปเพาะกล้าต้นไม้และไปปลูกต้นไม้
“ต้นไม้มีประโยชน์ ไม่เคยให้โทษแก่ใคร มีแต่ให้ ให้มนุษย์ได้อยู่อย่าง
ร่มเย็น ให้โลกร่มเย็น ถ้าพวกหนูๆ ไม่ช่วยกันปลูก อีกหน่อยต้นไม้จะหมด
โลก โลกก็จะตาย” คุณตาเล่าไปพร้อมๆ กับมือขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปด้วย...
“คุณตา...หนูเห็นต้นตาลข้างทางที่คุณตาปลูกไว้ มันโตแล้วและมันก็
ออกผลแล้วมีคนมาตัดขาย ทั้งก้านตาล ทั้งลูกตาล ตัดไปขาย คุณตาหวง
ไหมคะ”
“ไม่หวงหรอกลูก...ขอเพียงแต่พวกเขาไม่ตัดมันลงทั้งต้น...พวกหนูๆ
เห็นไหมล่ะว่าต้นไม้มันให้ประโยชน์กับมนุษย์เรามากแค่ไหน ปลูกต้นไม้
เอาบุญลูก เมือ่ มันออกดอกออกผลให้คนทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ เราก็มคี วามสุข
เราก็ได้บุญ” คุณตาพูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุข
นับจากวันนัน้ ทีค่ ณุ ตาพาพวกหนูไปปลูกต้นไม้ จนกระทัง่ ถึงวันนีเ้ ป็นเวลา
2 ปีแล้ว หนูได้น�ำค�ำพูดค�ำสอนของคุณตามาปฏิบัติตาม ง่ายๆ คือเริ่มที่ตัว
หนูเอง ที่บ้านหนูเอง หนูเริ่มปลูกต้นไม้ที่บ้าน ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ข่า
ตะไคร้ กะเพรา โหระพา และอื่นๆ อีกหลายชนิด จากนั้นหนูก็ไปเข้าชุมนุม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และเมื่อหนูเข้าเรียนในชุมนุมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้หนูได้พบและมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ และวิธี
เพาะกล้าไม้ตา่ งๆ จากคุณตามากขึน้ คุณตาบอกว่า “แค่เราคิดทีจ่ ะปลูกต้นไม้
ไม่คิดที่จะตัดหรือท�ำลาย ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว”
ต้นไม้มีประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมาย ประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจน
อย่างหนึ่งคือช่วยคลายร้อนให้แก่บ้าน หลายท่านอาจจะสงสัยว่าต้นไม้ช่วย
คลายร้อนให้แก่บ้านได้อย่างไร อย่างที่บ้านของหนูจะมีพืชผักสวนครัวที่หนู
และสมาชิกในบ้านร่วมกันปลูก โดยการน�ำขวดน�้ำเปล่าที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะ
ด้านข้างและน�ำดินปุ๋ยคอกใส่เข้าไป จากนั้นก็น�ำเมล็ดผักที่ต้องการปลูกโรย
ลงไป หมั่นรดน�้ำทุกวัน ไม่นานผักที่ปลูกก็จะงอกงาม จัดวางให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นได้ทั้งผักรับประทานและไม้ประดับบ้านได้ด้วย
การจัดสวนหรือปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นกัน เพราะจะท�ำให้บ้านร่มเย็น จึงต้องเลือกต้นไม้ให้เหมาะสม
กับสภาพของบ้านและทิศที่รับแสงแดด เพื่อให้ต้นไม้ช่วยบังบ้านที่รับ
แดดและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่บ้านได้ ควรปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาที่มี
ใบทึบข้างบน โปร่งข้างล่าง เพือ่ ให้ลมพัดผ่านบ้าน เช่น มะขาม เป็นต้น
ส�ำหรับหน้าบ้านเป็นจุดที่ต้องการให้สวย ไม่ควรมีต้นไม้ที่ทึบมากจน
ไม่เห็นหน้าบ้าน

“คุณตาหมวดวิชัย”

ถ้าบ้านมีบริเวณควรจัดสวนหย่อมโดยใช้ต้นไม้ที่มีสีสัน และปลูกหญ้า
เพื่อให้ดินชุ่มชื้น อีกทั้งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีและช่วยให้บริเวณบ้าน
เย็ น สบาย เมื่ อ บ้ า นเย็ น สบายก็ ใ ช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศหรื อ พั ด ลมน้ อ ยลง
ช่วยประหยัดทั้งพลังงานและเงิน และที่ส�ำคัญก็คือช่วยคลายความรุ่มร้อนของ
คนในบ้าน นั่นเป็นการปลูกต้นไม้ง่ายๆ เริ่มที่บ้านของหนู จากนั้นหนูก็ชวน
คุณพ่อไปดูไร่นาสวนผสมของคุณตาผู้หมวดวิชัย เพื่อเป็นแรงจูงใจและน�ำมา
ปรับใช้ที่บ้านของเรา
คุณตาคุยกับพ่อว่า การปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นที่แห้งแล้งตามท้องนา
ตามโครงการพืชสวนนาป่า เป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ที่ทนทานตายยาก
ให้หมากผลเป็นอาหารใช้ประโยชน์ได้ เช่น ต้นตะกู สะเดา ขี้เหล็ก ยางนา
เป็นการเติมเต็มที่ดินที่มีโฉนดของตัวเองให้มีมูลค่าเหมือนเป็นกระปุกออมสิน
เพราะมีตน้ ไม้ทมี่ คี ณุ ค่าเติบโตงอกงามขึน้ โครงการนีน้ อกจากจะช่วยเศรษฐกิจ
แล้วยังช่วยคืนธรรมชาติให้แผ่นดินและช่วยลดโลกร้อน ชาวนาเรามีที่อยู่กลาง
ที่นา สร้างไว้พักพิงยามท�ำนา บ้านหลังที่สองนี้จะกระจายไปอยู่ตามท้องไร่
ท้องนา ให้ปลูกต้นไม้ล้อมบ้านไว้ ปลูกพืชสวนนาป่าให้พื้นที่ไม่โล่งเหมือน
อย่างที่เป็นอยู่ แต่ให้มีต้นไม้สารพัดเหมือนปลูกป่าไว้ในทุ่งนา เป็นไม้โตเร็ว
ตัดขายได้เร็วมีราคา เช่น ยางนา ไม้แดง สัก พยุง ถ้าทุกคนท�ำก็จะสร้างความ
เข้มแข็ง เกิดเป็นป่าคุณภาพที่มีเจ้าของดูแลรักษา คุณตาพยายามรณรงค์ให้
ชาวบ้านเป็นเจ้าของป่าไม้ที่มีคุณค่าในพื้นที่ตัวเอง
นับจากวันนัน้ บ้านเราก็ปลูกต้นไม้มากขึน้ จากทีม่ อี ยูแ่ ล้วในบริเวณรอบๆ
บ้านในที่นาของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างสีเขียวให้โลกและเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับครอบครัวด้วย และที่จะลืมไม่ได้คือในเขตหมู่บ้านเรามีป่าชุมชน
เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน นับไปตั้งแต่
การเก็บฟืนจากกิ่งไม้ที่ตายแล้ว และหาเก็บเห็ดป่าในฤดูฝนและประโยชน์อื่นๆ
อีกมากมาย

ในสังคมของอ�ำเภอที่ห่างไกลเมืองหลวง คนกับป่าไม้ชุมชนมีความผูกพันกัน
มานาน ชาวบ้านต่างได้พึ่งพาอาศัยป่าในการด�ำรงชีวิต ทั้งยังมีความเชื่อ ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนกับป่า  เช่น ความเชื่อเรื่องผีป่าที่ดูแลป่าต้นน�้ำก็
เป็นการจัดระเบียบการใช้ป่ากันเองของชุมชน แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
ชุมชนก็บุกรุกป่าเพื่อเปิดพื้นที่ท�ำกินก็เป็นผู้ท�ำลายป่าเสียเอง ท�ำให้ป่าถูกท�ำลายลง
อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงด�ำเนินการรักษาและอนุรักษ์ป่าเองเพื่อรุ่นลูกหลาน
ต่อไป
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว พวกเราจึงควรตระหนักได้ว่า  ต้นไม้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับมนุษย์
เราควรเร่งปลูกฝัง ส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยใส่ใจในการ
อนุรักษ์ป่าและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา เพราะการแก้ปัญหา
ที่ดีไม่ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ควรเป็นการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานั้นๆ
การรักษาบาดแผลทีเ่ กิดขึน้ กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมด้วยการอนุรกั ษ์ การรณรงค์
ให้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกอย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อลดมลพิษทาง
อากาศและให้ธรรมชาติมปี อดทีส่ มบูรณ์ในการสร้างออกซิเจนทีด่ ี การณรงค์จดั ท�ำสวน
สุขภาพ สวนหย่อมเพือ่ เป็นแหล่งพักผ่อน และรวบรวมพืชพรรณไม้นานานับชนิดเป็น
หมวดหมู่ ไว้ให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน
การอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาหรือรับฟังข้อควรปฏิบัติเท่านั้น แต่การ
อนุรักษ์ต้องเป็นการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่ไม่ต้องรอว่าใครคนใดจะเป็นคนท�ำ แต่
ต้องเป็นทุกๆ คนที่จะต้องเริ่มต้นที่ตัวของตัวเอง หากเราเองยังไม่เริ่มท�ำแล้วใครกัน

จะเป็นคนท�ำ หรือจะรอให้ต้นไม้หมดไปจากโลกเสียก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ การสร้าง
จิตส�ำนึกทีด่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้จะต้องเร่งสร้างให้เกิดขึน้ ในวงกว้างและฝังลึกภายใน
จิตใจของคนไทย ดั่งต้นไม้ที่หยั่งรากลึกสู่ผืนแผ่นดิน เพื่อก่อคุณประโยชน์ด้วยการ
ค�้ำจุนธรรมชาติและมนุษย์ชาติ ไม่เว้นกระทั่งในเขตอ�ำเภอที่นับว่าเคยทุรกันดารที่สุด
ในประเทศไทย เมื่อเป็นเช่นนี้ การห่วงใย การเล็งเห็นคุณค่าและความส�ำคัญของ
ป่าไม้ โดยร่วมกันป้องกันรักษามิให้ป่าไม้หรือสิ่งแวดล้อมต้องถูกท�ำลาย เร่งปลูก
ต้นไม้ทดแทน ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเท่าที่จ�ำเป็น ธ�ำรงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาไทย จึงเป็นสิง่ ทีค่ นไทยควรท�ำเพือ่ ป่าไม้คงอยูค่ ผู่ นื แผ่นดินไทยและผืน
โลกได้ชั่วนิจนิรันดร์
หนูได้สัญญากับตัวเองไว้ว่า  จะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณตา  ผู้หมวดวิชัย
สุริยุทธ ผู้อุทิศตนเพื่อต้นไม้ เพื่อคนทุกคน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน หนูสัญญาว่า
จะดูแลบ้าน ดูแลชุมชน โดยการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่แล้วให้อยู่คู่กับ
ชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุดท้ายนี้หนู
ขอบพระคุณ “คุณตาผู้หมวด” ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้และเป็นแรงจูงใจให้หนูในการ
อนุรักษ์ป่าบ้านเราค่ะ
***รางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2557 รางวัลดีเด่น ประเภท
ความเรียงเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

“ต้นกล้าขอ

งคุณตา”
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ของตีพิมพ์

สถาบันลูกโลกสีเขียว
ชั้น 5 อาคาร 1
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-537-3310, 02-537-2146 โทรสาร 02-537-3829
E-mail : greenglobe42@gmail.com

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
ไม่มารับภายในกำ�หนด
เลิกกิจการ
ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
อื่นๆ
ลงชื่อ ................................

จากสาวรำ�วง
       สู่งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ้านร่องบอน เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2557 พวกเขาช่วยกันดูแลรักษา
ป่า  450 ไร่ ที่เคยเสื่อมโทรมและโดนบุกรุก กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เกิดน�้ำซับ ท�ำให้ชุมชนมีน�้ำใช้ตลอดปี
หนึ่งในกิจกรรมการบริหารและดูแลป่าของที่นี่ที่นอกเหนือจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้น�ำและคนในชุมชนแล้ว
“สาวร�ำวง” ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจที่พวกเขาน�ำอาชีพแต่เก่าก่อนเมื่อ 40 ปีที่แล้วของสาวๆ ในชุมชน
มาเคาะสนิมเพื่อหาเงินก้อนแรกในการท�ำกิจกรรมป่า  เมื่อได้รับความสนใจแก่ผู้พบเห็น สาวร�ำวงจึงถูกจ้างให้ไปเล่น
ตามงานอื่นๆ อีกมากมาย เงินสะสมที่น�ำมาใช้ในกิจกรรมป่าก็มีมากขึ้น
หนังสือพิมพ์ “ลูกโลกสีเขียว” ฉบับนี้ที่น�ำ “สาวร�ำวง” มาน�ำเสนอ ไม่ได้จงใจว่าสาวร�ำวงจะเป็นปัจจัยเดียวที่
ท�ำให้ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเกิดความอุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนช่วยกัน โดยเฉพาะ
พ่อบ้าน ผูน้ ำ� องค์กรปกครองท้องถิน่ ทีเ่ ป็นตัวช่วยให้การท�ำงานมีความสมบูรณ์มากขึน้ หากแต่ “สาวร�ำวง” เป็นเสน่ห์
ในมุมหนึง่ ของการดูแลป่าทีน่ า่ รักของบ้านร่องบอน เหมือนเป็นการเริม่ ต้นด้วยตัวชุมชนเองในการหางบประมาณในการ
ท�ำกิจกรรมเกีย่ วกับป่า และอยากให้มองถึงจุดนีค้ อื การเริม่ ต้นนับหนึง่ ด้วยตัวชุมชนเองทีไ่ ม่ตอ้ งรอ...ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานใด  
ถ้าลองสังเกตหลายๆ ชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ มักจะเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัว
ชุมชนเอง พอจับจุดได้ มีความเข้มแข็งในระดับหนึง่ หน่วยงานจากภายนอกทัง้ รัฐและ
เอกชนก็จะเข้ามาสนับสนุนเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนยังขาดอยู่ ท�ำให้ชุมชนพัฒนายิ่งขึ้น
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จึงขอน�ำเรื่องราวของสาวร�ำวงแห่งบ้านร่องบอน ตั้งแต่อดีตยุค
ที่เฟื่องฟู จนน�ำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมดูแลรักษาป่า มาเล่าสู่กันฟัง   
และเวลาจากนี้ไป...รีบซื้อบัตรแล้วกระโจนขึ้นบนเวที  มาร่วมสนุกกับ “สาวร�ำวง”
แห่งบ้านร่องบอน...

ชำ�ระค่าบริการแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2549
ปณ. สำ�นักงานใหญ่ ปตท.
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