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	 หมู่บ้านร่องบอน	 ต.ม่วงค�า	 อ.พาน	 จ.เชียงราย	 

เมื่อ	40	 กว่าปีที่ผ่านมานั้น	 เป็นท่ีเลื่องลืออย่างมากใน

ฐานะที่เป็นหมู่บ้านที่มีสาวร�าวงมากที่สุด	 เช่นเดียวกับ

ในท้องที่อ�าเภอพาน	 ซึ่งได้การยืนยันจากผู้ที่คลุกคลีอยู่

กับคณะร�าวงว่าเป็นดินแดนที่มีคณะร�าวงมากที่สุดใน

เมืองไทยในยุคนั้น

	 และเนื่องจากเป็นดินแดนท่ีมีคณะร�าวงมากท่ีสุด

นี่เอง	 สิ่งท่ีเคียงคู ่กับคณะร�าวงก็คือ	 สาวร�าวงและ 

นักร้องนักดนตรี	 ดังนั้น	 อ�าเภอพานหรือที่เรียกกัน

ตดิปากว่า	“เมืองพาน”	จงึมสีาวร�าวงนบัพันๆ	คนกว่็าได้	 

เช่นเดียวกับนักร้องนักดนตรี	 เนื่องจากคณะร�าวงยุค

น้ัน	 กองเชียร์ร�าวงต้องใช้วงดนตรีแบคอัพแบบเต็มวง	

จึงท�าให้อ�าเภอนี้มีนักดนตรีฝีมือจัดจ้านจ�านวนมาก		

ส�าหรับสาวร�าวงนั้น	 ส่วนมากแล้วจะเป็นสาววัยรุ่นที่

หมู่บ้านร่องบอนทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะคณะร�าวงที่โด่งดังใน

ห้วงเวลานั้น	 สาวร�าวงแห่งหมู่บ้านร่องบอนน่ีแหละ	 ที่

สร้างสีสันและท�าให้คณะร�าวงในยุคนั้นมีความรื่นรมย์

	 อ�าเภอพานเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย	

อ�าเภอนี้นอกจากจะมีวัดวาอารามและ

สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแล้ว	 เมือง

พานยังขึ้นชื่อว่ามีคณะร�าวงมากมาย

หลายคณะอีกด ้วย	 ไม ่ว ่าจะเป ็น

คณะแม่คาวโตน	 สตาร์	 รุกขชาติ	

ธนชาติ	 สาว	 17	 พานทอง	 หงส ์ทอง	 พุทธชาติ	 

ป่าแขม	เพชรยางตาล	เอือ้งไผ่	พรรณราย	เอือ้งฟ้า	ป่าไผ่	 

ป่าส้าน	 ฯลฯ	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคณะร�าวงที่มีชื่อเสียง	

เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในอ�าเภอพาน	 และจังหวัด

ต่างๆ	ทั่วภาคเหนือ

	 ในจ�านวนคณะร�าวงหลายคณะน้ัน	 มีอยู่สองคณะ

ที่ถือว่าโด่งดังมากที่สุด	 และเป็นคู่ประชันขันแข่งกัน 

มาโดยตลอด	 นั่นคือ	 “คณะแม่คาวโตน	 สตาร์”	 และ	

“คณะรุกขชาติ”	 โดยคณะแม่คาวโตน	 สตาร์	 ก่อตั้ง

คณะโดยพ่อหลวงสวัสดิ์	 เชื้อเมืองพานเป็นผู้ก่อตั้ง	ส่วน 

คณะรุกขชาตินั้น	มีนายสมบูรณ์	ค�ามงคล	เป็นผู้ก่อตั้ง

	 ความโดดเด่นโด่งดังของร�าวงทัง้สองคณะ	นอกจาก

ลีลาวงดนตรีที่เป็นแบคอัพหรือที่เรียกกันว่า	 “กองเชียร์”	

จะมีฝีมือจัดจ้าน	 สามารถเล่นเพลงที่โจ๊ะกระชากใจ 

บรรดาหนุ่มๆ	 ให้ร้อนรุ่ม	 จนทนไม่ได้ถึงต้องซ้ือบัตร

กระโจนขึ้นมาบนเวทีร�าวงแล้ว	 สาวร�าวงที่ใส่กระโปรง	

สั้นๆ	 และยักย้ายส่ายร่างอย่างพลิ้วพราวตามจังหวะ

เสียงเพลงที่คึกคักหนักแน่นนั่นอีก	 ก็เปรียบเสมือนเป็น

แม่เหล็กท่ีมีพลังมหาศาล	 ในการดึงดูดให้พวกหนุ่มๆ	 

ที่ยืนอยู่รายรอบเวทีต้องขึ้นมาโยกกับสาวร�าวงบนเวที

รอบแล้วรอบเล่า

	 และสาวร�าวงวยัรุน่ท่ีเรงิร่ายส่ายร่างอย่างน่ารกัท่ีอยู่

บนเวทีนั่นแหละ...คือสาวแห่งหมู่บ้านร่องบอน!	

เพราะอาชีพ-ท้าทาย-ใจรักจึงเป็นสาวร�าวง

	 หากหลับตาแล้วร�าลึกถึงภาพหมู่บ้านร่องบอนเมื่อ	

40	 กว่าปีที่ผ่านมานั้น	 	 ชุนชนแห่งนี้ก็เป็นเพียงชุมชน

เล็ก	 ชาวชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาทั้งสิ้น	

ส่วนคนหนุ่มคนสาวส่วนมากก็ร�่าเรียนหนังสือเพียงชั้น	 

ป.4	 เท่านั้น	หน้านาก็ช่วยพ่อแม่ท�านา	พอหมดหน้านา

ก็ว่างอยู่กับบ้าน	 หรือไม่ก็ช่วยพ่อแม่รับจ้างท�านั่นท�านี่

เล็กๆ	 น้อยๆ	 และเนื่องจากในช่วงน้ันมีคณะร�าวงเกิด

ขึ้นมากมายในอ�าเภอพาน	 สาวร�าวงจึงเป็นอีกช่องทาง

หนึง่ทีส่ามารถจะสร้างรายได้ช่วยเหลอืครอบครัวได้	ด้วย

เหตุนี้เองจึงท�าให้สาวๆ	วัยรุ่นแห่งบ้านร่องบอนทยอยไป

เป็นสาวร�าวง	 โดยสาวร�าวงในยุคแรกๆ	 น้ัน	 แม้ว่าเธอ 

แต่ละคนในวนันีจ้ะผ่านพ้นวนัเวลาเหล่านัน้มาแล้วกต็าม	

แต่ความทรงจ�าของสาวร�าวงในวัยสาว	ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมี

ความสนุกคลุกเคล้าความเศร้า	 ก็ยังอยู่ในความทรงจ�า

มากระทั่งถึงทุกวันนี้

	 “ตอนน้ันที่ต้องมาเป็นสาวร�าวงก็เห็นว่ามันเป็น

อาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้	 อีก

อย่างหนึ่งคือพวกเราไม่ได้เรียนหนังสือต่อในชั้นสูงๆ	

ส่วนมากจะจบแค่	ป.4	ในหมู่บ้านเท่านั้น	อยู่บ้านก็ไม่มี

อาชีพอะไร		ตามพ่อแม่ไปรับจ้างท�าไร่ไถนาบ้างเท่านั้น	

อีกอย่างหนึ่งซึ่งการเป็นสาวร�าวงนั้นได้ออกจากบ้านไป

พบเห็นสิ่งแปลกๆ	 ใหม่ๆ	 ตามสถานที่ต่างๆ	 อีกอย่าง

สาวรำาวงหัวใจสีเขียวที่ "บ้านร่องบอน"
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วัยตอนนั้นก็เป็นวัยที่ก�าลังสนุกด้วย...จึงท�าให้สาวๆ	 

ที่นี่เป็นสาวร�าวงกันมาก”

	 นี่คือความทรงจ�าของช้อย	วงศ์รัตน์	อดีตสาวร�าวง

แม่คาวโตน	สตาร์ยคุแรกๆ	ซึง่ปัจจบุนัเธอกบัสามมีอีาชพี

รบัจ้างก่อสร้าง	ซึง่เหตผุลในการเป็นสาวร�าวงของเธอนัน้

กเ็ช่นเดยีวกบั	บวัชอน	บญุสุข	เพ่ือนสาวร�าวงรุ่นเดยีวกนั	

และอยู่คณะร�าวงเดียวกัน	เธอเล่าให้ฟังว่า

	 “ค่าตวัตอนท่ีเป็นสาวร�าวงกไ็ด้กนัคนืละ	30-40	บาท	

เดือนๆ	หนึ่งก็มีเงินเก็บเข้าบ้านได้ไม่น้อยนะ	ถ้าถามว่า

ล�าบากไหม...ก็มีบ้างนะ	 เพราะต้องเดินทางไปกับคณะ

ร�าวงตลอดเวลา	บางทีรถบรรทุกเก่าๆ	คันเดียวก็ต้องไป

กันให้หมด	ทั้งสาวร�าวง	 เครื่องดนตรี	นักดนตรี	บางที

มันก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุเหมือนกัน	 เพราะมีคิวไปแสดง 

ทุกวันนั่นเอง	 ในยุคโน้นบางทีต้องไปเล่นกันทั้งปีเลยนะ	

ไม่ได้กลับมาบ้านหรอก	 สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ

เหมือนกับทุกวันนี้	 จะมีก็แต่เขียนจดหมายมาบอกพ่อ

แม่ทางบ้านเท่านั้นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน”	 ช้อย	 วงศ์รัตน ์

เล่าร�าลึกถึงอดีต

	 บัวชอน	 บุญสุข	 ร� าลึกถึ งความหลั ง อีกว ่ า	 

“คณะร�าวงจะตระเวนไปทั่ว	 ที่ไปไกลที่สุดก็คือจังหวัด

ชุมพร	 ส�าหรับทางภาคเหนือนั้นไปทุกจังหวัด	 สถานที่

หลับนอนในแต่ละคืนก็มีทั้งที่เจ้าภาพงานจัดให้	พักตาม

โรงเรียนบ้าง	 หรือไม่ก็วัดตามที่เจ้าภาพงานจัดให้บ้าง	

หรอืไม่บางทีก็จัดเตน็ท์ท�าเป็นทีห่ลบัท่ีนอนกนัเอง	กบัข้าว

กับปลาก็ท�ากินกันเอง		แต่ถ้าเจ้าภาพที่ว่าจ้างจัดอาหาร

การกินให้ก็ถือว่าโชคดีไป”

	 	 ธนิสร	 เต๋อ๊ะ	 อดีตสาวร�าวงคณะสาว17	 ซึ่งเป็น

คณะร�าวงทีโ่ด่งดังอกีคณะหนึง่ในยคุนัน้	กเ็ป็นอกีคนหนึง่					

ทีต่ามเพ่ือนๆ	ออกไปเป็นสาวร�าวง	เธอเล่าถงึวนัคืนเก่าๆ	

ให้ฟังว่า

	 “บางแห่งท่ีเราไปเล่นนั้นมันไกลมาก	 โดยเฉพาะ				

ที่แม่สอด	เป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา		เวลารถของคณะ

ไป	 มองลงไปจากไหล่เขาจะเห็นหมู่บ้านลิบๆ	 อยู่ข้าง

ล่าง...ท่ีหวาดเสยีวกค็อืเวลารถมนัขึน้เนนิดอยไม่ค่อยไหว	

แล้วมันถอยหลังนั่นล่ะ....หรือบางแห่งท่ีอยู่ไกลๆ	 อย่าง

ไปเล่นบนดอยอนิทนนท์	กจ็ะมทีหารเอารถออกมารบัอกี

ที....ถ้าถามว่าตอนที่เป็นสาวร�าวงอะไรน่ากลัวที่สุด	รู้สึก

ว่าการเดินทางนี่แหละน่ากลัวมาก	 บางคืนต้องออกเดิน

ทางตีสองตีสามตอนดกึๆ	ด่ืนๆ....”	เธอเล่าพลางหวัเราะ

	 สาวบ้านร่องบอนออกจากหมู่บ้านไปเป็นสาวร�าวง

มากที่สุดในช่วงปี	 2524	 โดยก่อนหน้าน้ีนั้นก็มีสาวๆ

ออกไปสมัครเป็นสาวร�าวงกันบ้างแล้ว	 พอรุ ่นพี่ไป 

รุ่นน้องๆ	 ต่อมาก็ตามกันไป	 ซึ่งการจะเป็นสาวร�าวงได้

นั้น	 หัวหน้าคณะร�าวงจะต้องมาขออนุญาตจากพ่อแม่

เสียก่อน	 หัวหน้าคณะร�าวงจะต้องรับผิดชอบสูงมาก		

เหมือนเป็นการยืนยันว่าจะดูแลรักษาให้ความปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาที่พาออกเดินสายไปเล่นตามสถานที่

ต่างๆ	นอกจากนี้แล้ว	ยังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดอีกด้วย	

เนื่องจากสิ่งที่สาวร�าวงจะต้องพบเจอก็คือการแทะโลม

จากพวกหนุ ่มๆ	 นั่นเอง	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	 พวงเพ็ชร	 

บุญสุข	คู่ชีวิตเจ้าของคณะร�าวงรุกขชาติ		และเป็นอดีต

สาวร�าวงบ้านร่องบอนอีกคนหนึ่งเปิดเผยว่า

	 “สาวร�าวงจะมกีฎเกณฑ์นะ	คอืห้ามออกไปเทีย่วคน

เดียว	ถ้าจะออกจากสถานที่พักจะต้องไปเป็นกลุ่ม	หรือ

เวลาจะไปเข้าห้องน�้าห้องท่า	 ก็ต้องไปเป็นคู่ๆ.....ส่วน

บนเวทีร�าวงนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไร	ส�าหรับเรื่องการ

ทะเลาะเบาะแว้งของพวกหนุม่ๆ	ทีข่ึน้มาร�าวงนัน้	กจ็ะมี

เจ้าหน้าท่ี	ถ้าไม่ต�ารวจกก็�านันผูใ้หญ่บ้านจัดการกันเอง“

	 จนกระทัง่ย่างเข้าสู่ปี	2529	ยคุคณะร�าวงท่ีเคยเฟ่ือง

ฟูก็เริ่มโรยรา	เมื่อความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า”ดิส

โก้เธคเคล่ือนที”่	เข้ามา	จนท�าให้สภาพของคณะร�าวงใน

อ�าเภอพานหลายคณะทัง้ทีโ่ด่งดงัและไม่โด่งดงัในช่วงเร่ิม

เสื่อมความนิยมลงเป็นอันมาก	 เพาะคนหันไปนิยมดิ้น

ในเธคเคลื่อนที่ตามงานต่างๆ	 แทนร�าวง	 ไม่ว่าจะเป็น

งานฤดูหนาว	งานลอยกระทง	งานสงกรานต์	นอกจาก

นีแ้ล้วกไ็ม่ค่อยจะมคีนจ้างเหมอืนเดมิ	จงึท�าให้คณะร�าวง

ต่างๆ	ประสบปัญหาหลายอย่าง

	 ยุคดิสโก้เธคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ

ร�าวงเท่าน้ัน	 แต่ยังส่งผลถึงบรรดาสาวร�าวงอีกด้วย	 

เช่นเดียวกับสาวร�าวงบ้านร่องบอน	 เมื่อความนิยมของ

คณะร�าวงลดลง	 จนบางคณะต้องเลิกกิจการ	 และเมื่อ

ความอบัเฉามาเยือนคณะร�าวง	จงึท�าให้บรรดานกัดนตรี

ท่ีเล่นประจ�าคณะร�าวงต้องหันไปเล่นตามห้องอาหาร	

หรือไม่ก็รับจ้างแสดงตามงานอื่นๆ	 เพ่ือความอยู่รอด	

ส่วนสาวร�าวงก็ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้

สาวรำาวงหัวใจสีเขียวที่ "บ้านร่องบอน"
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	วันที่สาวร�าวงกลับบ้าน

	 สาวร�าวงบ้านร่องบอนที่เคยโลดแล่นอยู่กับแสงสี

บนเวทีร�าวง	 เม่ือคณะร�าวงเลิกราเพราะประสบปัญหา

อย่างหนัก	 จึงท�าให้สาวร�าวงเริ่มกลับบ้าน	 หรือไม่บาง

คนที่มีอายุมากขึ้น	ก็หวนกลับบ้านแต่งงานมีครอบครัว	

ส่วนมากก็ประกอบอาชีพดั้งเดิมคือท�าไร่ไถนาบ้าง	

รับจ้างบ้าง	 	 โดยชีวิตบนเวทีร�าวงกลายเป็นเพียง

อดีต	 และกลายเป็นความทรงจ�าที่เล่าสู่กันฟังระหว่าง 

เพื่อนๆ	สาวร�าวงเวลาที่มีโอกาสพบเจอกันเท่านั้น

	 การกลับมายังถ่ินฐานบ้านเกดิของบรรดาสาวร�าวง	

แม้จะมโีอกาสได้อยูก่บัครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อม

ตา		แต่การท�ามาหากินกใ็ช่ว่าจะราบรืน่ดนีกั	เพราะต้อง

เผชิญกับความแห้งแล้ง	 ท�าไร่ไถนาก็ล�าบาก	 ประกอบ

กับในช่วงปี	2516-2517	 นั้น	 สภาต�าบลม่วงค�าอนุมัติ

ให้มีการรับเหมาก่อสร้างถนนในต�าบล	 โดยมีการขุด

ดินจากบริเวณป่าชุมชนเอาไปขายเพ่ือท�าถนนในต�าบล

อีกด้วย	จึงส่งผลกระทบต่อป่าอันเป็นต้นน�้า	และต่อมา

ท�าให้เกิดความแห้งแล้ง	 ซึ่งท�าให้ชุมชนบ้านร่องบอน

ซึ่งเป็นชุมชนในต�าบลม่วงค�าต้องเดือดร้อนอย่างหนัก	

และแม้จะมีคลองชลประทานที่สร้างไว้แล้ว	 แต่สภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่บนเนินสูง	 จึงไม่สามารถดึงน�้าจาก

คลองชลประทานมาใช้ได้อย่างเต็มที่

จากสาวร�าวงสู่งานอนุรักษ์ 
	 จนกระทั่งปี	 2535	 การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 

เกิดข้ึน	 โดยบ้านร่องบอนแยกการปกครองออกจาก 

บ้านฝั่งตื้น	 หมู่	8	 และเม่ือนางปราณี	 ราชคมน์	 ได้

รับเลือกเป็นผู ้ใหญ่บ้านคนแรก	 จึงขอสิทธิ์ในการ

ดูแลพื้นที่ป่าจากสภาต�าบลม่วงค�า	 จากนั้น

ชุมชนได้ร่วมกันตั้งกฎกติกาการใช้ประโยชน์

จากป่า	 และค่อยๆ	 ขอคืนท่ีดินที่ถูกบุกรุก

จากชาวบ้านจ�านวน	38	 ราย	 ในส่วนพื้นที่

ที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	 ได้เชิญบุคคล 

เหล่านั้นมาเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่	 ในที่สุดได้พื้นที่คืน

กลับมากว่า	180	ไร่

	 และด้วยความเป็นผู ้น�าชุมชนของนางปราณี	 

ราชคมน์	 ที่ต้องการจะฟื ้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนบ้านร่องบอนให้หายจากความแห้งแล้ง 

ในปี	2536	 จึงขอความช่วยเหลือไปยังส�านักงานป่าไม้

จังหวัดเชียงราย	ให้เข้าร่วมฟื้นฟูป่ากับชุมชน	จึงท�าให้

เกิดกิจกรรมหลายอย่างขึ้น	 เช่น	 การปลูกป่า	 ท�าแนว 

กนัไฟ	และช่วยป้องกนัไฟป่า	และเม่ือวนัเวลาผ่านไปได้

เพียง	3	ปี	ป่าที่เคยแห้งแล้งก็แปรเปลี่ยนเป็นป่าสีเขียว

ขจ	ีซึง่ท�าให้เกดิพลงัสามคัคใีนชมุชนบ้านร่องบอนมาก

ขึ้น	โดยได้ร่วมกันดูแลป่าทุกวิถีทาง	แม้ว่าจะได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดๆ	ก็ตาม

	 จนกระท่ังในปี	2545	 เมื่อชาวบ้านร่องบอนร่วม

กันจัดงานฟุตบอลการกุศลเพื่อหางบประมาณ 

ดูแลป่าชุมชน	และ

ภายในงานคืนนั้นมีการ 

จัดกิจกรรม	

“ร�าวงย้อนยุค”

ขึน้		เนือ่งจาก

หมู่บ้านร่องบอน

ในอดีตขึ้นชื่อเรื่อง

สาวร�าวง	โดยเฉพาะ

สาวร�าวงของคณะ

แม่คาวโตน	สตาร์	

	 และในคืนนั้นเอง...

อดีตสาวร�าวงแห่งบ้าน

ร ่ องบอนก็หวนขึ้ น

เวทีร� าวงอีกครั้ ง	

และพวก เ ธอ

สามารถขาย

บัตรร�าวงและ

ได้รับเงินบริจาคได้มากกว่า	 30,000	 บาทเลยทีเดียว	 

ซึ่งมันเป็นเงินก้อนแรกที่เป็นกองทุนป่าชุมชนแห่งนี้

	 ป ัจจุบัน	 ปราณี	 ราชคมน ์	 เป ็นก�านันต�าบล 

ม่วงค�า	 และเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งของชุมชุนบ้านร่องบอน	

ซึ่งเงินกองทุนก้อนแรกจ�านวนกว่า	30,000	บาท	ที่ได้จาก

การจัด	 “ร�าวงย้อนยุค”	 โดยอดีตสาวร�าวงบ้านร่องบอน

นั้น	 ได้สร้างประโยชน์ให้กับกิจกรรมรักษาป่า

ชุมชนเบื้องต้นหลายอย่าง	 ทั้งตั้งเป็นกอง

ทุนรักษาป่า	 ท�าป้ายประกาศ

กฎระเบียบป่าชุมชน		

ซึ่งจุดเริ่มต้น

นี้เองที่ก่อให้

เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง

  

การช่วยดูแลรักษาป่าทำาให้เกิดนำ้าซับ บวกกับชุมชนได้จัดทำาพื้นที่รับนำ้าชายป่า ทำาให้ชุมชนมีนำ้าใช้ในการเกษตรตลอดปี
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	 แม่ก�านัน	”ปราณี	ราชคมน์”	ผู้จุดประกายความ

คดิในการท�าคณะร�าวงย้อนยคุ	ได้บอกเล่าถงึความเป็น

มาว่า

	 “เริ่มต้นเลยก็คือว่า	 ที่บ้านร่องบอนของเรานี้ 

ในอดีตโด่งดังเรื่องสาวร�าวงอย่างมาก	ส�าหรับตัวก�านัน

เองนัน้	ไม่ได้เป็นสาวร�าวงหรอก	เพราะพ่อแม่ไม่ยอมให้

ไปเป็น	 ใจจริงแล้วอยากจะไปเป็นสาวร�าวงกับเพ่ือนๆ	

มาก	เห็นเพื่อนๆ	ออกจากหมู่บ้านไปเป็นสาวร�าวง

กัน	 ก็ถึงกับยืนเกาะร้ัวร้องไห้เลยทีเดียว	 คือ

ภาพเหล่านั้นยังจดจ�าได้	 	 จนเรามาเป็น

ผูใ้หญ่บ้านก�านนั		กค็ดิว่าน่าจะท�าอะไร 

สักอย่างเกี่ยวกับสาวร�าวง...ในที่สุด

ก็เลยตั้งคณะร�าวงย้อนยุคขึ้นมา	

โดยชวนอดีตสาวร�าวงสมัยเป็น

สาววัยรุ ่นที่มีอยู ่มากมาย

ห ล า ย ค น ก ลั บ ม า 

ขึ้นเวทีอีกครั้ง”

	 	 นอกเหนือจากการต้ังคณะร�าวงย้อนยุคขึ้นมา

เพื่อกิจกรรมการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

แล้ว	สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่แม่ก�านันปราณีคิดเอาไว้ก็

คอื	ต้องการจะอนรุกัษ์และสบืทอดเอาไว้ให้คนรุน่หลงัๆ	

ได้รับรู้ถึงความเป็นมา	 เพราะในอดีตหมู่บ้านร่องบอน

ขึ้นช่ืออย่างมากเรื่องสาวร�าวง	 โดยเฉพาะคณะร�าวง 

แม่คาวโตน	 สตาร์	 และคณะรุกขชาติ	 ซึ่งถือเป็น 

คณะร�าวงท่ีมีชื่อเสียงอย่างมากนั้น	 สาวร�าวงของ 

ท้ังสองคณะล้วนแล้วแต่เป็นสาวจากหมู่บ้านร่องบอน 

ทั้งสิ้น	 เมื่อเวลาผ่านไป	 เราก็อยากจะอนุรักษ์เอา

ไว้	 เพราะมันเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่ง	 ทั้งการ

ร�าวง	การแต่งตัว	ลีลาท่าเต้น	ตลอดจนดนตรีและการ 

ร้องเพลง	สิ่งเหล่านี้เราอยากจะเก็บรักษาเอาไว้	เพื่อให้

คนรุ่นหลังๆ	ได้รู้ว่าสาวร�าวงยุคเก่าก่อนนั้นเป็นอย่างไร

	 ผลพวงที่เกิดจากคณะร�าวงย้อนยุคนั้น		แม่ก�านัน

ปราณีบอกว่า	 นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว	 ยังเป็น

กิจกรรมท่ีสามารถน�าเอารายได้มาจัดท�าเป็นกองทุน 

อีกด้วย	 ขณะเดียวกันการท่ีอดีตสาวร�าวงได้มีโอกาส 

ร่วมกันท�ากิจกรรม	 ยังเป็นการท�าให้ชุมชนเกิดความ

สามัคคีกลมเกลียว	 เพราะแม่บ้านเหล่านี้มีโอกาส 

ได้พบปะพูดคุยกัน	 บางคนก็เล่าความหลังสมัยเป็น 

สาวร�าวงให้กันและกันฟังอย่างสนุกสนาน	 เวลามีงาน

อะไรก็มาช่วยกัน

	 “อีกสิ่งหน่ึงส�าหรับการต้ังคณะร�าวงย้อนยุคก็เพื่อ

ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด	ซึ่งเป็นการดึงรุ่นใหม่มาร่วม

ท�ากิจกรรม	 แต่ไม่ได้ท�าเป็นแบบอาชีพอย่างสมัย

ก่อนนะ...แต่เป็นการท�าให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ถึง

ต�านานและการเป็นสาวร�าวงเท่านั้น	เดี๋ยว

นี้เวลามีกิจกรรมก็จะมีเด็กสาวรุ่นใหม่

สวมบทบาทเป็นสาวร�าวงขึน้บนเวที

บ้างเหมือนกัน”

วันนี้ของชุมชนบ้านร่องบอน

	 ปัจจบุนันีช้มุชนบ้านร่องบอนมปีระชากร	133	ครวั

เรือน	309	คน	ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	มีอาชีพส่วน

มากเป็นเกษตรกรรม	 ท�านา	 ท�าสวนลิ้นจี่	 ล�าไย	 และ

รับจ้าง	ซึ่งจากเดิมที่เคยแห้งแล้ง	เดี๋ยวนี้มีป่าและแหล่ง

น�้าที่อุดมสมบูรณ์	 อันเป็นผลมาจากการร่วมมือร่วมใจ

ของชาวชุมชนที่มีแม่ก�านันปราณี	 เป็นผู้น�า	 โดยพลังที่

ส�าคัญช่วยกันขับเคลื่อนก็คือบรรดาอดีตสาวร�าวงที่มี

หวัใจสเีขยีว	ร่วมใจร่วมแรงในการหาทนุเพือ่การอนรุกัษ์

ป่าของชุมชนนั่นเอง

	 ทุกวันนี้ป่าชุมชนบ้านร่องบอน	 มีพื้นที่ประมาณ	

450	 ไร่	 เป็นป่าท่ีสมบูรณ์	 นอกจากจะมีกิจกรรมการ

อนุรักษ์ป่าไม้อย่างต่อเนื่องแล้ว	 ในปี	2547	 ยังได้รับ

พระราชทานเข็มพระราชทานพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต	

และขยายเครือข่ายในระดับอ�าเภอ	 โดยก�านันปราณี	

ราชคมน์	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเครือข่ายป่าชุมชน 

อ�าเภอพาน	 น�าแนวคิดการจัดการป่าโดยชุมชนเสนอ

ต่อนายอ�าเภอพานจนส�าเรจ็และได้รบัความร่วมมอืจาก

นายอ�าเภอ	 ก�านันทุกต�าบลและป่าไม้จังหวัดเชียงราย	

จนมีพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลโดยชุมชนกว่า	3,000	 ไร	่ 

ใน	6	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลแม่เย็น	 ต�าบลเมืองพาน	 

ต�าบลป่าหุ่ง	 ต�าบลสันกลาง	 ต�าบลทรายขาว	 และ 

ต�าบลธารทอง	 ภายใต้ชื่อ	 “เครือข่ายป่าชุมชนอ�าเภอ

พาน”

	 และชุมชนบ้านร่องบอน	 ดินแดนแห่งสาวร�าวง

แห่งนี้	 ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล	

“ลกูโลกสเีขยีว”	ประเภทชมุชน	ครัง้ที	่16	ประจ�าปี	2557	

อีกด้วย	

การช่วยดูแลรักษาป่าทำาให้เกิดนำ้าซับ บวกกับชุมชนได้จัดทำาพื้นที่รับนำ้าชายป่า ทำาให้ชุมชนมีนำ้าใช้ในการเกษตรตลอดปี

“ป่าน�้าจ�า” เป็นหนึ่งในระบบนิเวศของบ้านร่องบอน ที่เป็นแอ่งน�้าซับ 

มีน�้าไหลซึมตลอดเวลา บริเวณนั้นเป็นที่อาศัยของ “ปูจั่ว”



เรื่องเล่าธรรมยาตรา

กว๊านพะเยา และแม่น้ำ อิง : 

สานพลัง สร้างเครือข่าย

ชุมชนท้องถิ่นด้วยศาสนธรรม
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จากดอยหลวงไหลรินสู่กว๊านพะเยา และแม่น�้าอิง
	 แม่น�้าอิง	 เป็นแม่น�้าสาขาแม่น�้าโขง	 มีต้นก�าเนิดจากล�าห้วยในเทือกเขา 
ดอยหลวง	 เขตอ�าเภอแม่ใจ	 และอ�าเภอเมือง	 จังหวัดพะเยา	 ไหลลงหนอง
เล็งทรายและกว๊านพะเยา	 ผ่านอ�าเภอเมืองพะเยา	 อ�าเภอภูกามยาว	 อ�าเภอ
ดอกค�าใต้	 อ�าเภอจุน	 และอ�าเภอเชียงค�า	 จังหวัดพะเยา	 ไหลเข้าสู่จังหวัด
เชียงราย	 ผ่านอ�าเภอป่าแดด	 อ�าเภอเทิง	 อ�าเภอพญาเม็งราย	 อ�าเภอขุนตาล	
และอ�าเภอเชียงของ	ก่อนไหลบรรจบแม่น�า้โขงทีบ้่านปากอิงใต้	อ�าเภอเชยีงของ	
รวมระยะทางประมาณ	250	 กิโลเมตร	 หลายปีที่ผ่านมาแม่น�้าอิงและกว๊าน
พะเยา	เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง	เช่น	น�้าเน่าเสีย	แม่น�้าตื้นเขิน	การลดจ�านวน
ลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่น	การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ	การพัฒนาของภาครัฐ	
กิจกรรมของชมุชน	และผูป้ระกอบการ	ทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศของลุม่น�า้	
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	การลดลงของพื้นที่ป่า	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น�้าโขงบริเวณปากแม่น�้าอิง	
	 จากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้	ชมุชนในลุม่น�า้องิได้เกดิความตระหนกัต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น	ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น	จึงได้รวมกลุ่มกัน
อนรุกัษ์	และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในลุม่น�า้องิต้ังแต่ต้นน�า้ถงึ
ปลายน�า้	ได้แก่	การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้	การจดัการป่าชมุชน	การอนรุกัษ์พนัธุ์
ปลา	การจัดการเหมืองฝาย	และการอนุรักษ์ป่าชุ่มน�้า	ซึ่งปรากฏรูปธรรมของ
การจัดการโดยชุมชนในหลายพื้นที่	 เช่น	การท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในชุมชน
ประมงรอบกว๊านพะเยา	การจดัการป่าชมุชนบ้านป้ี	อ�าเภอเชยีงค�า	การอนุรกัษ์
ป่าชุ่มน�้าบ้านม่วงชุม	อ�าเภอเชียงของ	 เป็นต้น	จากเครือข่ายชุมชนต่างๆ	ใน
ลุม่น�า้องิได้น�าไปสูก่ารยกระดบัเป็นสภาประชาชนลุม่น�า้องิ	เพือ่สร้างการมส่ีวน
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดการลุ่มน�้าอิง	

ธรรมยาตรากว๊านพะเยา : ร่วมกันเดินเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น�้าอิง 
	 “ธรรมยาตรา”	เป็นค�าที่มาจากการน�าค�าว่า	“ธรรม”	และ	“ยาตรา”	มาประกอบกัน	
ค�าว่า	ธรรม	นัน้	ในคมัภร์ีพทุธศาสนา	และในพจนานกุรมฉบบัต่างๆ	ได้ให้ความหมายไว้
หลายอย่าง	เช่น	สภาพทีท่รงไว้	ธรรมชาต	ิสภาวธรรม	สจัธรรม	ความจรงิ	ความด	ีความ
ถูกต้อง	ความประพฤติชอบ	ความยุติธรรม	เป็นต้น	ส่วนค�าว่า	ยาตรา	หมายถึง	ความ
เป็นไปแห่งชีวิต	ความเป็นไปแห่งอิริยาบถ	ความด�ารงอยู่แห่งชีวิต	ความออกไปหรือหนี
ไป	(จากทุกข์)	เมื่อรวม	ธรรม+ยาตรา	เป็น	ธรรมยาตรา	จึงมีความหมายว่า		การด�าเนิน
ออกไปจากทุกข์ทางกายและทางใจด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า		
	 ธรรมยาตราในความหมายทีเ่ป็นปฏิบัตกิารทางสงัคมบนพืน้ฐานของศาสนธรรม	เริม่
ต้นเป็นครัง้แรก	ณ	ประเทศกมัพูชา	โดยการน�าของสมเดจ็พระมหาโฆษนนัทะ	เมือ่ปี	พ.ศ.	
2535	ธรรมยาตราครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะน�าสันติภาพและและสมานฉันท์คืนสู่ประเทศ
กมัพชูาซึง่บอบช�า้จากภยัสงครามมาเป็นเวลานานกว่า	2	ทศวรรษ	ธรรมยาตราทีป่ระเทศ
กมัพชูา	ได้พสูิจน์ว่าการเดนิอย่างสงบ	โดยพร้อมทีจ่ะเผชญิกบัความยากล�าบาก	และด้วย
ใจทีเ่ชือ่มัน่ในอานภุาพแห่งธรรม	สามารถก่อให้เกดิความเปล่ียนแปลงได้	อกีไม่กีปี่ต่อมา
ธรรมยาตราในประเทศกมัพูชา	ได้เป็นแรงบนัดาลใจให้เกดิธรรมยาตราขึน้ในประเทศไทย	
เช่น	ธรรมยาตราเพ่ือทะเลสาบสงขลา	ธรรมยาตราเพือ่ชวีติและธรรมชาตลิุม่น�า้ล�าปะทาว	
ธรรมยาตราเขาใหญ่	ธรรมยาตราอนุรักษ์แม่น�้าโขง	เป็นต้น	
 “ธรรมยาตรากว๊านพะเยา”	 ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา	
และในลุม่น�า้องิ	การเดนิครัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่สร้างส�านกึรกัทรพัยากรธรรมชาต	ิผ่านการ
ธรรมยาตรา	ภาวนา	รักษาศีล	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน�้า
อิง	และเชื่อมร้อยเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน�้าอิง	
	 ก้าวแรกของธรรมยาตรากว๊านพะเยา	รวมพลขบวนพระสงฆ์	พระนสิติจากสาขาวชิา
รฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตพะเยา	และเครอืข่ายสภา
ประชาชนลุ่มน�้าอิง	รวมสมาธิ	และกล่าวค�าปฏิญาณร่วมกัน	ก่อนออกเดินจากวัดศรีโคม
ค�าในเช้าตรู่วันที่	13	กุมภาพันธ์	2558	ไปตามชายกว๊านพะเยาในเมือง	มีศรัทธาชาวบ้าน
มาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 ไปจนถึงวัดแม่ต�๋าภูมินทร์	 ที่นั่นชาวบ้านต่างมาร่วม
ใส่บาตร	และน�าอาหารมาเลี้ยงคณะธรรมยาตรา	
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	 เม่ืออิม่ท้องในช่วงเช้า	คณะธรรมยาตราได้เดนิไปสูส่นัธาตเุก่า	บ้านร่องไฮ	ต�าบลแม่
ใส	รมิกว๊านพะเยา	ตวัแทนชมุชนจากบ้านร่องไฮ	และองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ใส	มา
ต้อนรับและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของโบราณสถานบ้านร่องไฮ	 ซึ่งชาวบ้าน
เรียกว่า	สันธาตุ	......
 “มีซากของกลุ่มวัดร้างในสมัยที่เมืองภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง มีช่วงอายุราว 900 ปี 
อยูใ่นห้วงเวลาเดยีวกนักบัวดัร้างตโิลกอารามและโบราณสถานอืน่ ๆ  ทีอ่ยูใ่นกว๊านพะเยา 
สืบทอดเป็นแนวเข้าไปในกว๊านพะเยา ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านได้อาศัยเป็นเส้นทางคมนาคม
จากฝ่ังตะวันตกไปตะวนัออก กลุม่โบราณสถานดงักล่าวถกูปกคลมุด้วยวัชพชืและไม้ยนืต้น 
ในปี พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ใสร่วมกบักรมศลิปากรและประชาชน ท�าการ
ส�ารวจกลุ่มโบราณสถาน พบว่ามีเนินโบราณสถานจ�านวน 12 รายการ ตลอดจนโบราณ
วัตถุทั้งเสาดอกบัว ฐานเสาพระพุทธรูป ช้าง สถูป ที่ท�าจากหินทราย และภาชนะดินเผา
จากเตาเผา....”  
	 เมื่อรับประทานอาหารกลางวัน	ที่ชาวร่องไฮน�ามาถวายพระ	และคณะธรรมยาตรา	
ได้เดินเลียบถนนริมกว๊านพะเยา	 การเดินบ่ายน้ี	 ท�าให้เราได้เห็นและสัมผัสกว๊านพะเยา
อย่างใกล้ชิด	ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน	การหาปลาของชาวประมง	การพัฒนา	การขุดลอก	
การก่อสร้างทีเ่กดิขึน้	ได้เหน็ป่าไคร้บริเวณบ้านแม่ใสเหล่า	ต�าบลแม่ใส		ทีม่เีกสรปลวิว่อน
จากแรงลม	อาจารย์รัฐภูมิ	พรหมณะ	จากมหาวิทยาลัยพะเยา	เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราว
ของป่าไคร้ว่า.....	
 “ต้นไคร้เป็นต้นไม้ท่ีขึ้นในบริเวณริมน�้า มีรากท่ียาว เป็นโพรง เหมาะส�าหรับ
การวางไข่ของปลา และสัตว์น�้าบริเวณป่าไคร้แห่งน้ี คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ามาท�าวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไคร้ เพื่ออนุรักษ์และสงวนให้
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าไคร้
ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ....”   
	 จากบริเวณป่าไคร้	 คณะธรรมยาตรากว๊านพะเยาออกเดินไปสู่ท่าเรือโบราณกว๊าน
พะเยา	บ้านทุ่งกิ่ว	ต�าบลบ้านตุ่น	ที่นี่เป็นจุดพ�านักค้างคืนของคณะธรรมยาตรา	ค�่าคืนนี้
ชาวต�าบลบ้านตุ่นได้มาเล่าเรื่องราววิถีชุมชนคนหลายกว๊าน	ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยกว๊าน
พะเยาในด้านความมั่นคงทางอาหาร				
	 ธรรมยาตรากว๊านพะเยาเช้า	14	กุมภาพันธ์	วันบอกรักกว๊านพะเยาพร้อมกับคนทั้ง
โลก	เริม่ด้วยบณิฑบาตข้าวสารอาหารของญาตโิยมต�าบลบ้านตุ่น	ต่อด้วยการสืบชะตาต่อ
อายใุห้กว๊านพะเยาอยูย่ัง่ยนืก่อนทีจ่ะอ�าลาท่าเรือโบราณ	เดินไปสูต่�าบลบ้านต๋อม	ช่วงบ่าย
แก่ๆ	คณะธรรมยาตรากว๊านพะเยา	ได้มาแวะพักทีห่าดองิกว๊าน	บ้านสนัหนองเหนยีว	เป็น
พืน้ทีติ่ดกว๊านพะเยา	ซึง่บรเิวณนีเ้ป็นเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลาของชาวบ้าน	พ้ืนท่ีนี	้เป็นบรเิวณ
กว้างประมาณ	400-500	ไร่	และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่	พื้นที่ดังกล่าว
เป็นแหล่งของบัวสารพัดชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	มีปลาและมีนกน�้าหลายชนิดมา
อาศยั	ชาวบ้านสันหนองเหนยีวร่วมมอืร่วมใจกนัพฒันาขึน้	โดยมเีทศบาลต�าบลบ้านต๋อม
สนับสนุน	เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ที่นี่พ่อหลวงเสงี่ยม	แก้วก๋า	ผู้ใหญ่บ้าน
สันหนองเหนียว	ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราววิถีชุมชนประมงพื้นบ้านสันหนองเหนียว	ว่า	
 “แต่ก่อนบริเวณนี้เต็มไปด้วยจอกแหน และผักตบชวาที่จับกลุ่มหนาแน่น ท�าให้สัตว์
น�้าลดลง ประกอบกับชาวประมงบางคนจับปลาผิดวิธี ใช้ระเบิด ใช้ไฟฟ้าช๊อต ท�าให้หา
ปลาลดลง หาปลายากมากขึ้น ชาวประมงต้องออกไปประกอบอาชีพอื่น หลังจากการ
เข้ามาของโครงการพะเยาเพือ่การพฒันา ได้พาไปศกึษาดงูานทีท่ะเลน้อย จงัหวดัสงขลา 

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่จังหวัดน่าน กลับมาแกนน�าไดร้่วมมือกับชาวบ้านท�าเขต
อนรุกัษ์พนัธุป์ลาในกว๊านพะเยา จากการอนรุกัษ์พนัธุป์ลา ท�าให้มปีลาเพิม่มาก
ขึ้น แถมยังได้คนที่เคยระเบิดปลา ยิงนก มาเป็นแนวร่วมอีกด้วย จากนั้นได้
พัฒนามาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือหาดอิงกว๊านในที่สุด โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน.....” 
	 จากหาดอิงกว๊าน	คณะธรรมยาตราเดนิข้ามสะพานขนุเดช	ซึง่เป็นสะพาน
ข้ามกว๊านพะเยาที่เชื่อมต่อคนในเมืองกับคนในชนบทเข้าด้วยกัน	ก่อนเดินเท้า
เข้าสู่บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนเดช	ชาวบ้านบางคนแวะสักการะเจ้าพ่อขุนเดช	ผู้มี
บารมีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ	ก�านันบุญมี	ค�าลือ	แห่งต�าบลบ้านต๋อม	
ได้เล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ขุนเดชและที่มาของสะพานขุนเดชว่า	.....
 “ขุนเดช นามสกุลเดชใจหาญ เดิมชื่อ หน้อยจันทร์ เดชใจ บวชเป็น
สามเณร วัดต๋อมใต้ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แต่งตั้งหน้อยจันทร์ เป็นก�านัน
ต�าบลต๋อมในนาม ขุนเดช เดชใจหาญ เม่ือเข้ารับต�าแหน่งแล้วท่านให้ความ
ดูแล ความสงบเรียบร้อยให้กับคนในท้องถิ่นอย่างดี เช่น ในเวลาค�่าคืนท่านจะ
ออกเดนิตรวจไปต�าบล และในหมูบ้่านทีร่บัผดิชอบ โดยมผีูช่้วยตดิตามไป ว่ามี
เหตกุารณ์อะไรไม่สงบขึน้บ้าง เช่น การขโมยววัควาย การไกล่เกล่ียสามีภรรยา
ทะเลาะกัน การชกต่อยกันระหว่างหนุ่มต่างบ้าน
 ส่วนสะพานขนุเดช ประมาณปี พ.ศ. 2475 ได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น�า้
อิง สะพานที่แรกจะมี  3 จุดด้วยกัน  คือ ขัวก้อม, ขัวกลางและขัวแม่อิง ใน
ยุคนั้นเรียกสะพานขุนเดชว่าสะพานแม่อิง คือ สร้างเพื่อข้ามน�้าอิง โดยการน�า
ของพ่อขนุเดช สะพานเดิมเป็นไม้ไผ่ ทีท่�าเป็นไม้สะลาบน�ามาสาน เรยีกว่า “ขวั
แต๊ะ” ใช้เดินข้าม จากขัวแต๊ะสานด้วยไม้ไผ่ มาเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรง และ
มาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่คงทนถาวร ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ขัวขุนเดช
มาจนถึงปัจจุบัน  บริเวณหัวสะพานมีศาลเจ้าพ่อขุนเดชที่ เป็นที่เคารพสักการ
บูชาให้เกียรติกบัท่านท่ีเป็นคนรเิร่ิมท�าสะพานขึน้มาจนเป็นผลส�าเรจ็ได้ใช้จนชัว่
ลูกหลาน....”  
	 เย็นนี้	 คณะธรรมยาตรากลับไปยังวัดศรีโคมค�า	 เพื่อไหว้สาพระเจ้าตน
หลวง	ทุ่งเอี้ยงแห่งเมือง	พยาว	โดยมีพระสุนทรกิตติคุณ	รองเจ้าอาวาสวัดศรี
โคมค�า	ให้พรแก่คณะธรรมยาตราก่อนแยกย้ายกันกลับภูมิล�าเนา	

จุดหมาย..ปลายทางอาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ
	 การเดินธรรมยาตราในครั้งนี้	 ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินของพระสงฆ์และ
กลุ่มคนสามัญชนคนธรรมดา	 โดยใช้เวลาเดินเพียง	2	วัน	ซึ่งเป็นพลังของคน
ส่วนหนึง่ทีต้่องการแสดงความรกัต่อกว๊านพะเยา	ทีม่อีายถุงึ	67	ปี	ผ่านการเดนิ
ธรรมยาตรา	นเิวศ	ภาวนา	ต้องการรณรงค์ให้ผูค้นเกดิจติส�านกึรกัและหวงแหน
กว๊านพะเยา	โดยอาศยัพทุธศาสนาทีป่ระชาชนเคารพนับถือในการขดัเกลาจิตใจ	
เสริมสติ	สมาธิและปัญญา	รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน�้าอิง	
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนั้น	อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ	แต่ระหว่างการเดิน...	เราได้เห็น
ถงึรอยยิม้ของคณะธรรมยาตรา	ความตัง้ใจ	ความอิม่เอมจากการท�าบญุ	ความ
ร้อนจากแสงแดด	 ลมเย็นพัดผ่านผิวน�้า	 	 ความรัก	 มิตรภาพที่เกิดขึ้น	 ความ
สงสยัของผูค้นรายทาง...	ในขณะทีอ่กีด้านหนึง่เราได้เหน็	การอนรุกัษ์พนัธุป์ลา	
สัตว์น�้า	 นกน�้า	 การท�ามาหากินของพี่น้องชาวประมง	ควบคู่ไปกับการพัฒนา
รายรอบพื้นที่กว๊านพะเยา	ถ้าไม่มาเดิน	คงไม่ได้มาเห็น....
 67 ปีของกว๊านพะเยาทีผ่่านมาไม่เคยห่างหายจากการพฒันา แต่กย็งัเหน็
การอนรุกัษ์ของพ่ีน้องชาวประมงพืน้บ้าน เพือ่สทิธขิองปากท้องและลกูหลานใน
อนาคต
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	 ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราก�าหนดการจัดงานสองวันสองท่ีคือ	 วันที่	 13	 ที่คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	 วันที่	15	 เราไปจัดกันท่ีอุทยานแห่งชาติบูโด

สุไหงปาดี และป่าฮาลาบาลา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

	 นบัเป็นครัง้แรกทีเ่รามงีานวันรักนกเงอืกทีบ่โูดสไุหงปาดี	ทัง้ๆ	ทีเ่รามาท�างาน

วิจัยและศึกษาเรื่องนกเงือกที่เทือกเขาบูโดและป่าฮาลาบาลานานกว่า	20	 ปีแล้ว	

และเป็นงานท่ีทางมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก	 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนใน

ชุมชน	คนทีอ่าศยัป่าอาศัยน�า้จากภเูขา	ทีม่ทีัง้พรานป่าทีล่่าและจบันกเงอืกมาขาย	

เราสามารถชักชวนให้เขามาท�างานด้วยกัน	 เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดจากการล่า

มาเป็นคนรักนกเงือก	 อนุรักษ์นกเงือก	 ร่วมมือร่วมใจมาท�างานกับนักวิจัย	 ดูแล

นกเงอืก	จนเกิดเป็นชมุชนคนรกันกเงอืกกนัทัง้อ�าเภอและในสามจังหวดั	นราธวิาส	

ปัตตานี	ยะลา	

	 การดูแลนกเงือกในพ้ืนที่อุทยานเทือกเขาบูโด	 ด�าเนินไปได้เพราะมีชุมชนที่

เข้มแข็งและเข้าร่วมงานกับโครงการศึกษาวิจัยนกเงือกมาแต่ปี	 2537	 ในพ้ืนท่ี	9	

หมู่บ้าน	5	อ�าเภอ	3	จังหวัด	มีชาวบ้านจากหลายอ�าเภอมาร่วมท�างานวิจัยถึง	20	

คน	และสามารถช่วยเก็บข้อมูล	หารังนก	และช่วยกันเฝ้าระวัง	ดูแลรังนกจ�านวน

ถึง	201	 รัง	 ในปี	2557	 มีลูกนกเพ่ิมขึ้นถึง	600	 ตัว	 และปัญหาการล่าการจับ 

ลูกนกเงือกไปขายก็ลดน้อยลงอย่างมาก

 วันรักนกเงือกปีนี้ที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี	 เราได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนอ�าเภอบาเจาะ	 เกือบทุกหมู่บ้าน	 มีนักเรียนเครือข่ายกว่าร้อยโรงเรียน

มาร่วมงาน	 ตั้งแต่เช้าจรดเย็น	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็มาเป็นประธาน

เปิดงานให้	 พร้อมกับเสนอให้จังหวัดนราธิวาสใช้นกเงือกเป็น 

ตราสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปโดยจะร่วมมือกับ

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก	ในการศึกษารายละเอียดเพื่อเลือกชนิดของนก

วันรักนกเงือกที่เทือกเขาบูโด

และสถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ฮาลาบาลา

เงือกที่ส�าคัญและหายากคือ	นกเงือกชนหิน	ซึ่งมีอยู่ที่ป่าฮาลาบาลา

	 งานด�าเนินไปอย่างราบรื่นและสวยงาม	มีการแสดงดนตรี	นิทรรศการความรู้

เกี่ยวกับนกเงือก	การสาธิตปีนต้นไม้ด้วยเชือกเส้นเดียว	กิจกรรมการวาดรูป	ตอบ

ปัญหา	 ส�าหรับเด็กๆ	 มีงานออกร้านขายอาหารและขายของที่ระลึกที่เก่ียวกับ 

นกเงือก	 มีรายงานถึงสถานภาพนกเงือก	 เชิญชาวบ้านในชุมชนท่ีท�างานร่วมกับ 

มูลนิธิฯ	 มาเล่าถึงงานที่ได้ท�าไปแล้ว	 เด็กนักเรียนได้พบพูดคุยกับคนท�างาน	 และ

เรียนรู้เรื่องนกเงือกกันอย่างสนุกสนาน	

	 นกเงือกมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากในบ้านเรา	 เน่ืองจากนกเงือก

เป็นนกขนาดใหญ่มาก	จงึต้องอาศยัในป่าใหญ่	ต้องใช้พืน้ทีก่ว้างไกลในการอยูอ่าศยั

และหากนิ	นกเงือกกนิท้ังผลไม้และสตัว์	นกเงอืกจงึมบีทบาทส�าคญัมากในการปลกู

ป่ากระจายพันธุ์ไม้ไปอย่างกว้างขวางและมากมายในแต่ละปี	 และยังช่วยควบคุม

ประชากรสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้อีกด้วย	นี่คือการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล

 นกเงือกจึงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า	มีนกเงือกที่ป่าไหน	ป่านั้น

สมบูรณ์

	 ในขณะเดียวกันที่เขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่าป่าฮาลาบาลา	 ก็มีโครงการ

ศึกษาวิจัยนกเงือกร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่	 ซึ่งนับว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์และม ี

นกเงือกถึง	10	 ชนิด	 และที่ส�าคัญมีนกเงือกชนหินอยู่ที่นี่หลายร้อยตัวเพราะฮาลา

บาลามีพื้นท่ีหลายแสนไร่	 และเป็นเขตติดต่อกับป่าชายแดนมาเลเซียด้วย	 ผืนป่า

จึงกว้างใหญ่	 เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกเงือกจ�านวนมาก	 ที่สามารถบินข้าม

พรมแดนไปมาได้อย่างเสรี

	 และทั้งสองประเทศก็รักนกเงือก	ท�างานร่วมกัน	ช่วยกันอนุรักษ์นกเงือก

วันรักนกเงือกที่เทือกเขาบูโดและฮาลาบาลา

 ทุกปีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์มาถึง เรากำ หนดให้เป็นวันรักนกเงือกมา 16 ปีแล้ว ทุกครั้งเราจัด
งานกันที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดงานทุกปีเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกาย Hornbill และบริษัท ปตท. สำ รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ กัด (มหาชน) หรือ  
ปตท.สผ. นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอนุรักษ์อีกมากมายมาร่วมงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง

นกเงือกหัวแรด

นกเงือกชนหิน
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	 ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านของเรา	 ท่ีบ้านโพนสิม	

เมืองไกสอน	 พมวิหาน	 แขวงสะหวันนะเขต	 ได้เดินเข้าไปในป่าบริเวณนั้น	 รู้สึก

ประทับใจในความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของลาวเป็นอย่างมาก	 ท่ียังมี

ป่าดงดิบพื้นท่ีราบต�่าอันอุดมสมบูรณ์	 ต่างจากภาคอีสานของเมืองไทยที่ป่าดิบ

ในพื้นท่ีราบต�่าหาดูได้ยากมาก	 ป่าดงดิบพื้นที่ราบต�่าที่เคยมีอยู่ได้เปลี่ยนเป็น	 

ไร่มันส�าปะหลัง	 ไร่ยางพารา	จนเกือบหมดแล้ว	พี่น้องฟากแม่น�้าโขงฝั่งโน้นมีวิถี

ชีวติท่ีเรยีบง่าย	อยูก่บัธรรมชาต	ิรกัและปกป้องดแูลรกัษาทรพัยากรป่าไม้	จนเหลือ

ป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้พวกเราคนไทยได้เห็น	 ยิ่งเดินลึกเข้าไป	 ป่ายิ่งอุดมสมบูรณ	์

ไม้ยาง	ไม้กระบาก	ไม้ฮาว	ขนาดใหญ่หลายคนโอบ	ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไป	ผ่านดง

หมากแหน่ง	(เร่ว)	ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ	กระจายฟุ้งเต็มป่า	คนน�าทางผู้ใจดีพาเรา

ไปดูแหล่งต้นน�้าของป่าแห่งนี้	มีลักษณะเป็นน�้าซับที่ไหลออกมาจากพื้นดิน	ภาษา

ถิ่นของพี่น้องฟากโน้นเรียกว่า	 น�้าค�าแดง	 ฟังแล้วสะดุดหูของคนมักเลาะย่ิงนัก	 

พวกเราที่ไปด้วยกันเอ่ยว่า	 ช่างพ้องกับชื่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด

อุบลราชธานี	 พระอาจารย์ค�าแดง	 วัดคัมภีราวาส	 บ้านนาพิน	 อ.ตระการพืชผล	

ลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสาร์	พระสายวัดป่ารูปส�าคัญของอีสาน	

	 ตกบ่ายได้เข้าไปในหมูบ้่าน	เข้าไปคยุกบัปราชญ์ชาวบ้านของบ้านโพนสิม	พ่อ

ใหญ่	(ตา)	สีมาย	เสิมวงไชย	พ่อใหญ่มาย	ได้อธิบายของค�าว่า	ค�า	ให้พวกเราที่

เป็นลาวพอกะเทินได้เข้าใจแจ่มแจ้ง	ค�า	เป็นภาษาลาว	หมายถึง	ทองค�า	แต่ถ้ามี	

การต่อหน้าหรอืเตมิท้ายค�าว่า	ค�า	ความหมายของค�ากจ็ะเปลีย่นไป	เราจงึถามถงึ

ค�าว่า	ค�าแดง	พ่อใหญ่มายได้อธิบายว่า	หมายถึง	น�้าซับที่ไหลออกมาจากพื้นดิน

ที่เป็นหินลูกรัง	 น�้าท่ีไหลออกมาจะละลายเอาตะกอนของเหล็กท่ีมีอยู่ในหินลูกรัง

ออกมา	ท�าให้น�้าที่ไหลออกมามีสีแดง	เมื่อเศษตะกอนของหินลูกรังไปตกตะกอน

อยู่บริเวณพื้นดินใต้น�้า	 ท�าให้พื้นที่บริเวณนั้นมีสีแดง	 พ่ีน้องชาวลาวจึงเรียกพ้ืนท่ี 

น�า้ซบับรเิวณน้ันว่า	ค�าแดง	และอธบิายต่อว่า	พืน้ท่ีบรเิวณใดท่ีมคี�าแดงไหลออกมา	 

จะเป็นพื้นที่ไม่เหมาะกับการท�าการเกษตร	ถ้าจะปลูกพืชต้องมีการใส่ปุ๋ยบ�ารุงดิน

เป็นจ�านวนมาก	จึงจะได้ผลผลิต	ต่างจาก	ค�าขาว ถ้ามีค�าขาวอยู่ที่ใดบริเวณนั้น

คนโบราณกล่าวว่า	เหมาะแก่การท�าไร่ท�านา	ปลูกพืชอะไรจะให้ผลผลิตดี	โดยไม่

ต้องปรบัปรงุดนิ	คยุกนัพอหอมปากหอมคอ	พ่อใหญ่มายกช็วนพวกเราไปดคู�าขาว	

ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านโพนสิม	พวกเราจึงเดินตามพ่อใหญ่มายไปท้ายวัดโพนสิม	จึงพบ

กบัค�าขาว	ค�าขาวกค็อืน�า้ซบัทีไ่หลออกมาจากพืน้ดนิท้ายบ้าน	มีลักษณะใสสะอาด	

น�า้สะอาดอย่างน้ีแสดงว่าพ้ืนดนิบริเวณทีน่�า้ซบัไหลออกมา	ไม่มแีร่ธาตุทีเ่ป็นพษิต่อ

พืชและคน	ปลูกอะไรก็งาม	เพราะทั้งดินดี	น�้าดี	

	 เพิ่งเข้าใจท�าไมคนสมัยโบราณที่อพยพมาสร้างบ้านแปงเมือง	 จึงเลือกเอา

พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งหลักปักฐาน	 พวกเรากลับไปคุยกับพ่อใหญ่มายต่อท่ีบ้าน	

พ่อใหญ่มายเล่าให้พวกเราฟังว่า	 ป่าดงดิบที่ราบต�่าที่เราเข้าไปชมเมื่อตอนเช้าน้ัน	

อยู่ในการดูแลของชาวบ้านโพนสิมที่ช่วยกันดูแลรักษาแทนรัฐ	จึงท�าให้เหลือป่าให้ 

พวกเราได้เข้าไปเทีย่วชม	ไม่ว่าบ้านไหนเมอืงไหน	มผีูอ้าวโุสเป็นหลกับ้านหลกัเมอืง	

คอยแนะน�าชีแ้นะคนรุน่ลกูรุน่หลานไม่ให้หลงของเก่า	เมาของใหม่	รูจ้กัเท่าทนักบั

การเปลีย่นแปลง	พาชมุชนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง	รูจ้กัดแูลรกัษาทรพัยากร 

ป่าไม้ไว้	เพือ่ให้ทกุคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั	บ้านนัน้เมอืงนัน้ย่อมจะมีความผาสุก 

ในระยะยาว	ไม่ต้องท�าลายล้างทรัพยากรที่มีอยู่	เพียงเพื่อประโยชน์ชั่วคราว

 คำ  ในภาคอีสานมีความหมายอยู่หลายอย่าง ความหมายของคำ ตาม
วัฒนธรรมของพื้นถิ่น จะมีความหมายไปในทางที่ดี ดังเช่น ขุมคำ  คำ แดง 
คำ เหลอืง คำ แกว้ คนอสีานเรยีกลกูสาวทีพ่อ่แมห่วงวา่ คำ แพง มคีำ  คำ หนึง่
ที่ติดใจมานานคือคำ ว่า นาคำ  ชุมชนหลายแห่งในภาคอีสาน ตั้งชื่อบ้านว่า 
บ้านนาคำ  บ้านคนเขียนเองอยู่บ้านนาคำ  ข้างบ้านมีน้ำ ไหลออกมาจากพื้น
ดินในช่วงฤดูฝน พยายามหาความหมายของคำ ว่า “คำ ” บางคำ ตลอดมา 

พื้นนา	ที่มีค�าแดงไหลผ่าน

ค�าขาวท้ายบ้านโพนสิม

น�้าซับกลางป่า	(ค�าขาว)

“คำ ”

ค�าแดง

ป่าดิบแล้งที่ราบต่�าของ	สป
ป.ลาว
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 สิ่งก ่อสร้างใหญ่โตต้องการเสาเข็มค�้าจุนฉันใด 
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ย่อมต้องการ
จิตส�านึกของคนในท้องถิ่นช่วยกันพิทักษ์รักษาฉันนั้น
	 	 แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายพัฒนาสาธารณูปโภค 

พื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ทว่างาน

ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็ยังเป็น	 “วาระ”	 แห่งชาติ

ของทุกคน	 เพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกหลานในวันข้างหน้า	 และ	

“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ก็ยังคงท�าหน้าที่ค้นหาผลงานอนุรักษ	์

เพื่อยกย่องให้ก�าลังใจต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นปีที่	17	แล้ว

	 คุณค่าผลงานในแต่ละปีล้วนเป็นแรงบันดาลใจ	 และเป็นแบบอย่างให้สังคม

สามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้	 ทั้งด้านการด�ารงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกับ

การอนุรักษ์	 การเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชน	 สังคม	 เข้ากับการบริหารจัดการฐาน

ทรัพยากร	 ที่มีการแบ่งปันประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 และ

การจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการท�างานอนุรักษ์ท่ียั่งยืน	 	 สองตัวอย่างของชุมชน

ที่ได้รับ	 “รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ที่ เป ็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่ เรียบง่าย 

สอดคล้องกับธรรมชาติ	 และสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู ้	 ล�าดับแรกคือ 

“ชมุชนบ้านกลาง จ.ล�าปาง” หมูบ้่านกระเหร่ียงโปว์กลางโอบเขา	7	ลกูทีเ่ป็นต้นน�า้ของ 

ล�าห้วยเล็กๆ	17	 สาย	 ที่ไหลลงสู่ห้วยแม่มายและห้วยแม่ต�๋า	 และรวมสายลงสู่

แม่น�้ายม	 ชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูป่าและตั้ง	 “กองทุนหน่อไม้”	 เป็นสวัสดิการชุมชน

ที่แบ่งปันผลประโยชน์เพ่ือตอบแทนป่า	 มีการลาดตระเวนดูตรวจตราป้องกันไฟป่า

ในพื้นที่	23,080.03	 ไร่	 อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ�้าผาไท	 เป็นการแบ่งเบาภาระ 

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	 รวมถึงกันพื้นที่ไร่หมุนเวียนส่วนหน่ึงให้เป็น	 ”หมู่บ้านสัตว์ป่า” 

เพื่อเป็นแหล่งพักพิงและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า	 อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยรอยเท้านิเวศ	

(Carbon	footprint)	 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกหลานและสังคมภายนอก 

ได้ตระหนักเห็นถึง	 “มูลค่า”	 และ	 “คุณค่า” ของการรักษาป่า	 และเป็นสร้าง 

ความเข้าใจที่ถูกต้องในครรลองชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน

 “กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี” เป็นอีกต้นแบบหนึ่ง	 ด้วย

การรวมตัวของชุมชนบ้านหน้าถ�้าเพื่อรักษาป่าต้นน�้า	การท�างานอย่างมีส่วนร่วมของ 

ชาวบ้านสามารถหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายป่า	วิถีชีวิตแบบการท�าสวนสมรม	การปลูก	

“พชืร่วมยาง”	(พชือาหารร่วมในสวนยางพารา)	กม็ส่ีวนส�าคญัทีช่่วยให้หมูบ้่านท่ีอยูบ่น

ภเูขาสงูแห่งนี	้สามารถรกัษาฐานทรพัยากรชวีภาพในผนืป่าไว้ทัง้ยงัช่วยให้ชาวบ้านมี

รายได้หมุนเวียนตลอดปี	ช่วยลดการใช้สารเคม	ีลดต้นทนุการจ้างงาน	และช่วยให้คน

กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

	 	 ใ น ป ี 	 2 5 5 4 	 บ ้ า น ห น ้ า ถ�้ า เ ผ ชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ

ดินถล ่ม	 เนื่ อ งจากเป ็นป ี ท่ีมีปริมาณน�้ าฝนมากผิดปกติ	 

	 แต ่ ด ้ วย วิถี ชี วิ ตและการ รักษาป ่ าของชาวบ ้ านหน ้ าถ�้ า	 

	 	 พวกเขาสามารถเอาตัวรอดใน	 “7	 วันอันตราย”	 ขณะที่ 

		 ความช่วยเหลือจากภาครัฐใดๆ	 ไม่อาจเข้าไปถึง	 หลัง 

จากนั้นสถาบันลูกโลกสีเขียว	 และมูลนิธิพลังท่ียั่งยืน	 จึง

ได้เข้าไปหนุนเสริมให้มีการจัดการความรู ้ในรูปของงาน 

วิ จั ยท ้ อ ง ถิ่ น เ รื่ อ ง 	 “ ก า ร วิ จั ย ชุ ม ชน 	 : 	 ดิ น ถล ่ ม 

บ้านหน้าถ�้า”	 เป็นงานวิจัยรูปแบบใหม่ที่ใช้วิธีการ

ท�างานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ระหว่างผู ้ เชี่ยวชาญ 

ที่น�าโดย	 ดร.สมศักดิ์	 สุขวงศ์	 (ที่ปรึกษาอาวุโส 

ศูนย์ฝ ึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก	 และประธานกรรมการจัดการรางวัลลูกโลกสีเขียว)	 กรรมการภาค	 

ภาคใต้	 และชาวบ้านหน้าถ�้าร่วมกันเป็นทีมวิจัยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสาน

ประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ร่วมกันศึกษาเรื่องสมบัติของรากต้นไม้พบว่า	 

เนยีง	(Archidendron)	และ	ลกัสกุ	(Lansium	domiticum)	ซึง่เป็นต้นไม้ทีป่ลกูในสวน

สมรมสามารถยึดเกาะดินได้ดีกว่าไม้ป่าซึ่งช่วยลดปัญหาดินถล่มในพื้นที่ได้

	 สองชุมชนต้นแบบนี้	 ได้รับเกียรติให้ไปร่วมน�าเสนอผลงานในงานนิทรรศการ

และน�าเสนอผลงานในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน” (Biodiversity for Sustainable Development)	 โดยร่วมเดินทาง 

ไปกบัสถาบันลกูโลกสเีขยีว	ซึง่เป็น	1	ใน	15	องค์กรทีไ่ด้รับเชญิจากส�านกังานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	ให้ร่วมเป็นคณะผูแ้ทนไทยไปร่วม

จัดนิทรรศการและน�าเสนอผลงานในการประชุมคู่ขนาน	(Side	event)	ดังกล่าว

 สถาบันฯ	ได้เรียนเชิญ	ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ์	เป็นหัวหน้าคณะ	ดร.โกมล	แพรกทอง	

ดร.ส่งเกยีรต	ิทานสัมฤทธิ	์ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ	และนายสมชาติ	หลกัแหลม	ผูใ้หญ่บ้าน

บ้านกลาง	และ	นายปิตพิงษ์	คดิการเหมาะ	ประธานกลุม่อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้คลองคราม	

ในฐานะนกัวจัิยชมุชนน�าเสนอผลงานเวทคีูข่นาน	(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�าเสนอนวตักรรมการจัดการป่าและภูมปัิญญาชมุชนในการอนุรักษ์	

และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	 ในการปรับตัวเพื่อรับมือ

กับปัญหาภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ	ซึ่งมีผู้สนใจและซักถามเป็นจ�านวนมาก

	 นักวิชาการต ่างประเทศให ้การชื่นชมและยอมรับความสามารถของ	 

“สองนักวิจัยชุมชน”	 ท่ีไม่เพียงน�าเสนอความรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ	 น�าเสนอเป็น

ภาษาไทย	 และอนุเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษโดย	 ดร.สมศักดิ์	 สุขวงศ์	 และ	

ดร.โกมล	แพรกทอง	ทั้งยังใช้	“ผ้าขาวม้าคาดหัวและผูกเอว”	แสดงออกถึงอัตลักษณ์ 

ความเป็นไทยด้วยความมั่นใจ

นักวิจัยผ้าขาวม้า จากชนบทห่างไกล
สู่เวทีวิชาการสากล
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	 หลังจบการน�าเสนอผลงานในเวที

คู ่ขนาน	 คณะที่ไปร่วมงานได้มีโอกาสเดินชม

นิทรรศการและแลกเปล่ียนความรู้กับผู้มาร่วมงานจากนานาประเทศ	 ส่วนใหญ่มา 

น�าเสนอผลงานเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ	ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุด้านการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่	 เป็นการลงทุนค่อนข้างสูง	 ในขณะท่ีสถาบันลูกโลกสีเขียวเน้น 

การสร้างความรู ้ให้กับชุมชน	 นับว่าเป็นการลงทุนท่ีน้อยมาก	 แต่ให้ผลยั่งยืน	 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่น�าเสนอผลงานความหลากหลายทางชีวภาพที่ม ี

สัตว์ป่ารวมอยู่ด้วย	 ซึ่งท่ีผ่านมา	 ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพทางพันธุพื์ชมากกว่าสตัว์	จากประสบการณ์ในเวทสีากล

นี้ท�าให้สถาบันฯ	มีแนวโน้มในการปรับทิศทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง

ของอนุสัญญาฯ	ในระดับสากลให้มากขึ้น

	 ผลจากการประชุมครั้งน้ีได้มีการรับรองข้อตัดสินใจและมีมติในประเด็นที่

ส�าคัญ	 เช่น	 การเสนอรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ฉบับท่ี	4	

การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างและกระบวนการภายใต้อนุสัญญาฯ	 และ

พิธีสารของอนุสัญญาฯ	 การทบทวนความก้าวหน้าในการให้การสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ	 และแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ	 ค.ศ.

2011	-	2020	 การสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าวัตถุประสงค์การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

และวาระการพัฒนา	 และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี	 ค.ศ.	2015	 การขับเคลื่อน

ทรัพยากร	 กลไกการเงิน	 และชนิดพันธุ์รุกราน	 ทั้งนี้	 คณะผู้แทนไทยได้น�าเสนอ

ความเห็นและท่าทีของประเทศในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 การสนับสนุนให้เพิ่มสื่อ

สังคมออนไลน์	(Social	Media)	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	ช่องทาง	วิธีการในการติดต่อ

สื่อสารเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน	 และเอ้ือให้สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วม

ในการวิจัย	 การติดตาม	 และการแจ้งเตือน	 การเรียกร้องให้มีการสนับสนุนประเทศ

ก�าลังพัฒนาในการเสริมสร้างสมรรถนะในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุแผนกลยุทธ์

ของอนุสัญญาฯ	 เป้าหมายไอจิ	(Aichi	Targets)	 รวมถึงการเรียกร้องให้ภาคเอกชน

สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาในเรื่องแผนสนับสนุนทางการเงินร่วม	(Co-Financing	

scheme)	 เป็นต้น	 ความเห็นดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้อตัดสินใจของสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาภายใต้วาระต่างๆแล้ว	 แม้จะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ	 ที่ไปร่วมงาน	 แต่ก็ 

ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ	 ในการท�างานอนุรักษ์ให้แก่สถาบันลูกโลกสีเขียว	 และ	 

“นักวิจัยผ้าขาวม้าไทย”	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ด้วยกระแสการอนุรักษ์โลก	 ท�าให้เกิดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	 ที่มีการ

ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 ค.ศ.	1992	 และมผลบังคับใช้ตั้งวันท่ี	29	

ธันวาคม	 ค.ศ.1993	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม	 “การอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ย่ังยืน	 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม

เท่าเทียม”	 โดยมีสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	(COP)	 เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ

ของอนุสัญญาฯ	 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ	 (SBSTTA)	 เป็นหน่วยงานที่

ศึกษาและให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ	 และคณะท�างาน 

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการด�าเนินงานตามอนุสัญญา	(WGRI)	 ดูแลในประเด็น

การบริหารจัดการและการด�าเนินงานของอนุสัญญาฯ	 และมีพิธีสาร	3	 ฉบับที่

ได้รับการรับรองภายใต้กรอบของอนุสัญญาฯ	 คือ	1)	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ	2)	 พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์	 ว่าด้วยความ 

รบัผดิชอบและการชดใช้	3)	พธิสีารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรม

	 การร่วมเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

ปัจจุบันมีประเทศภาคีอนุสัญญาฯ	194	 ประเทศจากทั่วโลก	 ซึ่งประเทศไทยได้ 

ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาฯ	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	พ.ศ.	2535	และให้สัตยาบัน

ต่ออนสุญัญาฯ	เมือ่วนัที	่31	ตุลาคม	พ.ศ.	2546	ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอีนุสญัญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ล�าดับที่	188	และมีผลบังคับใช้วันที่	29	มกราคม	

พ.ศ.	2547	 โดยมีหน้าท่ีต้องด�าเนินการตามข้อตัดสินใจและพันธกรณีในมาตรการ

ต่างๆ	 ของอนุสัญญาฯ	 โปรแกรมงานอนุสัญญาฯ	 และข้อตัดสินใจการประชุมที ่

เกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 สมัยต่างๆ	 โดยส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง

ระดับชาติของอนุสัญญาฯ	 มีหน้าที่ในการประสานและด�าเนินการเพื่อให้การอนุวัต

ตามอนุสัญญาฯ	เป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์

 การประชุมสมชัชาภาคีอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	
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	 จ�านวน	151	
ประเทศ	 ผู้แทนภาคธุรกิจ	 ภาคประชาสังคม	 ผู้แทนชุมชนพื้นเมืองและ
ท้องถิ่น	องค์กรการศึกษา	และองค์กรเอกชน	จ�านวน	3,000	คน

จากชนบทห่างไกล
สู่เวทีวิชาการสากล

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12

คว าม เ ป็ น ม า แล ะค ว ามส� า คัญของ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
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	 รถกระบะ	4	ประตู	 เต็มไปด้วยสัมภาระ	 ส�าหรับ

อยู่พักแรม	10	 วัน	ทั้งเครื่องนอน	อุปกรณ์ท�ากิน	และ

ของอืน่อกีมากมาย	วิง่ไต่เขาผ่านโค้งมาเกอืบสองช่ัวโมง	

ออกเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวาน	 แวะนอนใน

ตัวเมืองเชียงรายหนึ่งคืน	 ออกจากตัวเมืองเมื่อตอนตี

ห้า	 ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าท้องฟ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะสว่างขึ้น

เลย	แถมเต็มไปด้วยม่านหมอกกับอากาศที่หนาวเย็น	

	 กลุ่มเราเป็นทีมช่างภาพ	 ก�าลังมุ ่งไปสมทบกับ

ทีมช่างที่เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและป้องกันดินถล่ม									

น�าทีมโดย	เมธ	ีทิพย์สิทธิ	์หรือพ่ีแอด	และจะมทีมีบริหาร

ประสานงานท่ีจะคอยดูแลเรื่องปากท้องอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	ของพวกเราตามมาสมทบอีกที

	 รถถูกเร่งเครื่องแรงขึ้นกว่าปกติ	 เพื่อจะให้มีแรง

ส่งไต่ขึ้นไปบนเขาสูงชัน	 เป็นที่ตั้งหมู่บ้านห้วยแม่ค�า	 

ต.แม่สลองใน	อ.แม่ฟ้าหลวง	ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง

ของเรา	ความสูงของหมู่บ้านอยู่ตรงกับเมฆพอดี

	 เรามากนัในนามของมลูนธิพิลงัทีย่ัง่ยนื	ท�าโครงการ

ป้องกัน	 แก้ไขปัญหาดินถล่ม	 ด้วยวิธีกลและวิธีพืช	 

ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง

อุปถัมภ์	 4	 เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนั้นจ�าเป็นต้องตัด 

ไหล่เขาเพือ่น�าพืน้ท่ีมาสร้างอาคารเรยีน	และพืน้ทีใ่ช้สอย

ต่างๆ	จึงมีหลายจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแบบตื้น	

 โดยเน้นการมีส่วนร่วม ท้ังชาวบ้าน คร ูและนกัเรยีน 

ได้เรียนรู้และร่วมลงมือท�ากับช่างผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพวก

เขาจะได้น�าความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง    

	 เราไปถึงกันตอนสายๆ	พอถงึกเ็ร่ิมท�าการซ่อมแซม	

จุดที่ท�าการป้องกันและซ่อมแซมมีทั้งหมด	4	จุดจุดแรก

พื้นท่ีด้านข้างโรงเรียน	 เป็นพื้นที่ไหล่เขาที่มีระดับสูง 

เหนือกว่าโรงเรียน	 สาเหตุที่ดินถูกกัดเซาะส่วนหนึ่ง

เกิดจากอาคารที่อยู ่ด้านบน	 เวลาที่ฝนตก	 หลังคา

เป็นตัวรวมน�้าให้ไหล่ไปยังในทิศทางเดียวท�าให้พ้ืนท่ี

บริเวณนั้นถูกกัดเซาะโดยเฉพาะดินบริเวณต้นไม้ใหญ	่

2	 ต้น	 คือต้นกระถินณรงค์และต้นทะโล้	 ถูกกัดเซาะ

จนถึงรากลึก	 ถ้าไม่รีบท�าการซ่อมแซมไม่นานนักต้นไม้ 

ก็จะโค่นล้มลงมา	 ถ้าเราช่วยต้นไม้ให้คงอยู	่

รากต้นไม้ก็จะท�าหน้าที่ช่วยยึดดินให้มี

ความแข็งแรงมากขึ้น		

 

	 เริ่มจากด้านบนป้องกันโดยการตัดขั้นบันได	(Cut	

Slope)	เป็นชัน้ๆ	ให้ลาดเอยีงทัง้ซ้ายขวา	เพือ่ระบายน�า้

ให้ไหลออกด้านข้าง	และใช้ไม้ไผ่สานท�าแปลงขั้นบันได

ปลกูหญ้าแฝก	เพือ่เป็นคนักนัน�า้และผนัน�า้ออกซ้ายขวา

ส่วนรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินให้มคีวามแขง็แรงมากขึน้

	 	 ส่วนตรงโคนต้นไม้ที่ดินถูกกัดเซาะเป็นรอยแหว่ง

หายไปใช้กระสอบพลาสติกแบบมปีีกเรยีงจากโคนต้นไม้

ให้สูงเท่ากับดินเดิมที่หายไป	 เรียงกระสอบแบบตัดขั้น

บนัไดสองชัน้	แล้วสานไม้ไผ่ท�าแปลงปลกูหญ้าแฝก	ตรง

จุดนี้ถือเป็นงานช้าง	 เพราะกว่าจะเรียงกระสอบให้เต็ม

พื้นที่ใช้เวลาเกือบ	8	วัน

	 ชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาช่วยท�าในวันที่สอง	 ช่วง

แรกการสื่อสารกับชาวบ้านเป็นปัญหาอย่างมาก	 คนท่ี

ฟังและพูดภาษาไทยได้มีน้อย	 วันแรกๆ	 งานเลยค่อย

เป็นค่อยไป	แต่หลังจากนั้นพอชาวบ้านจับหลักได้	งาน

ก็เดินเร็วขึ้น	งานส่วนใหญ่ทั้งการตัดขั้นบันได	การสาน

ไม้ไผ่เป็นวถิทีีช่าวบ้านเคยใช้กนัอยู่แล้ว	พอเปิดพืน้ทีจ่ดุที่

เหลอือกี	3	จดุ	คอืจดุด้านหน้าโรงเรยีนเป็นพืน้ทีท่ีถ่กูตดั

เขาเพื่อท�าถนน	ซึ่งเสี่ยงต่อดินไหล	ป้องกันด้วยการตัด

ขัน้บันไดผนัน�า้	และสานไม้ไผ่ท�าแปลงหญ้าแฝก	บรเิวณ

นี้ชาวบ้านก็ลุยกันเองอย่างคล่องมือ	

	 ระหว่างที่ท�างานกันอยู่	คนที่ตื่นเต้น	อยากรู้อยาก

เห็น	ก็คงเป็นกลุ่มของเด็กในโรงเรียน		โดยเฉพาะเมื่อมี

รถหกล้อมาส่งของและรถแบคโฮ	เด็กจะเขามาห้อมล้อม	

เป็นสิ่งตื่นเต้นและหาดูยากส�าหรับพวกเขา	 เพราะเด็ก 

ที่นี่ เหมือนกับเด็กบ้านนอกเมื่อสิบปี ท่ีแล ้ว	 ยังคง

ประดษิฐ์อปุกรณ์เครือ่งใช้จากวสัดแุถวนัน้มาเป็นของเล่น	 

พวกเขายังไม่มีเกมกดหรือเกมในสมาร์ทโฟน	 แต่คนที่

เกาะติดตามทุกสถานการณ์ก็เห็นจะเป็น	ชอคเกอร์	(ชื่อ

จรงิๆ	อะไรไม่รู	้แต่ถามเขาว่าชือ่อะไรเขาบอกว่า	ผมชือ่	

“ชอคเกอร์”

	 ชอคเกอร์	 ออกจะเป็นเด็ก

พิเศษ	 แต่บางทีก็แสนรู้เกินเด็ก	

ทั้งน่าสงสาร	 และก็น่า...	 ทุกๆ	

วันชอคเกอร์จะแต่งชุดมอมแมม	

สะพายกระเป๋าเป้	 ไม่เข้าเรียน	 มา

นั่งดูทุกวัน	 คอยมาถามนู้น	 ถามนี่	

อยู่ใกล้ใครก็จะพูด	“ขอตังค์หน่อย”	

ชอคเกอร์จะพูดภาษาไทยชดัมากอยู่สองประโยคคอื	“ขอ

ตังค์หน่อย” กับ	“ไอ้เฮีย” ค�าหลังจะได้ยินก็ต่อเมื่อเขา

พูดอะไรแล้วเราฟังไม่รู้เร่ือง	 ค�านั้นก็จะมาทันที	 (ห้าๆ

ๆๆ)	ถือว่าเป็นสีสันในการมาครั้งนี้	

	 พวกเราอยู่ทีโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อ

หลวงอุปถัมภ์	4	กัน	8	วัน	ตั้งแต่วันที่	6-13	มกราคม	

ท�างานกับชาวบ้าน	ครู	ตชด.	และเด็กๆ	ด้วยความสุข	

สนุก	 ที่ส�าคัญต้องต่อสู้กับอากาศเย็นยะเยือก	 ไม่ใช่แค่

หนาวอย่างเดียว	 ระหว่างที่ท�า	3-4	 วันมีฝนตกตลอด

ทั้งวัน	ทั้งคืน	งานก็ยังคงต้องท�ากันกลางสายฝน	มันก็

ดีเหมือนกัน	ทุกคนต้องออกแรงท�างานกันไม่หยุด	หยุด

แล้วจะหนาวทันที

	 ช่วงแรก	การท�างานกับชาวบ้านท่ีน่ันจะตะกุกตะกัก

บ้าง	 และดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับพวกเรา	

เพราะสิ่งส�าคัญในการมาคือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้	 แต่

สิ่งที่พวกเรากังวลตอนแรกน้ันกลับผิดถนัด	 โดยเฉพาะ

ภาพในวันที่เราใกล้จะกลับ	 เป็นภาพที่น่าชื่นใจ	เด็กทั้ง

โรงเรียนช่วยกันปลูกหญ้าแฝก	 แม้ทางทีมเราจะยังท�า

ไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์	 ทว่าหลังจากที่เรากลับแล้วชาว

บ้านก็สานงานต่อ	 และใช้ความรู้การสานไม้ไผ่ที่ท�ากับ

ทีมช่าง	 ซ่อมแซมต่อจนงานเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์	 แถม

ยังขยายพื้นที่ซ่อมแซมเพิ่มต่อไป

 ถงึแม้จะเหนือ่ยล้าและต่อสูก้บัอากาศหนาวเยน็มา

หลายวัน พอได้เห็นชุมชนร่วมด้วย และน�าความรู้ที่ได้

กลบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์ จากความเหนือ่ยกก็ลายเป็น

ความชื่นใจทันที    

      

การป้องกัน แก้ไขปัญหาดินถล่ม
โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
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	 ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่	 วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	 ซ่ึงต้ังขึ้นตาม 

พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่ทรงมีพระราช

ประสงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรยีนท่ีอยู่บรเิวณ 

ใกล้เคียง	 ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น	 เป็นการยกระดับการศึกษาทาง

ด้านวชิาชีพ	และน�าความรู้ไปประกอบอาชพีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื	

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดการท�าลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	

	 ในอดีต	ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่	มีนักศึกษาไม่มากนัก	จึงใช้กระแสไฟฟ้าโดย

การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าในหมู่บ้าน	 ต่อมาประชากรเพิ่มขึ้น	 ศูนย์การเรียนฯ	 ก็สร้าง

อาคารต่างๆ	เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น	ก็

มีปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้	เกิดกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร	เป็นผลท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	

ในศูนย์การเรียนฯ	เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้

	 ทีมงานของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	 จึงได้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้น	 

โดยท�าการเก็บข้อมูลระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารเรียน	

ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน	 และข้อมูลการใช้

กระแสไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา	 เพื่อน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวทางการ

แก้ไขปัญหา	ซึ่งจากผลการเก็บข้อมูลพบว่า	ระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลง

จนถึงตัวอาคารเรียน	มีความยาวถึง	1,800	 เมตร	(ตามมาตรฐานการติดตั้ง	ระยะ

สายไฟฟ้าไม่ควรเกิน	1,000	 เมตร	 เพราะจะท�าให้แรงดันไฟฟ้าตกจากการสูญเสีย

ในสายส่ง)	ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต�่าสุดเท่ากับ	113.4	โวลต์	และสูงสุดวัดได้	231.4	

โวลต์	(ตามมาตรฐานควรอยู่ในช่วง	214	-	237	โวลต์)	และส่งผลต่อค่ากระแสไฟฟ้า

ที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในศูนย์การเรียนฯ

	 ในการเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	 จะต้องพิจารณาถึง

ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์	 และจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างย่ังยืนนั่นคือ	 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับการ 

ติดต้ังระบบเพ่ิมแรงดันไฟฟ้า	 แนวทางนี้เป็นการน�าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจาก

เซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั้งตามอาคารหลักและตามเสาไฟฟ้า	 รวม	15	 จุด	 เพื่อลด

การใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งของศนูย์การเรยีนฯ	รวมทัง้ท�าการแก้ไขปัญหาแรงดนั

ไฟฟ้าตก	โดยการติดตัง้ระบบเพิม่แรงดนัไฟฟ้าในพืน้ทีศ่นูย์การเรยีนฯ	และวางระบบ

การเดนิสายไฟฟ้าภายในศนูย์การเรยีนฯ	ใหม่	เพือ่ให้มรีะยะการเดนิสายไฟทีเ่ป็นไป

ตามมาตรฐาน	เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าตามความต้องการงานจรงิ	รวมท้ังเพิม่

ระบบควบคมุไฟฟ้า	ซึง่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน	และการซ่อมบ�ารงุระบบ

ต่างๆ	ในอนาคตอีกด้วย	

	 โครงการนีไ้ด้ส่งมอบไปเมือ่วนัที	่4	กมุภาพันธ์	2558	พร้อมทัง้ให้การอบรมความ

รูเ้กีย่วกบัการใช้พลงังานทดแทน	การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างถกูต้อง	และการบ�ารุงรักษา

ระบบอย่างง่าย	แก่คณะครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ	นอกจากนั้นยังได้ท�าการ

ทดสอบระบบและพบว่า	การใช้งานกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้ได้

อย่างมีประสิทธภิาพ	และการเดนิสายไฟจากระบบเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าไปยังอาคารเรียน

มีระยะทั้งสิ้น	800	เมตร	และวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน	จึงท�าให้

โครงการดงักล่าวสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในศนูย์การเรยีนบ้านนาโต่	วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	 สายไฟที่ใช้งานตามบ้านเรือน	 หรือตามปลั๊กพ่วงต่างๆ	

มีขนาดสายไฟแตกต่างกัน	 การพิจารณาเลือกใช้สายไฟ 

ต้องค�านึงถึงขนาดสายไฟ	 (หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร)	 

เทียบกับการใช้กระแสของเครื่องใช้ไฟฟ้า	(หน่วยเป็นแอมป์)	

สายไฟท่ีเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถส่งผ่าน 

ไฟฟ้าได้ง่าย	 และไม่เกิดความร้อนในสาย	 หากผู้ใช้เลือกใช้

สายไฟฟ้าไม่เหมาะสมความร้อน

ในสายไฟจะท�าลายฉนวนหุ้มสาย	

จนเกิดการสัมผัสระหว่างสายไฟ

ทั้งสองเส้น	สามารถเรียกเหตุการณ์นี้ได้ว่า	”ไฟฟ้าลัดวงจร” 

เป็นผลท�าให้เกิดอัคคีภัยส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมา

	 ส�าหรับในที่อยู่อาศัย	 ผู้ใช้งานควรตรวจดูสายไฟ 

ว่ าฉนวนหุ้ มสายไฟยั งมี สภาพพร้ อมใช้ ง านหรื อ ไม่ 	 

หากฉนวนมีรอยแตกหรือกรอบ	 ให้ดูปริมาณการใช้ 

กระแสไฟฟ้า	 แล้วควรเปล่ียนเส้นใหม่ทันที	 หรือหากมีการ

ใช้ปล๊ักต่อพ่วงควรมีฟิวส์ป้องกันการใช้กระแสเกิน	 ไม่ควร 

ต่อสายตรงโดยไม่ผ่านฟิวส์

เสริมประสิทธิภาพไฟฟ้า

บ้านนาโต่
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	 ตลอดระยะเวลาเท่าอายุของหนูเกือบจะ	15	 ปีมาแล้ว	 หนูได้ยิน	 ได้

ฟังและได้เห็นภาพความเป็นจริงของ	 “คุณตาผู้หมวด”	 ร.ต.ต.วิชัย	 สุริยุทธ

ที่ใครๆ	 ต่างก็รู้จักคุณตา	 ไม่ใช่คุณตาจริงๆ	 ของหนูหรอกค่ะ	 แต่ว่าคุณตา

เป็นคนที่หนูเทิดทูนในความงามความดี	 ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนใน

อ�าเภอปรางค์กู่	 จังหวัดศรีสะเกษ	 หนูได้รู้จักคุณตาว่าท่านเป็นใคร	 ท�าอะไร 

ก็ตอนที่ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า	 ดูแลต้นไม้ท่ีโรงเรียนของหน	ู

ปกติก็จะเห็นคุณตาคนหนึ่งเดินแบกถุงปุ๋ยเดินเก็บเมล็ดยางนา	 แบกไม้ไผ่ 

ล�ายาวสอยลูกขี้เหล็ก	 ลูกคูน	 ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณตาเป็นใคร	 เก็บเมล็ดของ

ต้นไม้ต่างๆ	ไปท�าอะไร	จนกระทั่งคุณตาได้เข้ามาที่โรงเรียน	น�าพวกหนูไปดู

ต้นไม้	ไปเพาะกล้าต้นไม้และไปปลูกต้นไม้

 “ต้นไม้มีประโยชน์ ไม่เคยให้โทษแก่ใคร มีแต่ให้ ให้มนุษย์ได้อยู่อย่าง

ร่มเย็น ให้โลกร่มเย็น ถ้าพวกหนูๆ ไม่ช่วยกันปลูก อีกหน่อยต้นไม้จะหมด

โลก โลกก็จะตาย” คุณตาเล่าไปพร้อมๆ กับมือขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปด้วย...

 “คุณตา...หนูเห็นต้นตาลข้างทางที่คุณตาปลูกไว้ มันโตแล้วและมันก ็

ออกผลแล้วมีคนมาตัดขาย ทั้งก้านตาล ทั้งลูกตาล ตัดไปขาย คุณตาหวง

ไหมคะ”

 “ไม่หวงหรอกลูก...ขอเพียงแต่พวกเขาไม่ตัดมันลงท้ังต้น...พวกหนูๆ 

เห็นไหมล่ะว่าต้นไม้มันให้ประโยชน์กับมนุษย์เรามากแค่ไหน ปลูกต้นไม ้

เอาบญุลกู เมือ่มนัออกดอกออกผลให้คนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ เรากมี็ความสุข 

เราก็ได้บุญ”	คุณตาพูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุข

	 นบัจากวันนัน้ทีค่ณุตาพาพวกหนไูปปลูกต้นไม้	จนกระทัง่ถงึวันนีเ้ป็นเวลา	

2	ปีแล้ว	หนูได้น�าค�าพูดค�าสอนของคุณตามาปฏิบัติตาม	ง่ายๆ	คือเริ่มที่ตัว

หนูเอง	ที่บ้านหนูเอง	หนูเริ่มปลูกต้นไม้ที่บ้าน	ปลูกพืชผักสวนครัว	เช่น	ข่า	

ตะไคร้	กะเพรา	โหระพา	และอื่นๆ	อีกหลายชนิด	จากนั้นหนูก็ไปเข้าชุมนุม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน	 เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน	 และเมื่อหนูเข้าเรียนในชุมนุมอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม	 ท�าให้หนูได้พบและมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้	 และวิธี

เพาะกล้าไม้ต่างๆ	จากคณุตามากขึน้	คณุตาบอกว่า	“แค่เราคดิทีจ่ะปลกูต้นไม้  

ไม่คิดที่จะตัดหรือท�าลาย ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว”

	 ต้นไม้มีประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมาย	 ประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจน

อย่างหนึ่งคือช่วยคลายร้อนให้แก่บ้าน	 หลายท่านอาจจะสงสัยว่าต้นไม้ช่วย

คลายร้อนให้แก่บ้านได้อย่างไร	 อย่างที่บ้านของหนูจะมีพืชผักสวนครัวที่หนู

และสมาชิกในบ้านร่วมกันปลูก	 โดยการน�าขวดน�้าเปล่าที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะ

ด้านข้างและน�าดินปุ๋ยคอกใส่เข้าไป	 จากนั้นก็น�าเมล็ดผักที่ต้องการปลูกโรย

ลงไป	หมั่นรดน�้าทุกวัน	ไม่นานผักที่ปลูกก็จะงอกงาม	จัดวางให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย	เป็นได้ทั้งผักรับประทานและไม้ประดับบ้านได้ด้วย

	 การจัดสวนหรือปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยเช่นกัน	 เพราะจะท�าให้บ้านร่มเย็น	 จึงต้องเลือกต้นไม้ให้เหมาะสม 

กับสภาพของบ้านและทิศที่รับแสงแดด	 เพื่อให้ต้นไม้ช่วยบังบ้านท่ีรับ

แดดและสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่บ้านได้	 ควรปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาท่ีมี 

ใบทึบข้างบน	โปร่งข้างล่าง	เพือ่ให้ลมพดัผ่านบ้าน	เช่น	มะขาม	เป็นต้น	

ส�าหรับหน้าบ้านเป็นจุดที่ต้องการให้สวย	 ไม่ควรมีต้นไม้ท่ีทึบมากจน

ไม่เห็นหน้าบ้าน	

	 ถ้าบ้านมีบริเวณควรจัดสวนหย่อมโดยใช้ต้นไม้ที่มีสีสัน	 และปลูกหญ้า

เพื่อให้ดินชุ่มชื้น	 อีกทั้งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีและช่วยให้บริเวณบ้าน 

เย็นสบาย	 เมื่อบ้านเย็นสบายก็ใช้เคร่ืองปรับอากาศหรือพัดลมน้อยลง	 

ช่วยประหยัดท้ังพลังงานและเงิน	 และที่ส�าคัญก็คือช่วยคลายความรุ่มร้อนของ

คนในบ้าน	 นั่นเป็นการปลูกต้นไม้ง่ายๆ	 เร่ิมที่บ้านของหนู	 จากนั้นหนูก็ชวน

คุณพ่อไปดูไร่นาสวนผสมของคุณตาผู้หมวดวิชัย	 เพื่อเป็นแรงจูงใจและน�ามา

ปรับใช้ที่บ้านของเรา

	 คุณตาคุยกับพ่อว่า	 การปลูกต้นไม้ในท้องถ่ินที่แห้งแล้งตามท้องนา	 

ตามโครงการพืชสวนนาป่า	 เป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ที่ทนทานตายยาก	

ให้หมากผลเป็นอาหารใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 ต้นตะกู	 สะเดา	 ขี้เหล็ก	 ยางนา	

เป็นการเติมเต็มที่ดินที่มีโฉนดของตัวเองให้มีมูลค่าเหมือนเป็นกระปุกออมสิน	

เพราะมต้ีนไม้ทีม่คีณุค่าเตบิโตงอกงามขึน้	โครงการนีน้อกจากจะช่วยเศรษฐกจิ

แล้วยังช่วยคืนธรรมชาติให้แผ่นดินและช่วยลดโลกร้อน	 ชาวนาเรามีที่อยู่กลาง 

ที่นา	 สร้างไว้พักพิงยามท�านา	 บ้านหลังที่สองนี้จะกระจายไปอยู่ตามท้องไร ่

ท้องนา	 ให้ปลูกต้นไม้ล้อมบ้านไว้	 ปลูกพืชสวนนาป่าให้พื้นที่ไม่โล่งเหมือน 

อย่างท่ีเป็นอยู่	 แต่ให้มีต้นไม้สารพัดเหมือนปลูกป่าไว้ในทุ่งนา	 เป็นไม้โตเร็ว	 

ตัดขายได้เร็วมีราคา	เช่น	ยางนา	ไม้แดง	สัก	พยุง	ถ้าทุกคนท�าก็จะสร้างความ

เข้มแข็ง	 เกิดเป็นป่าคุณภาพท่ีมีเจ้าของดูแลรักษา	 คุณตาพยายามรณรงค์ให ้

ชาวบ้านเป็นเจ้าของป่าไม้ที่มีคุณค่าในพื้นที่ตัวเอง

	 นบัจากวนันัน้	บ้านเรากป็ลกูต้นไม้มากขึน้	จากทีม่อียูแ่ล้วในบรเิวณรอบๆ	

บ้านในท่ีนาของตนเอง	 เพ่ือเป็นการสร้างสีเขียวให้โลกและเพื่อเป็นการเพิ่ม 

รายได้ให้กับครอบครัวด้วย	 และที่จะลืมไม่ได้คือในเขตหมู่บ้านเรามีป่าชุมชน	

เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ท่ีชาวบ้านทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 นับไปตั้งแต่

การเก็บฟืนจากกิ่งไม้ที่ตายแล้ว	และหาเก็บเห็ดป่าในฤดูฝนและประโยชน์อื่นๆ

อีกมากมาย

ตามรอย...คุณตา 
             อนุรักษ์ป่าบ้านเรา...

โดย ช่อผกา บุญประกอบ อายุ 15ปี โรงเรียนปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ



“ต้นกล้าของคุณตา”

	 ในสังคมของอ�ำเภอท่ีห่ำงไกลเมืองหลวง	 คนกับป่ำไม้ชุมชนมีควำมผูกพันกัน 

มำนำน	ชำวบ้ำนต่ำงได้พึ่งพำอำศัยป่ำในกำรด�ำรงชีวิต	ทั้งยังมีควำมเชื่อ	ประเพณี	

และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนกับป่ำ	 เช่น	 ควำมเชื่อเร่ืองผีป่ำที่ดูแลป่ำต้นน�้ำก็

เป็นกำรจัดระเบียบกำรใช้ป่ำกันเองของชุมชน	 แต่เมื่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัย	

ชุมชนก็บุกรุกป่ำเพื่อเปิดพื้นท่ีท�ำกินก็เป็นผู้ท�ำลำยป่ำเสียเอง	 ท�ำให้ป่ำถูกท�ำลำยลง

อย่ำงรวดเร็ว	 ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงด�ำเนินกำรรักษำและอนุรักษ์ป่ำเองเพื่อรุ่นลูกหลำน

ต่อไป

	 เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว	พวกเรำจึงควรตระหนักได้ว่ำ	ต้นไม้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำกับมนุษย์	

เรำควรเร่งปลูกฝัง	ส่งเสริม	รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยใส่ใจในกำร

อนุรักษ์ป่ำและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ	ที่อยู่รอบตัวของเรำ	 เพรำะกำรแก้ปัญหำ 

ที่ดีไม่ควรเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ	 แต่ควรเป็นกำรแก้ที่ต้นเหตุของปัญหำนั้นๆ	

กำรรกัษำบำดแผลท่ีเกดิข้ึนกบัธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมด้วยกำรอนรุกัษ์	กำรรณรงค์

ให้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกอย่ำงน้อยคนละ	1	ต้น	เพื่อลดมลพิษทำง

อำกำศและให้ธรรมชำตมีิปอดทีส่มบรูณ์ในกำรสร้ำงออกซิเจนทีดี่	กำรณรงค์จดัท�ำสวน

สุขภำพ	สวนหย่อมเพือ่เป็นแหล่งพักผ่อน	และรวบรวมพืชพรรณไม้นำนำนบัชนดิเป็น

หมวดหมู่	ไว้ให้เป็นแหล่งกำรศึกษำเรียนรู้ของชุมชน

	 กำรอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเพียงกำรศึกษำหรือรับฟังข้อควรปฏิบัติเท่ำนั้น	 แต่กำร

อนุรักษ์ต้องเป็นกำรลงมือปฏิบัติจริง	 โดยที่ไม่ต้องรอว่ำใครคนใดจะเป็นคนท�ำ	 แต่

ต้องเป็นทุกๆ	คนที่จะต้องเริ่มต้นที่ตัวของตัวเอง	หำกเรำเองยังไม่เริ่มท�ำแล้วใครกัน

จะเป็นคนท�ำ	หรือจะรอให้ต้นไม้หมดไปจำกโลกเสียก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ	กำรสร้ำง

จติส�ำนกึทีดี่ต่อกำรอนรุกัษ์ป่ำไม้จะต้องเร่งสร้ำงให้เกดิขึน้ในวงกว้ำงและฝังลกึภำยใน

จิตใจของคนไทย	 ดั่งต้นไม้ที่หยั่งรำกลึกสู่ผืนแผ่นดิน	 เพื่อก่อคุณประโยชน์ด้วยกำร

ค�้ำจุนธรรมชำติและมนุษย์ชำติ	ไม่เว้นกระทั่งในเขตอ�ำเภอที่นับว่ำเคยทุรกันดำรที่สุด

ในประเทศไทย	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 กำรห่วงใย	 กำรเล็งเห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของ 

ป่ำไม้	 โดยร่วมกันป้องกันรักษำมิให้ป่ำไม้หรือสิ่งแวดล้อมต้องถูกท�ำลำย	 เร่งปลูก

ต้นไม้ทดแทน	 ใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติเท่ำที่จ�ำเป็น	 ธ�ำรงเอกลักษณ์	 วัฒนธรรม

และภมูปัิญญำไทย	จงึเป็นสิง่ทีค่นไทยควรท�ำเพือ่ป่ำไม้คงอยูคู่ผ่นืแผ่นดนิไทยและผนื

โลกได้ชั่วนิจนิรันดร์

	 หนูได้สัญญำกับตัวเองไว้ว่ำ	 จะสืบทอดเจตนำรมณ์ของคุณตำ	 ผู้หมวดวิชัย	 

สุริยุทธ	ผู้อุทิศตนเพื่อต้นไม้	 เพื่อคนทุกคน	 โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	หนูสัญญำว่ำ

จะดูแลบ้ำน	ดูแลชุมชน	โดยกำรปลูกต้นไม้และดูแลรักษำต้นไม้ที่มีอยู่แล้วให้อยู่คู่กับ

ชุมชน	 เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	สุดท้ำยนี้หนู

ขอบพระคุณ	“คุณตาผู้หมวด”	ที่กรุณำถ่ำยทอดควำมรู้และเป็นแรงจูงใจให้หนูในกำร

อนุรักษ์ป่ำบ้ำนเรำค่ะ

	 ***รางวัล	“ลูกโลกสีเขียว”	ครั้งที่	16	ประจ�าปี	2557	รางวัลดีเด่น	ประเภท

ความเรียงเยาวชน	อายุไม่เกิน	15	ปี	  
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สถาบันลูกโลกสีเขียว
ชั้น	5	อำคำร	1	
555	ถนนวิภำวดีรังสิต	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	02-537-3310,	02-537-2146	โทรสำร	02-537-3829
E-mail	:	greenglobe42@gmail.com

เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้

	 จ่ำหน้ำซองไม่ชัดเจน

	 ไม่มีเลขที่บ้ำนตำมจ่ำหน้ำ

	 ไม่ยอมรับ

	 ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

	 ไม่มำรับภำยในก�ำหนด

	 เลิกกิจกำร

	 ย้ำย	ไม่ทรำบที่อยู่ใหม่

	 อื่นๆ

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

ของตีพิมพ์

คณะที่ปรึกษำ	:	รศ.ดร.บุญยงค์	เกศเทศ	พงษ์ศักดิ์	พยัฆวิเชียร	
นิวัติ	กองเพียร	ดร.สมศักดิ์	สุขวงศ์	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	
สันติวิภำ	พำนิชกุล	วันชัย	ตันติวิทยำพิทักษ์	นิรันศักดิ์	บุญจันทร์	
ดร.ส่งเกียรติ	ทำนสัมฤทธิ์	ประเสริฐ	สลิลอ�ำไพ	
ปรียำนุช		เอกณรงค์	อุดม	วิเศษสำธร
บรรณำธิกำร	:	สมหญิง	มำนะจิตต์	ศรีสุรำงค์	มำศศิริกุล	 
ชูฤทธิ์	จิตวีระ	ธีรยุทธ	สำยทอง
กองบรรณำธิกำร	:	เบ็ญจมำศ	ฉันทอุทิศ	สุภำภรณ์	วรพรพรรณ	
ศิริพร	ชวณิช	จุฑำรัตน์	ไตรโพธิ์	วันเพ็ญ	เพชรคง	
อุทิศำ	นำมวิจิตร	อรวรรณ	บุญทัน	ฤทัยรัตน์	สังข์เครืออยู่	
ณฤมล	อักษรณรงค์		
ขอบคุณ	:	พี่ๆ	น้อง	ๆ	ลุง	ป้ำ	แม่ใหญ่	พ่อใหญ่	ทั้งหลำย	ผู้มีจิต
อำสำช่วยงำนในนำม	“คณะท�ำงำนภูมิภำค”	รำงวัลลูกโลกสีเขียว	
ทุกภำค	นี่แหละเฟืองส�ำคัญท�ำให้หนังสือพิมพ์นี้ส�ำเร็จลุล่วงทุกเล่ม
ออกแบบและจัดพิมพ์	:	Third	Eye	1999	Co.,	Ltd.
จัดท�ำโดย	:	สถำบันลูกโลกสีเขียว	

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

ชำ�ระค่�บริก�รแล้ว
ใบอนุญ�ตเลขที่ 1/2549
ปณ. สำ�นักง�นใหญ่ ปตท.

	 บ้ำนร่องบอน	 เป็นชุมชนที่ได้รับรำงวัล	 “ลูกโลกสีเขียว”	 ครั้งที่	16	 ประจ�ำปี	2557	 พวกเขำช่วยกันดูแลรักษำ
ป่ำ	450	 ไร่	 ที่เคยเส่ือมโทรมและโดนบุกรุก	 กลับมำเป็นป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์	 เกิดน�้ำซับ	 ท�ำให้ชุมชนมีน�้ำใช้ตลอดปี	
หนึ่งในกิจกรรมกำรบริหำรและดูแลป่ำของท่ีน่ีท่ีนอกเหนือจำกกำรร่วมแรงร่วมใจกันของผู้น�ำและคนในชุมชนแล้ว	 
“สาวร�าวง”	 ยังเป็นกิจกรรมหน่ึงที่น่ำสนใจที่พวกเขำน�ำอำชีพแต่เก่ำก่อนเมื่อ	40	 ปีที่แล้วของสำวๆ	 ในชุมชน	 
มำเคำะสนิมเพื่อหำเงินก้อนแรกในกำรท�ำกิจกรรมป่ำ	 เมื่อได้รับควำมสนใจแก่ผู้พบเห็น	 สำวร�ำวงจึงถูกจ้ำงให้ไปเล่น
ตำมงำนอื่นๆ	อีกมำกมำย	เงินสะสมที่น�ำมำใช้ในกิจกรรมป่ำก็มีมำกขึ้น
	 หนังสือพิมพ์	 “ลูกโลกสีเขียว”	 ฉบับนี้ท่ีน�ำ	 “สาวร�าวง”	 มำน�ำเสนอ	 ไม่ได้จงใจว่ำสำวร�ำวงจะเป็นปัจจัยเดียวท่ี
ท�ำให้ป่ำชุมชนบ้ำนร่องบอนเกิดควำมอุดมสมบูรณ์	แต่ยังมีหลำยๆ	ปัจจัย	ไม่ว่ำจะเป็นคนในชุมชนช่วยกัน	โดยเฉพำะ 
พ่อบ้ำน	ผูน้�ำ	องค์กรปกครองท้องถิน่	ทีเ่ป็นตวัช่วยให้กำรท�ำงำนมคีวำมสมบรูณ์มำกขึน้	หำกแต่	“สาวร�าวง”	เป็นเสน่ห์
ในมมุหนึง่ของกำรดแูลป่ำทีน่่ำรักของบ้ำนร่องบอน	เหมอืนเป็นกำรเริม่ต้นด้วยตวัชมุชนเองในกำรหำงบประมำณในกำร
ท�ำกจิกรรมเกีย่วกบัป่ำ	และอยำกให้มองถงึจุดนีค้อืกำรเริม่ต้นนบัหนึง่ด้วยตัวชมุชนเองท่ีไม่ต้องรอ...ควำมช่วยเหลอืจำก
หน่วยงำนใด			

	 ถ้ำลองสังเกตหลำยๆ	 ชุมชนที่ประสบควำมส�ำเร็จ	 มักจะเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัว
ชมุชนเอง	พอจบัจดุได้	มคีวำมเข้มแขง็ในระดับหน่ึง	หน่วยงำนจำกภำยนอกทัง้รฐัและ
เอกชนก็จะเข้ำมำสนับสนุนเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนยังขำดอยู่	ท�ำให้ชุมชนพัฒนำยิ่งขึ้น	
	 หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จึงขอน�ำเรื่องรำวของสำวร�ำวงแห่งบ้ำนร่องบอน	 ตั้งแต่อดีตยุค
ที่เฟื่องฟู	จนน�ำมำประยุกต์ใช้ในกิจกรรมดูแลรักษำป่ำ	มำเล่ำสู่กันฟัง				
	 และเวลำจำกนี้ไป...รีบซื้อบัตรแล้วกระโจนขึ้นบนเวที		มำร่วมสนุกกับ	“สาวร�าวง”	
แห่งบ้ำนร่องบอน...

จากสาวรำ�วง
�������สู่งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม�


