เรือ่ งจากปก
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หัวใจนี้สีเขียวไม่เปลี่ยนแปลง

หากยังรักกัน

ถึงเวลาบอกลา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ในงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านโป่งค�ำ
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ขยะพลาสติก

ไม่วา่ จะเป็นผูท้ สี่ นใจปัญหาสิง่ แวดล้อมหรือไม่กต็ าม แต่การเห็นภาพปริมาณขยะมหาศาลทีถ่ กู ทิง้
ลงท่อและคูคลอง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ เตียง โอ่งมังกร ท่อนไม้ยักษ์ เศษถุงพลาสติก ขวางทางระบายน�้ำ
หรือไขมันที่เกาะตัวเป็นคราบหนาอันเกิดจากการทิ้งเศษอาหารของร้านสตรีทฟู้ด กระทั่งภาพ
แพขยะยาวนับกิโลเมตรในท้องทะเลภาคใต้ ความสะเทือนใจเมือ่ เห็นเศษถุงพลาสติกกว่า 80 ใบในซาก
ท้องวาฬน�ำร่องครีบสัน้ เกยตืน้ ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา น�ำ้ หนักรวมถึง 8 กิโลกรัม น่าจะ “ช็อก” ความรูส้ กึ
ไม่มากก็น้อย
ขยะล้นเมือง...จากท้องถนนสู่มหาสมุทร มีอะไรลอยทะเล
สถิติอันน่าตกใจจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า
ปี 2560 ที่ ผ ่ า นมา คนไทยแต่ ล ะคนสร้ า งขยะ
1.13 กิโลกรัมต่อวัน คิดรวมทัง้ ประเทศเท่ากับ 7.4 หมืน่ ตัน
ถุงพลาสติก
ต่อวัน รวมทั้งสิ้น 27.40 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกัน
ขยะที่ ก� ำ จั ด ถู ก ต้ อ งมี เ พี ย ง 36% มี ข ยะที่ น� ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อ ร้อยละ 21 ขยะที่ก�ำจัดไม่ถูกต้อง
ฝาจุก
ร้อยละ 43 และขยะตกค้างอีก 10 ล้านตันต่อปี
เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีขยะ
มากถึง 1 ใน 7 ของปริมาณขยะรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุอาหาร
ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม กรุ ง เทพมหานคร
(กทม.) ระบุว่า ขยะใน กทม. มี 10,000 ตันต่อวัน
หรือปริมาณขยะทัง้ สิน้ 1.9 ล้านตันต่อปี หากคิดจาก
กระป๋อง
จ�ำนวนประชากร 5.5 ล้านคน คนๆ หนึ่งสร้างขยะ
ถึง 1.9 กิโลกรัมต่อวัน
ขวดแก้ว

หลอดจากเครื่องดื่ม

เชือก
บุหรี่และ
ก้นกรองบุหรี่
กระดาษ

โฟม

ทีม่ า: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.)

พลาสติก

ไมโครพลาสติก
แพลงตอน

ปลาเล็ก
ปลาใหญ่

มนุษย์

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ด้วยปริมาณขยะทีม่ ากมายนี้ ท�ำให้ประเทศไทย
ของเรามีชอื่ เสียงทีไ่ ม่นา่ ยินดีนกั เมือ่ ติดอันดับ 6 ของ
โลกเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดรองจาก
ศรีลังกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน
สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว ตามมาคื อ พลาสติ ก ที่ ล อยในน�้ ำ
นานๆ จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นเศษพลาสติก
ขนาดจิ๋วที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ขนาดที่
สายตามองไม่เห็นในระดับ 1 นาโนเมตร หรือเรียกว่า
‘ไมโครพลาสติก’ เจ้าตัวนีแ้ หละทีท่ ำ� ลายสิง่ แวดล้อม
อย่างรุนแรง
“ภั ย เงี ย บส� ำ คั ญ จากขยะในท้ อ งทะเลคื อ
“ไมโครพลาสติก” ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่
โดยพลาสติกจะแตกย่อยเป็นปิโตรเคมีและจะเล็กลง
เรือ่ ยๆ จนมองไม่เห็นแต่ยงั คงมีสารเคมีหลงเหลืออยู่
แพลงตอนจะกินไมโครพลาสติกเข้าไป ปลาเล็กกิน
แพลงตอนปลาใหญ่จะกินปลาเล็ก แล้วมนุษย์กจ็ ะกิน
ปลาใหญ่อกี ที ในท้ายทีส่ ดุ ไมโครพลาสติกจะเข้าไปสะสม
ในร่างกายของมนุษย์” ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์
รองคณบดี ฝ ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและประชาสั ม พั น ธ์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวไว้
อย่างน่าคิด
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“โถ่เรบอ” หรือ “นกกระเต็นสีเหลือง” เป็น
นามปากกาของ “สมศักดิ์ สุริยมณฑล” นักเขียน
สายเลือดปกาเกอะญอ บ้านหนองเจ็ดหน่วย ต.บ้านจันทร์
อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่ เคยท�ำงานด้านอาสาสมัคร
ตัง้ แต่ปี 2539 ใน “โครงการสุขภาพชุมชนและสิง่ แวดล้อม
บนพื้นที่สูง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อมาท�ำงานให้เครือข่ายกลุม่ เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
และเป็นครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”
เขาเป็นนักเขียนรุ่นหลัง “พ้อเลป่า” ซึ่งรู้จักกันดี
ในหมูน่ กั อ่านทีส่ นใจเรือ่ งราวชีวติ วัฒนธรรมประเพณี
และชุมชนปกาเกอะญอ แรงบันดาลใจนั้นได้ส่งต่อถึง
“โถ่เรบอ” ไม่มากก็น้อย ให้สร้างสรรค์งานเขียนทีส่ ะท้อนความคิด ความเชือ่ พิธกี รรม วิถชี วี ติ
ชาติพนั ธุบ์ นภูสงู นีม้ ผี ลงานเรือ่ งสัน้ ตีพมิ พ์ตามหน้านิตยสารต่างๆ และผลงานรวมเรือ่ งสัน้ ชุด
“เชวาตัวสุดท้าย” ที่ประสบผลส�ำเร็จ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน
จากการประกวดครั้งที่ 9 โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว

ปัญหาขยะ...วาระแห่งชาติ เริม่ ต้นที่
ชุมชน
ด้วยปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทุ ก ปี เ นื่ อ งจากจ� ำ นวนประชากรเพิ่ ม ขึ้ น
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหาขยะกลาย
เป็นวาระแห่งชาติ และก�ำหนด Road Map
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานที่หนุนเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน เริ่มจากการจัดการขยะ
มู ล ฝอยสะสมในสถานที่ ก� ำ จั ด ขยะพื้ น ที่
วิกฤต โดยให้มรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ จัดการ
กับขยะที่เข้ามาใหม่ เน้นการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ
รวมถึ ง การจั ด ระเบี ย บมาตรการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
สร้ า งวิ นั ย ของคนในชาติ มุ ่ ง สู ่ ก ารจั ด การ
ที่ยั่งยืน

“…ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี
ขณะที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ ใหม่น้อยมาก เฉลี่ยปีละ 0.5
ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�ำไปผ่านกรรมวิธี
ก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือเข้าเตาเผา และก็ยังมีบางส่วน
ที่ตกค้าง หรือเก็บทิ้งอย่างถูกวิธีกันไม่หมด ซึ่งขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี…”
การขับเคลื่อนการดําเนินการสร้างวินัย
ในการจัดการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมจึงจัดท�ำโครงการชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน�ำแนวคิด
“Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์” ตัวอย่างทีท่ ำ� แล้วเป็นแบบอย่างทีเ่ ทศบาล
ต�ำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รางวัลลูกโลก
สีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2560 นอกจากนี้
ยังมีผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
กลุ่มเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ
จัดการขยะหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เยาวชน
ต้นกล้าน้อยฯ ที่ช่วยเก็บขยะในทะเลสาบ
สงขลา ถึง CK Ranger โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม เริ่มแยกขยะในโรงเรียน จนขยาย
เครือข่ายข้ามแม่น�้ำโขงไปจัดการขยะกับ
โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่ง

ใช้ ไม่ถึง 5 นาที ย่อยสลาย 450 ปี
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ปี 2561 ขยะพลาสติกในประเทศไทยมี
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีการน�ำไป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ น ้ อ ยมาก เฉลี่ ย ปี ล ะ
0.5 ล้านตัน ส่วนทีเ่ หลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�ำไป
ผ่านกรรมวิธีก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือ
เข้าเตาเผา และก็ยงั มีบางส่วนทีต่ กค้าง หรือ
เก็บทิง้ อย่างถูกวิธกี นั ไม่หมด ซึง่ ขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ย
ประมาณ 450 ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ำแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ซึง่ เป็นกรอบ
และทิศทางการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ ได้กำ� หนดแนวทางการปฏิบตั ิ 5 ด้าน ได้แก่
1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2) เพิม่ ศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3) เพิม่ ศักยภาพการก�ำจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
4) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
5) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารประกาศใช้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม จ�ำกัด
หรือลดพลาสติก เช่นทีป่ จั จุบนั ได้ดำ� เนินการ
ในหลายประเทศ แต่เห็นถึงความตื่นตัวใน
ระดับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมประกาศเลิกใช้
ถุงพลาสติก ขวดน�ำ้ พลาสติก และโฟมกันใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง
ภายใน 12 สิงหาคม 2561 รวมถึงสวนสัตว์
อีก 7 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ สิ่งที่ห้าม
น�ำเข้า ได้แก่ กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร
หรือกล่องโฟม จานพลาสติก ถุงพลาสติกหูหวิ้
และขวดน�ำ้ ทีม่ พี ลาสติกฝาหุม้ ขวดหรือแคปซีล
(Cap Seal) และรณรงค์ลดการใช้แก้วน�้ำ
หลอด และช้อน-ส้อม ที่ท�ำจากพลาสติกใน
คราวเดียวกันด้วย
ด้านกรมควบคุมมลพิษเดินหน้าตั้งเป้า
ภายใน 1 ปี ลดพลาสติกฝาหุ้มขวดน�้ำดื่ม
ทุกชนิด เหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ เกาหลี
อิตาลี อังกฤษ โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิต
น�้ำดืม่ รายใหญ่ ส่วนทางด้านกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศยกเลิ ก
ถุงพลาสติกส�ำหรับใส่ยาทุกหน่วยงานใน
สังกัด เริม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยขอความ
ร่วมมือประชาชนที่มารับบริการน�ำถุงผ้ามา
ใส่ยาแทน

2. Recycle
ขัน้ ตอนการก�ำจัดขยะง่ายๆ

เริม่ ต้นท�ำได้ทบี่ า้ น
ภายใต้แนวคิด

• เรือ่ ง : นิรนั ศักดิ์ •

‘7R ลดขยะ’

1. Refuse

ปฏิเสธหรือหลีกเลีย่ งถุงพลาสติก กล่องโฟม
พลาสติก และหลอดพลาสติกทีใ่ ช้ได้ครัง้ เดียว
โดยเปลีย่ นมาใช้ถงุ ผ้า กล่องพลาสติก ขวดน�ำ้
แบบพกพาแทน ซึ่งมีข้อดีคือ บางร้านจัด
โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่พกสิ่งของ
เหล่านี้ติดตัวมาใช้งาน

แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
กระดาษ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บและส่งแปรรูป

3. Reuse

ใช้แล้ว ใช้ซำ�้ น�ำกลับมาใช้ใหม่จนกว่าจะหมด
อายุการใช้งาน อย่างเช่น ใช้เครื่องครัวที่เป็น
แก้วหรือสเตนเลส นอกจากช่วยลดปัญหา
เรื่องขยะแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ

“โถ่เรบอ”

ในฐานะทีเ่ ป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของชาวปกาเกอะญอ ใช้ชวี ต
ิ อยูท่ า่ มกลางป่า
และภูเขามาตั้งแต่บรรพบุรุษ คุณคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็ก?
“เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกทุกอย่าง ตอนเป็นเด็กมีหมู่บ้านเล็กๆ ยี่สิบกว่าหลังคาเรือน
พอมาวันนี้สี่สิบกว่าปีผ่านมา หมู่บ้านขยายกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหลังคาเรือน การเพิ่มจ�ำนวน
ของประชากรมีส่วนท�ำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปบ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมดา
ที่เกิดขึ้นกับทุกซอกมุมของโลกนี้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของผู้คน
นับว่าผมโชคดีที่เกิดมาบนภูเขามูเส่คี (ต้นน�้ำแม่แจ่ม) ทันเห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า
ตา ยาย วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ วิถีชีวิตคนรุ่นตัวเอง และมาสู่รุ่นลูก ความเปลี่ยนแปลง
จากรุ่นสู่รุ่น มีรอยต่อที่งดงาม รอยต่อแทบไม่เห็นรอยแผลเป็น
เริ่มจากความเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ คนรุ่นแรกมีความคิดความเชื่อยึดถืออยู่กับผี
สิ่งเหนือธรรมชาติ มีพิธีกรรมที่เข้มงวด แต่แล้วค่อยๆ มาเจือจางลง ค่อยๆ ก่อตัวไปอิงกับ
ศาสนาพุทธ-คริสต์ ทีเ่ ข้ามาสูช่ มุ ชนในรุน่ พ่อรุน่ แม่ แล้วค่อยๆ มาสูร่ นุ่ ผมรุน่ ทีไ่ ด้เรียนหนังสือ
การศึกษาท�ำให้ความเชื่อศาสนาอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น ต่อมาถึงรุ่นลูกไม่อาจคาดเดาได้ว่า
ความเป็นชนเผ่าจะอยู่ในลักษณะใด
ในแง่ของสิ่งแวดล้อม ผมมองว่ามูเส่คีที่เคยเป็นแค่ชุมชนเล็กๆ ยี่สิบกว่าหมู่บ้าน มาวันนี้
เติบใหญ่จนเป็น อ.กัลยาณิวัฒนา แต่ชุมชนยังคงสามารถจัดการตัวเองในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลป่าสนกว่าแสนไร่ทยี่ งั คงอยูค่ ู่ อ.กัลยาณิวฒ
ั นาจนทุกวันนี้
ก็เป็นประจักษ์พยานว่า วิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอที่นี่มีความผูกพันกับป่าสนผืนใหญ่นี้
ที่นี่เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบมากนัก”
ในงานเขียนรวมเรื่องสั้นชุด “เชวาตัวสุดท้าย”
พู ด ถึ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมชาวปกาเกอะญอ คุณคิดว่า
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าวิตกกังวล?
“ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงไม่ถึงขั้นว่าจะวิตกกังวล
แต่ก็คิดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป โดยเฉพาะปกาเกอะญอ
สายพันธุใ์ หม่ (ลูกครึง่ ) มีเยอะขึน้ ทุกวันๆ จะมีผลต่อวัฒนธรรม
สังคม อย่างไรหรือไม่ แต่ผมยังเชือ่ และมองว่าความหลากหลาย
และการผสมผสานเป็นเรื่องที่ดี”

เสียงจากนักเขียนปกาเกอะญอ

ผลงานเขียนรวมเรือ่ งสัน้ ชุด “เชวาตัวสุดท้าย” ของ “โถ่เรบอ”
ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน เมือ่ ปี 2550 โดยเนือ้ หา
แต่ละเรือ่ งในเล่มได้สะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ และปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมชาวกะเหรีย่ งหรือ “ปกาเกอะญอ” ทัง้ วิถกี ารด�ำรงชีวติ
ขนบประเพณี รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยลีลาการเขียน
แล้วที่ชุมชนของคุณเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่แตกต่างจากยุคของคุณมากน้อย
ทีใ่ สซือ่ ง่ายแต่งดงามนัน่ เอง
แค่ไหน?
“คนรุ่นใหม่พวกเขาก้าวหน้าไปไกลกว่ายุคของผมมาก พวกเขามีความคิดความอ่านที่ดี
ยืนหยัดความเป็นตัวตนคนปกาเกอะญอให้มที ยี่ นื ในสังคมนีอ้ ย่างภาคภูมใิ จ พวกเขาน�ำเสนอ
ตัวตนผ่านโลกโซเชียล กับกิจกรรมที่พวกเขาท�ำอยู่ นอกจากกลุ่มงานศิลปะ เพลง ดนตรี
(พื้นบ้านยุคใหม่) แล้วยังมีกลุ่มที่เป็นนักกีฬา เป็นนักฟุตบอล นักปั่นจักรยาน หรือจะเป็น
นักวิชาการ นักการศึกษา มองอนาคตข้างหน้าแล้ว ผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีครับ”
ทุกวันนีค้ วามเจริญด้านต่างๆ มันขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นเหตุหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะล้นเมือง ในทัศนะตามวิถีของชาวปกาเกอะญอ
มองปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง?
“ทัศนะส่วนตัว ผมมองว่าขยะที่เกลื่อนอยู่ทั่วไป เป็นเพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไม่มีจิตส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเพียงพอ ซ�้ำยังโยนความรับผิดชอบให้ผบู้ ริโภค จะเห็นกันง่ายๆ
เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลัง ไม่รกู้ ยี่ หี่ อ้ ถูกทิง้ เกลือ่ นริมทาง ยังมีขวดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อกี พอถูกต่อว่า
ถูกต�ำหนิจากสังคม ก็ท�ำเรื่องท�ำโครงการคืนก�ำไรให้สังคมด้วยการแจกผ้าห่มแจกเสื้อผ้า
โดยติดโลโก้สินค้าตัวเอง ใจจริงผมอยากให้บริษัทพวกนี้รับซื้อคืนขยะบรรจุภัณฑ์พวกนี้
เพื่อไม่ไปสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม”
งานเขียนชุดใหม่ของคุณอยากจะสะท้อนเรือ่ งราวอะไรบ้างทีส่ ง่ ผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ?
“เป็นความอยากมานานทีเดียว คิดไว้นานหลายปีแล้ว แต่ยังลงมือเขียนไม่ได้สักที
เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นปกาเกอะญอทัว่ ไป แม้มมุ ทีห่ ลายคนน�ำเสนอเรือ่ งราวปกาเกอะญอ
ก็จะมีแต่มมุ ดีๆ มุมโรแมนติก มุมวัฒนธรรมประเพณี มุมวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย สอดคล้องผูกพัน
กับธรรมชาติ แต่ในมุมที่ผมคิดผมอยากน�ำเสนอผ่านการเขียนเป็นเรื่องราว วิถีชีวิตของ
ชาวปกาเกอะญอในอีกมุม ทีอ่ าจเป็นมุมมืดของความเป็นมนุษย์ ผมว่าเป็นเรือ่ งทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกัน
ทุกเผ่าพันธุ์ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศทีด่ ำ� รงอยู่ และพบเห็นในวัฒนธรรม
ทีผ่ ชู้ ายชาวปกาเกอะญอเอาเปรียบผูห้ ญิง ผูห้ ญิงท�ำงานหนักมาก เสียสละ และอดทน
ซึ่งผู้หญิงก็ยอมรับยอมสยบยอมสืบทอดการกดขี่โดยวัฒนธรรมนี้”
ุ ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน รางวัลที่ได้
การทีค่ ณ
รับท�ำให้คุณรู้สึกอย่างไร?
“รู้สึกอายตัวเอง เพราะคิดเสมอว่า เรายังมือไม่ถึงขั้นที่จะได้รางวัล แต่เมื่อ
ได้รับแล้ว อยากจะดีใจนะ แต่เหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะดีใจ...
ต่าบลึ๊อและขอบคุณครับ!”
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ภาคเอกชน โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
หลายแห่ง เช่น เครือเซ็นทรัล เดอะมอลล์กรุป๊
บิก๊ ซี เทสโก้โลตัส และอืน่ ๆ ใช้วธิ แี จกคะแนน
เพือ่ เป็นส่วนลดในการซือ้ สินค้าส�ำหรับลูกค้า
ทีไ่ ม่รบั ถุงพลาสติก ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน
ของ ปตท. ที่ได้ออกแคมเปญเชิญชวนให้
ลูกค้าน�ำแก้วกาแฟส่วนตัวมาใช้จะได้ลดราคา
5 บาท เพื่ อ ร่ ว มกั น ลดปริ ม าณขยะจาก
แก้วพลาสติก
นอกจากนี้ทางด้านสถาบันการศึกษา
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหิ ด ล ก็ เ ริ่ ม โครงการลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก
โดยขอความร่วมมือไปยังร้านสะดวกซื้อ
ทุกแห่งภายในรัว้ มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวน
นักศึกษาหันมาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลด ละ
เลิกใช้ถงุ พลาสติก หากใครต้องการใช้จะต้อง
เสียเงินค่าใช้จา่ ยเสมือนเป็นค่ารับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม และตัง้ เป้าว่าจะเลิกใช้ถงุ พลาสติก
อย่างเด็ดขาดในเร็วๆ นี้

สิง่ ทีท่ กุ คนควรตัง้ ค�ำถาม
ดังๆ คือ แล้วตัวเรา
จะมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาขยะล้นเมือง
ได้อย่างไร ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน
อาจจะเป็นเหมือนแค่
กระแสว่าคนรับรู้ แต่
ผู้ปฏิบัติจริงอาจจะยังมี
ไม่มาก

4. Repair

มีอะไรพังไป ซ่อมได้ก็ซ่อม ใช้ให้คุ้มดีกว่า
ปล่อยให้เป็นขยะ อย่างเช่นพวกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นแค่ลองอัพเกรด หรือ
เปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้น ก็ยืดอายุการใช้งาน
ได้นานขึ้น ได้ลดทั้งค่าใช้จ่ายและ
ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

คนละไม้ละมือ เริ่มต้นได้ที่บา้ น
นอกเหนือจากหน้าที่จัดเก็บและก�ำจัด
ขยะของหน่วยงานภาครัฐ สิ่งที่ทุกคนควร
ตั้งค�ำถามดังๆ คือ แล้วตัวเราจะมีส่วนร่วม
ในการแก้ ป ั ญ หาขยะล้ น เมื อ งได้ อ ย่ า งไร
ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน อาจจะเป็นเหมือนแค่กระแสว่า
คนรับรู้ แต่ผู้ปฏิบัติจริงอาจจะยังมีไม่มาก
แต่วันนี้ต้องบอกว่า Trends ของโลก
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนได้รับและเห็น
ภาพความรุ น แรงทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ธรรมชาติ อั น มาจากน�้ ำมื อ มนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น
วันนี้เราจึงได้เห็นคนหิว้ ถุงไปจ่ายตลาดหรือ
พกขวดหรือแก้วน�ำ้ ส่วนตัวมากขึน้ แม้อาจจะ
ยังไม่มากนัก แต่ภาพเหล่านัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว
รวมไปถึงเจ้าของสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก
ที่น�ำขยะพลาสติกจากทะเล โดยเลือกขยะที่
มีคณุ ภาพสูง เช่น แห อวน ขวดน�ำ้ รองเท้าแตะ
ฯลฯ มาเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเป็นวัสดุ
ใหม่ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ที่เรียก
อย่างเป็นทางการว่า Upcycling ทีม่ ที งั้ เสือ้ ผ้า
กระเป๋า รองเท้า ออกมาให้บรรดาคอรักษ์
โลกได้เลือกใช้กัน
วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ อาจเริม่ ด้วยการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
เช่น ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวแทนกล่องโฟม
พกขวดน�้ ำ ดื่ ม แทนการซื้ อ น�้ ำ ดื่ ม ที่ ใ ช้
แก้วพลาสติก และหลอดดูดอย่างฟุ่มเฟือย

พกถุงผ้าแล้วบอกลาถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาด
การปรับเปลี่ยนนิสัยการกินก็เป็นเรื่องใหญ่
เนื่องจากผลการศึกษาปัญหาขยะทั่วโลก
พบว่า ร้อยละ 50 ของขยะทีใ่ กล้ตวั มนุษย์
มากทีส่ ดุ คือ ขยะอาหาร จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่เราจะต้องปฏิวัติการกินเสียใหม่
เมื่อขยะเกิดขึ้นจากมนุษย์ ก็ต้องเป็น
มนุษย์นี่เองที่จะหยุดสร้างขยะที่ไม่จ�ำเป็น
เสียตั้งแต่ต้นทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน จากคนคนหนึง่
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
ในสิ่งที่ดีๆ ไปด้วยกัน

5. Refill

ใช้สนิ ค้าแบบเติมได้
หมดแล้วซือ้ มาเพิม่
เติมใหม่ สามารถ
ลดขยะได้หลายชิ้น
แถมยังประหยัดเงิน
ในกระเป๋าอีกด้วย

6. Return

อุดหนุนสินค้าทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์สง่ คืนได้ เช่น ขวดแก้วต่างๆ
หรือ รับประทานไอศกรีมจากโคนแทนการใส่ถ้วยพลาสติก

7. Reduce

ลดการกินทิ้งกินขว้าง
ใช้ของสิ้นเปลือง หรือ
พกกล่องเอาไว้ใส่อาหาร
ที่เหลือจากการรับประทาน
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กิจกรรมชุมชน

คณะกรรมการลู ก โลกสี เ ขี ย ว
ภาคเหนือจัดสัมมนารางวัลลูกโลกสีเขียว
ภาคเหนือขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน
2561 โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชนผู้ส่งผลงาน
เพือ่ ขอรับการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 19 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีชุมชน
ส่งผลงานจ�ำนวน 4 ชุมชน เป็นชุมชนสรรหา
จากกระบวนการบันได 6 ขัน้ เมือ่ ปี 2560
จ�ำนวน 1 ชุมชน คือชุมชนทีเ่ คยส่งผลงาน
มาแล้ว แต่มผี ลงานอยูใ่ นล�ำดับรองลงมา
จากชุมชนทีไ่ ด้รบั การพิจารณาตัดสินให้ได้
รางวัลในปีนั้น
ซึง่ กระบวนการสัมมนาตามบันได 6 ขัน้ นี้
เป็นขั้นตอนสานสัมพันธ์ชุมชนผู้มีผลงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และให้แต่ละชุมชนได้น�ำเสนอผลงานของชุมชนตนเองเพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ น�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของ
ตนเอง และให้แต่ละชุมชนประเมินผลงานตนเองไปด้วยภายใต้บรรยากาศ
ความเป็นมิตร กระตุน้ ให้กำ� ลังใจต่อกัน โดยภายหลังเสร็จสิน้ การสัมมนาชุมชน
มีความผูกพัน รูส้ กึ เป็นมิตรต่อกัน มีการเปิดกลุม่ ไลน์พดู คุยแลกเปลีย่ นและ
น�ำเสนอความก้าวหน้าในการท�ำกิจกรรมของชุมชนให้เพื่อนได้รับทราบ
การรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลผลงานที่เข้าสู่การพิจารณารางวัล
ลูกโลกสีเขียวนับเป็นหัวใจส�ำคัญในการประกาศยกย่อง เชิดชู ให้กำ� ลังใจ
ชุมชน บุคคล และกลุม่ เยาวชนทีท่ ำ� งานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนีจ้ ะเป็นฐานข้อมูลเพือ่ การพัฒนา ยกระดับ และขยายผล สร้างเครือข่าย
ด้านการอนุรกั ษ์ตอ่ ไป ทางคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคกลาง
ตะวันตก จึงได้พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลให้มี
ความครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก�ำหนดประเด็น
ในการหาข้อมูล 4 เรือ่ ง หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า 4M ได้แก่ คน (Man) การจัดการ
(Management) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ (Material) และเงิน (Money) เชื่อมร้อยกัน
ให้เห็นถึงเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถตั้ง
รับปรับตัวต่อสถานการณ์ทงั้ บวกและลบได้ มีลำ� ดับพัฒนาการเชิงประวัตศิ าสตร์
ซึง่ จะช่วยให้การจัดท�ำเอกสารข้อมูลผลงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิง่ ขึน้
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ตัวแทนคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จากทัง้ 6 ภาค
ได้มารวมกันเฉพาะกิจเป็นคณะท�ำงานจัดงาน 2 ทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว
เพือ่ ระดมความคิดเห็นถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดงานฯ สร้างการมีสว่ นร่วม
และความภาคภูมใิ จในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันของชาวลูกโลกสีเขียว ภายใต้
แนวคิด “พลังเปลี่ยนโลก” ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยกันเต็มไปด้วยความสุข
ความสนุกสนาน ความทรงจ�ำ ที่ช่วยกันย้อนกลับไปถึงการเดินทางร่วมกัน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สังเคราะห์จุดเด่น เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
นวัตกรรม รวมถึงความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นผลงาน
รางวัลลูกโลกสีเขียว เครือข่าย และชุมชนลูกโลกสีเขียว ออกแบบแนวคิดการ
จัดแสดงนิทรรศการ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ลานวัฒนธรรม และกิจกรรมของ
แต่ละภูมิภาค งานที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้จะออกมาน่าสนใจ
ขนาดไหน อย่าลืมลงปฏิทนิ ไว้ แล้วมาเจอกันในงาน 2 ทศวรรษรางวัลลูกโลก
สีเขียว วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ทีอ่ าคารส�ำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ
โครงการสานพลังครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการภาค “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีแรกนีไ้ ด้พฒ
ั นาและสร้าง
หลักสูตรท้องถิน่ ด้านสิง่ แวดล้อมศึกษาร่วมกับครู ครูแกนน�ำ และนักเรียนใน
โรงเรียน 7 แห่ง พบว่าสามารถน�ำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในพืน้ ที่
ได้จริง ครูมีกระบวนการคิดและน�ำหลักการของหลักสูตรสถานศึกษามาใช้
วิเคราะห์ สิ่งที่น่าสนใจคือ การน�ำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้มีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความเอาจริงเอาจังของทั้งครูและผู้บริหาร โดยที่
หลักสูตรสิง่ แวดล้อม อาจใช้เวลานอกเวลาเรียน กิจกรรมอืน่ ๆ หรือสอดแทรก
ทุกรายวิชาได้ และการจัดการเรียนรูอ้ าจไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้ในการตัดสิน
ผลการเรียนเสมอไป
ส�ำหรับปีนจี้ ะขยายผลให้ครอบคลุม
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ใ ห้ ม ากขึ้ น สร้ า ง
แรงบันดาลใจ สืบสานครู ครูภมู ปิ ญั ญา
นักเรียนและห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
โดยยังมีตัวชี้วัดส�ำคัญคือ หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมครูแกนน�ำ ความรู้แ ละ
แนวทางการจัดการความรู้ คาดว่า
จะเริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการใน
เดื อ นกรกฎาคม 2561
สามารถน�ำหลักสูตรไปใช้ได้
จริงประมาณเดือนสิงหาคมพฤศจิกายน 2561
ด้ า นโครงการพั ฒ นา
เครือข่ายลูกโลกสีเขียวของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่างสู่ความยัง่ ยืนยังคง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง สร้างพลัง
ในการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันพัฒนาให้เกิดโครงสร้าง
และกลไกของเครื อ ข่ า ย
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะ
การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในนามเครือข่ายแก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ยกระดับจากเวที
การเรียนรูเ้ ป็นงานขับเคลือ่ น
ทางสังคมด้วย

เมล็ดพันธุแ์ ผ่นดิน
#ต้นกล้าทีง่ อกงาม

• เรือ่ ง : วันเพ็ญ เพชรคง •

มือเล็กๆ สร้างเมือง
ปลอดขยะ

ขยะกลายเป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิต ยิ่งในเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากและมีกจิ กรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
ขยะตลอดทัง้ วัน โดยทีย่ งั ขาดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมท�ำให้ปญ
ั หามีความรุนแรงมากขึน้ เช่น ในจังหวัดภูเก็ต
ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “ไข่มกุ ” แห่งอันดามัน แหล่งท่องเทีย่ วระดับโลก
ซึง่ ใครก็อยากมาเยือนสักครัง้ ก็มปี ญั หาขยะจากการท่องเทีย่ ว
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ความพยายามเล็กๆ ทีต่ อ่ มากลายเป็น “ส่วนหนึง่ ” ของ
การแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มต้นจากกิจกรรมในโรงเรียน อบจ.
บ้านนาบอน โดยชมรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ สี มาชิก
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2551 ตามนโยบาย
อีโคสคูล (Eco-School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียน
ทางโรงเรียนสนับสนุนให้มีการท�ำกิจกรรมเชื่อมโยง
ระหว่างการจัดการขยะ กับกิจกรรมเกีย่ วกับการพึง่ ตนเอง อาทิ
น�ำ้ ยาล้างจาน น�ำ้ ยาซักผ้า การปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุง้
มะนาว มะกรูด กวางตุง้ ฟักเขียว การน�ำบิลค่าน�ำ้ ค่าไฟ ทีล่ ดลง
ได้จากบ้านมาแลกถุงผ้า การท�ำงานจิตอาสาเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดใกล้กบั โรงเรียน ได้แก่ ชายหาดฉลอง กะตะ ป่าหล่าย

ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วของภูเก็ต แม้ปริมาณ
ขยะจะลดลงจ�ำนวนไม่มาก แต่ภาพเด็ก
ที่ก้มๆ เงยๆ เก็บขยะใส่ในถุง น่าจะท�ำให้
คนเห็นรูส้ กึ อายเด็กๆ ไม่กล้าทิง้ ขยะแบบไม่เป็นทีเ่ ป็นทางอีก
ทั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในโรงเรียนว่า เป้าหมายไม่ได้อยูท่ กี่ ารท�ำให้โรงเรียน
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยปราศจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของคน การด�ำเนินงานจึงให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้และ
การมีสว่ นร่วมของทุกคน
นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้จัดกิจกรรม
การรณรงค์หลากหลายรูปแบบ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ตลอดจนในพืน้ ที่สาธารณะ
ต่างๆ กิจกรรม เช่น การท�ำน�ำ้ ยาปรับผ้านุม่ น�ำ้ ยาล้างจาน
ได้ช่วยให้ชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมการคัดแยกขยะที่ด�ำเนินการกับชุมชนธารทอง 5
ในพืน้ ทีใ่ กล้โรงเรียน ไม่เพียงท�ำให้การจัดการขยะภายในชุมชน
ได้ผลดี แต่ยงั สามารถรวบรวมรายได้จากการขายขยะเป็นเงิน
กองทุนของชุมชนประมาณ 60,000 บาท
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่สมาชิกในแต่ละ
ชุมชนได้พบเห็นและรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของเด็ก จนเกิด
ความรูส้ กึ ประทับใจ และเกิดความตระหนักต่อปัญหาขยะ
กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ขยายผลจาก
ภายในโรงเรียนออกสูพ่ อ่ แม่และชุมชนจนไปถึงระดับจังหวัด
จนได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้
และความตัง้ ใจในการด�ำเนินกิจกรรมระหว่างเด็กๆ จากรุน่ พีส่ ู่
รุน่ น้อง ซึง่ มีจำ� นวนเด็กให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเพิม่ มากขึน้
ทุกปี

กระบวนการเรียนรูใ้ นเรือ่ งขยะมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
ซึง่ โรงเรียนและชุมชนทีส่ นใจน่าจะสามารถน�ำไปใช้ตอ่ ไป
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ชุมชน
1. กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์พิชิต
โลกร้อนของนักเรียน ชุมนุมสิง่ แวดล้อม น�ำขวดน�ำ้ ดืม่ ที่
คัดแยกแล้วมาบรรจุผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาล้างจาน น�ำ้ ยาซักผ้า
น�ำ้ ยาปรับผ้านุม่ เป็นต้น เพือ่ จ�ำหน่ายให้แก่นกั เรียน ครู
บุคลากร และผู้ปกครอง เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนและสร้างรายได้
2. กิ จ กรรมการใช้ ก ระเป๋ า ผ้ า แทนถุ ง พลาสติ ก
รณรงค์การใช้กระเป๋าผ้าเพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติก
3. กิจกรรมการใช้แก้วส่วนตัว นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีแก้วน�ำ้ ส่วนตัวทุกคนในการดืม่ น�ำ้ หรือซือ้ น�ำ้
จากแม่คา้
4. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในขวดน�ำ้ การปลูกต้นไม้
ในล้อยางรถ รวมทัง้ การปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร
ในล้อยางรถยนต์
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน คัดแยกแล้วน�ำไปฝากเปลีย่ นเป็นเงิน
เพือ่ ใช้ในงานเลีย้ งสังสรรค์วนั ปีใหม่ของนักเรียนในแต่ละ
ชัน้ เรียน จัดซือ้ ของขวัญให้แก่นกั เรียนทีท่ ำ� ดีดา้ นสิง่ แวดล้อม
และส่วนหนึง่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน
6. กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท คัดแยกขยะทีส่ ามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดน�ำ้ กระดาษ นักเรียนในแต่ละชัน้
ครู และบุคลากรในโรงเรียนคัดแยกแล้วน�ำไปแลกเป็นอุปกรณ์
การเรียนโดยไม่ตอ้ งใช้เงิน

#ห้องเรียนนอกหลักสูตร

กลุม่ เยาวชนเชียงของเรนเจอร์
(CK Ranger) ซูเปอร์ฮโี ร่วยั ละอ่อน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ติดชายแดนบริเวณแม่น�้ำโขง
ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ คี วามส�ำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะมีการไหลเวียนของ
คน แรงงาน และการลงทุนมหาศาลตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชือ่ มเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง
ของประเทศจีน เชียงของจึงเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้าน รวมถึงปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
จุดเริม่ จากนักเรียน 5 คนของชัน้ ม.5 มองเห็นปัญหาขยะในโรงเรียน แล้วมาช่วยกันคิดหาทาง
แก้ไขซึง่ น่าจะเริม่ จัดการได้ดว้ ยการคัดแยกขยะพลาสติก แต่ชวนคนอืน่ ท�ำด้วย และคิดอย่างไร
ให้โดนวัยรุน่ วัยเกรียนแบบพวกเขา จึงมา “ปิง๊ ” ไอเดียขยะแลกแสตมป์ เลียนแบบโปรโมชัน่ ร้าน
สะดวกซือ้ ชือ่ ดัง เพือ่ น�ำมาแลกรางวัลไป โดยน�ำขยะทีไ่ ด้มาแล้วไปขายทีร่ า้ นขายของเก่าได้เงิน
มาจ�ำนวนหนึง่
ช่วงเวลาใกล้ๆ กัน นักเรียนได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำ
ต�ำบลบุญเรือง อ.เชียงของ ว่ามีผปู้ ว่ ยสูงอายุและพิการสองรายทีไ่ ม่มญ
ี าติดแู ลและต้องการ
ความช่วยเหลือ จึงน�ำรายได้จากการขายขยะไปซือ้ ของเพือ่ เยีย่ มไข้ เป็นครัง้ แรกทีเ่ ด็กๆ ได้เห็น
สภาพความเป็นอยูข่ องผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้ ขาดคนดูแล เมือ่ กลับมาถ่ายทอดให้เพือ่ นๆ และน้องๆ
ทีโ่ รงเรียนฟัง ส่งผลให้มผี สู้ นใจมากขึน้ และครูกส็ นับสนุนให้ทำ� กิจกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์นอี้ ย่างต่อเนือ่ ง
จากจุดเริ่มต้นเพียงนักเรียนไม่กี่คนได้รวมกลุ่มขยายกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมเรื่อง
สิง่ แวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน กลายมาเป็น “กลุม่ เยาวชนเชียงของเรนเจอร์” (CK Ranger)
ซึง่ เป็นชือ่ ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ญปี่ นุ่ ทีโ่ ด่งดังช่วงปี 2536 ชือ่ ว่า “ขบวนการห้าดาว
ไดเรนเจอร์” ขบวนการนักสูเ้ พือ่ กอบกู้โลก
กิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ พ่วงท้ายให้เก๋ๆ ด้วยการช่วยโลก เช่น พลาสติกช่วยโลกร้อน หรือ
Plastic Ranger เป็นการน�ำขยะพลาสติกมาแลกแสตมป์วเิ ศษ แลกรางวัลน�ำพลาสติกมารีไซเคิล
โดยประดิษฐ์สงิ่ ของ ใบไม้ชว่ ยโลกร้อน เป็นการท�ำปุย๋ หมักจากใบไม้ จนถึงนักเรียนช่วยลดโลกร้อน
ซึง่ เป็นการรณรงค์ให้นกั เรียนห่อข้าวด้วยภาชนะแทนถุงพลาสติก และการดืม่ น�ำ้ จากแก้วทีไ่ ม่ใช่
แก้วกระดาษทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ โดยกิจกรรมของเหล่าเรนเจอร์ได้ขยายไปหลากหลาย และต่อยอด
ไปภายนอกรัว้ โรงเรียนครอบคลุมเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เริ่มจากการเดินรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน การน�ำถังขยะไปให้หน่วยราชการและ
ห้างสรรพสินค้าเพื่อให้เป็นตัวอย่างถังคัดแยกขยะ เป็นวิทยากรขยายความรูก้ ารจัดการขยะ
เพือ่ สร้างฐานการเรียนรูท้ พี่ ร้อมส�ำหรับการขยายผลโครงการแก่โรงเรียนเครือข่าย 5 แห่ง และ
ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนประเทศเพื่ อ นบ้ าน ได้ แก่ โรงเรี ยนกิ นนอนสามั ญ ชนเผ่ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากความสนใจเล็กๆ จนเกิดการรวมกลุม่ เยาวชนเพือ่ จัดการขยะภายในโรงเรียน และขยาย
ต่อในชุมชน ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เกิดความมัน่ ใจ มีภาวะเป็นผูน้ ำ� เหมือน “ซูเปอร์ฮโี ร่”
ทีใ่ ครๆ ก็เป็นได้ ซึง่ ช่วยเพิม่ โอกาสในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในชุมชน สร้างการมีสว่ นร่วม
และส�ำนึกรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ไปด้วยกัน
หมายเหตุ : กลุม่ เยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK Ranger) ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุม่ เยาวชน ครัง้ ที่ 17
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ค�ำตอบทีห่ มูบ่ า้ น
#คน-ดิน-น�ำ้ -ป่า

ปัญหาขยะก�ำลังกลายเป็นวิกฤตด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำรงชีวิต หลายชุมชนพยายามหาทางแก้ปัญหา ซึ่งมี
ชุมชนประสบความส�ำเร็จเป็น “ต้นแบบ” ส่งต่อให้แก่ชมุ ชนอืน่ ๆ
ดังที่เทศบาลต�ำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เจ้าของรางวัล
ลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน ครัง้ ที่ 9 ประจ�ำปี 2550 ด�ำเนินการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องขยะฐานศูนย์
จนเป็นทีย่ อมรับและเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่ผสู้ นใจ หน่วยงาน และ
องค์กรทั่วประเทศ
เทศบาลต�ำบลปริกได้ริเริ่มด�ำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในปี
2543 โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในระดับชุมชน พบว่าชุมชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบมีปริมาณขยะค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวน
ประชากร จ�ำนวนขยะที่เทศบาลจัดเก็บในเวลานั้นประมาณ 8,000 กิโลกรัม
หรือ 8 ตันต่อวัน คิดเฉลี่ยจากจ�ำนวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือนเศษในขณะ
นัน้ จะมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ คี่ รัวเรือนละประมาณ 7.27 กิโลกรัมต่อวัน เมือ่ คิดเฉลีย่
จากจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่ประมาณ 5,800 คนในขณะนั้น จะมีค่าเฉลี่ย
การทิ้งขยะอยู่ที่คนละประมาณ 1.38 กิโลกรัมต่อวัน
ปัญหาส�ำคัญยังอยู่ที่ชาวบ้านมองว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของ
เทศบาล เพราะแต่ละครอบครัวจ่ายค่าเก็บขยะให้แก่เทศบาลเดือนละ 10 บาท
จึงไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านต้องท�ำ แต่ปัญหาคือปริมาณการทิ้งขยะนั้นมากกว่า
จะจัดเก็บได้ทั้งหมด แล้วจะท�ำอย่างไรที่ให้ทุกคนตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่
ร่วมจัดการขยะ

ใครท�ำ คนนั้นเก็บ
พลิกความคิดสูเ่ ป้าหมายขยะฐานศูนย์ที่ต�ำบลปริก

โจทย์นี้น�ำไปสู่การค้นหาค�ำตอบด้วยการวิจัย ซึ่งเทศบาลต�ำบลปริก
ประสานไปยังคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกันท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติ คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการท�ำวิจัย
จากการสุ่มตัวอย่างขยะในชุมชนปริกตก ท�ำให้เกิดผลงานวิจัยเรื่อง
“การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและกระบวนการเรียนรูข้ องประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยชุมชน: กรณีศกึ ษาชุมชนปริกตก เทศบาลต�ำบลปริก” พบว่า ปริมาณ
ขยะและประเภทขยะที่มีมากที่สุด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ สูงถึงร้อยละ 64.17
ของปริมาณขยะทั้งหมด รองลงมาเป็นขยะกระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว
อะลูมิเนียม จ�ำนวนร้อยละ 32.62 ที่เหลือเป็นขยะทั่วไปที่ปะปนกันจ�ำนวน
ร้อยละ 3.21
ตัวเลขเหล่านี้นำ� มาสู่แนวคิดการน�ำขยะไปแปรรูปให้เป็นประโยชน์ เช่น
ท�ำปุย๋ หมัก หรือเป็นอาหารสัตว์ ส่วนเศษวัสดุเหลือใช้พวกกระดาษ พลาสติก
“เราท�ำการวิเคราะห์
เส้นทางของขยะ
หาให้เจอว่าต้นตอเริม่
จากตรงไหน หลายคน
เริม่ เข้าใจว่า ครัวเรือน
บ้ า นฉั น เองเป็ น ผู ้ ที่
ผลิตขยะ ฉะนั้นถ้าจะ
ให้ขยะลดก็ต้องจาก
บ้านฉันก่อน ชุมชนเป็นผูส้ ร้างขยะ เทศบาลเป็นคนมาเก็บมากวาด
มาช่วยให้เกิดความสะอาด ความเรียบร้อยทีหลัง เมื่อชาวบ้าน
มาวิเคราะห์ร่วมกัน บทบาทก็พลิกกลับ จากตอนแรกที่บอกว่า
ขยะเป็นเรื่องของเทศบาล ก็กลายเป็นเรื่องของทุกคน”
สุรยิ า ยีขนุ นายกเทศมนตรี ต.ปริก กล่าว
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ขวดแก้ว และโลหะ ก็แยกขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าได้ร้อยละ 26.6 ด้วยวิธีนี้ท�ำให้ขยะมูลฝอยเศษวัสดุ
เหลือใช้ที่ต้องส่งไปยังหลุมฝังกลบของเทศบาลเหลือเพียงร้อยละ 11.8 เท่านั้น
เป้าหมาย “ขยะฐานศูนย์”
การตื่นตัวของชุมชนปริกตกท�ำให้เกิดการขยายผลเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะไปยังชุมชนอื่นๆ
ทุกวันนี้ปริมาณขยะอยู่ที่ 5-6 ตัน เปรียบเทียบกับปี 2543 มีปริมาณขยะที่เทศบาลต้องขนไปทิ้งประมาณ
วันละ 8 ตัน เมื่อคิดปริมาณต่อหัว ซึ่งปัจจุบันมีประชากร 6,500 คน หรือเฉลี่ยคนละไม่ถึง 1 กิโลกรัม
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ จากผลการศึกษา ปี 2543 แนวโน้มปริมาณขยะทีล่ ดลงต่อเนือ่ งท�ำให้เทศบาลวางเป้าหมาย
การจัดการขยะแบบฐานศูนย์ (Zero Waste Management) ในอนาคต ดังที่ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่า
“จุดที่เรียกว่าขยะฐานศูนย์ หมายถึง ขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ ถ้าสามารถจัดการได้ดี มันจะลด
ลงจนไม่มีขยะเลย คงยากที่จะเป็นศูนย์ทั้งหมด แต่อย่างน้อยขอให้เรามีฐานคิดแบบนี้ เพราะจะท�ำให้เราหา
วิธีจัดการได้”

กิจกรรมตนทาง

1

รณรงคชว ยกันแยกขยะและนำขยะ
ไปทำเปนปุย หมักและน้ำหมักชีวภาพ
สมาชิกบางรายจำหนายเศษวัสดุ
ใหกบั ผูร บั ซือ้ ของเกาโดยตรง
ตอยอดดวยกิจกรรม
“บานนามอง”

กิจกรรมกลางทาง
กิจกรรมธนาคารขยะ
ขยะมีบญ
ุ

Zero Waste
ต.ปร�ก
กิจกรรมปลายทาง
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2
ขยะมีบุญเป็นกิจกรรมที่
เกิดจากศรัทธา แต่ละบ้าน
จะน�ำขยะรีไซเคิลมารวมกัน
ที่มัสยิดประจ�ำชุมชน
เดือนละครั้ง เงินที่ได้จาก
การขายขยะมอบให้มสั ยิด
ไว้ด�ำเนินศาสนกิจ

เทศบาลทำหนาทีใ่ นการเก็บขนไปยัง
หลุมฝงกลบ โดยใหคนงานชวยกันคุย
และแยกขยะเปยกหร�อขยะอินทร�ย
ที่ติดมากับขยะทั่วไปออกกอนจะ
ทิ�งลงหลุม เพ�่อนำไปทำปุยหมัก

#ครัวบ้านทุง่

ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือของชุมชนท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ช่วยลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีขยะที่
เทศบาลฯ ต้องจัดเก็บ แต่สามารถลดเทีย่ ววิง่ ของรถขยะลงได้
โดยการแบ่งพื้นที่เป็นโซนและก�ำหนดวันในการจัดเก็บ คือ
โซนตะวั น ออก จั ด เก็ บ จั น ทร์ พุ ธ และศุ ก ร์ ส่ ว นโซน
ตะวันตกก�ำหนดเป็นอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสฯ ตัง้ แต่เวลา
18.30-23.00 น. ท�ำให้ช่วยประหยัดค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง และ
ลดโลกร้อน
ขยะมีบุญ
ก่อนที่จะมีการท�ำโครงการขยะมีบุญ ชุมชนได้มีการท�ำ
โครงการขยะแลกไข่มาก่อน เพือ่ ให้คนรูจ้ กั แยกขยะด้วยการ
เปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีค่า โครงการนี้สามารถน�ำขยะรีไซเคิล
ไปขายต่อได้ 800-1,000 บาท/เดือน ต่อมาชาวบ้านริเริ่ม
โครงการ “ขยะมี บุ ญ ” ตั ว เลขการขายขยะก็เปลี่ยนไป
บางเดือนมัสยิดมีเงินเข้ากองทุนขยะถึง 3,000 บาท เพราะ
ความร่วมใจของชุมชน
ขยะมีบญ
ุ เป็นกิจกรรมทีเ่ กิดจากศรัทธา แต่ละบ้านจะน�ำ
ขยะรีไซเคิลมารวมกันที่มัสยิดประจ�ำชุมชนเดือนละครั้ง
เงินที่ได้จากการขายขยะมอบให้มัสยิดไว้ด�ำเนินศาสนกิจ
แต่ละมัสยิดตัง้ กองทุนขยะ มีการจดบัญชีเพือ่ ให้เห็นว่าแต่ละคน
“ท�ำบุญ” ครั้งละเท่าไหร่ (จากการขายขยะ) เป็นกิจกรรม
ท�ำนองเดียวกับการทอดผ้าป่าในพุทธศาสนา บ้านทีไ่ ม่พร้อม
ร่วมกิจกรรมขยะมีบุญก็ยังคงคัดแยกขยะขายเองตามปกติ
ในหนึ่งวันของแต่ละเดือน ชาวบ้านจะนัดกันน�ำขยะมีค่า
มารวมกันที่มัสยิด เช่นที่ชาวบ้านชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง
ช่ ว ยกั น ขนขยะมี ค ่ า จากบ้ า นออกมากองไว้ ห น้ า มั ส ยิ ด
บรรดากลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันหอบใส่ถุงเพื่อชั่งน�้ำหนัก
นี่เป็นงาน “ขยะมีบุญ” ของมัสยิดตลาดใต้
นายอินรอเหม บูหะหมัด คนรับซือ้ ขยะ บอกว่า “เวลารับซือ้
ขยะมีบุญ ผมจะให้ราคาสูงกว่าปกติ เพราะเท่ากับผมได้
ท�ำบุญด้วย ผมไม่คดิ ว่าข้าวของเหล่านีเ้ ป็นขยะนะครับ สรรพสิง่
ทั้งโลกที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีอะไรที่ไร้ค่า”
นอกจากนี้ มัสยิดทุกแห่งยังช่วยประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ทั้งการติดป้ายประกาศ การใช้
ช่วงเวลาหลังละหมาดเช้าและเย็น ออกเสียงตามสายและแจ้ง
ข่าวสารกับผู้มาละหมาดในช่วงบ่ายวันศุกร์

คนต้นแบบ
บ้านของนางรอชีดะ มาลินี ประธานชุมชนสวนหม่อม
เป็นหนึง่ ในครอบครัวต้นแบบเรือ่ งการคัดแยกขยะ มีถงุ ใส่ขยะ
ทีค่ ดั แยกประเภท หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โลหะ ท่อน�ำ ้ จนแม้แต่
ฝากระป๋องน�้ำอัดลม และลวดเย็บกระดาษ ก็แยกเป็นสัดส่วน
สองอย่างหลังนี้เธอน�ำไปบริจาคเพื่อเป็นวัสดุท�ำขาเทียม
ส่วนหลังบ้านมีถงั น�ำ้ หมักขนาด 200 ลิตร ทีท่ ำ� ไว้รดน�ำ้ ต้นไม้
ผักสวนครัว การคัดแยกขยะช่วยให้บริเวณบ้านโล่ง สะอาดตา
ข้าวของวางเป็นระเบียบ ยกเว้นลานโล่งที่เชื่อมต่อหลังบ้าน
เป็นที่ “เท” ของขยะกองโต
นายฟาริด เบ็ญมุสา เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลปริก
อยูท่ ชี่ มุ ชนตลาดใต้-บ้านกลาง เป็นครัวเรือนต้นแบบอีกแห่ง
ที่มีผู้มาดูงานเรื่องการจัดการขยะกับเศรษฐกิจพอเพียง
เขาประยุกต์บอ่ ปูนซีเมนต์เก่าทีท่ แี รกต้องการท�ำบ่อปลา แต่สภาพ
บ่อเก็บน�ำ้ ไม่ดี จึงเอามาท�ำบ่อปลูกมะนาว เขาหาแผ่นโฟมเก่า
มาเจาะรูตรงกลาง เอาตาข่ายพลาสติกล้อมดินต้นไม้หย่อน
ลงกลางช่องโฟมทีเ่ จาะ แล้ววางในบ่อทีม่ นี ำ�้ ปริม่ เป็นการเลีย้ ง
มะนาวโดยไม่ต้องอาศัยพื้นดิน ไม่ต้องรดน�้ำ  อุปกรณ์ต่างๆ
คือการดัดแปลงจากขยะ ประหยัดที่ดินเอาไว้ปลูกไม้ยืนต้น
ริมทางเดินมีชนั้ ไม้ทเี่ ต็มไปด้วยขวดน�ำ้ พลาสติกขนาด 5 ลิตร
ผ่าครึง่ ปลูกผักสวนครัวและผักเหนาะกินกับน�ำ้ พริก เรียงราย
อยู่เต็มไปหมด
สู่ขยะฐานศูนย์อย่างยั่งยืน
ชุมชนยังได้จดั การขยะแบบบูรณาการเข้าไปในโรงเรียน
เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ
วิธคี ดั แยก รูจ้ กั ใช้ของให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้แล้วทิง้ แต่นำ� มา
ใช้หมุนเวียนใหม่ ได้เรียนรู้ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีจ้ ะกลายเป็นนิสยั
ทีต่ ดิ ตัว แล้วเด็กก็จะเป็นสือ่ กลับไปเปลีย่ นพฤติกรรมของพ่อ
แม่ในชุมชน
ในโรงเรียน เด็กๆ จะได้ฝกึ เรือ่ งการจัดการสิง่ แวดล้อมอีกทัง้
ยังบรรจุความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ) และเพิ่ม
หลักสูตรอีก 4 เรื่องคือ การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
การรักถิน่ ฐาน (ภาษามลายูและอิสลามศึกษา) และพลังงาน
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความตระหนัก
และความส�ำนึกในใจว่า ใครทิง้ ขยะ คนนัน้ ต้องเก็บ เพราะขยะ
ไม่ใช่หน้าทีใ่ ครอืน่ แต่เป็นตัวเราเองทีส่ ร้างให้ขยะเกิดขึน้

“น�ำ้ พริกมะเม่าป่า” น�ำ้ พริกแห่งฤดูกาล
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ชวนชิมน�ำ้ พริกมะเม่า มื้ออร่อยจากชายป่าใกล้โรงเรียนที่มีให้ ได้
รับประทานกันเพียงบางฤดูกาลเท่านัน้ เพราะวัตถุดบิ หลักในการ
ท�ำน�ำ้ พริกมะเม่าคือผลมะเม่าสดจากต้นมะเม่า ที่จะเริ่มแตกยอด
เมื่อฝนเริ่มตก แล้วออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ผล
จะเริ่มแก่จัดประมาณเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม จึงจะเก็บมาต�ำ
น�ำ้ พริกได้
ผลมะเม่ามีขนาดเล็กเป็นพวง ผลดิบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม
มีรสเปรี้ยว พอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงด�ำในที่สุด ผลสุก
จะมี ร สหวานอมเปรี้ ย วปนฝาด ผลมะเม่ า ที่ เ หมาะน� ำ มาต� ำ
น�้ำพริกจะเป็นผลดิบที่แก่จัดเป็นสีเขียวเข้ม ซึ่งจะมีรสเปรี้ยวมาก
แต่ฝาดน้อย

ส่วนผสม
• ผลมะเม่าสด
• หัวหอมแดง
• กระเทียมกลีบใหญ่
• พริกขี้หนู
• กะปิห่อใบตองย่างพอหอม
• น�้ำตาลปี๊บ
• น�ำ้ ปลา

50 กรัม
5 หัว
3 กลีบ
10 เม็ด
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา

วิธีท�ำน�้ำพริกมะเม่า
1. เด็ดผลมะเม่าออกจากก้านแล้วล้างให้สะอาด
2. น�ำมะเม่าไปต�ำให้แหลก แล้วใส่หัวหอมแดง กระเทียม
จากนั้นต�ำให้ละเอียดเข้ากัน
3. ใส่กะปิและพริกขี้หนูลงไปโขลกให้ละเอียด
4. ปรุงรสด้วยน�ำ้ ตาลปี๊บ น�ำ้ ปลา โขลกให้เข้ากัน แล้วชิมรส
ให้ ได้ตามที่ต้องการ
ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่า ในสมัยโบราณพระสงฆ์จะน�ำผลมะเม่า
มาต้มเป็นน�ำ้ ปานะดืม่ บ�ำรุงร่างกาย ช่วยขับเสมหะ และตอนเด็กๆ
เข้าไปในป่ากับพ่อแม่กจ็ ะเก็บผลมะเม่าสุกกินเป็นผลไม้ ได้ แม่จะเอา
ผลมะเม่ามาต�ำน�ำ้ พริก ส่วนยอดอ่อนของมะเม่าใช้รบั ประทานเป็น
ผักสดได้
ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญากับรสชาติอร่อยนีเ้ อง ท�ำให้นกั เรียน
รัก หวงแหน และภาคภูมิใจทีม่ สี ว่ นในการร่วมกันดูแลและรักษา
ป่าใกล้โรงเรียนแห่งนี้

หมายเหตุ : เรียบเรียงและเก็บความจาก “การบริหารจัดการขยะสูเ่ ป้าหมาย Zero Waste เครือข่ายชุมชนเทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”
โครงการถอดองค์ความรูผ้ ลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” (ปี 2560)
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

หัวใจนีส้ เี ขียว...ไม่เปลีย่ นแปลง

ย้อนหลังกลับไปเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ซึ่งถือ
ก�ำเนิดขึน้ ใน พ.ศ. 2542 เนือ่ งใน
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
เพื่อน้อมน�ำคุณค่าของผลงาน
อนุรักษ์ในด้านต่างๆ ถวายเป็น
ราชสั ก การะแด่ พ ระองค์ ท ่ า น
ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่
และทรงจุด “พลัง” ให้คนทัง้ ชาติ
ร่วมใจเปลีย่ นโลกให้ดขี นึ้

ภัยพิบตั ิ หรือภาวะโลกร้อน รวมถึงผลกระทบ
เชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และโครงการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ ทีค่ นและชุมชนได้ชว่ ยกัน
เพือ่ จะรักษาและคงไว้ซงึ่ โลกสีเขียวๆ ใบนี้

จากจุดเริม่ ต้นในการยกย่อง เชิดชู ให้กำ� ลังใจ และเผยแพร่ผลงาน
การอนุรกั ษ์ของคนเล็กคนน้อยในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สังคม
เป็ น แบบอย่ า งในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท� ำ งาน พั ฒ นาจนเกิ ด
“สถาบันลูกโลกสีเขียว” ในปีที่ครบหนึ่งทศวรรษ เพื่อรองรับภารกิจ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกเหนือจากการยกย่องให้กำ� ลังใจ ได้แก่ การจัดการความรู้
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และการขับเคลือ่ นงานทางสังคมไปพร้อมๆ
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สองทศวรรษของการเดินทาง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นการ
เดินทางร่วมไปกับสังคมตามจังหวะของเวลาและสถานการณ์ต่างๆ
เห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา การเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางธรรมชาติ
การฟื้นฟูและการตั้งรับปรับตัวให้เท่าทันต่อวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม
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รักษาป่า รักษาชีวิต
การท�ำป่าชุมชนของชาวบ้าน มีมากกว่า
การปลู ก ป่ า กอปรกั บ โลกในขณะนั้ น ให้
ความสนใจเรือ่ งการแก้ปญั หาความยากจน กระแส
การท�ำงานจึงเป็นเรื่องการด�ำรงชีวิตของ
ชุมชน (Livelihoods) “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ในช่วงเริม่ ต้นจึงให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
การท�ำป่าชุมชนเพือ่ บ�ำบัดความยากจน รวมทัง้
รองรับชาวบ้านทีม่ งุ่ หน้ากลับสูช่ นบทอีกครัง้
หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์
ทางการเงินในปี 2540 พวกเขาได้อาศัยป่าชุมชนยังชีพ
จากการรักษาป่าเพือ่ ปากท้องน�ำไปสูน่ วัตกรรมการบริหารจัดการ
ทีม่ กี ารต่อยอดกว้างไกล ผลงานต้นแบบจ�ำนวนมากทีส่ งั เคราะห์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�ำงานอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม
บางพืน้ ทีส่ ร้างข้อตกลงเรือ่ งฤดูหยุดเก็บหาอาหารจากป่าบกทีเ่ รียกว่า
“ปิดป่า” พัฒนาไปสูก่ าร “ปิดอ่าว” ในการท�ำประมงหลายพืน้ ที่ จัดเป็น
ความรู้ทางนิเวศวิทยาของท้องถิ่น (Local Ecological Knowledge)
ที่ไม่เก็บหาพืชหรือสัตว์ในฤดูการแพร่พันธุ์
แม้ทกุ วันนีเ้ ป้าหมายการท�ำงานอนุรกั ษ์มหี ลากหลายวัตถุประสงค์
แต่ตลอดสองทศวรรษนีก้ ารรักษาป่าเพือ่ สร้างน�ำ้ สร้างอาหาร สร้างอากาศ
ที่บริสุทธิ์ ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่ดำ� รงอยู่เสมอ

“การตัง้ เป้าหมายของชาติ
ทีม่ งุ่ ฟืน้ ฟูและรักษาพืน้ ทีป่ า่
ให้คงไว้ในระดับ 129.2 ล้านไร่
หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศภายใน 20 ปีนน้ั ถ้าคิด
อยูบ่ นพืน้ ฐานของความหวาดระแวง
หรือต่อสูเ้ อาชนะคะคาน ก็อาจมีเหตุผลให้โต้เถียงกัน
ได้ไม่จบสิน้ แต่หากคิดบนฐานของการช่วยกันคิด
ช่วยกันท�ำ ก็นับว่าอยู่ในวิสัยที่จะท�ำให้เกิดขึ้นได้
ไม่ยาก
ปัจจุบนั เรามีพนื้ ทีป่ า่ เหลืออยูแ่ ล้วร้อยละ 31.58
(102.2 ล้านไร่) การช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟู
อย่างไรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จำ� เป็นต้องมีกลไก
การจัดการร่วมทีเ่ หมาะสมในระดับพืน้ ที่ อาจเป็น
ระดับอ�ำเภอ จังหวัด หรือตามภูมินิเวศ และให้มี
ตัวแทนของชุมชนคนรักป่าที่ถูกฝาถูกตัวเข้ามา
เป็นองค์ประกอบและให้พวกเขาได้แสดงบทบาท
ในการท� ำ งานอย่ า งเหมาะสม ป่ า เหล่ า นี้ จ ะคื น
ความสมบูรณ์ขึ้นมาพร้อมๆ กันอย่างเห็นได้ชัด
ภายในไม่เกิน 10 ปี
เป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ ร้อยละ 40 แบ่งเป็นป่าอนุรกั ษ์
ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ซึง่ ในส่วนของ
ป่าเศรษฐกิจนี้ ควรส่งเสริมสนับสนุนป่าชุมชนทีม่ ี
อยูแ่ ล้วจ�ำนวน 8,403 ชุมชน พืน้ ที่ 4.16 ล้านไร่
ทัว่ ประเทศ ให้ได้ใช้ศกั ยภาพ องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ของพวกเขาในการขยายกระบวนการป่าชุมชน
ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าเชิงวัฒนธรรม ป่าเศรษฐกิจและ
โครงการธนาคารต้นไม้ ให้หลากหลายไปตามภูมนิ เิ วศ
วัฒนธรรม และให้กระจายตัวไปในทุกภูมิภาค”
นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ และอัตลักษณ์ชนพืน้ เมือง
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ยกย่องผลงานทีอ่ นุรกั ษ์ธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็น
เครือ่ งมือในการท�ำงาน สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (13 กันยายน 2550)
ที่ให้รัฐยอมรับสิทธิของชนเผ่าและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นใน
การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลงานมากมายที่ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ของเชื้อชาติในการสร้างพลังเพื่อเคลื่อนงานร่วมกัน ทั้งใน
ภาคเหนือทีช่ าติพนั ธุม์ ากกว่า 30 กลุม่ ทีม่ ชี วี ติ อยูก่ บั ป่าด้วย
วิถวี ฒ
ั นธรรม ภาคอีสานทีใ่ ช้ความเชือ่ ดัง้ เดิมหลากหลายใน
การยึดโยงจิตใจของคนในชุมชน ภาคกลางทั้งด้านตะวันตก
และตะวันออกทีพ่ ยายามรักษาสมดุลของวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
กับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดอย่างรวดเร็ว และพีน่ อ้ งต่างศาสนา
ในภาคใต้ท่ีฟื้นวิถีชีวิตแบบวนเกษตรพื้นบ้านเพื่อลดการ
ขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ
หลากหลายเป้าหมายสร้างความตระหนักในมูลค่า
เมื่อกระบวนทัศน์ของชุมชนเปลี่ยนไป เกิดการขยายวิธี
การท�ำงานจากที่ใดที่หนึ่งไปสู่ภูมิประเทศ ในระดับภูมิทัศน์
หรือพื้นที่สาธารณะมากขึ้น จากพื้นที่ป่าผืนหนึ่งน�ำไปสู่
การท�ำงานเชือ่ มโยงกับแม่นำ�้ คลอง บึง ชายฝัง่ หรือต้นน�ำ้ ทีเ่ รียกว่า
เป็นการท�ำงานในระดับแลนด์สเคป (Landscape) สอดคล้อง
กับแนวคิดของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลายพืน้ ทีข่ ยายการท�ำงานออกไปนอกเขตของหมูบ่ า้ น
ตนเอง หรือแม้ขา้ มเขตแดนไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน การท�ำงาน
แบบบูรณาการทีม่ หี ลากหลายวัตถุประสงค์ ทัง้ เพือ่ การอนุรกั ษ์

สร้างอาชีพทีเ่ ชือ่ มโยงกับการรักษาป่า การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การพัฒนาวิธกี ารศึกษาให้แก่เยาวชน ฯลฯ วัตถุประสงค์เหล่านี้
สร้างให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทีม่ ใิ ช่แค่
ต้นไม้หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่เป็น “มูลค่า” ที่เอื้อต่อ
การด�ำรงอยู่ของทุกชีวิตที่สัมพันธ์กัน และเป็น “คุณค่า” ที่
ประมาณค่ามิได้
เสริมพลังเพื่อสร้างความมั่นคง
การท� ำ งานเพื่ อ เสริ ม พลั ง ให้ เ ครื อ ข่ า ยลู ก โลกสี เ ขี ย ว
เป็นการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสถาบันฯ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการภาคที่ใกล้ชิดพื้นที่ สถาบันฯ สร้างเครื่องมือ
ในการท�ำงานเพื่อเสริมพลังในรูปของ “เวทีเครือข่ายลูกโลก
สีเขียว” ประจ�ำปีทุกภาค โดยน�ำสถานการณ์ที่เป็นประเด็น
ความสนใจในภาคมาร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กิ จ กรรม
“เพือ่ นลูกโลกสีเขียว” เป็นงานหนุนเสริมให้คำ� แนะน�ำแก่ชมุ ชน
ทีเ่ ริม่ อ่อนล้าให้สามารถมีพลังกลับมาท�ำงานต่อ และงานวิจยั
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ท� ำ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันภัยพิบัติ
การฟื้นระบบวนเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากพืชเชิงเดี่ยว
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนลูกโลกสีเขียว
โลกหมุ น เปลี่ ย นแปลงไป แต่ หั ว ใจสี เ ขี ย วจะไม่
เปลีย่ นแปลง มาร่วม “พิสจู น์” หัวใจแห่งการอนุรกั ษ์และร่วม
เฉลิมฉลองโอกาสอันพิเศษในงานสองทศวรรษรางวัลลูกโลก
สีเขียว และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้ ง ที่ 18 ระหว่ า งวั น ที่ 27-28 สิ ง หาคม 2561
ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
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พลังเปลีย่ นโลก

• เรือ่ ง : ดร.โกมล แพรกทอง •

่
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า
ญ
ั
ภมู ปิ ญ
ากรธรรมชาติ

ในงานอนยี ุรวไดักเ้ ฝษา้ ต์ทดิ ตรามัพการยมสี ว่ นร่วมของประชกาชารนจในัดกการาร

สถาบนั ลกู โลกสเี ขย ดู ก าร พั ฒ น าภู มิ ป ั ญ ญ าท ้ อ ง ถิ่ น ในลาเกอื บ 20 ปี
จั ด ก าร ป ่ า ไม ้ โด เิ วศของชมุ ชน บคุ คล เยาวชน เปน็ เว ะการยอมรับ
ั ญาดงั้ เดมิ แล ัดการป่าไม้
ทรัพยากรระบบน 61 ไดเ้ หน็ การนำ� ภมู ปิ ญ
5
ตงั้ แตป่ ี 2542-2 าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับการแลจ ะสงั คมของ
ความรู้ ใหม่พัฒนาพภมู ศิ าสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกจิ ารเปลยี่ นแปลง
สอดคลอ้ งกบั สภ ปรับตวั ของชมุ ชนใหอ้ ยร่ ู อดทา่ มกลางก
พนื้ ที่ และไดเ้ หน็ การเี่ กด
ิ ขนึ้
ของสงิ่ แวดลอ้ มท

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ ในวิถีชีวิตเพื่อ
การด�ำรงชีวต
ิ อย่างสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ การสังเกต และการท�ำความเข้าใจ
ธรรมชาติและระบบนิเวศที่สร้างให้เกิดความสมดุล
การใช้ประโยชน์แบบพึ่งพาและเกื้อกูลกัน
• การปลูกต้นไม้ มีความรู้ดั้งเดิมของชุมชน
ในการปลูกเสริมป่าธรรมชาติ ในนิเวศป่าไม้ภเู ขาภาคเหนือ
เช่น การปลูกเมีย่ ง ปลูกต้นกาแฟใต้ตน้ ไม้ ในป่าภาคใต้
เช่น การปลูกไม้ผลผสมผสานในป่า การปลูกไม้ป่า
ร่วมกับยางพารา การปลูกต้นไม้ 5 ชั้น เลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าที่เปิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
• การใช้ที่ดินในเชิงอนุรักษ์ เช่น การท�ำไร่หมุนเวียนเพื่อหมุนเวียน
การปลูกพืชผลเกษตรและการหมุนเวียนเรือนยอดของต้นไม้เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ
และน�้ำในนิเวศป่าไม้ภูเขา
• การรักษาป่าต้นน�ำ้ เพือ่ รักษาแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ ป้องกันดินถล่ม การปลูกป่า
เพื่อรักษาแหล่งน�้ำ ล�ำคลอง
• การใช้น�้ำจากป่าโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
ระบบการจัดการน�ำ้ การท�ำฝายดักตะกอน การจัดระบบ
ประปาภูเขา การจัดการเหมืองฝายเพือ่ น�ำน�ำ้ ตามฤดูกาล
ไปในพื้นที่การผลิตที่เหมาะสม
• การใช้ปา่ ส่วนรวมเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพร
ธรรมชาติของชุมชน
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากความเชื่อ
ประเพณี และวั ฒ นธรรม ที่ ย อมรั บ และ
ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาของท้องถิ่น โดยการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม จะต้องมีการปรับตัว
ให้ เ ข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น สร้ า งให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรม
อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ตั ว และการใช้ ป ระโยชน์
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จากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ กฎเกณฑ์
วิถกี ารปฏิบตั ิ หรือองค์กรทางสังคม แล้วได้สงั่ สม ถ่ายทอด และปรับเปลีย่ นไป
ตามแต่ละท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาเหล่านีไ้ ด้ปรากฏอยูใ่ นผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
เช่น
• การรักษาป่าเพือ่ ใช้ในการประกอบพิธกี รรมทีป่ ฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งกันมา เช่น
ป่าปู่ตา ป่าช้า ป่าดงเซ้ง ป่าสะดือ
• การรักษาป่าและไม้ปา่ ดัง้ เดิมไว้ในวัดป่า เพือ่ การศึกษาหลักธรรม และ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ดั้งเดิม
• การรักษาต้นไม้ที่เป็นแม่ไม้ธรรมชาติเพื่อการแพร่พันธุ์ รักษาต้นไม้
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไว้ในป่าเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า
• การเว้นไม้ต้องห้ามตามความเชื่อไว้ในป่า ไม่น�ำมาใช้ประโยชน์ เช่น
ความเชื่อเรื่องไม้คะล�ำ หรือไม้ต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนตาย ไม้สองนาง
ไม้ฟ้าผ่า ไม้ตะเคียนทองรากราน�้ำ เป็นต้น
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแหล่งป่าไม้
เชิงเศรษฐกิจ เกีย่ วข้องกับการกระท�ำ การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนิเวศบริการ
• ความสามารถในการเจรจาหาข้อตกลง
ในชุมชน เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตบริเวณ การต่อรอง
ขอคืนทีด่ นิ การก�ำหนดกฎระเบียบ การคัดเลือก
คณะกรรมการด�ำเนินงานในการจัดการป่าชุมชน
ของท้องถิ่น
• การใช้ ร ะบบการจั ด การทรั พ ยากร
ป่าไม้ โดยประสานองค์กรชุมชนดัง้ เดิม องค์กร
จัดการป่าส่วนรวม และหน่วยงานที่เป็น
ทางการ บนฐานของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
• การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการร่วมมือระหว่างหมู่บ้านในต�ำบล ในการ
จัดการพื้นที่ป่าในพื้นที่สาธารณสมบัติเป็นป่าส่วนรวม
• การพัฒนาความสามารถในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น�ำกฎระเบียบการจัดการป่าชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นข้อบังคับไปสู่
การยอมรับของหน่วยงาน เช่น การเป็นข้อบังคับของต�ำบล การขอรับ
การสนับสนุนทางงบประมาณ
• ความสามารถในการส่งต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้ของชุมชนไปยังเยาวชนในชุมชนเพื่อสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่น
• ความสามารถในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งในพื้นที่
ภูเขา พรุ และชายฝั่ง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ใน
ท้องถิ่น และกระบวนการการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลลูกโลกสีเขียวได้พาให้สังคมได้รู้จักและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านี้ที่ท�ำให้เห็นถึง “พลัง” เปลี่ยนโลก

ถอดรหัสความรู้
#บทเรียนจากธรรมชาติ

• เรือ่ ง : จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต •

ชุมชนในเปลวเพลิง

พรุควนเคร็ง

“ไฟเหมือนดาบสองคม เป็นบ่าวหรือเป็นนายเราก็ ได้ แต่
สาธารณชนเกลียดไฟเหมือนเกลียดน�ำ้ ท่วม ทัง้ ที่ไฟมีทงั้ ไฟดี
(Good Fire) และไฟไม่ดี (Bad Fire)” เหมือนค�ำท้าทายทีพ
่ า
ให้เราไปท�ำความรูจ้ กั กับไฟในแง่มมุ ใหม่ๆ โดยเฉพาะ “ไฟดี” ทีท่ ำ� ให้ระบบ
นิเวศยัง่ ยืน ดีตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างป่าหลายชัน้ อายุ และ
ช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ชวี ต
ิ และความเป็นอยูข่ องชุมชน

ที่สามารถแตกหน่อใหม่ได้ หรือพวกที่มี
เมล็ดเปลือกหนา แต่เมื่อโดนไฟลวกจะ
งอกได้ง่าย เช่น เมล็ดสัก นอกจากนี้พืช
ทีท่ นไฟจะพัฒนาให้มตี าพักตัว (Dormant
Buds) ตามล�ำต้นและกิ่งก้าน เช่น เสม็ด
รวมทัง้ อาจแพร่พนั ธุจ์ ากราก หรือเหง้าแข็ง
หรือหน่อตามล�ำต้น
ต้นเสม็ดขาวในป่าควนเคร็งที่มีเป็น
จ�ำนวนมากนั้นก็มาจากการเกิดไฟป่า
แพร่ขยายด้วยเมล็ดขนาดจิว๋ อยูใ่ นผลหรือ
แคปซูลทีม่ ลี กั ษณะเนือ้ ไม้แข็ง ผลเหล่านี้
ติดอยูบ่ นต้นแม่ แล้วจะปล่อยเมล็ดออกมา
เมือ่ มีไฟ

แนวทางการจัดการป่าด้วยไฟ เลือกเรจีมของการไหม้
นอกจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ป่าเสม็ดนัน้ พบมากในทางตอนเหนือ
ของประเทศออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ ซึง่ บริเวณบึงเสม็ดน�ำ้ ท่วมจะเรียกว่า
บิลลาบอง (Billabong) พืชที่พบมากเป็นพืชจ�ำพวกหญ้าและกกในบึงนั้น
ย่อยสลายช้า จึงสะสมเป็นเชื้อเพลิง เขาจึงใช้วิธีการเผาป่าเพื่อลดเชื้อเพลิง
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และคณะ ลงไปเดินป่าพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อ
ทุกๆ 3-5 ปี และเพื่อด�ำรงรักษาไว้ซึ่งป่าหลายชั้นอายุ
ศึกษานิเวศวิทยาไฟป่าและการจัดการป่าพรุ ข้อค้นพบส�ำคัญโต้แย้งกับความเชือ่ ต่อๆ กันว่า
การใช้ไฟในออสเตรเลียนัน้ ต้องใช้กำ� ลังคนและงบประมาณ ตลอดจนเวลา
“ไฟมาป่าหมด” เพราะ “ไฟ” ไม่ได้ผลาญท�ำลายแต่เท่านัน้ หากได้สร้างให้เกิดความสมบูรณ์
และความพยายามมาก การเผาตามก�ำหนด (Prescribed Burning) ในช่วงต้นฤดู
แก่ปา่ เพิม่ อาหารให้แก่คนและสัตว์ ต้นไม้และพืชพรรณบางชนิดได้เจริญงอกงามขึน้ โดยเฉพาะ
แล้วใช้ไฟทีม่ คี วามรุนแรงน้อย การเผาต้นฤดูนใี้ ช้วธิ เี ผาเป็นหย่อม (Patch Burn)
เมือ่ ต้องจัดการไฟป่าก็จะลดความรุนแรงและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการท�ำความเข้าใจ
การเผาต้นฤดูยังใช้เพื่อป้องกันไฟรุนแรงปลายฤดูด้วย
สิ่งที่เรียกว่า “นิเวศวิทยาของไฟป่า”
การเผาตามก�ำหนด ยังใช้ในสหรัฐอเมริกา ในบึงเสม็ดของรัฐฟลอริด้า
ไฟป่าที่เห็นๆ กัน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
ซึง่ เสม็ดชนิดนีแ้ พร่พนั ธุ์ได้ดมี ากหลังไฟไหม้ แต่เนือ่ งจากเสม็ดถูกจัดว่าเป็น
1 ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหม้ชั้นดินอินทรีย์ใต้ผิวดิน โดยในป่าพรุซึ่งเป็น
พืชต่างถิ่นที่น�ำเข้ามาและระบาดคุกคามพืชท้องถิ่น การใช้ไฟจึงเป็นไป
เพื่อก�ำจัดต้นเสม็ด ซึ่งทีมที่ท�ำวิจัยพบว่า ลูกไม้เสม็ดสูงน้อยกว่า 20 นิ้ว
พืน้ ทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีย้ งั แบ่งย่อยเป็นป่าพรุประเภททีม่ ี “พีท” และ “ไม่มพี ที ” โดยพีทคือชัน้ ดิน
จะถูกไฟไหม้ตาย การก�ำจัดพืชต่างถิ่นด้วยการเผาตามก�ำหนดจึงเป็นวิธีที่
ทีม่ กี ารสะสมซากพืชและอินทรียวัตถุทไี่ ม่ใคร่จะสลาย เป็นดินอินทรียม์ ลี กั ษณะยวบ เมือ่ เผาไหม้
ถูกเลือกมาใช้ซึ่งได้ผลดีกว่าการใช้สารเคมี
เกิดไฟใต้ผิวดินจะดับได้ยาก ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่า “ไฟกินดุด”
2 ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือไฟทีไ่ หม้เศษใบไม้และซากพืชบนผิวดิน ตลอดจนกล้าไม้
งานศึกษาพฤติ กรรมไฟป่ า ในพรุ ค วนเคร็ ง ของสุ ท ธิ พ งษ์ ไชยรั กษ์
และคณะ (2559) ท�ำการเผาด้วยการควบคุมในเดือนเมษายน ซึง่ น�ำ้ ยังท่วมขัง
ลูกไม้ ไม้วัยรุ่นขนาดเล็ก และพืชล้มลุกต่างๆ
3 ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือไฟที่ไม้พุ่มใบเรือนยอดต้นไม้ ซึ่งมักเป็นต้น
อยู่ พบว่าแปลงเสม็ดทั้งที่ดอนและที่ลุ่มมีความรุนแรงของไฟใน
พื
ช
แต่
ล
ะชนิ
ด
ระดับต�่ำ ส่วนไฟในทุ่งกระจูดมีความรุนแรงระดับกลาง การเผาใน
สนซีดาร์ ต้นเฟอร์ หรือต้นไม้ที่ใบมีนำ�้ มัน
เดือนเมษายนเช่นนีช้ ว่ ยลดปริมาณเชือ้ เพลิงได้เกือบครึง่ หนึง่ เพราะ
ต่างมีความ
ระดับน�้ำในพรุยังสูง ไฟไม่สามารถลุกลามสู่ชั้นพีทในป่าพรุได้ การ
และสิ่งที่ควรเข้าใจต่อไปอีกด้วย นั่นคือ เรจีมของไฟป่า (Fire Regime) เพราะ สามารถในการ
ศึกษานี้ช่วยชี้ให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ ไฟต้นฤดูเพื่อลด
เรือ่ งส�ำคัญมากในเรือ่ งไฟป่าคือบริบท หรือระบบการไหม้ ทีเ่ รียกว่า “เรจีม” ของไฟ
ทนไฟแตกต่
า
ง
ปริมาณเชื้อเพลิงลง
ซึ่งจะส่งผลให้การไหม้ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ความรุนแรงของไฟป่าแตกต่างกัน
ดังนั้น ความเสี่ยงในการป้องกันมิให้มีไฟไหม้ในป่าเลยเป็นเรื่อง
ด้วย โดยสิ่งที่ก�ำหนดเรจีมของไฟป่าที่ส�ำคัญมี 3 เรื่องคือ
กัน สะท้อน
1 ความถี่ของไฟ (Frequency) เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท�ำให้เกิดไฟ ได้แก่ วิวฒ
ทีส่ ร้างความเสียหาย เพราะเกิดการสะสมเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นอันตรายโดย
ั นาการที่
เฉพาะในพรุทเี่ ชือ้ เพลิงแทบไม่สลาย หากเชือ้ เพลิงทีส่ ะสมมากๆ เกิด
ลักษณะของเชือ้ เพลิงและสภาพภูมอิ ากาศ เช่น ใบไม้ทที่ บั ถม การผลัดใบ ความชืน้ ใน
พื
ช
ชนิ
ด
นั
น
้
ไฟขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะลุกไหม้อย่างรุนแรง ไหม้ลึกถึงชั้นพีท ส่งผล
อากาศ หรือน�ำ้ ในดิน ส่งผลต่อการเกิดของไฟ ซึง่ ความถีข่ องไฟนัน้ สัมพันธ์ในทางกลับ
กันกับความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ดิน โดยดินแห้งแล้ง เชือ้ เพลิงจะสลายช้า การสะสม ปรับตัวให้เข้ากับ กระทบต่อชีวติ คน พืช และสัตว์ อีกทัง้ ไฟต้นฤดูชว่ ยการเจริญเติบโต
เชื้อเพลิงที่พื้นดินมาก เกิดไฟมากขึ้น
ระบบหรือเรจีม ของพืชทนไฟ โดยเฉพาะเสม็ดและจูด ในพรุควนเคร็งทีม่ ไี ม้เสม็ดขาว
2 ความรุนแรงของไฟ (Intensity) ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงที่ ของไฟ ท�ำให้
และจูด ต่างมีประโยชน์นานัปการ ต้นจูดก็ต้องการไฟ ถ้าอายุห้าปี
ตอกจะแข็งใช้ไม่ได้ ต้นเสม็ดให้เนือ้ ไม้และผลผลิตอีกมากมาย ในบึง
ถูกเผาไหม้ โดยทั่วๆ ไปเมื่อฤดูแล้งผ่านไปเรื่อยๆ เชื้อเพลิงจะแห้งมากขึ้น ไฟก็จะ
เสม็ดมีปลานานาชนิด มีเห็ดเสม็ดเป็นที่นิยมบริโภค ต้นเสม็ดยังใช้
รุนแรงขึ้น เพราะเศษไม้ ปลายไม้ ร่วงหล่นมากขึ้น ความชื้นในอากาศและน�้ำในดิน พืชบางชนิด
เป็นยารักษาโรค ถ้าไม่มไี ฟระบบนิเวศนีจ้ ะสมบูรณ์ไม่ได้ แล้วจะเลือก
ลดลง แห้งมากขึ้น โดยป่าที่ถูกไฟไหม้บ่อยจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมในป่า สามารถเจริญ
จัดการป่าด้วยไฟอย่างไร จะใช้การเผาตามก�ำหนดอย่างไร โดยประเมิน
และมีแนวโน้มว่าเป็นไฟไม่รุนแรง
เติ
บ
โต
รอดตาย
3 เวลาที่เกิดไฟป่า (Seasoning) เกี่ยวข้องกับฤดูกาลที่เกิดขึ้น หรือช่วงระยะ
ไ ด้ ว ่ า ระดั บ ไฟที่ ย อมรั บ ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ตอนที่ ส ภาพเชื้ อ เพลิ ง
ั ธุ์ ให้
และอากาศรวมกันแล้วส่งผลให้ไฟไหม้รุนแรงและลุกลามวงกว้าง
เวลาที่เกิดไฟป่า มีตวั อย่างการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ไฟต้นฤดูแล้งจะรุนแรงน้อย และแพร่พน
ั ผล
ได้ง่าย
แต่ไฟปลายฤดูจะรุนแรงมาก ในออสเตรเลีย พวกอะบอริจนิ ส์ (Aborigines) ซึง่ เป็น หลังได้รบ
การศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาไฟป่ า และการจั ด การป่ า พรุ ค วนเคร็ ง
ชนพืน้ เมืองใช้ไฟในต้นฤดูชิงเผาใบไม้ที่สะสมอยู่ในป่า แต่พอคนผิวขาวไปอยู่แทน กระทบโดยตรง
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น�ำมาสูข่ อ้ สรุปเรือ่ งการใช้ไฟเผาต้นฤดู
ปล่อยให้นำ�้ ในพรุแห้ง เมือ่ ไฟเกิดปลายฤดูจงึ เป็นไฟรุนแรงมาก ส่วนกรณีปา่ พรุทคี่ วนเคร็ง จากไฟ”
ขณะทีน่ ำ�้ ในดินยังมีอยู่ ท�ำอย่างนีบ้ อ่ ยดีกว่าปล่อยให้ใบไม้รว่ งทับถม
ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ำ� การศึกษาครัง้ นี้ ไฟป่าแบบดั้งเดิมจะไหม้เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
นานหลายปี แล้วเกิดไฟเผาปลายฤดูแล้ง จะโดยบังเอิญหรือตั้งใจตอนที่นำ�้
และต่อเนื่องไปนานถึงประมาณเดือนกันยายน
ในพรุแห้ง มันจะเป็นไฟรุนแรงมาก ยากที่จะดับได้จนลงไปติดใต้ดิน ในการ
ทีม่ า :
ลดปริมาณเชื้อเพลิงจะต้องไม่ปล่อยให้สะสมมากเกินไป นั่นคือ “ชิงเผา”
ผลกระทบของไฟป่า
เรียบเรียงจาก
ไม่ปล่อยให้น�้ำในพรุแห้ง อาจเผาตามก�ำหนดความถี่ 3-5 ปีต่อครั้ง
พืชแต่ละชนิดต่างมีความสามารถในการทน
“ชุมชนใน
เปลวเพลิ
ง
นอกจากนี้ควรมีการศึกษานิเวศวิทยาไฟป่านี้อย่างจริงจัง และติดตาม
ไฟแตกต่างกัน สะท้อนวิวัฒนาการที่พืชชนิดนั้น
พรุควนเคร็ง:
ประเมิ
นเกี่ยวกับเรจีมของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพรุ ตลอดจนผลกระทบทาง
ปรับตัวให้เข้ากับระบบหรือเรจีมของไฟ ท�ำให้พชื
นิเวศวิทยาไฟป่า
นิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรจีมของไฟนี้จะเป็น ดาวน์โหลด
บางชนิดสามารถเจริญเติบโต รอดตาย และแพร่
และการจัดการ
โดยสมศักดิ์
ยุทธศาสตร์ในการใช้ไฟเผาตามก�ำหนด ไฟรุนแรงต�่ำต้นฤดู รายงานฉบับเต็ม
พันธุ์หลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากไฟ หรือ
สุขวงศ์, โกมล
ได้ที่
ควรมีระบบการไหม้ทสี่ มั ฤทธิผ์ ลจริงๆ เพือ่ ป้องกันไฟทีร่ นุ แรง
สร้างความสามารถในการฟื้นตัวเองภายหลัง
แพรกทอง,
ชัยณรงค์
ภายหลัง โดยไฟต้องเป็นประโยชน์กบั ป่าและคน รวมถึงการใช้ไฟ
ไฟไหม้ ในทางกลับกันหากไม่มีไฟเลยจะท�ำให้พืชทนไฟเหล่านี้สูญพันธุ์ไปได้
คงเกือ้ , วันเพ็ญ
เพือ่ ป้องกันไฟ (Preventive Burning) ในสถานการณ์ทสี่ งิ่ แวดล้อม
ลักษณะของพืชทีท่ นไฟ เช่น มีเปลือกหนา มีกาบใบ หรือชันคล้ายขีผ้ งึ้ ช่วยปกป้องตา (Bud) เพชรคง และ
ทีป่ ลายกิง่ เช่น พวกชันยอด (Gardenia) มีรากทีเ่ ป็นเหง้า เนือ้ ไม้แข็ง (Lignotuber) เช่น ต้นเต็ง แช่ม เพ็ชรจันทร์ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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หมุนตามโลก
#รอบรัว้

• เรือ่ ง : อรวรรณ บุญทัน •

ไร่หมุนเวียน

ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) และ กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดงาน “เทศกาลภูมปิ ญ
ั ญาชาติพนั ธุ์
กะเหรีย่ ง หมุนเวียนอย่างยัง่ ยืน” ชวนทบทวนถึงความเข้าใจ
ดัง้ เดิมทีม่ ต
ี อ่ ค�ำว่า “ไร่เลือ่ นลอย” ว่าเหมือนหรือแตกต่างจาก
ค�ำว่า “ไร่หมุนเวียน” เพราะเหตุใด “ไร่หมุนเวียน” จึงไม่ใช่
ไร่เลื่อนลอย แต่เป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปตามวัฏจักร
ธรรมชาติ และสร้างหลักประกันแห่งชีวติ ทีย่ งั่ ยืน โดยภายในงาน
มีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่
สังคมได้รบั รู้
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ อธิบายผ่านมุมมองนิเวศวิทยา ท�ำให้เห็นว่าระบบ
ไร่หมุนเวียนทีม่ กี ารเผาซากพืชนัน้ ได้ชว่ ยกระจายธาตุอาหาร เพราะในพืน้ ที่
ซึง่ เป็นป่าเขตร้อน การหมุนเวียนของธาตุอาหารระหว่างดินกับพืชเป็นไปใน
ระบบปิด (Closed System) ธาตุอาหารทีถ่ กู เก็บสะสมไว้จะอยูใ่ นพืชมากกว่า
ในดิน ดังนั้น ซากพืช ขี้เถ้า และดินในไร่ซาก จะช่วยกระจายธาตุอาหารพืช
ในต้นไม้ ซึ่งจากการศึกษาการท�ำไร่หมุนเวียนของชาวลัวะ บ้านป่าแป๋
จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เริ่มท�ำในปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนในดิน
กลับค่อยๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อปล่อยให้มีต้นไม้ในไร่ซากหรือพื้นที่ที่ปล่อยพัก
ไว้กจ็ ะสามารถเจริญเติบโตได้ตอ่ ไป จึงท�ำให้กล่าวได้วา่ หากมีรอบหมุนเวียน
ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ดินฟื้นฟูและกลับสู่ความสมบูรณ์ระดับเดิมได้
ดร.มานะ แซ่ดา่ น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมมุ มอง
เพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ว่า การท�ำไร่หมุนเวียนเป็นการลด
ความต่อเนือ่ งของเชือ้ เพลิง และจากการศึกษาเรือ่ งของ “การชิงเผา” ทีช่ าวบ้าน
จะเผาเศษใบไม้เพือ่ ป้องกันไฟป่า พบว่าปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติ
การย่อยสลายตามธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ 20 เดือน แต่การชิงเผาจะ
ใช้เวลาเพียง 1 เดือน และเมือ่ ฝนตกลงสูด่ นิ ต้นไม้กจ็ ะสามารถน�ำธาตุอาหาร
กลับไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และธาตุอาหารหลักที่ท�ำให้ต้นไม้เจริญเติบโต
คือ ไนโตรเจน ดังนัน้ เมือ่ ท�ำการเผาเสร็จและมีฝนตกลงมา นัน่ หมายความว่า
ปริมาณธาตุอาหารในดินจะเพิ่มขึ้นทันที
จากการศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศยื น ยั น ว่ า ไฟช่ ว ยเร่ ง การเกิ ด
Inorganic Nitrogen ซึง่ เป็นไนโตรเจนทีพ่ ชื สามารถน�ำไปใช้ได้ทนั ที ส่งผลให้
ต้นไม้โตเร็ว ทัง้ นี้ ไฟทีร่ นุ แรงคือไฟสูงระดับศีรษะ จะท�ำให้ระดับไนโตรเจน
ในดินสูงกว่าไฟปานกลาง แต่อาจท�ำให้ตน้ ไม้ดดู ซับได้ไม่ทนั เพราะเมือ่ มีฝน
ตกลงมา Inorganic Nitrogen จะถูกชะล้างละลายอย่างรวดเร็ว ซึง่ ไฟในระดับต�ำ่
คือไฟที่สงู ไม่เกินอก สามารถดูดซับไนโตรเจนได้ดกี ว่า และการเผาในระบบ
ไร่หมุนเวียนถือเป็นไฟระดับต�ำ่ -กลาง จึงมีการ Recycle ไนโตรเจนกลับไปได้
สอดรับกับความเชือ่ ของคนกะเหรีย่ งทีย่ ดึ โยงคนกับป่าไว้ ดังที่ พ่อหลวง
จอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ปกาเกอะญอ เล่าว่า คนกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าทุกสิ่ง
ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต ต้ อ งหมุ น เวี ย น กิ น สรรพสิ่ ง ต้ อ งรั ก ษาสรรพสิ่ ง ให้ ดี
เมื่อสรรพสิ่งดีแล้ว บรรพบุรุษจะดูแลเรา
ช่วยยืนยันว่า พวกเขาไม่ทำ� ลายสิ่งที่ดูแลบรรพบุรุษและลูกหลานต่ออีก
ในอนาคต
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วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับ วันที่ 5
มิถุนายนของทุกปีมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ให้ ทั่ ว โลกตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
ร่วมมือกันคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม รวมถึงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนบก ทางน�้ำ และ
ทางอากาศ ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และวันเดียวกันนี้ยังถือเป็น
วันพลเมือง (People’s Day) เพือ่ สร้างความตระหนักถึงพลังของพลเมือง
ที่จะท�ำบางอย่างในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“รักษ์โลก
ลดขยะพลาสติก”
แนวคิดในการรณรงค์ปี 2018 คือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” (Beat Plastic
Pollution) ซึ่งชูค�ำขวัญ “ถ้าใช้ซ�้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” หรือ If you can’t
reuse it, refuse it ในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก
ที่ก�ำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเล
ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างมาก
หลายประเทศพบรายงานการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลและนกที่กิน
พลาสติกเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหาร ไม่วา่ จะเป็นเต่า หรือแมงกะพรุน
เรื่ อ งพวกนี้ อ าจจะดู ไ กลตั ว แต่ พ ลาสติ ก ที่ อ ยู ่ ใ นท้ อ งทะเลเหล่ า นี้
เมื่อถูกสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็จะถูกส่งต่อผ่านห่วงโซ่อาหารมาสู่มนุษย์
มีความเป็นไปได้วา่ อาหารทะเลทีเ่ ราบริโภคเข้าไปอาจจะมี “ไมโครพลาสติก”
ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายให้เล็กลงปะปนอยู่ก็เป็นได้
จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ขยะที่ถูกปล่อยลง
ทะเลส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีต่ ลาดผูบ้ ริโภคเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า
การบริหารจัดการขยะและของเสีย จีนปล่อยขยะมากเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาเป็นประเทศในภูมภิ าคเอเชียไม่วา่ จะเป็นอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์
เวียดนาม โดยมีประเทศไทยติดอยู่ในล�ำดับที่ 6

สถาบันลูกโลกสีเขียวเปิดตัวเว็บไซต์ https://www.greenglobeinstitute.com
เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรม ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ความเคลือ่ นไหว
ของชุมชนลูกโลกสีเขียวและเครือข่าย สาระความรู้ งานวิจัย งานศึกษา
การจัดการความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�้ำ ป่า
มาท�ำความรูจ้ กั กับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ให้มากขึน้ รางวัลทีม่ อบให้
เพื่อยกย่อง เชิดชู ผู้คนที่ท�ำงานอนุรักษ์ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ
สร้างประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
การฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้น�ำไปปรับใช้
ให้เกิดผลจริง
ไม่พลาดข่าวสารการเปิดรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณา
รางวัลลูกโลกสีเขียว ทีเ่ ป็นแบบอย่างในด้านการอนุรกั ษ์ฯ บนวิถพี อเพียง
แบ่งปัน ดิน น�ำ้ ป่า หรือการรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง ทัง้ ในประเภทบุคคล
ชุมชน กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน งานเขียนและความเรียงเยาวชน
นอกจากนี้สามารถเข้ามาสืบค้น ผลงานการศึกษาวิจัย งานเครือข่าย
และการขับเคลือ่ นทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ฯ มีลนุ้ ได้รว่ มสนุก
และเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ทั่วประเทศ
คลิกเข้าไปท่องเว็บฯ โดยพลัน

#รอบโลก

• เรือ่ ง : เพชร มโนปวิตร •

เมื่อโลกร่วมใจแก้วิกฤต

ขยะพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุมหัศจรรย์ทชี่ ว่ ยปฏิวตั กิ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายด้าน ไม่วา่ จะ
เป็นด้านสาธารณสุข การแพทย์ ความปลอดภัยทางอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ ยานยนต์
แม้แต่พลังงานหมุนเวียนอย่างกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์ แต่ความสะดวกสบายที่
เราได้มาจากพลาสติกที่ราคาถูกเกินจริง ท�ำให้การจัดการพลาสติกกลายมาเป็น
ความท้าทายทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในปัจจุบนั
แต่ละปีมีการประเมินว่ามีขยะพลาสติกมากถึง 8 ล้านตันถูกทิ้งลงสู่ทะเล สัตว์ทะเลและนกทะเลนับแสนตัวตาย
เพราะกินพลาสติกหรือถูกเศษขยะติดพันร่างกาย แม้แต่ปะการังทีม่ ขี ยะพลาสติกสะสมก็มโี อกาสเกิดโรคเพิม่ มากขึน้ ถึง 20 เท่า
UN Environment ประเมินมูลค่าความเสียหายของระบบนิเวศทางทะเลที่เกิดจากพลาสติกไว้ที่ปีละเกือบ 4 แสนล้านบาท
การแก้ปัญหาขยะพลาสติกจึงกลายเป็นวาระระดับโลก และเป็นประเด็นหลักของการรณรงค์ของวันสิ่งแวดล้อมโลก
ในปีนที้ ใี่ ช้ชอื่ ว่า Beat Plastic Pollution ซึง่ ปีนอี้ นิ เดียเป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมกับประกาศค�ำมัน่ สัญญาว่าจะเลิกใช้พลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้งทั่วประเทศภายใน 4 ปี!
การประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งประเทศเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมาก เพราะอินเดียมีประชากรถึง
1.3 พันล้านคน และยังมีเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวเร็วทีส่ ดุ ในโลก “การตัดสินใจในวันนีค้ อื ตัวก�ำหนดอนาคตของเราร่วมกันในวันข้างหน้า”
นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดี ของอินเดีย ประกาศในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “มันอาจจะไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ดว้ ยจิตส�ำนึก
เทคโนโลยี และความร่วมมือในระดับโลก ผมมัน่ ใจว่าเราสามารถเลือกทางเดินทีถ่ กู ได้ ขอให้เราทุกคนร่วมกันเอาชนะมลภาวะพลาสติก
และท�ำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม”
รายงานล่าสุดของสหประชาชาติระบุว่าหลายประเทศเอาจริงเอาจังในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
เช่น การแบนถุงพลาสติกในเคนยา การยกเลิกการใช้โฟมในศรีลังกา และการเริ่มใช้ถุงแบบย่อยสลายได้ในจีน
ส่วนประเทศอังกฤษก็มกี ารออกกฎหมายเริม่ เก็บภาษีคา่ ถุงพลาสติก และมีมติคณะรัฐมนตรีสงั่ ห้ามใช้ไมโครบีด
ในเครื่องส�ำอางและเครื่องใช้ส่วนตัว
Erik Solheim หัวหน้า UN Environment กล่าวว่า “ไม่ต้องสงสัยว่าเราก�ำลังอยู่ท่ามกลางหายนะ
ของพลาสติก” แต่ได้ชนื่ ชมความพยายามของหลายๆ ประเทศ มาตรการหลายอย่างเริม่ เห็นผล
โดยเฉพาะการบังคับเก็บเงินค่าถุงพลาสติก ซึ่งสามารถน�ำเงินมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุน
งานอนุรกั ษ์ได้อกี ด้วย รวมไปถึงการน�ำเอาระบบมัดจ�ำค่าขวดมาใช้ เพือ่ ท�ำให้ขวดทุกประเภท
ถูกน�ำมารีไซเคิลมากที่สุด
การก�ำหนดให้มีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกจ�ำนวน 5 เพนนี หรือประมาณ 2 บาทต่อถุง ช่วยให้
อังกฤษลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้เดือนละกว่า 500 ล้านถุง หรือลดลงถึงร้อยละ 83 ภายในระยะ
เวลาแค่ 6 เดือนที่ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 7 แห่งแนวโน้มดังกล่าว
สอดคล้องกับประเทศอืน่ ๆ ใน สหราชอาณาจักรที่ออกกฎหมายบังคับให้มีการเก็บภาษีถุงพลาสติก
ก่อนหน้านีแ้ ล้ว โดยเวลส์เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2554 ตามมาด้วยไอร์แลนด์เหนือในปี 2556 และ
สก็อตแลนด์ในปี 2557 ซึง่ ทุกประเทศสามารถลดปริมาณการใช้ถงุ พลาสติกอย่างเห็นได้ชดั ภายในปีแรกของการ
เก็บภาษีถุงพลาสติกมากกว่าร้อยละ 70
ระบบมัดจ�ำ (Deposit Return Scheme) เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล เพราะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคน�ำบรรจุภัณฑ์มาคืน ซึ่งค่ามัดจ�ำนี้จะถูกก�ำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่
ประเภทวัสดุและขนาด แนวทางนีไ้ ด้มกี ารน�ำไปใช้ในกว่า 30 ประเทศแล้ว เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก
สวีเดน ซึ่งช่วยให้อัตราการรีไซเคิลขวดพลาสติกสูงขึ้นกว่าร้อยละ 90 เยอรมนีเริ่มมีนโยบาย
ดังกล่าวมากว่า 15 ปีแล้ว และมีอตั ราการรีไซเคิลขวดพลาสติกในปัจจุบนั อยูท่ รี่ อ้ ยละ 99
เมือ่ เทียบกับอังกฤษทีย่ งั ไม่มรี ะบบดังกล่าว มีอตั ราการรีไซเคิลขวดพลาสติกอยูเ่ พียง
ร้อยละ 43 เท่านั้น
จะเห็นว่านโยบายการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกราว 2 บาท และระบบมัดจ�ำ
ขวดเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากๆ และลดการสร้างขยะพลาสติกอย่าง
ได้ผล ล่าสุดประเทศกัมพูชาก็ทดลองเก็บเงินค่าถุงพลาสติกแล้วเช่นกันใน
ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาในราคาถุงละ
400 เรียล หรือประมาณ 3 บาท
ในภาพใหญ่กระแสความเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกยังคง
มาแรงทัว่ โลก สหภาพยุโรปซึง่ เป็นตลาดผูบ้ ริโภคทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากอเมริกา
อยู่ระหว่างการพิจารณาแบนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั่วยุโรป ซึ่งคณะกรรมาธิการคาดว่าจะช่วยประหยัด
ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมไปได้กว่า 2.23 แสนล้านยูโร ภายในปี 2030 รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2
ได้ถึง 3.4 ล้านตันภายในปี 2030
ปัญหาขยะพลาสติกแม้ว่าจะดูเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน แต่การแก้ปัญหาทั้งระบบมีความ
ซับซ้อนและเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
ผู้บริโภค การจะแก้วิกฤตขยะพลาสติกให้ส�ำเร็จจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ก่อนที่
ทะเลของเราจะกลายเป็นถังขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไร้ซึ่งชีวิต
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เพลินใจ
#ทีห่ มายคนเดินทาง

บ้ชุมชนท่านโป่
ง
ค�
ำ
องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

สัมผัสเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
ความงามของ “น่าน” ได้เปลีย่ นโฉมไป กลายเป็น “เขาหัวโล้น”
เข้ามาแทนที่ พื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง เพื่อขยายพื้นที่
ทางการเกษตรทีเ่ น้นการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว โดยเฉพาะข้าวโพด
ยางพารา ท�ำให้ปา่ ผืนแล้วผืนเล่าถูกท�ำลายไปอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศถูก
ท�ำลาย กระทัง่ มีความพยายามทีจ่ ะแก้ ไขปัญหา ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้
ให้กลับคืนมา ด้วยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรจ�ำนวนมาก
พระครูสจุ นิ นันทกิจ หรือ “พระครูสมคิด” แห่งวัดโป่งค�ำ ต.ดูพ่ งษ์ อ.สันติสขุ
จ.น่าน ได้ริเริ่มและน�ำแนวคิด “สวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย”
จากการสังเกตและเปรียบเทียบ “เขาหัวโล้น” เหมือน “คนหัวโล้น” ทีล่ า้ งหัว
แล้วน�้ำก็จะไหลหายไปหมด ภูเขาจึงต้องมีต้นไม้ มีป่า เพื่อจะชะลอและ
กักเก็บน�้ำไว้ น�ำมาสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ เน้นการจัดการโดยใช้
พืน้ ทีน่ อ้ ย ด้วยสูตร 50: 30: 20 แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นป่า-ปลูกพืชทัว่ ไป-แหล่งน�ำ้
และพืชอาหาร แต่เกิดคุณประโยชน์มากที่สุด โดยยึดหลัก 3 ดี ได้แก่ ดินดี
น�้ำดี และคนดี
ดินดี คือการปรับพืน้ ทีใ่ นแปลงให้เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ซึง่ ได้รว่ มกัน
คิดกับชาวบ้านท�ำสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับการเกษตรเกิดเป็น “สูตรปุ๋ยอินทรีย์
มัชฌิมา” ที่มีกระบวนการท�ำง่าย ไม่ยุ่งยาก
น�ำ้ ดี คือการจัดการน�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เกษตรกรสามารถน�ำน�ำ้ จากทีล่ มุ่ ขึน้
ที่สูงแล้วปล่อยลงแปลง มีการท�ำอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดเล็ก และต้องช่วยกันดูแล
ป่าต้นน�ำ้ เพราะเป็นต้นทุนที่จะเติมน�ำ้ ให้อ่างตลอดเวลา
สุดท้ายดีทสี่ ำ� คัญมากนัน่ คือ คนดี เป็นเรือ่ งการจัดการคน โดยเสริมให้คน
มีจติ ใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ท้ายทีส่ ดุ แล้วผลทีไ่ ด้
คือ การเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรโดยใช้หลักการท�ำเกษตรแบบประณีต
เพิม่ รายได้ ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ลดหนีส้ นิ มีการวางแผนลดหนี้ คุณภาพชีวติ
สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ผลจากการด�ำเนินงานชุมชนประสบความส�ำเร็จในการดูแลตนเอง และ
จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัวได้เปลีย่ นจาก
การปลูกข้าวโพด มาท�ำสวนเกษตรอินทรีย์ สามารถพลิกฟื้นผืนป่า ฟื้นชีวิต
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู

หมายเหตุ:
พระครูสจุ นิ นันทกิจ
รางวัลลูกโลกสีเขียว
ประเภทบุคคล ครัง้ ที่ 6 (ปี 2547)
กลุม่ เยาวชนบ้านโป่งค�ำ
รางวัลลูกโลกสีเขียว
ประเภทกลุม่ เยาวชน ครัง้ ที่ 4
(ปี 2545)

โมเดลการแบ่งพื้นที่ 3 ส่วน

1 50%

ปล่อยเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ
พืชเศรษฐกิจธรรมชาติ
ปลูกไม้เศรษฐกิจพื้นถิ่น
พืชอาหาร พืชสมุนไพร

2 30%

ปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงตลาด พืชหลัก

ล�ำธาร

3 20%
ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการท�ำการเกษตร
แบบประณีต เช่น พืชหลังนา พืชผักต่างๆ
• ระบบปศุสัตว์ และประมงในพื้นที่แปลง
• จัดระบบน�้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่
• ท�ำฝายภูมิปัญญา ปลูกพืชผัก พืชอาหาร
พื้นถิ่น

พืชสวนครัว

แปลงนา

แม่น�้ำ
ห้วย

ฝาย
ทีม่ า: ศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูช้ มุ ชนวัดโป่งค�ำ
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อนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ค�ำขวัญของ
ชุมชนที่ว่า “นั่งเกวียนชมป่า ล�้ำค่าผ้าทอมือ ลือชื่อ
ข้าวกล้อง สนองเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเปิดต้อนรับ
ผู้คนไปเยี่ยมชม “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส
เกษตรปลอดภัยและยั่งยืน”
แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโป่งค�ำที่เป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ได้แก่ วัดโป่งค�ำ ที่มีอายุกว่า 120 ปี วัดแห่งนี้สร้างพร้อมกับ
การตั้งหมู่บ้านตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนล้านนา ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“มีแม่นำ�้ ทีไ่ หนมีคนทีน่ นั่ มีชมุ ชนทีไ่ หนมีวดั ทีน่ นั่ ” โดยเป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพราะเป็นที่ตั้งของมูลนิธิส่งเสริม
การเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งค�ำ) โดยการริเริ่มของ “พระครูสมคิด” เจ้าอาวาส
วัดแห่งนี้ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาและยกระดับ
ชีวติ ของคนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหา ฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
หลังเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งค�ำแล้ว ได้เวลาออกไปสัมผัสเกษตรปลอดภัย
และยั่งยืน ที่นี่มีสวนและแปลงผักให้ไปเยี่ยมชม ขนซื้อผลผลิตสดๆ เป็น
ของฝากกลับบ้านมากมาย เริม่ จากแปลงผักกางมุง้ ของพ่อมา สุทเขต อยูบ่ น
ไหล่เขา ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงาม ซึ่งแปลงผักที่นี่ปลูกพืชหมุนเวียน
ตามฤดูกาล อย่างพริก พริกหวาน และแตงกวาญี่ปุ่น
ไปต่อกันที่ฟาร์มพี่หนุ่มและพี่สวย นอกจากที่นี่จะมีโรงเรือนเพื่อปลูก
ผักกางมุง้ แบบชาวบ้านทัว่ ไป ทีน่ ยิ มปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ อาทิ เมล่อน
สตรอว์เบอร์รี องุน่ แล้ว ยังมีสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ฝรัง่ กิมจู ทีร่ สชาติ
หอมหวานให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วย
อีกที่ที่ห้ามพลาดเลยคือ สวนผู้ใหญ่ทิล บังเมฆ เพราะจะได้ชมแปลง
มะเขือเทศ ฟักทองพันธุ์ท้องถิ่น ของดีเมืองน่าน เจ้าของรับรองความอร่อย
หอมหวาน เนื้อแน่นและเนียน สามารถน�ำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย
ส่วนผู้สนใจนอนพักค้างอ้างแรม ดื่มด�่ำกับวิถีชาวบ้านและชีวิตชุมชน
ขอแนะน�ำโฮมสเตย์ฟาร์มพีเ่ อฟ ซึง่ อยูท่ า่ มกลางสวนผลไม้ทรี่ ม่ รืน่ ด้วยพืชผล
นานาพันธุ์ ที่พักยังเป็นเรือนไม้สักทองทั้งหลัง สวยขลัง อีกแห่งที่น่าพัก
ไม่แพ้กนั เลยคือ โฮมสเตย์พหี่ นุม่ และพีส่ วย เห็นตัวบ้านและสิง่ แวดล้อมรอบๆ
ทีม่ แี ปลงผักผลไม้นานาชนิด อย่างเมล่อน องุน่ สตรอว์เบอร์รี ฝรัง่ และฟาร์ม
ปศุสัตว์มากมาย อย่างการเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เรียกได้ว่าเป็น “ฟาร์มสเตย์”
เท่ไปอีก
ก่อนกลับอย่ากลับไปมือเปล่า แวะซื้อผักผลไม้สดที่ศูนย์รวมผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษวัดโป่งค�ำ มีให้เลือกหลากหลายตามฤดูกาล แล้วก็
“ผ้าตาๆ” ฝากน้องพี่ป้าน้าอา ซึ่งเป็นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด้วยความเชื่อ
และภูมปิ ญ
ั ญาทีถ่ า่ ยทอดกันมารุน่ ต่อรุน่ ไม่ใช้สารเคมีรอ้ ยเปอร์เซ็นต์จงึ เป็น
มิตรกับธรรมชาติ เรียกว่า “ซื้อแล้วก็ดีต่อใจ ซื้อไปฝากใครเขาก็จะซึ้งถึง
ความใจดี (ต่อธรรมชาติ)”

สอบถามข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
และท่องเที่ยวชุมชนบ้านโป่งค�ำ

•
•
•
•

พระครูสุจิณนันทกิจ 08-1750-1484
นายทิล บังเมฆ 09-2362-8520
นายวรการณ์ จันอ้น 08-9523-5285
นางสาวฐิติรัตน์ สุทธเขต 09-2783-8797

ศิลปะ - วรรณกรรม
#คนสานฝัน

“โถ่เรบอ” หรือ “นกกระเต็นสีเหลือง” เป็น
นามปากกาของ “สมศักดิ์ สุริยมณฑล” นักเขียน
สายเลือดปกาเกอะญอ บ้านหนองเจ็ดหน่วย ต.บ้านจันทร์
อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่ เคยท�ำงานด้านอาสาสมัคร
ตัง้ แต่ปี 2539 ใน “โครงการสุขภาพชุมชนและสิง่ แวดล้อม
บนพื้นที่สูง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อมาท�ำงานให้เครือข่ายกลุม่ เกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
และเป็นครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”
เขาเป็นนักเขียนรุ่นหลัง “พ้อเลป่า” ซึ่งรู้จักกันดี
ในหมูน่ กั อ่านทีส่ นใจเรือ่ งราวชีวติ วัฒนธรรมประเพณี
และชุมชนปกาเกอะญอ แรงบันดาลใจนั้นได้ส่งต่อถึง
“โถ่เรบอ” ไม่มากก็น้อย ให้สร้างสรรค์งานเขียนทีส่ ะท้อนความคิด ความเชือ่ พิธกี รรม วิถชี วี ติ
ชาติพนั ธุบ์ นภูสงู นีม้ ผี ลงานเรือ่ งสัน้ ตีพมิ พ์ตามหน้านิตยสารต่างๆ และผลงานรวมเรือ่ งสัน้ ชุด
“เชวาตัวสุดท้าย” ที่ประสบผลส�ำเร็จ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน
จากการประกวดครั้งที่ 9 โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว

ปัญหาขยะ...วาระแห่งชาติ เริม่ ต้นที่
ชุมชน
ด้วยปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทุ ก ปี เ นื่ อ งจากจ� ำ นวนประชากรเพิ่ ม ขึ้ น
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหาขยะกลาย
เป็นวาระแห่งชาติ และก�ำหนด Road Map
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานที่หนุนเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน เริ่มจากการจัดการขยะ
มู ล ฝอยสะสมในสถานที่ ก� ำ จั ด ขยะพื้ น ที่
วิกฤต โดยให้มรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ จัดการ
กับขยะที่เข้ามาใหม่ เน้นการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ
รวมถึ ง การจั ด ระเบี ย บมาตรการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
สร้ า งวิ นั ย ของคนในชาติ มุ ่ ง สู ่ ก ารจั ด การ
ที่ยั่งยืน

“…ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี
ขณะที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ ใหม่น้อยมาก เฉลี่ยปีละ 0.5
ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�ำไปผ่านกรรมวิธี
ก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือเข้าเตาเผา และก็ยังมีบางส่วน
ที่ตกค้าง หรือเก็บทิ้งอย่างถูกวิธีกันไม่หมด ซึ่งขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี…”
การขับเคลื่อนการดําเนินการสร้างวินัย
ในการจัดการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมจึงจัดท�ำโครงการชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน�ำแนวคิด
“Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์” ตัวอย่างทีท่ ำ� แล้วเป็นแบบอย่างทีเ่ ทศบาล
ต�ำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รางวัลลูกโลก
สีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2560 นอกจากนี้
ยังมีผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
กลุ่มเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ
จัดการขยะหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เยาวชน
ต้นกล้าน้อยฯ ที่ช่วยเก็บขยะในทะเลสาบ
สงขลา ถึง CK Ranger โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม เริ่มแยกขยะในโรงเรียน จนขยาย
เครือข่ายข้ามแม่น�้ำโขงไปจัดการขยะกับ
โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่ง

ใช้ ไม่ถึง 5 นาที ย่อยสลาย 450 ปี
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ปี 2561 ขยะพลาสติกในประเทศไทยมี
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีการน�ำไป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ น ้ อ ยมาก เฉลี่ ย ปี ล ะ
0.5 ล้านตัน ส่วนทีเ่ หลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�ำไป
ผ่านกรรมวิธีก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือ
เข้าเตาเผา และก็ยงั มีบางส่วนทีต่ กค้าง หรือ
เก็บทิง้ อย่างถูกวิธกี นั ไม่หมด ซึง่ ขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ย
ประมาณ 450 ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ำแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ซึง่ เป็นกรอบ
และทิศทางการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ ได้กำ� หนดแนวทางการปฏิบตั ิ 5 ด้าน ได้แก่
1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2) เพิม่ ศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3) เพิม่ ศักยภาพการก�ำจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
4) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
5) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารประกาศใช้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม จ�ำกัด
หรือลดพลาสติก เช่นทีป่ จั จุบนั ได้ดำ� เนินการ
ในหลายประเทศ แต่เห็นถึงความตื่นตัวใน
ระดับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมประกาศเลิกใช้
ถุงพลาสติก ขวดน�ำ้ พลาสติก และโฟมกันใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง
ภายใน 12 สิงหาคม 2561 รวมถึงสวนสัตว์
อีก 7 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ สิ่งที่ห้าม
น�ำเข้า ได้แก่ กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร
หรือกล่องโฟม จานพลาสติก ถุงพลาสติกหูหวิ้
และขวดน�ำ้ ทีม่ พี ลาสติกฝาหุม้ ขวดหรือแคปซีล
(Cap Seal) และรณรงค์ลดการใช้แก้วน�้ำ
หลอด และช้อน-ส้อม ที่ทำ� จากพลาสติกใน
คราวเดียวกันด้วย
ด้านกรมควบคุมมลพิษเดินหน้าตั้งเป้า
ภายใน 1 ปี ลดพลาสติกฝาหุ้มขวดน�้ำดื่ม
ทุกชนิด เหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ เกาหลี
อิตาลี อังกฤษ โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิต
น�้ำดืม่ รายใหญ่ ส่วนทางด้านกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศยกเลิ ก
ถุงพลาสติกส�ำหรับใส่ยาทุกหน่วยงานใน
สังกัด เริม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยขอความ
ร่วมมือประชาชนที่มารับบริการน�ำถุงผ้ามา
ใส่ยาแทน

2. Recycle
ขัน้ ตอนการก�ำจัดขยะง่ายๆ

เริม่ ต้นท�ำได้ทบี่ า้ น
ภายใต้แนวคิด

• เรือ่ ง : นิรนั ศักดิ์ •

‘7R ลดขยะ’

1. Refuse

ปฏิเสธหรือหลีกเลีย่ งถุงพลาสติก กล่องโฟม
พลาสติก และหลอดพลาสติกทีใ่ ช้ได้ครัง้ เดียว
โดยเปลีย่ นมาใช้ถงุ ผ้า กล่องพลาสติก ขวดน�ำ้
แบบพกพาแทน ซึ่งมีข้อดีคือ บางร้านจัด
โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่พกสิ่งของ
เหล่านี้ติดตัวมาใช้งาน

แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
กระดาษ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บและส่งแปรรูป

3. Reuse

ใช้แล้ว ใช้ซำ�้ น�ำกลับมาใช้ใหม่จนกว่าจะหมด
อายุการใช้งาน อย่างเช่น ใช้เครื่องครัวที่เป็น
แก้วหรือสเตนเลส นอกจากช่วยลดปัญหา
เรื่องขยะแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ

“โถ่เรบอ”

ในฐานะทีเ่ ป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของชาวปกาเกอะญอ ใช้ชวี ต
ิ อยูท่ า่ มกลางป่า
และภูเขามาตั้งแต่บรรพบุรุษ คุณคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็ก?
“เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกทุกอย่าง ตอนเป็นเด็กมีหมู่บ้านเล็กๆ ยี่สิบกว่าหลังคาเรือน
พอมาวันนี้สี่สิบกว่าปีผ่านมา หมู่บ้านขยายกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหลังคาเรือน การเพิ่มจ�ำนวน
ของประชากรมีส่วนท�ำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปบ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมดา
ที่เกิดขึ้นกับทุกซอกมุมของโลกนี้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของผู้คน
นับว่าผมโชคดีที่เกิดมาบนภูเขามูเส่คี (ต้นน�้ำแม่แจ่ม) ทันเห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า
ตา ยาย วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ วิถีชีวิตคนรุ่นตัวเอง และมาสู่รุ่นลูก ความเปลี่ยนแปลง
จากรุ่นสู่รุ่น มีรอยต่อที่งดงาม รอยต่อแทบไม่เห็นรอยแผลเป็น
เริ่มจากความเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ คนรุ่นแรกมีความคิดความเชื่อยึดถืออยู่กับผี
สิ่งเหนือธรรมชาติ มีพิธีกรรมที่เข้มงวด แต่แล้วค่อยๆ มาเจือจางลง ค่อยๆ ก่อตัวไปอิงกับ
ศาสนาพุทธ-คริสต์ ทีเ่ ข้ามาสูช่ มุ ชนในรุน่ พ่อรุน่ แม่ แล้วค่อยๆ มาสูร่ นุ่ ผมรุน่ ทีไ่ ด้เรียนหนังสือ
การศึกษาท�ำให้ความเชื่อศาสนาอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น ต่อมาถึงรุ่นลูกไม่อาจคาดเดาได้ว่า
ความเป็นชนเผ่าจะอยู่ในลักษณะใด
ในแง่ของสิ่งแวดล้อม ผมมองว่ามูเส่คีที่เคยเป็นแค่ชุมชนเล็กๆ ยี่สิบกว่าหมู่บ้าน มาวันนี้
เติบใหญ่จนเป็น อ.กัลยาณิวัฒนา แต่ชุมชนยังคงสามารถจัดการตัวเองในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลป่าสนกว่าแสนไร่ทยี่ งั คงอยูค่ ู่ อ.กัลยาณิวฒ
ั นาจนทุกวันนี้
ก็เป็นประจักษ์พยานว่า วิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอที่นี่มีความผูกพันกับป่าสนผืนใหญ่นี้
ที่นี่เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบมากนัก”
ในงานเขียนรวมเรื่องสั้นชุด “เชวาตัวสุดท้าย”
พู ด ถึ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมชาวปกาเกอะญอ คุณคิดว่า
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าวิตกกังวล?
“ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงไม่ถึงขั้นว่าจะวิตกกังวล
แต่ก็คิดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป โดยเฉพาะปกาเกอะญอ
สายพันธุใ์ หม่ (ลูกครึง่ ) มีเยอะขึน้ ทุกวันๆ จะมีผลต่อวัฒนธรรม
สังคม อย่างไรหรือไม่ แต่ผมยังเชือ่ และมองว่าความหลากหลาย
และการผสมผสานเป็นเรื่องที่ดี”

เสียงจากนักเขียนปกาเกอะญอ

ผลงานเขียนรวมเรือ่ งสัน้ ชุด “เชวาตัวสุดท้าย” ของ “โถ่เรบอ”
ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน เมือ่ ปี 2550 โดยเนือ้ หา
แต่ละเรือ่ งในเล่มได้สะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ และปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมชาวกะเหรีย่ งหรือ “ปกาเกอะญอ” ทัง้ วิถกี ารด�ำรงชีวติ
ขนบประเพณี รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยลีลาการเขียน
แล้วที่ชุมชนของคุณเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่แตกต่างจากยุคของคุณมากน้อย
ทีใ่ สซือ่ ง่ายแต่งดงามนัน่ เอง
แค่ไหน?
“คนรุ่นใหม่พวกเขาก้าวหน้าไปไกลกว่ายุคของผมมาก พวกเขามีความคิดความอ่านที่ดี
ยืนหยัดความเป็นตัวตนคนปกาเกอะญอให้มที ยี่ นื ในสังคมนีอ้ ย่างภาคภูมใิ จ พวกเขาน�ำเสนอ
ตัวตนผ่านโลกโซเชียล กับกิจกรรมที่พวกเขาท�ำอยู่ นอกจากกลุ่มงานศิลปะ เพลง ดนตรี
(พื้นบ้านยุคใหม่) แล้วยังมีกลุ่มที่เป็นนักกีฬา เป็นนักฟุตบอล นักปั่นจักรยาน หรือจะเป็น
นักวิชาการ นักการศึกษา มองอนาคตข้างหน้าแล้ว ผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีครับ”
ทุกวันนีค้ วามเจริญด้านต่างๆ มันขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นเหตุหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะล้นเมือง ในทัศนะตามวิถีของชาวปกาเกอะญอ
มองปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง?
“ทัศนะส่วนตัว ผมมองว่าขยะที่เกลื่อนอยู่ทั่วไป เป็นเพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไม่มีจิตส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเพียงพอ ซ�้ำยังโยนความรับผิดชอบให้ผบู้ ริโภค จะเห็นกันง่ายๆ
เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลัง ไม่รกู้ ยี่ หี่ อ้ ถูกทิง้ เกลือ่ นริมทาง ยังมีขวดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อกี พอถูกต่อว่า
ถูกต�ำหนิจากสังคม ก็ท�ำเรื่องท�ำโครงการคืนก�ำไรให้สังคมด้วยการแจกผ้าห่มแจกเสื้อผ้า
โดยติดโลโก้สินค้าตัวเอง ใจจริงผมอยากให้บริษัทพวกนี้รับซื้อคืนขยะบรรจุภัณฑ์พวกนี้
เพื่อไม่ไปสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม”
งานเขียนชุดใหม่ของคุณอยากจะสะท้อนเรือ่ งราวอะไรบ้างทีส่ ง่ ผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ?
“เป็นความอยากมานานทีเดียว คิดไว้นานหลายปีแล้ว แต่ยังลงมือเขียนไม่ได้สักที
เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นปกาเกอะญอทัว่ ไป แม้มมุ ทีห่ ลายคนน�ำเสนอเรือ่ งราวปกาเกอะญอ
ก็จะมีแต่มมุ ดีๆ มุมโรแมนติก มุมวัฒนธรรมประเพณี มุมวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย สอดคล้องผูกพัน
กับธรรมชาติ แต่ในมุมที่ผมคิดผมอยากน�ำเสนอผ่านการเขียนเป็นเรื่องราว วิถีชีวิตของ
ชาวปกาเกอะญอในอีกมุม ทีอ่ าจเป็นมุมมืดของความเป็นมนุษย์ ผมว่าเป็นเรือ่ งทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกัน
ทุกเผ่าพันธุ์ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศทีด่ ำ� รงอยู่ และพบเห็นในวัฒนธรรม
ทีผ่ ชู้ ายชาวปกาเกอะญอเอาเปรียบผูห้ ญิง ผูห้ ญิงท�ำงานหนักมาก เสียสละ และอดทน
ซึ่งผู้หญิงก็ยอมรับยอมสยบยอมสืบทอดการกดขี่โดยวัฒนธรรมนี้”
การทีค่ ณ
ุ ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน รางวัลที่ได้
รับท�ำให้คุณรู้สึกอย่างไร?
“รู้สึกอายตัวเอง เพราะคิดเสมอว่า เรายังมือไม่ถึงขั้นที่จะได้รางวัล แต่เมื่อ
ได้รับแล้ว อยากจะดีใจนะ แต่เหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะดีใจ...
ต่าบลึ๊อและขอบคุณครับ!”
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