


mailto:greenglobe@gmail.com


หัวใจนี้สีเขียวไม่เปลี่ยนแปลง

บ้านโป่งค�า 
ชมุชนท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
สัมผัสเกษตรปลอดภัยและยัง่ยนื

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในงานอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะที่ปรึกษา : 
ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 
นิวัติ กองเพียร
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ 
ประเสริฐ สลิลอ�ำไพ
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์  

บรรณาธิการ : 
ศรีสุรำงค์ มำศศิริกุล
สุดปรำรถนำ มิตรเกษม
นลินมณี แผ้วพำลชน
จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต 

กองบรรณาธิการ : 
ทนงศักดิ์ เจริญรัตน์
พิเนตร พรวรธ�ำรงค์
รุ่งโรจน์ ญำณศิริ
พัชรำวลัย กลิ่นจ�ำปำ
สรัช อรุณำนนท์ชัย
พรวิไล คำรร์
วันเพ็ญ เพชรคง
อรวรรณ บุญทัน
ณฤมล อักษรณรงค์
สมชำย ธำรำวัฒน์
จิรวัฒน์ พุทธวงค์
จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
นำถชิดำ ชื่นกิจรัศมีวัฒน์ 
พัทธนันท์ ไชยผำรุสกะนำวิน 
ศิริกัญญำ แสนรัมย์
สถำปณิก เชื้อปู่คง

เรือ่งจากปก

08

14

10

ขอบคุณ : 
เจ้าของเร่ืองทกุท่านทีไ่ด้มาบอกเล่า 
แบ่งปันประสบการณ์กัน นักเขียน 
นักวิชาการ และผู้ทรงคณุวุฒ ิได้ช่วย
เปิดมุมมอง ความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ พ่อแม่พ่ีน้อง 
ลูกๆ หลานๆ คนรักป่าและเครือข่าย 
“ลูกโลกสีเขียว” ทัว่ประเทศ ผู้ท�าหน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
แรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งม่ัน
เสมอมา      

ออกแบบและจัดพิมพ์ :
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

จัดท�าโดย : 
สถาบันลูกโลกสีเขียว
อาคารส�านักงานใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
555 อาคาร 1 ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-537-2146, 02-537-1761
โทรสาร 02-537-3829
greenglobe42@gmail.com

สนับสนุนการเผยแพร่โดย :

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ขยะล้นเมือง...จากท้องถนนสู่มหาสมุทร
สถิติอันน่าตกใจจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า 

ปี 2560 ที่ผ ่านมา คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 
1.13 กโิลกรมัต่อวัน คดิรวมทัง้ประเทศเท่ากบั 7.4 หม่ืนตัน
ต่อวัน รวมทั้งสิ้น 27.40 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกัน
ขยะที่ก�าจัดถูกต ้องมีเพียง 36% มีขยะที่น�า 
ไปใช้ประโยชน์ต่อ ร้อยละ 21 ขยะที่ก�าจัดไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ 43 และขยะตกค้างอีก 10 ล้านตันต่อปี  

เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรงุเทพมหานคร มีขยะ
มากถึง 1 ใน 7 ของปริมาณขยะรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
ข ้อมูลจากส�านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ระบุว่า ขยะใน กทม. มี 10,000 ตันต่อวัน 
หรอืปรมิาณขยะทัง้ส้ิน 1.9 ล้านตันต่อปี หากคดิจาก
จ�านวนประชากร 5.5 ล้านคน คนๆ หนึ่งสร้างขยะ 
ถึง 1.9 กิโลกรัมต่อวัน 

ขยะพลาสติก
หากยังรักกัน
ถึงเวลาบอกลา

มีอะไรลอยทะเล

ทีม่า: กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.)

ถุงพลาสติก 
หลอดจากเครื่องดื่ม 

 ฝาจุก 

 ภาชนะบรรจุอาหาร

 เชือก

บุหรี่และ
 ก้นกรองบุหรี่ 

 กระป๋อง กระดาษ

ขวดแก้ว โฟม

ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีส่นใจปัญหาสิง่แวดล้อมหรือไม่ก็ตาม แต่การเหน็ภาพปริมาณขยะมหาศาลทีถู่กทิง้
ลงท่อและคูคลอง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ เตียง โอ่งมังกร ท่อนไม้ยักษ์ เศษถุงพลาสติก ขวางทางระบายน�้า 
หรือไขมันที่เกาะตัวเป็นคราบหนาอันเกิดจากการทิ้งเศษอาหารของร้านสตรีทฟู้ด กระทั่งภาพ 
แพขยะยาวนบักิโลเมตรในท้องทะเลภาคใต้ ความสะเทอืนใจเมือ่เหน็เศษถุงพลาสตกิกว่า 80 ใบในซาก
ท้องวาฬน�าร่องครีบสัน้เกยต้ืนที ่อ.จะนะ จ.สงขลา น�า้หนกัรวมถึง 8 กิโลกรัม น่าจะ “ช็อก” ความรู้สกึ
ไม่มากก็น้อย  

พลาสติก

ไมโครพลาสติก

แพลงตอน

ปลาเล็ก

ปลาใหญ่ 

มนุษย์

ด้วยปรมิาณขยะทีม่ากมายนี ้ ท�าให้ประเทศไทย
ของเรามีช่ือเสียงทีไ่ม่น่ายินดีนกั เม่ือติดอนัดับ 6 ของ
โลกเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดรองจาก 
ศรีลังกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน 

ส่ิงที่น่ากลัวตามมาคือ พลาสติกที่ลอยในน�้า
นานๆ จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นเศษพลาสติก
ขนาดจิ๋วที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ขนาดที่
สายตามองไม่เห็นในระดับ 1 นาโนเมตร หรอืเรยีกว่า 
‘ไมโครพลาสติก’ เจ้าตัวนีแ้หละทีท่�าลายส่ิงแวดล้อม
อย่างรุนแรง

“ภัยเงียบส� าคัญจากขยะในท ้องทะเลคือ  
“ไมโครพลาสติก” ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่  
โดยพลาสติกจะแตกย่อยเป็นปิโตรเคมีและจะเล็กลง
เรือ่ยๆ จนมองไม่เห็นแต่ยังคงมีสารเคมีหลงเหลืออยู่ 
แพลงตอนจะกินไมโครพลาสติกเข้าไป ปลาเล็กกิน
แพลงตอนปลาใหญ่จะกนิปลาเล็ก แล้วมนษุย์กจ็ะกนิ
ปลาใหญ่อกีท ีในท้ายทีสุ่ดไมโครพลาสติกจะเข้าไปสะสม
ในร่างกายของมนษุย์” ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวัสด์ิ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์  
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวไว้
อย่างน่าคิด 
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ปัญหาขยะ...วาระแห่งชาติ เร่ิมต้นที่
ชุมชน 

ด้วยปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
ทุกปีเนื่องจากจ�านวนประชากรเพ่ิมข้ึน 
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหาขยะกลาย
เป็นวาระแห่งชาติ และก�าหนด Road Map 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานที่หนุนเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน เริ่มจากการจัดการขยะ
มูลฝอยสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะพ้ืนที่
วิกฤต โดยให้มีรปูแบบทีเ่หมาะสมเพ่ือจดัการ
กับขยะที่เข้ามาใหม่ เน้นการคัดแยกขยะ  
ต้ังแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 
รวมถึงการจัดระเบียบมาตรการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และ
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู ่การจัดการ 
ที่ยั่งยืน  

“…ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี 
ขณะที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์ใหม่น้อยมาก เฉลี่ยปีละ 0.5 
ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�าไปผ่านกรรมวิธี
ก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือเข้าเตาเผา และก็ยังมีบางส่วน
ที่ตกค้าง หรือเก็บทิ้งอย่างถูกวิธีกันไม่หมด ซึ่งขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี…”

ข้ันตอนการก�าจัดขยะง่ายๆ

เริม่ต้นท�าได้ทีบ้่าน
ภายใต้แนวคิด

‘7R ลดขยะ’
1. Refuse
ปฏิเสธหรอืหลีกเล่ียงถุงพลาสตกิ กล่องโฟม 
พลาสตกิ และหลอดพลาสตกิทีใ่ช้ได้ครัง้เดียว 
โดยเปล่ียนมาใช้ถุงผ้า กล่องพลาสตกิ ขวดน�า้
แบบพกพาแทน ซึ่งมีข้อดีคือ บางร้านจัด
โปรโมชั่นพิเศษส�าหรับลูกค้าที่พกสิ่งของ
เหล่านี้ติดตัวมาใช้งาน

2. Recycle
แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ 
กระดาษ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บและส่งแปรรูป 

3. Reuse
ใช้แล้ว ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่จนกว่าจะหมด
อายุการใช้งาน อย่างเช่น ใช้เครื่องครัวที่เป็น
แก้วหรือสเตนเลส นอกจากช่วยลดปัญหา
เรื่องขยะแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท�าแผนแม่บท 
การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ซ่ึงเป็นกรอบ
และทศิทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายของประเทศ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบตั ิ5 ด้าน ได้แก่
1) การลดปรมิาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
2) เพ่ิมศักยภาพการจัดเกบ็และขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
3)  เพ่ิมศักยภาพการก�าจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย 
4) พัฒนาและปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย 
5) สนับสนุนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

ใช้ไม่ถึง 5 นาที ย่อยสลาย 450 ปี 
จากข้อมูลของกรมควบคมุมลพิษ (คพ.) 

ปี 2561 ขยะพลาสติกในประเทศไทยมี
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีการน�าไป
ใช ้ประโยชน์ ใหม ่น ้อยมาก เฉล่ียป ีละ 
0.5 ล้านตัน ส่วนทีเ่หลือ 1.5 ล้านตัน จะถกูน�าไป
ผ่านกรรมวิธีก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือ
เข้าเตาเผา และกยั็งมีบางส่วนทีต่กค้าง หรอื
เกบ็ทิง้อย่างถกูวิธกีนัไม่หมด ซึง่ขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉล่ีย
ประมาณ 450 ปี   

ประเทศไทยยังไม่มีการประกาศใช้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ จ�ากดั 
หรอืลดพลาสติก เช่นทีปั่จจบุนัได้ด�าเนนิการ
ในหลายประเทศ แต่เห็นถึงความต่ืนตัวใน
ระดับหน่วยงานรฐั เช่น กรมอทุยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมประกาศเลิกใช ้
ถงุพลาสติก ขวดน�า้พลาสติก และโฟมกนัใน 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง 
ภายใน 12 สิงหาคม 2561 รวมถงึสวนสัตว์
อีก 7 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ ส่ิงที่ห้าม 
น�าเข้า ได้แก่ กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร
หรอืกล่องโฟม จานพลาสติก ถงุพลาสติกหูห้ิว 
และขวดน�า้ทีมี่พลาสติกฝาหุ้มขวดหรอืแคปซลี 
(Cap Seal) และรณรงค์ลดการใช้แก้วน�้า 
หลอด และช้อน-ส้อม ที่ท�าจากพลาสติกใน
คราวเดียวกันด้วย 

ด้านกรมควบคุมมลพิษเดินหน้าต้ังเป้า
ภายใน 1 ปี ลดพลาสติกฝาหุ้มขวดน�้าด่ืม 
ทกุชนดิ เหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ เกาหลี 
อิตาลี อังกฤษ โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิต 
น�า้ดืม่รายใหญ่ ส่วนทางด้านกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกเลิก 
ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยาทุกหน่วยงานใน
สังกดั เริม่วันที ่1 ตุลาคม 2561 โดยขอความ
ร่วมมือประชาชนที่มารับบริการน�าถุงผ้ามา
ใส่ยาแทน 

 

การขับเคล่ือนการด�าเนินการสร้างวินัย
ในการจัดการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมจงึจดัท�าโครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการด�าเนนิงานด้านการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน�าแนวคิด 
“Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือ
ศนูย์” ตัวอย่างทีท่�าแล้วเป็นแบบอย่างทีเ่ทศบาล
ต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รางวัลลูกโลก
สีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2560 นอกจากนี้
ยังมีผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
กลุ่มเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ
จดัการขยะหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชน
ต้นกล้าน้อยฯ ที่ช่วยเก็บขยะในทะเลสาบ
สงขลา ถึง CK Ranger โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม เริ่มแยกขยะในโรงเรียน จนขยาย
เครือข่ายข้ามแม่น�้าโขงไปจัดการขยะกับ
โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่ง 

ศิลปะ - วรรณกรรม
• เรือ่ง : นิรนัศักด์ิ •#คนสานฝัน

ในฐานะทีเ่ป็นเลอืดเน้ือเชือ้ไขของชาวปกาเกอะญอ ใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางป่า
และภูเขามาต้ังแต่บรรพบุรุษ คุณคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็ก?

“เปล่ียนแปลงไปแทบทุกทุกอย่าง ตอนเป็นเด็กมีหมู่บ้านเล็กๆ ย่ีสิบกว่าหลังคาเรือน 
พอมาวันนี้สี่สิบกว่าปีผ่านมา หมู่บ้านขยายกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหลังคาเรือน การเพิ่มจ�านวน
ของประชากรมีส่วนท�าให้สภาพแวดล้อมเปล่ียนไปบ้าง แต่การเปล่ียนแปลงก็เป็นธรรมดา 
ที่เกิดขึ้นกับทุกซอกมุมของโลกนี้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของผู้คน 

นับว่าผมโชคดีที่เกิดมาบนภูเขามูเส่คี (ต้นน�้าแม่แจ่ม) ทันเห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า 
ตา ยาย วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ วิถีชีวิตคนรุ่นตัวเอง และมาสู่รุ่นลูก ความเปลี่ยนแปลง
จากรุ่นสู่รุ่น มีรอยต่อที่งดงาม รอยต่อแทบไม่เห็นรอยแผลเป็น 

เร่ิมจากความเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ คนรุ่นแรกมีความคิดความเช่ือยึดถืออยู่กับผี 
สิ่งเหนือธรรมชาติ มีพิธีกรรมที่เข้มงวด แต่แล้วค่อยๆ มาเจือจางลง ค่อยๆ ก่อตัวไปอิงกับ
ศาสนาพุทธ-คริสต์ ทีเ่ข้ามาสู่ชุมชนในรุ่นพ่อรุ่นแม่ แล้วค่อยๆ มาสู่รุ่นผมรุ่นทีไ่ด้เรียนหนังสือ 
การศึกษาท�าให้ความเชื่อศาสนาอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น ต่อมาถึงรุ่นลูกไม่อาจคาดเดาได้ว่า 
ความเป็นชนเผ่าจะอยู่ในลักษณะใด 

ในแง่ของสิ่งแวดล้อม ผมมองว่ามูเส่คีที่เคยเป็นแค่ชุมชนเล็กๆ ยี่สิบกว่าหมู่บ้าน มาวันนี้
เติบใหญ่จนเป็น อ.กัลยาณิวัฒนา แต่ชุมชนยังคงสามารถจัดการตัวเองในเร่ืองส่ิงแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลป่าสนกว่าแสนไร่ทียั่งคงอยู่คู ่ อ.กลัยาณิวัฒนาจนทกุวันน้ี 
ก็เป็นประจักษ์พยานว่า วิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอที่นี่มีความผูกพันกับป่าสนผืนใหญ่นี้  

ที่นี่เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบมากนัก” 

ในงานเขียนรวมเร่ืองสั้นชุด “เชวาตัวสุดท้าย” 
พูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนในสังคมชาวปกาเกอะญอ คุณคิดว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าวิตกกังวล?

“ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนคงไม่ถึงข้ันว่าจะวิตกกังวล
แต่ก็คิดนะว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป โดยเฉพาะปกาเกอะญอ 
สายพันธุใ์หม่ (ลูกคร่ึง) มีเยอะข้ึนทกุวันๆ จะมีผลต่อวัฒนธรรม 
สังคม อย่างไรหรือไม่ แต่ผมยังเช่ือและมองว่าความหลากหลาย
และการผสมผสานเป็นเรื่องที่ดี”

แล้วที่ชุมชนของคุณเดี๋ยวน้ีคนรุ่นใหม่แตกต่างจากยุคของคุณมากน้อย 
แค่ไหน?

“คนรุ่นใหม่พวกเขาก้าวหน้าไปไกลกว่ายคุของผมมาก พวกเขามีความคิดความอ่านที่ดี 
ยืนหยัดความเป็นตัวตนคนปกาเกอะญอให้มีทียื่นในสังคมน้ีอย่างภาคภูมิใจ พวกเขาน�าเสนอ
ตัวตนผ่านโลกโซเชียล กับกิจกรรมที่พวกเขาท�าอยู่ นอกจากกลุ่มงานศิลปะ เพลง ดนตรี 
(พื้นบ้านยุคใหม่) แล้วยังมีกลุ่มที่เป็นนักกีฬา เป็นนักฟุตบอล นักปั่นจักรยาน หรือจะเป็น 
นักวิชาการ นักการศึกษา มองอนาคตข้างหน้าแล้ว ผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีครับ”

ทกุวนัน้ีความเจริญด้านต่างๆ มันขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นเหตุหน่ึง
ที่ท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองขยะล้นเมือง ในทัศนะตามวิถีของชาวปกาเกอะญอ 
มองปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง?

“ทัศนะส่วนตัว ผมมองว่าขยะที่เกลื่อนอยู่ทั่วไป เป็นเพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไม่มีจิตส�านึกต่อสิ่งแวดล้อมเพียงพอ ซ�้ายังโยนความรับผิดชอบให้ผูบ้รโิภค จะเหน็กนัง่ายๆ 
เคร่ืองด่ืมชูก�าลงั ไม่รู้กีย่ี่ห้อถกูทิง้เกล่ือนริมทาง ยังมีขวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อกี พอถกูต่อว่า
ถูกต�าหนิจากสังคม ก็ท�าเร่ืองท�าโครงการคืนก�าไรให้สังคมด้วยการแจกผ้าห่มแจกเส้ือผ้า 
โดยติดโลโก้สินค้าตัวเอง ใจจริงผมอยากให้บริษัทพวกน้ีรับซื้อคืนขยะบรรจุภัณฑ์พวกน้ี  
เพื่อไม่ไปสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม”

งานเขียนชดุใหม่ของคุณอยากจะสะท้อนเร่ืองราวอะไรบ้างทีส่่งผลกระทบกบั
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ?

“เป็นความอยากมานานทีเดียว คิดไว้นานหลายปีแล้ว แต่ยังลงมือเขียนไม่ได้สักที 
เป็นเร่ืองทีเ่กดิข้ึนในหมู่บ้านปกาเกอะญอทัว่ไป แม้มุมทีห่ลายคนน�าเสนอเร่ืองราวปกาเกอะญอ 
กจ็ะมีแต่มุมดีๆ มุมโรแมนติก มุมวัฒนธรรมประเพณี มุมวิถชีีวิตทีเ่รียบง่าย สอดคล้องผูกพัน
กับธรรมชาติ แต่ในมุมที่ผมคิดผมอยากน�าเสนอผ่านการเขียนเป็นเร่ืองราว วิถีชีวิตของ 
ชาวปกาเกอะญอในอกีมุม ทีอ่าจเป็นมุมมืดของความเป็นมนุษย์ ผมว่าเป็นเร่ืองทีมี่อยู่ด้วยกนั

ทกุเผ่าพันธุ ์เช่น ความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศทีด่�ารงอยู่ และพบเห็นในวัฒนธรรม
ทีผู้่ชายชาวปกาเกอะญอเอาเปรียบผู้หญงิ ผู้หญงิท�างานหนักมาก เสียสละ และอดทน  
ซึ่งผู้หญิงก็ยอมรับยอมสยบยอมสืบทอดการกดขี่โดยวัฒนธรรมนี้” 

การทีคุ่ณได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียว ประเภทงานเขียน รางวลัที่ได้
รับท�าให้คุณรู้สึกอย่างไร?

“รู้สึกอายตัวเอง เพราะคิดเสมอว่า เรายังมือไม่ถึงขั้นที่จะได้รางวัล แต่เมื่อ
ได้รับแล้ว อยากจะดีใจนะ แต่เหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะดีใจ...

ต่าบลึ๊อและขอบคุณครับ!”  

 “โถ่เรบอ” หรือ “นกกระเต็นสีเหลือง” เป็น
นามปากกาของ “สมศักด์ิ สุริยมณฑล” นักเขียน 
สายเลือดปกาเกอะญอ บ้านหนองเจด็หน่วย ต.บ้านจนัทร์ 
อ.กลัยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เคยท�างานด้านอาสาสมัคร
ต้ังแต่ปี 2539 ใน “โครงการสุขภาพชุมชนและส่ิงแวดล้อม
บนพื้นที่สูง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต่อมาท�างานให้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) 
และเป็นครูอาสาสมัครศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง”

เขาเป็นนักเขียนรุ่นหลัง “พ้อเลป่า” ซึ่งรู้จักกันดี 
ในหมู่นักอ่านทีส่นใจเร่ืองราวชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 
และชุมชนปกาเกอะญอ แรงบันดาลใจน้ันได้ส่งต่อถึง 
“โถ่เรบอ” ไม่มากก็น้อย ให้สร้างสรรค์งานเขยีนทีส่ะท้อนความคดิ ความเชือ่ พธิกีรรม วถิชีวีติ
ชาติพันธุบ์นภูสูงน้ีมีผลงานเร่ืองส้ันตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารต่างๆ และผลงานรวมเร่ืองส้ันชุด 
“เชวาตัวสุดท้าย” ที่ประสบผลส�าเร็จ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน 
จากการประกวดครั้งที่ 9 โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว

“โถ่เรบอ”
เสียงจากนักเขียนปกาเกอะญอ
ผลงานเขียนรวมเรือ่งส้ันชดุ “เชวาตวัสุดท้าย” ของ “โถ่เรบอ” 
ได้รบัรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน เม่ือปี 2550 โดยเน้ือหา
แต่ละเรือ่งในเล่มได้สะท้อนให้เห็นวิถีชวิีตและปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน
ในสังคมชาวกะเหรีย่งหรอื “ปกาเกอะญอ”  ทัง้วิถีการด�ารงชวิีต 
ขนบประเพณี รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ด้วยลีลาการเขียน 
ทีใ่สซ่ือ ง่ายแต่งดงามน่ันเอง
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สิง่ทีท่กุคนควรต้ังค�ำถำม 
ดังๆ คือ แล้วตัวเรำ
จะมีส่วนร่วมในกำร 
แก้ปัญหำขยะล้นเมือง 
ได้อย่ำงไร ถ้ำเป็นเม่ือก่อน 
อำจจะเป็นเหมือนแค่
กระแสว่ำคนรับรู้ แต่ 
ผู้ปฏิบัติจริงอำจจะยังมี
ไม่มำก

5. Refill
ใช้สินค้าแบบเตมิได้
หมดแล้วซ้ือมาเพิม่
เติมใหม่ สามารถ
ลดขยะได้หลายชิ้น 
แถมยงัประหยดัเงนิ
ในกระเป๋าอีกด้วย

6. Return
อดุหนุนสินค้าทีบ่รรจุภัณฑ์ส่งคืนได้ เช่น ขวดแก้วต่างๆ
หรอื รับประทานไอศกรีมจากโคนแทนการใส่ถ้วยพลาสติก

7. Reduce
ลดการกินทิ้งกินขว้าง 
ใช้ของสิ้นเปลือง หรือ
พกกล่องเอาไว้ใส่อาหาร
ที่เหลือจากการรับประทาน 

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

ภาคเอกชน โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
หลายแห่ง เช่น เครอืเซน็ทรลั เดอะมอลล์กรุป๊ 
บิก๊ซ ีเทสโก้โลตัส และอืน่ๆ ใช้วิธแีจกคะแนน
เพ่ือเป็นส่วนลดในการซือ้สินค้าส�าหรบัลูกค้า
ทีไ่ม่รบัถงุพลาสติก ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 
ของ ปตท. ที่ได้ออกแคมเปญเชิญชวนให้
ลูกค้าน�าแก้วกาแฟส่วนตัวมาใช้จะได้ลดราคา 
5 บาท เพ่ือร่วมกันลดปริมาณขยะจาก 
แก้วพลาสติก  

นอกจากนี้ทางด้านสถาบันการศึกษา 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
มหิดล ก็เริ่มโครงการลดใช้ถุงพลาสติก 
โดยขอความร่วมมือไปยังร้านสะดวกซื้อ 
ทกุแห่งภายในรัว้มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวน
นกัศกึษาหันมาปรบัเปล่ียนพฤติกรรมลด ละ 
เลิกใช้ถงุพลาสติก หากใครต้องการใช้จะต้อง
เสียเงนิค่าใช้จ่ายเสมือนเป็นค่ารบัผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และต้ังเป้าว่าจะเลิกใช้ถงุพลาสติก
อย่างเด็ดขาดในเร็วๆ นี้

คนละไม้ละมือ เริ่มต้นได้ที่บำ้น
นอกเหนือจากหน้าที่จัดเก็บและก�าจัด

ขยะของหน่วยงานภาครัฐ ส่ิงที่ทุกคนควร 
ต้ังค�าถามดังๆ คือ แล้วตัวเราจะมีส่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างไร 
ถ้าเป็นเม่ือก่อน อาจจะเป็นเหมือนแค่กระแสว่า
คนรับรู้ แต่ผู้ปฏิบัติจริงอาจจะยังมีไม่มาก

แต่วันนี้ต้องบอกว่า Trends ของโลก
ก�าลังเปล่ียนแปลงไป ผู้คนได้รับและเห็น
ภาพความรุนแรงทั้งหลายที่ เกิดข้ึนกับ
ธรรมชาติอันมาจากน�้ามือมนุษย์ ดังนั้น 
วนันี้เราจึงได้เหน็คนหิว้ถุงไปจ่ายตลาดหรือ
พกขวดหรอืแก้วน�า้ส่วนตัวมากข้ึน แม้อาจจะ
ยังไม่มากนกั แต่ภาพเหล่านัน้ได้เกดิข้ึนแล้ว 
รวมไปถึงเจ้าของสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก 
ที่น�าขยะพลาสติกจากทะเล โดยเลือกขยะที่
มีคณุภาพสูง เช่น แห อวน ขวดน�า้ รองเท้าแตะ 
ฯลฯ มาเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือเป็นวัสดุ
ใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ึนมา ที่เรียก
อย่างเป็นทางการว่า Upcycling ทีมี่ทัง้เส้ือผ้า 
กระเป๋า รองเท้า ออกมาให้บรรดาคอรักษ์
โลกได้เลือกใช้กัน

วิธทีีง่่ายทีสุุ่ดอาจเริม่ด้วยการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจ�าวัน 
เช่น ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวแทนกล่องโฟม 
พกขวดน�้ า ด่ืมแทนการซื้ อน�้ า ด่ืมที่ ใช ้ 
แก้วพลาสติก และหลอดดูดอย่างฟุ่มเฟือย 

พกถงุผ้าแล้วบอกลาถงุพลาสติกอย่างเด็ดขาด 
การปรับเปล่ียนนิสัยการกินก็เป็นเรื่องใหญ่ 
เนื่องจากผลการศึกษาปัญหาขยะทั่วโลก
พบว่า ร้อยละ 50 ของขยะทีใ่กล้ตัวมนษุย์
มากทีสุ่ดคอื ขยะอาหาร จงึจ�าเป็นอย่างย่ิง
ที่เราจะต้องปฏิวัติการกินเสียใหม ่

เม่ือขยะเกิดข้ึนจากมนุษย์ ก็ต้องเป็น
มนุษย์นี่เองที่จะหยุดสร้างขยะที่ไม่จ�าเป็น
เสียต้ังแต่ต้นทาง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�าวนั จากคนคนหนึง่
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ 
เ พ่ือ ให ้ เกิด เป ็นพลัง ขับ เค ล่ือนสังคม 
ในสิ่งที่ดีๆ ไปด้วยกัน 
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คณะกรรมการลูกโลกสีเ ขียว 
ภาคเหนือจดัสัมมนารางวัลลูกโลกสีเขียว
ภาคเหนือข้ึนเม่ือวันที่ 27-28 เมษายน 
2561 โดยจัดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชนผู้ส่งผลงาน
เพ่ือขอรับการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว 
ครั้งที่ 19 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีชุมชน
ส่งผลงานจ�านวน 4 ชุมชน เป็นชุมชนสรรหา
จากกระบวนการบนัได 6 ข้ัน เม่ือปี 2560 
จ�านวน 1 ชุมชน คอืชุมชนทีเ่คยส่งผลงาน
มาแล้ว แต่มผีลงานอยูใ่นล�าดับรองลงมา
จากชุมชนทีไ่ด้รับการพิจารณาตัดสินให้ได้
รางวัลในปีนั้น

ซึง่กระบวนการสัมมนาตามบนัได 6 ข้ันน้ี 
เป็นข้ันตอนสานสัมพันธ์ชุมชนผู้มีผลงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม และให้แต่ละชุมชนได้น�าเสนอผลงานของชุมชนตนเองเพ่ือ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ น�าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของ
ตนเอง และให้แต่ละชุมชนประเมินผลงานตนเองไปด้วยภายใต้บรรยากาศ 
ความเป็นมิตร กระตุ้นให้ก�าลงัใจต่อกนั โดยภายหลังเสร็จส้ินการสัมมนาชุมชน
มีความผูกพัน รู้สึกเป็นมิตรต่อกนั มีการเปิดกลุ่มไลน์พูดคยุแลกเปล่ียนและ
น�าเสนอความก้าวหน้าในการท�ากิจกรรมของชุมชนให้เพื่อนได้รับทราบ

การรวบรวมและจัดท�าข้อมูลผลงานที่เข้าสู่การพิจารณารางวัล
ลูกโลกสีเขียวนับเป็นหัวใจส�าคญัในการประกาศยกย่อง เชิดชู ให้ก�าลงัใจ
ชุมชน บคุคล และกลุ่มเยาวชนทีท่�างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากน้ีจะเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ยกระดับ และขยายผล สร้างเครือข่าย 
ด้านการอนุรักษ์ต่อไป ทางคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคกลาง 
ตะวันตก จึงได้พัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลให้มี
ความครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก�าหนดประเดน็
ในการหาข้อมูล 4 เร่ือง หรือเรียกส้ันๆ ว่า 4M ได้แก่ คน (Man) การจดัการ 
(Management) เครือ่งมอืทีใ่ช้ (Material) และเงิน (Money) เชื่อมร้อยกัน
ให้เห็นถึงเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถตั้ง
รับปรับตัวต่อสถานการณ์ทัง้บวกและลบได้ มีล�าดับพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ 
ซึง่จะช่วยให้การจดัท�าเอกสารข้อมูลผลงานมีความสมบรูณ์ครบถ้วนมากย่ิงข้ึน

ตวัแทนคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จากทัง้ 6 ภาค 
ได้มารวมกนัเฉพาะกจิเป็นคณะท�างานจดังาน 2 ทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 
เพ่ือระดมความคดิเห็นถงึแนวคดิและรูปแบบการจดังานฯ สร้างการมีส่วนร่วม 
และความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพร่วมกนัของชาวลูกโลกสีเขียว ภายใต้
แนวคิด “พลังเปลี่ยนโลก” ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยกันเต็มไปด้วยความสุข 
ความสนุกสนาน ความทรงจ�า ที่ช่วยกันย้อนกลับไปถึงการเดินทางร่วมกัน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สังเคราะห์จุดเด่น เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรม รวมถงึความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทีมี่อยู่ในผลงาน
รางวัลลูกโลกสีเขียว เครือข่าย และชุมชนลูกโลกสีเขียว ออกแบบแนวคดิการ
จดัแสดงนิทรรศการ เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ลานวัฒนธรรม และกจิกรรมของ
แต่ละภูมิภาค งานที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันคร้ังน้ีจะออกมาน่าสนใจ 
ขนาดไหน อย่าลืมลงปฏิทนิไว้ แล้วมาเจอกนัในงาน 2 ทศวรรษรางวัลลูกโลก
สีเขียว วันที ่27-28 สิงหาคม 2561 ทีอ่าคารส�านกังานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ

โครงการสานพลังครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อม
เสรมิสร้างการเรยีนรูเ้ด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการภาค “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ปีแรกน้ีได้พัฒนาและสร้าง
หลักสูตรท้องถิน่ด้านส่ิงแวดล้อมศกึษาร่วมกบัครู ครูแกนน�า และนักเรียนใน
โรงเรียน 7 แห่ง พบว่าสามารถน�าหลักสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในพ้ืนที่
ได้จริง ครูมีกระบวนการคิดและน�าหลักการของหลักสูตรสถานศึกษามาใช้
วิเคราะห์ สิ่งที่น่าสนใจคือ การน�าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้มีความแตกต่างกัน
ข้ึนอยู่กับความมุ่งม่ันและความเอาจริงเอาจังของทั้งครูและผู้บริหาร โดยที่
หลักสูตรส่ิงแวดล้อม อาจใช้เวลานอกเวลาเรียน กจิกรรมอืน่ๆ หรือสอดแทรก
ทกุรายวิชาได้ และการจดัการเรียนรู้อาจไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ในการตัดสิน
ผลการเรียนเสมอไป

ส�าหรับปีน้ีจะขยายผลให้ครอบคลุม
โรงเรียนในพ้ืนที่ให้มากข้ึน สร้าง 
แรงบนัดาลใจ สืบสานครู  ครูภูมิปัญญา 
นักเรียนและห้องเรียนส่ิงแวดล้อม 
โดยยังมีตัวช้ีวัดส�าคัญคือ หลักสูตร 
ส่ิงแวดล้อมครูแกนน�า ความรู้และ
แนวทางการจัดการความรู้ คาดว่า 
จะเร่ิมด�าเนินโครงการใน
เดือนกรกฎาคม 2561 
สามารถน�าหลักสูตรไปใช้ได้
จริงประมาณเดือนสิงหาคม-
พฤศจกิายน 2561 

ด ้านโครงการพัฒนา
เครือข่ายลูกโลกสีเขียวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสู่ความย่ังยืนยังคง
ด�าเนินการต่อเน่ือง สร้างพลัง
ในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกนัพัฒนาให้เกดิโครงสร้าง
และกลไกของเครือข ่าย 
ที่มีความเข้มแข็งร่วมกัน 
ขับเคล่ือนงาน โดยเฉพาะ
การจดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในนามเครือข่ายแก่หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ยกระดับจากเวที
การเรียนรู้เป็นงานขับเคล่ือน
ทางสังคมด้วย 

กิจกรรมชมุชน
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มือเล็กๆ สร้างเมือง
ปลอดขยะ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ติดชายแดนบริเวณแม่น�้าโขง 
ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ้ืนทีแ่ห่งน้ีมีความส�าคญัในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะมีการไหลเวียนของ
คน แรงงาน และการลงทนุมหาศาลตามแนวเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ เช่ือมเส้นทางเชียงราย-คนุหมิง 
ของประเทศจนี เชียงของจงึเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในทกุๆ ด้าน รวมถงึปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  

จดุเร่ิมจากนักเรียน 5 คนของช้ัน ม.5 มองเห็นปัญหาขยะในโรงเรียน แล้วมาช่วยกนัคดิหาทาง
แก้ไขซึง่น่าจะเร่ิมจดัการได้ด้วยการคดัแยกขยะพลาสติก แต่ชวนคนอืน่ท�าด้วย และคดิอย่างไร
ให้โดนวัยรุ่นวัยเกรียนแบบพวกเขา จงึมา “ป๊ิง” ไอเดียขยะแลกแสตมป์ เลียนแบบโปรโมช่ันร้าน
สะดวกซือ้ช่ือดัง เพ่ือน�ามาแลกรางวัลไป โดยน�าขยะทีไ่ด้มาแล้วไปขายทีร้่านขายของเก่าได้เงนิ
มาจ�านวนหน่ึง 

ช่วงเวลาใกล้ๆ กนั นักเรียนได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�า
ต�าบลบญุเรือง อ.เชียงของ ว่ามีผู้ป่วยสูงอายุและพิการสองรายทีไ่ม่มีญาติดูแลและต้องการ 
ความช่วยเหลือ จงึน�ารายได้จากการขายขยะไปซือ้ของเพ่ือเย่ียมไข้ เป็นคร้ังแรกทีเ่ด็กๆ ได้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุทีย่ากไร้ ขาดคนดูแล เม่ือกลับมาถ่ายทอดให้เพ่ือนๆ และน้องๆ 
ทีโ่รงเรียนฟัง ส่งผลให้มีผู้สนใจมากข้ึน และครูกส็นับสนุนให้ท�ากจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารบ�าเพ็ญ
ประโยชน์น้ีอย่างต่อเน่ือง

จากจุดเร่ิมต้นเพียงนักเรียนไม่กี่คนได้รวมกลุ่มขยายกิจกรรมเพ่ือให้ครอบคลุมเร่ือง 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน กลายมาเป็น “กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์” (CK Ranger) 
ซึง่เป็นช่ือทีไ่ด้แรงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ญีปุ่น่ทีโ่ด่งดังช่วงปี 2536 ช่ือว่า “ขบวนการห้าดาว 
ไดเรนเจอร์” ขบวนการนักสู้เพ่ือกอบกู้โลก

กจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มพ่วงท้ายให้เก๋ๆ ด้วยการช่วยโลก เช่น พลาสติกช่วยโลกร้อน หรือ 
Plastic Ranger เป็นการน�าขยะพลาสติกมาแลกแสตมป์วิเศษ แลกรางวัลน�าพลาสติกมารีไซเคลิ 
โดยประดิษฐ์ส่ิงของ ใบไม้ช่วยโลกร้อน เป็นการท�าปุ๋ยหมักจากใบไม้ จนถงึนักเรียนช่วยลดโลกร้อน 
ซึง่เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนห่อข้าวด้วยภาชนะแทนถงุพลาสติก และการด่ืมน�า้จากแก้วทีไ่ม่ใช่ 
แก้วกระดาษทีใ่ช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ โดยกจิกรรมของเหล่าเรนเจอร์ได้ขยายไปหลากหลาย และต่อยอด
ไปภายนอกร้ัวโรงเรียนครอบคลุมเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กลุม่เยาวชนเชยีงของเรนเจอร์
(CK Ranger) ซูเปอร์ฮีโร่วัยละอ่อน

#ต้นกล้าทีง่อกงาม

#ห้องเรยีนนอกหลักสูตร

• เรือ่ง : วันเพญ็ เพชรคง • 

เร่ิมจากการเดินรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน การน�าถังขยะไปให้หน่วยราชการและ 
ห้างสรรพสินค้าเพ่ือให้เป็นตัวอย่างถังคัดแยกขยะ เป็นวิทยากรขยายความรู้การจดัการขยะ 
เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้ทีพ่ร้อมส�าหรับการขยายผลโครงการแก่โรงเรียนเครือข่าย 5 แห่ง และ
ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ โรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า  
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จากความสนใจเล็กๆ จนเกดิการรวมกลุ่มเยาวชนเพ่ือจดัการขยะภายในโรงเรียน และขยาย
ต่อในชุมชน ช่วยพัฒนาศกัยภาพของเด็กให้เกดิความม่ันใจ มีภาวะเป็นผู้น�าเหมือน “ซเูปอร์ฮโีร่” 
ท่ีใครๆ กเ็ป็นได้ ซึง่ช่วยเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
และส�านึกรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรท้องถิน่ไปด้วยกนั 

ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วของภูเกต็ แม้ปริมาณ
ขยะจะลดลงจ�านวนไม่มาก แต่ภาพเด็ก 
ที่ก้มๆ เงยๆ เก็บขยะใส่ในถุง น่าจะท�าให้ 

คนเห็นรู้สึกอายเด็กๆ ไม่กล้าทิง้ขยะแบบไม่เป็นทีเ่ป็นทางอกี 
ทั้งน้ี ด้วยวิสัยทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนว่า เป้าหมายไม่ได้อยู่ทีก่ารท�าให้โรงเรยีน
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยปราศจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของคน การด�าเนินงานจึงให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และ 
การมีส่วนร่วมของทกุคน 

นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้จัดกิจกรรม 
การรณรงค์หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ชุมชนและโรงเรยีนใกล้เคียง ตลอดจนในพืน้ที่สาธารณะ
ต่างๆ กจิกรรม เช่น การท�าน�า้ยาปรับผ้านุ่ม น�า้ยาล้างจาน 
ได้ช่วยให้ชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมการคัดแยกขยะที่ด�าเนินการกับชุมชนธารทอง 5 
ในพ้ืนทีใ่กล้โรงเรียน ไม่เพียงท�าให้การจดัการขยะภายในชุมชน
ได้ผลดี แต่ยังสามารถรวบรวมรายได้จากการขายขยะเป็นเงนิ
กองทนุของชุมชนประมาณ 60,000 บาท

ความร่วมมือที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการที่สมาชิกในแต่ละ
ชุมชนได้พบเห็นและรับรู้ถึงความมุ่งม่ันของเด็ก จนเกิด 
ความรูสึ้กประทบัใจ และเกดิความตระหนกัต่อปัญหาขยะ 

กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ขยายผลจาก
ภายในโรงเรียนออกสู่พ่อแม่และชุมชนจนไปถงึระดับจงัหวัด 
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้
และความต้ังใจในการด�าเนินกจิกรรมระหว่างเด็กๆ จากรุ่นพ่ีสู่
รุ่นน้อง ซึง่มีจ�านวนเด็กให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเพ่ิมมากข้ึน
ทกุปี  

กระบวนการเรยีนรูใ้นเรือ่งขยะมีกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
ซ่ึงโรงเรยีนและชมุชนทีส่นใจน่าจะสามารถน�าไปใช้ต่อไป
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน
ชมุชน 

1. กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์พิชิต 
โลกร้อนของนักเรยีน ชมุนุมส่ิงแวดล้อม น�าขวดน�า้ด่ืมที่
คัดแยกแล้วมาบรรจุผลิตภัณฑ์น�า้ยาล้างจาน น�า้ยาซักผ้า 
น�า้ยาปรบัผ้านุ่ม เป็นต้น เพือ่จ�าหน่ายให้แก่นักเรยีน ครู 
บุคลากร และผู้ปกครอง เป็นการช่วยลดปรมิาณขยะ 
ในโรงเรยีนและสร้างรายได้

2. กิจกรรมการใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก 
รณรงค์การใช้กระเป๋าผ้าเพือ่ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ

3. กิจกรรมการใช้แก้วส่วนตวั นักเรยีนและบคุลากร
ในโรงเรยีนมีแก้วน�า้ส่วนตวัทกุคนในการด่ืมน�า้ หรอืซ้ือน�า้
จากแม่ค้า

4. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในขวดน�า้ การปลูกต้นไม้
ในล้อยางรถ รวมทัง้การปลูกผักสวนครวัและพชืสมุนไพร
ในล้อยางรถยนต์ 

5. กิจกรรมธนาคารขยะรไีซเคิล นักเรยีน คร ู และ
บคุลากรในโรงเรยีน คัดแยกแล้วน�าไปฝากเปล่ียนเป็นเงนิ 
เพือ่ใช้ในงานเล้ียงสังสรรค์วันปีใหม่ของนักเรยีนในแต่ละ
ชัน้เรยีน จัดซ้ือของขวัญให้แก่นักเรยีนทีท่�าดีด้านส่ิงแวดล้อม 
และส่วนหน่ึงเป็นทนุการศึกษาของนักเรยีน

6. กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท คัดแยกขยะทีส่ามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดน�า้ กระดาษ นักเรยีนในแต่ละชัน้ 
คร ูและบคุลากรในโรงเรยีนคัดแยกแล้วน�าไปแลกเป็นอปุกรณ์
การเรยีนโดยไม่ต้องใช้เงนิ

ขยะกลายเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของส่ิงมีชีวิต ย่ิงในเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมากและมีกจิกรรมทีก่่อให้เกดิ
ขยะตลอดทัง้วัน โดยทียั่งขาดการจดัการขยะอย่างมีประสิทธภิาพ 
ย่อมท�าให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึน เช่น ในจงัหวัดภูเกต็ 
ทีไ่ด้ช่ือว่าเป็น “ไข่มุก” แห่งอนัดามัน แหล่งท่องเทีย่วระดับโลก
ซึง่ใครกอ็ยากมาเยือนสักคร้ัง กมี็ปัญหาขยะจากการท่องเทีย่ว
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   

ความพยายามเล็กๆ ทีต่่อมากลายเป็น “ส่วนหนึง่” ของ
การแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มต้นจากกิจกรรมในโรงเรียน อบจ.
บ้านนาบอน โดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทีมี่สมาชิก
ระดับอนุบาล-ประถมศกึษาปีที ่ 6 ในปี 2551 ตามนโยบาย 
อโีคสคลู (Eco-School) ของกรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ในโรงเรียน  

ทางโรงเรียนสนับสนุนให้มีการท�ากิจกรรมเช่ือมโยง
ระหว่างการจดัการขยะ กบักจิกรรมเกีย่วกบัการพ่ึงตนเอง อาทิ 
น�า้ยาล้างจาน น�า้ยาซกัผ้า การปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุง้ 
มะนาว มะกรูด กวางตุ้ง ฟักเขียว การน�าบลิค่าน�า้ ค่าไฟ ทีล่ดลง
ได้จากบ้านมาแลกถงุผ้า การท�างานจติอาสาเกบ็ขยะบริเวณ
ชายหาดใกล้กบัโรงเรียน ได้แก่ ชายหาดฉลอง กะตะ ป่าหล่าย 

หมายเหต ุ: กลุ่มเยาวชนเชยีงของเรนเจอร์ (CK Ranger) ได้รบัรางวลัลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน ครัง้ที ่17
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ปัญหาขยะก�าลังกลายเป็นวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อมทีส่่งผลกระทบ
ต่อการด�ารงชีวิต หลายชุมชนพยายามหาทางแก้ปัญหา ซึ่งมี
ชมุชนประสบความส�าเรจ็เป็น “ต้นแบบ” ส่งต่อให้แก่ชมุชนอืน่ๆ 
ดังที่เทศบาลต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เจ้าของรางวัล
ลูกโลกสีเขียวประเภทชมุชน ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2550 ด�าเนินการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องขยะฐานศูนย ์
จนเป็นทีย่อมรบัและเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ผู้สนใจ หน่วยงาน และ
องค์กรทั่วประเทศ 

เทศบาลต�าบลปริกได้ริเร่ิมด�าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในปี 
2543 โดยเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในระดับชุมชน พบว่าชุมชนใน 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีปริมาณขยะค่อนข้างมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ�านวน
ประชากร จ�านวนขยะที่เทศบาลจัดเก็บในเวลานั้นประมาณ 8,000 กิโลกรัม 
หรือ 8 ตันต่อวัน คิดเฉลี่ยจากจ�านวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือนเศษในขณะ
น้ัน จะมีค่าเฉล่ียอยู่ทีค่รัวเรือนละประมาณ 7.27 กโิลกรัมต่อวัน เม่ือคดิเฉล่ีย
จากจ�านวนประชากรที่มีอยู่ประมาณ 5,800 คนในขณะน้ัน จะมีค่าเฉล่ีย 
การทิ้งขยะอยู่ที่คนละประมาณ 1.38 กิโลกรัมต่อวัน

ปัญหาส�าคัญยังอยู่ที่ชาวบ้านมองว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของ
เทศบาล เพราะแต่ละครอบครัวจ่ายค่าเกบ็ขยะให้แก่เทศบาลเดือนละ 10 บาท 
จึงไม่ใช่เร่ืองที่ชาวบ้านต้องท�า แต่ปัญหาคือปริมาณการทิ้งขยะน้ันมากกว่า
จะจัดเก็บได้ทั้งหมด แล้วจะท�าอย่างไรที่ให้ทุกคนตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่
ร่วมจัดการขยะ 

ค�าตอบทีห่มู่บ้าน

#คน-ดิน-น�า้-ป่า

ขวดแก้ว และโลหะ ก็แยกขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าได้ร้อยละ 26.6 ด้วยวิธีน้ีท�าให้ขยะมูลฝอยเศษวัสดุ
เหลือใช้ที่ต้องส่งไปยังหลุมฝังกลบของเทศบาลเหลือเพียงร้อยละ 11.8 เท่านั้น

เป้ำหมำย “ขยะฐำนศูนย์” 
การต่ืนตัวของชุมชนปริกตกท�าให้เกิดการขยายผลเร่ืองการคัดแยกและจัดการขยะไปยังชุมชนอื่นๆ 

ทุกวันนี้ปริมาณขยะอยู่ที่ 5-6 ตัน เปรียบเทียบกับปี 2543 มีปริมาณขยะที่เทศบาลต้องขนไปทิ้งประมาณ
วันละ 8 ตัน เม่ือคิดปริมาณต่อหัว ซึ่งปัจจุบันมีประชากร 6,500 คน หรือเฉล่ียคนละไม่ถึง 1 กิโลกรัม 
น้อยกว่าค่าเฉล่ียจากผลการศกึษา ปี 2543 แนวโน้มปริมาณขยะทีล่ดลงต่อเน่ืองท�าให้เทศบาลวางเป้าหมาย
การจัดการขยะแบบฐานศูนย์ (Zero Waste Management) ในอนาคต ดังที่ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่า 

“จุดที่เรียกว่าขยะฐานศูนย์ หมายถึง ขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ ถ้าสามารถจัดการได้ดี มันจะลด
ลงจนไม่มีขยะเลย คงยากที่จะเป็นศูนย์ทั้งหมด แต่อย่างน้อยขอให้เรามีฐานคิดแบบนี้ เพราะจะท�าให้เราหา
วิธีจัดการได้” 

“เราท�าการวิเคราะห ์
เ ส ้ นท า งของขย ะ 
หาให้เจอว่าต้นตอเริม่
จากตรงไหน หลายคน
เริม่เข้าใจว่า ครวัเรอืน
บ้านฉันเองเป็นผู้ที่
ผลิตขยะ ฉะนั้นถ้าจะ
ให้ขยะลดก็ต้องจาก
บ้านฉนัก่อน ชมุชนเป็นผู้สร้างขยะ เทศบาลเป็นคนมาเกบ็มากวาด 
มาช่วยให้เกิดความสะอาด ความเรียบร้อยทีหลัง เมื่อชาวบ้าน
มาวิเคราะห์ร่วมกัน บทบาทก็พลิกกลับ จากตอนแรกที่บอกว่า
ขยะเป็นเรื่องของเทศบาล ก็กลายเป็นเรื่องของทุกคน” 

สุรยิา ยขุีน นายกเทศมนตร ีต.ปรกิ กล่าว

โจทย์น้ีน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบด้วยการวิจัย ซึ่งเทศบาลต�าบลปริก 
ประสานไปยังคณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกันท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติ คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการท�าวิจัย

จากการสุ่มตัวอย่างขยะในชุมชนปริกตก ท�าให้เกิดผลงานวิจัยเร่ือง 
“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจดัการ
มูลฝอยชุมชน: กรณีศกึษาชุมชนปริกตก เทศบาลต�าบลปริก”  พบว่า ปริมาณ
ขยะและประเภทขยะที่มีมากที่สุด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ สูงถึงร้อยละ 64.17 
ของปริมาณขยะทั้งหมด รองลงมาเป็นขยะกระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว 
อะลูมิเนียม จ�านวนร้อยละ 32.62 ที่เหลือเป็นขยะทั่วไปที่ปะปนกันจ�านวน
ร้อยละ 3.21

ตัวเลขเหล่านี้น�ามาสู่แนวคิดการน�าขยะไปแปรรูปให้เป็นประโยชน์ เช่น 
ท�าปุ๋ยหมัก หรือเป็นอาหารสัตว์ ส่วนเศษวัสดุเหลือใช้พวกกระดาษ พลาสติก 

พลกิความคิดสูเ่ป้าหมายขยะฐานศูนย์ที่ต�าบลปริก
ใครท�า คนนั้นเก็บ
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Zero Waste 
ต.ปร�ก

1
กิจกรรมต�นทาง

รณรงค�ช�วยกันแยกขยะและนำขยะ
ไปทำเป�นปุ�ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 

สมาชิกบางรายจำหน�ายเศษวัสดุ
ให�กับผู�รับซ้ือของเก�าโดยตรง 

ต�อยอดด�วยกิจกรรม
“บ�านน�ามอง”

3
กิจกรรมปลายทาง

เทศบาลทำหน�าท่ีในการเก็บขนไปยัง
หลุมฝ�งกลบ โดยให�คนงานช�วยกันคุ�ย

และแยกขยะเป�ยกหร�อขยะอินทร�ย�
ที่ติดมากับขยะทั่วไปออกก�อนจะ
ทิ�งลงหลุม เพ�่อนำไปทำปุ�ยหมัก

กิจกรรมกลางทาง
กิจกรรมธนาคารขยะ

ขยะมีบุญ

2

คนต้นแบบ
	 บ้านของนางรอชีดะ มาลินี ประธานชุมชนสวนหม่อม	

เป็นหน่ึงในครอบครัวต้นแบบเร่ืองการคดัแยกขยะ	 มถีงุใส่ขยะ 
ทีค่ดัแยกประเภท	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	โลหะ	ท่อน�า้	จนแม้แต่
ฝากระป๋องน�้าอัดลม	และลวดเยบ็กระดาษ	กแ็ยกเป็นสดัส่วน	
สองอย่างหลังน้ีเธอน�าไปบริจาคเพ่ือเป็นวัสดุท�าขาเทียม 
ส่วนหลังบ้านมีถงัน�า้หมักขนาด	200	ลติร	ทีท่�าไว้รดน�า้ต้นไม้	
ผกัสวนครัว	การคดัแยกขยะช่วยให้บริเวณบ้านโล่ง	สะอาดตา	
ข้าวของวางเป็นระเบียบ	 ยกเว้นลานโล่งที่เช่ือมต่อหลังบ้าน
เป็นที่	“เท”	ของขยะกองโต

นายฟาริด เบ็ญมุสา	เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลปริก	
อยู่ทีชุ่มชนตลาดใต้-บ้านกลาง	เป็นครัวเรือนต้นแบบอกีแห่ง
ที่มีผู ้มาดูงานเร่ืองการจัดการขยะกับเศรษฐกิจพอเพียง 
เขาประยุกต์บ่อปนูซเีมนต์เก่าทีท่แีรกต้องการท�าบ่อปลา	แต่สภาพ
บ่อเกบ็น�า้ไม่ดี	จงึเอามาท�าบ่อปลูกมะนาว	เขาหาแผ่นโฟมเก่า
มาเจาะรูตรงกลาง	 เอาตาข่ายพลาสติกล้อมดินต้นไม้หย่อน
ลงกลางช่องโฟมทีเ่จาะ	แล้ววางในบ่อทีมี่น�า้ปริม่	เป็นการเล้ียง
มะนาวโดยไม่ต้องอาศัยพื้นดิน	ไม่ต้องรดน�้า	อุปกรณ์ต่างๆ	
คือการดัดแปลงจากขยะ	ประหยัดที่ดินเอาไว้ปลูกไม้ยืนต้น	
รมิทางเดินมีช้ันไม้ทีเ่ต็มไปด้วยขวดน�า้พลาสติกขนาด	5	ลติร	
ผ่าคร่ึงปลูกผักสวนครัวและผักเหนาะกนิกบัน�า้พริก	เรียงราย
อยู่เต็มไปหมด

สู่ขยะฐานศูนย์อย่างยั่งยืน 
ชมุชนยังได้จดัการขยะแบบบรูณาการเข้าไปในโรงเรียน	

เพื่อให้เด็กๆ	 เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะ	
วธิคีดัแยก	รูจ้กัใช้ของให้เกดิประโยชน์	ไม่ใช้แล้วทิง้	แต่น�ามา	
ใช้หมนุเวียนใหม่	ได้เรยีนรู้	ซึง่พฤติกรรมเหล่าน้ีจะกลายเป็นนิสัย
ทีติ่ดตัว	แล้วเด็กกจ็ะเป็นส่ือกลับไปเปล่ียนพฤติกรรมของพ่อ
แม่ในชุมชน	

ในโรงเรียน	เดก็ๆ	จะได้ฝึกเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมอกีทัง้	
ยงับรรจคุวามรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการศกึษา
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง	 8	 กลุ ่มสาระ	
(ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 สังคมศึกษา	ศิลปะ	
การงานอาชีพเทคโนโลยี	 และภาษาต่างประเทศ)	 และเพ่ิม
หลักสูตรอีก	 4	 เร่ืองคือ	 การจัดการส่ิงแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	
การรกัถิน่ฐาน	(ภาษามลายแูละอสิลามศกึษา)	และพลังงาน	

ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความตระหนัก
และความส�านกึในใจว่า ใครทิง้ขยะ คนนัน้ต้องเกบ็ เพราะขยะ
ไม่ใช่หน้าทีใ่ครอืน่ แต่เป็นตัวเราเองทีส่ร้างให้ขยะเกดิข้ึน 

ขยะมีบุญเป็นกิจกรรมที่
เกดิจากศรัทธา แต่ละบ้าน
จะน�าขยะรีไซเคิลมารวมกนั
ที่มัสยิดประจ�าชุมชน 
เดือนละครั้ง เงินที่ได้จาก
การขายขยะมอบให้มัสยิด
ไว้ด�าเนินศาสนกิจ

ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือของชุมชนท�ากิจกรรม
ต่างๆ ช่วยลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีขยะที่
เทศบาลฯ ต้องจดัเกบ็ แต่สามารถลดเทีย่วว่ิงของรถขยะลงได้ 
โดยการแบ่งพ้ืนที่เป็นโซนและก�าหนดวันในการจัดเก็บ คือ
โซนตะวันออก จัดเก็บ จันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนโซน 
ตะวันตกก�าหนดเป็นอาทติย์ องัคาร และพฤหัสฯ ต้ังแต่เวลา 
18.30-23.00 น. ท�าให้ช่วยประหยดัค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และ
ลดโลกร้อน 

ขยะมีบุญ
ก่อนที่จะมีการท�าโครงการขยะมีบุญ ชุมชนได้มีการท�า

โครงการขยะแลกไข่มาก่อน เพ่ือให้คนรู้จกัแยกขยะด้วยการ
เปล่ียนขยะไร้ค่าให้มีค่า โครงการน้ีสามารถน�าขยะรีไซเคิล
ไปขายต่อได้ 800-1,000 บาท/เดือน ต่อมาชาวบ้านริเริ่ม
โครงการ “ขยะมีบุญ” ตัวเลขการขายขยะก็เปล่ียนไป 
บางเดือนมัสยิดมีเงนิเข้ากองทนุขยะถงึ 3,000 บาท เพราะ
ความร่วมใจของชุมชน

ขยะมีบญุเป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากศรัทธา แต่ละบ้านจะน�า
ขยะรีไซเคิลมารวมกันที่มัสยิดประจ�าชุมชนเดือนละคร้ัง 
เงินที่ได้จากการขายขยะมอบให้มัสยิดไว้ด�าเนินศาสนกิจ 
แต่ละมัสยิดต้ังกองทนุขยะ มีการจดบญัชีเพ่ือให้เห็นว่าแต่ละคน 
“ท�าบุญ” ครั้งละเท่าไหร่ (จากการขายขยะ) เป็นกิจกรรม
ท�านองเดียวกับการทอดผ้าป่าในพุทธศาสนา บ้านทีไ่ม่พร้อม
ร่วมกิจกรรมขยะมีบุญก็ยังคงคัดแยกขยะขายเองตามปกติ

ในหนึ่งวันของแต่ละเดือน ชาวบ้านจะนัดกันน�าขยะมีค่า
มารวมกันที่มัสยิด เช่นที่ชาวบ้านชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง 
ช่วยกันขนขยะมีค่าจากบ้านออกมากองไว้หน้ามัสยิด 
บรรดากลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันหอบใส่ถุงเพ่ือช่ังน�้าหนัก 
นี่เป็นงาน “ขยะมีบุญ” ของมัสยิดตลาดใต้ 

นายอนิรอเหม บหูะหมัด คนรับซือ้ขยะ บอกว่า “เวลารับซือ้
ขยะมีบุญ ผมจะให้ราคาสูงกว่าปกติ เพราะเท่ากับผมได้
ท�าบญุด้วย ผมไม่คดิว่าข้าวของเหล่าน้ีเป็นขยะนะครับ สรรพส่ิง
ทั้งโลกที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีอะไรที่ไร้ค่า” 

นอกจากน้ี มัสยิดทกุแห่งยังช่วยประชาสัมพันธ์กจิกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ทั้งการตดิป้ายประกาศ การใช้
ช่วงเวลาหลังละหมาดเช้าและเย็น ออกเสียงตามสายและแจ้ง
ข่าวสารกับผู้มาละหมาดในช่วงบ่ายวันศุกร์ 

หมายเหต ุ: เรยีบเรยีงและเกบ็ความจาก “การบรหิารจัดการขยะสู่เป้าหมาย Zero Waste เครอืข่ายชมุชนเทศบาลต�าบลปรกิ อ�าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา” 
โครงการถอดองค์ความรูผ้ลงาน “รางวลัลูกโลกสีเขียว” (ปี 2560)

#ครวับ้านทุง่

“น�้าพริกมะเม่าป่า” น�า้พริกแห่งฤดูกาล 

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
ชวนชิมน�้าพริกมะเม่า มื้ออร่อยจากชายป่าใกล้โรงเรียนที่มีให้ ได้
รบัประทานกันเพยีงบางฤดกูาลเท่านัน้ เพราะวัตถดุบิหลกัในการ
ท�าน�า้พรกิมะเม่าคอืผลมะเม่าสดจากต้นมะเม่า ที่จะเริ่มแตกยอด
เมื่อฝนเร่ิมตก แล้วออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ผล
จะเร่ิมแก่จัดประมาณเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม จึงจะเก็บมาต�า
น�้าพริกได้ 

ผลมะเม่ามขีนาดเลก็เป็นพวง ผลดบิสเีขยีวอ่อนหรือเขยีวเข้ม 
มีรสเปรี้ยว พอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงด�าในที่สุด ผลสุก 
จะมีรสหวานอมเปร้ียวปนฝาด ผลมะเม่าที่ เหมาะน�ามาต�า 
น�้าพริกจะเป็นผลดิบที่แก่จัดเป็นสีเขียวเข้ม ซ่ึงจะมีรสเปร้ียวมาก
แต่ฝาดน้อย

ส่วนผสม 
• ผลมะเม่าสด  50 กรัม
• หัวหอมแดง 5 หัว
• กระเทียมกลีบใหญ่  3 กลีบ
• พริกขี้หนู  10 เม็ด
• กะปิห่อใบตองย่างพอหอม  1 ช้อนโต๊ะ
• น�้าตาลปี๊บ  1 ช้อนชา
• น�้าปลา 1 ช้อนชา

วิธีท�ำน�้ำพริกมะเม่ำ
1. เด็ดผลมะเม่าออกจากก้านแล้วล้างให้สะอาด
2. น�ามะเม่าไปต�าให้แหลก แล้วใส่หัวหอมแดง กระเทียม 

จากนั้นต�าให้ละเอียดเข้ากัน
3. ใส่กะปิและพริกขี้หนูลงไปโขลกให้ละเอียด
4. ปรุงรสด้วยน�า้ตาลปี๊บ น�า้ปลา โขลกให้เข้ากัน แล้วชิมรส

ให้ได้ตามที่ต้องการ

ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่า ในสมัยโบราณพระสงฆ์จะน�าผลมะเม่า
มาต้มเป็นน�า้ปานะดืม่บ�ารุงร่างกาย ช่วยขบัเสมหะ และตอนเดก็ๆ 
เข้าไปในป่ากับพ่อแม่ก็จะเก็บผลมะเม่าสุกกินเป็นผลไม้ได้ แม่จะเอา
ผลมะเม่ามาต�าน�า้พริก ส่วนยอดอ่อนของมะเม่าใช้รับประทานเป็น
ผักสดได้ 

ความรูแ้ละภมิูปัญญากับรสชาตอิร่อยน้ีเอง ท�าให้นักเรยีน
รกั หวงแหน และภาคภมิูใจท่ีมีส่วนในการร่วมกันดูแลและรักษา
ป่าใกล้โรงเรียนแห่งนี้ 
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แวดวงลูกโลกสีเขียว

จากจดุเร่ิมต้นในการยกย่อง เชิดชู ให้ก�าลังใจ และเผยแพร่ผลงาน 
การอนุรักษ์ของคนเล็กคนน้อยในพ้ืนทีต่่างๆ ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสังคม 
เป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ในการท�างาน พัฒนาจนเกิด 
“สถาบันลูกโลกสีเขียว” ในปีที่ครบหนึ่งทศวรรษ เพื่อรองรับภารกิจ
ทีเ่พ่ิมข้ึน นอกเหนือจากการยกย่องให้ก�าลังใจ ได้แก่ การจดัการความรู้ 
การพัฒนาศกัยภาพเครือข่าย และการขับเคล่ือนงานทางสังคมไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สองทศวรรษของการเดินทาง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นการ
เดินทางร่วมไปกับสังคมตามจังหวะของเวลาและสถานการณ์ต่างๆ 
เห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา การเผชิญหน้ากบัภัยคกุคามทางธรรมชาติ 
การฟื้นฟูและการต้ังรับปรับตัวให้เท่าทันต่อวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม 

หัวใจนีส้เีขยีว...ไม่เปลีย่นแปลง
ย้อนหลังกลับไปเม่ือ 20 ปีทีแ่ล้ว 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ซ่ึงถือ
ก�าเนิดข้ึนใน พ.ศ. 2542 เน่ืองใน
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง
เจรญิพระชนมพรรษา 72 พรรษา 
เพื่อน้อมน�าคุณค่าของผลงาน
อนุรักษ์ในด้านต่างๆ ถวายเป็น
ราชสักการะแด่พระองค์ท่าน 
ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่
และทรงจุด “พลัง” ให้คนทัง้ชาติ
ร่วมใจเปล่ียนโลกให้ดีข้ึน

ภัยพิบติั หรือภาวะโลกร้อน รวมถงึผลกระทบ
เชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และโครงการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ ทีค่นและชุมชนได้ช่วยกนั 
เพ่ือจะรักษาและคงไว้ซึง่โลกสีเขียวๆ ใบน้ี

รักษาป่า รักษาชีวิต
การท�าป่าชุมชนของชาวบ้าน มีมากกว่า

การปลูกป่า กอปรกับโลกในขณะน้ันให ้ 
ความสนใจเร่ืองการแก้ปัญหาความยากจน กระแส
การท�างานจึงเป็นเร่ืองการด�ารงชีวิตของ
ชุมชน (Livelihoods) “รางวัลลูกโลกสีเขียว” 
ในช่วงเร่ิมต้นจงึให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร และ
การท�าป่าชุมชนเพ่ือบ�าบดัความยากจน รวมทัง้
รองรับชาวบ้านทีมุ่่งหน้ากลับสู่ชนบทอกีคร้ัง 
หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

ทางการเงินในปี 2540 พวกเขาได้อาศัยป่าชุมชนยังชีพ 
จากการรักษาป่าเพ่ือปากท้องน�าไปสู่นวัตกรรมการบริหารจดัการ

ทีมี่การต่อยอดกว้างไกล ผลงานต้นแบบจ�านวนมากทีสั่งเคราะห์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�างานอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
บางพ้ืนทีส่ร้างข้อตกลงเร่ืองฤดูหยุดเกบ็หาอาหารจากป่าบกทีเ่รียกว่า 
“ปิดป่า” พัฒนาไปสู่การ “ปิดอ่าว” ในการท�าประมงหลายพ้ืนที ่จดัเป็น
ความรู้ทางนิเวศวิทยาของท้องถิ่น (Local Ecological Knowledge) 
ที่ไม่เก็บหาพืชหรือสัตว์ในฤดูการแพร่พันธุ์ 

แม้ทกุวันน้ีเป้าหมายการท�างานอนุรักษ์มีหลากหลายวัตถปุระสงค์ 
แต่ตลอดสองทศวรรษน้ีการรักษาป่าเพ่ือสร้างน�า้ สร้างอาหาร สร้างอากาศ
ที่บริสุทธิ์ ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่ด�ารงอยู่เสมอ
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ส่งเสริมวฒันธรรมท้องถิน่และอตัลกัษณ์ชนพืน้เมือง
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ยกย่องผลงานทีอ่นุรักษ์ธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้วัฒนธรรมด้ังเดิมเป็น
เคร่ืองมือในการท�างาน สอดคล้องกบัปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (13 กันยายน 2550) 
ที่ให้รัฐยอมรับสิทธิของชนเผ่าและชุมชนท้องถิ่นมากข้ึนใน
การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

มีผลงานมากมายที่ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ของเช้ือชาติในการสร้างพลังเพ่ือเคล่ือนงานร่วมกัน ทั้งใน
ภาคเหนือทีช่าติพันธุม์ากกว่า 30 กลุ่มทีมี่ชีวิตอยู่กบัป่าด้วย
วิถวัีฒนธรรม ภาคอสีานทีใ่ช้ความเช่ือด้ังเดิมหลากหลายใน
การยึดโยงจิตใจของคนในชุมชน ภาคกลางทั้งด้านตะวันตก
และตะวันออกทีพ่ยายามรักษาสมดุลของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
กบัความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิอย่างรวดเร็ว และพ่ีน้องต่างศาสนา
ในภาคใต้ที่ฟื้นวิถีชีวิตแบบวนเกษตรพ้ืนบ้านเพ่ือลดการ
ขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ

หลำกหลำยเป้ำหมำยสร้ำงควำมตระหนักในมูลค่ำ
เมื่อกระบวนทัศน์ของชุมชนเปลี่ยนไป เกิดการขยายวิธี

การท�างานจากที่ใดที่หนึ่งไปสู่ภูมิประเทศ ในระดับภูมิทัศน์
หรือพ้ืนที่สาธารณะมากข้ึน จากพ้ืนที่ป่าผืนหน่ึงน�าไปสู ่
การท�างานเช่ือมโยงกบัแม่น�า้ คลอง บงึ ชายฝ่ัง หรือต้นน�า้ ทีเ่รียกว่า
เป็นการท�างานในระดับแลนด์สเคป (Landscape) สอดคล้อง
กับแนวคิดของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลายพ้ืนทีข่ยายการท�างานออกไปนอกเขตของหมู่บ้าน
ตนเอง หรือแม้ข้ามเขตแดนไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน การท�างาน
แบบบรูณาการทีมี่หลากหลายวัตถปุระสงค์ ทัง้เพ่ือการอนุรักษ์  

สร้างอาชีพทีเ่ช่ือมโยงกบัการรักษาป่า การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
การพัฒนาวิธกีารศกึษาให้แก่เยาวชน ฯลฯ วัตถปุระสงค์เหล่าน้ี
สร้างให้คนในชุมชนตระหนักถงึคณุค่าของทรัพยากรทีมิ่ใช่แค่
ต้นไม้หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว แต่เป็น “มูลค่า” ที่เอื้อต่อ 
การด�ารงอยู่ของทุกชีวิตที่สัมพันธ์กัน และเป็น “คุณค่า” ที่
ประมาณค่ามิได้ 

เสริมพลังเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
การท�างานเพ่ือเสริมพลังให้เครือข่ายลูกโลกสีเขียว 

เป็นการขับเคล่ือนผ่านคณะกรรมการสถาบันฯ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการภาคที่ใกล้ชิดพื้นที่ สถาบันฯ สร้างเครื่องมือ
ในการท�างานเพื่อเสริมพลังในรูปของ “เวทีเครือข่ายลูกโลก
สีเขียว” ประจ�าปีทุกภาค โดยน�าสถานการณ์ที่เป็นประเด็น
ความสนใจในภาคมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม 
“เพ่ือนลูกโลกสีเขียว” เป็นงานหนุนเสริมให้ค�าแนะน�าแก่ชมุชน
ทีเ่ร่ิมอ่อนล้าให้สามารถมีพลังกลับมาท�างานต่อ และงานวิจยั
เชิงปฏิบัติการที่ท�าร ่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันภัยพิบัติ 
การฟื้นระบบวนเกษตรเพ่ือลดผลกระทบจากพืชเชิงเด่ียว 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนลูกโลกสีเขียว

 โลกหมุนเปล่ียนแปลงไป แต่หัวใจสีเขียวจะไม่
เปล่ียนแปลง มาร่วม “พิสูจน์” หัวใจแห่งการอนุรักษ์และร่วม
เฉลิมฉลองโอกาสอนัพิเศษในงานสองทศวรรษรางวัลลูกโลก
สีเขียว และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว 
คร้ังที่  18 ระหว ่าง วันที่  27-28 สิงหาคม 2561 
ณ อาคารส�านักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) 

“การตัง้เป้าหมายของชาติ
ทีมุ่่งฟ้ืนฟแูละรกัษาพืน้ทีป่่า 
ให้คงไว้ในระดับ 129.2 ล้านไร่ 

หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศภายใน 20 ปีน้ัน ถ้าคิด

อยูบ่นพืน้ฐานของความหวาดระแวง
หรือต่อสู้เอาชนะคะคาน กอ็าจมีเหตผุลให้โต้เถียงกนั
ได้ไม่จบส้ิน แต่หากคิดบนฐานของการช่วยกนัคิด
ช่วยกันท�า ก็นับว่าอยู่ในวิสัยที่จะท�าให้เกิดขึ้นได้
ไม่ยาก 

ปัจจุบนัเรามีพืน้ทีป่่าเหลืออยูแ่ล้วร้อยละ 31.58 
(102.2 ล้านไร่) การช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟู
อย่างไรให้กลับมาอดุมสมบรูณ์จ�าเป็นต้องมีกลไก
การจัดการร่วมทีเ่หมาะสมในระดับพืน้ที ่อาจเป็น
ระดับอ�าเภอ จังหวัด หรือตามภูมินิเวศ และให้มี
ตัวแทนของชุมชนคนรักป่าที่ถูกฝาถูกตัวเข้ามา
เป็นองค์ประกอบและให้พวกเขาได้แสดงบทบาท
ในการท�างานอย่างเหมาะสม ป่าเหล่าน้ีจะคืน 
ความสมบูรณ์ขึ้นมาพร้อมๆ กันอย่างเห็นได้ชัด
ภายในไม่เกิน 10 ปี

เป้าหมายพืน้ทีป่่าร้อยละ 40 แบ่งเป็นป่าอนุรกัษ์ 
ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกจิร้อยละ 15 ซ่ึงในส่วนของ
ป่าเศรษฐกจิน้ี ควรส่งเสรมิสนับสนุนป่าชมุชนทีมี่
อยูแ่ล้วจ�านวน 8,403 ชมุชน พืน้ที ่ 4.16 ล้านไร่ 
ทัว่ประเทศ ให้ได้ใช้ศักยภาพ องค์ความรูแ้ละภูมิปัญญา
ของพวกเขาในการขยายกระบวนการป่าชุมชน 
ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าเชงิวัฒนธรรม ป่าเศรษฐกจิและ
โครงการธนาคารต้นไม้ ให้หลากหลายไปตามภูมินิเวศ 
วัฒนธรรม และให้กระจายตัวไปในทุกภูมิภาค”

นพ.พลเดช ป่ินประทปี
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1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในวิถีชีวิตเพื่อ
การด�ารงชวีติอย่างสอดคล้องกบัระบบนิเวศ 
ทีเ่กดิจากการเรียนรู้ การสังเกต และการท�าความเข้าใจ
ธรรมชาติและระบบนิเวศที่สร้างให้เกิดความสมดุล 
การใช้ประโยชน์แบบพึ่งพาและเกื้อกูลกัน

• การปลูกต้นไม้ มีความรู้ด้ังเดิมของชุมชน 
ในการปลูกเสริมป่าธรรมชาติ ในนิเวศป่าไม้ภูเขาภาคเหนือ 
เช่น การปลูกเม่ียง ปลูกต้นกาแฟใต้ต้นไม้ ในป่าภาคใต้ 
เช่น การปลูกไม้ผลผสมผสานในป่า การปลูกไม้ป่า

ร่วมกับยางพารา การปลูกต้นไม้ 5 ช้ัน เลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ 
ในพื้นที่ป่าที่เปิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

• การใช้ที่ดินในเชิงอนุรักษ์ เช่น การท�าไร่หมุนเวียนเพ่ือหมุนเวียน 
การปลูกพืชผลเกษตรและการหมุนเวียนเรือนยอดของต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน�า้ในนิเวศป่าไม้ภูเขา 

• การรักษาป่าต้นน�า้เพ่ือรักษาแหล่งน�า้ธรรมชาติ ป้องกนัดินถล่ม การปลูกป่า
เพื่อรักษาแหล่งน�้า ล�าคลอง  

• การใช้น�้าจากป่าโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
ระบบการจัดการน�้า การท�าฝายดักตะกอน การจัดระบบ
ประปาภูเขา การจดัการเหมืองฝายเพ่ือน�าน�า้ตามฤดูกาล
ไปในพื้นที่การผลิตที่เหมาะสม  

• การใช้ป่าส่วนรวมเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพร
ธรรมชาติของชุมชน

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากความเชื่อ 
ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ยอมรับและ
ปฏิบัติต่อเน่ืองกันมาของท้องถิ่น โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกบัส่ิงแวดล้อม จะต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมน้ัน สร้างให้เกิดวัฒนธรรม 
อันเกี่ยวข้องกับการปรับตัวและการใช้ประโยชน  ์

จากส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ กฎเกณฑ์ 
วิถกีารปฏิบติั หรือองค์กรทางสังคม แล้วได้ส่ังสม ถ่ายทอด และปรับเปล่ียนไป
ตามแต่ละท้องถิน่ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีได้ปรากฏอยู่ในผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 
เช่น 

• การรักษาป่าเพ่ือใช้ในการประกอบพิธกีรรมทีป่ฏิบติัต่อเน่ืองกนัมา เช่น 
ป่าปู่ตา ป่าช้า ป่าดงเซ้ง ป่าสะดือ

• การรักษาป่าและไม้ป่าด้ังเดิมไว้ในวัดป่า เพ่ือการศกึษาหลักธรรม และ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ดั้งเดิม

• การรักษาต้นไม้ที่เป็นแม่ไม้ธรรมชาติเพ่ือการแพร่พันธุ์ รักษาต้นไม ้
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไว้ในป่าเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

• การเว้นไม้ต้องห้ามตามความเช่ือไว้ในป่า ไม่น�ามาใช้ประโยชน์ เช่น 
ความเชื่อเรื่องไม้คะล�า หรือไม้ต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนตาย ไม้สองนาง 
ไม้ฟ้าผ่า ไม้ตะเคียนทองรากราน�้า เป็นต้น

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแหล่งป่าไม้
เชงิเศรษฐกจิ เกีย่วข้องกบัการกระท�า การด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ทีส่่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนิเวศบริการ 

• ความสามารถในการเจรจาหาข้อตกลง
ในชุมชน เพ่ือก�าหนดขอบเขตบริเวณ การต่อรอง
ขอคนืทีดิ่น การก�าหนดกฎระเบยีบ การคดัเลือก
คณะกรรมการด�าเนินงานในการจดัการป่าชุมชน
ของท้องถิ่น

• การใช้ระบบการจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ โดยประสานองค์กรชุมชนด้ังเดิม องค์กร
จัดการป่าส่วนรวม และหน่วยงานที่เป็น

ทางการ บนฐานของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
• การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการร่วมมือระหว่างหมู่บ้านในต�าบล ในการ

จัดการพื้นที่ป่าในพื้นที่สาธารณสมบัติเป็นป่าส่วนรวม
• การพัฒนาความสามารถในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

น�ากฎระเบยีบการจดัการป่าชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นข้อบงัคบัไปสู่ 
การยอมรับของหน่วยงาน เช่น การเป็นข้อบังคับของต�าบล การขอรับ 
การสนับสนุนทางงบประมาณ

• ความสามารถในการส่งต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้ของชุมชนไปยังเยาวชนในชุมชนเพ่ือสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ท้องถิ่น 

• ความสามารถในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งในพื้นที่
ภูเขา พรุ และชายฝั่ง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน 
ท้องถิ่น และกระบวนการการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รางวัลลูกโลกสีเขียวได้พาให้สังคมได้รู้จักและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านี้ที่ท�าให้เห็นถึง “พลัง” เปลี่ยนโลก 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถาบนัลูกโลกสีเขียวได้เฝ้าตดิตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการป่าไม้ โดยดูการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการ

ทรพัยากรระบบนิเวศของชมุชน บคุคล เยาวชน เป็นเวลาเกือบ 20 ปี 

ตัง้แต่ปี 2542-2561 ได้เห็นการน�าภมิูปัญญาด้ังเดิมและการยอมรบั

ความรู้ ใหม่พัฒนาเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้กับการจัดการป่าไม้

สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของ

พืน้ที ่และได้เห็นการปรบัตวัของชมุชนให้อยูร่อดท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ของส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดข้ึน
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#บทเรยีนจากธรรมชาติ

ดร.สมศกัด์ิ สุขวงศ์ และคณะ ลงไปเดินป่าพรคุวนเครง็ อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช เพื่อ
ศกึษานเิวศวิทยาไฟป่าและการจดัการป่าพร ุข้อค้นพบส�าคญัโต้แย้งกบัความเช่ือต่อๆ กนัว่า 
“ไฟมาป่าหมด” เพราะ “ไฟ” ไม่ได้ผลาญท�าลายแต่เท่าน้ัน หากได้สร้างให้เกดิความสมบรูณ์
แก่ป่า เพ่ิมอาหารให้แก่คนและสัตว์ ต้นไม้และพืชพรรณบางชนิดได้เจริญงอกงามข้ึน โดยเฉพาะ
เม่ือต้องจดัการไฟป่ากจ็ะลดความรุนแรงและความเสียหายทีเ่กดิข้ึน ด้วยการท�าความเข้าใจ
สิ่งที่เรียกว่า “นิเวศวิทยาของไฟป่า”

ไฟป่าที่เห็นๆ กัน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1  ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหม้ชั้นดินอินทรีย์ใต้ผิวดิน โดยในป่าพรุซึ่งเป็น
พ้ืนทีศ่กึษาในคร้ังน้ียังแบ่งย่อยเป็นป่าพรุประเภททีมี่ “พีท” และ “ไม่มีพีท” โดยพีทคอืช้ันดิน
ทีมี่การสะสมซากพืชและอนิทรียวัตถทุีไ่ม่ใคร่จะสลาย เป็นดินอนิทรีย์มีลักษณะยวบ เม่ือเผาไหม้
เกิดไฟใต้ผิวดินจะดับได้ยาก ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่า “ไฟกินดุด” 

2  ไฟผิวดิน (Surface Fire) คอืไฟทีไ่หม้เศษใบไม้และซากพืชบนผิวดิน ตลอดจนกล้าไม้ 
ลูกไม้ ไม้วัยรุ่นขนาดเล็ก และพืชล้มลุกต่างๆ 

3  ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือไฟที่ไม้พุ่มใบเรือนยอดต้นไม้ ซึ่งมักเป็นต้น
สนซีดาร์ ต้นเฟอร์ หรือต้นไม้ที่ใบมีน�้ามัน 

และสิ่งที่ควรเข้าใจต่อไปอีกด้วย นั่นคือ เรจีมของไฟป่า (Fire Regime) เพราะ
เร่ืองส�าคญัมากในเร่ืองไฟป่าคอืบริบท หรือระบบการไหม้ ทีเ่รียกว่า “เรจมี” ของไฟ 
ซึ่งจะส่งผลให้การไหม้ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ความรุนแรงของไฟป่าแตกต่างกัน
ด้วย โดยสิ่งที่ก�าหนดเรจีมของไฟป่าที่ส�าคัญมี 3 เรื่องคือ

1  ความถี่ของไฟ (Frequency) เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดไฟ ได้แก่ 
ลักษณะของเช้ือเพลิงและสภาพภูมิอากาศ เช่น ใบไม้ทีท่บัถม การผลัดใบ ความช้ืนใน
อากาศ หรือน�า้ในดิน ส่งผลต่อการเกดิของไฟ ซึง่ความถีข่องไฟน้ันสัมพันธ์ในทางกลับ
กนักบัความอดุมสมบรูณ์ของพ้ืนดิน โดยดินแห้งแล้ง เช้ือเพลิงจะสลายช้า การสะสม
เชื้อเพลิงที่พื้นดินมาก เกิดไฟมากขึ้น 

2  ความรุนแรงของไฟ (Intensity) ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงที่
ถูกเผาไหม้ โดยทั่วๆ ไปเมื่อฤดูแล้งผ่านไปเรื่อยๆ เชื้อเพลิงจะแห้งมากขึ้น ไฟก็จะ
รุนแรงขึ้น เพราะเศษไม้ ปลายไม้ ร่วงหล่นมากขึ้น ความชื้นในอากาศและน�้าในดิน
ลดลง แห้งมากขึ้น โดยป่าที่ถูกไฟไหม้บ่อยจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมในป่า 
และมีแนวโน้มว่าเป็นไฟไม่รุนแรง

3  เวลาที่เกิดไฟป่า (Seasoning) เกี่ยวข้องกับฤดูกาลที่เกิดขึ้น หรือช่วงระยะ
เวลาที่เกดิไฟป่า มีตัวอย่างการศกึษาในต่างประเทศพบว่า ไฟต้นฤดูแล้งจะรุนแรงน้อย 
แต่ไฟปลายฤดูจะรุนแรงมาก ในออสเตรเลีย พวกอะบอริจนิส์ (Aborigines) ซึง่เป็น 
ชนพ้ืนเมืองใช้ไฟในต้นฤดูชิงเผาใบไม้ที่สะสมอยู่ในป่า แต่พอคนผิวขาวไปอยู่แทน
ปล่อยให้น�า้ในพรุแห้ง เม่ือไฟเกดิปลายฤดูจงึเป็นไฟรุนแรงมาก ส่วนกรณีป่าพรุทีค่วนเคร็ง
ซึง่เป็นพ้ืนทีท่�าการศกึษาคร้ังน้ี ไฟป่าแบบด้ังเดิมจะไหม้เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
และต่อเนื่องไปนานถึงประมาณเดือนกันยายน 

ผลกระทบของไฟป่า
พืชแต่ละชนิดต่างมีความสามารถในการทน

ไฟแตกต่างกัน สะท้อนวิวัฒนาการที่พืชชนิดนั้น
ปรับตัวให้เข้ากบัระบบหรือเรจมีของไฟ ท�าให้พืช
บางชนิดสามารถเจรญิเตบิโต รอดตาย และแพร่
พันธุ์หลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากไฟ หรือ
สร้างความสามารถในการฟื้นตัวเองภายหลัง 
ไฟไหม้ ในทางกลับกันหากไม่มีไฟเลยจะท�าให้พืชทนไฟเหล่านี้สูญพันธุ์ไปได้

ลักษณะของพืชทีท่นไฟ เช่น มีเปลือกหนา มีกาบใบ หรือชันคล้ายข้ีผ้ึงช่วยปกป้องตา (Bud) 
ทีป่ลายกิง่ เช่น พวกชันยอด (Gardenia) มีรากทีเ่ป็นเหง้า เน้ือไม้แข็ง (Lignotuber) เช่น ต้นเต็ง 

ที่สามารถแตกหน่อใหม่ได้ หรือพวกที่มี
เมล็ดเปลือกหนา แต่เม่ือโดนไฟลวกจะ
งอกได้ง่าย เช่น เมล็ดสัก นอกจากนี้พืช
ทีท่นไฟจะพัฒนาให้มีตาพักตัว (Dormant 
Buds) ตามล�าต้นและกิ่งก้าน เช่น เสม็ด 
รวมทัง้อาจแพร่พันธุจ์ากราก หรือเหง้าแข็ง 
หรือหน่อตามล�าต้น

ต้นเสม็ดขาวในป่าควนเคร็งที่มีเป็น
จ�านวนมากน้ันก็มาจากการเกิดไฟป่า 
แพร่ขยายด้วยเมล็ดขนาดจิว๋อยู่ในผลหรือ
แคปซลูทีมี่ลักษณะเน้ือไม้แข็ง ผลเหล่าน้ี
ติดอยู่บนต้นแม่ แล้วจะปล่อยเมล็ดออกมา
เม่ือมีไฟ 

แนวทางการจัดการป่าด้วยไฟ เลือกเรจีมของการไหม้
นอกจากในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้แล้ว ป่าเสม็ดน้ันพบมากในทางตอนเหนือ

ของประเทศออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ ซึง่บริเวณบงึเสม็ดน�า้ท่วมจะเรียกว่า
บิลลาบอง (Billabong) พืชที่พบมากเป็นพืชจ�าพวกหญ้าและกกในบึงน้ัน
ย่อยสลายช้า จึงสะสมเป็นเช้ือเพลิง เขาจึงใช้วิธีการเผาป่าเพ่ือลดเช้ือเพลิง 
ทุกๆ 3-5 ปี และเพื่อด�ารงรักษาไว้ซึ่งป่าหลายชั้นอายุ 

การใช้ไฟในออสเตรเลียน้ันต้องใช้ก�าลงัคนและงบประมาณ ตลอดจนเวลา
และความพยายามมาก การเผาตามก�าหนด (Prescribed Burning) ในช่วงต้นฤดู
แล้วใช้ไฟทีมี่ความรุนแรงน้อย การเผาต้นฤดูน้ีใช้วิธเีผาเป็นหย่อม (Patch Burn) 
การเผาต้นฤดูยังใช้เพื่อป้องกันไฟรุนแรงปลายฤดูด้วย 

การเผาตามก�าหนด ยังใช้ในสหรัฐอเมริกา ในบึงเสม็ดของรัฐฟลอริด้า 
ซึง่เสม็ดชนิดน้ีแพร่พันธุ์ได้ดีมากหลังไฟไหม้ แต่เน่ืองจากเสม็ดถกูจดัว่าเป็น
พืชต่างถิ่นที่น�าเข้ามาและระบาดคุกคามพืชท้องถิ่น การใช้ไฟจึงเป็นไป 
เพ่ือก�าจัดต้นเสม็ด ซึ่งทีมที่ท�าวิจัยพบว่า ลูกไม้เสม็ดสูงน้อยกว่า 20 น้ิว 
จะถูกไฟไหม้ตาย การก�าจัดพืชต่างถิ่นด้วยการเผาตามก�าหนดจึงเป็นวิธีที่
ถูกเลือกมาใช้ซึ่งได้ผลดีกว่าการใช้สารเคมี 

งานศึกษาพฤติกรรมไฟป่าในพรุควนเคร็งของสุทธิพงษ์ ไชยรักษ์ 
และคณะ (2559) ท�าการเผาด้วยการควบคมุในเดือนเมษายน ซึง่น�า้ยังท่วมขัง

อยู่ พบว่าแปลงเสม็ดทั้งที่ดอนและที่ลุ่มมีความรุนแรงของไฟใน 
ระดับต�่า ส่วนไฟในทุ่งกระจูดมีความรุนแรงระดับกลาง การเผาใน
เดือนเมษายนเช่นน้ีช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิงได้เกอืบคร่ึงหน่ึง เพราะ
ระดับน�้าในพรุยังสูง ไฟไม่สามารถลุกลามสู่ช้ันพีทในป่าพรุได้ การ
ศึกษาน้ีช่วยช้ีให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ไฟต้นฤดูเพ่ือลด
ปริมาณเชื้อเพลิงลง 

ดังนั้น ความเสี่ยงในการป้องกันมิให้มีไฟไหม้ในป่าเลยเป็นเรื่อง
ทีส่ร้างความเสียหาย เพราะเกดิการสะสมเช้ือเพลิงทีเ่ป็นอนัตรายโดย
เฉพาะในพรุทีเ่ช้ือเพลิงแทบไม่สลาย หากเช้ือเพลิงทีส่ะสมมากๆ เกดิ
ไฟข้ึนโดยไม่ต้ังใจจะลุกไหม้อย่างรุนแรง ไหม้ลึกถึงช้ันพีท ส่งผล 
กระทบต่อชีวิตคน พืช และสัตว์ อกีทัง้ไฟต้นฤดูช่วยการเจริญเติบโต
ของพืชทนไฟ โดยเฉพาะเสม็ดและจดู ในพรุควนเคร็งทีมี่ไม้เสม็ดขาว
และจูด ต่างมีประโยชน์นานัปการ ต้นจูดก็ต้องการไฟ ถ้าอายุห้าปี
ตอกจะแข็งใช้ไม่ได้ ต้นเสม็ดให้เน้ือไม้และผลผลิตอกีมากมาย ในบงึ
เสม็ดมีปลานานาชนิด มีเห็ดเสม็ดเป็นที่นิยมบริโภค ต้นเสม็ดยังใช้
เป็นยารักษาโรค ถ้าไม่มีไฟระบบนิเวศน้ีจะสมบรูณ์ไม่ได้ แล้วจะเลือก
จดัการป่าด้วยไฟอย่างไร จะใช้การเผาตามก�าหนดอย่างไร โดยประเมิน
ให้ได้ว ่าระดับไฟที่ยอมรับไม่ได้เกิดข้ึนตอนที่สภาพเช้ือเพลิง 
และอากาศรวมกันแล้วส่งผลให้ไฟไหม้รุนแรงและลุกลามวงกว้าง 
ได้ง่าย 

การศึกษานิเวศวิทยาไฟป่าและการจัดการป่าพรุควนเคร็ง 
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น�ามาสู่ข้อสรุปเร่ืองการใช้ไฟเผาต้นฤดู
ขณะทีน่�า้ในดินยังมีอยู่ ท�าอย่างน้ีบ่อยดีกว่าปล่อยให้ใบไม้ร่วงทบัถม

นานหลายปี แล้วเกิดไฟเผาปลายฤดูแล้ง จะโดยบังเอิญหรือตั้งใจตอนที่น�า้
ในพรุแห้ง มันจะเป็นไฟรุนแรงมาก ยากที่จะดับได้จนลงไปติดใต้ดิน ในการ
ลดปริมาณเช้ือเพลิงจะต้องไม่ปล่อยให้สะสมมากเกินไป น่ันคือ “ชิงเผา” 
ไม่ปล่อยให้น�า้ในพรุแห้ง อาจเผาตามก�าหนดความถี่ 3-5 ปีต่อครั้ง

นอกจากน้ีควรมีการศึกษานิเวศวิทยาไฟป่าน้ีอย่างจริงจัง และติดตาม
ประเมินเกี่ยวกับเรจีมของไฟไหม้ที่เกิดข้ึนในพรุ ตลอดจนผลกระทบทาง
นิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลเรจีมของไฟน้ีจะเป็น
ยุทธศาสตร์ในการใช้ไฟเผาตามก�าหนด ไฟรุนแรงต�่าต้นฤดู
ควรมีระบบการไหม้ทีสั่มฤทธิผ์ลจริงๆ เพ่ือป้องกนัไฟทีรุ่นแรง
ภายหลัง โดยไฟต้องเป็นประโยชน์กบัป่าและคน รวมถงึการใช้ไฟ
เพ่ือป้องกนัไฟ (Preventive Burning) ในสถานการณ์ทีส่ิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ทีม่า : 
เรียบเรยีงจาก 
“ชมุชนใน
เปลวเพลิง 
พรคุวนเครง็: 
นิเวศวิทยาไฟป่า
และการจัดการ 
โดยสมศกัด์ิ 
สุขวงศ์, โกมล 
แพรกทอง, 
ชัยณรงค์ 
คงเกือ้, วันเพญ็ 
เพชรคง และ
แช่ม เพช็รจันทร์

“ไฟเหมือนดาบสองคม เป็นบ่าวหรือเป็นนายเราก็ได้ แต่
สาธารณชนเกลยีดไฟเหมือนเกลยีดน�า้ท่วม ทัง้ที่ไฟมีทัง้ไฟดี 
(Good Fire) และไฟไม่ด ี(Bad Fire)” เหมือนค�าท้าทายทีพ่า
ให้เราไปท�าความรูจั้กกับไฟในแง่มุมใหม่ๆ โดยเฉพาะ “ไฟดี” ทีท่�าให้ระบบ
นิเวศยัง่ยนื ดีต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ช่วยสร้างป่าหลายชัน้อาย ุและ
ช่วยสร้างความยัง่ยนืให้แก่ชวิีตและความเป็นอยูข่องชมุชน

พชืแต่ละชนิด
ต่างมีความ
สามารถในการ
ทนไฟแตกต่าง
กนั สะท้อน
ววิฒันาการที่
พชืชนิดน้ัน
ปรับตัวให้เข้ากบั
ระบบหรือเรจีม
ของไฟ ท�าให้
พชืบางชนิด
สามารถเจริญ
เติบโต รอดตาย 
และแพร่พนัธุ์
หลงัได้รับผล 
กระทบโดยตรง
จากไฟ”

พรคุวนเครง็
ชุมชนในเปลวเพลิง

• เรือ่ง : จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลยวัต • 

ดาวน์โหลด
รายงานฉบบัเตม็

ได้ที่
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#รอบรัว้ • เรือ่ง : อรวรรณ บญุทนั • 

วันส่ิงแวดล้อมโลกตรงกับ วันที่ 5 
มิถุนายนของทุกปีมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม

ให ้ทั่วโลกตระหนักถึงความส�าคัญและ 
ร่วมมือกนัคุม้ครองส่ิงแวดล้อม รวมถงึหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมบนบก ทางน�้า และ 
ทางอากาศ ที่เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ และวันเดียวกันน้ียังถือเป็น 
วันพลเมือง (People’s Day) เพ่ือสร้างความตระหนักถงึพลังของพลเมือง
ที่จะท�าบางอย่างในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“รักษ์โลก
แนวคดิในการรณรงค์ปี 2018 คอื “รกัษ์โลก ลดพลาสติก” (Beat Plastic 

Pollution) ซึ่งชูค�าขวัญ “ถ้าใช้ซ�า้ไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” หรือ If you can’t 
reuse it, refuse it ในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถงึปัญหาขยะพลาสติก 
ที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเล 
ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างมาก 

หลายประเทศพบรายงานการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลและนกที่กิน
พลาสติกเพราะเข้าใจผิดคดิว่าเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเต่า หรือแมงกะพรุน 
เร่ืองพวกน้ีอาจจะดูไกลตัว แต่พลาสติกที่อยู ่ในท้องทะเลเหล่าน้ี 
เม่ือถูกสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็จะถูกส่งต่อผ่านห่วงโซ่อาหารมาสู่มนุษย ์
มีความเป็นไปได้ว่าอาหารทะเลทีเ่ราบริโภคเข้าไปอาจจะมี “ไมโครพลาสติก” 
ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายให้เล็กลงปะปนอยู่ก็เป็นได้ 

 จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ขยะที่ถูกปล่อยลง
ทะเลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศทีต่ลาดผู้บริโภคเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า
การบริหารจัดการขยะและของเสีย จีนปล่อยขยะมากเป็นอันดับหน่ึง 
รองลงมาเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นอนิโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม โดยมีประเทศไทยติดอยู่ในล�าดับที่ 6

สถาบนัลูกโลกสีเขียวเปิดตัวเว็บไซต์ https://www.greenglobeinstitute.com 
เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร กจิกรรม ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ความเคล่ือนไหว
ของชุมชนลูกโลกสีเขียวและเครือข่าย สาระความรู้ งานวิจัย งานศึกษา 
การจดัการความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น�้า ป่า 

มาท�าความรู้จกักบั “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ให้มากข้ึน รางวัลทีม่อบให้ 
เพ่ือยกย่อง เชิดชู ผู้คนที่ท�างานอนุรักษ์ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ 
สร้างประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้น�าไปปรับใช้
ให้เกิดผลจริง   

ไม่พลาดข่าวสารการเปิดรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณา
รางวัลลูกโลกสีเขียว ทีเ่ป็นแบบอย่างในด้านการอนุรักษ์ฯ บนวิถพีอเพียง 
แบ่งปัน ดิน น�า้ ป่า หรือการรักษาพ้ืนทีสี่เขียวในเมือง ทัง้ในประเภทบคุคล 
ชุมชน กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน งานเขียนและความเรียงเยาวชน 

นอกจากนี้สามารถเข้ามาสืบค้น ผลงานการศึกษาวิจัย งานเครือข่าย 
และการขับเคล่ือนทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุรักษ์ฯ มีลุ้นได้ร่วมสนุก
และเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ทั่วประเทศ

คลิกเข้าไปท่องเว็บฯ โดยพลัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร (องค์การมหาชน) และ กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดงาน “เทศกาลภูมิปัญญาชาติพนัธุ์
กะเหร่ียง หมุนเวยีนอย่างย่ังยืน”  ชวนทบทวนถึงความเข้าใจ
ด้ังเดิมทีมี่ต่อค�าว่า “ไร่เล่ือนลอย” ว่าเหมือนหรอืแตกต่างจาก
ค�าว่า “ไร่หมุนเวียน” เพราะเหตุใด “ไร่หมุนเวียน” จึงไม่ใช ่
ไร่เล่ือนลอย แต่เป็นการหมุนเวียนเปล่ียนผ่านไปตามวัฏจักร
ธรรมชาต ิและสร้างหลักประกันแห่งชวิีตทีย่ัง่ยนื โดยภายในงาน
มีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่
สังคมได้รบัรู้  

ดร.สมศักด์ิ สุขวงศ์ อธิบายผ่านมุมมองนิเวศวิทยา ท�าให้เห็นว่าระบบ 
ไร่หมุนเวียนทีมี่การเผาซากพืชน้ันได้ช่วยกระจายธาตุอาหาร เพราะในพ้ืนที่
ซึง่เป็นป่าเขตร้อน การหมุนเวียนของธาตุอาหารระหว่างดินกบัพืชเป็นไปใน
ระบบปิด (Closed System) ธาตุอาหารทีถ่กูเกบ็สะสมไว้จะอยู่ในพืชมากกว่า
ในดิน ดังนั้น ซากพืช ขี้เถ้า และดินในไร่ซาก จะช่วยกระจายธาตุอาหารพืช
ในต้นไม้ ซึ่งจากการศึกษาการท�าไร่หมุนเวียนของชาวลัวะ บ้านป่าแป๋ 
จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เริ่มท�าในปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนในดิน
กลับค่อยๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อปล่อยให้มีต้นไม้ในไร่ซากหรือพื้นที่ที่ปล่อยพัก
ไว้กจ็ะสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป จงึท�าให้กล่าวได้ว่า หากมีรอบหมุนเวียน
ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ดินฟื้นฟูและกลับสู่ความสมบูรณ์ระดับเดิมได้ 

ดร.มานะ แซ่ด่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมุมมอง
เพ่ิมเติมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ว่า การท�าไร่หมุนเวียนเป็นการลด 
ความต่อเนือ่งของเช้ือเพลิง และจากการศกึษาเร่ืองของ “การชิงเผา” ทีช่าวบ้าน
จะเผาเศษใบไม้เพ่ือป้องกนัไฟป่า พบว่าปริมาณธาตุอาหารเพ่ิมข้ึน ซึ่งปกติ 
การย่อยสลายตามธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ 20 เดือน แต่การชิงเผาจะ
ใช้เวลาเพียง 1 เดือน และเม่ือฝนตกลงสู่ดิน ต้นไม้กจ็ะสามารถน�าธาตุอาหาร
กลับไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และธาตุอาหารหลักที่ท�าให้ต้นไม้เจริญเติบโต
คอื ไนโตรเจน ดังน้ัน เม่ือท�าการเผาเสร็จและมีฝนตกลงมา น่ันหมายความว่า
ปริมาณธาตุอาหารในดินจะเพิ่มขึ้นทันที 

จากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศยืนยันว่า ไฟช่วยเร่งการเกิด 
Inorganic Nitrogen ซึง่เป็นไนโตรเจนทีพื่ชสามารถน�าไปใช้ได้ทนัท ีส่งผลให้
ต้นไม้โตเร็ว ทัง้น้ี ไฟทีรุ่นแรงคอืไฟสูงระดับศีรษะ จะท�าให้ระดับไนโตรเจน 
ในดินสูงกว่าไฟปานกลาง แต่อาจท�าให้ต้นไม้ดูดซบัได้ไม่ทนั เพราะเม่ือมีฝน
ตกลงมา Inorganic Nitrogen จะถกูชะล้างละลายอย่างรวดเร็ว ซึง่ไฟในระดับต�า่ 
คือไฟที่สงูไม่เกนิอก สามารถดดูซับไนโตรเจนได้ดกีว่า และการเผาในระบบ
ไร่หมุนเวียนถอืเป็นไฟระดับต�า่-กลาง จงึมีการ Recycle ไนโตรเจนกลับไปได้ 

สอดรบักบัความเช่ือของคนกะเหรีย่งทียึ่ดโยงคนกบัป่าไว้ ดังที ่พ่อหลวง
จอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ปกาเกอะญอ เล่าว่า คนกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิตต้องหมุนเวียน กินสรรพส่ิง ต้องรักษาสรรพส่ิงให้ดี 
เมื่อสรรพสิ่งดีแล้ว บรรพบุรุษจะดูแลเรา 

ช่วยยืนยันว่า พวกเขาไม่ท�าลายสิ่งที่ดูแลบรรพบุรุษและลูกหลานต่ออีก
ในอนาคต   

ไร่หมุนเวียน
ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย

ลดขยะพลาสตกิ”
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แต่ละปีมีการประเมินว่ามีขยะพลาสติกมากถึง 8 ล้านตันถูกทิ้งลงสู่ทะเล สัตว์ทะเลและนกทะเลนับแสนตัวตาย
เพราะกนิพลาสติกหรือถกูเศษขยะติดพันร่างกาย แม้แต่ปะการังทีมี่ขยะพลาสติกสะสมกมี็โอกาสเกดิโรคเพ่ิมมากข้ึนถงึ 20 เท่า 
UN Environment ประเมินมูลค่าความเสียหายของระบบนิเวศทางทะเลที่เกิดจากพลาสติกไว้ที่ปีละเกือบ 4 แสนล้านบาท 

การแก้ปัญหาขยะพลาสติกจึงกลายเป็นวาระระดับโลก และเป็นประเด็นหลักของการรณรงค์ของวันส่ิงแวดล้อมโลก 
ในปีน้ีทีใ่ช้ช่ือว่า Beat Plastic Pollution ซึง่ปีน้ีอนิเดียเป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมกบัประกาศค�าม่ันสัญญาว่าจะเลิกใช้พลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้งทั่วประเทศภายใน 4 ปี!

การประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งประเทศเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมาก เพราะอินเดียมีประชากรถึง 
1.3 พันล้านคน และยังมีเศรษฐกจิทีข่ยายตัวเร็วทีสุ่ดในโลก “การตัดสินใจในวันน้ีคอืตัวก�าหนดอนาคตของเราร่วมกนัในวันข้างหน้า” 
นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดี ของอินเดีย ประกาศในงานวันส่ิงแวดล้อมโลกว่า “มันอาจจะไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ด้วยจติส�านึก 
เทคโนโลยี และความร่วมมือในระดับโลก ผมม่ันใจว่าเราสามารถเลือกทางเดินทีถ่กูได้ ขอให้เราทกุคนร่วมกนัเอาชนะมลภาวะพลาสติก
และท�าให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม” 

รายงานล่าสุดของสหประชาชาติระบุว่าหลายประเทศเอาจริงเอาจังในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
เช่น การแบนถุงพลาสติกในเคนยา การยกเลิกการใช้โฟมในศรีลังกา และการเร่ิมใช้ถุงแบบย่อยสลายได้ในจีน 

ส่วนประเทศองักฤษกมี็การออกกฎหมายเร่ิมเกบ็ภาษค่ีาถงุพลาสติก และมีมติคณะรัฐมนตรีส่ังห้ามใช้ไมโครบดี
ในเครื่องส�าอางและเครื่องใช้ส่วนตัว 

Erik Solheim หัวหน้า UN Environment กล่าวว่า “ไม่ต้องสงสัยว่าเราก�าลังอยู่ท่ามกลางหายนะ
ของพลาสติก” แต่ได้ช่ืนชมความพยายามของหลายๆ ประเทศ มาตรการหลายอย่างเร่ิมเห็นผล 
โดยเฉพาะการบังคับเก็บเงินค่าถุงพลาสติก ซึ่งสามารถน�าเงินมาต้ังเป็นกองทุนสนับสนุน 
งานอนุรักษ์ได้อกีด้วย รวมไปถงึการน�าเอาระบบมัดจ�าค่าขวดมาใช้ เพ่ือท�าให้ขวดทกุประเภท 
ถกูน�ามารีไซเคิลมากที่สุด

การก�าหนดให้มีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกจ�านวน 5 เพนนี หรือประมาณ 2 บาทต่อถุง ช่วยให้
อังกฤษลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้เดือนละกว่า 500 ล้านถุง หรือลดลงถึงร้อยละ 83 ภายในระยะ

เวลาแค่ 6 เดือนที่ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 7 แห่งแนวโน้มดงักล่าว
สอดคล้องกบัประเทศอืน่ๆ ใน สหราชอาณาจกัรที่ออกกฎหมายบังคับให้มีการเก็บภาษีถุงพลาสติก 

ก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยเวลส์เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2554 ตามมาด้วยไอร์แลนด์เหนือในปี 2556 และ
สกอ็ตแลนด์ในปี 2557 ซึง่ทกุประเทศสามารถลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติกอย่างเห็นได้ชัดภายในปีแรกของการ
เก็บภาษีถุงพลาสติกมากกว่าร้อยละ 70 

ระบบมดัจ�า (Deposit Return Scheme) เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล เพราะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคน�าบรรจุภัณฑ์มาคืน ซึ่งค่ามัดจ�าน้ีจะถูกก�าหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่
ประเภทวัสดุและขนาด แนวทางน้ีได้มีการน�าไปใช้ในกว่า 30 ประเทศแล้ว เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก 
สวีเดน ซึ่งช่วยให้อัตราการรีไซเคิลขวดพลาสติกสูงขึ้นกว่าร้อยละ 90 เยอรมนีเริ่มมีนโยบาย
ดังกล่าวมากว่า 15 ปีแล้ว และมีอตัราการรีไซเคลิขวดพลาสติกในปัจจบุนัอยู่ทีร้่อยละ 99 
เม่ือเทยีบกบัองักฤษทียั่งไม่มีระบบดังกล่าว มีอตัราการรีไซเคลิขวดพลาสติกอยู่เพียง
ร้อยละ 43 เท่านั้น 

จะเห็นว่านโยบายการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกราว 2 บาท และระบบมัดจ�า
ขวดเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากๆ และลดการสร้างขยะพลาสตกิอย่าง
ได้ผล ล่าสุดประเทศกัมพูชาก็ทดลองเก็บเงินค่าถุงพลาสติกแล้วเช่นกันใน 
ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต้ังแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาในราคาถุงละ 
400 เรียล หรือประมาณ 3 บาท 

ในภาพใหญ่กระแสความเคล่ือนไหวในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกยังคง 
มาแรงทัว่โลก สหภาพยุโรปซึง่เป็นตลาดผู้บริโภคทีมี่ขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของโลกรองจากอเมริกา 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแบนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั่วยุโรป ซึ่งคณะกรรมาธิการคาดว่าจะช่วยประหยัด 
ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมไปได้กว่า 2.23 แสนล้านยูโร ภายในปี 2030 รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO

2
 

ได้ถึง 3.4 ล้านตันภายในปี 2030
ปัญหาขยะพลาสติกแม้ว่าจะดูเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ันพ้ืนฐาน แต่การแก้ปัญหาทั้งระบบมีความ 

ซับซ้อนและเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
ผู้บริโภค การจะแก้วิกฤตขยะพลาสติกให้ส�าเร็จจึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ก่อนที่
ทะเลของเราจะกลายเป็นถังขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไร้ซึ่งชีวิต  

#รอบโลก • เรือ่ง : เพชร มโนปวิตร • 

เมื่อโลกร่วมใจแก้วิกฤต
ขยะพลาสติก

พลาสตกิเป็นวัสดุมหัศจรรย์ทีช่่วยปฏิวัตกิารพฒันาผลิตภัณฑ์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสาธารณสุข การแพทย์ ความปลอดภัยทางอาหาร บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ 
แม้แต่พลังงานหมุนเวียนอย่างกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์ แต่ความสะดวกสบายที่

เราได้มาจากพลาสติกที่ราคาถูกเกินจริง ท�าให้การจัดการพลาสติกกลายมาเป็น 
ความท้าทายทีสุ่ดอย่างหน่ึงของการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในปัจจบัุนลดขยะพลาสตกิ”
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อนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ค�าขวัญของ
ชุมชนที่ว่า “นั่งเกวียนชมป่า ล�้าค่าผ้าทอมือ ลือช่ือ 
ข้าวกล้อง สนองเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเปิดต้อนรับ
ผู้คนไปเย่ียมชม “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส
เกษตรปลอดภัยและยั่งยืน” 

แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโป่งค�าที่เป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ได้แก่ วัดโป่งค�า ที่มีอายุกว่า 120 ปี วัดแห่งน้ีสร้างพร้อมกับ 
การต้ังหมู่บ้านตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนล้านนา ดังค�ากล่าวที่ว่า 
“มีแม่น�า้ทีไ่หนมีคนทีน่ัน่ มีชุมชนทีไ่หนมีวัดทีน่ัน่” โดยเป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพราะเป็นที่ตั้งของมูลนิธิส่งเสริม
การเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งค�า) โดยการริเริ่มของ “พระครูสมคิด” เจ้าอาวาส
วัดแห่งน้ี เพ่ือด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาและยกระดับ
ชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

หลังเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งค�าแล้ว ได้เวลาออกไปสัมผัสเกษตรปลอดภัย
และย่ังยืน ที่น่ีมีสวนและแปลงผักให้ไปเย่ียมชม ขนซื้อผลผลิตสดๆ เป็น 
ของฝากกลับบ้านมากมาย เร่ิมจากแปลงผักกางมุ้งของพ่อมา สุทเขต อยู่บน
ไหล่เขา ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงาม ซึ่งแปลงผักที่น่ีปลูกพืชหมุนเวียน 
ตามฤดูกาล อย่างพริก พริกหวาน และแตงกวาญี่ปุ่น

ไปต่อกันที่ฟาร์มพ่ีหนุ่มและพ่ีสวย นอกจากที่น่ีจะมีโรงเรือนเพ่ือปลูก 
ผกักางมุ้งแบบชาวบ้านทัว่ไป ทีนิ่ยมปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ อาท ิเมล่อน 
สตรอว์เบอร์รี องุน่แล้ว ยังมีสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ฝร่ังกมิจ ูทีร่สชาติ
หอมหวานให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วย 

อีกที่ที่ห้ามพลาดเลยคือ สวนผู้ใหญ่ทิล บังเมฆ เพราะจะได้ชมแปลง
มะเขือเทศ ฟักทองพันธุ์ท้องถิ่น ของดีเมืองน่าน เจ้าของรับรองความอร่อย 
หอมหวาน เนื้อแน่นและเนียน สามารถน�าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย 

ส่วนผู้สนใจนอนพักค้างอ้างแรม ด่ืมด�่ากับวิถีชาวบ้านและชีวิตชุมชน 
ขอแนะน�าโฮมสเตย์ฟาร์มพ่ีเอฟ ซึง่อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ทีร่่มร่ืนด้วยพืชผล
นานาพันธุ์ ที่พักยังเป็นเรือนไม้สักทองทั้งหลัง สวยขลัง อีกแห่งที่น่าพัก 
ไม่แพ้กนัเลยคอื โฮมสเตย์พ่ีหนุม่และพ่ีสวย เห็นตัวบ้านและส่ิงแวดล้อมรอบๆ 
ทีมี่แปลงผักผลไม้นานาชนิด อย่างเมล่อน องุน่ สตรอว์เบอร์รี ฝร่ัง และฟาร์ม
ปศุสัตว์มากมาย อย่างการเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เรียกได้ว่าเป็น “ฟาร์มสเตย์” 
เท่ไปอีก 

ก่อนกลับอย่ากลับไปมือเปล่า แวะซื้อผักผลไม้สดที่ศูนย์รวมผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษวัดโป่งค�า มีให้เลือกหลากหลายตามฤดูกาล แล้วก็ 
“ผ้าตาๆ” ฝากน้องพี่ป้าน้าอา ซึ่งเป็นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด้วยความเชื่อ
และภูมิปัญญาทีถ่่ายทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น ไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซน็ต์จงึเป็น
มิตรกับธรรมชาติ เรียกว่า “ซื้อแล้วก็ดีต่อใจ ซื้อไปฝากใครเขาก็จะซึ้งถึง
ความใจดี (ต่อธรรมชาติ)” 

ความงามของ “น่าน” ได้เปล่ียนโฉมไป กลายเป็น “เขาหัวโล้น” 
เข้ามาแทนที่ พื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง เพื่อขยายพื้นที่
ทางการเกษตรทีเ่น้นการปลูกพชืเชงิเด่ียว โดยเฉพาะข้าวโพด 
ยางพารา ท�าให้ป่าผืนแล้วผืนเล่าถูกท�าลายไปอย่างรวดเรว็และ
กว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิระบบนิเวศถูก
ท�าลาย กระทัง่มีความพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้
ให้กลับคืนมา ด้วยความร่วมมือจากประชาชน ชมุชน หน่วยงาน
และองค์กรจ�านวนมาก 

พระครสุูจนินนัทกจิ หรือ “พระครสูมคดิ” แห่งวัดโป่งค�า ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข 
จ.น่าน ได้ริเริ่มและน�าแนวคิด “สวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย” 
จากการสังเกตและเปรียบเทยีบ “เขาหัวโล้น” เหมือน “คนหัวโล้น” ทีล้่างหัว
แล้วน�้าก็จะไหลหายไปหมด ภูเขาจึงต้องมีต้นไม้ มีป่า เพ่ือจะชะลอและ 
กักเก็บน�้าไว้ น�ามาสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า เน้นการจัดการโดยใช้
พ้ืนทีน้่อย ด้วยสูตร 50: 30: 20 แบ่งพ้ืนทีอ่อกเป็นป่า-ปลูกพืชทัว่ไป-แหล่งน�า้
และพืชอาหาร แต่เกิดคุณประโยชน์มากที่สุด โดยยึดหลัก 3 ดี ได้แก่ ดินดี 
น�้าดี และคนดี 

ดินดี คอืการปรับพ้ืนทีใ่นแปลงให้เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ซึง่ได้ร่วมกนั
คิดกับชาวบ้านท�าสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับการเกษตรเกิดเป็น “สูตรปุ๋ยอินทรีย์
มัชฌิมา” ที่มีกระบวนการท�าง่าย ไม่ยุ่งยาก

น�า้ดี คอืการจดัการน�า้อย่างรู้คณุค่า เกษตรกรสามารถน�าน�า้จากทีลุ่่มข้ึน
ที่สูงแล้วปล่อยลงแปลง มีการท�าอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก และต้องช่วยกันดูแล
ป่าต้นน�า้ เพราะเป็นต้นทุนที่จะเติมน�้าให้อ่างตลอดเวลา 

สุดท้ายดีทีส่�าคญัมากน่ันคอื คนดี เป็นเร่ืองการจดัการคน โดยเสริมให้คน
มีจติใจด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ายทีสุ่ดแล้วผลทีไ่ด้
คือ การเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรโดยใช้หลักการท�าเกษตรแบบประณีต 
เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดหน้ีสิน มีการวางแผนลดหน้ี คณุภาพชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ผลจากการด�าเนินงานชุมชนประสบความส�าเร็จในการดูแลตนเอง และ
จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิข้ึนในพ้ืนที ่ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัวได้เปล่ียนจาก
การปลูกข้าวโพด มาท�าสวนเกษตรอินทรีย์ สามารถพลิกฟื้นผืนป่า ฟื้นชีวิต 
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานการท�างานอย่างมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู 

ชมุชนท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์
สัมผัสเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
และท่องเที่ยวชุมชนบ้านโป่งค�า 

 •  พระครูสุจิณนันทกิจ 08-1750-1484
 •  นำยทิล บังเมฆ 09-2362-8520
 •  นำยวรกำรณ์ จันอ้น 08-9523-5285
 •  นำงสำวฐิติรัตน์ สุทธเขต 09-2783-8797

หมายเหต:ุ
พระครสุูจินนันทกิจ  
รางวัลลูกโลกสีเขียว
ประเภทบคุคล ครัง้ที ่6 (ปี 2547)

กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งค�า 
รางวลัลูกโลกสีเขียว 
ประเภทกลุ่มเยาวชน คร้ังที ่4 
(ปี 2545)

บ้านโป่งค�า

โมเดลกำรแบ่งพื้นที่ 3 ส่วน

50%
ปล่อยเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ปลูกไม้เศรษฐกิจพื้นถิ่น
พืชอาหาร พืชสมุนไพร

1

2

3

พืชเศรษฐกิจธรรมชาติ

พืชหลัก

พืชสวนครัว

ล�าธาร

แปลงนา

แม่น�า้

ห้วย

ฝาย

30% 
ปลูกไม้เศรษฐกจิเชิงตลาด

20%
ปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการท�าการเกษตร
แบบประณีต เช่น พืชหลังนา พืชผักต่างๆ 
• ระบบปศุสัตว์ และประมงในพื้นที่แปลง
• จัดระบบน�้าให้เหมาะสมกับพื้นที่
• ท�าฝายภูมิปัญญา ปลูกพืชผัก พืชอาหาร 
 พื้นถิ่น

ทีม่า: ศูนย์ส่งเสรมิการเรยีนรู้ชมุชนวัดโป่งค�า
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ปัญหาขยะ...วาระแห่งชาติ เร่ิมต้นที่
ชุมชน 

ด้วยปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
ทุกปีเนื่องจากจ�านวนประชากรเพ่ิมข้ึน 
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหาขยะกลาย
เป็นวาระแห่งชาติ และก�าหนด Road Map 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานที่หนุนเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน เริ่มจากการจัดการขยะ
มูลฝอยสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะพ้ืนที่
วิกฤต โดยให้มีรปูแบบทีเ่หมาะสมเพ่ือจดัการ
กับขยะที่เข้ามาใหม่ เน้นการคัดแยกขยะ  
ต้ังแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 
รวมถึงการจัดระเบียบมาตรการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และ
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู ่การจัดการ 
ที่ยั่งยืน  

“…ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี 
ขณะที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์ใหม่น้อยมาก เฉลี่ยปีละ 0.5 
ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน จะถูกน�าไปผ่านกรรมวิธี
ก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือเข้าเตาเผา และก็ยังมีบางส่วน
ที่ตกค้าง หรือเก็บทิ้งอย่างถูกวิธีกันไม่หมด ซึ่งขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี…”

ข้ันตอนการก�าจัดขยะง่ายๆ

เริม่ต้นท�าได้ทีบ้่าน
ภายใต้แนวคิด

‘7R ลดขยะ’
1. Refuse
ปฏิเสธหรอืหลีกเล่ียงถุงพลาสตกิ กล่องโฟม 
พลาสตกิ และหลอดพลาสตกิทีใ่ช้ได้ครัง้เดียว 
โดยเปล่ียนมาใช้ถุงผ้า กล่องพลาสตกิ ขวดน�า้
แบบพกพาแทน ซึ่งมีข้อดีคือ บางร้านจัด
โปรโมชั่นพิเศษส�าหรับลูกค้าที่พกสิ่งของ
เหล่านี้ติดตัวมาใช้งาน

2. Recycle
แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ 
กระดาษ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บและส่งแปรรูป 

3. Reuse
ใช้แล้ว ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่จนกว่าจะหมด
อายุการใช้งาน อย่างเช่น ใช้เครื่องครัวที่เป็น
แก้วหรือสเตนเลส นอกจากช่วยลดปัญหา
เรื่องขยะแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท�าแผนแม่บท 
การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ซ่ึงเป็นกรอบ
และทศิทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายของประเทศ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบตั ิ5 ด้าน ได้แก่
1) การลดปรมิาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
2) เพิม่ศักยภาพการจัดเกบ็และขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
3)  เพิม่ศักยภาพการก�าจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย 
4) พฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย 
5) สนับสนุนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

ใช้ไม่ถึง 5 นาที ย่อยสลาย 450 ปี 
จากข้อมูลของกรมควบคมุมลพิษ (คพ.) 

ปี 2561 ขยะพลาสติกในประเทศไทยมี
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีการน�าไป
ใช ้ประโยชน์ ใหม ่น ้อยมาก เฉล่ียป ีละ 
0.5 ล้านตัน ส่วนทีเ่หลือ 1.5 ล้านตัน จะถกูน�าไป
ผ่านกรรมวิธีก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือ
เข้าเตาเผา และกยั็งมีบางส่วนทีต่กค้าง หรอื
เกบ็ทิง้อย่างถกูวิธกีนัไม่หมด ซึง่ขยะพลาสติก
เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเฉล่ีย
ประมาณ 450 ปี   

ประเทศไทยยังไม่มีการประกาศใช้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ จ�ากดั 
หรอืลดพลาสติก เช่นทีปั่จจบุนัได้ด�าเนนิการ
ในหลายประเทศ แต่เห็นถึงความต่ืนตัวใน
ระดับหน่วยงานรฐั เช่น กรมอทุยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมประกาศเลิกใช ้
ถงุพลาสติก ขวดน�า้พลาสติก และโฟมกนัใน 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง 
ภายใน 12 สิงหาคม 2561 รวมถงึสวนสัตว์
อีก 7 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ ส่ิงที่ห้าม 
น�าเข้า ได้แก่ กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร
หรอืกล่องโฟม จานพลาสติก ถงุพลาสติกหูห้ิว 
และขวดน�า้ทีมี่พลาสติกฝาหุ้มขวดหรอืแคปซลี 
(Cap Seal) และรณรงค์ลดการใช้แก้วน�้า 
หลอด และช้อน-ส้อม ที่ท�าจากพลาสติกใน
คราวเดียวกันด้วย 

ด้านกรมควบคุมมลพิษเดินหน้าต้ังเป้า
ภายใน 1 ปี ลดพลาสติกฝาหุ้มขวดน�้าด่ืม 
ทกุชนดิ เหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ เกาหลี 
อิตาลี อังกฤษ โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิต 
น�้าดืม่รายใหญ่ ส่วนทางด้านกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกเลิก 
ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยาทุกหน่วยงานใน
สังกดั เริม่วันที ่1 ตุลาคม 2561 โดยขอความ
ร่วมมือประชาชนที่มารับบริการน�าถุงผ้ามา
ใส่ยาแทน 

 

การขับเคล่ือนการด�าเนินการสร้างวินัย
ในการจัดการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมจงึจดัท�าโครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการด�าเนนิงานด้านการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยน�าแนวคิด 
“Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือ
ศนูย์” ตัวอย่างทีท่�าแล้วเป็นแบบอย่างทีเ่ทศบาล
ต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รางวัลลูกโลก
สีเขียว ประเภทชุมชน ปี 2560 นอกจากนี้
ยังมีผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
กลุ่มเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ
จดัการขยะหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชน
ต้นกล้าน้อยฯ ที่ช่วยเก็บขยะในทะเลสาบ
สงขลา ถึง CK Ranger โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม เริ่มแยกขยะในโรงเรียน จนขยาย
เครือข่ายข้ามแม่น�้าโขงไปจัดการขยะกับ
โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่ง 

ศิลปะ - วรรณกรรม
• เรือ่ง : นิรนัศักด์ิ •#คนสานฝัน

ในฐานะทีเ่ป็นเลอืดเน้ือเชือ้ไขของชาวปกาเกอะญอ ใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางป่า
และภูเขามาต้ังแต่บรรพบุรุษ คุณคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็ก?

“เปล่ียนแปลงไปแทบทุกทุกอย่าง ตอนเป็นเด็กมีหมู่บ้านเล็กๆ ย่ีสิบกว่าหลังคาเรือน 
พอมาวันนี้สี่สิบกว่าปีผ่านมา หมู่บ้านขยายกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหลังคาเรือน การเพิ่มจ�านวน
ของประชากรมีส่วนท�าให้สภาพแวดล้อมเปล่ียนไปบ้าง แต่การเปล่ียนแปลงก็เป็นธรรมดา 
ที่เกิดขึ้นกับทุกซอกมุมของโลกนี้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของผู้คน 

นับว่าผมโชคดีที่เกิดมาบนภูเขามูเส่คี (ต้นน�้าแม่แจ่ม) ทันเห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า 
ตา ยาย วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ วิถีชีวิตคนรุ่นตัวเอง และมาสู่รุ่นลูก ความเปลี่ยนแปลง
จากรุ่นสู่รุ่น มีรอยต่อที่งดงาม รอยต่อแทบไม่เห็นรอยแผลเป็น 

เร่ิมจากความเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ คนรุ่นแรกมีความคิดความเช่ือยึดถืออยู่กับผี 
สิ่งเหนือธรรมชาติ มีพิธีกรรมที่เข้มงวด แต่แล้วค่อยๆ มาเจือจางลง ค่อยๆ ก่อตัวไปอิงกับ
ศาสนาพุทธ-คริสต์ ทีเ่ข้ามาสู่ชุมชนในรุ่นพ่อรุ่นแม่ แล้วค่อยๆ มาสู่รุ่นผมรุ่นทีไ่ด้เรียนหนังสือ 
การศึกษาท�าให้ความเชื่อศาสนาอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น ต่อมาถึงรุ่นลูกไม่อาจคาดเดาได้ว่า 
ความเป็นชนเผ่าจะอยู่ในลักษณะใด 

ในแง่ของสิ่งแวดล้อม ผมมองว่ามูเส่คีที่เคยเป็นแค่ชุมชนเล็กๆ ยี่สิบกว่าหมู่บ้าน มาวันนี้
เติบใหญ่จนเป็น อ.กัลยาณิวัฒนา แต่ชุมชนยังคงสามารถจัดการตัวเองในเร่ืองส่ิงแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลป่าสนกว่าแสนไร่ทียั่งคงอยู่คู ่ อ.กลัยาณิวัฒนาจนทกุวันน้ี 
ก็เป็นประจักษ์พยานว่า วิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอที่นี่มีความผูกพันกับป่าสนผืนใหญ่นี้  

ที่นี่เปลี่ยนไป แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบมากนัก” 

ในงานเขียนรวมเร่ืองสั้นชุด “เชวาตัวสุดท้าย” 
พูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนในสังคมชาวปกาเกอะญอ คุณคิดว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าวิตกกังวล?

“ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนคงไม่ถึงข้ันว่าจะวิตกกังวล
แต่ก็คิดนะว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป โดยเฉพาะปกาเกอะญอ 
สายพันธุใ์หม่ (ลูกคร่ึง) มีเยอะข้ึนทกุวันๆ จะมีผลต่อวัฒนธรรม 
สังคม อย่างไรหรือไม่ แต่ผมยังเช่ือและมองว่าความหลากหลาย
และการผสมผสานเป็นเรื่องที่ดี”

แล้วที่ชุมชนของคุณเดี๋ยวน้ีคนรุ่นใหม่แตกต่างจากยุคของคุณมากน้อย 
แค่ไหน?

“คนรุ่นใหม่พวกเขาก้าวหน้าไปไกลกว่ายคุของผมมาก พวกเขามีความคิดความอ่านที่ดี 
ยืนหยัดความเป็นตัวตนคนปกาเกอะญอให้มีทียื่นในสังคมน้ีอย่างภาคภูมิใจ พวกเขาน�าเสนอ
ตัวตนผ่านโลกโซเชียล กับกิจกรรมที่พวกเขาท�าอยู่ นอกจากกลุ่มงานศิลปะ เพลง ดนตรี 
(พื้นบ้านยุคใหม่) แล้วยังมีกลุ่มที่เป็นนักกีฬา เป็นนักฟุตบอล นักปั่นจักรยาน หรือจะเป็น 
นักวิชาการ นักการศึกษา มองอนาคตข้างหน้าแล้ว ผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีครับ”

ทกุวนัน้ีความเจริญด้านต่างๆ มันขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นเหตุหน่ึง
ที่ท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองขยะล้นเมือง ในทัศนะตามวิถีของชาวปกาเกอะญอ 
มองปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง?

“ทัศนะส่วนตัว ผมมองว่าขยะที่เกลื่อนอยู่ทั่วไป เป็นเพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไม่มีจิตส�านึกต่อสิ่งแวดล้อมเพียงพอ ซ�้ายังโยนความรับผิดชอบให้ผูบ้รโิภค จะเหน็กนัง่ายๆ 
เคร่ืองด่ืมชูก�าลัง ไม่รู้กีย่ี่ห้อถกูทิง้เกล่ือนริมทาง ยังมีขวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อกี พอถกูต่อว่า
ถูกต�าหนิจากสังคม ก็ท�าเร่ืองท�าโครงการคืนก�าไรให้สังคมด้วยการแจกผ้าห่มแจกเส้ือผ้า 
โดยติดโลโก้สินค้าตัวเอง ใจจริงผมอยากให้บริษัทพวกน้ีรับซื้อคืนขยะบรรจุภัณฑ์พวกน้ี  
เพื่อไม่ไปสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม”

งานเขียนชดุใหม่ของคุณอยากจะสะท้อนเร่ืองราวอะไรบ้างทีส่่งผลกระทบกบั
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ?

“เป็นความอยากมานานทีเดียว คิดไว้นานหลายปีแล้ว แต่ยังลงมือเขียนไม่ได้สักที 
เป็นเร่ืองทีเ่กดิข้ึนในหมู่บ้านปกาเกอะญอทัว่ไป แม้มุมทีห่ลายคนน�าเสนอเร่ืองราวปกาเกอะญอ 
กจ็ะมีแต่มุมดีๆ มุมโรแมนติก มุมวัฒนธรรมประเพณี มุมวิถชีีวิตทีเ่รียบง่าย สอดคล้องผูกพัน
กับธรรมชาติ แต่ในมุมที่ผมคิดผมอยากน�าเสนอผ่านการเขียนเป็นเร่ืองราว วิถีชีวิตของ 
ชาวปกาเกอะญอในอกีมุม ทีอ่าจเป็นมุมมืดของความเป็นมนุษย์ ผมว่าเป็นเร่ืองทีมี่อยู่ด้วยกนั

ทกุเผ่าพันธุ ์เช่น ความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศทีด่�ารงอยู่ และพบเห็นในวัฒนธรรม
ทีผู้่ชายชาวปกาเกอะญอเอาเปรียบผู้หญงิ ผู้หญงิท�างานหนักมาก เสียสละ และอดทน  
ซึ่งผู้หญิงก็ยอมรับยอมสยบยอมสืบทอดการกดขี่โดยวัฒนธรรมนี้” 

การทีคุ่ณได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียว ประเภทงานเขียน รางวลัที่ได้
รับท�าให้คุณรู้สึกอย่างไร?

“รู้สึกอายตัวเอง เพราะคิดเสมอว่า เรายังมือไม่ถึงขั้นที่จะได้รางวัล แต่เมื่อ
ได้รับแล้ว อยากจะดีใจนะ แต่เหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะดีใจ...

ต่าบลึ๊อและขอบคุณครับ!”  

 “โถ่เรบอ” หรือ “นกกระเต็นสีเหลือง” เป็น
นามปากกาของ “สมศักด์ิ สุริยมณฑล” นักเขียน 
สายเลือดปกาเกอะญอ บ้านหนองเจด็หน่วย ต.บ้านจนัทร์ 
อ.กลัยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เคยท�างานด้านอาสาสมัคร
ต้ังแต่ปี 2539 ใน “โครงการสุขภาพชุมชนและส่ิงแวดล้อม
บนพื้นที่สูง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต่อมาท�างานให้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) 
และเป็นครูอาสาสมัครศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง”

เขาเป็นนักเขียนรุ่นหลัง “พ้อเลป่า” ซึ่งรู้จักกันดี 
ในหมู่นักอ่านทีส่นใจเร่ืองราวชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 
และชุมชนปกาเกอะญอ แรงบันดาลใจน้ันได้ส่งต่อถึง 
“โถ่เรบอ” ไม่มากก็น้อย ให้สร้างสรรค์งานเขยีนทีส่ะท้อนความคดิ ความเชือ่ พธิกีรรม วถิชีวีติ
ชาติพันธุบ์นภูสูงน้ีมีผลงานเร่ืองส้ันตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารต่างๆ และผลงานรวมเร่ืองส้ันชุด 
“เชวาตัวสุดท้าย” ที่ประสบผลส�าเร็จ และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน 
จากการประกวดครั้งที่ 9 โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว

“โถ่เรบอ”
เสียงจากนักเขียนปกาเกอะญอ
ผลงานเขียนรวมเรือ่งส้ันชดุ “เชวาตวัสุดท้าย” ของ “โถ่เรบอ” 
ได้รบัรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน เม่ือปี 2550 โดยเน้ือหา
แต่ละเรือ่งในเล่มได้สะท้อนให้เห็นวิถีชวิีตและปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน
ในสังคมชาวกะเหรีย่งหรอื “ปกาเกอะญอ”  ทัง้วิถีการด�ารงชวิีต 
ขนบประเพณี รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ด้วยลีลาการเขียน 
ทีใ่สซ่ือ ง่ายแต่งดงามน่ันเอง
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