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บทบรรณาธิการ

รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15
สังคมยุคโลกาภิวัตน์มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายเพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
อาหารก็เป็นเรื่องหนึ่ง
อาหารดีเป็น “ยา” ผู้ ใหญ่หลายคนเชื่อว่ากล้วยน้ำว้า
กับน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ แต่แม้จะกินกล้วยวันละลูก น้ำ
ผึ้งวันละหลายช้อน ก็อดไม่ ได้ที่จะเติมอาหารเสริมแบบ
เม็ดที่ซื้อหาง่าย เพราะไม่แน่ใจว่าได้รับโภชนาการครบถ้วน
หรือเปล่า ไม่ต้องพูดถึงว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก (และ
ไม่รับประทาน) พืชอาหารท้องถิ่นที่บรรพบุรุษใช้ยังชีพ
เมื่อผู้บริโภคไม่สนใจ ความหลายหลายของพืชอาหาร
ก็ลดลงอย่างน่าใจหาย การเกษตรเชิงพาณิชย์ตอบสนอง
การบริโภคแบบโลกาภิวัตน์ ลองนับดูว่าทุกวันนี้เรากินพืช
อะไรบ้าง เห็นจะไม่ถึง 20 ชนิดแน่ แต่บรรพบุรุษ ของเรา
รู้จักใบไม้ที่กินได้หลายร้อยชนิด
โลกาภิวัตน์นำสิ่งดีหลายอย่างเข้ามา แต่ก็ทำให้คุณค่า
หลายเรือ่ งหายไป หลายคนบอกว่า เราฝืนกระแสโลกไม่ได้
แต่ถ้าไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมการกินของบรรพบุรุษ ไว้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหลายก็จะสูญหายไป
ด้วย
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปีนี้มีหลายผลงานที่ทำงาน
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมถึง
การรักษาพืชอาหารท้องถิ่นทั้งพืชบกพืชน้ำ พันธุ์สัตว์เล็ก
สัตว์น้อยทั้งบนบกและในน้ำ เป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกับ
การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และน่าชื่นใจที่แม้แต่ผลงาน

ประเภทความเรียงเยาวชน ก็ยังหยิบเรื่องพืชอาหารมาพูดถึง ทำให้
ได้ เ ห็ น จิ น ตนาการของเด็ ก ๆ ที่ ส ามารถช่ ว ยเติ ม ความจริ ง ในการ
ทำงานของผู้ ใหญ่ เพื่อสรรค์สร้างและรักษามรดกที่จะส่งต่อให้ลูก
หลานในวันข้างหน้า
สถาบันลูกโลกสีเขียว จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้จากผลงาน
ต้นแบบเหล่านี้ ให้กลายเป็นงานศึกษาเชิงวิชาการเพื่อคืนกลับไปเป็น
ความรู้ ใหม่ของชุมชน การศึกษาเรื่องความมั่นคงของพืชอาหารท้อง
ถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ จะช่วยทำให้สังคมเข้าใจว่า ป่า
ช่วยสร้างอาหารที่ ไม่ขัดสน เป็นตู้กับข้าวที่สะอาด ไม่ต้องอาศัยสาร
เคมี ป่าสภาพดีช่วยลดภัยพิบัติ บรรเทาภาวะโลกร้อน ทำให้คนที่แม้
อยู่ไกลแสนไกลก็มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีน้ำสะอาดใช้ไม่ขาดแคลน
ขอขอบคุณเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่ร่วมกันสรรหาคุณค่าให้
ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้รางวัลลูกโลกสีเขียวจะเดินเข้าสู่ปีที่ 15
แล้วก็ตาม
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กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
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พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว

ต้นแบบแห่งความดี
ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคจบ

การเติบโตของ ‘ยางนา’
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ท่ามกลางความร้อนระอุของการเมืองที่เห็นต่างขั้ว
มวลชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามายังกรุงเทพนับ
ล้านคนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในฝ่ายของตัวเอง เรียก
ร้องความเป็นประชาธิปไตย และต่างอ้างว่าทำเพื่อส่วน
รวมและประเทศชาติ
ขณะเดียวกันนั้น ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่เรากำลังต้องเจอ ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสังคมโลก
และประเทศไทยเหมือนกัน ยิ่งเวลาอันใกล้ เรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งจำเป็นต้องผนึก
พลังเครือข่ายกัน ตั้งรับและปรับตัว “รวมกลุ่ม” พึ่งตนเองให้มากที่สุด การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องใด
เมื่ อ ทุ ก ชี วิ ต ยั ง คงต้ อ งพึ่ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ในมุ ม เล็ ก ๆ ของประเทศไทยจึ ง มี ก ลุ่ ม คนกลุ่ ม หนึ่ ง
ราวๆ 1,000 คน ออกจากบ้านมาไกล เพื่อจะแสดงเจตจำนงกับเพื่อนพ้อง ว่าในสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติอยู่เป็นนิจนั้น
เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสังคม ช่วยประเทศ เพื่อต่อเวลาโลกให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่านาน สิ่งนั้นก็คือ การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อลูกหลาน ฉะนั้นท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม ความสำคัญของการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิตของพวกเขาเช่นกัน “งานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556” จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเขา
“งานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว” จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556 ปีนี้ ย้ายมาจัดที่ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ บริเวณในตึกที่ดูว่าใหญ่ พอทุกคนมาถึงโดยพร้อมหน้าบริเวณนั้น
ก็ ดู เ ล็ ก ลงถนั ด ตา ทว่ า ก็ ไ ม่ อึ ด อั ด มากไปกว่ า ความอบอุ่ น บ้ า งไตร่ ถ ามสารทุ ก ข์ สุ ข ดิ บ เหมื อ นได้ เ จอมิ ต รเก่ า
ที่รอการพบเจอมาแรมปี บ้างเดินชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ข้าวของ ผัก ผลไม้ ต้นไม้ หรือ
ของกินต่างๆ ที่นำมาจัดนิทรรศการของผู้ที่ ได้รับรางวัลฯ บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคงทางอาหาร
ได้ดี อย่างองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ นำผลผลิตแห่งพื้นที่นครพอเพียงของพวกเขามาก็แทบทำให้พื้นที่
ไม่พอให้จัดวาง ป่าชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ บ้านนี้มีแต่ของใหญ่เกินธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น กล้วย ถั่วพู มัน หรือ
สุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ แม้อยู่ท่ามกลางอุตสาหกรรม แต่ยังนำลำไย และมะม่วงจากสวนที่บ้านมาจัดนิทรรศการ
มากมาย ใครผ่านไปมา เป็นต้องเด็ดกินทุกที
งานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน หลังจากนั้น ความเพียรพยายามอุตสาหะในการทำกิจกรรมดีๆ
ให้กับชุมชนตัวเอง และสิ่งแวดล้อม ก็ถูกฉายขึ้น สู่สายตาต่อผู้คนนับพัน
แสงไฟในห้ อ งประชุ ม ขนาดใหญ่ ค่ อ ยๆ หรี่ ล ง เสี ย งเครื่ อ งดนตรี ที่ ท ำจากเขาควายที่ เ รี ย กว่ า สะไนจากการ
เป่าของ ด.ช.วรเชษฐ์ ศรีจาคำ จากโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) จ.ศรีสะเกษ ดังแทรกขึ้นในความสลัวและความ
เงียบ ค่อยๆ ดังขึ้นก้องกังวานปกคลุมไปทั้งห้อง ในภวังค์เสียงสะไนบางท่อนดังอื้ออึงทำให้จิตใจมีความฮึกเหิม
เกิดพลัง แต่บางท่อนคลอเบาๆ ก็ทำให้อ่อนน้อม และซึ้งไปจนน้ำตาไหล ระหว่างนั้นเสียงกวีสดุปูชนยวาท จากพี่จุมพล
ช่างอินทร์ (ประพันธ์โดย ผศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ) ก็ดังแทรกขึ้น พ่อสอน กล้าศึก พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว ดร.สมศักดิ์
สุขวงศ์ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร พ่อหลวงปรีชา ศิริ ลุงปั๋น อินหลี อนันต์ ดวงแก้วเรือน นายกฯอำพร แพทย์ศาสตร์
พ่อบุญเรือง ยางเครือ ลุงหยี เพ็งหมาน พ่อสุทธิพันธ์ ชูคันหอม พ่อถนอม ช่วยงาน ลุงไพโรจน์ ชูวงศกร ลุงวิฑูร
หนูแสน พ่อขาว เฉียบแหลม และป้าทิวาพร ศรีวรกุล บุคคลทั้ง 16 คน ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลแบบอย่างของการอุทิศ
ตนเพื่องานด้านอนุรักษ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง เวทีแสดงมุทิตาจิตจึงเปรียบเสมือนการ “ไหว้ครู”
ในวงการสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนั่งเก้าอี้เรียงอยู่บนเวที ตรงหน้ามีลูกหลานนั่งคุกเข่าพร้อมกับถือเทียนแพ แสดงมุทิตาจิต
“แด่ท่าน...ผู้เป็นแรงบันดาลใจ” แสดงออกถึงการกตัญญูต่อผู้เฒ่าผู้แก่ และเคารพในธรรมชาติที่พวกเขาดูแลรักษากัน
มายาวนาน คงเป็นเพราะเสียงสะไน บทกลอน บรรยากาศที่ซาบซึ้ง ทำให้พ่อสอน กล้าศึก ต้องก้มหน้าเช็ดน้ำตาอยู่
บ่อยครั้ง
แสงไฟเปิดสว่างอีกครั้ง เวลาแห่งการชื่นชมยินดี และเชิดชูคุณงามความดีของ 56 รางวัลที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
ก็มาถึง คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล
ลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่รางวัล นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคุณเอมิลี่ เกตุทัต
ก็ให้เกียรติร่วมขึ้นมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
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บ่ายแก่ๆ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไประดมความคิดกันในห้องย่อย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่
ปรึกษาอาวุโสศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียเปซิฟิก ได้ปาฐกถานำเสวนา
เรื่อง “ใครคือผู้กำหนด...อนาคตความมั่งคงทางอาหารของไทย” และอาจารย์ก็ได้ให้โจทย์
กับผู้ฟังไว้ 4 ข้อ คือ 1) ทำไม “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า” กับ “ความมั่นคง
ทางอาหาร” จึงเป็นหัวข้อสำคัญ การรักษาป่าชุมชนในยุคแรก เพื่อรักษาแหล่งอาหาร แต่
เดี๋ยวนี้ เรายังมีความมั่นคงทางด้านอาหารจากป่าชุมชนหรือไม่ และความไม่มั่นคงทาง
อาหาร ไม่ ใช่สาเหตุของการทำลายป่า แต่การทำลายป่าต่างหาก เป็นสาเหตุของความไม่
มั่นคงทางอาหาร 2) ความมั่งคงทางอาหารของใคร? ผลิตที่ไหน? ให้ใครกิน? ปัญหา
น่ากลัว คือการฮุบที่ดินจากเกษตรกรรายย่อยโดยกลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างชาติ หรือ
ควรทำลายเขตแดนกั้นระหว่างป่าไม้กับการเกษตร วนเกษตรซึ่งเป็นทางออกหนึ่ง หรือจะนำ
ต้นไม้เข้าไปปลูกในฟาร์มให้มากขึ้น 3) เกษตรกรรายย่อยมีความสำคัญต่อระบบกลไก
ตลาดและธรรมาภิบาลอย่างไร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากร โดยภาครัฐอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเคารพสิทธิชุมชนให้ความเป็นธรรมกับการ
เข้าถึงความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น 4) เวลามีน้อย ทุนนิยมวัฒนธรรมโลกกำลัง
ทะลักเข้ามา เรื่องที่ต้องทำมีมากมาย เงินก็ไม่ค่อยมีเราจะโฟกัสเรื่องอะไร 20 ปีก่อนเรา
อยากเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่ความฟุ่มเฟือยไม่รู้จักคำว่าพอดี ก็เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่
แตก
หลังจากดร.สมศักดิ์ โยนหินถามทางด้วยคำถาม ทุกคนต่างแยกย้ายไปตามห้องที่ตัว
เองใคร่รู้ และเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตตัวเอง มีทั้งหมด 4 ห้อง คือ 1) เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยน
ไป...ฤาจะทำให้ความมั่งคงทางอาหารเปลี่ยนตาม 2) การสูญเสียที่ดินของเกษตรรายย่อย
สัญญาณของความมั่นคง หรือล่มสลายทางด้านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ป่าชุมชนและเกษตรรายย่อย ได้อะไรจากการเปิดบ้านรับประชาคมอาเซียน? 4) อนาคต
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย ฝากไว้กับเยาวชน	
งานวันแรกจบลงด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ตามประสาคนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว
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เช้าตรู่วันที่สองของงาน ผู้คนเริ่มเดินไปมา เพราะปกติวิสัยของคนชนบทมักตื่นเช้า
กันอยู่แล้ว ได้ข่าวว่าปักษ์ ใต้ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมหลายจังหวัด แต่ยังอุตสาหะ
เดินทางมาพบปะพี่น้องครือข่าย เห็นแล้วก็น่าชื่นใจ แม้ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน
กว่าเวลาปกติก็ตาม
ไม่นานนัก ในห้องประชุมใหญ่ ก็ได้ยินเสียงนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เริ่มสังเคราะห์ประเด็นจากเมื่อวานที่แยกไปฟังกันทั้ง 4 ห้อง
ให้ ฟั ง และมี ผู้ ม าร่ ว มเติ ม ความรู้ อาทิ วิ ฑู ร ย์ เลี่ ย นจำรู ญ ผู้ อ ำนวยการมู ล นิ ธิ ชี ว วิ ถี
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ดร.บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม และ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ในหัวข้อ “ใครคือผู้กำหนด...อนาคตความมั่งคง
ทางอาหารของไทย” เวทีนี้ผู้ใหญ่ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปเต็มๆ ส่วนเด็กเยาวชนก็ไป
อยู่อีกห้องหนึ่ง เพราะมี นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ และน้องปริญญา สามารถ ได้รับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน และความเรียงเยาวชน มาให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
และเติมไฟให้แก่น้องๆ ในเรื่อง “เส้นทางสู่นักเขียน”
ช่วงเวลาที่ดีๆ มักจะผ่านไปเร็วเสมอ ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ทว่าก่อนจาก
เพื่อตอกย้ำอุดมการณ์ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เราใช้เวลา
ที่เหลือผนึกพลังเครือข่ายให้เป็น หนึ่งเดียว โดยมีพ่ออนันต์ ดวงแก้วเรือน เป็นตัวแทน
กล่าวนำปิดงาน
หลั ง จากวั น นี้ ไ ป...ไม่ ว่ า จะอย่ า งไร พวกเราต่ า งตระหนั ก รู้ แ ล้ ว ว่ า เราต้ อ งรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เพราะนั่นหมายถึง การรักษาคลังอาหารตามธรรมชาติ
ต้นทุนต่อความมั่งคงทางอาหาร เมื่อใดที่เราทำลายผืนป่า ก็เท่ากับเรากำลังทุบทำลาย
ตู้กับข้าวของเราและลูกหลานในอนาคตของเรานั่นเอง...
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“งานอนุรักษ์ต้อง
ใช้ใจ และหัวสมอง”

ถึ ง จะมี ร างวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว
หรือไม่มี พวกเขาเหล่านี้ที่ได้รับรางวัล
ลู ก โลกสี เ ขี ย ว ก็ จ ะยั ง คงทำงานด้ า น
อนุรักษ์ต่อไป ทำโดยไม่หยุดยั้ง และทำ
ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ไม่ ไ ด้ ท ำเพื่ อ แสวงหา
รางวัล ไม่ได้แสวงหาการยอมรับ หรือแสวงหา
การมีชื่อเสียง พวกเขา “ทำด้วยใจ และด้วยหัว
สมอง” เพราะหลายสิ่งหลายอย่าง คนเราทำด้วยหัว
สมอง แต่ ไม่ ได้ทำด้วยใจ หรือทำด้วยน้ำใจแต่ ไม่ ได้
ใช้หัวสมองที่จะคิดเรื่องสร้างสรรค์ แต่บุคคลที่ ได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียวใช้ทั้งสองด้าน ใช้ทั้ง “ใจ” เพราะ “ใจ
รัก” ใจรู้สึกอยากทำในสิ่งที่ถูกต้อง และ “หัวสมอง” ชี้ไปว่า
ควรจะทำอะไร จะให้มีความยั่งยืนแค่ไหน
อานนท์ ปันยารชุน
ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว
และประธานกรรมการตัดสิน “รางวัลลูกโลกสีเขียว”

เกร็ดความรู้จากเวทีเสวนา
“ใครคือผู้กำหนด...อนาคตความมั่นคงทางอาหารของไทย”
ความมัน่ คงทางอาหาร ท้องถิน่ เป็นผูก้ ำหนด
โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก โดยส่งออก
ข้าว กุ้ง มันสำปะหลัง ไก่ ทูน่ากระป๋องและทูน่าแปรรูป สับปะรดกระ
ป๋อง เป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกสินค้าประมง และข้าวโพดหวาน
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก (ยางพารา ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของ
โลก) และบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตอาหารสัตว์ก็เป็นบริษัท
ในประเทศไทย เราจึงเห็นพื้นที่หลายๆ ที่กลายเป็นพื้นที่
ปลูกข้าวโพด ทว่าประชากรเกือบ 5 ล้านคนในประเทศ
ไทยยังคงได้รับอาหารไม่เพียงพอ การผลิตแบบนั้นจึง
ไม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ ท างความมั่ น คงทางอาหาร นั่ น
แสดงว่า ปัญหาความมั่งคงทางอาหารมีความซับ
ซ้อนมากขึ้น ฉะนัน้ เราต้องกลับมาดูในเชิงระบบ
ต้องดูทงั้ ฐานทรัพยากร การผลิต ระบบ
กระจายอาหาร วัฒนธรรมการบริโภค
และนโยบายอาหาร
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สถานะความไม่มั่นคงทาง
อาหารของประเทศไทย
และคนไทย

อนาคตพันธุ์ข้าวของชาวนา
จากข้ อ มู ล สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI)
ผลปรากฏว่า ในภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนใหญ่ซื้อพันธุ์ข้าวจาก
พ่อค้า หมายความว่า ชาวนาจะพึ่งพาฐานทรัพยากรตัวเองน้อยลง
ไปพึ่งพาภายนอกมากขึ้น ถ้าเราใช้พันธุ์ข้าวจากภายนอกต้นทุนใน
การผลิตจะเพิ่มขึ้นจาก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 36 เปอร์เซ็นต์ แถม
พันธุ์ข้าวจากพ่อค้ายังเป็น “พันธุ์ข้าวลูกผสม (Hybrid) เป็น
พันธุ์ข้าวที่ผสมพันธุ์ขึ้นโดยวิธีที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บ
พันธุ์ไปปลูกต่อได้ ต้องซื้อทุกฤดูปลูก
จากการศึกษาโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า
พ่อแดง หาทวี และเครือข่ายชาวนา จ.อุบลราชธานี
ผลิตข้าวแบบชีววิถี ได้ผลผลิตสูงสุด 1,206 กก./ไร่
(ความชื้น 15%) โดยไม่ ใช้สารเคมี พันธุ์ข้าวพื้น
บ้านที่ชาวนาใช้ ให้ผลผลิตไม่ต่ำไปกว่าพันธุ์ข้าว
จากหน่วยงานของราชการ/เอกชน และพื้นที่
นาทั่วไปของภาคอีสานสามารถเพิ่มผลผลิต
ข้าวได้เฉลี่ย 800 กก./ไร่ หรือมากกว่า 1
เท่ า ของการผลิ ต แบบปั จ จุ บั นได้ โดย
การผลิตแบบอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ
สามารถทำหน้ า ที่ เ ป็ น ฮอร์ โ มนพื ช
และปุ๋ยอินทรีย์ได้จริง
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ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชุมชนต้องเป็นผู้กำหนด
โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

มองหาพื้นที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ฝึกอบรม
วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียเปซิฟิก
ป่าไม้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ (CIFOR)
ได้สำรวจครอบครัวชนบทมากกว่า 8,000 ครอบครัว ใน 25 ประเทศ พบว่า 23
เปอร์เซ็นต์ ของรายได้นั้นมาจากป่า ผลผลิตจากป่าในเชิงรายได้ครัวเรือนนั้นมีมาก
กว่าค่ารายได้เฉลี่ยจาการเกษตรด้วยซ้ำ ที่ชุมชนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ชาวปกาเกอญอ มีรายได้จากการเก็บหาหน่อไม้ ไผ่หกถึง 1 ล้านบาทต่อปี ฉะนั้น
ผลผลิตจากป่าที่มีการจัดการที่ดีนั้นสำคัญ การเก็บข้อมูลจากที่บ้านกลาง 12 ปี
ผลผลิตในการเก็บหาหน่อไม้ยังคงที่ ทั้งๆ ที่ข้อมูลสถิติน้ำฝนก็มีการผันแปรในแต่ละ
ปี โดยเฉพาะ ปี 2547 ค่อนข้างแห้งแล้ง นี่คือภูมิทัศน์ที่มีความคงทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ ที่น่ามองหา และที่นั่น ภูมิทัศน์รอบล้อมไปด้วยป่า สรุปได้
ว่า ที่ใดก็ตามมีการรักษา จัดการป่าที่ดี ที่นั่นมีความมั่นคงทางอาหาร
เกษตรกรรายย่อยคือผู้ที่ผลิตความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างตลาด มี
ตลาดใหม่ๆ ยกระดับเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญช่วยให้กับเกษตรกร
รายย่อย

ความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านคือ มีข้าวกิน มีกับข้าวที่เหมาะสม มีผลไม้ตาม
ฤดูกาล และไม่เสี่ยงภัยกับการขาดแคลนอาหาร อาหารมาจาก 4 ฐาน คือ ทรัพยากร การ
ผลิต วัฒนธรรม และการค้า ต้องมองให้พ้นความมั่นคงทางอาหารแบบพื้นฐาน คือ พอกิน
ปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า น้ำ และทะเล แต่ความอุดมสมบูรณ์อย่าง
เดียวไม่ถือว่าเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ถ้ามีความอุดมสมบูรณ์ แต่ชาวบ้านเข้าไม่ถึง
ไม่สามารถใช้หาอยู่หากินได้ ความอุดมสมบูรณ์นั้นก็ไม่มีประโยชน์ ความมั่นคงทางอาหาร
ชาวบ้านต้องมีอำนาจในการจัดการ และเข้าถึงฐานทรัพยากรตรงนั้นด้วย (อธิปไตย) สิ่งที่
สำคัญที่สุดคือ จริยธรรมทางอาหารต้องเข้าใจในคุณค่าอาหารในแง่ความดี ความงาม
อาหารต้องสู่การเกื้อกูลแบ่งปัน ต้องเคารพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ถ้าพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร ต้องพูดถึง “ตลาด” ด้วย เพราะตลาดเป็นกลไกสำคัญ
จะต้องเป็นธรรมและเข้าถึง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ภูเขา และทะเล ไม่สามารถปลูกข้าวได้
จำเป็ น ต้ อ งซื้ อ ข้ า วกิ น ตั ว กลางก็ คื อ ตลาด ความมั่ น คงทางอาหารจึ ง มี ผ ลต่ อ ความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และตลาด
ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่จะคล้ายกันคือ ปลูกข้าวเพื่อขายอย่างเดียว และก็มา
ซื้อข้าวกิน ความมั่นคงทางอาหารจึงเริ่มเป็นปัญหา
สร้ า งความมั่ น คงทางอาหารฐานชุ ม ชนผ่ า นการวิ จั ย เพื่ อ
ผลกระทบความมั่นคงทางอาหารต่อ
ท้องถิ่น คือ ชุมชนต้องทำเอง ชาวบ้านเป็นคนตั้งโจทย์วิจัยนำ
การเปิดบ้านรับประชาคมอาเซียน
ปัญหาการวิจัยจากท้องถิ่น เป็นนักวิจัย และปฏิบัติการเพื่อให้
ได้คำตอบของปัญหา กล่าวคือ ไม่ได้นำความรู้เป็นตัวตั้ง
แล้วมาทดสอบความรู้ แต่เราหาความรู้จากที่ชุมชน
โดย บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลงมือ และดูผลที่เกิดขึ้น และสรุปผลออกมาเพื่อ
ประชาคมอาเซียนจะมีสามขาที่มักพูดถึงกัน คือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมือง และประชาคมสังคมวัฒนธรรม
มาเป็นความรู้
ตัวที่โยงเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากที่สุดคือ ประชาคมเศรษฐกิจ จะพาระบบการผลิตอาหารไปสู่แบบระบบผลิตเกษตร
เชิงเดี่ยว ภายใต้การผลิตแบบนี้จะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 6 ข้อใหญ่ๆ คือ 1) ปริมาณ 2) ความปลอดภัย 3) ระบบการผลิตที่
หลากหลาย 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 5) การเข้าถึงพันธุกรรม 6) การเข้าถึงและกระจายอาหาร
การผลิตพืชเชิงเดี่ยวจะตอบโจทย์ในเรื่องของปริมาณอาหารที่มากขึ้น เพียงพอ แต่การผลิตแบบนี้มักจะมาควบคู่กับการใช้สารเคมี เพื่อ
เน้นการส่งออก ซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงต่อความปลอดภัย รู้กันดีว่าความหลากหลายของระบบเกษตรและระบบนิเวศการเกษตร คือฐานสำคัญของ
ความมั่นคงทางอาหาร แต่เมื่อเราถูกแรงเรียกร้องจากทางการตลาด ซึ่งนำไปสู่การผลิตแบบพืชเชิงเดี่ยว พื้นที่ทำการเกษตรจะถูกบีบให้ผลิต
พันธุ์พืชที่แคบลง ยกตัวอย่าง ข้าว แต่เดิมเรามีระบบการผลิตพันธุ์ข้าวจำนวนมาก ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องฐานพันธุกรรมข้าว วันนี้
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ระบบการผลิตข้าวมีเพียง 2-3 สายพันธุ์ เมื่อผลิตพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพจะค่อยๆ ลดลง
พันธุ์พืชพื้นเมืองที่ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจะค่อยๆ หายไป เมื่อความหลายหลายทางชีวภาพหมดไป ผลที่ตามก็คือ เกิดภัยพิบัติ
เกิดโรคระบาด เกิดแมลงต่างๆ เป็นต้น
การเข้าถึงพันธุกรรม การค้าเสรีกับกติกาที่ตามมาในการตกลงในสหภาพยุโรป และกำลังดำเนินการเจรจาอีก 11
ประเทศ ในนามที่เรียกว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปฟิก จะมีข้อตกลงบ้างข้อในการเข้าถึงการเก็บรักษาพันธุ
กรรมมีปัญหามากขึ้น การเก็บรักษาพันธุ์พืชเพื่อปรับปรุงแลกเปลี่ยนกันเองตามชุมชนในวิถีของชาวไทยสมัยก่อน อาจจะ
ทำยากขึ้น หรือทำไม่ได้ เพราะจะถูกข้อหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การเข้าถึงและการกระจายอาหาร จะเชื่อมโยงในเรื่องของภาวะโลกร้อน และเกิดภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
ดังที่กล่าวมาการผลิตพืชเชิงเดี่ยวยิ่งต้องทำให้ ใช้สารเคมีมากขึ้น ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามตัว ส่งผลให้
โลกร้อนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันพืชเชิงเดี่ยวไม่มีภูมิต้านทานต่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงข้ามกับการผลิต
แบบวนเกษตร เกษตรผสมผสาน จะมีความคงทนต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทว่าด้วยแรงความต้องการของตลาดก็
เป็นแรงกระตุ้นให้ผลิตพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น ใช้สารเคมีมากขึ้น ทำให้โลกร้อน พอพืชเชิงเดี่ยวไม่ทนทานต่อโลกร้อน
ปริมาณการผลิตอาหารก็จะน้อยลงๆ
จากที่กล่าวมาผลดีข้อเดียวเมื่อประชาคมอาเซียนเปิดคือปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจะมากขึ้น ก็ดูท่าว่าจะไม่
จริงเสียแล้ว
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ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว

ต้นแบบแห่งความดี

ทุกปีราวปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปี 2556 นี้ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ดำเนินงานมาเป็น
ปีที่ 15 และมีผลงานที่ ได้รับรางวัล 6 ประเภท จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 56 รางวัล ได้แก่ ประเภทชุมชน 8 รางวัล ประเภท
บุคคล 8 รางวัล ประเภทกลุ่มเยาวชน 10 รางวัล ประเภท
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทตั รางวัลแห่งความยัง่ ยืน” 7 รางวัล
ประเภทงานเขี ย น 6 รางวั ล และประเภทความเรี ย ง
เยาวชน 17 รางวัล

บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว ล้ ว นแล้ ว ต่ า งมี
มุทิตาจิตให้กับสรรพสิ่งบนโลกนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อให้สิ่งมีชีวิต
บนโลกดำเนินอยู่ต่อไปได้
เรามักจะมองว่าความดีเป็นการทำงานให้คนกับคน แต่
แท้จริงแล้ว การทำงานความดียังต้องเผื่อแผ่ถึงธรรมชาติ
และเพื่อนร่วมโลกอื่นๆ ด้วย

ผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 15 จำนวน 56 รางวัล

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีความหลากหลายกว่า 1,926 ไร่
ทั้ง หนองน้ำ ป่าทาม ที่ดอน และป่าโคก และสร้างแนวร่วม
การทำงานอนุรักษ์ ในพื้นที่แห่งความหลากหลายของระบบ
นิเวศในอำเภอสงคราม
ชุมชนตำบลผักไหม จ.ศรีสะเกษ
6 กระบวนการฟื้นป่า เพื่อเติมท้องให้อิ่ม
ตำบลผักไหมเป็นชุมชนยากจน ป่าเสื่อมโทรมจากการ
บุกรุกเพื่อจับจองเป็น ที่ทำกิน และเสียหายเพราะไฟป่าที่
ติดต่อกันหลายปี อบต.ผักไหม รวมแกนนำชาวบ้าน จัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนระยะเวลา 3 ปี เน้นการฟื้นฟูทรัพยากรที่
หลากหลาย ทั้งป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าโคก และป่าวัฒนธรรม
โดยให้เดินคู่ไปกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่
7 สร้างป่า สร้างคน ด้วยรูปแบบ “การจัดการร่วม”
ป่าชายเลนของบ้านคลองยาง เคยผ่านการสัมปทานและ
การรุกป่าเพื่อตัดไม้เผาถ่าน หลังเข้าอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลและชายฝั่ ง ชาวบ้ า นหั น มาจั บ มื อ ภาครั ฐ เพื่ อ ฟื้ น ป่ า
ขยายเครื อ ข่ า ยการอนุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลนไปอี ก 11 ชุ ม ชน
พร้อมสร้างทักษะชีวิตให้เยาวชนผ่านการงานอาชีพโดยมี
โรงเรียนบ้านคลองยางเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน
8 ชุมชนบ้านถ้ำตลอด จ.นครศรีธรรมราช
บทพิสูจน์หัวใจ คนรักป่าอ่าวอ้ายยอ
ชุมชนบ้านถ้ำตลอดเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางผืนป่าอ่าว
อ้ายยอ แหล่งต้นน้ำที่กำเนิดจากฝั่งอ่าวไทยไหลสู่ฝั่งอันดามัน
เมื่อป่าถูกรุกราน ชาวบ้านต่างลุกขึ้นต่อสู้และปกป้องอย่าง
กล้าหาญ จนผู้ที่เคยบุกรุกหันกลับมาเป็นแนวร่วม สร้างผืน
ป่าให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นตัวอย่างของการจัดการป่า
อย่างมีส่วนร่วมของพันธมิตรทุกภาคส่วน

ประเภทชุมชน จำนวน 8 รางวัล
ชุมชนบ้านขอใต้-บ้านขอเหนือ จ.ลำปาง
1 “ห้องเรียน” เรื่องการจัดการป่าในเขตอนุรักษ์
จากผืนป่าที่ผ่านทั้งการสัมปทาน การแผ้วถางทำพืชไร่
และปล่อยทิ้งเป็นไร่ร้างจนเกิดปัญหาไฟป่า ชาวบ้านขอใต้บ้านขอเหนือ ร่วมใจฟื้นไร่ร้างให้เป็นป่าชุมชน และหาญกล้า
ขอขยายพื้นที่เข้าไปเฝ้าระวังไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อีก 4,000 ไร่ สามารถป้องกันไฟป่าได้ถึง 6 ปีติดกัน เป็น
แบบอย่างการจัดการป่าที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์
2 ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จ.แพร่
สร้างตำนาน “ปิดป่า” โดยประชาชน
เมื่อป่าผืนใหญ่ใกล้เมืองของชุมชนบ้านเหล่าเหนือกลาย
เป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มทุนสัมปทานผิดกฎหมาย ส่งผล
กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค น ทำให้ ช าวบ้ า นสร้ า งตำนาน
“ปิดป่า” โดยประชาชน ห้ามใช้ประโยชน์ทกุ รูปแบบเป็นเวลา
3 ปี เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดการป่าชุมชนในเขต
ป่าสงวนกว่า 2,700 ไร่
กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
3 ใช้ความรู้ “ยกระดับ” งานอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
เมื่อพื้น ที่ชายฝั่งถูกกว้านซื้อเพื่อทำธุรกิจโรงแรมและ
ภัยคุกคามจากเรืออวนรุน ชาวประมง พระสงฆ์ นักพัฒนา
เอกชน และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จึงรวมตัวเป็นกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว เพื่อฟื้นฟูป่าชายหาด ทำปะการัง
เทียม ตั้งธนาคารปูม้า อนุรักษ์หญ้าทะเล ฟื้นฟูป่าชายเลน
เสื่อมโทรมจากการทำนากุ้ง เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ
งานอนุรักษ์ชายฝั่งที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจครัวเรือน
ชุมชนบ้านเขามุสิ จ.กาญจนบุรี
4 ใช้บทเรียนจากอดีต สร้างความมั่นคงในปัจจุบัน เสริม
ความมั่งคั่งให้อนาคต
ชุมชนบ้านเขามุสิ “พลิกใจ” จากผู้ทำลายป่าด้วยการ
ตัดไม้เผาถ่านจนมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าคา หน้าแล้งเกิดไฟป่า
หน้ า ฝนเกิ ด น้ ำ ท่ ว มกั ด เซาะผิ ว ถนน เกิ ด การรวมตั ว เพื่ อ
แก้ปญ
ั หา ผนึกกำลังคน 3 รุ่น “บุกเบิก-ปัจจุบัน-สานต่อ”
สร้างป่าชุมชน ปันผลเป็นกองทุนจัดการป่าและสวัสดิการชุมชน
5 ชุมชนบ้านยางงอย จ.นครพนม
จัดการทรัพยากรตามภูมินิเวศลุ่มน้ำสงคราม
ชุ ม ชนบ้ า นยางงอย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อที่อาศัยริม
แม่ น้ ำ สงคราม ทำงานอนุ รั ก ษ์ บ นฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ

๐๘
003 AW GG News inside issue4.indd 8

ใช่
หรือไม่ว่าหาก
ปราศจากระบบนิเวศ
และสรรพชีวิตทั้งหลาย
คงย่อมอยู่ไม่ได้
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ประเภทบุคคล จำนวน 8 รางวัล
1 มี งามนิธิวุฒินันท์ จ.น่าน
“ลุงมี” คนดีของต้นน้ำน่าน
“ลุงมี” หรือนายมี งามนิธิวุฒินันท์ ผู้นำตำบลดงพญา
ซึ่งเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ มีบทบาทคัดค้านการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ใช้ความเป็นหมอยาเข้าหาชาวบ้านเพื่อสร้างแนว
ร่วม ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ป่า ทำให้ตำบลดงพญากลาย
เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วด้ ว ยเกษตรผสมผสานในวงล้ อ มของทุ่ ง
ข้าวโพดสีเหลือง
2 สุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ
หมอดิน หมอปลา หมอนา หมอน้ำ
สุรชัย แซ่จวิ อดีตหนุม่ โรงงานทีห่ วนมาจับงานเกษตร นำ
ความรูผ้ นวกประสบการณ์มาทำนา บ่อปลา บ่อกุง้ ทีเ่ อือ้ ต่อการ
รักษาระบบนิเวศทีอ่ ยูท่ า่ มกลางวงล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม
คื น ความรู้ สู่ สั ง คมให้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของวิ ถี เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง อันเป็นปรัชญาชีวิตที่มอบอิสระให้แก่จิตวิญญาณ
3 วิสูตร นวมศิริ จ.สมุทรสงคราม
สร้างกำแพงไม้ไผ่เพื่อให้กำเนิดป่าชายเลน
เมือ่ พืน้ ที่ในชุมชนถูกกัดเซาะเพราะป่าชายเลนเสือ่ มโทรม
บ้านเรือนหลายหลังพัง วิสูตร นวมศิริ หรือ “ผู้ใหญ่แดง” ใช้
ความชำนาญจากอาชีพประมงผนวกความรู้ที่ ได้รับ ร่วมกับ
ชาวบ้านสร้างกำแพงธรรมชาติจากไม้ ไผ่ ปักเป็นแนวยาว
ชายฝั่ ง กว่ า 9,000 เมตร เพื่ อ ป้ อ งกั น การกั ด เซาะ เกิ ด
ตะกอนดินทับถมจนสามารถฟื้นฟูป่าชายเลนกว่า 200 ไร่
4 ทัศนารถ องคสิงห์ จ.นครราชสีมา
นักเขียนผู้มีลมหายใจเป็นป่าไม้
ความประทับใจที่ได้เข้าเฝ้าและฟังพระราชกระแสรับสัง่ เรือ่ ง
ภัยพิบัติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแรงบันดาลใจ
ให้คุณทัศนารถ ถ่ายทอดเป็นงานเขียน สื่อให้คนทำความดี
ด้วยการปลูกต้นไม้ เมื่อมีอายุมากขึ้นได้ซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่า
ก่อตั้งมูลนิธิพุทธวนาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตั้งโรงเรียน
เพื่ อให้ เ ด็ ก ๆ ในหมู่ บ้ า นเรี ย นรู้ ห ลั ก ธรรมและธรรมชาติ
ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน
1

5 พระครูกิตยานุรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด
ภิกษุผู้เป็น “นักจัดการ” ด้วยบารมีธรรม
พระครูกิตยานุรักษ์ใช้ความเป็นนักจัดการและนักเจรจา
ขอบิณฑบาตที่ดินร้างที่เคยถูกบุกรุก ฟื้นฟูให้เป็นป่าชุมชน
ประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ขยายพื้น ที่ป่าในต่าง
ตำบล ต่างอำเภอ และแผ่เมตตาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ป่วย
โรคเอดส์ให้มีที่พึ่งในบั้นปลายชีวิต
วิเชียร สัตตธารา จ.สุรินทร์
6 สร้าง “ป่าครอบครัว” เพื่อเติมชีวิตให้ส่วนรวม
นั ก ธุ ร กิ จ ที่ ม องข้ า มผลกำไรด้ ว ยความเป็ น ผู้ มี จิ ต
สาธารณะ สละที่ดินส่วนตัวสร้างป่าเพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่ง
อาหาร ขยายแนวคิดทำให้เกิดเครือข่าย “ป่าครอบครัว”
กว่า 400 ไร่ ร่วมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ป่าริมน้ำลำชีน้อย
เป็นต้นแบบการเกษตรแบบอินทรีย์ สร้างพืน้ ทีเ่ ป็นศูนย์เรียนรู้
เพื่อพิสูจน์ว่า “การให้” เป็นความสุขแท้จริง
ขจร แจ้งจุล จ.พัทลุง
7 ผูม้ อบพินยั กรรมทีด่ นิ ต้นไม้ และการปรองดองให้แผ่นดิน
ผู้ น ำที่ เ สี ย สละ มี คุ ณ ธรรมในการปกครองที่ ยึ ด หลั ก
“ครองตัว ครองตน ครองคน ครองงาน” ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
มรดกให้ ก ลายเป็ น ป่ า แบ่ ง ปั น ที่ ดิ น ในการสร้ า งที่ ท ำการ
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะของ
หมู่บ้าน มีหลักบริหารป่าเพื่อเป็น มรดกแก่ลูกหลาน และ
สร้ า งป่ าให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น และ
สถาบันการศึกษา
เชี่ยวและนิวรรณ์ เผือกชู จ.สุราษฎร์ธานี
8 โลกใบเล็กที่ยิ่งใหญ่ของ “ลุงเชี่ยวและป้านิวรรณ์”
คู่ชีวิตที่ดำรงตนอย่างสมถะและใฝ่ธรรมะ ปลูกป่าและ
สมุนไพรในพื้นที่ส่วนตัว 10 ไร่ ทั้งสองพิสูจน์ ให้เห็นว่าป่า
และสมุนไพรมีค่ากว่ายางพาราหรือปาล์มน้ำมัน ที่ดินจึงรอด
จากการถู ก ยึ ด จาก สปก. จั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
สร้างสาคูเพื่อรักษาน้ำ เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของ
ชีวิตแบบสมถะ
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ประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 10 รางวัล
กลุ่มเยาวชนดอยคำรักษ์โลก จ.ลำพูน
1 คืนป่าสะดือเพื่อฟื้นป่าและคุณค่าปกากะญอ
กลุ่มเยาวชนดอยคำรักษ์โลก เกิดจากการรวมตัวของ
เยาวชนแกนนำโรงเรียนบ้านดอยคำ ที่ต้องการฟื้นสภาพป่า
และแหล่งน้ำ โดยเชื่อมโยงชุมชนให้รื้อฟื้นพิธีกรรมป่าสะดือ
ขยายงานสู่กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทำฝายชะลอน้ำ และทำ
หนังสั้นเพื่อสร้างสื่อร่วมสมัยให้การรับรู้เรื่องพฤติกรรมของ
ชุมชนที่ส่งผลให้โลกร้อน
กลุ่ ม เยาวชนรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โรงเรี ย นบ้ า นท่ า แย้
2 จ.กาญจนบุรี
บทเรียน “วิชาชีวิต” ด้วยแนวคิด “บริษัทขนาดย่อม”
โรงเรียนบ้านท่าแย้มุ่งหวังให้นักเรียน “ได้กินดี อยู่ดี มี
ความรู้” จึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
การเรียนการสอน จัดตั้ง “กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะจากประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
โยงกั บ วิ ถี เ กษตรพอเพี ย งทั้ ง 12 ฐาน เช่ น เดี ย วกั บ การ
บริหารงานของบริษัทขนาดย่อม
เยาวชนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
3 จ.นครสวรรค์
สนามเพลาะความคิด ชีวิต และการเมือง
จากการวิเคราะห์ปัญหาการทะเลาะวิวาท การดื่มสุรา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ คณะครู
หาทางออกร่วมกัน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ ในการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มตามทะเบียนบ้าน ทำ
กิจกรรม 10 หมู่บ้านฐานเศรษฐกิจพอเพียง จำลองวิถีชีวิต
ของชุมชน และการเมืองประชาธิป ไตยมาใช้ ในการบริหาร
จัดการ
กลุ่ ม เยาวชนคิ ด ดี โรงเรี ย นพระซองสามั ค คี วิ ท ยา
4 จ.นครพนม
ทำดีบูชาบรรพชน สร้างคนเพื่อสังคมพระซอง
กลุม่ เยาวชนคิดดี โรงเรียนพระซองสามัคคีวทิ ยา “คิดดี”
ต่อบรรพชนด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตบ้านเกิด
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง รื้อฟื้นการทำเกลือสินเธาว์ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาการถนอมอาหารท้องถิ่น กระตุ้นจิตสำนึกด้วย
กิจกรรมประหยัดพลังงาน สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาลุ่ม
น้ำบัง และงานจิตสาธารณะเพื่อสังคมและผู้สูงอายุ
กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา บ๋ายาว จ.หนองคาย
5 นกกระบาน้อย “ซ่อย” บอกข่าวไฟป่า
กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา บ๋ายาว เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน
การบ่มเพาะความรู้ อุดมการณ์ และทำงานอนุรักษ์ผืนป่า
เชื่ อ มต่ อ จากจั ง หวั ด หนองคายถึ ง อุ ด รธานี โดยมี พ ระครู
จันทร ปัญญาภรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างคนรุ่นใหม่ ให้
เป็น หน่วยเฝ้าระวังไฟป่า เป็นแนวหน้าพิทักษ์แหล่งอาหาร
ท้ อ งถิ่ น และขยายแนวร่ ว มเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ไฟในป่ า
ภูนกกระบา
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6 กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียน โรงเรียนนาสีนวนพิทยา
สรรค์ จ.มหาสารคาม
อนุรักษ์ป่าโรงเรียนเพื่อรักษาแหล่งอาหารของชุมชน
จากแนวคิดการรักษาป่ากว่า 100 ไร่ ไว้ในโรงเรียนของ
ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นนาสี น วนพิ ท ยาสรรค์ สื บ ทอดเป็ น
นโยบายการอนุ รั ก ษ์ ป่ าในโรงเรี ย นเพื่ อให้ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย น
ธรรมชาติของเด็กๆ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งสมุนไพรของ
ชุ ม ชน โดยมี ก ลุ่ ม เยาวชนรั ก ษ์ ป่ า โรงเรี ย นเป็ น แกนนำ
รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยี GIS ในการขับเคลือ่ นงานด้านความรู้
7 กลุ่มสะไนใจเยอ จ.ศรีสะเกษ
“สะไน” ที่อยู่ในใจของคนเยอ
“เยอ” เป็นชาติพันธุ์หนึ่งของกวยหรือกุย หนีภัยสงคราม
มาตามลำน้ำเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมือ่ กว่า 300 ปี โรงเรียน
เมืองคง (คงคาวิทยา) ใช้เครือ่ งดนตรี “สะไน” เป็นสัญลักษณ์
ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมผ่ า นกลุ่ ม สะไนใจเยอ ในการ
ค้นคว้าตำนานและเรียนรู้สะไน ทำหนังสั้นเพื่อฟื้นวิถีชาวเยอ
ที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาป่าบุ่ง-ป่าทามและแม่น้ำมูล
8 กลุ่มลูกขุนน้ำ จ.นครศรีธรรมราช
สืบสานสำนึกรักบ้านเกิด
ณ ทีน่ ี้ เราจะกอดคอกันทำดี คือคติประจำกลุม่ ลูกขุนน้ำ
ลูกหลานชาวต้นน้ำคีรีวงที่เคยผ่านภัยพิบัติจนชุมชนแทบล่ม
สลาย แต่พวกเขาก็พลิกฟื้นชุมชนให้กลับคืนมาด้วยจิตใจที่
เข้มแข็ง ผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญา วันนี้ได้ส่งผ่าน
ความเข้มแข็งและอุดมการณ์ให้ลูกหลานตัวน้อย ที่ได้สานต่อ
สำนึกรักบ้านเกิดแล้วอย่างภาคภูมิใจ
9 ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน
เกาะยาววิทยา จ.พังงา
สร้างโลกสีเขียวใบเล็กบนเกาะยาวน้อย
ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน
เกาะยาววิทยา เป็นเด็กกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนเล็ก ๆ บนเกาะ
ทะเลอันดามัน ที่จับมือช่วยกันปลูกป่าในโรงเรียน ปลูกป่า
ชายเลนผืนใหญ่กว่า 110 ไร่ เพื่อฟื้นระบบนิเวศทางทะเล
ต่อยอดเป็นกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน รณรงค์ประหยัด
พลังงาน ฯลฯ เพื่อสร้างโลกสีเขียวใบเล็กบนเกาะยาวน้อย
เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด จ.ยะลา นราธิวาส และ
10
ปัตตานี
นักระวังไพรแห่งเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี
เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าบูโด เป็นการรวมตัวของกลุ่ม
เยาวชนมุสลิมและพุทธ 9 กลุ่ม ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ยะลา
นราธิ ว าส และปั ต ตานี ที่ ท ำงานในพื้ น ที่ ร อบเขาบู โ ดสุไหงปาดี โดยใช้นกเงือกเป็นตัวขับเคลื่อนงาน ทำกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่
1
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ประเภทรางวั ล “สิ ป ปนนท์ เกตุ ทั ต รางวั ล แห่ ง
ความยัง่ ยืน” จำนวน 7 รางวัล
ชุมชนบ้านกลาง จ.ลำปาง
1 ต้นแบบชุมชนสุขภาวะกลางผืนป่าแม่เมาะ
ชุมชนบ้านกลางเป็นถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงโปว์ที่ตั้ง
รกรากมานานกว่ า ร้ อ ยปี ได้ รั บ ผลกระทบจากการทำ
สัมปทานป่าถึง 3 รอบ เผชิญกับการขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่
ทำให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ชาวบ้านจัดการป่าโดยตั้ง “กองทุน
หน่อไม้” เชื่อมโยงงานอนุรักษ์กับเศรษฐกิจชุมชน วิจัยรอย
เท้านิเวศ สร้าง “หมู่บ้านสัตว์ป่า” จากพื้นที่ไร่หมุนเวียน
ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพฯ
2
ฟื้นวิถีชีวิตริมคลอง (แสนแสบ)
ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็นชุมชนริม
คลองแสนแสบ ฟื้นวิถีชีวิตริมคลองโดยเริ่มจากการจัดการ
ขยะในคลอง สร้างสระว่ายน้ำริมคลองเพื่อสอนว่ายน้ำให้
เด็กเล็ก กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทำกระชังเลี้ยงปลา
ในคลอง เพื่อบริโภคและสร้างรายได้ เป็นกระบวนการนำ
วิถีชีวิตริมคลองให้กลับคืนมา
ชมรมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ เขาถ้ำบ้านคลองแสง จ.ตราด
3 ฟื้ น ป่ า ฟื้ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ้ำ บ้านคลองแสง เป็น
ความร่วมมือของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ “กะซอง” แห่งบ้าน
คลองแสง ที่ประสานกับภาครัฐในการฟื้นป่าเขาถ้ำ จัดสรร
พื้นที่ส่วนกลางให้เป็นสวนยางพาราสาธารณะเพื่อผู้มีรายได้
น้อยและปันรายได้เข้าเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งภาษากะซอง สมุนไพรและหมอยาพื้นบ้าน
องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง จ.ชัยภูมิ
4 สร้างนวัตกรรมที่ทำกินด้วย “นครพอเพียง”
“นครพอเพียง” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ที่ดินในชุมชนองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง เพื่อลดปัญหา
การบุกรุกป่าเป็น ที่ทำกิน นอกเหนือจากงานอนุรักษ์ แนว
ร่วมการเฝ้าระวังไฟป่า สืบทอดงานสู่เยาวชนที่เริ่มต้นจาก
ยุวเกษตร จนพัฒนาเป็น “คณะกรรมการเงา” ที่ทำงาน
อนุรักษ์ล้อกับทีมผู้ใหญ่
5 ชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์
เชื่อมโยงป่าสู่ทุกมิติของชีวิต
ชุ ม ชนโคกป่ า ซี เป็ น ต้ น แบบของความร่ ว มมื อ ใน
การบริหารจัดการป่าร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา จัดทำกองทุนดูแลป่า
ใช้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผู้ ไทในการถักสานเครือข่ายเพิ่ม เกิด
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนรวมพื้นที่กว่า 27,000 ไร่
ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอำเภอนาโยง จ.ตรัง
6 ฟื้นป่าสาคู สู่เศรษฐกิจชุมชน
ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอำเภอนาโยง รวมตัวเพื่อแก้ปัญหา
ผลกระทบจากการขุ ด ลอกคลองเพื่ อ สร้ า งชลประทาน
ซึ่งทำลายป่าสาคูบริเวณแม่น้ำปะเหลียน เริ่มเคลื่อนโดยกลุ่ม
ผู้หญิงที่รื้อฟื้นสาคูเข้าสู่วัฒนธรรมการกิน นำงานรักษาป่า
สาคูเข้าสู่เยาวชน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน และ
ผลักดันให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกสาคูในรูปของป่าครอบครัว
เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา
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7 “ท้องถิ่น” ต้นแบบที่ใช้หลักพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน
เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โดดเด่นด้วยงานจัดการขยะตามแนวคิด “ขยะฐานศูนย์” ที่
พัฒนาสู่การตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังสภาพน้ำในคลองปริกและ
คลองอู่ตะเภา ขยายกิจกรรมไปสู่การอนุรักษ์ป่า
เป็นต้นแบบตำบลสุขภาวะให้แก่ 40 ตำบลในอำเภอ
สะเดา ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาชีพ
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ประเภทงานเขียน จำนวน 6 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• บ้านนี้ D.I.Y.
โดย นางรุ่งทิพย์และนายเดชรัต สุขกำเนิด จ.นนทบุรี
• ข้าวปลูกมนุษย์
โดย น.ส.สุชาดา ลิมปนาทไพศาล
(นามปากกา สุชาดา ลิมป์) จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
• ริมฝั่งแม่น้ำหัวใจสลาย
โดย นายพิบูลศักดิ์ ลครพล (นามปากกา พิบูลศักดิ์ ละครพล) จ.พะเยา
• บุกรังโจน
โดย น.ส.สุดใจ ข่าขันมณี จ.สมุทรปาการ
• ปฏิบัติการเล็กๆ อันยิ่งใหญ่ของ ก.ไผ่และใบตอง
โดย นายธวัช ใจแสน (นามปากกา ธวัช บางสุด) จ.แม่ฮ่องสอน
• คำข้าวของพ่อ
โดย นายสุขุมพจน์ คำภูอ่อน
(นามปากกา สุขุมพจน์ คำสุขุม) จ.มหาสารคาม
ประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 17 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 7 รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• ฆ่าหญ้าหนูทำไม
โดย ด.ญ.ปวีณา เกษร จ.ศรีสะเกษ
• ของขวัญวันเกิดยาย
โดย ด.ญ.หนึ่งฤทัย กุดั่น จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
• อาหารริมทางที่หายไป
โดย ด.ญ.จินตนา เกษร จ.ศรีสะเกษ
• มหัศจรรย์มะดันแห่งป่า
โดย ด.ญ.สุวนันท์ ตรีประโคน จ.ศรีสะเกษ
• ชุมชนของฉันได้รับปันจากแถน
โดย ด.ญ.สายธาร กุลอักษ์ จ.ศรีสะเกษ
• โลกใบนี้เป็นสีเขียว
โดย ด.ญ.ปิยะธิดา แก้วคำ จ.ชัยภูมิ
• ฉันรักธรรมชาติ
โดย ด.ช.เมธาสิทธิ์ โชติช่วง จ.ชุมพร
อายุ 16 - 25 ปี จำนวน 10 รางวัล
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
• แผ่นดินมิใช่ของเรา
โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่
• ชัตเตอร์แห่งศรัทธา
โดย น.ส.พจนา สายทอง จ.สมุทรสงคราม
• คืนรัง
โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน
รางวัลชมเชย 7 รางวัล
• สามสายใย ในหนึ่งชีวิต
โดย น.ส.ศรีวิมล สินธุเศรษฐ กรุงเทพฯ
• ดิน น้ำ ป่า และชีวิต
โดย นายวุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล จ.ตาก
• สัญญาณเตือนจากผู้สร้าง
โดย นายวรวิทย์ วรนันทวงศ์ จ.ตราด
• วิถีชีวิตลูกชาวนา ตามประสาเด็กบ้านนอก
โดย นายวัชเรศวร์ ภูขมัง จ.ขอนแก่น

• มหัศจรรย์โลกให้ชีวิต
โดย น.ส.วรวรรณ เครือกล่อม จ.สงขลา
• สวนผสม...สวนทาง
โดย นายกิตติธัช โพธิวิจิตร จ.สงขลา
• ความสุขต่างฤดู ณ แดนปลายด้ามขวาน
โดย นายชูไฮมี สาแม จ.ยะลา
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แวดวงลูกโลกสีเขียว
โดยหนุ่มเชียงราก

หลังจากเดินสันติภาพไปปัตตานี เดิน
ศึกษาแม่ปิงถึงปากน้ำพระสมุทรเจดีย์
และ ธรรมยาตรารอบผืนป่ามรดกโลก
เขาใหญ่ นิคม พุทธา กรรมการภาค
เหนือ รางวัลลูกโลกสีเขียว มีแผนจะ
เดิ น รณรงค์ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ข้ า มประเทศ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานงาน หาก
รัฐบาลประเทศนั้นยินยอม รับรองมีเฮ
เล็ก กุดวงค์แก้ว กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลก
สีเขียว ปลื้มอกปลื้มใจที่เด็กอนุบาลถึง ป.6 จำนวนประมาณ
80 คนในนาม กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้าน
ท่ า แย้ อ.ด่ า นมะขามเตี้ ย จ.กาญจนบุ รี มี ผู้ ใ หญ่ ใ จดี
คอยฝึกฝนให้เด็กๆ พึ่งตัวเองได้ ตั้งแต่ดูแลรักษาป่าเอง
ตั้ ง กลุ่ ม ปลู ก ข้ า ว ปลู ก ผั ก เลี้ ย งไก่ เลี้ ย งหมู ทำแชมพู
สมุนไพรขาย ทำกลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นนาย
ตัวเอง ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครที่ไหน
บุญยงค์ เกศเทศ และ อุดม วิเศษสาธร กรรมการ
คัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว คุยกันออกรสออกชาติมากว่า
สิ บ ปี ที่ เ ป็ น กรรมการเดิ น ทางไปทั่ ว ประเทศไทยด้ ว ยกั น
แต่ เ ดิ น ทางเข้ า ป่ า ด้ ว ยกั น ปี นี้ คุ ย กั น ถู ก คอหนั ก ขึ้ นไปอี ก
เพราะคุยกันเรื่อง “วีรกรรม” สมัยยังหนุ่มแน่นสามพันตึง
จนอุดม เอ่ยปากว่า “ทำไมเราสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนหน้า
นี้เนอะ” แต่บุญยงค์ วิเคราะห์แล้วตอบว่า “หากเราคบกัน
ตั้งแต่หนุ่มๆ คงไม่มีชีวิตรอดมาจนป่านนี้”
ทีมงานลูกโลกสีเขียว นัดกันเช้าวันเสาร์ที่เมืองลำปาง
เพื่อออกเดินทางเข้าป่า แต่ปรากฏว่า ไพโรจน์ พรจงมั่น
กรรมการภาคเหนื อ รางวั ล ลู กโลกสี เ ขี ย ว มาถึ ง ลำปาง
ล่วงหน้า 1 คืน เพราะ “นัดเด็ก” เอาไว้ เด็กที่ว่าไม่ใช่ใคร
อื่นไกล คืออ้อมฤทัย และ ธีรพงศ์ พรจงมั่น ลูกสาวลูกบ่าว
ที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ผู้เป็นพ่อหอบเอา
ข้าวสารอาหารแห้งมาฝากจากแม่สะเรียง
แม้ว่าราชการจะประกาศปิดป่าห้ามทำไม้ ทว่าปี 2534
ชาวบ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ก็ลุกขึ้นมา
ใช้พลังชุมชนปิดป่าให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น เพื่อสู้กับ “พ่อเลี้ยง
ทำไม้” จนได้ป่าผืนงามๆ เป็นมรดกแก่ลูกหลานจนกระทั่ง
ทุ ก วั น นี้ เมื่ อ นิ รั น ศั ก ดิ์ บุ ญ จั น ทร์ กรรมการคั ด เลื อ ก
รางวัลลูกโลกสีเขียว ไปเห็นป่าของชาวบ้านด้วยตาตัวเองถึง
กับรับประกันว่า ในฐานะ “คนเมืองแป้” ป่าที่ชาวเหล่าเหนือ
รักษาไว้จนดีแบบนี้ได้ แสดงว่าฝีมือย่อมไม่ธรรมดา
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ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง รักษาป่าสาคู
เอาไว้ ไ ด้ ท่ า มกลางการขยายตั ว ของสวนยาง และสวน
ปาล์ ม โดยมี เ ยาวชนร่ ว มดู แ ลรั ก ษา ส่ ว นชาวบ้ า นก็ ไ ด้
ประโยชน์จากสาคู เช่น ทำขนม ทำหลังคา ทำแป้ง ฯลฯ
พิศิษ ฐ์ ชาญเสนาะ กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว
รับประกันว่ารายได้จากสาคูดีกว่าทำนา เพราะไม่ต้องใช้ปุ๋ย
ใช้ยา เรียกได้ว่าสาคูเป็น “เศรษฐกิจของคนจน” ที่ช่วยส่งลูก
เรียนจบต่างประเทศกันมาหลายรายแล้ว
พลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการคั ด เลื อ ก รางวั ล
ลูกโลกสีเขียว กลับไปเยี่ยมดูป่าอีกครั้งที่ ชุมชนโคกป่าซี
ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พบว่ายอดไม้ที่เคย
ต่ำกว่าหอดูไฟป่าเมื่อ 5 ปีก่อน มาตอนนี้ ยอดไม้สูงท่วมหอ
กั น หมดแล้ ว แถมชาวบ้ า นยั ง ช่ ว ยกั น ขยายพื้ น ที่ ป่ า จาก
1,260 ไร่ เป็นกว่า 27,000 ไร่ใน 6 ผืนป่า
องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัว
ระเหว จ.ชัยภูมิ นอกจากจะมีผู้ ใหญ่เป็นกรรมการป่าแล้ว
ยังมีเยาวชนร่วมเป็นคณะกรรมการเงา หนุนเสริมผู้ ใหญ่
รวมทั้ ง ชาวบ้ า นยั ง ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ไว้ กิ น เอง โกมล
แพรกทอง กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว ไปชิม
มาแล้ว ติดใจ “แหนมเห็ด” มั่กๆ อร่อยจนเอาไปฝันถึง
สมศักดิ์ สุขวงศ์ กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลก
สีเขียว ชอบอกชอบใจกับนวัตกรรมของชมรมอนุรักษ์และ
ฟื้ น ฟู ป่ า เขาถ้ ำ บ้ า นคลองแสง ต.ด่ า นชุ ม พล อ.บ่ อ ไร่
จ.ตราด ที่นำพื้น ที่สาธารณะไปให้คนยากคนจนเข้าไปทำ
ประโยชน์ ในการปลูกยาง ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกคลองแก้วก็ชื่นชมผู้ใหญ่รวมทั้งเด็กๆ ในชมรมฯ ที่ร่วม
กันดูแลป้องกันไฟป่าเป็นอย่างดี
สันติวิภา พานิชกุล กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลก
สี เ ขี ย ว นิ ย าม ชุ ม ชนบ้ า นกลาง ต.บ้ า นดง อ.แม่ เ มาะ
จ.ลำปาง ว่า “เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงในชีวิตสูง มาก”
เพราะมีรายได้จากป่าตลอดปี เช่น หน่อไม้ น้ำผึ้ง ปลูกข้าว
ในไร่ ห มุ น เวี ย น ไม่ มี ค นอดอยากเพราะมี ธ นาคารข้ า ว
วั ว ควายปล่ อ ยในป่ า อยากได้ เ งิ น ก็ โ ทรเรี ย กพ่ อ ค้ า มาซื้ อ
กองทุนหมู่บ้านละล้านก็ ไม่มีเพราะไม่รู้จะกู้เงินไปทำอะไร
แถมผู้ มี ร ายได้ ทุ ก คนยั ง จ่ า ยภาษี 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ป็ น
สวัสดิการให้ชุมชน ใครเจ็บป่วยก็ขนใส่รถฟรี
ลงจากดอยไปโรงพยาบาลในเมือง
นุกูล รัตนดากุล กรรมการคัดเลือก
รางวัลลูกโลกสีเขียว ชี้เบื้องหลังความ
สำเร็ จ ในการทำงานอนุ รั ก ษ์ ข อง
เครื อ ข่ า ยเยาวชนรั ก ษ์ ป่ า บู โ ด
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ว่ามาจาก
การทำกิจกรรมของทีม

พิ ไ ล พู ล สวั ส ดิ์ ที่ ชั ก ชวนเด็ ก ๆ ให้ ส นใจ
อนุ รั ก ษ์ น กเงื อ ก จนพากั น รั ก ษาป่ าไปด้ ว ย ซึ่ ง
เตื อ นใจ ดี เ ทศน์ กรรมการคั ด เลื อ ก รางวั ล
ลู ก โลกสี เ ขี ย ว เห็ น ว่ า ฝี มื อ เด็ ก ๆ ในการทำ
กิจกรรมอัน หลากหลายด้านการอนุรักษ์
สุดยอดมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้
ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุจน์ โกมลบุตร กรรมการคัดเลือก รางวัล
ลูกโลกสีเขียว รีบแจ้นลงจากดอยเพื่อไปขึ้นเครื่อง
บินเที่ยวเย็นที่เมืองน่านกลับบางกอก แต่ก็มัวจ้อ
กับชาวบ้านบนดอยจนตกเครื่อง วันรุ่งขึ้นจึงแก้ตัว
ใหม่ รีบไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินน่านตั้งแต่เช้า
ตรู่ หมายมั่นปั้นมือจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ
ให้ทัน พอรัดเข็มขัดปุ๊บ นักบินประกาศปั๊บ

“ผู้โดยสารโปรดทราบ
เครื่องบินขัดข้อง กรุณาไป
รอที่อาคารผู้โดยสารจนกว่า
จะประกาศเรียกขึ้นเครื่องอีกครั้ง
ครับ” เฮ้อ... กรุงเทพฯ เนี่ย
ทำไมมันกลับยากกลับ
เย็นจัง
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คุณอานันท์ ได้
เลือก และคุ ณ
หลังเสร็จสิ้นงานพิธาคทั้ง 5 ภาค คณะกรรมการคัด มรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดีเด่นของชาติ
งแร
ารภ
งการ
ก็คือ คณะกรรมก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรกสีเขียว” ได้รับคัดเลือกให้เป็นโคร รรมการเอกลักษณ์
พบปะพูดคุยกัน ในติ เนื่องในวโรกาสโครงการ “ลูกโล จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกัญ และกำลังใจใน
มอบเข็มเชิดชูเกียรชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 ันลูกโลกสีเขียวทุกคน เพื่อเป็นขว
สาขาอนุรักษ์ธรรม ณะกรรมการและคณะทำงานสถาบ
ของชาติ ให้กับค ักษ์ต่อไป
ลูกโลกสีเขียว
การทำงานด้านอนุร
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งานเขียนเยาวชน
โดย อมรรัตน์ ศรีสุข

เส้นทาง...สู่นักเขียน

เรื่องของงานด้านอนุรักษ์นอกจากการลงมือทำด้วยแรงกายและแรงใจแล้ว “วรรณกรรม” ยังเป็นอีกแรงหนึ่ง
ที่ช่วยให้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จ การเสี่ยมสอนหรือปลูกฝังให้เยาวชนรักในการเขียน
ถือเป็นการเพิ่มอาวุธให้กับงานอนุรักษ์โดยใช้ปลายปากกา เพราะนอกจากปลายทางผู้อ่านจะได้ตระหนัก และ
เกิดจิตสำนึกแล้ว เรื่องของการอนุรักษ์ยังซึมซับเข้าในหัวใจของผู้เขียนตัวน้อยๆ อีกด้วย ในงานพิธีมอบรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ครัง้ ที่ 15 ประจำปี 2556 จึงมีพนื้ ทีเ่ ล็กๆ ให้กบั ยาวชนทีม่ ใี จรักด้านงานเขียน
ภายในห้อง Lavender ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ เต็มไปด้วยว่าที่นัก
เขียนตัวน้อย ที่มีจุดหมายเดียวกันคือ เป็นนักเขียนมือ
อาชีพ บรรยากาศในห้องที่เริ่มต้นด้วยความอึมครึม แล
เหมือนจะเคร่งเครียดก็มลายหายไปด้วยเสียงของพี่ตั๊ก
และครู จั น ทร์ โต๊ะสิงห์ ที่มากล่าวทักทายพูดคุยเป็น
กันเอง
มีคนเคยถามกับนักเขียนผู้หนึ่งว่า “อยากเป็น นัก
เขียนจะต้องทำไง” ผู้เขียนนั้นตอบกลับมา “อยากเป็น
นักเขียน ก็เขียนสิ เขียนเลย”
ก็อยากเขียน ลองเขียนแล้ว แต่เขียนยังไงก็เขียนไม่
ออก...
ปัญหาเหล่านี้ มีคำตอบ
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ หรือลุงตุ๋ย กรรมการคัดเลือก
รางวัลลูกโลกสีเขียว และบรรณาธิการฝ่ายจุดประกาย
วรรณกรรม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่า การจะ
เป็นนักเขียนจะต้องมีภาษา “ภาษา” ถือเป็น “อาวุธ” ที่
สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเขียน เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคนอ่าน ฉะนั้นอยากมี
ภาษาดี ก็ต้องสร้าง “คลังคำ” การสร้างคลังก็คือ ต้อง
อ่านให้มาก การอ่านมากนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยัง
ทำให้เรารู้จักสำนวนของนักเขียนต่างๆ และเก็บคำที่สละ
สลวยโดนใจไว้ ใน “คลังคำ” ของเรา แล้วนำมาใช้ ใน
เวลาเขียน ภาษาบางครั้งต้องสามารถให้คนอ่านเกิดภาพ
จินตนาการตาม และภาษาจะเป็นตัวบอกถึงกริยา โดยการ
ใช้ ค ำ อาทิ เขาบอก เขาว่ า
เขาตะหวาด หล่อนตะคอก
หล่อนเสียงแข็ง

หล่ อ นเสี ย งขึ ง ขั ง หรื อ หล่ อ นพู ด ด้ ว ยน้ ำ เสี ย งที่ การเขียนไว้ดังนี้
การเลือกเรื่อง โดยเลือกแนวและ เรื่องที่จะเขียน
นุ่มนวล จะเห็นได้ว่าภาษาแต่ละคำจะบ่งบอกกริยาที่
แตกต่างกันไป ใครอ่านเยอะก็จะมี “คลังคำ” หรือ อาจได้มาจากประสบการณ์ การใช้ชีวิตประจำวัน
กำหนดขอบเขตพอเหมาะ ความคิด และอย่าพึง่ ใช้
คลังภาษา” ใช้เยอะนั่นเอง
ลุ ง ตุ๋ ย ยั ง ช่ ว ยเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ ห้ พ วกเราได้ รู้ ถึ ง อินเตอร์เน็ตเพราะอาจจะซ้ำซ้อนกับเนือ้ เรือ่ งทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป
รวบรวมเนื้อหา ข้อมูลที่นำมาเขียนต้องแน่น โดย
บทบาทและความสำคัญของ “การเขียน” ว่างานเขียน
แท้จริงแล้วแทรกซึมไปในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่า หาได้ จ ากแหล่ ง กำเนิ ด อ่ า น สั ม ภาษณ์ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
จะเป็น เขียนอีเมล์หากัน หรือส่งจดหมายสมัครงาน ซึ่งงานเขียนทางสิง่ แวดล้อมควรลงมือทำเพือ่ ให้เกิดความ
ฯลฯ ต้องผ่านกระบวนการเขียนทั้งนั้น ถ้าเป็นอาชีพ น่าเชือ่ ถือ
กำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่อง จะสื่ออะไร อยากจะ
งานเขียนก็มีส่วนเกี่ยวโยง อาทิ ป้ายโฆษณา ก็ต้อง
เขียนคำที่สั้นๆ แต่โดนใจ เป็น ที่จดจำ และต้องบ่ง บอกอะไรกับคนอ่าน
วางโครงเรื่ อ ง แบ่ ง การเขี ย นเป็ น 3 ส่ ว น คื อ
บอกตัวตนของสินค้า หรืออย่างละครเรื่องทองเนื้อเก้า
มีตำละครนางลำยอง และเด็กน้อยวันเฉลิมที่ทุกคน นำเรื่อง เนื้อเรื่อง และจบเรื่อง
ตั้งใจ มีสติในการเขียน เขียนให้ ได้เนื้อหา เร้าใจ
ติดกันงอมแงม ก่อนจะเป็นละครก็ต้องผ่านขั้นตอน
การเขียน คือ จะถูกเขียนมาเป็นหนังสือนิยายให้อ่าน ชวนติดตาม ใช้เหตุผล ลึกซึ้ง ประทับใจ น่าเชื่อถือ
จากนั้นถ้าจะมาทำละคร ก็ต้องเขียนบทละครกันอีก สุดท้ายคือให้คนอ่านมีความคิดต่อยอดได้
ทบทวนแก้ไข ตรวจสอบ ถ้าไม่มีอารมณ์ ให้ทิ้งไว้
รอบ เป็นต้น
2-3
วันค่อยกลับมาแก้ ซึ่งงานเขียนที่ผิดพลาด คืองาน
นอกจากนี้ลุงตุ๋ยยังเชิญลุงสุขุม คำภูอ่อน ผู้ที่ได้
เขียนที่อ่านแล้วไม่รู้ว่านำเสนออะไร เพื่ออะไร แล้วจะ
รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียนปี 2556
เป็นอย่างไรวนไปวนมา เป็นต้น
มาเสริ ม ประสบการณ์ ใ ห้ ฟั ง ว่ า ควรเริ่ ม จากเขี ย น
ได้รับรู้แนวทางการเขียนพอสมควรแล้ว อย่างที่
ไดอารี่ทุกวัน หากเห็นข้อความไหนที่ประทับใจให้
กล่าวไว้ข้างต้น อยากเป็นนักเขียน ก็ต้องเริ่มเขียน การ
จดไว้ และให้มจี ติ นาการ คิดนอกกรอบ คิดหาเหลีย่ ม
จะเป็นนักเขียน นอกจากจะมีใจรักแล้ว อย่าลืมต้องเป็น
มุมที่แตกต่างจากเดิมให้เด่นขึ้นมา และสิ่งที่สำคัญ
นักอ่าน นักสะสมคำ และสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดย
ทีส่ ดุ คือการอ่านให้มาก
การส่ ง ไปให้ ค นอื่ น อ่ า น หรื อ ส่ ง ไปยั ง สำนั ก พิ ม พ์
ปิดท้ายด้วยความสนุกสอดแทรกเทคนิคจากพีแ่ คน
นิตยสาร รายการข่าว หรือถ้าหากเขียนแล้วไม่รู้ หรือไม่
ปริญญา สามารถนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
กล้าส่งไปไหน ส่งมายังหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวก็ ได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
นะ...ยินดีจ้า
ประเภทงานเขียน ปี 2554 โดยแนะนำว่า หัวใจ
งานเขี ย นมี 2 ส่ ว นหลั ก คื อ “รสความ” และ
“รสคำ” รสความ คือ เนื้อหาสาระที่จะเขียน
ส่ ว นรสคำ คื อ ถ้ อ ยคำ สำนวนภาษาที่ ใ ช้
ผู้มีคุณสมบัตินักเขียนจะต้องเป็น คนช่างฝัน
พื้นที่เล็กๆ หน้านี้
มีพรสวรรค์บวกกับการเรียนรู้ กลายเป็น
ขอยกให้หนูๆ ที่มีหัวใจอนุรักษ์
แรงบัลดาลใจ เขียนตามที่ตนถนัด รู้จัก
นำเรื่องราวของตัวเองที่เคยพานพบ
จิตนาการ เขียนให้ผู้อ่านหัวเราะ ร้องไห้
และรอคอย ทั้งหมดนี้อาจเริ่มจากฝึก
จากประสบการณ์จริง แนวคิด ความรู้สึกที่
เขียนพรรณนา ภูมิประเทศ ทิวทัศน์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วั ต ถุ สิ่ ง ของจากภาพ ต่ อ มาเริ่ ม
มาเล่าแบ่งปันกัน หากเรื่องราวของใครถูก
บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตคน
และท้ า ยสุ ด คื อ เขี ย นอารมณ์
คัดเลือกลงตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งของ
ความรู้ สึ ก ของตนเองและ
ขวัญไปให้ถึงบ้าน...เราก็ได้แอบหวังเล็กๆ ว่า
เข้ า ใจผู้ อื่ น สิ่ ง สำคั ญ คื อ
หัดอ่านให้มาก ฟังเพลง ดู
พื้นที่ตรงนี้ จะเป็นสิ่งเตือนใจ ให้ใครหลาย
talk show ก็สามารถช่วย
คนเกิดจิตสำนึก และหันมาสนใจ ทำ
ได้ ที่ดีที่สุดคือ เขียนให้น้อย
เรื่องดีๆ ให้กับธรรมชาติและ
กิ น ใจให้ ม าก และยั ง แนะนำหลั ก

สิ่งแวดล้อมบ้าง
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เรื่องเล่าในป่าใหญ่
โดย มะขามป้อม

การเติบโตของ ‘ยางนา’

เมื่อยามหน้าแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ก่อนฝนแรกกำลังจะมา
ลมพัดพาเอาไอร้อน ใบไม้แห้ง ลูกไม้ที่กำลังแก่จัด ร่วงหล่นจากต้น
ปลิวว่อนไปทั่วผืนป่า

ลูกไม้ รูปร่างประหลาด ไม่มีตัว หัวมีครีบตามยาว 5 ครีบ มีปีกสั้น 3 ปีก ปีกยาวขนาด 10-12 ซม. 2 ปีก
นั่นคือ ‘ลูกยางนา’ และพี่น้องของมันอีกนับร้อย ห้อยต่องแต่งติดกับปลายกิ่งของต้นแม่ ลูกยางนาจากที่ปีกเคยเป็น
สีเขียว เปลี่ยนเป็นสีแดง และบัดนี้กลายเป็นสีน้ำตาล บ่งบอกถึงความพร้อมที่จะเติบโตเช่นเดียวกับเหล่าบรรดา
แม่ไม้ยางนาทั้งหลาย และยืนทะนงเป็นเจ้าป่า ณ ผืนป่าแห่งนี้
ลมร้ อ นเข้ า มาปะทะต้ น แม่ ย างนา ใบสี น้ ำ ตาลสั่ นไหว ก่ อ นหลุ ด ร่ ว ง ผลั ดใบพร้ อ มกั น ทั้ ง ป่ าในหน้ า แล้ ง
เป็นสัญญาณให้เหล่าบรรดาลูกยางนากางปีก พร้อมร่อนสู่โลกกว้าง แรงลมพัดใต้ปีก หมุนลอยคว้างควงสว่านกลาง
อากาศ บางลูกหมดแรง หล่นไม่ไกลจากต้นแม่ บางลูกบินหนีไปไกลตกริมบึงแม่น้ำใหญ่ในป่าดิบแล้ง บ้างก็ตกใน
ป่าเต็งรัง บ้างก็ตกบนถนนคอนกรีต
ลูกยางนา ลูกสุดท้ายกางปีกหวังบินไกล แต่สุดท้ายหมดแรงลม ตกลงบนสวนของชาวบ้าน มีทั้งต้นไม้น้อยใหญ่
และหญ้าขึน้ ประปราย ห่างไปไม่ไกลมีลกู ไม้คล้ายกับลูกยางนา ต่างกันทีห่ วั ซึง่ มีลกั ษณะกลม ไม่มคี รีบ ‘ลูกยางเหียง’
นั่นเอง ยางเหียง ทางอีสานเรียกต้นซาด ลูกยางเหียงกล่าวทักทาย พร้อมบอกเล่าว่าตัวเองมาจากไหน “พวกเราอยู่
วงศ์ยางเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ผลมีปีก 2, 3 และ 5 ปีก แล้วแต่ชนิด ลำต้น มักมีชัน หรือ
น้ำยาง ยังมีญาติอีกหลายชนิด เช่น มะกอกเกลื้อน หรือยางรักที่ชาวบ้านนำไปลงรักปิดทองไงล่ะ ที่ที่ฉันจากมาเป็น
ป่าเต็งรัง มี ไ ม้เต็ง และรังเป็นไม้เด่น เป็น ป่าผลัดใบ ในช่วงหน้าแล้งแม่ของฉันจะผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ
ฉันมีญาติที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกันคือยางพรวง อีสานเรียกว่า ‘ใบตองกุง’ เนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ ชาวบ้านใช้ห่อ
ข้าวเหนียว และทำฝาผนังกระท่อม และยังมี ‘ยางกราด’ ภาษาอีสานเรียกว่า ‘สะแบง’ เหมือนกันแต่หัวมีครีบ พับ
เป็นชั้นๆ ลูกยางนาแสนดีใจ ตอนนี้ได้เพื่อนแล้ว
เช้าวันใหม่ ลมร้อนพัดมาอีกแล้ว คราวนี้มีลูกไม้ขนาดเล็กกว่าลูกยางนาสักร้อยเท่า มีขนชันเส้นสีขาวรอบตัว
ลอยเบาเหมือนปุยนุ่น ด้วยแรงลมพาขึ้นไป จึงถามออกไป “แล้วเธอล่ะคือใคร” ลูกไม้แปลกตาตอบกลับไปว่า
“ฉันคือ ‘ลูกโมกมัน’ ฉันเพิ่งออกมาจากฝักของแม่ ฉันมีเส้นขนสีขาวเพื่อช่วยให้ฉันลอยไปตกในที่ไกลๆ” ลมร้อนพัด
มาอีกรอบ พัดลูกโมกมันค่อยๆ สูงขึ้นไป และลอยไกลออกไปจนลับตา
ฝนแรกตกลงมาแล้ว บัดนี้ผืนดินชุ่มชื้น อีกทั้งอุณหภูมิ และแสงเหมาะสม ปีกของลูกยางนาตอนนี้หลุดออก
แล้ว รากขาวเริ่มแทงลงไปในดิน พร้อมชอนไชดึงน้ำใต้ดิน และธาตุอาหารที่จำเป็น ในการเลี้ยงลำต้นและยอด
สีเขียวอ่อนๆ กำลังงอกที่ใช้ในการเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ พร้อมกับบรรดาลูกไม้หลากชนิด
คุณตาใจดีเดินผ่านมาเห็นต้นกล้ายางนากำลังเติบใหญ่ จึงหมั่นรดน้ำ ดูแล หวังให้เป็นร่มเงาคลายร้อนและให้
ลูกหลานได้นำไม้ ไปสร้างบ้านเรือน แต่เคยมีคนบอกกับคุณตาว่า ยางนาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก เช่นเดียวกับ
สักทอง คือ ห้ามตัด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่เอกชน หรือปลูกเองก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนา “ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดไป
ใช้สอยและทำเป็นสินค้ากันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้ทำการบำรุงส่งเสริมและดำเนินการปลูก
ไม้ยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรจะได้มีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนา
เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ” คุณตาจึงหมั่นดูแลต้นยางน้อยให้เติบใหญ่
เหล่าบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่ สหายละแวกเดียวกัน เบียดเสียดแข่งกันสูง เพื่อรับแสงจากพระอาทิตย์ ยางนา
ขนาดรุ่ น ย้ อ นนึ ก ถึ ง คำบอกเล่ า ของแม่ ย างนาว่ า “ในอดี ต ชาวบ้ า นส่ ว นหนึ่ งได้ อ าศั ย น้ ำ มั น ยาง ทำขี้ ไ ต้ จุ ดไฟ
ยาเรือ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร

ใต้ ต้ น ยางนา มี เ ห็ ด สี สั น สดใส ต้ น ยางนาจึ ง ถามเห็ ด
ด้วยความสงสัยว่าทำไมเห็ดดอกน้อย มาจากไหน เห็ดตอบ
กลับว่า “ฉันเกิดจากจุลิน ทรีย์ ในดิน ที่เรียกว่า ไมคอร์ไรซา
(mycorrhiza) ซึ่งเป็นพวกรา (fungi) อาศัยบริเวณปลายราก
ของเธอ ทำให้รากเธออวบอ้วน ซึมซับน้ำและธาตุอาหารได้
มากขึ้น ส่วนฉันได้อาศัยกินอาหารจากรากของเธอ เราได้พึ่งพา
กันและกัน” ต้นยางนาใจดี มีนก กระรอก กระแต มด สัตว์
น้อยใหญ่ได้อาศัยเป็นบ้านหลังใหญ่ร่วมกัน
ต้นยางนาเติบใหญ่ ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาว หลายหน
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-มกราคม)
ยางนาเริ่มออกดอกสีชมพู ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจแมลงภู่ ผึ้ง ให้
ช่วยผสมเกสร บ่งบอกความพร้อมที่จะเป็นแม่ยางนาต้นใหม่
อีกต้นแล้ว
ที่มา : “ยางนา” ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริม
การปลูกป่า กรมป่าไม้, 2553 กาญจนบุรี 71000
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