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ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว 

กว่าทศวรรษแล้วที่ “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” ได้นำบทเรียนจากผู้ดูแล
รักษาป่า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ  
การหาอยู่หากิน ที่เชื่อมโยงกับป่า 
และการใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
ป่าอย่างสมดุล มาเผยแพร่เป็นแบบ
อย่างให้กับสาธารณชน  

จากการดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม

พระเกียรติฯ ปตท. เมื่อปี พ.ศ. 2537 เราพบว่า การ

รักษาป่าไม่อาจใช้เพียงกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบเพียงอย่างเดียว ผู้ที่มี

บทบาทสำคัญในการรักษาทรัพยากรป่าไม้คือ คนใน

ชุมชนที่อยู่รอบป่า ภายใต้สภาวะความกดดันหลายๆ 

15 ปี “รางวัลลูกโลกสีเขียว”
อย่าง ย่อมต้องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม เรา

จึงยกย่องบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เป็นแบบอย่าง จึง

เกิดเป็น “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2542 

และยกระดับการทำงานมาเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว” 

ในทศวรรษที่สอง เพื่อหนุนเสริมงานอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 

รางวัลลูกโลกสีเขียวเดินทางมาเป็นระยะเวลา 15 ป ี

หลายคนกังวลว่า ชุมชน บุคคลที่ดูแลรักษา ดิน น้ำ ป่า 

ยิ่งจะหายากยิ่งขึ้น หรือน้อยลง จนกระทั่งไม่พบเจอ ความ

เจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่อยๆ ขยายวงกว้างไปสู่

ชนบท และพื้นที่ป่า ทว่าแต่ละปีผ่านไปก็ค้นพบว่า สิ่งที่

กังวลมันไม่จริง ยังมีบุคคล กลุ่มบุคคลที่ดูแลรักษา ดิน 

น้ำ ป่า ซุกซ่อนรอการค้นพบอยู่มากมาย ฉะนั้น สถาบัน

ลูกโลกสีเขียว จึงยังคงยืนหยัดค้นหา ยกย่อง เชิดชูให้

กำลังใจกับผู้ดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง และยังส่งเสริม 

สนับสนุนการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่เกิดจากแนวคิดและความร่วมมือของหลายภาคส่วน   

ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ รวมทั้งการสืบทอดสู่เยาวชนที่จะ

ก้าวมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่  

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย

ใหม่ สถาบันฯ ได้เสริมศักยภาพของเครือข่าย โดยจัดเวทีแห่งการ

เรียนรู้ร่วมกัน หรือ “พี่สอนน้อง” ให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนที่ต้องการพัฒนา

เสริมศักยภาพในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเอง 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีเป้าหมายในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวคิดใน

การขับเคลื่อนสู่สังคมสมัยใหม่ 

บทบรรณาธิการ 
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สมการป่า
ในโลกอนาคต

เพื่อชีวิตยั่งยืน... ต่อยอดความคิด... 
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ป่าชายเฟือย

ฐานความเช่ือในเป้าหมายปลายทาง
ยุคพระศรีอริยเมตไตร

โลกใบเล็กท่ีย่ิงใหญ่ของ

“ลุงเชี่ยว-ป้านิวรรณ์”



ชัยยุทธ เจริญสุข 

ผูเ้สยีสละ
ได้อ่านรู้สึกดี รู้สึกว่ายังมีคนรักษ์ป่ารักษ์โลกของเราโดยไม่คำนึง

ถึงความลำบากของตน แต่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศเพื่อให้
ธรรมชาติอยู่คู่โลกต่อไป 

อังคณา จงแพร 

ประทบัใจ
ประทับใจบทความต่างๆ ที่พิมพ์ ให้เกิดการปลุกจิตสำนึกในการดูแล 

รักษา พัฒนา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สหมอน คลอง 
ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก 
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ชืน่ชม
ได้ความรู้จากเรื่องที่อ่าน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิต

ของแต่ละชุมชน เป็นหนังสือที่น่าติดตาม เห็นแล้วต้องอ่านและชื่นชม 

  
กอง  

บรรณาธกิารยนิดรีบั
จดหมายและขอ้เขยีนจาก  

ผูอ้า่น หรอืคำตชิมจดหมาย   
คือกำลังใจ ข้อเขียน คือ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
เราอยู่กับโลกด้วยกัน  

อย่างยั่งยืน 

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ประเทศไทยหันมา
จัดการป่าแบบที่มองถึงความยั่งยืน ทุกวันนี้ผู้คน
ต่างตระหนักอยู่แก่ใจว่าป่าไม่ได้เป็นพื้นที่สีเขียวที่
อยู่ไกลตัว แต่อยู่ในชามข้าวตรงหน้าทุกมื้อ ไม่ว่า
จะเป็นชามข้าวของชีวิตแบบอนาล็อกหรือดิจิทัล จึง
มีทฤษฎีวิชาการและบททดลองของชาวบ้านว่าด้วย
การจัดการป่าจำนวนมากเพื่อให้ป่าอยู่ได้ท่ามกลาง
กระแสเศรษฐกิจหลักที่ช่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

สมการป่า
ในโลกอนาคต

จริงอยู่ว่าผู้คนอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารมาช้านาน เพียงแต่ไม่ได้ถูกหยิบมาวาง

ให้ประจักษ์ชัดเจนในสมัยที่ป่าไม้ยังดกดื่น สมัยที่ต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าสิบคนโอบ

ยังเป็นเรื่องธรรมดา สมัยที่แบบเรียนชั้นประถมยังสอนว่าเมืองไทยส่งไม้สักเป็น

สินค้าออกในอันดับต้นๆ  

ตลาดค้าไม้สักในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในเฉพาะเอเชีย จนถึงปี 2425 ข่าว

ที่ว่าพ่อค้าชาวเดนมาร์กนำไม้สักไปขายที่ เมืองลิเวอร์พูลได้กำไรสูงถึงร้อย

เปอร์เซ็นต์ ทำให้พ่อค้าจากยุโรปหันมาก่อตั้งบริษัททำไม้ในไทย (สมศักดิ์ สุขวงศ์, 

2550) แต่การทำไม้สักสมัยนั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าผู้ครองนคร

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เมื่อมีบริษัทยุโรปมาขอสัมปทานมากก็มี

ปัญหาสัญญาสัมปทานที่ซ้ำซ้อน รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมป่าไม้

ขึ้นในปี 2439 โดยให้นักการป่าไม้ชาวอังกฤษมาวางแนวทางที่จำลองรูปแบบการ

จัดการป่าของพม่าและอินเดีย 

รูปแบบการจัดการป่าปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ขณะนั้น เพื่อผลทาง

เศรษฐกิจ 

ขอบคุณ : ข้อมูลจาก “หนังสือการจัดการป่าชุมชน เพื่อคนและเพื่อป่า”  
 โดย สมศักดิ์ สุขวงศ์ 

จดหมายน้อย 

เรื่องจากปก 

ลกูโลกสเีขยีว๐๒ 
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยต้องส่งไม้เป็นเครื่องปฏิกรณ์สงครามให้  
กับประเทศที่ชนะสงคราม บวกกับเป็นช่วงฟื้นฟูประเทศ ป่าเป็นทางออกของรัฐบาล 
ทั้งการเปิดพื้นที่เพื่อทำการเกษตร การตัดเส้นทางคมนาคม ไปจนถึงความต้องการไม้
เพื่อธุรกิจที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับสัญญาสัมปทานไม้ที่ยังมีอยู่ต่อไป ทั้งการตัดไม้เพื่อ  
ใช้เนื้อไม้ และเพื่อการทำเหมืองแร่ 

ผืนป่าเปิดกว้างเหมือนบานประตูไร้ยามที่ใครต่อใครเข้าฉวยประโยชน์ 
ปี 2504 ด้วยคำแนะนำจากธนาคารโลก ประเทศไทยเริ่มจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(พ.ศ.2503) และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (พ.ศ.2504) ก็เริ่มต้นในช่วงเวลานั้น
เช่นกัน และนัยยะของป่าไม้ก็ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าการค้าเนื้อไม้ 

กลางทศวรรษ 2510 จนถึงต้นทศวรรษ 2530 โลกอยู่ในยุคสงครามเย็น หลาย
ภมูภิาคในโลกกลายเปน็สมรภมูขิองอดุมการณท์างการเมอืงทีแ่ตกตา่ง ประเทศไทยเอง
ก็สูญเสียพื้นที่ป่าจากความขัดแย้งนี้ไม่น้อย โดยเฉพาะในป ี2521 พื้นที่ป่าลดลงด้วย
นโยบายรกัษาความมัน่คงมากกวา่ 6 เปอรเ์ซน็ต ์(TDRI, 2543) จากการเปดิโอกาสให้
ชาวบา้นตา่งถิน่เขา้ไปหกัรา้งถางพงและอยูอ่าศยั เปน็การไดป้ระโยชนส์องตอ่ คอืจดัสรร
ที่ทำกินให้แก่ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองและยังเป็นการยึดพื้นที่คืนจากอีกฝ่ายที่
แฝงกายอยู่ในปา่และบนภสูงู 

ทั้งจากโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการ
จดัสรรทีท่ำกนิ การใหส้มัปทานทีม่สีญัญาตอ่เนือ่งยาวนาน 

การลักลอบรุกป่าทั้งเพื่อการตัดไม้และขยายพื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจ บริเวณป่าชายเลนปรากฏ  
นากุง้นบัหมืน่ไรผ่ดุขึน้รบักระแสเศรษฐกจิ และ
ในชนบทหลายแห่งผู้คนก็พึ่งพาป่าโดยขาดการ

จดัการทีเ่หมาะสม 
ปัญหาภัยพิบัติตลอดจนความไม่มั่นคงทาง

อาหารของผู้คนในชนบท สิทธิการเข้าถึงฐาน
ทรพัยากรทีถ่กูลดิรอน ลว้นเปน็ผลกระทบจาก
ป่าที่เสื่อมโทรม จึงเกิดความพยายามกู้วิกฤต

จากกลุม่คนตา่งๆ มาโดยตลอด แตท่ีจ่ดุพลแุละ
นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่มีพลังคือ การประกาศยุติการ

ตอ่อายกุารสมัปทานปา่ทัว่ประเทศทัง้ปา่บกและปา่ชายเลน
ในป ี2532 และนบัจากนัน้มา นยิามการจดัการปา่กเ็ปลีย่น

โฉมหน้าไปจากเดิม โดยเน้นการปลูกป่าโดยเฉพาะใน
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ ทีเ่ริม่ตน้ในป ี2537 ซึง่มทีัง้การปลกู

ไมโ้ตเรว็ เนน้ทำใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวขยายอาณาเขต ทวา่ปา่ธรรมชาตกิย็งัถกูบกุรกุตอ่ไป 
และทีด่นิในหมูบ่า้นกย็งัเสือ่มโทรม (ทำใหม้กีารรกุปา่หาที่ใหม่ๆ  กนัอกี)  

นัน่จงึทำใหเ้กดิวสิยัทศัน์ใหมว่า่ คน (ซึง่หมายถงึชมุชน) คอืกลไกสำคญัในการดแูลปา่ 
ผนืปา่นัน้กวา้งใหญเ่กนิกวา่เจา้หนา้ทีร่ฐัจะดแูลฝา่ยเดยีว นำมาสูแ่นวคดิตดิอาวธุทางปญัญา
เพือ่ใหค้นกบัปา่อยูร่ว่มกนัได ้ เราประจกัษช์ดัวา่ปา่ไม่ใชเ่รือ่งตน้ไม ้ แตเ่ปน็แหลง่อาหาร มี
ปา่จงึมนีำ้ ปา่ทีส่มบรูณเ์ปน็กญุแจแก้ไขความยากจน พลงัของคนทีช่ว่ยกนัรกัษาปา่ยงัแปร
มาเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ไม่เพียงประเทศไทยแต่ทั่วโลกยอมรับว่าแนวทางนี้เป็นการ
ดแูลรกัษาปา่ทีย่ัง่ยนื ตอ่มาจงึเกดิชดุความรูม้ากมายทีเ่กดิจากการวจิยัพืน้บา้น การทดลอง
ของชาวบ้านที่องค์กรต่างๆ เข้ามาหนุนเสริมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการป่า การขับเคลื่อน
เรือ่งสทิธชิมุชนในฐานทรพัยากรทีต่อ่ยอดมาสูก่ารจดัทำปา่ชมุชนจนทกุวนันี ้ เราอาจสังเกต

 
จากพืน้ทีป่ระเทศไทย 

320 ลา้นไร ่ในป ี2521 เรา
พบวา่เหลอืพืน้ทีป่า่อยูร่อ้ยละ 34 

(ประมาณ 108 ลา้นไร)่ เสน้กราฟดิง่
ลงเรือ่ยๆ ในอกีสบิปถีดัมาพืน้ทีป่า่เหลอื
เพยีงรอ้ยละ 28 (ประมาณ 89 ลา้นไร)่ 
ในขณะทีห่ลกัวชิาการระบวุา่เราตอ้งมี
พืน้ทีป่า่รอ้ยละ 40 ของจำนวนพืน้ที ่

ทัง้ประเทศ การสญูเสยีปา่เปน็  
ไปดว้ยเหตุต่างๆ 

เห็นชุมชนที่เข้าถึงสิทธิเรื่องฐานทรัพยากร ก็มักจะมีแต้มต่อในเรื่องการเมืองภาคพลเมือง 
ยังมีแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน กลายเป็นที่นิยมของคน
รุ่นใหม่มากกว่าการท่องเที่ยวกระแสหลัก  

บนเส้นทางการจัดการป่าเกิดบทเรียนมากมายกว่าจะถึงวันนี้ บางคนแลกด้วยชีวิตเพื่อ
ให้สังคมตาสว่าง บางคนแลกด้วยความก้าวหน้าทางอาชีพการงานเพื่อหยัดยืนในแนวคิดที่
ถูกต้อง อีกหลายคนสูญเสียคนในครอบครัวเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดและสิทธิอันชอบธรรม  

ยังจะมีชุดความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในวันข้างหน้า ทั้งข้อ
กังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการเปิดประชาคมอาเซียน ป่าที่อยู่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจะตกอยู่ในความล่อแหลมหรือไม่ จำนวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นทุกปีจะเป็นปรปักษ์ต่อการรักษาผืนป่าหรือเปล่า แหล่งน้ำธรรมชาติจะเหลือความ
บริสุทธิ์เพียงใดเมื่อเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัวพองโตราวกับไม่มีวันยุติ 

ไม่ว่าชุดความรู้ใด ล้วนสะท้อนถึงการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลง แม้แต่
ความเชือ่ดัง้เดมิของกลุม่ชาตพินัธุ์ในหลายภมูภิาคของประเทศทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่มสีว่นรกัษาปา่
ก็ยังมีการผสมผสานกับชุดความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผล เปรียบดังการสร้าง
อาภรณห์ม่ปา่ดว้ยสายใยลำ้คา่โบราณ ดว้ยเทคนคิการถกัทอใหมเ่พือ่ใหป้า่อยูร่อด คนอยู่ได ้

การปรับตัว คือการเรียนรู้ให้อยู่รอด 
นี่อาจเป็นนัยสำคัญในการรักษามรดก เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต 
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จากปารัฐ
สูปาชุมชน

ประเทศไทยมีการทำไมและคาไมสักตั้งแต
ตนกรุงรัตนโกสินทร ตลาดอยูเฉพาะใน
เอเชีย จนกระท่ังป 2425 พอคาชาวเดนมารก
นำไมสักไทยไปขายที่เมืองลิเวอรพูล
ประเทศอังกฤษ ยุโรปจึงหันมาลงทุนคา
ไมในไทย และกอนมีกรมปาไม มีการทำ
ปาไมสักซึ่งอยูในอำนาจของเจาเมือง 5
นครภาคเหนือ (เชียงใหม ลำพูน ลำปาง
แพร และนาน) ผูจะทำไมสักจะตองไดรับ
อนุญาตและจายเงินที่เรียกวา "คาตอไม"

18 กันยายน 2439 รัชกาลที่ 5
โปรดฯ ใหสถาปนากรมปาไม
อันเปนจดเริ่มตนกิจการปาไม
ไทย (แรกกอตั้งสังกัดกระทรวง
มหาดไทย) ที่ไดรับวิชาการจาก
นักการปาไมอังกฤษ

เกิดโรงเรียนปาไม จังหวัดแพร
ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไทย

เกิด พ.ร.บ. คุมครอง
และสงวนปา

¡‹Í¹»‚ 2439 2439 2479 2481

ออก พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ

2507

ออกพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503
และพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้นใช

รัฐบาลประกาศยุติการให
สัมปทานปาทั่วประเทศ

การประชุมสุดยอดของ
สหประชาชาติที่กรุงริโอเดอจาไนโร
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน นำมาสูแนวคิดการจัดการ
ปาที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

รัฐบาลทำโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ลานไร 
และปตท. ไดเขารวมโครงการโดย
ดำเนินการปลูกปาโดยมีเปาหมาย 
1 ลานไร

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ที่มีการบัญญัติเรื่องสิทธิ
ชุมชนเปนครั้งแรกในประวัติ
ศาสตรไทย กอเกิดการเคลื่อน
ไหวที่ทำใหเกิดปาชุมชน และ
เปนจดเปลี่ยนของการอยูรวม
กับปา

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการจัด
ทำโซนนิ่งพื้นที่ (3 แบบ คือ ปาสงวน
ปาเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร)
มีการกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำขึ้น 5 ชั้น
คุณภาพทั่วประเทศและจัดสรรพื้นที่ 44
ลานไร ที่เปนปาเสื่อมโทรมใหเปนที่
ทำกินในรูปแบบ สปก.

รัฐบาลแกไขกฎหมายเพื่อเปด
ใหจับจองสิทธิที่ทำกิน (สทก.) 
แกราษฎรทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 
2522 อนุมัติใหเปดพื้นที่ปาเสื่อม
โทรมเปนที่ทำกินของประชาชน

2503

25222524

เริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับแรก 
เปนจดเริ่มตนของการสัมปทาน
ปาไมทั่วประเทศ เพื่อใหเกิด
รายได "พัฒนา" ประเทศ
ตามอุดมการณของโลกตะวันตก

2504

252825322535

25
36

2537 2540

เสียพื้นที่ปาอีกประมาณ 5
ลานไร เพื่อจัดสรรเปนที่ สปก.
สำหรับผูที่อยูในปากอนป 2541

รางวัลลูกโลกสีเขียว ถือ
กำเนิดขึ้น (เนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
72 พรรษา) ตอเนื่องจาก
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ 1 ลานไร

แนวคิดการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืนขยายตัวทั่วประเทศ 
รวมทั้งงานวิจัยรูปแบบการ
อนุรักษปาชุมชนตางๆ และ
เกิดปาชุมชนขึ้น 8,761 ปา 
หรือ 3,483,995 ไร (ขอมูล : 
สำนักจัดการที่ดินปาไม, 
กรมปาไม)

กรมปาไมประกาศวาพื้นที่ปาทั่วประเทศ
มีรอยละ 33 จากพื้นที่ประเทศไทย 320 
ลานไร และมีเปาหมายสนับสนุนขยายพื้นที่
ปาสงวนใหไดรอยละ 40 หรือ 128 ลานไร
ภายใน 2 ป (2558) ผานแนวทาง "ปาชุมชน"
และคาดหมายใหเกิดปาชุมชน 20,850 ปา 
(ขอมูล : สำนักจัดการที่ดินปาไม, กรมปาไม)

2541 2542 2543

2555
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เกษตรกรชาวเชียงใหมกราบ
ทูลขอพระราชทานที่ทำกิน
ขณะที่ในหลวงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ในภาคเหนือ เปนที่มาของการ
ตรากฎหมาย "สิทธิที่ทำกิน" 
หรือ สทก. เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2524
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จากปารัฐ
สูปาชุมชน

ประเทศไทยมีการทำไมและคาไมสักตั้งแต
ตนกรุงรัตนโกสินทร ตลาดอยูเฉพาะใน
เอเชีย จนกระท่ังป 2425 พอคาชาวเดนมารก
นำไมสักไทยไปขายที่เมืองลิเวอรพูล
ประเทศอังกฤษ ยุโรปจึงหันมาลงทุนคา
ไมในไทย และกอนมีกรมปาไม มีการทำ
ปาไมสักซึ่งอยูในอำนาจของเจาเมือง 5
นครภาคเหนือ (เชียงใหม ลำพูน ลำปาง
แพร และนาน) ผูจะทำไมสักจะตองไดรับ
อนุญาตและจายเงินที่เรียกวา "คาตอไม"

18 กันยายน 2439 รัชกาลที่ 5
โปรดฯ ใหสถาปนากรมปาไม
อันเปนจดเริ่มตนกิจการปาไม
ไทย (แรกกอตั้งสังกัดกระทรวง
มหาดไทย) ที่ไดรับวิชาการจาก
นักการปาไมอังกฤษ

เกิดโรงเรียนปาไม จังหวัดแพร
ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไทย

เกิด พ.ร.บ. คุมครอง
และสงวนปา

¡‹Í¹»‚ 2439 2439 2479 2481

ออก พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ

2507

ออกพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503
และพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้นใช

รัฐบาลประกาศยุติการให
สัมปทานปาทั่วประเทศ

การประชุมสุดยอดของ
สหประชาชาติที่กรุงริโอเดอจาไนโร
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน นำมาสูแนวคิดการจัดการ
ปาที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

รัฐบาลทำโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ลานไร 
และปตท. ไดเขารวมโครงการโดย
ดำเนินการปลูกปาโดยมีเปาหมาย 
1 ลานไร

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ที่มีการบัญญัติเรื่องสิทธิ
ชุมชนเปนครั้งแรกในประวัติ
ศาสตรไทย กอเกิดการเคลื่อน
ไหวที่ทำใหเกิดปาชุมชน และ
เปนจดเปลี่ยนของการอยูรวม
กับปา

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการจัด
ทำโซนนิ่งพื้นที่ (3 แบบ คือ ปาสงวน
ปาเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร)
มีการกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำขึ้น 5 ชั้น
คุณภาพทั่วประเทศและจัดสรรพื้นที่ 44
ลานไร ที่เปนปาเสื่อมโทรมใหเปนที่
ทำกินในรูปแบบ สปก.

รัฐบาลแกไขกฎหมายเพื่อเปด
ใหจับจองสิทธิที่ทำกิน (สทก.) 
แกราษฎรทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 
2522 อนุมัติใหเปดพื้นที่ปาเสื่อม
โทรมเปนที่ทำกินของประชาชน

2503

25222524

เริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับแรก 
เปนจดเริ่มตนของการสัมปทาน
ปาไมทั่วประเทศ เพื่อใหเกิด
รายได "พัฒนา" ประเทศ
ตามอุดมการณของโลกตะวันตก

2504

252825322535

25
36

2537 2540

เสียพื้นที่ปาอีกประมาณ 5
ลานไร เพื่อจัดสรรเปนที่ สปก.
สำหรับผูที่อยูในปากอนป 2541

รางวัลลูกโลกสีเขียว ถือ
กำเนิดขึ้น (เนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
72 พรรษา) ตอเนื่องจาก
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ 1 ลานไร

แนวคิดการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืนขยายตัวทั่วประเทศ 
รวมทั้งงานวิจัยรูปแบบการ
อนุรักษปาชุมชนตางๆ และ
เกิดปาชุมชนขึ้น 8,761 ปา 
หรือ 3,483,995 ไร (ขอมูล : 
สำนักจัดการที่ดินปาไม, 
กรมปาไม)

กรมปาไมประกาศวาพื้นที่ปาทั่วประเทศ
มีรอยละ 33 จากพื้นที่ประเทศไทย 320 
ลานไร และมีเปาหมายสนับสนุนขยายพื้นที่
ปาสงวนใหไดรอยละ 40 หรือ 128 ลานไร
ภายใน 2 ป (2558) ผานแนวทาง "ปาชุมชน"
และคาดหมายใหเกิดปาชุมชน 20,850 ปา 
(ขอมูล : สำนักจัดการที่ดินปาไม, กรมปาไม)

2541 2542 2543

2555
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มีการเคลื่อนไหวระดับโลกในปีนี้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการจัด
ประชุมระหว่างประเทศหลายแห่งหลายครั้ง ที่มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ สนับสนุนเพื่อให้เกิดวิถีชุมชนโดยใช้ยุทธศาสตร์ของภูมิทัศน์หรือภูมิ
ประเทศ (Landscape) แก้ปัญหาเรื่องที่ดินของเกษตรกรชนบท มุ่งให้มีการผลิต
อาหารที่ยั่งยืน ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ เอื้อต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรชนบท โดยคาดการณ์กันว่า
อีกราว 40 ปขีา้งหนา้ โลกตอ้งแบกภาระเลีย้งคนถงึ 9 พนัลา้นคน ในขณะทีม่ทีีด่นิ
เทา่เดมิ ทำเทา่เดมิ เราจงึตอ้งทำใหก้ารเกษตรเพิม่ขึน้อกี 70 เปอรเ์ซน็ต ์ 

การใชย้ทุธศาสตรข์องภมูทิศันห์รอืภมูปิระเทศมาแกป้ญัหา กเ็พราะยอมรบักนัวา่ 
การเกษตร นำ้ ปา่ไม ้และความมัน่คงทางอาหาร เรือ่งทัง้หมดนีต้อ้งเชือ่มโยงถงึกัน
หมด ถึงเวลาแล้วที่ประเทศที่มีรากเหง้าทางการเกษตรอย่างเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ 

สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้ให้นิยามของความมั่นคงทางอาหารว่า “ความ
มั่นคงทางอาหารมันเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนสามารถจะเข้าถึง (ไม่ว่าจะเข้าถึงทาง
กายภาพ หรือ โดยเศรษฐกิจ) อาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างพอเพียง ตามความต้องการของร่างกายและความชอบ เพื่อสุขภาพและอยู่
อย่างมีชีวิตชีวา (Active)” (FAO/UN definition World Summit, 1991)  

แม้จะมีการยุติการต่ออายุสัมปทานป่า แต่การบุกรุกก็ยังไม่จบ ในปี 2537 โครงการ

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปี

ที่ 50 จึงเกิดขึ้น โดยมีรัฐบาลเป็นแกนกลางร่วมกับภาคเอกชน เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วม

ปลูกป่าเนื้อที่ 5 ล้านไร่  

ผลจากความร่วมมือ ประกอบกับการปรับกระบวนทัศน์ของภาครัฐ จึงเกิดการฟื้นฟู

ระบบนิเวศต้นน้ำ ตลอดจนการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในเขตอนุรักษ์ที่มิใช่

พื้นที่ต้นน้ำ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากจะทำให้เกิดความร่วมมือใน

การฟื้นป่าทั่วประเทศแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

จุดประกายให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ  

ปตท. มีส่วนร่วมในโครงการฯ นี้โดยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ และเรียนรู้ว่าผู้ที่

ดูแลป่าดีที่สุด คือผู้ที่อยู่กับป่า “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 โดยมี  

เป้าหมายสนับสนุน ยกย่องให้กำลังใจ และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล  

บทเรียนด้านการอนุรักษ์จากผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็น  

ชุดความรู้ที่มีค่าของสังคม ทำให้เห็นปรากฏการณ์ กระบวนการ และนวัตกรรมการบริหาร

จัดการป่าโดยชุมชน สังคมได้เรียนรู้ เหตุ ปัจจัย และผลสำเร็จของการที่ป่ากับคน  

อยู่ร่วมกันได้ ผ่านการทำงานยากลำบากที่หลากหลาย ทั้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

สาธารณะร่วมกันในรูปแบบ “ประโยชน์หน้าหมู่” การรื้อฟื้นระบบเหมืองฝายเพื่อแบ่งปัน

ทรัพยากรน้ำ การตั้งกฎระเบียบในการเก็บหาของป่าเพื่อดำรงเศรษฐกิจชุมชน การปรับ

เปลี่ยนวิถีการผลิตแบบถนอมดินและน้ำ หรือการยกป่ามาไว้บ้าน การสร้างป่าครอบครัว 

การปลูกป่าหัวไร่ปลายนา การปรับพื้นที่ให้เป็นวนเกษตรและเกษตรผสมผสาน การสืบทอด

สวนสมรม (สวนที่ปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานไว้ด้วยกัน) การรื้อฟื้นความเชื่อ วัฒนธรรม

ประเพณี ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์กับป่า ฯลฯ  

ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศ เมื่อมองชามข้าวที่เติมเต็ม เมื่อได้สูดหายใจเต็มปอด 

เมื่อได้ใช้น้ำสะอาด  

คงไม่ลืมว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของผู้คนเหล่านี้ 

15 ป ีรางวัล 
ลูกโลกสีเขียว 

“การเกษตร  
ดิน น้ำ ป่า” 
ความเชื่อมโยงด้าน
ความมั่นคงทางอาหาร

คำว่าโภชนาการไม่ได้หมายความถึงเรื่องแคลอรีเพียงอย่างเดียว อาหารต้อง
เหมาะกบัความตอ้งการของรา่งกายดว้ย เชน่ อาหารกากใย หรอื กนิแลว้มชีวีติชวีา 
(Active) เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องพกน้ำพริก น้ำปลาติดตัวไปด้วย 
ถึงจะใช้ชีวิตอย่างไม่หงอยเหงา  

หลายคนคิดว่า ถ้าเอาเรื่องอาหารก็ไม่ต้องเอาป่า หรือถ้าเอาป่าก็ไม่ต้องเอา
อาหาร ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อยึดติดอยู่กับความคิดอย่างนี้ก็ทำให้
เราไม่มองถึงทางเลือกอื่นๆ ที่มีอีกมากแทบจะไร้ขีดจำกัด 

การใชภ้มูทิศันห์รอืภมูปิระเทศเปน็หนว่ยในการจดัการทีด่นิ ซึง่ทำใหง้านแนวนี้
ปจัจบุนัเรยีกกนัวา่ “นกัจดัการทีด่นิ” (Land manager) โดยรวมเรือ่งตา่งๆ ทีก่ลา่ว
ด้านบน ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร ป่าไม้ น้ำ และอาหาร แต่ถ้าจัดการในหน่วยนี้
เรียกว่า “ภูมิทัศน์” การบูรณาการเรื่องเหล่านี้ทำได้ยาก  

ในภูมิทัศน์หนึ่ง มีการใช้ที่ดินหรือระบบนิเวศหลากหลายรูปแบบ คุณสมบัติ
ของที่ดินก็แตกต่างไม่เหมือนกัน ในการจัดการภูมิทัศน์จะเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์และ
พลวัตของพื้นที่ การจัดการป่าเพื่ออาหารเป็นสิ่งที่น่าทำ สาเหตุหนึ่งของการ
กำเนดิปา่ชมุชนเมือ่ 30 ปทีีแ่ลว้ กเ็พราะชมุชนตอ้งการปกปอ้งแหลง่อาหารของเขา 
ป่าชุมชนที่เกิดยุคนี้ประกอบกันเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวมากที่สุดในปัจจุบัน  

ความจรงิอยา่งหนึง่ของโลกนีค้อืทกุสิง่ทกุอยา่งยอ่มเปลีย่นแปลงเสมอ การใช ้ 
ทีด่นิกเ็ปลีย่นแปลง ทีจ่งัหวดัตราด ชาวบา้นมกีารเปลีย่นสวนยางเปน็สวนทเุรยีนกนัมาก 
เพราะทุเรียนราคาดี ดีกว่ายางพารา นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ลกูโลกสเีขยีว๐๖



การทำงานในระดับภูมิทัศน์เป็นเรื่องยาก ชุมชนแตกต่างกันในแต่ละที่ คำถามว่าการ
ทำงานระดับภูมิทัศน์จะประสบความสำเร็จไหม คำตอบคือ...ก็ค่อนข้างยาก ต้องพูดคุยกับ  
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นมักเป็น
วิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ทุนวิจัยต่างๆ ก็สนับสนุนทุนวิทยาศาสตร์เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ชุมชนเขาทำงานในหลายๆ สาขาอยู่แล้ว เขาจัดการเรื่องเกษตร เรื่องป่า เรื่องน้ำ มันจึง
เป็นปัญหาของเรามากกว่าที่ยังไม่เรียนรู้จากเขามากพอ เรามีนักป่าไม้ นักประมง ปศุสัตว์ 
ฯลฯ ภาครัฐต่างหากที่มีภาคส่วน (Sector) ของตนเองที่ค่อนข้างแคบ มีนโยบายของกรม
ของตนเอง ต่างกับชาวบ้านที่มีวิถีชีวิต และรายได้หลากหลายจากหลายระบบในภูมิทัศน์ 

ป่าไม้กับความมั่นคงทางอาหารนั้นสำคัญ ในสถานการณ์ที่อากาศเปลี่ยนแปลง ป่าไม้
สามารถเป็นคลังอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ ชาวบ้านในหลายประเทศได้อาหารจากป่า และ
ระบบนิเวศธรรมชาติมากถึง 70-75 เปอร์เซ็นต์ เขาเรียนรู้วิธีการจัดการป่าด้วย 

ป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชน ศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ (CIFOR) 
ได้สำรวจครอบครัวชนบทมากกว่า 8,000 ครอบครัว ใน 25 ประเทศ พบว่า 23 เปอร์เซ็นต์
ของรายได้นั้นมาจากป่า ผลผลิตจากป่าในเชิงรายได้ครัวเรือนนั้นมีมากกว่าค่ารายได้เฉลี่ย
จากการเกษตรของเขาเสยีดว้ยซำ้ไป ทีช่มุชนบา้นกลาง อ.แมเ่มาะ จ.ลำปาง ชาวปกาเกอญอ  

มีรายได้จากการเก็บหาหน่อไม้ไผ่หกถึง 1 ล้านบาทต่อปี อันเป็นผลจากการจัดการป่าชุมชน 
ตัวอย่างเช่นนี้ยังมีอีกหลายแห่งที่หน่อไม้จากป่าชุมชนสร้างรายได้แก่ผู้จัดการป่าอย่างยั่งยืน  

ความจรงิเปน็เวลากวา่ 40 ปมีาแลว้ ที ่2 ใน  3 ของอาหารเพิม่ขึน้ เกดิจากการจดัการปา่
อย่างเข้มข้นและประณีต (Intensification) ไม่ใช่เกิดจากการเปิดพื้นที่ทำกันใหม่ 

ป่าไม้นั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการผลิตอาหาร เช่น น้ำ เรายังพูดกันน้อยเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทางอ้อม หรือการบริการจากระบบนิเวศ ฉะนั้นการรักษาป่าหรือทำให้เกิดป่าขึ้น
ในระดับภูมิทัศน์จะมีบทบาทมากในเรื่องอาหาร การวิจัยในอเมริกาใต้พบว่าผลผลิตของ
กาแฟลดลงเมื่ออยู่ห่างจากป่า เพราะไกลป่าก็จะขาดบริการจากระบบนิเวศ กาแฟทุกวันนี้
ถือเป็นอาหารหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ข้าวเช้ายังไม่ต้องกินก็ได้ แต่ขอกาแฟร้อนๆ สักถ้วย
ก่อน เราควรต้องวิจัยทำนองนี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริหารระดับนโยบายตัดสินในเรื่อง
การใช้ประโยชน์ที่ดินว่าทำไมป่าถึงสำคัญต่อการผลิตอาหาร 

ยุคนี้เราควรทำลายเขตแดนระหว่างการเกษตรกับป่าไม้ การรวมวัฒนธรรมการเกษตร
เข้ากับป่ายังทำได้ยาก เพราะมีระบบทุนนิยมพืชเชิงเดี่ยวของภาคอุตสาหกรรมเกษตรมาขัด
ขวาง พืชเชิงเดี่ยวเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการทำลายป่าที่สำคัญมาก การ
ทำงานต้องใช้เครื่องจักรกล การนำป่าไม้และต้นไม้เข้าไปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรทำได้
ยากมาก การเกษตรที่ผสมผสานป่าไม้หรือต้นไม้เพื่อเกิดความหลากหลายทางชีวภาพจะเกิด
กับเกษตรกรรายเล็กรายย่อยเท่านั้น 

ความจริงเราควรทราบว่ามีพืช 7,000 ชนิด ที่เป็นอาหารได้ แต่อาหารที่เรากินกันอย่าง
แพร่หลายมีเพียงพืช 15 ชนิด และกินสัตว์อีก 8 ชนิด สองอันนี้ประกอบกันเป็นอาหาร 80 
เปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่ของคนบนโลก ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นี้ทำให้เกิดชีวิตรีบเร่ง 
ปฏิเสธอาหารที่เสียเวลาปรุง ชอบอาหารที่ทำขึ้นง่ายๆ เคลื่อนย้ายง่าย ปัจจุบันเราสูญเสีย
พืชอาหารไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้ปลูกในฟาร์มกันแล้ว ปศุสัตว์อีก 690 สายพันธุ์ ก็ไม่
ได้เลี้ยงกัน นี่ก็เป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการสูญเสียวัฒนธรรม  
การกินอยู่แบบดั้งเดิม  

ยังมีคำถามที่สำคัญมากในปัจจุบัน เมื่อพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เช่น ความ
มั่นคงของใคร? หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยก็คือ การมีต่างชาติมากว้านซื้อ

ที่ดินเพื่อผลิตอาหารไปส่งประเทศของเขา เรื่องนี้เกิดขึ้นรุนแรงใน สปป.ลาว กัมพูชา พม่า 
เกาะบอร์เนียว เป็นต้น นายทุนต่างชาติเข้ามาซื้อที่นาปลูกข้าว ซื้อที่ดินชายทะเลเพื่อเลี้ยงกุ้ง 
และซื้อที่ดินในที่ซึ่งมีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว  

ความมั่นคงทางอาหารต้องพูดเรื่องภูมิศาสตร์ของการผลิต ภูมิศาสตร์ของการบริโภค 
ผลิตที่ไหน ใครกิน? ผู้ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันสูญเสียที่ดินให้กับกลุ่มต่างๆ เกษตรกรเจ้าของที่ดินกลาย
เป็นลูกจ้างในรูปแบบ “เกษตรพันธสัญญา” พวกเขาต้องซื้ออาหาร เมื่อไรเกษตรกร  
รายย่อยละทิ้งที่ดิน ที่ดินนั้นก็มักจะตกเป็นของกลุ่มนายทุน ฉะนั้นเมื่อพูดถึงความมั่นคงทาง
อาหาร อย่าพูดแค่ผลผลิตเท่านั้น ต้องพูดถึงสิทธิทำกิน ธรรมาภิบาลในการจัดการวิถี  
ชีวิตคน ตลาด และการเข้าถึงตลาดด้วย  

ในเครอืขา่ยลกูโลกสเีขยีวใหค้วามสำคญักบัสทิธทิำกนิ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน พยายามสนับสนุนให้ชุมชน เกษตรกรรายย่อยจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาพิบัติภัยธรรมชาติ และอากาศที่เปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น รักษาและจัดการทรัพยากรโดยใช้องค์ความรู้และจารีตประเพณีดั้งเดิม มีความมั่นคง
ทางอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน และช่วยให้พวกเขาป้องกันการ
ซื้อขายที่ดินจากกลุ่มนายทุนต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารของตัวเองและ  
ลูกหลานสืบไป 

ลกูโลกสเีขยีว ๐๗



ฐานความเชื่อในเป้าหมายปลายทาง

ยุคพระศรีอริยเมตไตร 
ของพงศา ชูแนม 

คนส่วนใหญ่จะมองภาพลักษณ์ผมเป็นนักอนุรักษ์สายกลาง ที่ยืนบนความเชื่อ
เรือ่ง “คนอยูก่บัปา่” อาจจะไมเ่หน็ผมลกึซึง้ กบั สตัว ์แมลง พนัธุพ์ชื สถานะ
การสูญพันธุ ์ และการดำรงอยู่ของสิ่งมีคุณค่าทางนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นการเห็น
ความจรงิทีส่มัผสัไดม้มุหนึง่ และเปน็การรูก้ารเหน็ในสว่นทีต่ืน้ๆ ธรรมดาเกนิไป 
สำหรบัคนทีด่ือ้ เพีย้น ประหลาด ทรนงอยา่งผม ทวา่ในสายตาทีเ่หน็กบัการ
ไดย้นิ มนัอาจเปน็ภาพซึง่หนา้ ทีเ่ปน็เหตปุจัจยัในการวเิคราะห ์ และสรปุความ
เอาวา่เปน็เชน่นัน้ ตามการปรงุแตง่ของใคร และใคร 

คงเป็นเพราะผมสร้างจุดเริ่มต้นที่เป็นแบบฉบับของผม 
และเดินบนเส้นทางที่สร้างจนเป็นร่องรอยง่ายแก่การสัมผัสรู ้
เช่น ตั้งแต่เริ่มต้น นับหนึ่งกับชีวิตที่ตกผลึก ความเชื่อเรื่อง 
“คนอยูก่บัปา่” เมือ่สองทศวรรษทีผ่า่นมา ราวป ี2535 นัน้ ผม
นำชีวิตนักเลงบ้านๆ ที่มีชุดความเชื่อในการพูดคุยสร้างความ
เขา้ใจดว้ยความจรงิใจ และดว้ยความทีม่ีใจเปน็นกัเลงดว้ยกนั 
คือเอาใจไปแลกใจ ใช้นิสัยที่หยิบยืมมาจากคนชนบท ด้วย
ความเชือ่วา่คนคยุกนัได ้คยุกนัรูเ้รือ่ง ทัง้สามารถใชบ้รบิทของ
สังคมหยั่งรู้ว่าใครจะทำอะไรที่ ไหน เราสามารถล่วงรู้ ใน
เหตุการณ์ว่า ใครทำอะไรกับใคร เช่น สมัยก่อนโจรขโมยวัว 
ควาย ยงิฆา่ ฉดุครา่กนั ผูห้ลกัผู้ใหญ่ไมเ่หน็ดว้ยตาตวัเอง แต่
สามารถชีว้ดัไดอ้ยา่งแมน่ยำ วา่ใครเปน็ผูก้ระทำการ ผมนยิาม
มันว่าเป็นวิถีนักเลงบ้านๆ แต่ที่สำคัญสามารถรับรู้เรื่องราวที่
เกิดขึ้น และระงับยับยั้งเหตุการณ์เลวร้ายในสังคมได้อย่างด ี
ถ้าผมจะนำมันมาประยุกต์ใช้ในการปกป้องดูแลป่า โดยใช้
ความสนทิสนมกบัประชาชนดว้ยความนกัเลงจรงิใจตอ่กนั กจ็ะ
ทำใหผ้มสามารถรู้ไดว้า่ ในบา้นเมอืงนี ้ ใครจะทำอะไร ที่ไหน 
นัน้หมายถงึใครจะบกุรกุ แผว้ถาง ทำลายปา่ ที่ไหนไมย่ากเยน็ 

ผมจึงเชื่อ และใช้มันอย่างได้ผล จนถึงขั้นคุ้มค่ามหาศาล
ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้คนชาวพะโต๊ะทำลายป่า โดย
ไม่ต้องใช้อำนาจเฉกพวกอำนาจนิยม และกองกำลังติดอาวุธ
เพื่อปราบปรามให้คนหวาดกลัว จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ ว่า
มีพะโต๊ะในยุคมืด ตัวเลขการบุกรุกทำลายป่าลดลงเกือบเป็น
ศูนย์ ทำให้ผมได้รับรางวัลจากองค์กรโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิUNDP ในป ี2535 ชื่อรางวัล ”ผู้นำการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าในท้องที่อำเภอ
พะโต๊ะ”

เครือ่งมอืในการดำรงอยูร่ว่มกนัระหวา่งคน ปา่ เจา้หนา้ที ่
คือ กฎกติการ่วมกัน เราเรียกว่ากติกาชุมชน ซึ่งประกอบไป
ดว้ยขอ้หา้ม บทลงโทษ สง่เสรมิ และสรา้งแรงจงูใจ ผสานกนั
จนเหมอืนกฎหมาย และแผนพฒันาในฉบบัเดยีวกนั 

ในกฎนั้นมีกฎการใช้ประโยชน์อนุรักษ์ การจัดการดิน 
น้ำ ป่า ชุมชนสังคมรวมถึงการพัฒนา วิถีชีวิตด้านการศึกษา
การคมนาคม อาหารการกิน การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนแนวสู่
ความยั่งยืนของระบบนิเวศที่เรียกขานว่า เกษตร ๔ ชั้น 
การนำน้ำจากป่ามาใช้ด้วยระบบประปาภูเขาเพื่อเชื่อม  
ความคิด ความรู้ และวิถีให้เห็นว่าป่าให้น้ำ น้ำไหลมาตามท่อ
ประปา สู่ชุมชนเพื่ออุปโภค บริโภค ทำให้สำนึกคุณค่าแห่งป่า
ที่ให้น้ำ จึงรักษาป่าจนเค้ารางแห่งสันติสุขบังเกิดบนแผ่นดิน
อุดมคติที่คลองเรือ และที่หลักเหล็ก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

ปี 2539 จึงขยายพื้นที่ความคิดไปเพื่อสร้างอาณาจักร
ความเชื่อเรื่อง คนกับป่าที่ชุมชนกลางป่าต่อ เช่น หลางตาง 
ห้วยค้อ หินกลม เพื่อนำพาทฤษฏีความเชื่อเรื่องคนอยู่กับป่า 
ไปผลิตซ้ำให้เกิดผลึกก้อนใหญ่กว่า ซึ่งผลึกก้อนใหญ่กว่าต่อ
มา คือการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการร่วมพัฒนาวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน จากการศึกษาในชุมชนและการดำรงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สำหรับชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าเสมือนเป็นผลึกก้อนสำคัญที่
เป็นภูมิคุ้มกันทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยได้ทำการจัดทำ
ขอบเขตการถือครองที่ดิน เรียกว่า กปร.๒ หรือมีคนเรียก 
โฉนดชุมชน จัดทำเป็นแปลงๆ ชัดเจนแสดงการถือครอง 
ตามช่วงเวลาที่ผันผ่านเนินนาน ตลอดจนตอกย้ำความยั่งยืน
อย่างมีอัตลักษณ์ โดยมีกฎเหล็กห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือการถือ
ครอง หรือการมอบให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่มอบให้ลูกหลานที่
เป็นทายาทโดยธรรม 

ก้าวย่างพัฒนามาสู่การพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพเท่าเทียม
มั่นคง และหยัดยืนอย่างยั่งยืนกว่า ด้วยการนำศาสตร์  
พระราชาว่าด้วยความพอเพียงมาสร้างความจริงให้ปรากฏ

แต่
สิ่งที่สำคัญที่สุด 

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อการ
อนุรักษ์ แด่สัตว์ป่า จะสูญหาย  

ผืนป่า ของคุณค่าหายากหรือภาวะ
บอบบาง ทว่า คือความต้องการการ
รักษาไว้ ซึ่งการอยู่ร่วมกัน เป็นพื้นที่
ชีวิตที่ให้กันและกันระหว่าง คน สัตว์ 

พืช ดิน น้ำ ป่าต้องพึ่งพา และ
ผูกพัน ไม่มีสิ่งใดวิเศษ ไป

กว่าสิ่งใด 

เมื่อผมใช้วิถีที่พึ่งพาพรรคพวกเพื่อนพ้อง เพื่อปกป้อง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนดำรงอยู่ได้จริง ด้วยคำง่ายๆ 
ในการปกป้องคุ้มครอง โดยเคยเขียนไว้ว่า “ปกป่า ป้องคน
คุม้สตัว์ ครองจิต” ทำให้ผมมีบรรดาเพื่อนฝูงที่ใฝ่ใจในการ
อนรุกัษ ์ปกปอ้ง รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิดว้ยจติอาสา มุง่มัน่ 
จนมีการรวมกลุ่มเป็น ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม อำเภอพะโต๊ะ” และใช้พลังการรวมกลุ่มคนเอา
ไหนในสังคมช่วยป้องกันการกระทำการเลวร้าย จากคนชั่ว  
จนเป็นเหตุปัจจัยในการต่อสู้เข่นฆ่า ถึงขั้นตายไปในหลาย
ชีวิต ทว่ายังคงรักษาทรัพยากรไว้ ได้ด้วยพลังของภาค
ประชาชน มากกว่าการนำพาอำนาจกฎหมาย และกองกำลัง
ติดอาวุธปกป้องป่า ฉากชีวิตการต่อสู้กับเหล่ามารร้าย   
กว้างขวาง และไม่ง่าย แต่ก็ผ่านมาบนการตอกย้ำความเชื่อ 
การรักษาป่าต้องใช้วิถีทางสังคมมวลชน ไม่ใช่อำนาจนิยม 
และกองกำลัง 

ในก้อนผลึกความเชื่อเรื่อง “คนอยู่กับป่า” มันประกอบ
ด้วยความมุ่งมั่นของผมส่วนเล็กๆ แต่ส่วนใหญ่คือ ความ
ประสงค์ที่จะหยัดยืนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมของคนใน
ชุมชนทั้งสองแห่ง โครงการคนอยู่-ป่ายัง จึงเป็นส่วน
ประกอบของหลายสิ่งที่เข้าใจและลงตัวคือความต้องการ
ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำที่มีอยู่ให้ยั่งยืน ความต้องการ 
ความมั่นคงในชีวิต ความเท่าเทียมเป็นธรรม และวิถีของ
ชุมชน ความต้องการความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความตอ้งการใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัชาวบา้น
เป็นเงื่อนไขในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร  

 วิถีชีวิต 
โดย พงศา ชูแนม 

ลกูโลกสเีขยีว๐๘



อย่างแท้จริงด้วยการร่วมกันคิดคำนึง และสร้างตัวชี้วัด  
พื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงวา่ หากมเีหตกุารณภ์เูขา
ถลม่ปดิทางเขา้หมูบ่า้น เราต้องอยู่ไดอ้ยา่งนอ้ยครึง่เดอืนโดย
ไม่เดือดร้อน นั่นหมายถึง เราอยู่ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
ขั้นต้น คือการพึ่งตน โดยเป็นการพึ่งตน ๔ ด้าน ได้แก่ 
อาหาร พลังงาน ปัจจัยการผลิต ชุดความเชื่อความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันทั้งยามวิกฤติและยามปกติ 

จากตัวชี้วัดทำให้สนามประลองชีวิตคนอยู่กับป่าต้องนำ
เข้าสู่การตอบโจทย์ ในการปรับปรุง พัฒนาการสร้างแผ่นดิน
อุดมคติในชุมชนคนอยู่-ป่ายัง ให้เกิดการพึ่งตนอย่างแท้จริง
ต้องทำให้ในชุมชน มีอาหารพอเพียง พลังงาน ปัจจัยการ
ผลิต ชุดความเชื่อความรู้ 

จนความจริงที่ปรากฏคือ ชุมชนคนอยู่-ป่ายัง สามารถมี
อาหารทั้งยามวิกฤติและยามปกติ มีพลังงาน ทั้งในป่า น้ำ 
เชื้อเพลิง พึ่งตนเอง เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เกิดจากป่า   
มีปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำที่มั่นคง พืชพรรณพันธุกรรมที่เป็น
ของตนเอง รวมถึงความมั่นคง คนในชุดความเชื่อความรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกัน และผสานส่วนที่สำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ร่วมกัน
ของสังคมที่ก้าวพ้นเลยภาวะพึ่งตนในปัจเจกไปสู่การแบ่งปัน  
มีความหมายที่มากกว่าการแลกเปลี่ยน และการซื้อหาจึงมี
ภาพบรรยากาศก้าวเดินจากความพึ่งตนในปัจเจก ก้าวสู่ภาวะ
แบ่งปันให้กันและกันในสังคม 

ธนาคารต้นไม้เป็นผลึกก้อนแกร่ง แหลมคม และแวววาว
ที่สุดก้อนหนึ่งของสังคมอุดมคติที่ผมกับชุมชนร่วมกันมา   
ด้วยความเชื่อว่าต้นไม้คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยเกื้อกูลชีวิต 
มนุษย์และสรรพสัตว์ แต่การขับเคลื่อน เรื่องธนาคารต้นไม้ 
มิใช่เพียงสร้างตัวอย่างความสำเร็จ แล้วจะสำเร็จได้ แม้นได้
สร้างธนาคารต้นไม้แห่งแรกในโลกที่ชุมชนคนอยู่-ป่ายัง   
บ้านคลองเรือแล้วก็ตาม ภาระใหญ่ของผมและชุมชนจึง
เป็นการพาพวกเพื่อน...เพื่อผลักดันแนวคิดวิธีการอยู่รอด  
ของเรา ของโลกด้วยการสร้างให้เป็นนโยบายของชาติ 

แต่
สิ่งที่สำคัญที่สุด 

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อการ
อนุรักษ์ แด่สัตว์ป่า จะสูญหาย  

ผืนป่า ของคุณค่าหายากหรือภาวะ
บอบบาง ทว่า คือความต้องการการ
รักษาไว้ ซึ่งการอยู่ร่วมกัน เป็นพื้นที่
ชีวิตที่ให้กันและกันระหว่าง คน สัตว์ 

พืช ดิน น้ำ ป่าต้องพึ่งพา และ
ผูกพัน ไม่มีสิ่งใดวิเศษ ไป

กว่าสิ่งใด 

จุดยืนที่เกิดขึ้นหลังจากก้าวต่อมา คือ การรวม
พลังสร้างเครือข่าย อันเป็นขั้นที่ ๓ นับเนื่องจาก พึ่งตน

สู่การแบ่งปันและไปสู่รวมพลังสร้างเครือข่าย เพื่อต่อสู้
เรียกร้องให้ต้นไม้ที่มีชีวิตเป็นทรัพย์ และให้ต้นไม้เป็นของ
ประชาชนผู้ปลูกอย่างเป็นธรรมถูกต้อง เพื่อใช้มูลค่าทรัพย์
ในต้นไม้รักษาปกป้องแผ่นดินของประชาชนทั้งประเทศต่อไป 

หากลองมองย้อนการเคี่ยวกรำ วางผลึกทีละก้อนกับ
การก้าวเดินของผมและพวกเพื่อนจะพบว่า ใช้ความเชื่อใน
การอยู่ร่วมกันตามวิถีชนบทที่สามารถเข้าถึงทรัพยากร  
ส่วนรวมที่เป็นของประชาชน และวางรากฐานการใช้ต้นไม้ 
ปลูกทั้งในใจและในแผ่นดินเป็นเงื่อนไข การวางผลึกความ
คิด ตามหมุดหมายแห่งเวลาและพื้นที่ ใช้เวลาผ่านเลยมา   
๒ ทศวรรษ ความเชื่อเรื่องคารวะวิถีชนบทและวิถีธรรมชาติ
โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายสังคมอุดมคติ 

ถามว่าผมมีเป้าหมายอันใดหรือ เมื่อทบทวนภาวะ  
จริงแท้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะ เราแทบจะหาความจริงและ
ปัญญาจากแนวคิดทฤษฏีที่เป็นปัญญาแท้ไม่ได้เลย แม้จาก
สำนักวิชาการไหนก็ตาม ซึ่งล้วนแล้วแต่สอนให้สะสมทรัพย์
ไว้มากจะร่ำรวยมั่นคง สร้างโอกาสที่ ได้เปรียบจะมั่นคง   
โดยไม่เคยคิดย้อนถามว่า เรามีมาก ใครจะเหลือน้อย  
เราได้เปรียบ ใครจะเสียเปรียบ เราร่ำรวยจากกำไร แล้วใคร
ขาดทุน ทุกความขาดทุน ทุกความเสียเปรียบ คือ ความเจ็บ
ซ้ำน้ำใจ และสั่งสมไว้ซึ่งความคับแค้นพร้อมจะลุกขึ้นต่อสู้ 
และเข่นฆ่า หมายถึง ศานติภาพโลกคลอนแคลน ผมจึงไม่
เชื่อภูมิรู้ยุคปัจจุบันที่เป็นของทุนนิยม วัตถุนิยม ด้วยผมรับ
มรดกทางธรรมจากอาจารย์พุทธทาสมาทั้ง ๓ ข้อ และ
ปฏิบัติตามอย่างทาสของพุทธทาส ที่ว่า 

ข้อ ๑ จงทำความเข้าใจในศาสนาแห่งตน 
ข้อ ๒ จงทำความเข้าใจในศาสนาอื่นที่ต่างออกไป 
ข้อ ๓ จงเอาตัวให้หลุดพ้นจากวัตถุนิยม 
ชุดความรู้จากที่ไหน สำนักไหนก็ตามที่ขัดแย้งกับมรดก

ธรรมนี้ ผมไม่เชื่อ ไม่ทำตามเด็ดขาด ผมจึงตัดสินใจ  
เชื่อปัญญาที่เป็นหลักศาสนา และเกิดคำถามว่า 

เราเป็นนักพัฒนา นักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ลงมือ 
ลงแรงพัฒนาชุมชนและสังคมมาทั้งชีวิต เราจะนำพาพวกเขา
ไปทางไหน มีจุดหมายหรือไม่ และจะถึงเมื่อใด มีตัวแบบ  
จุดหมายปลายทางให้เห็นเป็นตัวแบบ (Model) หรือไม่ 

ในหลกัศาสนาครสิต-์ยดูายเหน็ตวัแบบ (Model) ยโูธเปยี
อยู่ไกลๆ และในคัมภีร์พระคริสต์มียุคเมสสิยาห์ ของศาสนา
พุทธมียุคพระศรีอริยเมตไตร คือยุคที่เกิดขึ้นหลังจาก 5 พนัป ี
นับจากวันที่พระพุทธเจ้าสิ้นไป ในยุคพระศรีอริยเมตไตร  
ได้วางตวัแบบเปา้หมายปลายทางตามพฒันาสูส่ิง่นัน้ และเปน็
ประหนึง่วสิยัทศันข์องพระพทุธเจา้ และวสิยัทศันร์ว่มของชาวพทุธ 

ภาพยุคพระศรีอริยเมตไตร หรือ ยุคพระศรีอารย์ เราจะ
พบได้ตามวัดวาอาราม จิตรกรรมฝาผนังได้เขียนไว้ ปัจจุบัน
ในอีสานตอนกลาง เช่น วัดใน อ.เสลภูมิ อ.เมยวดี 
จ.ร้อยเอ็ด และหลายวัดใน จ.กาฬสินธุ์ การไล่เรียงภาพ 
แบบกัณฑ์เทศน์ มี 13 ภาพเกี่ยวกับการต่อสู้ทางจริยธรรม 
ด้วยความเพียรอย่างบริสุทธิ์ และการให้อย่างไม่หวังผลจนถึง
ภาพที่ 14 เป็นภาพภาวะพุทธะ ตื่นรู้แจ้ง แล้วต่อด้วยภาพที่
สำคัญที่สุด คือ ภาพการเกิดยุคพระศรีอริยเมตไตร ในภาพ
เขียนเป็นดังนี้ มีชุมชนบ้านเมืองตรงกลาง มีต้นกัลปพฤกษ์
อยู่ 4 มุมเมือง ชาวบ้านชาวเมืองไม่ต้องทำการงานอะไร  
มากไปกว่าวิถีสัมมาชีพ ต้องการอันใดก็ไปสอยมาจากต้น  
กัลปพฤกษ์ ทั้งอาหาร ทั้งปัจจัยการผลิต พลังงาน และ  
ยา ฯลฯ จนเป็นที่มาของการทำบุญแล้วมาสอยกัลปพฤกษ์ 
ซึ่งเป็นปริศนาธรรมยุคพระศรีอริยเมตไตร หมายถึง เมื่อเรา
พัฒนามนุษย์ด้วยการสอนให้ต่อสู้ทางจริยธรรม ไม่สยบยอม
ต่อความไม่ถูกต้องเป็นธรรม มีความเพียรอย่างบริสุทธิ์ และ
มีการให้โดยไม่หวังผล เราจะพบความรู้แจ้ง และสังคมมนุษย์ 
จะพบกับสังคมอุดมคติ คือ บ้านเมืองยุคนี้ต้องมีต้นไม้
ห้อมล้อมรอบทิศทาง และต้นไม้ก็จะเกื้อกูลปัจจัยต่างๆให้
มนุษย์อยู่ท่ามกลางต้นไม้อย่างศานติสุข

 เมื่อผมมองรอบๆ ตัวผมในชุมชนคนอยู่-ป่ายัง มี
ต้นไม้ มีป่าห้อมล้อมรอบทุกทิศทาง และเกื้อกูล สันติสุขกับ
ชุมชนคนอยู่-ป่ายัง ผมเชื่อว่า เราได้ใช้การต่อสู้ ใช้ความ
เพียร และพบความรู้ นำเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรที่สั้นลง 
มาจับต้องได้ในยุคกึ่งพุทธกาล และการสู่เป้าหมายปลายทาง
สังคมอุดมคติ โดยการสร้างต้นไม้เป็นเครื่องมือในการก้าว
เดินสู่จุดหมาย คือผลึกความคิดของผม และผมจึงอาจจะมิใช่
เป้าหมายแบบนักอนุรักษ์ หรือตามภาพลักษณ์ที่คนเข้าใจ  
กันไปเอง 

ลกูโลกสเีขยีว ๐๙



ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมผลงาน
“รางวลัลกูโลก  
 สเีขยีว”ภาคแรก

ผลงานทีส่ง่เขา้มาประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่ 15 ประจำป ี
2556 ทัง้ประเภทชมุชน บคุคล กลุม่เยาวชน งานเขยีน ความเรยีง 
สื่อมวลชน และรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน 

รวมทั้งหมด 407 ผลงาน เฉพาะประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน คณะกรรมการทั้ง 5 ภาค 

(เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือกลาง-ตะวันออก กลาง-ตะวันตก) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผลงานไปแล้ว 82 

ผลงาน และไดค้ดัสรร กลัน่กรอง นำเสนอสู่คณะกรรมการคัดเลือกลงพื้นที่อีกครั้งทั้งหมด 40 ผลงาน 

ชมรมอนุรักษ์ลำห้วยโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เห็นปัญหา  
ชาวบ้านใช้สารเคมีในการเกษตรจนปลาหายไปจากล้ำห้วย จึงช่วยกัน
รณรงค์ให้พี่ๆ น้องๆ หันมาทำเกษตรปลอดสาร จนน้ำในลำห้วยโพธิ์กร ุ 
กลบัมาใสไหลเยน็ มปีลาชกุชมุเหมอืนเดมิ 

ตัวอย่างที่ดีของการใช้วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติก็คือ กลุ่ม
เยาวชนสะไนใจเยอโรงเรยีนเมอืงคง(คงคาวทิยา)ต.เมอืงคงอ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ กล่าวคือเด็กๆ ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่ทำจากเขาควาย 
ซึง่เรยีกวา่สะไน มารวมกลุม่เพือ่นชาตพินัธุ ์‘เยอ’ ชว่ยกนัทำวงดนตร ีจากนัน้ได้
ขยายกิจกรรมไปทำงานด้านอนุรักษ์ป่าและลำน้ำมูล ซึ่ง อุดม วิเศษสาธร
กรรมการคดัเลอืก รางวลัลกูโลกสเีขยีว ชืน่ชมในนำ้ใจของเดก็ๆ สะไนใจเยอ 
โดยเฉพาะ เอกธนัช สังข์เกิด ‘โน๊ต’ ชั้น ป.5 ที่นอกจากจูงแขนไปดู
กจิกรรมอนรุกัษร์อบโรงเรยีนแลว้ ยงัควกักระเปา๋ตงัคต์วัเองทีม่เีงนิ 40 บาท 
เลีย้งนำ้ใหค้ณุตาอดุมอกีดว้ย  

 

ชุมชนบ้านยางงอย ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ดูแล
รักษาป่าชุมชนราว 2,000 ไร่ ได้อุดมสมบูรณ์มาก นอกจากสารพัดอาหาร
จากป่า ยันไม้เผาผีแล้ว ยังมีสมุนไพรนานาชนิด รวมทั้งเพชรพญาธร  
‘ยาอายุวัฒนะ’ ที่ชาวบ้านภูมิใจตัดจากป่าใส่มือ โกมล แพรกทอง
กรรมการคัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว เอากลับไปดองเหล้าที่บ้าน  
น่าสงสัยจังว่าทำไมชาวบ้านมอบให้โกมลคนเดียว ไม่ให้ชาวลูกโลกฯ คน
อื่นๆ บ้างเลยยย...  

ในขณะที่ด้านหนึ่ง เบญจมาศ นาคหลง แห่งโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พานักเรียนน้อยออกศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์โดยอาศัยคลองอู่ตะเภาเป็นห้องปฏิบัติการอันแสนสนุก
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อีกด้านหนึ่งก็ประสานงานชุมชน 
ท้องถิ่น แวดวงวิชาการ ราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมมานับสิบปีเพื่อ
ให้มาร่วมกันฟื้นฟูคลองอู่ตะเภาให้สะอาด ซึ่ง เอนกนาคะบุตร กรรมการ
คัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว ขนานนามให้ว่าเป็น ‘มือประสานสิบทิศ’ 
แห่งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 

 

ชาวบ้านบ้านขอใต้-เหนือ หมู่ 4, 9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
ร่วมใจกันนำไร่ร้างที่เคยทำกินมาก่อนมาฟื้นฟูและจดทะเบียนป่าชุมชน 
1,500 ไร่ หนำซ้ำยังไปขออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนช่วยดูแลป่าอนุรักษ์เพิ่ม
อีก 4,000 ไร่ จน ทินกร สิทธิวงศ์ เสนอว่า ในเมื่อชาวบ้านช่วยเจ้าหน้าที่
รักษาป่าได้ดีขนาดนี้ เห็นทีต้องตัดงบอุทยานแจ้ซ้อนลงซะแร้ว  

ชาวบ้านชุมชน บ้านคลองยางต.คลองยางอ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ใช้
กลยุทธ์ ‘ลงแขก’ ดูแลและปลูกป่า จนป่าชายเลน 4,000 ไร่ที่ร่อยหรอไป
กับการเผาถ่านกลับมาอุดมสมบูรณ์ แต่ที่ พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ กรรมการ
คัดเลือก รางวัลลูกโลกสีเขียว ชอบใจเป็นพิเศษคือ ในจำนวนนี้มีผืนป่า
เสม็ด ซึ่งเป็นไม้มีคุณค่าสูงที่เหลือน้อยมากแล้วในเมืองไทยอยู่ในการดูแล
ของชาวบ้านคลองยางด้วย 

ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้ว  
ประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว  
บ้านดงต้อง อ.สังคม จ.หนองคาย 

เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปริก 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

กลุ่มลูกขุนน้ำ ต.กำโลน  
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

กลุ่มสะไนใจเยอ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

 
ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม-เดือนกันยายน 
การลงพื้นที่เพิ่งผ่านมาเพียง
ครึ่งทาง และเรื่องราวต่อไปนี้ 
เป็นเรื่องราวบางส่วนในการ
ลงพื้นที่ของคณะกรรมการ  
คัดเลือก รางวัลลูกโลก  

สีเขียว 

แวดวงลูกโลกสีเขียว 
โดย หนุ่ม เชียงราก 

ลกูโลกสเีขยีว๑๐



เก็บมาฝาก 
โดย วิสูตร อยู่คง 

ป่าชายเฟือย 
ป่าชายเฟือย (Riverbank rim forest) หมายถึง  
ภูมินิเวศของป่าทามที่พบอยู่ริมลำน้ำ เนื่องจากพื้นผืนดิน
ริมน้ำมีความชุ่มชื้นตลอดปี สภาพป่าที่ขึ้นอยู่บรเิวณนีข้อง
ป่าชายเฟือย เป็นระบบนิเวศของไม้ผลัดใบ (evergreen 
forest) มีสีเขียวอยู่ตลอดปี 

ป่าทามที่สมบูรณ์ เรือนยอดของไม้ชั้นบนของป่าชายเฟือยจะติดกันเป็นแผ่นทึบผืนใหญ่

ขนานไปกับลำน้ำ ป่าประเภทนี้ถูกน้ำท่วมในช่วงต้นฤดูฝนยาวนานอยู่จนถึงต้นฤดูหนาว จาก

การที่ป่าถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานมากกว่าปลาทามด้านบน ทำให้ไม่พบไม้พื้นล่างในฤดูแล้ง

สามารถเดินรอดใต้ร่มเงาของไม้ชันบนได้อย่างสบาย 

ปา่ชายเฟอืยจะมคีวามกวา้งตัง้แต ่20 เมตร จนถึงหลาย

กโิลเมตร ตามลกัษณะภมูปิระเทศของพื้นที่ป่าทามแต่ละแห่ง 

ไมเ้ดน่ประกอบดว้ย ไมย้างนา ตะเคยีนทอง กุม่นำ้ หวา้

น้ำ ไม้แหน (สะตือ) ส่วนใหญ่ไม้มีค่าเหล่านี้จะพบ

ในป่าทามธรรมชาติดั้งเดิมในลำน้ำสาขาของแม่น้ำ

มูลที่ยังไม่ถูกกำลายจากปัจจัยต่างๆ ไม้ชั้นรองได้แก ่

มนันำ้มากแซว (มะกอกนำ้) กระโดนนำ้ กะเบา 

ฝา้ยนำ้ เบน็นำ้ นา้วนำ้ เปอืยนำ้ บงมัง่ (เฉยีง  

พรา้นางแอ) หวัลงิ (แฟบนำ้) 

 
 นอกจากจะพบ

ไม้ชายเฟือยบริเวณริม
สายน้ำแล้ว ยังพบไม้ชาย
เฟือยขึ้นอยู่รอบๆ หนองน้ำ
ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำตลอดปี

ในผืนป่าทาม  


เต๋อ ภานุพงศ์ นามวงศ์ กรรมการภาค ภาคเหนือ รางวัลลูกโลกสี
เขียว ประสบอุบัติเหตุรถปิคอัพคู่ใจพุ่งตกท้องร่องข้างทาง หมดค่าซ่อมรถ
ไปหลายตังค์ แต่เจ้าตัวสบายดี ไม่มีบุบสลาย อยากรู้จังว่าคล้องหลวงพ่อ
อะไรเนี่ย  

เยาวชนปกาเกอญอ ดอยคำรักษ์โลกโรงเรียนบ้านดอยคำต.ทากาศ
อ.แม่ทา จ.ลำพูน ช่วยกันฟื้นฟูลำน้ำแม่ขะนาด โดยเฉพาะการชวนผู้ใหญ่
ทำป่าสะดือ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่พ่อแม่จะนำสายสะดือลูกไปผูกไว้กับ
ต้นไม้ในป่า เพื่อให้เด็กมีความผูกพันกับต้นไม้ แต่เนื่องจากยุคนี้แม่ไป
คลอดในโรงพยาบาล ไม่สะดวกในการนำสายสะดือกลับบ้าน จึงประยุกต์
ใช้ผมและเล็บแทนสายสะดือ นอกจากนั้นเด็กๆ ยังช่วยกันทำหนังสั้น  
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ตรีศิลป์ บุญขจร กรรมการคัดเลือก 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ชื่นอกชื่นใจฝีมือทำหนังสั้นของเด็กๆ เป็นอย่างมาก-
ถึงมากที่สุด 

ช่วงเวลาฮาเฮหลังอาหารเย็น สนิท อักษรแก้ว กรรมการตัดสิน 
รางวัลลูกโลกสีเขียวถามคำถาม ‘ติดเรต’ ว่า ‘ผู้หญิงประเภทไหนที่มีความ
ต้องการสูง’ ฤทัยรัตน์ สังข์เครืออยู่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสถาบันลูกโลกสี
เขียว ตอบสวนทันทีว่า ‘หญิงเตี้ยค่ะ’ คำถามเรต ‘น ๑๘’ จึงถูกลดเกรด
เป็นเรต ‘ท’ ทันที 

กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้ว  
ประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

กลุ่มเยาวชนภูนกกระบา-บ๋ายาว  
บ้านดงต้อง อ.สังคม จ.หนองคาย 

นายขจร แจ้งจุล ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนเกาะยาววิทยา ต.เกาะยาวน้อย  

อ.เกาะยาว จ.พังงา 

ชุมชนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง  
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปริก 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

นายเชี่ยว-นางนิวรรณ์ เผือกชู หมู่ 12  
ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

ชุมชนบ้านยางงอย ต.ศรีสงคราม  
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

ชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม  
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
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โลกใบเล็กที่ยิ่งใหญ่ของ
“ลุงเชี่ยว-ป้านิวรรณ์” 
ในขณะผู้คนในโลกยุคใหม่ไล่ล่าอนาคตด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อไขว่คว้ายุคสมัยเอาไว้
ให้ได้ เพราะหวาดกลัวการตกยุค และกลัวถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้าหลัง เพราะไม่
อินเทรนด์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น การแสวงหาสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าวาระ
แห่งความตายจะเดินทางมาถึง 

และในขณะที่คนสมัยใหม่ มี อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไอแพด  

ไอโฟน โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอีกสารพัดอย่างเป็นพระเจ้า

องค์ใหม่ และมี แอป ไลน์ คลิป ตลอดจนวิธีการอื่นๆ เป็น

เสมือนเครื่องเซ่นสักการะ และบ่งบอกถึงความศรัทธาเลื่อม

ใส สำหรับคนยุคใหม่ที่เดินกรีดกรายอยู่ในโลกออนไลน์ ที่

เสมือนจริงแต่ไม่จริงนั้น ในทางตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้ 

กลับมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ยืนอยู่คนละฝั่ง ราวกับอยู่อีกด้าน

หนึ่งของโลกที่ปราศจากวัตถุสำรวยใดๆ ทั้งสิ้น 

เช่นเดียวกับ “นายเชี่ยว” และ “นางนิวรรณ์ เผือกชู”

สองสามีภรรยาคู่นี้ ที่ ไม่ต่างจาก “คนย้อนโลก2013”

เท่าใดนัก เพราะว่าในขณะที่ผู้คนมากมายวิ่งตามยุคสมัย

ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนเหนื่อยหอบส่งเสียงหายใจ

ฟืดฟาดนั้น แต่สองผัวเมียคู่นี้กลับเดินสวนทางกับวิถีชีวิตยุค

ใหม่แบบไฮสปีดเทรนอย่างเชื่องช้า มีวิถีการดำรงอยู่กับ

ธรรมชาติอย่างกลมกลืนและสัมผัสความสุขอันแท้จริงได้ 

โดยไม่ต้องนอนอยู่บนคอนโดหรูริมถนนสุขุมวิท และไม่ต้อง

ดิน้รนขบัรถเกง๋เถือ่นคนัหรรูาคาหลายสบิลา้นแตอ่ยา่งใดเลย 

แน่นอนที่สุด...เส้นทางชีวิตและลมหายใจของลุงเชี่ยว

กับป้านิวรรณ์ อาจเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นอีกด้านของ

โลกยุค 2013 ที่คนยุคดิจิทัลจำนวนมากหลงลืม หรือไม่ก็

โหยหา เพียงแต่ค้นหาเท่าไรก็ไม่เจอสักที จะเจอก็แต่การยื้อ

แย่งกันขึ้นรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือไม่ก็ทุกข์ทรมานอยู่บน

ถนนเวลารถติดทุกวี่วันเท่านั้น 

1.ในชีวิตมีเรื่องราวและเบื้องหลัง

ลุงเชี่ยว เผือกชู เกิดที่ ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก 

จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2490 ปัจจุบันอายุ 66 ปี จบการ

ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุคนธาราม  

ต.ชลคราม อ.ดอนสกั สว่นบา้นปจัจบุนัอยูท่ีห่มู ่12 ต.ทา่อแุท 

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  

วนัเวลาแหง่วยัหนุม่ทีม่พีลงัและไฟฝนัคโุชนนัน้ หนุม่เชีย่ว

ผิวเข้ม แม้หน้าตาจะไม่หล่อเหลา แต่ก็มีฝีมือในการทำ

เครื่องดนตรีไทยหลายอย่าง เช่น ซอ กลอง ทับ โหม่ง 

นอกจากนี้แล้วยังเคยเป็นนักดนตรีเป่าแคน และสีซออยู่กับ

คณะลิเกบุษบา ตั้งแต่อายุ 16-25 ปีอีกด้วย จนกระทั่งเก็บ

ออมเงินได้ 750 บาทนั่นแหละ หนุ่มเชี่ยวจึงนำเอาเงินที่

อุตส่าห์เก็บไว้ไปซื้อที่ดิน 15 ไร่ ที่ อ.ดอนสัก จากนั้นก็บวช

เรียนที่วัดสิงขร อ.ดอนสัก เป็นเวลา 1 ปี  

ต่อมาในปี 2519 หลังจากสึกออกมาแล้ว ทิดเชี่ยวก็

ขายที่ดินที่เคยซื้อไว้ได้เงินมา 6,000 บาท ก่อนจะนำเอาเงิน

ไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่ หมู่ 9 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ 

จำนวน 40 ไร่ โดยยกให้พี่ชายไป 9 ไร่ และ เหลือ 31 ไร่ 

จากนั้นก็กลับไปรับจ้างที่ อ.ดอนสัก โดยรับจ้างทำงาน

สารพัดอย่างทั้งงานช่างไม้ ช่างเหล็ก จักสาน ควบคู่ไปกับ

การทำสวน ครั้นทำงานเก็บเงินได้ 1,200 บาท ก็นำมาสร้าง

บ้านหลังเล็กๆ ในสวน 

 
ส่วน ป้านิวรรณ์ 

นั้น เกิดที่ จ.อุดรธานี เมื่อปี 
2498 ปัจจุบันอายุ 58 ปี เมื่อ

อายุ 8 ขวบ ย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ที่ 
ต.ลอ อ.จุน จ.เชียงราย (ปัจจุบันแยก
เป็นจังหวัดพะเยา) เคยแต่งงานมา

ก่อน สามีเสียชีวิต มีลูกสาว 
2 คน 

โลกใบเล็กที่ยิ่งใหญ่ 
โดย นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ 
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ส่วน ป้านิวรรณ์ 

นั้น เกิดที่ จ.อุดรธานี เมื่อปี 
2498 ปัจจุบันอายุ 58 ปี เมื่อ

อายุ 8 ขวบ ย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ที่ 
ต.ลอ อ.จุน จ.เชียงราย (ปัจจุบันแยก
เป็นจังหวัดพะเยา) เคยแต่งงานมา

ก่อน สามีเสียชีวิต มีลูกสาว 
2 คน 

“ผัวของป้าคนแรกเป็นคนเจียงฮาย...เข้าไปรับจ้างตัดไม้

ในปา่และเปน็ไขม้าลาเรยีตาย เพราะสมยักอ่นนัน้หยกูยาและ

การรกัษามนัไมเ่หมอืนสมยันี”้ ปา้นวิรรณร์ำลกึความหลงัใหฟ้งั 

“จำไดว้า่ราวๆ ป ี2526 ไปรบัจา้งเกบ็กาแฟทีช่มุพร พอ

หมดฤดูเก็บกาแฟก็มีเพื่อนคนหนึ่งชักชวนให้รับจ้างล้างจานที่

รา้นขายอาหารที ่ อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ี...ทีน่ีแ่หละที่ได้

พบเชีย่วแลว้ตดัสนิใจแตง่งานกนั” 

แมค้วามรกัระหวา่งปา้นวิรรณก์บัหนุม่เชีย่ว จะไมโ่รแมน

ตกิทา่มกลางความรำ่รวยหรหูราแตค่วามรกัของหนุม่เชีย่วกบั

ปา้นวิรรณส์าวหมา้ยจากเมอืงเหนอื กม็สีิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนันัน่

คอืทัง้สองเปน็คนทีช่อบธรรมชาต ิและตน้ไม้ 

“อาจจะเป็นเพราะเราทั้งสองคนชอบในสิ่งที่เหมือนกัน

ก็ได.้..ชวีติจงึเดนิทางมาพบกนั ทัง้ๆ ทีอ่ยูภ่าคทีห่า่งไกลกนัมาก” 

ปา้นวิรรณบ์อกดว้ยทา่ทเีขนิอายเลก็นอ้ย ซึง่ตา่งจากแววตาทีท่อ

ประกายแววแจม่จรสั เหมอืนแววตาแรกทีพ่บรกักบัหนุม่เชีย่ว 

2.ต้นไม้และมิตรภาพ

ในช่วง ปี 2519 นั้น ลุงเชี่ยวย้ายมาทำสวนที่หมู่ 9   

ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ ซึ่งพื้นที่ขณะนั้นมีลักษณะเป็น

ป่าใส มีต้นมะพร้าว ลุงเชี่ยวจึงปลูกกาแฟเสริมในสวน

มะพร้าว และปลูกสมุนไพรไว้หลายชนิด และเนื่องจากปู่และ

พ่อเป็นหมอยานั่นแหละ จึงมีโอกาสได้รู้ เห็นและซึมซับ  

ภูมิปัญญาเหล่านั้น โดยเฉพาะเวลาพ่อไม่สบายจะออกไปหา

ยาในป่า ซึ่งมีต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรหลากหลาย 

แต่ที่สำคัญก็คือช่วงที่บวชเรียน และมีโอกาสฟังเทศน์

จากท่านพุทธทาส ซึ่งท่านพุทธทาสบอกว่า “เป็นมิตรกับ

ต้นไม้ เพราะต้นไม้ไม่ฆ่าเรา” และ “หญ้ากับต้นไม้เป็นมิตร

กัน” รวมทั้งให้ยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ให้กินแต่

พอดี อย่าเป็นหนี้ก่อนตาย นั่นแหละ คำสอนเหล่านั้นจึง

กลายเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ 

บริเวณพื้นที่ 31 ไร่ ในทุกวันนี้นั้น เป็นป่าดิบที่อุดม

สมบูรณ์อย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะมีต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

แล้ว ลุงเชี่ยวยังปลูกต้นไม้เสริมจนเขียวขจี เหมือนเป็นผ้าห่ม

สีเขียวผืนใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต 

ดงันัน้ วถิกีารดำรงชวีติของทัง้สอง ในบา้นจงึไม่ใชเ้ครือ่ง

ใช้ไฟฟา้ใดๆ เลย หงุขา้วก็ใช้ไมฟ้นืและถา่นทีเ่ปน็ผลผลติจาก

สวนในบา้น แมก้ระทัง่มดี พรา้ เสยีม ลงุเชีย่วกเ็ผาเหลก็ตีใช้

เอง หยูกยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็นำสมุนไพรที่มีอยู่ใน

สวนมาปรงุเอง ไมจ่ำเปน็ตอ้งไปซือ้จากรา้นขายยาแตอ่ยา่งใด  

นอกจากนี้ ยังผลิตเชื้อเพลิงใช้เอง โดยนำมะพร้าวมาทำ

น้ำมันไว้ใช้ในครัวเรือน ใช้ทั้งปรุงอาหารและเป็นยาสมุนไพร

ไปในตัวด้วย  

จะมีที่ใช้อยู่บ้างในทุกวันนี้ก็คือวิทยุเท่านั้น เอาไว้ฟังข่าว

สารที่เป็นประโยชน์ อีกอย่างหนึ่งเวลาฟังวิทยุก็ยังทำงานได้ 

ไม่เหมือนกับการดูทีวี เพราะเวลาดูทีวีแล้วทำงานอื่นๆ ไม่ได้ 

นั่นคือเหตุผลที่สองผัวเมียยังพึ่งพาวิทยุเครื่องเล็กๆ 

สำหรับโทรทัศน์นั้น ป้านิวรรณ์บอกว่า ดูไปก็ไม่มีประโยชน์ 

เพราะรายการทีวีไม่ค่อยจะมีสาระนั่นเอง ส่วนการปลูกพืช

ผักในสวน ก็ใช้หลักผสมผสาน โดยเฉพาะลุงเชี่ยวนั้นมีความ

รู้ในเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี 

ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสวนของลุงเชี่ยวเล่าให้ฟัง

ด้วยความยกย่องนับถือน้ำใจของลุงเชี่ยวว่า  

“ชาวบ้านในละแวกนี้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมาขอยา

สมุนไพรจากลุงเชี่ยวไปรักษา หากให้เงินลุงเชียวก็จะนำไป

ทำบุญที่วัด นอกจากนี้ ลุงเชี่ยวยังเป็นหมอสะเดาะเคราะห์ 

หมอดูฤกษ์ยามอีกด้วย ส่วนป้านิวรรณ์ก็มีฝีมือเรื่องวาดภาพ 

และชอบศึกษาธรรมะด้วย” 

สิ่งที่น่าสนใจและถือเป็นความสามารถพิเศษของลุงเชี่ยว

อีกประการหนึ่งก็คือการคิดประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ 

โดยนำเอาของเก่าๆ ที่ถูกทิ้งขว้างมาดัดแปลง อย่างเช่น

เครื่องขูดมะพร้าว ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีแบบบ้านที่ทุ่นแรง 

และใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม 

3.ความสุขของคนสวน

วิถีชีวิตของสองผัวเมียที่ได้รับการยกย่องนับถือจากชาว

บ้านใกล้เคียง ไม่เพียงจะสมถะและเคารพต้นไม้ใบหญ้า

เท่านั้น แต่ยังหยิบยื่นสิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วย 

ไม่ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถมาขอยาสมุนไพรจาก

ลุงเชี่ยวได ้ หรือจะมาขอต้นไม้ ไปทำบ้าน หรือนำไปใช้

ประโยชนอ์ืน่ ลงุเชีย่วกย็นิดีให.้..แตล่งุเชีย่วมเีงือ่นไขวา่ ตอ้ง

ไมน่ำไปขาย ใหเ้อาไปใช้ไดเ้ทา่ทีจ่ำเปน็เทา่นัน้ อกีอยา่งหนึง่ก็

คอืใหข้ออยา่งตรงไปตรงมา หา้มพดูออ้มคอ้ม เชน่ จะขอตน้

ไผ ่5 ลำ กต็อ้ง 5 ลำเทา่นัน้ จะมาขอตดัเพิม่ตอนหลงัไม่ได้ 

เมื่อถามว่ากรณีที่มีคนเข้ามาขโมย ลุงเชี่ยวบอกว่า “ไม่

เป็นไร...เพราะของทุกอย่างมันเป็นของโลก อีกไม่นานเราก็

ตาย ทุกคนก็ตาย สิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นต้นไม้ก็

จะตกเป็นของโลกทั้งหมด” 

ดังนั้น ผลหมากรากไม้ในสวนของลุงเชี่ยว จะถูกแบ่งไว้

สว่นหนึง่สำหรบัแจกเพือ่นบา้น ไมว่า่จะเปน็สบัปะรด มะพรา้ว 

ลกูหมาก และสมนุไพรตา่งๆ สำหรบัทีด่นิทีค่รอบครองอยู่ใน

ทกุวนันีน้ัน้ ลงุเชีย่วบอกวา่หลงัจากตายไปแลว้ไม่ไดม้อบให้ใคร 

“มันเป็นมรดกของโลก...” 

นี่คือความในใจของคนสวน และความมีน้ำใจอย่าง

มากมายที่หาได้ยากยิ่งในทุกวันนี้ 

4.คน-ต้นไม้-ง่ายแต่งาม

บนพืน้ที ่31 ไร ่ของลงุเชีย่วและปา้นวิรรณ ์มตีน้ไมห้ลาก

หลายชนดิ จดัแบง่พืน้ทีอ่อกเปน็สว่นๆ โดย พืน้ทีด่ัง้เดมิจำนวน 

5 ไร ่ เป็นสวนมะพร้าว ปลูกกาแฟเสริมโดยเก็บเมล็ดของ

เพือ่นบา้นแลว้นำมาเพาะ นอกนัน้ยงัมขีนนุ ขีเ้หลก็ ไม้ไผ ่ 

อกี 11 ไร ่ ทำทีอ่ยูอ่าศยั ปลกูผกัสวนครวั เชน่ ชะอม 

สบัปะรด ขมิน้ ตะไคร ้โหระพา ฯลฯ และปลกูสมนุไพรตา่งๆ 

เพื่อปรุงยาใช้เอง และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เช่น ชะพลู, 

กระวาน, กระทือขาว, กานพลู, ทองพันชั่ง, ดีปลี, อังกาบ

แดง, ขมิ้นอ้อย, ว่านตะขาบ, ว่านน้ำ, ว่านพร้าว, ว่านสาก

เหลก็, มะตมู, ไพลดำ ฯลฯ   

นอกนัน้เวน้พืน้ทีป่า่ไวเ้พือ่เป็นแหล่งสมุนไพรและปลูกป่า

เพิ่มเติม จำนวน 10 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติม เช่น ตำเสา 

นางกอง ตะเคียน ยางนา เหรียง เป็นต้น พื้นที่ในส่วนนี้เดิม

เป็น ส.ป.ก. ที่รัฐต้องการเอาคืน แต่ ลุงเชี่ยว ชี้แจงว่าพื้นที่

ป่านั้นมีค่ามากกว่าปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน จน ส.ป.ก. 

ต้องคืนให้ โดยได้ปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิด เช่น ตำเสา,  

เหรียง, นางกอง, มะขาม, ตะแบก, อินทนิล, พะยอม,  

ขี้หนอน, ยางนา, ขี้เหล็ก, พิกุล ฯลฯ  

สำหรับอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งจัดทำเป็นสวนยางพาราพื้น

เมือง จำนวน 5 ไร่ เสริมด้วยการปลูก ละมุด กล้วย 

สับปะรด ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือก

ของสมุนไพร เปลือกไม้ต่างๆ ที่ทำเองทั้งหมด และมีแนวคิด

ว่าหญ้าเป็นพี่เลี้ยงของไม้ทุกชนิด จึงไม่ตัดหญ้า ถ้าต้องตัด 

ก็นำเศษไปใส่โคนต้นไม้ และการกำจัดศัตรูพืชก็ใช้วิธีแมลง

ห้ำแมลงเบียน 

ทุกวันนี้สวนของลุงเชี่ยวและป้านิวรรณ์ กลายเป็นสถาน

ที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้มาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพรปีละ

ประมาณ 100 คน และลุงเชี่ยวเองยังเป็นวิทยากรให้

โรงเรียนวัดบ้านใน ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ และยังเป็น

วิทยากรสอนชาวบ้านเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในเวทีประชุมชาว

บ้านในอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย 

จากวนัเวลา 37 ป ี กบัการใชช้วีติกบัธรรมชาตขิองลงุเชีย่ว 

แม้ว่าจะธรรมดาสามัญ และไม่ได้ไล่ล่าอนาคตเพื่ออินเทรนด์ 

แต่การดำรงชีวิตที่นอบน้อมกับธรรมชาติ และแบ่งปัน

เพื่อนมนุษย์นี่แหละ...เรียบง่ายแต่งดงามและคือความสุข

อันแท้จริง 

ลกูโลกสเีขยีว ๑๓



๑๔

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนแลกมาจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกวันนี้มีอยู่อย่างจำกัด ทางรอดของโลก คือ
การรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการหาสิ่งทดแทน
โดยเฉพาะพลังงาน 

เรามักได้ยินผลสำเร็จของการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงาน  
ทางเลือก ในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เมื่อถอดบทเรียนก ็ 
พบว่า ปัจจัยความสำเร็จมาจากการที่ชุมชนมีกระบวนการ  
ที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ จึงนำไป  
สู่ความร่วมมือกันโดยสมัครใจ 

แต่การสร้างความสำเร็จในองค์กรธุรกิจ ต้องใช้ความ
พยายามมากกว่า เพราะสมาชิกในองค์กรธุรกิจมาจาก  
สายธารหลายแห่ง ต้องใช้กระบวนการและเวลา กว่า
สายน้ำต่างที่ต่างทางจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

บางทีตัวจุดที่ให้แสงวาบ อาจต้องเริ่มด้วยวิกฤติ 
อย่างเช่นที่นี่...คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
โรงแรมริมแม่น้ำแควใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ 

ใน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทุกตารางนิ้วร่มรื่น
ด้วยไม้ยืนต้น อย่างคำแสดสูงดอกสีส้มสด ต้นปีบที่เรียง
รายเป็นระยะออกดอกเล็กๆ ขาวสะพรั่ง ลั่นทมขาวพวงส่ง
กลิ่นหอมชื่นใจ 

ช่วงทศวรรษ 2540 ที่นี่ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่
ทั่วจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ต้องหยุดดำเนินงาน 1 เดือน 
เพื่อซ่อมแซมทำความสะอาด และใช้เวลาอีก 6 เดือนเพื่อ
ปรับปรุงให้กลับสภาพเดิม ยังไม่ทันตั้งตัวติด วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจผันผวนก็ทำให้ยอดผู้เข้าพักลดลงต่อเนื่อง จำเป็น
ต้องลดพนักงานลง 50% และประสบปัญหาขาดทุนติดต่อ
กันอีก 3 ปี ต่อด้วยวิกฤตการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา 
(เหตุการณ์ 11 กันยายน 2544) ทำให้ต้องลดเงินเดือน  
พนักงานที่มีอยู่เพื่อประคองให้รอด  

ทุกครั้งที่เกิดปัญหา การลดค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวน
พนักงานหรือลดเงินเดือนมักจะได้ผลรวดเร็ว แต่ก็เป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทำให้ทางผู้บริหาร (คุณลัดดาวัลย์ 
เผ่าวิบูล) ตัดสินใจนำประสบการณ์จากการฏิบัติธรรมมา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้พุทธวิถีเป็นกลวิธีใน
การรวมจิตใจพนักงาน และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ โดย
สอนพนักงานให้รู้จักกับคำสามคำ คือ ให้มีความพอ
ประมาณให้มีเหตุมีผลและให้มีภูมิคุ้มกัน

กิจกรรมแรกเกิดขึ้นในปี 2547 เป็นการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร และสร้างเตาเผาขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขน
ขยะไปทิ้งนอกเขตเทศบาล และการขุดฝังกลบ การจัดการ
ขยะอย่างครบวงจรที่ว่า คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากหลักคิดนี้สามารถทำให้
รีสอร์ทสามารถจัดการขยะกลับมาทำเป็นพลังงานได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ อาทิ 

ขยะประเภทเศษอาหารซึ่งแต่ละวันมีน้ำหนักมากกว่า 
500 กิโลกรัม จะถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการหมักย่อยสลาย
โดยไม่ใช้ออกซิเจนในถังหมัก ทำให้ได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 
นำไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในห้องครัว และปุ๋ยน้ำเป็น
ผลพลอยได้จากการหมักก๊าซชีวภาพ นำไปใช้ใส่แปลงปลูก
ผัก และพื้นที่โดยรอบของรีสอร์ท 

ขยะประเภทใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ซึ่งมาจากการตัดแต่ง
สวนทุกวัน ขยะประเภทนี้ในอดีตนำไปเผาทิ้ง แต่ปัจจุบันนำ
ไปกองเป็นช่องๆ แล้วโรยด้วยมูลสัตว์ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้ใช้
งาน ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ สามารถทดแทนปุ๋ยเคมี
ได้เป็นจำนวนเงินปีละหลายแสนบาท 

 
สอบถามข้อมูล 
หรือเรียนรู้ดูงาน 

ติดต่อ : โรงแรมคำแสด 
ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

โทร. 034 631 443-9 

“ทางเลือก”
ที่โรยด้วยกลีบดอกไม้

ขยะประเภทกิ่งไม้ใหญ่ จะถูกนำไปหั่นท่อน และนำ
เข้าเตาเผาคุณภาพสูง ได้ผลผลิตเป็นถ่านไม้คุณภาพสูง นำ
ไปใช้เมื่อเวลามีการจัดงานในโรงแรม ถ่านไม้ที่เหลือยัง
สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สชีวมวล ได้แก๊ส
คุณภาพดี ซึ่งสามารถนำไปทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวได้ 

นอกจากนี้ยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว 
แปลงปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากไม้ดอกที่มีภายในรีสอร์ท อาทิ ปีบ 

ขยะหลายอย่างมีคุณค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งการผลิตก๊าซ
ชวีภาพยงัชว่ยลดตน้ทนุการซือ้กา๊ซสำหรบัโรงครวัไดเ้ดอืนละ
กวา่ 50,000-60,000 บาท เมือ่เกดิวกิฤตการณต์า่งๆ ซึง่สง่
ผลต่อจำนวนลูกค้าเข้าพัก รีสอร์ทก็ยังสามารถดำเนินงาน
ตอ่ไปไดโ้ดยไม่ไดร้บัผลกระทบมากเทา่ทีอ่ืน่ จงึถอืไดว้า่เปน็  
การใช้วิธีตามแนวพระราชดำริ “พอเพียง” เพื่อความยั่งยืน 

การบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนของรีสอร์ท ทำให้
รีสอร์ทมีชื่อเสียงในด้านการใช้พลังงานทดแทน จนได้รับ
รางวลัจากหนว่ยงานตา่งๆ มากมาย รวมถงึ “รางวลัลกูโลก
สีเขียว” ประเภทบุคคล (โดยมอบให้กับ คุณลัดดาวัลย์   
เผ่าวิบูล เจ้าของและผู้บริหารรีสอร์ท)  

จากกิจกรรมหนึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาไปยังโครงการ
มากมาย ทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ คำแสดฯ 
กลายเป็นฐานเรียนรู้ด้านพลังงานภายใต้ชื่อ “โครงการเรา
รักษ์โลก” (We Save the Earth) เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองให้
กับผู้สนใจอีกด้วย 

นี่คือคุณค่าที่มีความหมายมากว่าเม็ดเงิน ก่อเกิด  
เป็นความยั่งยืนของธุรกิจ 

และความมั่นคงทางอาชีพของพนักงานทุกคน 

พลังงานชุมชน 
โดย ปวีณ หุ่นพานิชย์ 

ลกูโลกสเีขยีว
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ข้อมูลเพิ่มเติม : 

• สถาบันป่าไม้แห่งยุโรป 
European Forest Institute-
FLEGT Asia Regional Office 

: http://www.euflegt.efi.int  
• ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้   
: http://www.forest.go.th/

check_wood/ 

 

 

 

 







ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่อยู่ในบังคับของข้อกำหนดฉบับนี้:

•ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อยและเศษไม้ ไม้ที่ยังไม่

แปรรูปหรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ หมอนรางรถไฟหรือรถราง ไม้กระดานลักษณะต่างๆ ที่มี

ความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร แผ่นไม้สำหรับผลิตไม้วีเนียร์ ไม้ที่ทำเป็นลิ้น เป็นร่อง บังใบ มุมเฉลียง 

ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว ไฟเบอร์บอร์ดที่

ทำด้วยไม้ ไม้อัดพลายวู้ด ไม้อัดวีเนียร์ ลามิเนเต็ดวูด ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น 

แถบ กรอบรูป หีบ กล่อง ถังไม้ต่างๆ วงกบ กรอบประตู  กรอบหน้าต่าง แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบ

แล้ว เฟอร์นิเจอร์ไม้ เยื่อกระดาษและกระดาษ ยกเว้นเยื่อกระดาษและกระดาษที่ทำจากไม้ไผ่  

•ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือเป็นของเสียที่ไม่ใช้แล้ว และกระดาษ

พิมพ์ต่างๆ 

 
ทำไมเราต้องทราบเรื่องแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ระบบการจัดการ และการค้า สหภาพยุโรป : EU-FLEGT เรียกสั้นๆ ว่า อียูแฟลกท์ พวก

เราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่า แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรา ขออธิบายเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทราบดังนี้  
สหภาพยุโรปเห็นว่าการตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม การตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย

ทำให้เกิดผลเสียในด้านเศรษฐกิจคือรัฐจะสูญเสียรายได้และประโยชน์อื่น ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการทำลายป่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคมจะนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ลิดรอนอำนาจของท้องถิ่นและคนพื้นถิ่น ก่อให้เกิดการใช้กำลังและบ่อนทำลาย  

ผู้ประกอบการทำและค้าไม้ที่มีความรับผิดชอบ  
ทั้งนี้ สหภาพยุโรป ได้ออกข้อกำหนด กฎการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ Regulation (EU) No. 995/2010 มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้และขจัดการค้าอันเกี่ยวข้องกับการทำไม้ที่ผิดกฎหมาย  
หลักการสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าวโดยสรุปคือ

• ห้ามจำหน่ายหรือวางจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ที่ตัดมาโดยผิดกฎหมายในตลาดสหภาพยุโรป ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าภายใน  

สหภาพยุโรปหรือผู้นำเข้า 

• ผู้ประกอบการต้องสามารถระบุได้ว่า ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ค้ารายใดเป็นผู้จัดหาไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ให้ตน และถ้าเป็นไปได้ต้องระบุว่า ผู้จัดหาไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก

ไม้ให้นั้นได้จัดหาไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ให้ผู้ใดบ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีและต้องมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเมื่อมีการร้องขอ 

• ผู้ประกอบการค้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้รายใหม่ จะต้องมีการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษัทที่ทำการค้า (due diligence) คือ ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ค้าจะต้องมีการ

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการนำไม้ผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ผิดกฎหมายไปจำหน่ายหรือวางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป  

ระบบการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษัทที่ทำการค้า(duediligence)มีองค์ประกอบที่สำคัญ3องค์ประกอบคือ

1. ผู้ประกอบการต้องกำหนดมาตรการและวิธีการที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าที่เป็นผู้จัดหาไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ที่ตนจะวางจำหน่าย ได้แก่   
รายละเอียดของไม้หรือผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า ประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งชื่อสามัญของต้นไม้ พันธุ์ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ แหล่งที่มาของไม้ รายละเอียดสัมปทาน
ของการทำไม้ สถานที่ของผู้ค้าที่จัดหาไม้หรือผลิตภัณฑ์ให้ตน รวมทั้งรายชื่อผู้ซื้อรายอื่นที่ผู้ค้าได้ขายไม้หรือผลิตภัณฑ์ให้ด้วย ตลอดถึงเอกสารอื่นใดที่แสดงความชอบด้วย
กฎหมายของไม้หรือผลิตภัณฑ์  

2. ผู้ประกอบการต้องมีวิธีการประเมินความเสี่ยงที่สามารถวิเคราะห์และประเมินได้ถึงความเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งไม้ที่ผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์  
3. ลดความเสี่ยง หากการประเมินความเสี่ยงมีแนวโน้มแสดงว่า ไม้หรือผลิตภัณฑ์นั้นทำจากไม้ที่ผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงลง  

 ด้วยการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขาย ตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลนั้นอีกครั้ง 
การตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการ จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสหภาพยุโรปที่จะตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่า การดำเนิน

กิจการของผู้ค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เป็นไม้ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ มีการทำ due diligence ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ มีการเก็บข้อมูล
รายละเอียดรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้หรือไม่ ทั้งนี้จะมีการตั้งจุดสุ่มตรวจและตรวจภาคสนามด้วย ดังนั้น หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด อาจมีการแจ้งเตือน จนถึงมีคำสั่งห้ามขายหรือทำการยึดไม้หรือผลิตภัณฑ์ 
ฉบับหน้าเราจะมาเล่าถึงว่า ทำไมประเทศไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และมีความก้าวหน้าใน  
การดำเนินการอย่างไรบ้าง 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ระบบการจัดการ และการค้า  
ของสหภาพยุโรป : EU-FLEGT คืออะไร  

กฎขอ้บงัคบัการทำไม้
ของสหภาพยุโรป

มองโลกกว้าง 
โดย สุภาภรณ์ วรพรพรรณ 

ลกูโลกสเีขยีว
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